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 المستندات المرافقة لها مـن قبـل مجلـس معـايير            إلى باإلضافة   ،يتم إصدار المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية      
  .المحاسبة الدولية
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  ٢٧٨٥/٢٠٠٨: رقم اإليداع لدى دائرة المكتبة الوطنية
 

  ).IASCF( مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية ٢٠٠٨ ©حقوق التأليف محفوظة
  

رض وغيرها مـن    إن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، ومعايير المحاسبة الدولية، والتفسيرات، ومسودات الع           
. المطبوعات التي يصدرها مجلس معايير المحاسبة الدولية هي حقوق تأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدوليـة               

إن النص المعتمد للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، متضمناً معايير المحاسبة الدولية، والتفسيرات، هو الـنص                
 الدولية باللغة اإلنجليزية، ويمكن الحصول على نسخ منه مباشرة مـن مؤسـسة              الذي نشره مجلس معايير المحاسبة    

  :الرجاء إرسال المطبوعات والقضايا المتعلقة بحقوق التأليف إلى. لجنة معايير المحاسبة الدولية
 

IASCF Publications Department,  
30 Cannon Street, London EC4M 6XH, United Kingdom. 

  +٤٤) ٠ (٢٠ ٧٣٣٢-٢٧٤٩: ، فاكس+٤٤) ٠(٢٠ ٧٣٣٢ -٢٧٣٠: هاتف
 http://www.iasb.org:  الموقع publications@iasb.org: البريد اإللكتروني

  

 إعادة ترجمة أي جزء من المطبوعات التي يصدرها مجلس معـايير المحاسـبة              زجميع الحقوق محفوظة، وال يجو    
 أيـة وسـائل     إستخدام جميعها أو بعضها أو ب     لشكل من األشكا  ها بأية   إستخدامالدولية أو إعادة طبعها أو نسخها أو        

إلكترونية أو ميكانيكية أو غيرها من الوسائل المعروفة في الوقت الراهن أو التي سيتم اختراعها فيما بعد، بما فـي                    
ير مؤسسة لجنة معاي دون إذن خطي مسبق من  هاإسترجاعذلك التصوير والتسجيل أو أي نظام لتخزين المعلومات و

 . )األردن ( وجمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيينالمحاسبة الدولية
 

 والمؤلفون والناشرون مسؤولية أية     مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية    ال يتحمل مجلس معايير المحاسبة الدولية و      
لمادة الواردة في هـذا      على ا  عتمادخسارة تحدث ألي من األشخاص الذين يتصرفون أو يمتنعون عن التصرف باإل           

 .المنشور، سواء كانت الخسارة ناجمة عن اإلهمال أو خالف ذلك
  

تعتبر هذه الترجمة العربية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والتفسيرات وغيرها من مواضيع مجلس معـايير                
ة الترجمة إلى العربية والمشكلة من قبـل        ها من قبل لجنة مراجع    إعتمادالمحاسبة الدولية الواردة في هذا المنشور تم        

ويقوم المجمع العربي للمحاسبين القانونيين في األردن بإذن من مؤسسة لجنة           . مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية    
الترجمة العربية هي حقوق تأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة         . معايير المحاسبة الدولية بإصدار الترجمة العربية     

  . ةالدولي
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  .ها دون موافقة هذه المؤسسةإستخدامب  الدولية، وال يسمح هـي عالمات تجارية لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة
 

  إقرار 
  +٤٤) ٠ (٢٠ ٧٧٧٠ ٦٠٤٠:   هاتف.تم تصميم وإعداد الغالف في المملكة المتحدة بواسطة بيكمانز

  



 

 

  ٢٠٠٨ التقارير المالية لعام إلعدادمقدمة إلى الترجمة العربية للمعايير الدولية 
  

الدولية، لما فيه خدمة الصالح العام، بصياغة مجموعة واحدة من معايير يلتزم مجلس معايير المحاسبة 
تقتضي معلومات شفافة وقابلة للمقارنة في   والتيقابلة للتطبيقالسهلة الفهم وو ،المحاسبة العالمية عالية الجودة

ارة عن المعايير  التقارير المالية هي عبإلعدادوالمعايير الدولية . البيانات المالية ذات األغراض العامة
  .والتفسيرات المحاسبية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية

  
زداد عدد البلدان التي تستخدم المعايير إ، ٢٠٠١ومنذ أن بدأ مجلس معايير المحاسبة الدولية أعماله في ابريل 

فه المنشود بوضع مجموعة  من تحقيق هدقريباً التقارير المالية بشكل كبير، ما جعل المجلس إلعدادالدولية 
وسيستمر المجلس في السنوات القادمة في بذل . مشتركة من معايير المحاسبة تُستخدم في مختلف بقاع العالم

ومن أجل  ،قتصاديات الرئيسية في العالمإلجهوده لتحقيق المقاربة مع معايير المحاسبة المستخدمة في ا
وإظهاراً لهدف المؤسسة . ية إلعداد التقارير المالية حول العالمالمساعدة في ضمان تطبيق متسق للمعايير الدول

قام مجلس معايير وقد  . بعين اإلعتبار اإلحتياجات الخاصة للمنشآت صغيرة ومتوسطة الحجمآخذيناإلضافي 
بنشر مسودة عرض لمعيار مقترح فيما يخص المنشآت صغيرة ومتوسطة  ٢٠٠٧في عام المحاسبة الدولية 
يبحث مجلس معايير . يتم تطبيقه بالتماشي مع مجمل المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةالحجم مصمم ل

المحاسبة الدولية في الردود على تلك المقترحات ويتوقع إصدار المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية عام 
٢٠٠٩  

  

 أيضاًمحاسبة الدولية في مجلد، يشمل ويتم سنوياً نشر أحدث نص موحد لمعايير وتفسيرات مجلس معايير ال
 إعداد وإطار  التقارير الماليةإلعدادوتمهيد إلى المعايير الدولية دستور مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية 

  .  المصطلحاتوقائمة وعرض البيانات المالية
  

للغة اإلنجليزية، إال أن مجلس يبقى باالدولية إلعداد التقارير المالية  للمعايير الموافق عليهورغم أن النص 
ها ستخدام من أجل تسهيل التحضير إل.بإصدارها في مجموعة واسعة من اللغاتمعايير المحاسبة الدولية قام 

 التقارير المالية إلعداد هاماً من تطبيق المعايير الدولية جزءاًوتعتبر هذه النسخة العربية . والتعريف بها
  .وتعليمها وزيادة الوعي بها

  
قد تم مراجعة الترجمة من قبل لجنة من خبراء المحاسبة من الناطقين باللغة األم ممن يتمتعون بخبرات و

وتتم ترجمة المعايير وفق العملية الموضحة .  التقارير الماليةإلعدادومعرفة ثابتة في مجال المعايير الدولية 
  :أدناه

  

مصطلحات األساسية من المعايير الدولية إلعداد  الإستخراجتقوم مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية ب
  التقارير المالية

↓  
  تتم ترجمة المصطلحات األساسية من قبل المترجم

↓  
  تتم الموافقة على المصطلحات األساسية من قبل اللجنة

↓  
د التقارير  المصطلحات األساسية والمواد المرجعية المتوفرة للمعايير الدولية إلعداإستخداميقوم المترجم ب

   برامج ترجمة بمساعدة الكمبيوترإستخدامالمالية من أجل ترجمة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ب
  



 

 
↓  

  تقوم اللجنة بمراجعة مسودة الترجمة والخروج بالنص النهائي
  

ن أعضاء اللجنة الذين إن الترجمة النهائية، كما ستجدونها في هذا الكتاب، هي ثمرة عملية تشارك وتعاون بي 
 حول إتفاقمنحوا وقتهم وخبراتهم، والمنسق الذي أورد كافة اآلراء المختلفة ألعضاء اللجنة للتوصل إلى 

لجهوده في تنسيق في األردن وإننا نتقدم بالشكر من المجمع العربي للمحاسبين القانونيين . النص النهائي
 إلى باإلضافةلمراجعة، الذين ناقشوا المصطلحات وترجماتها  لجنة اأعضاء أيضاًوينبغي أن نشكر . الترجمة

  .  باللغة العربية، لضمان جودتها اإلجماليةالمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةنص 

   
 للتعرف www.iasb.org نحثكم على زيارة الموقع االلكتروني لمجلس معايير المحاسبة الدولية فإننا، وأخيراً

  .على مجموعتنا الواسعة من المنتجات، بما في ذلك المواد التعليمية، ومتابعة التطورات في أعمال المجلس
  

  ايدنشتاين ستوماس 

  مدير العمليات 

  مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية

  )٢٠٠٨ أغطسطس ٣٠( لندن 

 كينيث كريجتون 

  مدير رئيسي، المطبوعات

  نة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة لج
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رئيس المجمـع العربـي للمحاسبيـن : األستاذ طالل أبوغزاله

  القانونييـن    

    القاهرة  --

  

  )رئيساً(

 محاسبون -شريك ومدير عام مكاتب أسامة طبارة : أسامة طبارة. د

  قانونيون

السعودية   --
    

نائب أول (

  )للرئيس

 شريـك سابق آرثر -محاسـب قانونـي: األستـاذ أنطـوان مطـر

  أندرسون

  لندن    --
    

نائب ثاني (

  )للرئيس

جمعيـة المحاسبيـن :  أحمـد الزعرونيماألستـاذ عبـد الكريـ

  والمراجعين اإلماراتية

   اإلمارات  --
  

  )عضواً(

 جامعة الملك عبد - يسور المحاسبة والتدقيق بروف: طـالل سجينـي. د

  العزيز 

 )عضواً(  السعودية  --

 جامعة -بروفيسـور فـي كليـة اإلقتصـاد : رشـا أنـور حمـادة. د

  دمشق 

  )عضواً(  سوريا  --

عضـو شريـك ارنسـت آنـد : األستـاذ عمــاد حافـظ رجــب

  يونـج 

  )عضواً(مصـر       --

  عضو في شركة خليف والسمان، : خليـفاألستاذ عدنـان جريـس 

           وعضو في مورستيفينس العالمية

  )عضواً(  األردن  --

 طـالل أبـوغزالـه –مسئول الرقابـة المهنيـة : األستاذ توفيق أيوب

  وشركـاه الدولية

  )منسق اللجنة(  األردن  --

  

  

    

    

        

    

  

      



 

 v  حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©   

  المحتويـات
 ١                  التغيرات في هذه الطبعة 

  ٣                  هذه الطبعة ةمقدم
   ١٣          النظام الداخلي لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية   

  ٢٥            أسلوب عمل مجلس معايير المحاسبة الدولية
  ٥١        أسلوب عمل لجنة تفسير المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

  ٣٦            المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية مقدمة
   ٦٩              المالية البيانات وعرض إعداد إطار

              

  )معايير التقارير(المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
  

  تبني المعايير الدولية إلعداد        ١المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  ٩٥      التقارير المالية للمرة األولى       

  ١٨٧         الدفع على أساس األسهم     ٢ر المالية المعيار الدولي إلعداد التقاري

  ٣٢٣           األعمالندماجإ      ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  ٥٢٧          عقود التأمين      ٤المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

   األصول غير المتداولة المحتفظ بها      ٥المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  ٦٦٥       برسم البيع والعمليات المتوقفة     

  ٧١٧            المعدنيةإستكشاف وتقييم الموارد       ٦المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية

    ٧٤٧      اإلفصاحات : األدوات المالية  ٧المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية

  ٨١٥         التشغيليةالقطاعات   ٨المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
  

    )معايير المحاسبة( الدولية محاسبةال معايير
  

  ٨٧٩       ض البيانات المـاليـةرعـ       ١ الدولي المحاسبة معيار
  ٩٦١          الـمـخــزون       ٢ الدولي المحاسبة معيار
   ٩٨١        التدفق النقدي  ات بيان       ٧ الدولي المحاسبة معيار
  التغيرات في اسات المحاسبية،  السي      ٨الدولي المحاسبة  معيار

   ١٠٠٣      األخطاء التقديرات المحاسبية و
   ١٠٣٥     فترة إعداد التقاريرتاريخ بعد األحداث         ١٠ الدولي المحاسبة  معيار
   ١٠٤٩          عقود اإلنشاء        ١١  الدولي المحاسبة معيار
   ١٠٦٥         ضرائب الدخـل         ١٢  الدولي المحاسبة معيار
   ١١٢٣       والمعدات والمصانعالممتلكات      ١٦  الدولي المحاسبة معيار
   ١١٥٧                 د اإليجاروعق        ١٧  الدولي المحاسبة معيار
   ١١٨٥                  اإليـراد       ١٨  الدولي المحاسبة معيار
١٢٠٥                  الموظفينمنافع       ١٩  الدولي المحاسبة معيار

    



vi  ©حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية   

    محاسبة المنح الحكومية واإلفصـــاح      ٢٠  الدولي لمحاسبةا معيار
  ١٣٢٧       المساعدات الحكوميـة نعـ 

    آثار التغيرات في أسعار صرف       ٢١  الدولي المحاسبة معيار
  ١٣٣٧                 العمالت األجنبية 

   ١٣٦٩        قـتراض إلتكاليف ا       ٢٣  الدولي المحاسبة معيار
   ١٣٨٩    األطراف ذات العالقةات عن فصاحاإل     ٢٤  الدولي المحاسبة معيار

   ١٤٠٥    التقاعدالمحاسبة والتقرير عن برامج منافع      ٢٦  الدولي المحاسبة معيار
  ١٤١٧       والمنفصلة المالية الموحدة البيانات     ٢٧  الدولي المحاسبة معيار
   ١٤٦١    لمنشآت الزميلةستثمارات في اإلالمحاسبة عن ا     ٢٨  الدولي المحاسبة معيار
  قتصاديات إلالتقرير المالي في ا     ٢٩  الدولي المحاسبة معيار

  ١٤٨٣        ذات التضخم المرتفع
   ١٤٩٣      الحصص في المشاريع المشتركة     ٣١  الدولي المحاسبة معيار
   ١٥١٥        العـرض : األدوات المالية     ٣٢  الدولي المحاسبة معيار
   ١٥٨٧        حصة السهم من األرباح     ٣٣  الدولي المحاسبة معيار
   ١٦٤٣        الـتقارير المالية المرحلية     ٣٤  الدولي المحاسبة معيار
   ١٦٦٩        األصول قيمة إنخفاض     ٣٦  الدولي المحاسبة معيار
   ١٨٢٣    المحتملة واألصوللتزامات إلالمخصصات،  ا     ٣٧  الدولي المحاسبة معيار
   ١٨٥٧         غير الملموسةاألصول     ٣٨  الدولي المحاسبة معيار
   ١٩٢٧    عـتراف والقياسإلا: األدوات الـمـالـيـة      ٣٩  الدولي المحاسبة معيار

   ٢٢٣٣         عقارات إستثمارية      ٤٠معيار المحاسبة الدولي 
   ٢٢٨١       الزراعة      ٤١معيار المحاسبة الدولي 

 

    تفسيراتال
             

    التغيرات في اإللتزامات الحالية  لإلزالة    ١داد التقارير الماليةمعايير الدولية إلعالتفسير لجنة 

    ٢٣٢٣      واإلستعادة واإللتزامات المماثلة              

  ٢٣٤٣ أسهم األعضاء في المنشآت التعاونية واألدوات المماثلة   ٢معايير الدولية إلعداد التقارير الماليةالتفسير لجنة 

  ٢٣٦١  تحديد ما إذا كان ترتيب يحتوي على عقد إيجار    ٤عداد التقارير الماليةمعايير الدولية إلالفسير لجنة ت

     الحقوق في الحصص الناجمة من صناديق      ٥معايير الدولية إلعداد التقارير الماليةالتفسير لجنة 

    ٢٣٨٣    اإلزالة واإلستعادة واإلصالح البيئي               

  اإللتزامات  الناجمة من المشاركة في سوق محدد   ٦التقارير الماليةمعايير الدولية إلعداد التفسير لجنة 
  ٢٣٩٩     مخلفات المعدات الكهربائية واإللكترونية–      

  تطبيق أسلوب إعادة العرض بموجب معيار المحاسبة     ٧معايير الدولية إلعداد التقارير الماليةالتفسير لجنة 
  قتصاديات ذات  التقرير المالي في اإل٢٩الدولي       

  ٢٤٠٧                  التضخم المرتفع
  ٢٤٢٥  ٢نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية     ٨معايير الدولية إلعداد التقارير الماليةالتفسير لجنة 
  ٢٤٣٥              إعادة تفسير المشتقات الضمنية   ٩معايير الدولية إلعداد التقارير الماليةالتفسير لجنة 
  ٢٤٤٥   القيمةإنخفاضإعداد التقارير المالية المرحلية و  ١٠معايير الدولية إلعداد التقارير الماليةالتفسير لجنة 
  -٢المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية   ١١معايير الدولية إلعداد التقارير الماليةالتفسير لجنة 

  ٢٤٥٣    معامالت المجموعة وأسهم الخزينة  
  ٢٤٦٥       تقديم الخدماتإمتيازترتيبات    ١٢عايير الدولية إلعداد التقارير الماليةتفسير لجنة م

  ٢٥٠٧         برامج والء العمالء  ١٣تفسير لجنة معايير الدولية إلعداد التقارير المالية



 

 vii  حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  

  افع حدود األصل ذو المن-١٩معيار المحاسبة الدولي   ١٤تفسير لجنة معايير الدولية إلعداد التقارير المالية
  ٢٥٢٣    المحددة والمتطلبات الدنيا للتمويل وتفاعلها   

  
     ٢٥٤٥        عملة اليوروإدخال ل           ٧التفسير 
       عدم وجود عالقة –المساعدات الحكومية            ١٠التفسير

    ٢٥٥١      محددة مع األنشطة التشغيلية            
   ذات للمنشآت –توحيد البيانات المالية            ١٢التفسير 

  ٢٥٥٥          الخاصالغرض                                                  
     المساهمات–الوحدات تحت السيطرة المشتركة           ١٣التفسير 

    ٢٥٦٣    للمشاركين في مشروع مشتركغير النقدية             
  ٢٥٦٩       الحوافز– التشغيليةعقود اإليجار           ١٥التفسير 
     األصول المعاد تقييمهاإسترداد – الدخل ضرائب           ٢١التفسير 

   ٢٥٧٥        وغير القابلة لإلستهالك            
   التغيير في الوضع الضريبي –ضرائب الدخل             ٢٥التفسير 

  ٢٥٧٩        للمشروع أو لمساهميه  
      تقييم محتوى العمليات التي تتضمن الصيغة            ٢٧التفسير 

  ٢٥٨٥        القانونية لعقود التأجير            
    ٢٥٩٥     تقديم الخدماتإمتياز ترتيبات – اإلفصاح            ٢٩التفسير 
   تنطوي على التيالمقايضة عمليات  -اإليراد            ٣١التفسير 

  ٢٦٠١          خدمات إعالنية  
  ٢٦٠٧   تكاليف الموقع اإللكتروني–األصول غير الملموسة           ٣٢التفسير 

  

  ٢٦١٧                  قائمة المصطلحات

                       لفهرسا



 

 



  التغيرات في هذه الطبعة

 ١  حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  

  التغييرات في هذا اإلصدار
 والتي تم دمجها في هذه الطبعة من ٢٠٠٧هذا القسم هو دليل مختصر للتغييرات التي حصلت منذ طبعة عام 

  .مجلد كتاب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
  

  المقدمة
 -:لد الكتاب خالصة لما يليتعد التغييرات األساسية التي تحتوي عليها هذه الطبعة من مج

 ومعيـار   ١ ومعيار المحاسبة الدوليـة      ٣ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       – مراجعةثالثة معايير    •
  .٢٣المحاسبة الدولي 

 .٢٧ معيار المحاسبة الدولي -معيار واحد معدل  •
عن تلـك المعـايير التـي تـم         التعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية األخرى الناجمة           •

 . مراجعتها أو تعديلها
 . ١٤ و١٣ تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية –تفسيران جديدان  •
  

وتشمل أيضا دليل أسلوب العمل لتفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الذي تم نشره                
  . ٢٠٠٧في فبراير 

  
 ومعيـار   ١ ومعيار المحاسـبة الدوليـة       ٣قد تم حذف نسخة كل من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية            و

  .  التي تم استبدالها بالنسخ الجديدة٢٣المحاسبة الدولي 
  

  البيانات الجديدة
  -:تالييحتوي هذا اإلصدار على تفاصيل المعايير والتفسيرات الجديدة التي تم مراجعتها أو تعديلها  كال

  

  ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
محل المعيـار   ) ٢٠٠٨كما تم تعديله في عام      " (إندماج األعمال  "٣يحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       

وينبغي تطبيـق هـذا المعيـار       ). ٢٠٠٤الصادر في عام    " (إندماج األعمال  "٣الدولي إلعداد التقارير المالية     
  . ، غير أنه يسمح بالتطبيق المبكر٢٠٠٩ يوليو ١بتداًء من المعدل إ

  

  ١معيار المحاسبة الدولية 
محل معيار المحاسبة   ) ٢٠٠٧كما تم تعديله في عام      " (عرض البيانات المالية   "١يحل معيار المحاسبة الدولي     

خة الجديـدة مـن     وتدخل النـس  ). ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣كما تم تعديله في عام      " (عرض البيانات المالية   "١الدولي  
 ديـسمبر   ١المعيار مصطلحات جديدة إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وينبغي تطبيقها إبتداًء مـن               

  .، غير أنه يسمح بالتطبيق المبكر٢٠٠٩
  

  ٢٣معيار المحاسبة الدولية 
ل معيـار المحاسـبة     مح) ٢٠٠٧كما تم تعديله في عام      " (تكاليف اإلقتراض  "٢٣يحل معيار المحاسبة الدولي     

 ١وينبغي تطبيق هذا المعيار المعدل إبتـداًء مـن          ). ٢٠٠٣الصادر في عام    " (تكاليف اإلقتراض  "٢٣الدولي  
  .، غير أنه يسمح بالتطبيق المبكر٢٠٠٩ديسمبر 

  

  ٢٧معيار المحاسبة الدولية 
معيـار  ) ٢٠٠٨تعديله في عام    كما تم   " (البيانات المالية الموحدة والمنفصلة    "٢٧يحل معيار المحاسبة الدولي     

وينبغي تطبيق هذا   ). ٢٠٠٣كما تم تعديله في عام      " (البيانات المالية الموحدة والمنفصلة    "٢٧المحاسبة الدولي   
  .، غير أنه يسمح بالتطبيق المبكر٢٠٠٩ يوليو ١المعيار المعدل إبتداًء من 
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  ١٤ و١٣ ةتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالي
إن التفسيرين الجديدين اللذان وضعتها لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والمشمولة في 

   -:هذه الطبعة

  ".برامج والء العميل "١٣تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  •

حـدود   " ١٩معيار المحاسبة الـدولي     "١٤قارير المالية   تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد الت       •
 ".ااألصل ذو المنافع المحددة والمتطلبات الدنيا للتمويل وتفاعله

  
وينبغـي  .  أو بعد ذلـك    ٢٠٠٨ يوليو   ١ للفترات السنوية التي تبدأ في       ١٣ينبغي تطبيق تفسير معيار التقرير      

  .  التفسيرينويسمح بالتطبيق المبكر لكالً. ٢٠٠٨  ديسمبر١ إبتداًء من ١٤تطبيق تفسير معيار التقرير 
  

  ٢تعديل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 وهو تعديل تم على المعيـار الـدولي         - واإللغاء ستخدم لتحفيز الموظف على األداء    الشروط التي تُ  تم إصدار   

 ديـسمبر   ١وينبغي تطبيقه إبتداًء من      ٢٠٠٨ في ديسمبر    "الدفع على أساس األسهم   " ٢إلعداد التقارير المالية    
 فـي  ٢وتم دمج التعديل ضمن نص المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليـة  . ، ويسمح بالتطبيق المبكر   ٢٠٠٩

  . هذا اإلصدار
  

  المواد األخرى التي تم تغييرها
بخـط غـامق    ، وألسباب تاريخية إلى حد كبيـر،        "تاريخ النفاذ "حتى اآلن، ظهرت بعض الفقرات في أقسام        

ولغايات التناسق فـي    . ولم يعد لهذا اإلختالف أي أهمية منذ وقت طويل في هذه األقسام           . وأخرى بخط عادي  
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، تم عرض الفقرات التي كانت بخط غامق في الـسابق بخـط عـادي                   

  . حالياً
  

، )٢٠×٣(، حيثما كان مناسباً، تم تعميم التاريخ        )٢٠٠٣ مثالً(في األمثلة التوضيحية التي تذكر التاريخ الفعلي        
  .بما يتماشى مع معظم اإلرشادات الصادرة مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

  
، ولغايات تسهيل اإلشارة والتوافق مع الممارسة العامة في المعـايير الدوليـة             ١٩في معيار المحاسبة الدولي     

وتـم تغييـر اإلشـارات      . أمام فقرات أساس اإلسـتنتاجات    " إستنتاج"لمالية، تم وضع سابقة     إلعداد التقارير ا  
  . المرجعية ذات العالقة في أساس اإلستنتاجات في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية األخرى وفقا لذلك

  
  .تم تعديل قائمة المصطلحات والفهرس

  
، )بما فيها التحديثات الالزمة   (ايير الدولية إلعداد التقارير المالية      تم عمل تصحيحات تحريرية بسيطة على المع      

  . وتتوفر الئحة بهذه التصحيحات على الموقع اإللكتروني
  

  نص المستندات الحديثة 
بمـا  (تشمل نصوص هذه المجموعة من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أحدث النسخ الموحدة للمعايير               

 والمطلـوب   ٢٠٠٧ ديـسمبر    ٣١المصادق على إصدارها حتـى      ) محاسبة الدولية والتفسيرات  فيها معايير ال  
ولم يتم إصدار ثالثة من المـستندات المـصادق         .  أو إبتداًء من تاريخ مستقبلي     ٢٠٠٨ ديسمبر   ١تطبيقها في   

ر المحاسـبة    ومعيـا  ٣فقد تم إصدار مراجعة المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليـة           :  ديسمبر ٣١عليها في   
 ٢، وتم إصدار التعديل على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية           ٢٠٠٨ ديسمبر   ١٠ المعدل في    ٢٧الدولي  

ن النص في هذه المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية هي حسب ما هـو              إوعليه، ف . ٢٠٠٨ ديسمبر   ١٧في  
 . ٢٠٠٨ ديسمبر ١٧صادر في 
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  هذه الطبعة مقدمة

   نظرة عامة
  

 أجل من –والمجلس ملتزم من مقره في لندن، ٢٠٠١باشر مجلس معايير المحاسبة الدولية عمله في عام 

التي تتطلب   من معايير المحاسبة الدولية،عالية الجودة وعالمية موحدة  بتطوير مجموعة –المصلحة العامة

في البيانات المالية ذات األهداف العامة، وتحقيقاً لهذا الهدف يتعاون معلومات تتسم بالشفافية وقابلية المقارنة 

أعضاء إن  .المجلس مع واضعي معايير المحاسبة الوطنيين لتحقيق التوافق بين معايير المحاسبة حول العالم

بته  المجلس ومراقإختياروقد تم  . ت متبادلة حول العالمإتصاالوالمجلس يتمتعون بكفاءات مهنية متنوعة 

المؤسسات المحاسبية ويتم تلقي الدعم المالي من . مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية  من قبل وتمويله

الكبرى والمؤسسات المالية الخاصة والشركات الصناعية عبر العالم والبنوك المركزية وبنوك التنمية 

  .والمنظمات المهنية والعالمية األخرى
 

  األمناء

 IASCأمينا باإلشراف على عمليات مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية يقوم إثنان وعشرون 
Foundation ومجلس معايير المحاسبة الدولية IASB وتشمل مسؤوليات األمناء تعيين أعضاء مجلس ،

ية، ي للمعايير ولجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالستشارمعايير المحاسبة الدولية والمجلس اإل

ية، ووضع ستشارومتابعة فاعلية مجلس معايير المحاسبة الدولية وإلتزامه بأسلوب عمله وباإلجراءات اإل

وتنفيذ ترتيبات التمويل المناسبة، واعتماد موازنة مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية، وتحمل مسؤوليات 

  .التغييرات في النظام الداخلي

  
 للخلفيات المهنية، بما في ذلك المدققون والمعدون مناسباً توازناً كمجموعة يتكون األمناء من أفراد يوفرون

والمستخدمون واألكاديميون ومسؤولون آخرون يعملون في خدمة الصالح العام، وبموجب النظام الداخلي 

ث يكون تم تعيين األمناء بحي) أنظر أدناه (٢٠٠٥لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية كما هو معدل في عام 

المنطقة اآلسيوية الباسيفيكية وستة من أوروبا، وستة من أمريكا الشمالية، وأربعة آخرون / ستة منهم من آسيا

  .قائماًمن أية منطقة مادام التوازن الجغرافي 
  

  مراجعة النظام الداخلي لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية
  

، ٢٠٠٥خلي لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية في يونيو قام األمناء بإجراء مراجعة وتعديل للنظام الدا

  .٢٠٠٥ يوليو ١وقد بدأ نفاذ النظام الداخلي المعدل في 
  

  مجلس معايير المحاسبة الدولية
  

يعمالن وإثنان إثنا عشر يعملون بدوام كامل،  (عضواًيتكون مجلس معايير المحاسبة الدولية من أربعة عشر 

لمجلس بحرية تصرف كاملة في تطوير ومتابعة جدول األعمال الفني لوضع معايير ، ويتمتع ا)بدوام جزئي

والمؤهالت الرئيسية لعضوية مجلس معايير المحاسبة الدولية هي الكفاءة المهنية والخبرة العملية، . المحاسبة

الفنية  أعضاء بحيث يضم المجلس كمجموعة أفضل تركيبة متوفرة من المعرفة إختيارويطلب من األمناء 

والخبرة في األعمال الدولية والسوق ولضمان أن المجلس ال تسيطر عليه أية جهة معينة أو مصلحة جغرافية، 

 من الخبرة العملية الحديثة للمدققين والمعدين والمستخدمين مناسباً كما يتوقع من المجلس أن يوفر مزيجاً



  مقدمة ال

  

  ٤  لجنة معايير المحاسبة الدوليةلمؤسسة حق التأليف ©

ت مع واضعي األنظمة الوطنية والهيئات إتصاال يقيم واألكاديميين، ويتوقع من المجلس بالتشاور مع األمناء أن

 رفع مستوى التقارب بين المعايير الوطنية والمعايير الدولية أجلالرسمية األخرى المعنية بوضع المعايير من 

 للجنة تفسيرات المعايير  نهائياًإن نشر معيار أو مسودة عرض أو تفسيراً. إلعداد التقارير المالية للمجلس

  ٣١ في المجلس، وفي عضواً إلعداد التقارير المالية يتطلب موافقة تسعة أعضاء من بين األربع عشر الدولية

 : كان أعضاء المجلس كما يلي٢٠٠٧ ديسمبر
  

  رئيساًسير ديفيد تويدي          
  )غير متفرغ(بروفسور ماري بارث   

  فيليب دنجيو
  روبرت بي جارنيت
  جيمس جيه ليسينرينج

  جون تي سميث 
  وي جو زنج  

  نائب الرئيسثوماس أي جونز                 
  )غير متفرغ( ستيفين كوبر 
  جان إنجستروم
  جيلبيرت جيالرد

  وارن جيه ماكريجور 
  )شاغر واحد (تاتسومي يامادا

  
  

 له، ويتم نشر تحديث مجلس إجتماع مباشرة بعد كل ه لقراراتيصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية ملخصاً

 بالشكل اإللكتروني على موقع مجلس معايير المحاسبة الدولية على IASB Update المحاسبة الدولية معايير

 .www.iasb.orgالشبكة 
 

 ي للمعاييرستشارإلالمجلس ا
  

الراغبين في إعداد  رسمية للمجموعات األخرى واألفراد إتصالي للمعايير أداة ستشارإليوفر المجلس ا

تقديم المشورة لمجلس  يهدف المجلس إلى .فيات العملية والبيئات الجغرافية المتباينةذوي الخل التقارير المالية

إعالم مجلس معايير المحاسبة الدولية ،  بأولويات عمله جدول القراراتمعايير المحاسبة الدولية فيما يتعلق

ة الدولية أو إلى تقديم المشورات األخرى لمجلس معايير المحاسبو  معدي البيانات المالية وجهة نظرحول

   .األمناء
  

 كما .يجتمع المجلس عادة ثالث مرات على األقل كل عام ،عضوا٤٠ًي للمعايير من ستشاريتكون المجلس اإل
ي للمعايير من قبل األمناء، وال ستشاريتم تعيين رئيس المجلس اإل .اته مفتوحة للعمومإجتماعيجب أن تكون 
ي ستشارمحاسبة الدولية أو من موظفيه، ويدعى رئيس المجلس اإل في مجلس معايير العضواًيمكن أن يكون 

  .ات األمناء والمشاركة فيهاإجتماعللمعايير لحضور 
  
  للمعايير متوفرة على الموقع اإللكتروني يستشاراإلمزيد من التفاصيل حول أعضاء المجلس ال

www.iasb.org  
  

  يةالمعايير الدولية إلعداد التقارير الماللجنة تفسيرات 
  

مجلس ل لتقديم العون األمناء  من قبلر الدولية إلعداد التقارير المالية ـالمعاييرات ـة تفسيـ لجنتم تعيين
دي البيانات ـ وتحسينها لصالح المستخدمين ومعوالتقريرمعايير المحاسبة الدولية في وضع معايير المحاسبة 

ة ـ لتحل محل لجن،٢٠٠٢ر مارس من عام وقد أنشأ األمناء هذه اللجنة في شه. اـة ومدققيهـالمالي
ر ـتوفي ي ـذه اللجنة فـص دور هـويتلخ. ةـات القائمـة التفسريـي لجنـ أال وه،ةـرات السابقـالتفسي

 والتي لم يتم التطرق إليها الي المحددة مؤخراًـ المالتقريرا ـول قضايـب حـاإلرشاد في الوقت المناس
 أو من األرجح أن تُثار تأو حول القضايا التي ُأثيرداد التقارير المالية المعايير الدولية إلعبشكل محدد في 

 الدولية معاييرلوعليه فهي تشجع التطبيق الدقيق والموحد ل. بشأنها تفسيرات غير مرضية أو موضع نزاع
   .إلعداد التقارير المالية
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معايير المحاسبة الدوليـة فـي تحقيـق        مجلس  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية      وتساعد لجنة تفسيرات    
التوحيد الدولي بين معايير المحاسبة من خالل العمل مع المجموعات المماثلة التي ترعاها الهيئـات الوطنيـة                 

ماثلة إلـى حـد     تماثلة حول القضايا التي تكون فيها المعايير الضمنية م        تئج م الوضع المعايير للوصول إلى نت    
  . كبير

  
 ممن يملكون حق التصويت     عضواًمن اثني عشر    المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية       تتألف لجنة تفسيرات  

 الرئيس الحالي لمجلس معـايير المحاسـبة الدوليـة هـو     باإلضافة إلى منصب رئيس ال يملك حق التصويت  
 ويعـين   .ويحق للرئيس مناقشة القضايا الفنية التي يتم طرحها لكن ال يحق لـه التـصويت              . روبرت جارنتي 

، ممثلي المنظمات التنظيمية كمراقبين ال يحق لهم التصويت لكن يحـق لهـم              ضرورياًاألمناء، حسبما يرونه    
وراق المالية والمفوضـية    أل كل من المنظمة الدولية لهيئات ا      حالياًوتعمل  . ات والمناقشة فيها  جتماعإلحضور ا 

   .األوروبية كمراقبين ال يحق لهم التصويت
  

، صادق األمناء على تعديل دستور لجنة مجلس معايير المحاسبة الدولية لزيادة عضوية ٢٠٠٧في أكتوبر 
  .  مخوالً باإلنتخاب عضوا١٤ًلجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى 

  
ثم . لمجلس يعقده اإجتماع بعد كل  تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ملخص قرارلجنةتصدر 

  .ينشر هذا التقرير على موقع المجلس عبر اإلنترنت
  

المزيد من التفاصيل عن أعضاء لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية متوفرة على الموقع اإللكتروني 
www.iasb.org .  

 
 العاملون في مجلس معايير المحاسبة الدولية

  

 معايير المحاسبة الدولية ومقره في لندن ويقدم الدعم لمجلس هناك طاقم من الموظفين يرأسه رئيس مجلس
  فرنسا، ، الصين،كندا من أشخاصاًالفني   الجهاز يضم ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١في معايير المحاسبة الدولية، 

ات المملكة المتحدة والوالي ،جنوب إفريقيا بولندا، ،نيوزلندا  هولندا،المكسيك،  ماليزيا،،كوريا ، اليابان،إيرلندا
  .المتحدة
  

  أسلوب العمل
  

  أسلوب العمل المتبعة لدى مجلس المعايير المحاسبية الدولية
  

يتم تطوير المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية من خالل نظام رسمي ألسلوب وإجراءات العمل والتشاور 
  .الدولي على نطاق واسع

  
عن جميع األمور الفنية للمجلس، بما في ذلك إعداد ولية مسؤولية كاملة دإن على مجلس معايير المحاسبة ال

وإصدار المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومسودات العرض والموافقة النهائية على التفسيرات التي 
تطورها لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، وللمجلس حرية التصرف الكاملة في تطوير 

ل أعمالها الفني، وتشمل اإلجراءات المناسبة الرسمية عادة ولكن ليس بالضرورة الخطوات التالية تباع جدوإو
ة بموجب أحكام النظام الداخلي لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية مشار إليها ـوات المطلوبـالخط(

  *).بالعالمة

رة مواضيع قد تحتاج إلى إنتباه يطلب من موظفي مجلس معايير المحاسبة الدولية تحديد ومراجعة وإثا  )أ (
المجلس، وتتم مناقشات المجلس للمشاريع الممكنة وقراراتها الخاصة بتبني مشاريع جديدة في 

ية  ستشارات عامة للمجلس، وقبل التوصل إلى هذه القرارات يقوم المجلس بالتشاور مع اللجنة اإلإجتماع
  *.األولوياتللمعايير بشأن بنود جدول األعمال المقترحة وتحديد 

عند إضافة بند إلى جدول أعماله يقرر المجلس ما إذا كان سيقوم بالمشروع لوحده أو باإلشتراك مع   )ب (
  .جهة أخرى واضعة للمعايير

بعد النظر في طبيعة المشاريع ومستوى اإلهتمام بين المشاركين من الممكن أن ينشئ مجلس معايير   )ج (
  .المحاسبة الدولية مجموعة عمل
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 ورقة النقاش ليست خطوة إجبارية في أسلوب وإجرءات المجلس فإن المجلس ينشر عادة بالرغم من أن  )د (
ورقة نقاش على أنها أول نشرة له حول أي مشروع رئيسي جديد، وتشمل عادة ورقة النقاش نظرة 
عامة شاملة للموضوع واألساليب الممكنة لتناول الموضوع واآلراء األولية ألصحاب الموضوع أو 

  .وة إلبداء المالحظات، وإذا قرر المجلس حذف هذه الخطوة فإن عليه بيان أسباب ذلكالمجلس ودع

ات إجتماعويتم تطوير مسودة عرض أثناء * .إن نشر مسودة عرض خطوة إجبارية في أسلوب العمل ) هـ(
المجلس التي تكون علنية، وهي تتضمن اعتبار المجلس وتوصله إلى قرارات بشأن المواضيع على 

قتراحات المقدمة من إلبحاث وتوصيات الموظفين، وكذلك المالحظات من أية ورقة نقاش واأساس أ
ية  للمعايير ومجموعات العمل وواضعي األنظمة الوطنيين والناجمة من جلسات التعليم ستشاراللجنة اإل

 .لسمن المجالعام التي يعقدها المجلس، ويجب أن يوافق على مسودة العرض على األقل تسعة أعضاء 
ات وهو يشمل أية آراء بديلة يبديها األعضاء المعارضون في ستنتاجيرافق مسودة العرض أساس اإل

  .المجلس

ونتائج المشاورات األخرى، وكوسيلة * هاإستالميقوم المجلس بمراجعة كتب المالحظات التي يتم   )و (
كن للمجلس إجراء  للمواضيع وطلب مزيد من المالحظات واالقتراحات يمستكشافإلجراء مزيد من اإل

  .ات مائدة مستديرةإجتماعزيارات ميدانية أو اإلعداد لجلسات استماع عامة و

، وبعد حل ات المجلس التي تتم علناًإجتماعيتم تطوير معيار دولي إلعداد التقارير المالية أثناء   )ز (
عدلة من المواضيع الناجمة من مسودة العرض ينظر المجلس فيما إذا كان عليه عرض أية مقترحات م

 بشأن المواضيع الناجمة من إستنتاج مالحظات الجمهور، وعندما يقتنع المجلس أنه توصل إلى أجل
مسودة العرض فإنه يصدر تعليماته للموظفين لصياغة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية، ويجب أن 

ات، ستنتاجيار أساس اإلويرافق المع* .يوافق على هذا المعيار على األقل تسعة أعضاء من المجلس
  .وهو يشمل أية آراء معارضة يبديها أعضاء المجلس الذين صوتوا ضد المعيار

  
الذي تستخدمه مختلف الهيئات التنظيمية على المجلس بيان أسبابه إذا " اإلمتثال أو اإليضاح "بتبني أسلوب 

  .يةستشاراإلقرر حذف أية خطوة غير إجبارية في عمليته 
  

ير المحاسبة الدولية ووصف إجراءاته اإلستشارية في دليل إجراءات العمل لمجلس معايير وثق مجلس معاي
  . المحاسبة الدولية، والذي وافق عليه األمناء

 
  عداد التقارير الماليةالمعايير الدولية إلأسلوب العمل لدى لجنة تفسيرات 

  

 رسميالية يتم تطويرها من خالل أسلوب عداد التقارير المتفسيرات المعايير الدولية إلإن تفسيرات لجنة 
عداد التقارير المالية بمناقشة األمور الفنية المعايير الدولية إل وتقوم لجنة تفسيرات .ة المجلس العالميةإستشارو

، الخطوات "ولكن ليس بالضرورة" ويتضمن األسلوب لكل مشروع في العادة، .ات مفتوحة للعامةإجتماعفي 
  -*): التي يتطلبها النظام األساسي مؤشر عليها بعالمةوإن الخطوات(التالية 

تقوم لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بتقييم المواضيع التي يقترحها المشاركون   )أ (

وتوصي ما إذا كان إلضافتها إلى جدول أعمال لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، 

 لجنة إجتماع مباشرة بعد  الموضوع في جدول األعمال على شكل مسوداتإدخالجنة يجب على الل

، وهذا من شأنه أن يتيح الوقت لمالحظات  عند عرضهاالدولية إلعداد التقارير الماليةتفسيرات المعايير 

ر  التالي للجنة تفسيرات المعاييجتماعالجمهور قبل النظر في التوصية بعدم تناول الموضوع في اإل

  .الدولية إلعداد التقارير المالية
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بالنسبة للمواضيع التي وضعت على جدول األعمال يقوم موظفوا مجلس معايير المحاسبة الدولية بإعداد   )ب (
ملخص للمواضيع، ويبين هذا الملخص الموضوع ويقدم المعلومات الالزمة ألعضاء لجنة تفسيرات 

يتضمن .  القرارات بشأنهإتخاذكنوا من فهم الموضوع والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ليتم
 مجلس معايير إطارإعداد ملخص للمواضيع مراجعة الكتابات المحاسبية ذات الصالحية بما في ذلك 

المحاسبة الدولية والنظر في البدائل والتشاور مع واضعي األنظمة الوطنيين، بما في ذلك اللجان 
  .رات المعايير الوطنيةالوطنية التي عليها مسؤولية تفسي

 أعضاء من لجنة تفسيرات أربعةيتم التوصل إلى إجماع على مسودة تفسير إذا لم يصوت أكثر من   )ج (
 مالحظات أجلويتم إصدار مسودة التفسير من * المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ضد اإلقتراح،

 الدولية أو أكثر على إصدارها خالل الجمهور ما لم يعترض خمسة أعضاء في مجلس معايير المحاسبة
  .*أسبوع من إبالغهم باكتمالها

تنظر لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في المالحظات المستلمة خالل فترة   )د (
 .*المالحظات وذلك قبل إكمال التفسير

ء في لجنة تفسيرات المعايير  أعضاأربعةيتم التوصل إلى إجماع على تفسير إذا لم يصوت أكثر من   ) هـ(
ويقدم التفسير لمجلس معايير المحاسبة الدولية للموافقة * ،الدولية إلعداد التقارير المالية ضد اإلقتراح

عليه، وتتطلب موافقة مجلس معايير المحاسبة الدولية على األقل أصوات تسعة أعضاء لصالح 
  .دار التفسيرات التي تمت الموافقة عليها، ويقوم مجلس معايير المحاسبة الدولية بإص*التفسير

  
وثق مجلس معايير المحاسبة الدولية ووصف إجراءاته اإلستشارية في دليل إجراءات العمل للجنة تفسيرات 

  . المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، والذي وافق عليه األمناء
  

  التصويت
  

التقارير المالية، يتطلب المعايير الدولية إلعداد فسيرات إن نشر معيار، مسودة عرض، أو تفسير نهائي من ت
 بما في  لمجلس معايير المحاسبة الدولية أما القرارات األخرى.من أعضاء المجلس األربعة عشر تسعة موافقة

 والذين يبلغ عددهم جتماعإلذلك إصدار ورقة مناقشة فهي تتطلب أغلبية بسيطة من األعضاء الحاضرين في ا
  .تتصاالبالحضور الشخصي أو بواسطة اإلن أعضاء المجلس، كثر مأو أ% ٦٠

  
اإلدالء بصوت واحد فيما يخـص       .المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    يحق لكل عضو في لجنة تفسيرات       

ويصوت األعـضاء   .  أعضاء في اللجنة ممن يحق لهم التصويت النصاب القانوني         عشرةويمثل  . تفسير واحد 
 لوجهات نظر أي شركة أو منظمة أو هيئة قد          وفقاًت نظرهم المستقلة، وليس كما يصوت الممثلون         لوجها وفقاً

 أربعةهذا وتُلغى المصادقة على مسودة التفسيرات أو التفسيرات النهائية بوجود أكثر من             . يكونوا مرتبطين بها  
  .أعضاء يصوتون ضدها

  

 اتجتماعإلالصفة المفتوحة ل
عداد التقارير المالية المعايير الدولية إل معايير المحاسبة الدولية ولجنة تفسيرات مجلس  أمناءاتإجتماعإن 

تتضمن  ( لمجلس معايير المحاسبة الدولية فان مناقشات معينة،مفتوحة للجمهور كمراقبين، وعلى كل حال
تكون في ) ة بهمعلق بنود جدول األعمال الفنية وتعيين الموظفين واألمور األخرى المتإختياربصورة رئيسية 

 .ات خاصةإجتماع
 

للتغلب على الحواجز  التكنولوجيا إستخدامكيف يمكن  إستكشافيستمر مجلس معايير المحاسبة الدولية في 
 لتلك أمثلة على االبتكاراتوك .ات المفتوحةجتماعإلالجمهور احضور لتسهيل الجغرافية والمشاكل اللوجستية 

س لعلى الموقع اإللكتروني لمج اإللكترونية عية والفيديو والمشاهدة األدوات السمإدخال األغراض متضمنة
  .معايير المحاسبة الدولية

 

 لألمناء إجتماعينشر مجلس معايير المحاسبة الدولية مقدماً على موقعه على اإلنترنت جدول أعمال كل 
عداد إلالدولية لمعايير اي للمعايير أو لجنة تفسيرات ستشارإلالمجلس ا، مجلس معايير المحاسبة الدوليةو
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ات مجلس معايير المحاسبة إجتماعالتقارير المالية وينشر بشكل فوري خالصة للقرارات الفنية المتخذة في 
  .مناسباًعداد التقارير المالية وقرارات األمناء حيثما يكون ذلك المعايير الدولية إلالدولية ولجنة تفسيرات 

  

يوضح ل اتستنتاجلإل فإنه يقوم بنشر أساس  أو تفسيرالدولية بنشر معيارعندما يقوم مجلس معايير المحاسبة 
اته وإلعطاء معلومات أساسية قد تساعد مستخدمي معايير مجلس معايير إستنتاجللعموم كيف توصل إلى 

ء المتعارضة لألعضاراء اآل معايير المحاسبة الدولية ينشر المحاسبة الدولية في تطبيقها عملياً، كما أن مجلس
  .حول المعايير

  

  اء المالحظاتدفترات إب
 مسودة عرض  وأوراق المناقشة وكل لجمع المالحظات العامة بالنشر،  معايير المحاسبة الدوليةيقوم المجلس

يوماً، وفي حاالت معينة يمكن للمجلس أن  ١٢٠ إلبداء المالحظات مدتها عادة  عاديةللمعيار مع تحديد فترة
عداد المعايير الدولية إل أقصر كثيراً،  أما مسودات تفسيرات لجنة تفسيرات أطول أو يعرض المقترحات لفترة

 فترة أقصر ال تقل عن إستخدام  بالرغم من أنه يمكن . يوما٦٠ً لفترة مدتها  عادةالتقارير المالية فإنها تعرض
  . يوم في ظروف محددة٣٠

  

  حاسبيةالتنسيق مع األساليب المالئمة لهيئات وضع المعايير الم
باإلضافة إلى  .سنوياً مع رؤساء مشاركيه من واضعي المعايير الوطنيين معايير المحاسبة الدوليةيجتمع مجلس 

تعاون كل من مجلس معايير المحاسبة الدولية وشركائهم من واضعي معايير المحاسبة الدولية كأساس يومي، 
 نجاح مجلس معايير أجلن المهم من ـوإن م . ومناسباًضرورياًوالمشاركة في الموارد عندما يكون ذلك 

وب ـة الدولية وأسلـر المحاسبـالمحاسبة الدولية أن يكون هناك تنسيق وثيق بين أسلوب مجلس معايي
ل ـى تكامـة علـر المحاسبة الدوليـ يعمل مجلس معاييةستطاعاإلر الوطنيين، وبقدر ـي المعاييـواضع
 فإن أعضاء المجلس يوفرون آلية لمزيد من ،وعالوة على ذلك ع أسلوب العمل الوطني،ـه مـوب عملـأسل
  .ت المنتظمةتصاالإلا
 

  فرص إيجاد المدخالت
 للنقاش حول المواضيع الفنية وتقييم المدخالت مفتوحاً عمومياً أسلوباًإن تطوير معيار محاسبي دولي يتطلب 

ضمن الفرص المتاحة لألطراف التي يتم البحث عنها من خالل آليات متنوعة، وبحسب نوع المشروع تت
  -:ما يليالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المهتمة للمساهمة في تطوير 

 

  ي للمعاييرستشارإلفي تطوير اآلراء كعضو في المجلس االمشاركة  •
 

  يةستشارإلفي المجموعات االمشاركة  •
  

 موقع مجلس معايير أنظر(تقارير المالية المعايير الدولية إلعداد التقديم الموضوع إلى لجنة تفسيرات  •
 )المحاسبة الدولية على اإلنترنت

  

  ورقةخطية بنتيجة مناقشة مالحظات إبداء  •
  

   تقديم رسالة تتضمن مالحظات على مسودة العرض •
  ة لمسودة التفسيرإستجابتقديم كتاب مالحظات  •

  

  ستماع العامةإلفي جلسات االمشاركة  •
  ات الميدانيةختبارإلفي الزيارات واالمشاركة  •

  

 . سنوياً عن نشاطاته خالل السنة الماضية وأولوياته للعام التاليتقريراًوينشر مجلس معايير المحاسبة الدولية 
  . الفرصة إلبداء المالحظات من قبل األطراف المهتمةاألساس وويوفر هذا التقرير 
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  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية مقدمة 
  

 لمجلس معايير المحاسبة الدوليـة      وأسلوب العمل   األهداف   المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    دمة  تبين مق 
  . )متضمنة التفسيرات(  ة إلعداد التقارير الماليةمعايير الدوليال وسلطة وتوقيت تطبيق ،وتوضح نطاق

  

  لجنة معايير المحاسبة الدوليةإطار 
  

  -:، ويساعد اإلطار المجلس فيما يلي"إطار إلعداد وعرض البيانات المالية "لمجلس معايير المحاسبة الدولية
 إلعداد التقارير معايير الدوليةالمستقبلية ومراجعة معايير الدولية إلعداد التقارير المالية الالتطوير   )أ (

 ؛ و القائمةالمالية
  

إعداد البيانات المالية بتوفير أساس زيادة التوافق بين األنظمة والمعايير واإلجراءات المحاسبية المتعلقة ب  )ب (
 . إلعداد التقارير الماليةمعايير الدوليةاللتخفيض عدد أساليب المعالجات المحاسبية البديلة التي تسمح بها 

  

  

  -:المساعدة في  لإلطارباإلضافة، يمكن

ل مع الموضوعات التي  وفي التعام إلعداد التقارير الماليةمعايير الدوليةالتحضير البيانات المالية لتطبيق  •
   إلعداد التقارير الماليةمعايير الدوليةاليمكن أن تكون عنوان 

 إلعداد التقارير المدققون عندما يقومون بإبداء الرأي حول مدى توافق البيانات المالية مع معايير الدولية  •
  المالية

 على عتمادإلبانات المالية التي أعدت المستخدمون للبيانات المالية في تفسير المعلومات التي تتضمنها البيا •
   إلعداد التقارير الماليةمعايير الدوليةال

 لصياغة بالمعلوماتاألشخاص المهتمون بالعمل مع مجلس معايير المحاسبة الدولية، ويزودون المجلس  •
  .معايير المحاسبة

  

ية في غياب معيار أو تفسير  لدى وضع سياسة محاسب،غير أنه . إلعداد تقارير مالية معيار دولياإلطارليس 
معين ينطبق بشكل محدد على بند معين، يطلب من إدارة المنشأة الرجوع الى المفاهيم الواردة في اإلطار 

التغيرات في التقديرات المحاسبية ، السياسات المحاسبية"  ٨ معيار المحاسبة رقم أنظر(ودراسة قابلية تطبيقها 
   .)"واألخطاء

  

في هذه الحاالت .  أو تفسيراتهلمعيارا ات ومتطلباإلطارعينة فإنه قد ينشأ خالف بين في بعض الحاالت الم
  .اإلطارعندما ينشأ خالف، فإن المتطلبات لمعيار المحاسبة الدولي تغلب على 

  

  معايير المحاسبة 
  

 التقـارير    المعايير الدولية إلعـداد    تسمىإصدارات  ينشر مجلس معايير المحاسبة الدولية معاييره في سلسلة         
وفي بداية عمله، تبنى مجلس معايير المحاسبة الدولية مجموعة معايير المحاسبة الدولية التي أصدرها              . المالية

المعايير الدولية إلعـداد    "ويتضمن مصطلح   . له أال وهو مجلس لجنة معايير المحاسبة الدولية       السابق  المجلس  
المعـايير الدوليـة    ولجنة تفـسيرات    ية إلعداد التقارير المالية     الدولمعايير  التفسيرات كل من    " التقارير المالية 

  .وكذلك تفسيرات معايير المحاسبة الدولية ولجنة التفسيرات القائمةإلعداد التقارير المالية 
  

  أساس المقارنة والمعالجات البديلة المسموح بها
  

  وفي. لعمليات وأحداث معينةفي بعض الحاالت سمحت لجنة معايير المحاسبة الدولية بمعالجات مختلفة
معالجة بديلة مسموح (واألخرى بأنها ) المعالجة األساسية(يتم تعريف إحدى المعالجات بأنها  محددة حاالت
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ما قد يكون من الجائز وصفها بأنها تم إعدادها طبقاً للمعايير الدولية إلعداد لمنشأة  وإن البيانات المالية .)بها
  .ت المعالجة األساسية أو المعالجة البديلة المسموح بهاستخدمإ المالية سواًءالتقارير 

  

إن هدف مجلس معايير المحاسبة الدولية هو أن تعالج العمليات واألحداث المتشابهة وتعرض بطريقة متشابهة 
وبناءاً على ذلك ينوي مجلس معايير المحاسبة  المشاريع،وأن تعالج العمليات واألحداث عبر الوقت وفيما بين 

ن مجلس معايير المحاسبة الدولية قد أعاد النظر  إوأيضاً المعامالت المحاسبية، ختيارالدولية على السماح إل
 من ختيارإلوسيستمر في إعادة النظر في تلك العمليات من واألحداث التي يسمح فيها معيار محاسبة دولي با

  .اتختيارإل بهدف التقليل من هذه اةبين معايير المحاسبة الدولي
  

  نصائح الموظفين
إن إجراءات العمل لدى مجلس معايير المحاسبة الدولية ال تسمح بصفة عامة لموظفي مجلس معايير المحاسبة 

  .الدولية بإعطاء المشورة حول معاني معايير المحاسبة الدولية

  
  أنشطة فنية حالية

المعايير الدولية دولية ولجنة تفسيرات  تتوفر تفاصيل عن األنشطة الفنية الحالية لمجلس المعايير المحاسبة ال
 على الموقع اإللكتروني لمجلس متوفرة بما فيها التقدم في مداوالت المجلس واللجنة، ،إلعداد التقارير المالية

وحيث أنه قد تم إنهاء المشاريع، يتوقع مجلس المعايير المحاسبة الدولية إضافة . المعايير المحاسبة الدولية
إلى جدول أعمالها  المواضيعالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تضيف لجنة تفسيرات و مشاريع جديدة،

  . على التقييم القضايا التي تقدمها الوحدات التكوينيةاًإستناد
  

وينشر مجلس المعايير المحاسبة الدولية تقاريره بشأن مشاريعه الفنية في الرسالة اإلخبارية الخاصة به 
)IASB Insight(حول قراراته في الحال، عقب تقريراًكما ينشر المجلس المذكور .  وعلى موقعه اإللكتروني 

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وتنشر لجنة تفسيرات ). IASB Update( له، في نشرة إجتماعكل 
  ).IFRIC Update( لها، في نشرة إجتماععلى أثر كل  حول قراراتها في الحال، تقريراً

  

  لجنة المعايير المحاسبية الدوليةمؤسسة / المطبوعات والترجمات لمجلس معايير المحاسبة الدولية
  

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية : اسبية الدولية حق التأليف لكل منتمتلك مؤسسة لجنة المعايير المح
ت مجلس معايير المحاسبية الدولية والمعايير المحاسبية الدولية والتفسيرات ومسودات العرض ومطبوعا

 عندما تتنازل مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية بوضوح عن حق بإستثناء. األخرى في كافة البلدان
وللمزيد من المعلومات بخصوص حقوق المؤلف لمؤسسة لجنة معايير . المؤلف في أجزاء من تلك المادة

حق المؤلف في مقدمة هذا الكتاب أو مراجعة الموقع اإللكتروني المحاسبة الدولية، الرجاء الرجوع الى إشعار 
  .لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية

  
األوروبية   في ذلك اللغاتبما ٤٠أكثر من بلمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لمعتمدة ال ةترجمال تتوفر

 الدولية إجراء ترجمات معتمدة بلغات وسوف تدرس مؤسسة لجنة معايير المحاسبة. واآلسيوية الرئيسية
  .  بالمدير التجاري لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدوليةتصال يرجى اإل،وللمزيد من المعلومات. أخرى

  
 ترجمة المعايير الدولية إلعـداد      أجلورغم أن مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية تبذل كل جهد ممكن من             

رى في الوقت المناسب، فإنه ال بد من إتباع عملية صارمة لضمان دقة الترجمات              التقارير المالية إلى لغات أخ    
ولذلك السبب، من الممكن وجود فوارق زمنية ما بين وقت صدور معيار أو تفسير معين مـن                 . بقدر اإلمكان 

 التفاصيل  تتوفر المزيد من  . وصدوره باللغات األخرى  ) باللغة اإلنجليزية (قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية      

 www.iasb.org/resources/translations.aspعلى الموقع اإللكتروني لمجلس معايير المحاسبة الدولية 
  .ومن دائرة مطبوعات مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية
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  معلومات إضافية 
 

ات والمـصادر  األخبار والتطور  www.iasb.orgيوفر الموقع اإللكتروني لمجلس معايير المحاسبة الدولية 

ويمكن طلب آخـر    . األخرى المتعلقة بمجلس معايير المحاسبة الدولية ومؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية          

المطبوعات وخدمات اإلشتراك من متجر مؤسسة لجنة معـايير المحاسـبة الدوليـة علـى الموقـع التـالي                   

www.iasb.org/shop .  
  

 أو للحصول على نسخ من مطبوعاته وتفاصـيل         ،حاسبة الدولية للمزيد من المعلومات حول مجلس معايير الم      

 يرجى زيارة الموقع اإللكترونـي لمجلـس        ،عن خدمات اإلشتراك في مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية        

                                                    -: أو الكتابة إلى www.iasb.org: معايير المحاسبة الدولية على العنوان التالي
  

  )IASCF( لجنة معايير المحاسبة الدولية التأسيسية  مؤسسةدائرة المطبوعات،

   طريق كانون٣٠

  EC4M 6XHلندن 

  المملكة المتحدة

  +٤٤) ٠(٢٠ ٧٣٣٢ -٢٧٣٠: هاتف

  +٤٤) ٠ (٢٠ ٧٣٣٢-٢٧٤٩: فاكس

  publications@iasb.org: البريد اإللكتروني

  www.iasb.org: الموقع اإللكتروني
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  النظام األساسي لمؤسسة لجنة المعايير المحاسبية الدولية
  

  
 تقدمة

  
مارس وافق المجلس السابق للجنة المعايير المحاسبية الدولية على هذا النظام األساسي بشكله األصلي في 

  .٢٠٠٠ مايو ٢٤دنبره بتاريخ  إإجتماع كما وافق عليه األعضاء في ٢٠٠٠

  
 األوصياء ختيارإل عين مجلس لجنة المعايير المحاسبية الدولية لجنة منّصبة ،١٩٩٩ ديسبمره في إجتماعوفي 

 ٢٠٠٠ مايو ٢٤وا مهامهم بتاريخ إستلم و٢٠٠٠مايو  ٢٢المبدئيين حيث تم تعيين هؤالء األوصياء بتاريخ 
  .لموافقة على النظام األساسي كنتيجة

  
 تنفيذا لواجباتهم ٢٠٠١ فبراير ٦لية بتاريخ وقام األوصياء بتأسيس مؤسسة لجنة المعايير المحاسبية الدو

 لقرار األوصياء فقد توقف العمل بالجزء ج من النظام األساسي الذي تمت وتبعاً. بموجب النظام األساسي
  .٢٠٠٠مايو  ٢٤الموافقة عليه بتاريخ 

  
 تقريريرات ال لقرار األوصياء إليجاد لجنة تفساًإنعكاس ٢٠٠٢مارس  ٥وتم تعديل النظام األساسي بتاريخ 

 لذلك، قام األوصياء بتعديل النظام األساسي الذي بدأ العمل به منذ وتبعاًوبعد مشاورات عامة، . المالي الدولية
  . ليعكس تغييرات أخرى حدثت منذ تشكيل مؤسسة لجنة المعايير المحاسبية الدولية٢٠٠٢ يوليو ٨تاريخ 

  
الداخلي كل خمس سنوات، وقد باشر األمناء في أول مراجعة يتطلب النظام الداخلي أن يراجع األمناء النظام 

، وتعكس هذه النسخة التغيرات ٢٠٠٥، وبعد مشاورات مكثفة أكملوا المراجعة في يونيو ٢٠٠٣في نوفمبر 
، والتعديالت ٢٠٠٥ يوليو ١ لتصبح نافذة المفعول في ٢٠٠٥ يونيو ٢١ها األمناء في إعتمدالتي تبناها و

  . وذلك للتأثير الفوري٢٠٠٧ أكتوبر ٣١والموافقة عليها من قبل األمناء في األخرى تم تبنيها 
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  النظام األساسي لمؤسسة لجنة المعايير المحاسبية الدولية
  

  وعدله أوصياء ٢٠٠٠ مايو ٢٤دنبره، سكوتلندا بتاريخ إ إجتماعوافق عليه أعضاء لجنة المعايير المحاسبية المالية في (

 ٣١ و٢٠٠٥ يونيو ٢١وبتاريخ  ٢٠٠٢ يوليو٨  وبتاريخ مارس ٥المحاسبية الدولية  بتاريخ مؤسسة لجنة المعايير 

  .)٢٠٠٧أكتوبر 

  

  

 المنظمة وأهدافها والعضوية وتعيين إسميتناول الجزء أ  . يتألف النظام األساسي هذا من الجزء أ والجزء ب

 بتشكيل مؤسسة لجنة المعايير المحاسبية ويضع الجزء ب األحكام المعمول بها عندما قام األوصياء. األوصياء

 الجزء ج من النظام    لقرار األوصياء لم يعدووفقاً.  لقرار األوصياء الحقا٢٠٠١ً فبراير ٦الدولية بتاريخ 

  . به معموال٢٠٠٠ً مايو ٢٤األساسي الموافق عليه بتاريخ 
  

  

  زء أــالج
  

 سم واألهدافإلا
  

وسيكون )  ISACمؤسسة ( وتختصر" مؤسسة لجنة المعايير المحاسبية الدولية" المنظمة إسمسيكون     ١

هو  ٣٢- ١٨والمقرر نظامه ومهامه في الفقرات ) IASB(مجلس المعايير المحاسبية الدولية ويختصر 
  .الهيئة التي تضع المعايير لمؤسسة لجنة المعايير المحاسبية الدولية

  

  -:لمعايير المحاسبية الدولية فهيأما أهداف مؤسسة لجنة ا    ٢
  

 المصلحة العامة، ذات جودة عالية وقابلة أجلتطوير مجموعة وحيدة من المعايير المحاسبية، من   )أ (

، تتطلب وجود معلومات ذات جودة عالية وشفافة ومقارنة في البيانات المالية للفهم واإلنفاذ عالمياً

في أسواق رأس المال العالمية  والمستخدمين  المالية األخرى لمساعدة المشاركين تقاريروال

 قتصادية؛إلاآلخرين في صنع القرارات ا

   والتطبيق الصارم لتلك المعايير؛ستخدامإل تعزيز ا  )ب (

يجب أن يؤخذ في اإلعتبار حسبما هو مناسب ) ب( و)أ(لتحقيق األهداف المرتبطة مع البندين   )ج (

  ؛ واإلقتصاديات  الناشئةاإلحتياجات الخاصة للمنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم و

المعايير الدولية إلعداد  تحويل المعايير المحاسبية الوطنية والمعايير المحاسبية الدولية وأجلمن   )د (

 .إلى حلول ذات جودة عاليةالتقارير المالية 
  

 مؤسسة لجنة المعايير المحاسبية الدوليةسلطة 
  

لدولية مع األوصياء ومع تلك الهيئات الحاكمة مؤسسة لجنة المعايير المحاسبية اسلطة تبقى  يجب أن   ٣

بأقصى جهودهم  وسيعمل األوصياء.  إلحكام النظام األساسيوفقاًاألخرى التي يمكن أن يعينها األوصياء 

تغييرات بسيطة  غير أنه، تكون لديهم الصالحيات إلحداث. متثال لمتطلبات النظام األساسيإلللتأكد من ا

  .من كافة األوصياء على تلك التغييرات% ٧٥يات إذا وافق لمصلحة تسهيل إدارة العمل
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 األوصياء
  

  .  فرداً ٢٢يتألف األوصياء من      ٤
  
 كافة األوصياء الالحقين لملء الشواغر الناتجة عن التقاعد إختيارسيكون األوصياء مسئولين عن    ٥

القسم وصياء بالمعيار الموضوع في ، سيلتزم األختيارإلوعند قيامهم بذلك ا. عتيادي أو ألسباب أخرىإلا

 وسيتعهدون بالتحديد، بالتشاور المتبادل مع المنظمات الدولية كما هو مذكور في .٧ و٦الفقرات الرابع 

 الشخص إختيار شخص له خلفية مشابهة لخلفية الشخص المتقاعد، حيث أن إختيار بهدف ٧ قسمال

  .مع واحدة أو أكثر من المنظمات الدوليةالمتقاعد قد تم من خالل عملية مشاورات متبادلة 
  
ويجب أن يظهر كافة األوصياء التزامهم الثابت حيال مؤسسة لجنة المعايير المحاسبية الدولية و مجلس    ٦

كون لديهم اإلطالع المعايير المحاسبية الدولية كجهة تضع المعايير العالمية ذات الجودة العالية، وأن ي

وسيكون لدى كل وصي منهم فهما للمسائل الدولية ذات . لتزام بالوقتإلى اوالقدرة علالمالي الجيد 

عمل المنظمة الدولية المسئولة عن تطوير المعايير المحاسبية العالمية ذات الجودة العالية  العالقة بنجاح

وسيتم تمثيل هذا الخليط من . وللمستخدمين اآلخرينها في أسواق رأس المال العالمية إستخدامليتم 

وسيطلب من األوصياء العمل . األوصياء من أسواق المال العالمية ومن خلفيات جغرافية ومهنية متنوعة

 ضمان وجود قاعدة دولية عريضة يجب أن أجلومن . رسميا لما فيه المصلحة العامة في كافة المسائل

  -:يكون هناك
  

 ستة أوصياء معينين من أمريكا الشمالية؛  ) أ(
 وبا؛ستة أوصياء معينين من أور  ) ب(
  ومنطقة الهادئ؛/  أوصياء معينين من آسياستة  ) ج(
 . لقواعد  التوازن الجغرافي الكليوفقاً أوصياء معينين من أية منطقة أربعة  ) د(

 
 من الخلفيات المهنية، بما في ذلك المدققون مناسباً توازناً يحققون كمجموعة سيكون األمناء أفراداً  ٧

لون آخرون يخدمون المصلحة العامة، وسيكون إثنان من والمعدون والمستخدمون واألكاديميون ومسؤو

 إختياراألمناء عادة شركاء رئيسيون في شركات محاسبة دولية بارزة، ولتحقيق هذا التوازن يجب 

ومع ) بما في ذلك اإلتحاد الدولي للمحاسبين(األمناء بعد التشاور مع منظمات تدقيق وطنية ودولية 

يين، ويقوم األمناء بوضع إجراءات للدعوة إلى اقتراحات للتعيينات من المعدين والمستخدمين واألكاديم

  .هذه المنظمات وللسماح لألفراد تقديم أسمائهم، بما في ذلك اإلعالن عن المراكز الشاغرة
  
ستمرارية إل توفير اأجلومن : ويتم تعيين األوصياء لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة في العادة   ٨

  .م األوصياء المبدئيين فترات متعاقبة لكي يتقاعدوا بعد أربعة أو خمسة سنواتفسيخد 
  
 ، إنهاء تعيين أي شخص بصفته ١٤القسم  لشروط التصويت الموجودة في وفقاًويستطيع األوصياء    ٩

  .وصي ألسباب تتعلق بضعف األداء أو سوء السلوك  أو عدم المقدرة
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 لألمناء، وبموافقة األمناء وبغض النظر عن عمل الفرد المعين رئيساًبينهم يقوم األمناء بتعيين فرد من   ١٠

 لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من تاريخ رئيساًفي السابق كأمين فإنه يمكنه أن يعمل 

  .رئيساًتعيينه 
  

ايير المحاسبية  على األقل كل سنة ويتم مكافأتهم  من قبل مؤسسة لجنة المعتينيجتمع األوصياء مر   ١١

.  للمسؤوليات المباشر بهاوفقاً ويحدد األوصياء هذه الدفعات إجتماعالدولية بدفعة سنوية ودفعة عن كل 

  .وتدفع مؤسسة لجنة المعايير المحاسبية الدولية نفقات السفر بشأن األعمال الخاصة  بالمؤسسة
  

، بالتزامات ١٣ات المذكورة في الفقرة جباباإلضافة إلى الصالحيات والو ويمكن أن يقوم األوصياء   ١٢

 تحقيق أهداف المنظمة بما في أجل من ضرورياًوا أن ذلك إعتقديات أخرى كلما إتفاقتشغيلية أخرى و

ذلك، إنما بدون تقييد، تأجير المواقع والموافقة على عقود التوظيف مع أعضاء مجلس المعايير 

 .المحاسبية الدولية
  

  -:لوا على ما يليوعلى األوصياء أن يعم   ١٣
  

 البدء بمسئولية جمع األموال؛  )أ (

 تأسيس إجراءات التشغيل  الحالية أو تعدليها لألوصياء؛  )ب (

 تحديد المنشأة القانونية التي ستعمل مؤسسة لجنة المعايير المحاسبية الدولية بموجبها بشرط أن   )ج (

لمسئولية المحدودة مؤسسة أو أي شركة بهيئة أخرى تمنح ا دائماًكون تلك المنشأة القانونية ت

 لتحقيق نفس  أحكاماًألعضائها وأن تتضمن الوثائق القانونية التي تتيح لمثل تلك المنشأة تأسيس 

 المتطلبات التي تتضمنها أحكام النظام األساسي؛

مراجعة موقع مؤسسة لجنة المعايير المحاسبية الدولية في الوقت المناسب فيما يخص كل من   )د (

 ها التشغيلي؛موقعها القانوني وموقع

أو ما يشبه ذلك لمؤسسة لجنة المعايير ) مؤسسة خيرية(التحقق من أمكانية الحصول على وضع )  هـ( 

 ؛المحاسبية الدولية في تلك البلدان التي يساعد فيها مثل ذلك الوضع على جمع األموال

وعادة ( معينة هم أن يعقدوا مناقشاتإختياراتهم، إال أنهم يستطيعون بإجتماعيشارك العموم في   )و (

 األعضاء والتعيين والمسائل األخرى الخاصة بالموظفين إختيارما يكون ذلك عند مناقشة 

  ؛ وبخصوصية) والتمويل

نشر تقرير سنوي بخصوص أنشطة مؤسسة لجنة المعايير المحاسبية الدولية بما فيها بيانات   )ز (

 .  التدقيق المالية وجدول أولويات عمل السنة التالية
 
 أو من خالل شخصياًمن األعضاء % ٦٠ات األوصياء بحضور جتماعون النصاب القانوني إلويك   ١٤

يكون لكل وصي صوت واحد .  عن بعد، وال يجوز أن يكون الحضور عن األوصياء باإلنابةتصالإلا

فقط ويطلب من األغلبية البسيطة لتلك األصوات أن تتخذ قرارات حول مسائل ال تتعلق بإنهاء تعيين 

ألوصياء أو تعديل النظام األساسي أو عمل تغييرات بسيطة لمصلحة تسهيل إدارة العمليات حيث أحد ا

من كافة أصوات األوصياء، وال يسمح بالتصويت بالوكالة % ٧٥يطلب في تلك الحاالت موافقة أغلبية 

  .مرجحاً إضافياً صوتاًوفي حالة تعادل األصوات يكون للرئيس . حول أي موضوع
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  الجزء ب
  

  ألمناءا
  

 -:باإلضافة إلى المهام المحددة في الجزء أ، يتوجب على األمناء القيام بما يلي  ١٥
  

   وصياغة عقود خدمتهم ومعايير أدائهم؛،تعيين أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية  )أ (

  ي؛ستشارإلومجلس المعايير االمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تعيين أعضاء لجنة تفسيرات   )ب (

المراجعة السنوية إلستراتيجية مؤسسة لجنة المعايير المحاسبية الدولية، ومجلس معايير المحاسـبة              )ج (
بما في ذلك اإلرشادات وليس التحديدات على جدول أعمال مجلس معايير            الدولية ودراسة فعاليتها؛  

   .المحاسبة الدولية

  الموافقة على موازنة المؤسسة بشكل سنوي وتحديد أساس التمويل؛  )د (

مراجعة المسائل اإلستراتيجية الواسعة التي تؤثر على معايير المحاسبة، وتعزيز المؤسسة وعملها             ) هـ (
 المـالي   تقريرباإلضافة إلى تعزيز الهدف وراء التطبيق الدقيق لمعايير المحاسبة الدولية ومعايير ال           

  ة بمعايير المحاسبة؛الدولية، على أن يستثنى األمناء من المشاركة في الشؤون الفنية المتعلق

المعـايير  وضع وتعديل اإلجراءات التشغيلية لمجلس معايير المحاسبة الدولية، ولجنـة تفـسيرات               )و (
 ؛يستشارإلومجلس المعايير االدولية إلعداد التقارير المالية 

ية  وأسلوب العمل كما هو مبـين فـي          ستشارمراجعة اإلمتثال  لإلجراءات التشغيلية والترتيبات اإل        )ز (
  ؛)و (البند

المصادقة على التعديالت التي  قد تطرأ على هذه التشريعات بعد إتباع عملية مناسبة، بما في ذلـك                    )ح (
 ونشر مسودة عرض إلبداء المالحظـات العامـة حولهـا           ،يستشارإلالتشاور مع مجلس المعايير ا    

  ؛١٤وتخضع لمتطلبات التصويت المذكورة في القسم 

يير المحاسبية الدولية ما عدا تلك المحفوظة بشكل محـدد          ممارسة كافة صالحيات مؤسسة لجنة معا       )ط (
ومجلـس  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليـة       لمجلس معايير المحاسبة الدولية ولجنة تفسيرات       

 ؛ ويستشارإلالمعايير ا

تعزيز ومراجعة تطوير البرامج والمواد التعليمية التي تتفق مع أهـداف مؤسـسة لجنـة معـايير                   )ي (
  . الدوليةالمحاسبة

  

المعايير الدولية يجوز لألمناء إنهاء تعيين عضو في مجلس معايير المحاسبة الدولية أو لجنة تفسيرات   ١٦
ي على أساس األداء الضعيف أو سوء التصرف أو ستشارإلأو مجلس المعايير اإلعداد التقارير المالية 

  .دية ويضع األمناء إجراءات لمثل هذا اإلنهاءمتثال للمتطلبات التعاقإلعدم الكفاءة أو أي تقصير آخر في ا
  

 -:يتم التأكيد على مساءلة األمناء من خالل ما يلي من بين أمور أخرى  ١٧
  

 ؛ للمصلحة العامةوفقاًلتزام كل أمين للتصرف إ  )أ (

قيامهم بمراجعة الهيكل الكامل لمؤسسة لجنة المعايير المحاسبة الدوليـة وفعاليتهـا، وتأخـذ تلـك                  )ب (
قتصادية العالمية  إلة لتغير الظروف ا   إستجابعتبار تغير التوزيع الجغرافي لألمناء      إلعين ا المراجعة ب 

وتبدأ المراجعة بعد ثالث سـنوات      . ونشر مقترحات تلك المراجعة إلبداء المالحظات العامة حولها       
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ات بعد خمس سنو  من تاريخ إنفاذ هذه التشريعات، ويكون الهدف منها تنفيذ أي تغيرات متفق عليها              
، بعد خمس سنوات من تاريخ إنشاء مؤسسة لجنـة          ٢٠٠٦  فبراير ٦(من إنفاذ هذه التشريعات     
 ؛ و)معايير المحاسبة الدولية

  

 . قيامهم بمراجعة مماثلة فيما بعد كل خمس سنوات  )ج (
  

  مجلس المعايير المحاسبية الدولية
  

يكون منهم اثني ) أ(١٥موجب القسم  يتم تعيينهم من قبل األمناء بعضواًيتألف المجلس من أربعة عشر   ١٨
يقصد به أن األعضاء المعنيين يكرسون كل وقتهم في " متفرغ"إن التعبير المستخدم ( متفرغا عضواًعشر 

وعضوين يعمالن بدوام جزئي ) العمل في وظيفة مدفوعة األجر لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية
معنيين يكرسون وقتاً أقل في وظيفة مدفوعة األجر لمؤسسة بان األعضاء ال" دوام جزئي"يقصد بالتعبير (

 ال .ية التي وضعها األمناءستقاللوعليهم تلبية اإلرشادات الخاصة باإل )لجنة معايير المحاسبة الدولية
العدد الكامل لألعضاء البالغ عددهم أربعة قها في أي وقت في تتميم يبطل عمل المؤسسة من خالل إخفا

  .من بذل األمناء ألقصى ما بوسعهم لتتميم العدد الكامل من األعضاءعشر، على الرغم 

  
المؤهالت الرئيسية في عضوية مجلس معايير المحاسبة الدولي قدر كاف من التأهيل وممارسة تكون   ١٩

ويختار األمناء أعضاء من المجلس بحيث يشكلون مجموعة من األشخاص يمثلون، ضمن . عملية
متاح من المهارات الفنية والخبرة في األعمال الدولية المختلفة وظروف السوق المجموعة، أفضل مزيج 

ال يجوز أن يكون الفرد أميناً وعضواً في . لإلسهام في وضع معايير محاسبة عالمية ذات جودة عالية
 . المجلس في الوقت نفسه

  
ويضمن األوصياء أن . ل الجغرافي أعضاء مجلس المعايير المحاسبية الدولية على التمثيإختياروال يعتمد   ٢٠

وينظر األوصياء . ال تهيمن أية مصالح تكوينية أو جغرافية محددة على مجلس المعايير المحاسبية الدولية
معيار عند تعيين أعضاء مجلس المعايير المحاسبية الدولية بشكل خاص إلى المعيار العام المذكور في 

 .  والمرفق بالنظام األساسيعضوية مجلس المعايير المحاسبية الدولية 
  
 من الخبرة العملية الحديثة بين المدققين والمعدين والمستخدمين مناسباً  كمجموعة يوفر مزيجا٢١ً

  .واألكاديميين

  
 مع واضعي األنظمة تصاليتوقع من مجلس معايير المحاسبة الدولية، بالتشاور مع األمناء، تحقيق اإل   ٢٢

 رفع مستوى التوافق بين معايير أجلألخرى المعنية بوضع المعايير من الوطنية والهيئات الرسمية ا
  .المحاسبة الوطنية ومعايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

  
 من الوقت بحسب ما  ويوافق كل عضو في مجلس المعايير المحاسبية الدولية يعمل كامل الوقت أو جزءا٢٣ً

 مجلس المعايير المحاسبية إطارعتبار إل على العمل وفق المصلحة العامة وأن يأخذ في ايتضمنه العقد
  . قرار بشأن المعايير وتعديلهاإتخاذعند ) كما يتم تعديله من حين إلى آخر(الدولية 
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  لمجلس المعايير المحاسبية الدوليةرئيساًويعين األوصياء واحدا من األعضاء العاملين كامل الوقت   ٢٤
وينصب األوصياء أحد .  الرئيس التنفيذي لمؤسسة لجنة المعايير الدولية المحاسبيةأيضاًوالذي سيكون 

أعضاء مجلس المعايير المحاسبية الدولية العاملين كامل الوقت كنائب للرئيس والذي يتمثل دوره بترأس 
في حالة (عتيادية إلر اات مجلس المعايير المحاسبية الدولية في غياب الرئيس في الظروف غيإجتماع

وال يتضمن  .ويكون تعيين الرئيس وتنصيب نائب الرئيس للفترة التي يقررها األوصياء). مثالًالمرض 
  . الشخص المعنيإختارمركز نائب الرئيس أن الرئيس قد 

  
ة واحدة  ويتم تعيين أعضاء مجلس المعايير المحاسبية الدولية لفترة أقصاها خمسة سنوات قابلة للتجديد مر٢٥

 اآلن ويضع األوصياء قواعد وإجراءات لضمان أن مجلس المعايير المحاسبية الدولية هو مستقالً. فقط
وفيما بعد، ويجب عند تعيين األعضاء العاملين كامل الوقت بشكل خاص أن يقطعوا كافة عالقات العمل 

قتصادية مما يستدعي الشك إلمع أرباب العمل الحاليين وأن ال يحتفظوا بأي مركز يقدم لهم الحوافز ا
لذا فإن العودة مرة أخرى إلى رب العمل أو أية حقوق . ية حكمهم عند وضع المعايير المحاسبيةإستقاللب

غير أنه ال يتوقع من األعضاء العاملين جزء من الوقت أن .  العودة، غير مسموح بهاأجلأخرى من 
 .يات العمل األخرىإتفاقيقطعوا كافة 

 
ب الفترات الزمنية لتعيين أعضاء مجلس المعايير المحاسبية الدولية بحيث ال يتقاعد كافة  ويتم تعاق٢٦

عتبار فترات مبدئية مدتها ثالث سنوات إلولتحقيق ذلك، يأخذ األوصياء بعين ا. األعضاء في نفس الوقت
  .لبعض األعضاء، وأربعة سنوات آلخرين، وخمسة سنوات كاملة لبقية األعضاء المبدئيين

 
ويتم مكافأة أعضاء مجلس المعايير المحاسبية الدولية العاملين بكامل أو بجزء من الوقت بنسب تعادل   ٢٧

وتتحمل مؤسسة لجنة المعايير المحاسبية . المسئوليات المناطة بهم، حيث يعين األوصياء تلك النسب
  .الدولية نفقات السفر بشأن أعمال مجلس المعايير المحاسبية الدولية

  
ويمكن للجمهور حضور : يجتمع مجلس المعايير المحاسبية الدولية في األوقات واألماكن التي يحددهاو  ٢٨

 والتعين ختيارإلتكون تلك المناقشات عادة حول ا( ات المجلس، غير أنه سيتم عقد مناقشات معينةإجتماع
  .محاسبية الدولية مجلس المعايير الإختياربخصوصية، بحسب )  والمسائل األخرى الخاصة بالموظفين

  
ولن يسمح بالتصويت بالوكالة بشأن . يكون لكل عضو في مجلس المعايير المحاسبية الدولية صوت واحد  ٢٩

األمور الفنية واألمور األخرى ولن يسمح كذلك ألعضاء مجلس المعايير المحاسبية الدولية بإنابة 
 بشأن قرار ما تتخذه أغلبية بسيطة وفي حال تعادل األصوات. ات بدال عنهمجتماعإلأشخاص لحضور ا

 عن بعد، تصالإل أو عبر اشخصياً ما إجتماعمن أعضاء مجلس المعايير المحاسبية الدولية الحاضرين 
  .مرجحاً إضافياً صوتاًفسوف يكون للرئيس 

  
 أو يةالدولية إلعداد التقارير المالمعايير ال ويتطلب نشر مسودة العرض والمعايير المحاسبية الدولية و٣٠

 أعضاء من األعضاء تسعةموافقة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التفسير النهائي للجنة تفسيرات 
أما القرارات األخرى لمجلس المعايير المحاسبية . األربعة عشر في مجلس المعايير المحاسبية الدولية

ء مجلس المعايير المحاسبية الدولية الدولية بما فيها نشر أوراق المناقشة فتتطلب أغلبية من أعضا
 أو عبر شخصياًعلى األقل من أعضاء المجلس المذكور إما % ٦٠ الذي يحضره جتماعإلالحاضرين ا

 . عن بعدتصالإلا
  

  -: ويكون لدى مجلس المعايير المحاسبية الدولية٣١
  

ما فيها إعداد وإصدار المسئولية التامة حيال كافة أمور مجلس المعايير المحاسبية الدولية الفنية ب  )أ (
 ومسودات العرض والتيالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعايير المحاسبية الدولية و
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  لجنة تفسيراتمن قبلتتضمن كل منها أية آراء معارضة، والموافقة النهائية على التفسيرات 
 ؛المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 

 نشر وثائق مناقشات ليطلع الجمهور على وأيضاًن كافة المشاريع نشر مسودة العرض بشأ  )ب (
 ؛المشاريع الكبرى

  

 عمل مجلس المعايير المحاسبية الدولية الفني جدوليكون للمجلس حرية التصرف التامة بشأن   )ج (
ويمكن لمجلس . نشأةحول األمور الفنية، وفي تنظيم سير عمل المالمنشأة وبشأن تعيين مهمات 

حاسبية الدولية أن يسعى للحصول على أبحاث مفصلة من مصادر خارجية أو أية المعايير الم
 ؛أعمال أخرى لهيئات وضع المعايير الوطنية أو أية منظمات أخرى

  

تأسيس إجراءات لمراجعة المالحظات التي قدمت خالل فترة زمنية معقولة بشأن الوثائق   )١() د(
  ، إبداء المالحظاتأجلالمنشورة من 

  

ية المختصة لتقديم ستشارإلتشكيل لجان توجيهية أو نماذج أخرى من المجموعات ا وعادة  )٢( 
  ،المشورة حول المشاريع الكبرى

وأولويات جدول  القراراتي بشأن المواضيع الكبرى وستشارإل  التشاور مع مجلس المعايير ا)٣(
 ، والعمل

  

المعايير الدولية ير المحاسبية الدولية و إصدار قواعد القرارات النهائية الخاصة بالمعايوعادة )٤(
 ؛ومسودات العرضإلعداد التقارير المالية 

  

 لمناقشة المعايير المقترحة على الرغم من عدم وجود شرط لعقد التفكير بعقد جلسات علنية ) هـ(
 ؛  منشأةجلسات علنية لكل

أن   لضمان) األسواق الناشئةفي كل من البلدان المتقدمة و(ات ميدانية إختبار التفكير بإجراء ) و(
المعايير المقترحة عملية وقابلة للتطبيق في كافة البيئات، على الرغم من عدم وجود شرط إلجراء 

   و؛ منشأةات ميدانية لكلإختبار

، )٤(، د )٢) (د(، )ب(ان األسباب إذا لم يتبع أيا من اإلجراءات غير اإلجبارية الواردة في ـبي  ) ز(

  .)و(، )هـ(
  

معايير الدولية إلعداد التقارير المالية لالنص الرسمي ألي مسودة عرض أو للمعيار المحاسبي الدولي أو   ٣٢
.  من قبل مجلس المعايير المحاسبية الدولية باللغة اإلنجليزيةيجب أن ينشرأو ألي مسودة أو تفسير نهائي 

 لنشر تصريحاً أو يعطي آخرين ويمكن أن ينشر مجلس المعايير المحاسبية الدولية ترجمات مصرح بها
الدولية إلعداد معايير الترجمات النص باللغة الرسمية لمسودات العرض والمعايير المحاسبية الدولية و

  . والمسودات والتفسيرات النهائيةالتقارير المالية
  

  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةلجنة تفسـيرات 
  

 عضو يحق لهم التصويت يعينهم ١٢من ير الدولية إلعداد التقارير المالية المعايتتألف لجنة تفسيرات   ٣٣
يختار األمناء أعضاء اللجنة بحيث . لفترة ثالث سنوات قابلة للتجديد) ب (١٥قسم األوصياء بموجب ال

تتألف من مجموعة من األشخاص الذين يمثلون، ضمن تلك المجموعة، أفضل تآلف ممكن من الخبرات 
برات التجارية والسوقية المتنوعة في التطبيق العملي للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الفنية والخ

وتتحمل لجنة مجلس معايير . وتحليل البيانات المالية المعدة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
  . المحاسبة الدولية مصاريف السفر الخاصة بأعمال اللجنة
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 آخر من عضواً من مجلس المعايير المحاسبية الدولية مدير لألنشطة الفنية أو عضواًاألوصياء ويعين  ٣٤
ذوي المناصب العليا من هيئة موظفي مجلس المعايير المحاسبية الدولية  أو أي شخص آخر مؤهل 

ق له ويحق للرئيس النقاش في األمور الفنية التي يجري النظر فيها، غير أنه ال يح. لترأس اللجنة
، ال يحق لهم ضرورياًويعين األوصياء مراقبين ممثلين عن الهيئات التنظيمية كلما رأوا ذلك . نتخابإلا

  .اتجتماعإلالتصويت  إنما يحق لهم الحضور والتحدث في ا
  

 من لعشرة بالحضور الشخصي ويعتبر النصاب قانونياً.  تجتمع اللجنة حيثما وعندما يطلب منها ذلك٣٥
وينصب مجلس المعايير المحاسبية : هم عن بعدإتصالن يحق لهم التصويت أو من خالل األعضاء الذي

ات كمراقبين ال يحق جتماعإلالدولية  واحدا أو اثنين من أعضاء المجلس في اللجنة ليحضر أو ليحضرا ا
ويمكن . ات والتحدث فيهاجتماعإللهم التصويت؛ ويمكن ألعضاء آخرين من أعضاء المجلس حضور ا

ات جتماعإل لإلنابة عنهم في حضور اأشخاصاًستثنائية، إرسال إسمح ألعضاء اللجنة، في مناسبات أن ي
 على قرار من رئيس اللجنة، حيث يجب أن يحصل األعضاء بناءاًدون أن يكون لهم حق التصويت وذلك 
 ويمكن . المعنيجتماعإلات على موافقة الرئيس قبل اجتماعإلالراغبين بترشيح بديل عنهم لحضور ا

وعادة ما (ات اللجنة، غير أنه يمكن أن تعقد مناقشات معينة بخصوصية إجتماعللجمهور أن يحضر 
وذلك  بحسب )  األعضاء والتعيين والمسائل األخرى الخاصة بالموظفينإختياريكون ذلك عند مناقشة 

  . اللجنةإختيار
  

م المستقلة وليس باعتبارهم ممثلين  لوجهات نظرهوفقاًويصوت األعضاء . ويحق لكل عضو صوت واحد  ٣٦
وال يسمح .  لوجهات نظر أي شركة أو مؤسسة أو كيان يمكن أن يكون لهم ارتباطات معهاوفقاًيصوتون 

 من أربعةوتتطلب الموافقة على المسودة أو التفسيرات النهائية أن ال يصوت . بالتصويت بالوكالة
  .  أو التفسيرات النهائيةاألعضاء الذين يحق لهم التصويت ضد تلك المسودة

  
  

  -: وتعمل اللجنة على ما يلي٣٧ 
وتوفير اإلرشاد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تفسير تطبيق المعايير المحاسبية الدولية و  )أ (

 المالي التي لم يتم تناولها بشكل خاص في المعايير تقريرفي الوقت المناسب حول مسائل ال
 مجلس المعايير إطارفي محتوى لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية االمحاسبية الدولية و

  عن طلب المجلس؛المحاسبية الدولية باإلضافة إلى القيام بمهام أخرى نزوالً

عتبار هدف مجلس إل أعاله، يجب أن تأخذ اللجنة با المذكور)أ(البند ولدى تنفيذ مهامه بموجب   )ب (
 تقريب أجلمل بفاعلية مع الهيئات التي تضع المعايير الوطنية من المعايير المحاسبية الدولية بالع

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعايير المحاسبية الوطنية والمعايير المحاسبية الدولية و
 إلى حلول ذات جودة عالية؛

ع عليها نشر مسودة التفسيرات بعد أن يصدرها مجلس المعايير المحاسبية الدولية لكي يطل  )ج (
الجمهور ويبدي مالحظاته ثم النظر في تلك المالحظات خالل فترة معقولة  قبل صياغة التفسير 

  و؛بشكله النهائي

 على الموافقة من تسعة أعضاءتقديم التقارير لمجلس المعايير المحاسبية الدولية والحصول على   )د (
 .التفسيرات النهائية

  

  يستشارإلمجلس المعايير ا
  

منتدى تشارك ) ب(١٥ القسمي والذي يعين أعضاءه األوصياء بموجب ستشارإل المعايير ايوفر مجلس  ٣٨
من ذوي الخلفيات الجغرافية المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية فيه المنظمات واألفراد المهتمين ب

  :والوظيفية المختلفة وهدفه

 العمل وأولويات عمل جدولرات تقديم المشورة لمجلس المعايير المحاسبية الدولية حول قرا  )أ (
  ،مجلس المعايير المحاسبية الدولية
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إبالغ مجلس المعايير المحاسبية الدولية بوجهات نظر المنظمات واألفراد األعضاء في المجلس   )ب (
  و ،ي حول المشاريع الكبرى للهيئات التي تضع المعاييرستشارإلا

   .ولية  أو األوصياءتقديم النصائح األخرى لمجلس المعايير المحاسبية الد  )ج (
  

 أو أكثر من ذوي الخلفيات الجغرافية والمهنية المختلفة يتم عضواًي من ثالثين ستشارإليتألف المجلس ا  ٣٩
 في عضواًيقوم األمناء بتعيين رئيس المجلس، ويجب أن ال يكون . تعينهم لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد
 هيئة موظفيه، كما يقوم األمناء بدعوة رئيس المجلس  فيعضواًمجلس معايير المحاسبة الدولية أو 

  .ات األمناء والمشاركة فيها حسبما هو مناسبإجتماعلحضور 
  

ات مفتوحة لحضور جتماعإلي عادة ثالث مرات في السنة على األقل وتكون استشارإلويجتمع المجلس ا  ٤٠
الدولية قبل أن يتخذ األخير أية ة المجلس من قبل مجلس المعايير المحاسبية إستشاروتتم . الجمهور

  .قرارات تتعلق بالمشاريع الكبرى ومن قبل األوصياء قبل أية تغييرات مقترحة بهذا النظام األساسي
  

  الرئيس التنفيذي والموظفين
  

يكون مجلس المعايير الدولية الرئيس التنفيذي لمؤسسة لجنة المعـايير    أن  ،  ٢٤ قسمالبموجب  كما تشترط     ٤١
  . الدولية ويخضع لإلشراف من قبل األوصياءالمحاسبية

  
 عن تزويد مجلس المعايير المحاسبية الدولية بالموظفين ويتضمن ذلـك           ويكون الرئيس التنفيذي مسؤوالً     ٤٢

وفي حين أن مدير األنشطة الفنية ال       : مديرا لألنشطة الفنية يعينه الرئيس التنفيذي بالتشاور مع األوصياء        
المعايير المحاسبية الدولية، إال أنه يحق له المشاركة في النقاشات من غيـر أن               في مجلس    عضواًيعتبر  

  . المالي الدوليةتقريرات مجلس المعايير المحاسبية الدولية ولجنة تفسيرات الإجتماعيصوت في 
  
والن ن مسؤإلثناويكون ا. كما يعين الرئيس التنفيذي مديراً للعمليات ومديراً تجاريا بالتشاور مع األوصياء  ٤٣

ت واإلدارة والتمويل تحت إشراف الرئيس التنفيذي، وعن جمع تصاالإلعن المنشورات وحق التأليف وا
  .األموال تحت إشراف األوصياء

  

  اإلدارة
  

 وفقاًيقع المكتب اإلداري لمؤسسة مجلس المعايير المحاسبية الدولية في األماكن التي يحددها األوصياء   ٤٤

  ).د (١٣ قسمل
  

عتبر مؤسسة لجنة المعايير الدولية منشأة قانونية كما يحددها األوصياء ويحكمها النظام األساسي، ت  ٤٥

، القوانين المطبقة مناسباًبموجب أية قوانين تنطبق على تلك المنشأة القانونية، بما في ذلك، إذا كان ذلك 

  .في موقع مكتبها المسجل
  

لدولية بواسطة توقيع أو تواقيع الشخص أو األشخاص المصرح تلتزم مؤسسة لجنة المعايير المحاسبية ا  ٤٦

  .لهم حسب األصول من قبل األوصياء
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  ملحق
  مؤسسة لجنة المعايير المحاسبية الدولية

  معايير العضوية في مجلس المعايير المحاسبية الدولية
  

 
  -:فيما يلي معايير العضوية في مجلس المعايير المحاسبية الدولية

  

 يجب أن يثبت كافة األعضاء . الماليوالتقريرعضو قد أثبت كفاءة ومعرفة فنية في المحاسبة أن يكون ال ١
 المالي تقرير في المحاسبة وال ذات مستوى عاليفي مجلس المعايير المحاسبية الدولية كفاءة ومعرفة فنية

حيث سيعزز وجود . بغض النظر عما إذا كانوا من مهنة المحاسبة أو معدين أو مستخدمين أو أكاديميين
أعضاء يمتلكون مثل تلك المعرفة والمهارة من مصداقية مجلس المعايير المحاسبية الدولية وأعضاءه 

  .المختلفين ومن فاعلية وكفاءة المنظمة
  

 أعضاء مجلس المعايير المحاسبية الدولية قد أثبتوا القدرة على تحليل نيجب أن يكو. القدرة على التحليل ٢
  . عملية صنع القرارأجل في مؤشرات ذلك التحليل من المسائل والتفكير

  

وتتضمن تلك المهارات القدرة على .  الشفهية والكتابية ضروريةتصالإلتعتبر مهارات ا. تصالإلمهارات ا ٣
ات جتماعإلات الخاصة بأعضاء مجلس المعايير المحاسبية الدولية وكذلك اجتماعإل بفاعلية في اتصالإلا

المكتوبة مثل المعايير المحاسبية والخطب والمقاالت والمذكرات والمراسالت مع العمومية وفي المواد 
.  ستماع والتفكير بوجهات نظر اآلخرينإل كذلك القدرة على اتصالإلوتتضمن مهارات ا. الوحدات التكوينية

 تيارخإلوفي حين أن معرفة العمل باإلنجليزية هي ضرورة إال أنه يجب أن  ال يكون هناك تمييزا في ا
  .ضد أولئك الذين ال تعتبر اإلنجليزية لغتهم األصلية

  

يجب أن يكون بمقدور أعضاء مجلس المعايير المحاسبية الدولية .  التي تتصف بالحكمةت القراراإتخاذ ٤
عتبار وجهات النظر المختلفة ودراسة الدليل المقدم بطريقة حيادية والتوصل إلى قرارت معقولة إلاألخذ با

  .اد في الوقت المناسبوقابلة لإلسن
  

الجودة بالبيئة المالية موضوع إعداد التقارير المالية عالية يتأثر .  إعداد التقارير الماليةالوعي لبيئة ٥
فهما للبيئة الدولية ويجب أن يكون لدى أعضاء مجلس المعايير المحاسبية . قتصادية وبيئة العملإلوا
إعداد  لقضايا عياًوويجب أن يشمل . لمعايير المحاسبية الدوليةقتصادية  العالمية التي يعمل فيها مجلس اإلا

واإلفصاح والقضايا التي تؤثر فيها، في إعداد التقارير المالية ذات العالقة بجودة وشفافية التقارير المالية 
  .أسواق المال العالمية المتنوعة

  

ن في مقدور األعضاء إظهار يجب أن يكو. القدرة على العمل في أجواء من المشاركة في المسؤولية ٦
عتبار لوجهات نظر بعضهم البعض ولوجهات نظر الوحدات التكوينية، وأن يكون في إلحترام واللباقة واإلا

 للتوصل إلى وجهات نظر تستند على هدف مجلس المعايير المحاسبية الدولية لتطوير مقدورهم العمل معاً
اف مجلس المعايير المحاسبية الدولية فوق المصالح  مالي ذو جودة عالية وشفاف وأن يضعوا أهدتقرير

  .والمبادئ  والشخصية
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يجب أن تثبت مصداقية األعضاء من خالل نزاهتهم وموضوعيتهم، . نضباطإلالنزاهة والموضوعية وا ٧

ويتضمن ذلك النزاهة الفكرية باإلضافة إلى النزاهة في التعامل مع األعضاء الزمالء في مجلس المعايير 

ويجب أن يظهر األعضاء القدرة على أن يكونوا موضوعيين في . بية الدولية والوحدات التكوينيةالمحاس

 وتحمل  صارماًنظاماً أن يثبتوا أن بمقدورهم إيجاد أيضاًكما يجب على األعضاء . التوصل إلى القرارات

  .عبء العمل ذو الحاجة الملحة

  

يجب أن يلتزم األعضاء  .الدولية وبالمصلحة العامةلتزام برسالة مؤسسة لجنة المعايير المحاسبية إلا ٨

 المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةبتحقيق هدف مؤسسة لجنة المعايير المحاسبية الدولية لتأسيس 

ويجب أن يكون المرشح لمجلس المعايير . ومحاسبية دولية ذات جودة عالية قابلة للمقارنة وشفافة

 . من خالل عملية وضع معايير ذاتية لخدمة المصلحة العامةملتزماًالمحاسبية الدولية 
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  مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية

  

  مجلس معايير دليل أسلوب عمل 

  المحاسبة الدولية 
  

  ٢٠٠٦ مارسمصادق عليه من قبل األمناء في 

  
  

   



 الدوليةدليل أسلوب عمل مجلس معايير المحاسبة 

٢٦ لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة  حق التأليف ل©

  المحتويات
  

  دليل أسلوب العمل
  مجلس معايير المحاسبة الدولية

  الفقرات

  ٣- ١   المقدمة١

  ١٧- ٤   الملخص٢

  ١١- ١٠  سهولة الوصولالشفافية و   

  ١٥- ١٢   ستجابةالتشاورات الواسعة ومدى اإل   

  ١٧- ١٦     المساءلة

  ٥١-١٨  المراحل الستة لوضع المعايير ٣

  ٢٦- ١٩   األجندةوضع: ١   المرحلة 

  ٢٩- ٢٧  تخطيط المشروع: ٢   المرحلة 

  ٣٧- ٣٠   ونشر ورقة مناقشةصياغة: ٣   المرحلة 

  ٤٤- ٣٨   ونشر مسودة عرضصياغة: ٤   المرحلة 

  ٤٩- ٤٥   ونشر معيار دولي إلعداد التقارير الماليةصياغة: ٥  المرحلة  

  ٥١- ٥٠  بعد إصدار معيار دولي إلعداد التقارير المالية المتخذة اإلجراءات : ٦   المرحلة 

  ٦٦-٥٢  كيفية تطبيق أسلوب العمل ٤

  ٦١- ٥٢   األجندةوضع   
  ٦٦- ٦٢     تخطيط المشروع

  ٧٣-٦٧  سبة الدولية مجلس معايير المحااتإجتماع

  ٨١-٧٤  التصويت والصياغة

  ٨٥-٨٢  تصالاإلنشاطات 

  ٨٩-٨٦  حول المعايير يستشاراإلمجلس الالتشاور مع 

  ٩٣-٩٠  مجموعات العمل

  ٩٦-٩٤  التعليقاترسائل 

  ٩٨-٩٧  فترة إبداء المالحظات

  ١٠٢-٩٩   الميدانيةاتختبارالزيارات الميدانية واإل
  ١٠٦-١٠٣  ) المستديرةالطاوالتبما في ذلك (لعامة ا آلراء ستماعاإلجلسات 

  ١٠٨-١٠٧  التكاليف والمنافعتحليل 
  ١٠٩   للمؤسسةلكترونيمعلومات حول الموقع اإل

  ١١٢-١١٠  " أو التفسيرلتزاماإل"منهج 

  ١١٥-١١٣  الرقابي األمناء دور 

    ١الملحق 

     لم ينسخ هناورمقتطفات من الدست: أسلوب عمل مجلس معايير المحاسبة الدولية

    ٢الملحق 
   المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية مقدمة إلىالمقتطف من : أسلوب العمل
   لم ينسخ هنا
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    ٣الملحق 

      واإلجراءات التشغيليةالبنود والشروط العامة:  حول المعاييريستشارالمجلس اإل

    األهداف ونطاق النشاطات  ١    

     والعضويةلمجلستشكيل ا  ٢    

    الرئيس  ٣    

    اإلجراءات التشغيلية  ٤    

    تكاليف السفر واإلقامة  ٥    

    الموافقة والتغيرات  ٦    

    ٤الملحق 

    لم ينسخ هنا  مقتطف من الدستور- الرقابي األمناءدور
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  أسلوب عملدليل 
  مجلس معايير المحاسبة الدولية

  
  المقدمة     ١

  

أسلوب يستند إلى إطار وة لمجلس معايير المحاسبة الدولية، يستشارلدليل الترتيبات اإليصف هذا ا ١
الدولية والمقدمة إلى المعايير الموضح في دستور مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية القائم  العمل

 اتستشاراإل  عملية مجلس معايير المحاسبة الدولية، كما يعكسعن الصادرة إلعداد التقارير المالية
 .٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ مجلس معايير المحاسبة الدولية في عامي قام بهاالعامة التي 

 
 إجراءات مراجعة من أجل لجنة إجراءات األمناءشكّل أمناء مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية  ٢

مجلس معايير المحاسبة  ضوء خبرة وتعليقات في ت الضرورة،إقتض وتعديلها، إن أسلوب العمل
وتستعرض اللجنة اإلجراءات المقترحة فيما يتعلق بأسلوب عمل مجلس .  المعنيةهيئاتوالية الدول

عضويتها  مجموعات العمل وتضمن أن تعكس وتشكيلةمعايير المحاسبة الدولية في المشاريع الجديدة 
 . متنوعةوجهات نظر وخبرات

  

 عامةال اتستشاراإلتين من بعد القيام بدور، ٢٠٠٦ مارس ٢٣ على هذا الدليل في صادق األمناء ٣
 . ونقاش عام من قبل األمناء حول المعاييريستشارالمجلس اإل من قبل ومراجعة

  
  الملخص    ٢

  

لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة التابعة  الواضعة للمعاييرمعايير المحاسبة الدولية الجهة يعتبر مجلس  ٤
العالمية واحدة من معايير المحاسبة  مجموعة في وضعمؤسسة ل لالرئيسي الهدف ويتلخص. الدولية
 .لمصلحة العامةبما يصب في ا والمفهومة والقابلة للتطبيق  الجودةعالية

 
  العمليةمن ذوي الخبراتإن مجلس معايير المحاسبة الدولية هو مجموعة مستقلة من الخبراء  ٥

 أو المحاسبين أو  المعايير أو مجموعة مستقلة من مجتمعات المستخدمينالحديثة في وضع المتنوعة
 إعادة تعيينهم من خالل عملية والنظر فيمجلس ال أعضاء إختيارويتم . األكاديميين أو المعدين

وتقدم لجنة . ة المؤسسات ذات العالقةإستشارمفتوحة وصارمة تتضمن اإلعالن عن الشواغر و
 وتقوم الدولية ألمناء توصيات حول المرشحين للعمل في مجلس معايير المحاسبةلجميع اترشيح ال

 . أداء أعضاء المجلسبمراجعة سنوياً 
  

 حرية الدوليةووفقاً لدستور مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية، فإن لمجلس معايير المحاسبة  ٦
ومن أجل الحصول على . عمله ومتابعة أجندته الفنية وفي تنظيم سير وضعالتصرف الكاملة في 

 المهتمين خالل كافة مراحل تطوير مشروع معين، وضع مجموعة واسعة من وجهات نظر األطراف
وينص كل .  المعاييروضعة لتنظيم عملية يإستشار إجراءات الدوليةاألمناء ومجلس معايير المحاسبة 

 الخاصة بمجلس والمقدمة إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية) ١ الملحق أنظر(من الدستور 
المجلس والمتطلبات الدنيا " أسلوب عمل"على إطار ) ٢ الملحق أنظر(معايير المحاسبة الدولية 

 .الخاصة به
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أفضل لبدائل ة من أجل الحصول على فهم يستشاريتبع المجلس العديد من الخطوات في عمليته اإل ٧
 ضوء هذه العملية، يأخذ وفي. المحتمل على األطراف المعنيةالمقترحات ألثر المحاسبة المختلفة و

 . وضع المعاييرقضايا منهجه المتبع في ليعدتم تما إذا سيفي ويقرر  موقفهعتباربعين اإلالمجلس 
  

جهات  ممارسات أصالًمجلس معايير المحاسبة الدولية  إستخدم ة،يستشارترتيباته اإل وضعوعند  ٨
 تعزيز إجراءاتهإلى وسعى المجلس .  وتوسع فيها والجهات التنظيمية األخرىالوطنية المعايير وضع

الخطوات بعد قد تم دمج هذه و. ة من الخطوات لتحسين الشفافية سلسلإقترح و٢٠٠٤في عام 
  .  وضعهاويصف هذا الدليل اإلجراءات التي تم .  الممارسة في هذه العامةالتشاورات

  

 -:تتناول اإلجراءات الموضحة في هذا الدليل المتطلبات التالية ٩
  الشفافية وسهولة الوصول •

 ستجابةسعة ومدى اإلالتشاورات الوا •
 المساءلة •

  
  الشفافية وسهولة الوصول

  

  المعنيةهيئاتال إضافة مواضيع إلى أجندته بعد التشاور مع  في مجلس معايير المحاسبة الدوليةيبحث ١٠
وتتم مناقشة بنود األجندة .  معهمشتراكموظفي المجلس أو باإل تنفيذه معتم يوعلى أساس البحث الذي 

 يستشارالمجلس اإل اتإجتماع باإلضافة إلى اتجتماعاإلوإن هذه .  المجلستاإجتماعالمحتملة في 
 ومجموعات عمل مجلس معايير  إلعداد التقارير الماليةمعايير الدوليةتفسيرات ال ولجنة حول المعايير

 مجلس معايير المحاسبة اتإجتماع وأرشفة يتم بثكما  .لحضور العامةالمحاسبة الدولية مفتوحة 
 . الخاص بالمجلسلكتروني الموقع اإللىعالدولية 

  

 المجلس اتإجتماع يمراقب من المؤسسات المهتمة ومالحظات المستلمة رسائل التعليقات عرضيتم  ١١
 عرضكما يتم .  الخاص بمجلس معايير المحاسبة الدوليةلكتروني الموقع اإلعلىوقرارات المجلس 

 مالحظات إبداء ويتم نشرها من أجل نيلكتروأوراق المناقشة ومسودات العرض على الموقع اإل
 ).١٠٩ الفقرة أنظر (الجمهور عليها

  

  ستجابةالتشاورات الواسعة ومدى اإل
  

 من خالل مشاوراته اتإقتراح الحصول على وجهات نظر و مجلس معايير المحاسبة الدوليةيحاول ١٢
 من  المالحظاتعملية رسمية تدعو إلى إبداءمجموعة واسعة من األطراف المهتمة ومن خالل  مع
وتتضمن المؤسسات التي يستشيرها المجلس، .  العامة حول أوراق المناقشة ومسودات العرضقبل

 المعايير وجهات  ومؤسسات وضع حول المعاييريستشارالمجلس اإلخرى، األمؤسسات المن ضمن 
ميدانية   آلراء العامة وزياراتإستماعجلسات  المجلس ينظمقد كما .  متنوعة)تشريعية (تنظيمية

 .مل لتشجيع المناقشاتويشكّل مجموعات ع
  

 مع مجموعات من المعدين واألكاديميين اتجتماعاإل من يعقد أعضاء المجلس عدد كبير ١٣
 يثيرها  التيمشكالتالفهم  والمقترحات إختبار من أجل والمستخدمين وغيرها من المجموعات

س معايير المحاسبة الدولية وكبار  أعضاء مجليحضروباإلضافة إلى ذلك، . المعنيوناألطراف 
 .الهيئات المعنيةعامة من أجل تبادل وجهات النظر مع ال األحداثالعديد من  الموظفين

  

ويتبناها   المستلمة أثناء المشاورات ويقيمهااتقتراحاإل  إلىيستمع مجلس معايير المحاسبة الدولية ١٤
 اتإجتماعالفنية في  المسائلحول كما يناقش وجهات النظر المختلفة . ها مناسبةإعتبرمتى 

بدائل عن  المجلس يدرس العامة،  من قبلوكرد على التعليقات. المجلس العامةومؤتمرات وندوات 
 .مقترحاته
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 في عتبارألخذها بعين اإل توصيات إلى مجلس معايير المحاسبة الدولية ونيرفع ن الذيالموظفونيقوم  ١٥
 كجزء من عملية تلمة من األطراف المهتمة التعليقات المسودراسة بتلخيص وتحليل ه العامةاتإجتماع
بموقفه من النقاط الرئيسية التي يتم إثارتها في رسائل التعليقات  الجمهورم المجلس عِل وُي.تالتشاورا

 .لكترونيمن خالل موقعه اإلالمستلمة 
  

  المساءلة
  

 هأسبابر المجلس يمية متنوعة، يفسالمستخدم من قبل جهات تنظ"  أو التفسيرلتزاماإل"ولدى تبني منهج  ١٦
 أنظر(التشاورات كما هو موضح في الدستور  قرر حذف أي خطوة غير إلزامية في عملية  حالفي

 ). أدناه١١٢-١١٠الفقرات 
 
 معايير المحاسبة الدولية وأوامره الرسميةمجلس ات جراء األمناء إيراجعوباإلضافة إلى ذلك،  ١٧

مجلس ال بالمراجعات السنوية ألداء ونقومي أجندة المجلس وون بها، كما يدرسلتزامويضمنون اإل
 ).١١٤ و١١٣ تين الفقرأنظر(

  

   المعاييرلوضع ةالمراحل الست      ٣
  

 إلى جانب ، ست مراحلمجلس معايير المحاسبة الدولية منالخاصة بمعايير ال وضعتتألف عملية  ١٨
 .ثناء العملية في مراحل مختلفة ألتزامضمان اإللإتاحة الفرصة لألمناء 

 

   األجندةوضع: المرحلة األولى
  

 إلى تناول ، الجودة معايير محاسبة عاليةوضع من خالل ،يسعى مجلس معايير المحاسبة الدولية ١٩
.  بالنسبة لكافة مستخدمي البيانات الماليةمةتكون قيبحيث  أعلى جودةطلب تقديم معلومات ذات 

الدائنين  ووالموردينالمحتملين والموظفين والمقرضين ويتضمن المستخدمون المستثمرين الحاليين و
 األفضل من ناحيةكما ستكون المعلومات . والجمهور يين والعمالء والحكومات ووكاالتهاالتجار
 . بالنسبة لمعدي البيانات الماليةقيمة ذات الجودة

 
انات المالية، إال أن ات المستخدمين من المعلومات من خالل البيإحتياج كافة تلبية رغم أنه ال يمكن ٢٠

تثمرين يعتبرون مزودين لرأسمال ذو وبما أن المس. كافة المستخدمينبين ات مشتركة إحتياجهناك 
ات إحتياجاتهم ستلبي أيضاً معظم إحتياج البيانات المالية التي تلبي تقديممخاطرة للمنشأة، فإن 
من خالل اإلشارة في تمل إلى أجندته م المجلس ميزات إضافة بند محقي ُيولذلك. المستخدمين اآلخرين

 .ات المستثمرينإحتياج إلى المقام األول
  

 في األجندة تناول بند مقترحيتم سكان ما إذا فيتحديد لدى  ما يلي عتباريأخذ المجلس بعين اإل ٢١
 -:ات المستخدمينإحتياج

  مهايمكن تقديموثوقية المعلومات التي ولمستخدمي المعلومات بالنسبة مالئمة المدى   )أ (

 اإلرشادات القائمة المتاحة   )ب (

  إمكانية زيادة المقاربة  )ج (

   وضعهجودة المعيار الذي سيتم   )د (

  .القيود المفروضة على الموارد)  ه(
  

  .لمزيد من المناقشة ٥٨-٥٢ الفقرات أنظر
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 هموظفيعلى يتعين من أجل مساعدة مجلس معايير المحاسبة الدولية في دراسة أجندته المستقبلية،  ٢٢
 جديدة بسبب قضايا أيضاً تنشأوقد . تها وإثارتهاومراجعيا التي قد تتطلب عناية المجلس القضاتحديد 
 فيبنود األجندة المحتملة ويناقش المجلس  يثير وباإلضافة إلى ذلك.  للمجلسالمفاهيمإطار تغير 

 يستشارالمجلس اإل وخرىاأل مهتمةالطراف األو المعايير وضعجهات ضوء التعليقات المستلمة من 
 والتوصيات ث الموظفينووبح ولجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية حول المعايير

 .األخرى
    

 تعديل وأ مراجعة وأ من أجل تفسير الهيئات المعنيةيستلم مجلس معايير المحاسبة الدولية طلبات من  ٢٣
 الرئيسية أو قضايا الونطلبات ويلخص كافة هذه العتبار بعين اإلالموظفونويأخذ .  القائمةاإلصدارات
 ).٦١ و٦٠ الفقرتين أنظر. ( على المجلس من وقت آلخرويعرضونها  التي تمت إثارتهاالمشتركة

 
 مناقشة مجلس معايير المحاسبة الدولية حول المشاريع المحتملة وقراراته المتعلقة بتبني ىتجر ٢٤

 القرارات، يستشير مجلس ل إلى مثل هذهوقبل التوص.  المجلس العامةاتإجتماعمشاريع جديدة في 
 معايير وضعالتي قامت بجهات ال و حول المعاييريستشارالمجلس اإلمعايير المحاسبة الدولية 

 قرارات تتعلق بأولويات إتخاذولدى .  المعاييروضع بنود األجندة المقترحة وأولويات بشأنالمحاسبة 
جهات  المقاربة مع  تحقيقمل المتعلقة بمبادراته في العواينظر المجلس كذلك في، الخاصة بهجندة األ

 موافقة مجلس معايير المحاسبة الدولية على إضافة بنود األجندة وتتم.  معايير المحاسبةوضع
 .للمجلس إجتماع في األغلبية  من خالل تصويتباإلضافة إلى قراراته حول أولويتها

  

 تقتضي بحثاً إضافياً قضايا قد يقرر أن بعض البنود األجندة المحتملة،بدراسة  المجلس يقومعندما  ٢٥
 كمشاريع بحث قضاياوقد يتم تناول هذه ال. الفعالة إضافة البند إلى أجندته بشأنقبل أن يتخذ قراراً 

 مشروع بحث  أييتطلبعادة ما و. في أجندة البحث الخاصة بمجلس معايير المحاسبة الدولية
ما  تملك أو مؤسسات مماثلة وضع المعايير األخرىات جه يمكن أن تقدمهامعلومات خلفية شاملة 

 . يكفي من الخبرات والوقت وموارد الموظفين
  

مجلس معايير  تحت إشراف األخرى معاييرال وضعجهات من قبل ويتم تنفيذ مشاريع البحث عادة  ٢٦
لفقرة  اأنظرورقة مناقشة عادة، (مشروع البحث  ضوء نتيجة وفي. هوبالتعاون معالمحاسبة الدولية 

 .الفعالة من مشروع البحث إلى أجندته قضيةه العامة نقل اتإجتماع، قد يقرر المجلس في )٣٢
  

  تخطيط المشروع: المرحلة الثانية
  

 شتراك المشروع لوحده أو باإل سينفذ كانما إذافي فعالة إلى أجندته الإضافة بند عنديقرر المجلس كما  ٢٧
 .ويتم إتباع أسلوب عمل مماثل في كال المنهجين.  المحاسبية المعاييريضعاوجهة أخرى مع 

 
، قد يشكّل المجلس مجموعة الهيئات المعنية التي تعود على الفائدة ومستوى قضايابعد دراسة طبيعة ال ٢٨

 .في هذه المرحلة) ٩٣-٩٠ الفقرات أنظر(عمل 
  

الفني، فريق العضوين األعلى مرتبة ضمن كادر العمل مدير النشاطات الفنية ومدير البحث، يختار  ٢٩
). ٦٦-٦٢ الفقرات أنظر(للمشروع، ويضع مدير المشروع خطة للمشروع بإشراف هذين المديرين 

معايير المحاسبة، حسبما يعتبره  لوضعجهات أخرى موظفي كما قد يشتمل الفريق على أعضاء من 
 .المجلس مناسباً
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   ونشر ورقة مناقشةصياغة: المرحلة الثالثة
  

ة ال تعتبر خطوة إلزامية في أسلوب عمل المجلس، إال أنه ينشر عادة ورقة رغم أن ورقة المناقش ٣٠
في ومحاولة الحصول  قضية له حول أي موضوع رئيسي جديد كوسيلة لتفسير الإصدارمناقشة كأول 
وفي حال قرر المجلس حذف هذه الخطوة، فإنه سيذكر . الهيئات المعنيةعلى تعليقات وقت مبكر 

 . األسباب وراء ذلك
 

 التي يمكن من خاللها تناول والمناهج قضيةلعلى ا تتضمن ورقة المناقشة نظرة عامة شاملة وعادة ما ٣١
 ووجهات النظر األولية لمؤلفي الورقة أو لمجلس معايير المحاسبة الدولية ودعوة إلى إبداء قضيةال

 ورقة بصياغة معايير المحاسبة لوضعجهة أخرى  ت وقد يختلف هذا المنهج في حال قام.المالحظات
 .البحث

  

 معايير المحاسبة لوضعجهة أخرى قوم بتنفيذه  المناقشة إما عن مشروع بحث تأوراق تنشأ يمكن أن ٣٢
وفي الحالة األولى، .  ينفذه مجلس معايير المحاسبة الدوليةفعالةمشروع أجندة من أو كمرحلة أولى 
يقوم مجلس معايير المحاسبة معايير المحاسبة بصياغة ورقة المناقشة و لوضعتقوم جهة أخرى 

 المجلس، ويتطلب نشر اتإجتماع المتعلقة بورقة المناقشة في القضاياوتتم مناقشة . الدولية بنشرها
وإذا تضمنت ورقة المناقشة وجهات النظر .  من قبل المجلساألغلبيةباً ورقة المناقشة هذه تصويت

 اً أساسيشكل اتحليلهقة المناقشة لضمان أن  مسودة وربمراجعةاألولية لمؤلفين آخرين، يقوم المجلس 
 . للدعوة إلى إبداء المالحظات من قبل العامةاًمناسب

  

 أو التي تتضمن وجهات ، المجلسبتوجيه منبنود األجندة المدرجة ضمن مناقشة ال أوراق بخصوص ٣٣
 لمستمداوجهات نظره على أساس التحليل  وأ الورقة  بصياغة المجلسيقومالنظر األولية للمجلس، 

 حول يستشارالمجلس اإلقدمها ي التي اتقتراحاإل باإلضافة إلى الموظفينث وتوصيات ومن بح
ة يمعايير المحاسبال يضعاو  نظرجهاتومجموعات العمل و )٨٩-٨٦ الفقرات أنظر (المعايير

لقة  الفنية المتعقضاياوتجرى كافة المناقشات حول ال. لتقديمية من قبل األطراف المدعوةوالعروض ا
 .٧٣- ٦٧بمسودة ورقة المناقشة في جلسات عامة وفقاً لإلجراءات الموضحة في الفقرات 

  

، يتم نشر ورقة المناقشة )٨١-٧٤ الفقرات أنظر( المجلس على نشرها وموافقة المسودة إستكمالعند  ٣٤
 . العامة من قبل إلى إبداء المالحظاتمن أجل الدعوة

  

ماً للتعليق على ورقة مناقشة، ولكنه قد يمنح فترة أطول  يو١٢٠مدتها ويمنح المجلس عادة فترة  ٣٥
واسعة   قضايا مفاهيم أوعملية قضايا المشاريع التي تتضمن وهي(لمشاريع الرئيسية للتعليق على ا

 ). أو صعبةالنطاق
  

 رسائل التعليقات من أجل فريق المشروع بتحليل وتلخيص يقوم فترة إبداء المالحظات، إنتهاءبعد  ٣٦
باإلضافة إلى . لكترونيويتم عرض رسائل التعليقات على الموقع اإل.  من قبل المجلسهاالنظر في

 إجتماع ي كجزء من مالحظات مراقبلكتروني على الموقع اإلتعليقاتذلك، يتم عرض ملخص حول ال
 .مجلس معايير المحاسبة الدولية

  

 اتإقتراح تعليقات وول على الحصقد يسعى إلى بشكل أوسع، القضايا هذه إستطالعإذا قرر المجلس  ٣٧
 اتإجتماع آلراء العامة وإستماع اتجلسام بزيارات ميدانية أو من خالل ترتيب  من خالل القيإضافية

 ).١٠٦- ٩٤ الفقرات أنظر(الطاولة المستديرة 
  

   عرضالتطوير ونشر مسودة : المرحلة الرابعة
  

ما إذا نشر المجلس النظر ع وبغض. عرض خطوة إلزامية في أسلوب العملاليعتبر نشر مسودة  ٣٨
وبخالف . الجمهورة إستشار في للمجلس الرئيسية مسودة العرض هي الوسيلة تعد، اقشةورقة المن

أو تعديل على ( على شكل معيار مقترح  محددإقتراح  على مسودة العرضتنصورقة المناقشة، 
 ).معيار قائم
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 باإلضافة الموظفينث وتوصيات وبح على أساس قضايا المجلس لبدراسةعرض ال مسودة وضعيبدأ  ٣٩
 حول يستشارالمجلس اإل التي يقدمها اتقتراحاإلإلى التعليقات المستلمة حول أي ورقة مناقشة و

التي تنشأ عن  اتقتراحاإلاسبة و معايير المحيضعاو  نظرجهات ومجموعات العمل والمعايير
 .ةجلسات تثقيف عام

  
 إستكمالوعند .  صياغة مسودة العرضالموظفينمن  جلس الميطلب، هاتإجتماع في قضايابعد حل الو ٤٠

، ينشرها المجلس من أجل إبداء )٨١-٧٤ الفقرات أنظر(المسودة وقيام المجلس بالتصويت عليها 
 .العامةمن قبل المالحظات 

  
عرض على دعوة إلى إبداء المالحظات حول مسودة معيار أو تعديل على معيار التحتوي مسودة  ٤١

دات  إرشا أيضاً كما قد تتضمن المسودة.االعتراف والقياس واإلفصاحتتعلق ببات بحيث تقترح متطل
 ووجهات النظر المقترحات حول إستنتاجاتبأساس  وسيتم إرفاقها  إلزاميةإرشادات تنفيذوتطبيق 
 ).إن وجد(ألعضاء المجلس المعارضين البديلة 

  
وفي حال كان . عرض مسودة  أي حولماً إلبداء المالحظات يو١٢٠مدتها يمنح المجلس عادة فترة  ٤٢

 المجلس بأنه من المحتمل أن يكون هناك ويعتقدالوثيقة قصيرة كانت  بشكل استثنائي وملحاًاألمر 
فيما أما .  يوما٣٠ًمنح فترة ال تقل عن في المجلس حول الموضوع، يمكن أن ينظر إجماع واسع 

 . يوماً من أجل إبداء المالحظات١٢٠د عن يمنح المجلس عادة فترة تزييتعلق بالمشاريع الرئيسية، 
  
ويتم . لمناقشتها من قبل المجلس المستلمة تعليقاتويقوم فريق المشروع بجمع وتلخيص وتحليل ال ٤٣

 مجلس معايير إجتماع يمراقب كجزء من مالحظات لكتروني على الموقع اإلللتعليقاتعرض ملخص 
 .المحاسبة الدولية

  
 المجلس رسائل التعليقات المستلمة ونتائج المشاورات يراجعحظات،  فترة إبداء المالإنتهاءبعد  ٤٤

 إضافية، اتإقتراح وتعليقاتعلى وسعياً للحصول  بشكل أوسع، قضايا الستطالعوكوسيلة إل. األخرى
 الطاولة اتإجتماع آلراء العامة وإستماعجلسات عقد قد يقوم المجلس بزيارات ميدانية أو يرتب ل

 مع إتصال على والحفاظ  حول المعاييريستشارالمجلس اإلة إستشارلى المجلس عيتعين و. المستديرة
    .مجموعات متنوعة من الهيئات المعنية

      
   ونشر معيار دولي إلعداد التقارير الماليةصياغة: المرحلة الخامسة

  

 عندما ،دولية مجلس معايير المحاسبة الاتإجتماع معيار دولي إلعداد التقارير المالية أثناء وضعيتم  ٤٥
ن مسودة العرض على ععرض التغيرات وتُ.  المستلمة حول مسودة العرضالتعليقاتالمجلس  يدرس

 .لكترونيالموقع اإل
 
 عرض يتعين عليهكان ما إذا في المجلس يدرس مسودة العرض، عن الناشئة قضايابعد حل ال ٤٦

 من خالل نشر مسودة وذلك الجمهورمن أجل إبداء المالحظات عليها من قبل  المعدلة مقترحاته
 .عرض ثانية مثالً

  
 -: الحاجة إلى إعادة العرض، يقوم المجلس بما يليفي دراسة ٤٧

 والتي لم أثناء فترة إبداء المالحظات حول مسودة العرض ظهرت األساسية التي قضاياتحديد ال •
 .مسبقاًيقم بدراستها 

  .بدراستهاتقييم األدلة التي قام  •

 هيئاتوجهات نظر الالحصول على ال  بشكل فعوطلب قضايال كاف الما إذا فهم بشكفيتقييم  •
 . المعنية

مناقشتها  ما إذا تمفيوتم التعبير عن مختلف وجهات النظر في مسودة العرض ما إذا النظر في •
 . حول مسودة العرضستنتاجات بالشكل المالئم في أساس اإلومراجعتها
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إبداء المالحظات في ورة أخرى من أجل دللمعدلة  امقترحاته قرار المجلس حول نشر إتخاذيتم  ٤٨
وإذا قرر المجلس أن إعادة العرض ضرورية، فإن أسلوب العمل الذي ينبغي إتباعه .  للمجلسإجتماع

 ).٤٠الفقرة في  ٤ المرحلة أنظر(هو نفس األسلوب المتبع في مسودة العرض األولى 
 
 مسودة العرض، فإنه عن الناشئة قضايال العندما يكون المجلس راضياً عن توصله إلى استنتاج حو ٤٩

تخضع مسودة ما قبل  ما وكثيراً.  صياغة المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةالموظفين يطلب من
من قبل لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير تُجرى عادة لمراجعة خارجية  التصويت
ار بفترة قصيرة، يتم عرض مسودة شبه نهائية على لمعيوقبل أن يصوت المجلس على ا. المالية

وأخيراً، بعد . ن الذين يدفعون مقابل ذلكلمشتركيا إليه على الوصول الذي يقتصر لكترونيالموقع اإل
 العالقة وتصويت أعضاء المجلس بتأييد النشر، يتم قضايا من أسلوب العمل وحل كافة النتهاءاإل

 للحصول على تفاصيل حول ٨١- ٧٤ الفقرات أنظر. ارير الماليةإصدار المعيار الدولي إلعداد التق
 .التصويت والصياغة

  
      اإلجراءات المتخذة بعد إصدار معيار دولي إلعداد التقارير : المرحلة السادسة

  المالية
   

 وأعضاء مجلس معايير المحاسبة الموظفونبعد إصدار معيار دولي إلعداد التقارير المالية، يعقد  ٥٠
 المعايير، من لوضع، بما في ذلك الجهات األخرى ة دورية مع األطراف المهتماتإجتماعة الدولي

.   المحتملهاأثرلمقترحاته و العملي بالتطبيق غير المتوقعة المتعلقة قضاياأجل المساعدة على فهم ال
بيق  في تطاإلتساقكما تعزز مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية النشاطات التعليمية لضمان 

 .المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
 
 -:ما يلي ضوء علىدراسات البدء في   من الوقتفترة مناسبة إنقضاء المجلس بعد ويمكن أن ينظر ٥١

  ،مراجعته لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  ) أ(

 ، وإعداد التقارير المالية والمتطلبات التنظيميةبيئة التغيرات في   ) ب(
 ولجنة تفسيرات المعايير الدولية  حول المعاييريستشارالمجلس اإل يبديهاحظات التي المال  ) ج(

جودة المعيار الدولي حول  المعنية هيئات المعايير والوضعجهات إلعداد التقارير المالية و
  .إلعداد التقارير المالية

  

  .الدولية الدراسات إضافة بنود إلى أجندة مجلس معايير المحاسبة تلكوقد ينتج عن 
  

  كيفية تطبيق أسلوب العمل      ٤
  

   األجندةوضع
  

ات المستخدمين إحتياجعالقة ب مجموعة واحدة من المعايير العالمية ذات الوضعكما ذكرنا أعاله، إن  ٥٢
 وضعوسعياً لتحقيق هذا الهدف من خالل . مجلس معايير المحاسبة الدوليةاألسمى لهدف الهو 

ات مستخدمي البيانات إحتياجت إضافة بند محتمل إلى أجندته على أساس م المجلس ميزاقي، ُيالمعايير
مخاطرة للمنشأة، فإن لرأسمال ذو ن  مزوديعتبرونوحيث أن المستثمرين ُي. المالية في المقام األول

 .ات المستخدمين اآلخرينإحتياجاتهم ستلبي أيضاً معظم إحتياجالبيانات المالية التي تلبي  تقديم
 
 -:العوامل التالية لدى إضافة بنود األجندةبدراسة س  المجليقوم ٥٣

  موثوقية المعلومات التي يمكن تقديمهاوالمعلومات المعنية بالنسبة للمستخدمين مدى مالئمة   )أ (

 اإلرشادات القائمة المتاحة   )ب (
  إمكانية زيادة المقاربة   )ج (

  وضعهاجودة المعايير التي سيتم   )د (

  القيود المفروضة على الموارد)  ه(
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  موثوقية المعلومات التي يمكن تقديمهاوئمة المعلومات المعنية بالنسبة للمستخدمين مدى مال
  

 آخذاً ،المناطقمختلف ات المستخدمين عبر إحتياجسيتناول المشروع كان ما إذا في المجلس يدرس ٥٤

  -: العوامل التاليةعتباربعين اإل

على الصعيد  صلة ذات قضيةانت الإذا ك - التغيرات في إعداد التقارير المالية والبيئة التنظيمية •
 والمتطلبات التنظيمية عبر  إعداد التقارير المالية نتيجة التغيرات في بيئةوظهرت الدولي

 .المناطق المختلفة

المناطق، عدد كبير من المنشآت وؤثر على ي) أ ( من النوع الذيقضية إذا كانت ال-اإلنتشار •
 .استمر في حال عدم حلهتس) ج( وهامة و متكررةتسبب في حدوث مشكالت ي) ب(

 تفيد بضرورة المعنية مع إعطاء مبررات معقولة هيئات من ال مطالبإستالمإذا تم  -اإللحاحية •
 .كأمر له األولوية قضيةأن يتناول المجلس ال

 . إذا كان غياب معيار جديد قد يؤدي إلى أن يتخذ المستخدمون قرارات غير مثالية- النتائج •
  

  المتاحةاإلرشادات القائمة 
  

 سيتناول المشروع مجاالً تكون  كانما إذافي عتبار معينة، يأخذ المجلس بعين اإلقضيةبعد تقييم أهمية  ٥٥

 -:عتبارأخذ النواحي التالية بعين اإلوتُ. فيه اإلرشادات القائمة غير كافية

 .عدم وجود إرشادات •

المقارنة في إعداد    قابلية نقص، األمر الذي يؤدي إلى وطنية تنوع في المعايير الوجود •
 .التقارير المالية

 -:عايير القائمة ألنهاالمه من الصعب تطبيق  تنوع في الممارسة أو أنوجود •

 غير واضحة أو معقدة بشكل غير ضروري، •

 تفوق منافع المستخدمين، أوبها  لتزامتكلفة اإل •

  الظروفالمعايير أصبحت قديمة ولم تعد المعلومات التي تولدها تعكس بشكل مناسبأن  •
  .يةقتصادإلاأو النتائج 

  

  إمكانية زيادة المقاربة
  

 معايير المحاسبة  بينمقاربةتحقيق الكما هو محدد في الدستور، يقع على عاتق المجلس مسؤولية  ٥٦

 اإلرشادات القائمة حول مراجعة مع اًإنسجامو لذلك. عالية الجودة حلوالً لتصبح والدولية وطنيةلا
  بينمقاربةالمن إمكانية تحقيق سيزيد  مشروع ما كان تنفيذما إذا فيس  المجليدرس معينة، قضية

 .المناطقمختلف معايير المحاسبة في 
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  وضعهاجودة المعايير التي سيتم 
  

 المجلس يدرس، للقيام بمقاربة أخرى المستقبلية اإلحتماالتبعد تقييم المعايير القائمة بما في ذلك  ٥٧
 -:عتبار ويتم أخذ العوامل التالية بعين اإل.رح وضعهاالمقت النوعية للمعايير الجوانب

 معينة من أجل تحسين قضية هناك حلول بديلة لدى تناول تما إذا كانفي -توفر الحلول البديلة •
 في إعداد التقارير المالية، وأنه من ارنةوقابلية الفهم وقابلية المق مدى المالئمة والموثوقية

 .على المعايير الموضوعة المجلس  كافيين من قبلالمحتمل الحصول على دعم وموافقة

مستخدمي  المنافع المتوقعة لتفوقما إذا كان من المحتمل أن في -المنفعة مقابل ات التكلفةإعتبار •
 .التقارير المالية المحسنة تكاليف التنفيذ

  حل سليم من الناحية الفنية خالل فترة معقولة منوضع من المجديكان ما إذا في -الجدوى •
 .  المشاريع األخرىإستكمال إنتظارالزمن دون 

  

  القيود المفروضة على الموارد
  

أخذ وتُ.  أجندتهضمن  معين مشروعلتنفيذ موارد كافية وجدت  كانتما إذافي المجلس يدرسبعد ذلك،  ٥٨
   -:عتبارالعوامل التالية بعين اإل

 خبرة متاحة على المستوى  هناكت إذا كان-توفر الخبرة خارج مجلس معايير المحاسبة الدولية •

معايير وضع بجهات معينة أن ؛ أو قضيةهذه ال لتناولالمحلي يمكن أن يوظفها المجلس 

 .قضية من أجل تناول البحوثا أجرتبتخصيص موارد للمشروع أو  مسبقاً تالمحاسبة قام

 إذا كان هناك بحث كاف حول الموضوع لتشكيل أساس من -مقدار البحث اإلضافي المطلوب •

 .حاجة إلى المزيدهناك أجل بدء المشروع على الرغم من أنه قد تكون 

 إستكمال من أجل وموظفيه للمجلسوخبرات كافية   هناك مواردت إذا كان-وفرة الموارد •

 .الالزمة نشاطات أسلوب العمل وإجراءالمشروع 
  

  ات أخرىإعتبار
  

 قرار حول إتخاذى أجندة المجلس وقبل الموافقة على إضافة بند إلو، ٢٤كما هو مذكور في الفقرة  ٥٩
  حول المعاييريستشارالمجلس اإلأولوية بنود األجندة، يستشير مجلس معايير المحاسبة الدولية 

 . المعاييريوضع  نظرجهاتو
 
 المطالب ضوء في، قد يناقش المجلس أيضاً بنود األجندة المحتملة ٢٣كما هو مذكور في الفقرة  ٦٠

 -: التاليةالمطالب ويتم دراسة. ة المعنيهيئاتالمستلمة من ال

  توضيح المعايير القائمةمطالب •

 تعديل المعايير القائمةمطالب  •

  بين معيارين قائميناتحل التعارضمطالب  •

 .صلة ي ذرسميتشريع معيار  لم يتم بشأنها قضايا الحصول على إرشادات حول مطالب •
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 ومدير البحث ر النشاطات الفنية تحت إشراف مديالموظفون يقومقبل إجراء مناقشة المجلس،  ٦١

.  إلى أجندة المجلسقضايا إضافة أية ما إذا كان ينبغيف ويقدمون توصيات حول المطالب بمراجعة

 سيتم إضافة أية  كانما إذافي، يقرر المجلس ٥٣ على العوامل الخمس المذكورة في الفقرة بناءاًو

 .شكل دوريهذه التقييمات بإجراء ويتم .  محددة إلى أجندتهقضايا
 

  تخطيط المشروع
  

جدول الدم الخطط نظرة عامة على قوت. طط المشروع تحت إشراف المدراء بإعداد خالموظفونيقوم  ٦٢

 وأسلوب العمل الذي ينبغي إعدادها المقترح وتعيين الموظفين والوثائق التي من المتوقع الزمني

 .إتباعه
 

ويتم تحديد تاريخ .  عناصر قابلة لإلدارةالمشروع إلى الموظفونولدى تخطيط مشروع معين، يقسم  ٦٣

أو أجزاء ( مسودات عنصر لكل إعدادهاوتتضمن الوثائق التي ينبغي . من هذه العناصر لكل إنتهاء
دولي إلعداد التقارير مناقشة أو مسودة عرض أو معيار ورقة  (إلصدار المقترحا) من مسودات

 ).المالية
  

زميل ممارسة أو  واحد أو أكثر ومشروعلمشروع ومدير قد يشتمل فريق المشروع على مدير أول ل ٦٤

 معايير وضعأخرى ل جهات موظفي كما قد يشتمل فريق المشروع على أعضاء من ،بحث شريك

 مناسباً، إلى كان ماحيثوق المشروع، وقد تسعى فر. بما يعتبره المجلس مناسباًحسوذلك ، المحاسبة
كما قد يسعى أعضاء . يع محددة أثناء بحثهم من أعضاء المجلس حول مواضنصيحةالحصول على 

 . وفرق المشروعالموظفينالمجلس إلى الحصول على معلومات من 
  

من فإنه ، مقترحات الموظفينعلى جودة ، ومن أجل المحافظة الموظفين توصيات وعند وضع ٦٥

على أعضاء المجلس عدم يتعين  فرق المشروع وجهات نظر أعضاء المجلس، وتؤيدالمتوقع أال 

 . المجلس العامةاتإجتماع فرق المشروع خارج إستنتاجاتمحاولة التأثير على 
  

 -:تتضمن مهام مدراء المشروع ما يلي ٦٦
 .من قبل المجلسللنظر فيهما  زمنيالجدول ال أسلوب العمل وإقتراح •
 .ين بما في ذلك مالحظات المراقب المجلساتإجتماعإعداد مواد  •
 .الموظفين توصيات وضع •
 . المجلساتإجتماع المعنية وتسهيل النقاشات أثناء هيئاتنظر المختلفة للعرض وجهات ال •
 . المعنيةهيئات مع مجموعات العمل والتصالاإل والمساعدة في اتجتماعمواد لإلإعداد  •
 الجمهور الخاص بمجلس معايير المحاسبة الدولية لتمكين لكترونيلموقع اإلاإعداد تحديثات  •

 .من متابعة تقدم المشروع
 . المشروععمريق أسلوب العمل خالل تنس •

  
   مجلس معايير المحاسبة الدوليةاتإجتماع

  

ويجتمع المجلس عادة .  المجلس العامةاتإجتماع الفنية أثناء قضاياتجرى مناقشات المجلس حول ال ٦٧

 على بناءاً إضافية اتإجتماع عقد ويمكن.  أيام٥ إلى ٣لمدة ) أغسطس شهر إستثناءب(مرة كل شهر 

 .ئيسطلب الر
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بصفتهم  أفراد اتجتماعاإلوقد يحضر . عامةلل المجلس مفتوحة اتإجتماع تكونوفقاً للدستور، و ٦٨
، بث على شبكة االنترنتال من خالل  إليهاستماعأو اإل اتجتماعاإلمشاهدة يقومون بمراقبين أو 
لى الموقع  السابقة عاتجتماعاإلوتتم أرشفة . سمي للمساعدة في تغطية تكاليف البثإمقابل رسم 

 .لكترونياإل
  

 أوراق المجلس ومالحظات المراقبين من أجل الموظفون المجلس، يعد اتإجتماع إنعقادوقبل  ٦٩
ويتم توزيع أوراق المجلس على أعضاء المجلس يوم .  والموافقة عليها من قبل المدراءمراجعتها

ويتم عرض أجندات . يوم الذلك المجلس أو قبل إجتماع إنعقاد األربعاء الثاني الذي يسبق تاريخ
 إجتماع إنعقادقبل خمسة أيام من تاريخ  لكتروني ومالحظات المراقبين عادة على الموقع اإلجتماعاإل

 -:وتتضمن مالحظات المراقبين عادة ما يلي. المجلس

  من قبل المجلسالنظر فيها التي سيتم قضاياخلفية عن ال •

 مجلسكافة األمثلة التوضيحية واألمثلة التي تعطى لل •

ة المستخدمة في لكتروني وأوراق العمل اإلPowerPointكافة العروض التقديمية على برنامج  •
  المجلساتإجتماع

 الموظفينتوصيات  •
  

وقد يتم حذف .  األرقام المستخدمة في أوراق المجلسينيطابق ترقيم الفقرات في مالحظات المراقب ٧٠
 بالتعبير عن وجهات نظرهم للموظفينح  من أجل السماين من مالحظات المراقبالموظفينتحليل 
 .بحرية

 
 تثقيفية من وقت آلخر جلسات الموظفون يمكن أن يعقدخالل األسبوع الذي يجتمع فيه المجلس،  ٧١

 في مشروع الخبراتات أو هتماماإل من ذويوقد تتم دعوة أفراد أو مؤسسات . تعليمية مفتوحةو
 . المطروحةابة عن األسئلة للمجلس واإلجمعلومات أساسية ل تقديمجمعين من أ

  

 عن البحوث التي يجريها الناشئة اتقتراحاإل والتعليقات  أيضاً، يناقش المجلسهاتإجتماعوأثناء  ٧٢
المجلس  ومن المشاورات مع لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ونالموظفو

 ستماع في جلسات اإلومجموعات العمل وغيرها من األطراف المهتمة  حول المعاييريستشاراإل
 .تعليقاتآلراء العامة والزيارات الميدانية والجلسات التعليمية ورسائل ال

  

 – قرارات المجلس ويتم نشر ملخص حول القرارات الموظفون بفترة قريبة، يلخص جتماعاإلوبعد  ٧٣
 المجلس جتماع باإلضافة إلى تسجيل إل هذا اإلصداررويتوف . مجلس معايير المحاسبة الدوليةتحديث 

بما في ذلك الترتيبات (وعندما تتم مناقشة خطط المشروع . لكترونيعلى الموقع اإلعبر اإلنترنت 
 الخطط لتعكس قرارات مجلس معايير تلك بتحديث وتعديل الموظفون، يقوم جتماعاإلفي ) ةيستشاراإل

 .المحاسبة الدولية
  

  اغةالتصويت والصي
  

 : مجلس معايير المحاسبة الدوليةإصداراتفيما يلي متطلبات التصويت على  ٧٤
  

  تسع أصوات مؤيدة      العظمى من األعضاء مؤيدةالغالبية
  األجندة والقرارات المتعلقة بالمواضيع •
  ورقة المناقشة •
مثل تلك (وثائق المناقشة األخرى  •

 المعايير وضعالتي تعدها جهات 
 )األخرى

  داريةالقرارات اإل •

 اتالمقترحبما في ذلك (مسودات العرض  •
لمقترحة على المعايير والتعديالت االمنقحة 
 )المفاهيمإطار القائمة و

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية •
تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير  •

  المالية
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يستطلع رئيس مجلس يت بشأنها، لبدء في صياغة وثيقة من أجل التصوا لموظفينا أن ُيطلب منقبل  ٧٥
 قضيةلدعم اللقياس مستوى  المجلس إجتماعمعايير المحاسبة الدولية آراء أعضاء المجلس أثناء 

 إعداد مسودة ما قبل التصويت الموظفينمن  المجلس يطلبوفي حال وجود دعم كاف، . معينة
 أعضاء ويقوم). ير الماليةورقة مناقشة أو مسودة عرض أو معيار دولي إلعداد التقار (للوثيقة

 وقد يكون مطلوباً الحصول على مسودات كال على حدةمسودة ما قبل التصويت بمراجعة المجلس 
المراجعة أثناء ")  ذات نطاق واسعقضايا"( جديدة قضاياإضافية لما قبل التصويت في حال ظهور 

 . أعضاء المجلساي يقوم بهالت
 
يتم إرسال مسودة ما قبل التصويت إلى إلعداد التقارير المالية، في حال صياغة الوثيقة كمعيار دولي  ٧٦

من أجل ) لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةعادة ما تكون (أطراف مختارين 
، باإلضافة إلى المراجعة دراسة نتائج هذهوبعد ". وجود خطأ فادح "المراجعة بقصد البحث عن

ومن أجل تعزيز شفافية عملية .  بإعداد مسودة تصويتالموظفونيقوم ، س أعضاء المجلتعليقات
 ضافة إلى ذلكوباإل. لكترونيالصياغة، يعرض المجلس التغيرات عن مسودة العرض على الموقع اإل
 الوصول الذي يقتصر لكترونييتم عرض مسودة شبه نهائية في الوقت ذاته تقريباً على الموقع اإل

 .ين يدفعون مقابل ذلك على المشتركين الذإليه
  

تكون مسودة التصويت على ورقة مناقشة أو مسودة عرض أو معيار دولي إلعداد التقارير المالية  ٧٧
 . المجلس على متابعة التصويتوموافقة العالقة قضايا كافة الحّلجاهزة للتصويت بعد 

  

 -: التصويت ما يليمجموعةتتضمن  ٧٨
 نموذج تصويت •
 ة عن مسودة ما قبل التصويتمذكرة تلخص التغيرات الرئيسي •
 -:مسودة التصويت في نسختين •

 محدد بخطوط إلظهار التغيرات عن مسودة ما قبل التصويت السابقةالنص،  •
 ". المنقح"النص  •

  

 التصويت على أعضاء المجلس مجموعة الموظفون ويوزع. اتجتماعاإليتم إجراء التصويت خارج  ٧٩
ما في يعبأ أعضاء المجلس نموذج التصويت لتسجيل  التصويت،مراجعة مجموعةوبعد . ة على حدكال

سينات وقد يقترح أعضاء المجلس تح.  موافقين أو معارضين على نشر مسودة التصويتاإذا كانو
  بإعداد تقريرالموظفون ويقوم على عدد هذه التغييرات، عتمادباإل تحريرية متأخرة على النص
 . التغيرات النهائيةتُظهرودة ما بعد التصويت  بإعداد ونشر مسونللمجلس بعد التصويت أو يقوم

 
 لكترونية من خالل عرضها على الموقع اإليستشارينشر المجلس مبدئياً بياناته الرسمية والوثائق اإل ٨٠

 فترة تمتد إلى إنقضاءبعد و. الذي يقتصر الوصول إليه على المشتركين الذين يدفعون مقابل ذلك
، تكون أوراق المناقشة ومسودات ) لتفسيرات المسودة مخصصيوم واحد منها فقط( أيام ١٠حوالي 

 إستثناءوب.  الخاص بمجلس معايير المحاسبة الدوليةلكترونيالعرض متاحة للجميع على الموقع اإل
 المجلس عادة على إصداراتالدولية إلعداد التقارير المالية، تنشر وثائق لجنة تفسيرات المعايير 

 .شكل طبعات ورقية
  

 نشر مسودة عرض أو معيار دولي إلعداد التقارير معارضةضاء المجلس الذين يقترحون يفصح أع ٨١
د عضو المجلس عوُي.  مجلس معايير المحاسبة الدوليةإجتماع في التصويتالمالية عن نواياهم خالل 
ويتم عرض اآلراء المعارضة في مسودات العرض . الموظفين بالتعاون مع المعني اآلراء المعارضة

ويتم دمج اآلراء المعارضة ووجهات النظر البديلة في . جهةات نظر بديلة غير منسوبة ألي كوجه
 . أعضاء المجلس اآلخرين قبل التصويتيستعرضها حتىمسودة ما قبل التصويت ومسودة التصويت 
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  تصالاإلنشاطات 
ع التعاون  تشجيهو هذه النشاطات والغرض من.  أثناء دورة أسلوب العملتصالاإلتجرى نشاطات  ٨٢

 على عدة مستويات تصالاإل إجراءويتم .  المعاييربوضع هتمةطراف الم بين المجلس واألتصالواإل
 .داخل هيكل وعمليات مجلس معايير المحاسبة الدولية

 
هو  معايير المحاسبة األخرى وضعإن التنسيق الوثيق بين أسلوب عمل المجلس وأسلوب عمل جهات  ٨٣

أنشأ المجلس في بداياته عالقات ارتباط رسمية قد و.  المحاسبة الدوليةمهم لنجاح مجلس معاييرأمر 
 وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة ونيوزلندا المعايير في أستراليا وضعمع جهات 

ة يستشار للمجموعة اإلةمجموعة الخبراء الفنيين التابعوتم منح . والواليات المتحدة األمريكية
نحت للجهات التي تم تعيينها رسمياً ُمحقوق ذاتها التي الإعداد التقارير المالية لخاصة ب اوروبيةاأل

 معايير وضع مع جهات تصالاإل تم توسيع مفهوم حينل ومنذ ذلك ا.معاييرلل واضعة  منسقةكجهات
قة الجهات المنسمع ليس فقط  تصالاإليتعين على أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية و. المحاسبة

، بل عليهم اد التقارير الماليةة األوروبية الخاصة بإعديستشاروالمجموعة اإلالواضعة للمعايير 
 .وضع معايير المحاسبة حول العالماألخرى لجهات ال بتصالاإل

  

التنظيم  على ان مع جهات وضع معايير المحاسبة يعتمد المطلوبتصالاإلنطاق وعمق في حين أن  ٨٤
 رؤساءويجتمع المجلس مع .  معينة بالتشاور مع األمناءإتصالوليات المعني، يحدد المجلس مسؤ

 إقليمية وعالمية مع جهات اتإجتماعوضع معايير المحاسبة وينظم بشكل دوري األخرى لجهات ال
 . وضع المعايير

  

 مجموعة ويتفاعل المجلس مع. التفاعل بين جهات وضع معايير المحاسبة تصالاإلتتعدى نشاطات  ٨٥
 ويقوم أعضاء وكبار موظفي المجلس ومؤسسة لجنة . معينمشروعفي  ألطراف المهتمةواسعة من ا

 ومؤتمرات اتإجتماع كما يحضرون منتظممعايير المحاسبة الدولية بعقد جلسات تعليمية بشكل 
 عن ويعلنون ا المؤسسات المهتمة للتعبير عن وجهات نظرهويقومون بدعوة األطراف المهتمة

 .لكترونياصة بالمؤسسة على الموقع اإلاألحداث الكبيرة الخ
  

   حول المعاييريستشارالمجلس اإلالتشاور مع 
 إستراتيجية واسعة حول عمليات مجلس معايير مشورة  حول المعاييريستشارالمجلس اإليقدم  ٨٦

، يستشير )٣في الملحق  ( حول المعاييريستشارالمجلس اإلووفقاً للدستور وميثاق . المحاسبة الدولية
الفنية وأولويات أجندته ب فيما يتعلق  حول المعاييريستشارالمجلس اإل معايير المحاسبة الدوليةمجلس 

المتعلقة بتطبيق وتنفيذ المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والمنافع المشروع  قضاياالمشروع و
 إستطالع كمجلس ير حول المعاييستشارالمجلس اإلكما يعمل .  معينةمقترحاتلوالتكاليف المحتملة 

 تدعمع وجهات النظر التي يجمته لإستخداممجلس معايير المحاسبة الدولية ويمكن لصالح للرأي 
 . ة العاديةيستشارالعملية اإل

 
 اتجتماعاإل تقتضيو.  مرات في السنة لمدة يومين٣ عادة  حول المعاييريستشارالمجلس اإليجتمع  ٨٧

ث وأعضاء ولدولية ومدير النشاطات الفنية ومدير البحرئيس مجلس معايير المحاسبة ا حضور عادة
 حول يستشارالمجلس اإل إجتماععن بنود أجندة مجلس معايير المحاسبة الدولية المسؤولين وموظفي 
 .المعايير

  

  حول المعاييريستشارالمجلس اإلتحديثا إلى  مجلس معايير المحاسبة الدولية موظفو عادة ما يقدم ٨٨
 قضية على العتمادوباإل. مالحظات وطرح األسئلة من قبل أعضاء المجلسإلى إبداء الويدعون 
 رسمي للرأي من أجل إظهار مدى الدعم داخل إستطالع إلى جتماعاإل يدعو رئيس يمكن أن، المعنية

وجهة نظر معينة وذلك أمام مجلس معايير المحاسبة فيما يتعلق ب  حول المعاييريستشارالمجلس اإل
 خاص مستطلع معينة يختلف عن رأي قضيةائياً فيما يتعلق ب المجلس موقفاً نهإتخذوفي حال . الدولية

 حول يستشار للمجلس اإل معايير المحاسبة الدوليةمجلسشرح ، ي حول المعاييريستشارالمجلس اإلب
 .لموقف مختلفه إتخاذلمعايير أسباب ا
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 مجلس معايير ينظر، يير حول المعايستشارالمجلس اإلباإلضافة إلى الحصول على نصيحة من و ٨٩
 يستشار الفرعية التابعة للمجلس اإللجان المالحظات التي أبدتها ال فيلية أيضاًالمحاسبة الدو

 .للمعايير
  

  مجموعات العمل
  

. ةإضافيعملية  إلى خبرات الوصول لمجلس معايير المحاسبة الدولية فرصةتمنح مجموعات العمل  ٩٠
وفي حال قرر المجلس حذف هذه . جل مشاريعه الكبرىعمل من أويشكّل المجلس عادة مجموعات 

 .الخطوة، سيذكر األسباب وراء قيامه بذلك
 
وقبل القيام بتشكيل مجموعة عمل، . لمشروعلتخطيط اليتم تشكيل مجموعات العمل أثناء مرحلة  ٩١

  مجموعة عمل معينة تنوع واتساعوتعكس تشكيلة. ينشر المجلس إعالناً للترشيح وتقديم الطلبات
 لكل مجموعة لضمان ة المقترحالتشكيلة لجنة إجراءات األمناء وتراجع.  في مجال معيناتهتماماإل

 مجموعات العمل بعض أعضاء المجلس اتإجتماعويحضر .  وجهات النظرفيوجود توازن مرضٍ 
 .ين الفنيوالموظفين

  

  واضحةاً وأهداف واضحاًتكليفاً المجلس رعيشَمع األمناء وأعضاء مجموعات العمل، وبالتشاور  ٩٢
وحالما يتم البدء بالعمل، .  توصيات رسميةتقديم المجموعات وال ُيطلب من، لمجموعات العمل

 .يستشير المجلس المجموعات فيما يتعلق بالقرارات الهامة ويقدم تحديثات دورية حول تقدم المشروع
  

ترأسها عضو من أعضاء عامة ويلل وهي مفتوحة مسبقاً مجموعات العمل اتإجتماعيتم اإلعالن عن  ٩٣
 مجلس اتإجتماع أعضاء المجموعات في المواد المطروحة للمناقشة في تعليقات وتُشمل. المجلس

 .معايير المحاسبة الدولية
  

  التعليقاترسائل 
  

 ويدعو المجلس.  الخاصة بالمجلس الرسميةالمناقشات دوراً أساسياً في عملية تعليقاتلتلعب رسائل ا ٩٤
 التي يتم نشرها على أنها ورقة مناقشة أو المقترحاتحول كافة  المالحظات إلى إبداء الجمهور

 تعليقات رسائل الإلى المناسبوصول في الوقت ال الجمهور فرصةومن أجل منح . مسودة عرض
 لكتروني الرسائل على الموقع اإلالموظفونمجلس معايير المحاسبة الدولية، يعرض المرسلة إلى 

 .منتظمبشكل 
 
 المستلمة أثناء فترة إبداء تعليقاترسائل البمراجعة ء مجلس معايير المحاسبة الدولية  أعضايقوم ٩٥

 تعليقاتعرض ملخصات الوتُ. ملخصاً وتحليالً للرسائل المستلمةعادة  الموظفونويقدم . المالحظات
 . المجلسإجتماع ي كجزء من مالحظات مراقبلكترونيعلى الموقع اإل

  

، فإنه يعرض على الموقع تعليقاتلوجهات النظر المستلمة في رسائل اليكون المجلس مستجيباً لكي  ٩٦
 أخذ هذه الرسائل بعين تم إذاما في ملخصاً لموقفه من النقاط الرئيسية التي أثارتها الرسائل لكترونياإل

 قضايا حول كل بيان عن الستنتاجات يجيب المجلس في أساس اإلوباإلضافة إلى ذلك. اإلعتبار
 .تعليقات رسائل الي يتم إثارتها فيالتالرئيسية 

  

  فترة إبداء المالحظات
 -:الجمهور بشأنها مالحظاتق التالية إلبداء ينشر مجلس معايير المحاسبة الدولية الوثائ ٩٧

  وراق المناقشةأ  )أ (
 لمعايير والتعديالت على المعاييراعرض مسودات   )ب (
 المالية ومسودة التعديالت على مسودة تفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير  )ج (

 .التفسيرات
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وبالنسبة .  بهةة الخاصيستشاروثائق اإلال يوماً إلبداء المالحظات حول ١٢٠يمنح المجلس عادة فترة  ٩٨
 واعتقد بشكل استثنائي وكانت الوثيقة قصيرة ملحة قضيةفي حال كانت الولمسودات العرض، 

في  المجلس يمكن أن ينظراسع حول هذا الموضوع، المجلس بأنه من المحتمل التوصل إلى إجماع و
المجلس فإن ، الكبرىأما بالنسبة للمشاريع .  يوما٣٠ًفترة إبداء للمالحظات لمدة ال تقل عن منح 
وتمتد فترة إبداء المالحظات حول .  يوماً من أجل إبداء المالحظات١٢٠عادة فترة تزيد عن يمنح 

وقد تكون  يوماً، ٦٠قارير المالية عادة إلى ر الدولية إلعداد التمسودة تفسيرات لجنة تفسيرات المعايي
 . أقل من ذلك في الحاالت الطارئة

  

   الميدانيةاتختبارالزيارات الميدانية واإل
  

لمعايير يمكن لللممارسات الصناعية وكيف  فهم أفضل الكتساب بزيارات ميدانية  المجلس عادةيقوم ٩٩
ن يمكّ ام بالزيارات الميدانية في مرحلة متأخرة من تطوير المشروعإن القي.  تؤثر عليهاأنالمقترحة 

 .يرات المحتملة في الممارسةالمجلس من تقييم تكلفة التغ
  

المقدمة إلى المعايير الدولية إلعداد  في الدستور أو منصوص عليهارغم أن الزيارات الميدانية غير  ١٠٠
يتم القيام بالزيارات الميدانية عادة بعد نشر ورقة و. ها عادة، إال أن المجلس يقوم بالتقارير المالية

 تركيز هذه الزيارات بشكل بوينص.  يمكن القيام بها في وقت سابقإال أنه ،مناقشة أو مسودة عرض
مل المشاركون في الزيارات الميدانية عادة شركات أو ويش. المعامالتقضايا خاصة ب رئيسي على

 . بالتشاور مع مجموعات العملالمجلس  تحديدها من قبلويتم المقترحات ب تتأثر أخرىأطراف 
  

 المعيار إختبار الميدانية عادة التعاون مع الشركات المهتمة المستعدة للمشاركة في اتختبارتقتضي اإل ١٠١
 على نحو وثيق المجلس موظفو الميدانية، يعمل اتختباروأثناء اإل.  فترة ممتدة أحياناًخاللالمقترح 

 المعيار المقترح وتقييم إستخدامكة في جمع البيانات وإعداد التقارير المالية بالشركات المشارمع 
 .اتختبارنتائج اإل

  
 الموظفينالموارد المالية وترتيبات فيما يخص  الميدانية اتختباريدرك المجلس التكاليف الباهظة لإل ١٠٢

 ة الجديدالمعايير داثاستح اتختبارالمطلوبة من المجلس والمنشآت المشاركة وإمكانية أن تؤجل اإل
 اتختبار المنافع، يتوقع المجلس إجراء اإلتفوقوبما أن مثل هذه التكاليف قد . المناسبفي الوقت 

وفي حال قرر المجلس حذف هذه الخطوة، فإنه سيذكر األسباب وراء . الميدانية في ظروف نادرة
 .ذلك

  

  )يرةبما في ذلك الطاوالت المستد( آلراء العامة ستماعجلسات اإل
  

 يدرس، اتإقتراحلمحاولة الحصول على وجهات نظر وباإلضافة إلى الدعوة إلى إبداء المالحظات  ١٠٣
 وتبادل وجهات النظر  إلى آرائهاستماعلإل عامة مع المؤسسات المهتمة اتإجتماعالمجلس عادة عقد 
اء العامة  آلرإستماعجلسات على شكل  العامة اتجتماعاإلويمكن عقد مثل هذه . حول موضوع محدد

 .اتجتماعاإلهذه  إنعقادفترة من  إبالغ العامة قبل ويتم. شكل آخرأو طاوالت مستديرة عامة أو 
  

حيث ،  فترة إبداء المالحظاتإنتهاءبعد  آلراء العامة أكثر فائدة عندما تنعقد ستماعتعتبر جلسات اإل ١٠٤
وعلى المنشآت . المعنية الهيئات تثيرهاالتي  وجهات النظر مراجعة من إنتهى المجلس قد نيكو

يقدم المشاركون أثناء هذه الجلسات و.  الجلسةإنعقادطلبات مشاركة خطية قبل المشاركة تقديم 
 . تقديمية موجزة يتبعها جلسات األسئلة واألجوبةاًًًعروض

  
 مع األطراف قضايا الطاولة المستديرة العامة من أجل مناقشة الاتإجتماععقد  المجلس ليرتبقد  ١٠٥

 جتماع إل مماثالًاتجتماعاإل تصميم هذه ويكون.  آلراء العامةستماع كبديل عن جلسات اإلةالمهتم
 تم يطرح أسئلة من حيث أن مجلس معايير المحاسبة الدولية  حول المعاييريستشارالمجلس اإل

 .ويدعو المشاركين إلى إبداء مالحظاتهم والتعبير عن وجهات نظرهم سابقاًتعميمها 
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 أسلوب العمل، وخاصة أثناء فترة إبداء المالحظات، عقد في سياق المعنية اتالهيئقد تقترح  ١٠٦
.  مجلس معايير المحاسبة الدولية أو المعايير القائمةمقترحات حيال مخاوفهم عامة لتوضيح اتإجتماع

وكرد على مثل هذه الطلبات، قد يعين المجلس أعضاء وموظفين من المجلس من أجل حضور هذه 
ليتم النظر  مختلفة اتإجتماعتم الحصول عليها في ي المعلومات التي الموظفونيلخص و. اتجتماعاإل
 . من قبل مجلس معايير المحاسبة الدوليةفيها

  

  التكاليف والمنافعتحليل 
  

إجراء  أن التكاليف والمنافع كجزء من نقاشه، رغمات إعتباريقدر مجلس معايير المحاسبة الدولية  ١٠٧
أنه ما يزال هناك نقص في إلى  المجلس ويشير. اًعمليأمراً  ال يعتبر نافع والمللتكاليف تقييم كمي

 في مجاالت السياسة للتكاليف والمنافعموثوقة بشكل كاف للقيام بالتحليالت الكمية الثابتة والساليب األ
ويحصل المجلس على أفكار متبصرة حول تكاليف ومنافع . تقع ضمن اختصاص المجلسالتي 

) أوراق المناقشة، مسودات العرض، الخ(ة يستشار اإلإلصداراتالل مشاوراته عبر االمعايير من خ
وتنعكس وجهات نظر ). ، الخاتجتماعاإل، تصالاإلنشاطات  (ت مع األطراف المهتمةتصاالواإل

 ستنتاجات في أساس اإلالمنافع/التكاليف  المطروحة حولسئلةباأل فيما يتعلق  صراحةالمجلس
  .دة عرض ومعيار دولي إلعداد التقارير الماليةالمنشور مع كل مسو

 
هو أمر أن تقييم التكاليف والمنافع إلى  ، جهات وضع المعايير األخرىأشارت المجلس، كما يشير ١٠٨

 -: ما يليعتبار، فإنه يأخذ بعين اإللقراره المجلس إتخاذولدى . غير موضوعي بالضرورة

 .ليةالتكاليف المتكبدة من قبل معدي البيانات الما •

 .بل مستخدمي البيانات المالية عندما تكون المعلومات غير متوفرةالتكاليف المتكبدة من ق •

 بالمقارنة مع التكاليف التي ، المعلوماتصياغة في المعدون يتمتع بها المقارنة التي الميزة •
 .بديلةفي إعداد معلومات سيتكبدها المستخدمون 

 .عداد التقارير المالية المحسنةإلنتيجة  أفضل ةيإقتصاد اتقرار صنع المنافع المتأتية عن •
  

   للمؤسسةلكترونيمعلومات حول الموقع اإل
  

 والمعلومات المتعلقة بأسلوب عمل مجلس معايير المحاسبة الدولية المتوفرة اإلصداراتفيما يلي  ١٠٩
 -: للمؤسسةلكترونيمجاناً على الموقع اإل

  حول المعاييريستشارالمجلس اإلة الدولية و األمناء ومجلس معايير المحاسباتإجتماعجداول  •
 ستماعومجموعات العمل ولجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وجلسات اإل

  العامة األخرىاتجتماعاإلآلراء العامة و

  الخطيةشتراك وطلبات اإلتعليقاترسائل ال •

 )ن أول نشر أيام م١٠بعد (مسودات العرض حول المعايير والتعديالت  •

 )بعد يوم واحد من أول نشر(مسودة التفسيرات ومسودة التعديالت على التفسيرات  •

 ) أيام من أول نشر١٠بعد (أوراق المناقشة  •

 لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير وتحديث مجلس معايير المحاسبة الدولية تحديث •
 )بعد يوم واحد من أول نشر(المالية 
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 لمشروعتحديثات ا •
 الحالية لمجلس معايير المحاسبة الدولية التي تلي والمقترحاتمقارنات بين مسودات العرض  •

 نقاشات المجلس للمرة الثانية
  الصحفيةالنشرات •
 .صلةمعلومات أخرى ذات  •

            

  " أو التفسيرلتزاماإل"منهج           
  

  -:تعتبر خطوات أسلوب العمل التالية إلزامية ١١٠

 مجلس معايير المحاسبة الدوليةالفنية الخاصة بجندة األعة  ومتابوضع •

على أية آراء ا التي ينبغي أن يحتوي كل منهإعداد وإصدار المعايير ومسودات العرض  •
 معارضة

تم إبداؤها حول الوثائق المنشورة إلبداء ي المالحظات التي لمراجعةوضع اإلجراءات  •
 المالحظات خالل فترة معقولة من الزمن

 وقرارات األجندة وأولويات  المشاريع الكبرىبشأن  حول المعاييريستشارالمجلس اإلة ارإستش •
 العمل

 . مع المعايير ومسودات العرضستنتاجاتنشر أسس اإل •
  

  -:تتضمن هذه الخطوات ما يلي. هناك خطوات أخرى محددة في الدستور ولكنها غير إلزامية ١١١

 )ورقة مناقشة: مثال(نشر وثيقة مناقشة  •

 متخصصينالمكونة من ة يستشارعمل أو أشكال أخرى من المجموعات اإل مجموعات تشكيل •

  آلراء العامةستماععقد جلسات اإل •

 .)في الدول المتقدمة واألسواق الناشئة( الميدانية اتختبار اإلإجراء •
  

  الخطوات غير اإللزامية المحددة في الدستور، فإنه سيذكر األسبابإجراءفي حال قرر المجلس عدم  ١١٢
 المجلس ويتم نشرها في اتإجتماعويتم تقديم التفسيرات عادة في . وراء ذلك حسبما يقتضي الدستور
  .مسودة العرض أو المعيار المعنيب المرفق ستنتاجاتملخصات القرارات وأساس اإل

  

   الرقابي األمناءدور
  

لدولية على عمليات مؤسسة لجنة معايير المحاسبة ا، يشرف األمناء في ١٧كور في الفقرة كما هو مذ ١١٣
 مجموعات العمل بمراجعة تشكيلة لجنة إجراءات األمناء وتقوم. مجلس معايير المحاسبة الدولية

 اللجنة اإلجراءات تراجع كما .خبراتالعضويتهم تنوعاً في وجهات النظر وتعكس وتضمن أن 
 .لجديدة المشاريع احول أسلوب عمل مجلس معايير المحاسبة الدولية فيما يخصالمقترحة 

 
 -:تتضمن المهام الرقابية األخرى لألمناء فيما يتعلق بأسلوب عمل المجلس ما يلي ١١٤

  وفعاليتها سنوياً معايير المحاسبة الدوليةمجلس إستراتيجية مراجعة •

 ير المحاسبة الدولية دون تحديدها أجندة مجلس معايدراسة •

  المجلس بأسلوب عملهإلتزام مراجعة •
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  هعملة وأسلوب يستشاره اإلترتيبات للمجلس ولتشغيليةوضع وتعديل اإلجراءات ا •
  األمناءاتإجتماع حول المعايير في يستشارإشراك رئيس المجلس اإل •

  

  ".يدور األمناء الرقاب" أقسام الدستور ذات العالقة فيما يخص ٦يوضح الملحق رقم 
  

 مدير إلى الدليل  باإلجراءات الموضحة في هذالتزام األسئلة المطروحة حول اإلتوجيهينبغي  ١١٥
  .العمليات في مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية
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  ١الملحق 

   مقتطفات من الدستور :أسلوب عمل مجلس معايير المحاسبة الدولية
  

  . من النظام، غير منسوخ هنا٣١ و٣٠، ٢٨هذا الملحق، الذي يتضمن الفقرات 
  
  
  

  ٢المحلق 
  لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى االمقدمةمقتطفات من  :أسلوب العمل

  
  .، غير منسوخ هنامن المقدمة١٨هذا الملحق، الذي يتضمن الفقرات 

  
  

  

  
  ٣الملحق 

   حول المعاييريستشارالمجلس اإل
   واإلجراءات التشغيليةالبنود والشروط العامة

  
  هداف ونطاق النشاطاتاأل   ١
  

لمعايير التابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية في عقد  ا حوليستشارالرئيسي للمجلس اإل الهدف يكمن ١
عمله ب المتأثرة األفراد وممثلي المؤسسات  مع من خالله مجلس معايير المحاسبة الدوليةيتشاورمنتدى 

 حول يستشارالمجلس اإلويقدم .  الجودةدولية إلعداد التقارير المالية عاليةبوضع معايير والملتزمين 

 إلى مجلس معايير المحاسبة الدولية فيما يتعلق  المشورة-ةيستشارمن عمليته اإلكجزء  -المعايير
  -: التي تتضمن، دون الحصر، ما يليقضايابمجموعة من ال

 

  في أجندة مجلس معايير المحاسبة الدولية؛المعلومات الموجودة •
 
بما في )  العملبرنامج(مشروع مجلس معايير المحاسبة الدولية ل الزمنيجدول ال في معلوماتال •

 ذلك أولويات المشروع والتشاور فيما يتعلق بأية تغييرات على األجندة واألولويات؛ و
  
، بما في ذلك والتنفيذ العمليين التطبيق قضايا على محدد حول المشاريع مع تركيز المشورة •

ت المعايير  من قبل لجنة تفسيراالنظر فيها المتعلقة بالمعايير القائمة التي قد تتطلب المسائل

 .الدولية إلعداد التقارير المالية
  

المجلس  من المتوقع أن تخضع التغيرات للتشاور مع  فإنه،هأولوياتونظراً ألهمية أجندة المجلس و

  . حالما يتم تحديدها من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية حول المعاييريستشاراإل
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األمور المتعلقة بنشاطات يخص  إلى األمناء فيما ياتمعط  حول المعاييريستشارالمجلس اإلكما يقدم 

عتبر هذا  عندما ُيصلة أخرى ذات قضايا أو مجلس معايير المحاسبة الدولية وأي يستشارالمجلس اإل

 على طلب أمناء مؤسسة لجنة معايير المحاسبة بناءاً أو يستشارمناسباً من قبل أعضاء المجلس اإلاألمر 

  ").األمناء("الدولية 
  
 وتبني تعزيز فهو دعم مجلس معايير المحاسبة الدولية في يستشارما الهدف الثانوي للمجلس اإلأ ٢

وقد يتضمن هذا نشر المقاالت الداعمة . المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في جميع أنحاء العالم
وتعتبر . نفس هذا الموضوعلقة بالمتع العامة اتجتماعاإل ومخاطبةللمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
ال . (يستشار أن تترك انطباعاً بأنها آراء المجلس اإليوال ينبغأية وجهات نظر معبر عنها شخصية 

ات الصريحة والموضوعية لعمل نتقاداإل من المشاركة في يستشار هذا الهدف أعضاء المجلس اإليعيق
  . ) والحلولقضاياوشفافية الأفضل هم مجلس معايير المحاسبة الدولية من أجل المساعدة في ف

  

   والعضوية المجلستشكيل   ٢
  

دولية إلعداد التقارير وضع معايير  يهمهم ممثلين عن المؤسسات  من أفراد أويستشاركون المجلس اإليت ٣
يات الوظيفية التي ف ومجموعة من الخلمساحة جغرافية واسعة العضوية وتغطي.  الجودةالمالية عالية

 من مجموعات المستخدمين والمعدين والمحللين الماليين واألكاديميين والمدققين أعضاءتشتمل على 
وباإلضافة إلى ذلك، قد يمنح األمناء مؤسسات دولية معينة .  المحاسبة المهنيةوهيئاتوالهيئات التنظيمية 

جهات  العلىكما قد يمنح األمناء منصب المراقب الرسمي . يستشارمقاعد دائمة في المجلس اإل
 .ذات النفوذ في المجتمع المالي العالميوالمؤسسات األخرى 

 
أو المؤسسات /أصولهم وتبحث في   فإنها ممكناً ذلك يكونماحيثو، في الترشيحات من األمناء تنظر هيئة ٤

ما إذا كانت المؤسسات واألفراد المرشحين مناسبون للعضوية فيالتي قد يتم تمثيلها من أجل تحديد 
 .ومجموعة من الخلفيات الوظيفيةمساحة جغرافية واسعة  تغطيةولضمان 

  
 على الحاجة إلى المحافظة على توازن عتمادباإلو،  سنوات٣ضاء لفترة مبدئية مدتها يتم تعيين األع ٥

ويسمح .  سنوات٣ية، قد يطلب من األعضاء البقاء لفترة أخرى تصل إلى ستمرار اإلوبغرضمالئم 
 . أعلى سنوات كحد٦بفترة خدمة مدتها 

  
 ثالثطلب من األفراد الذين يتخلفون عن الحضور شخصياً إلى ، سُيوبهدف الحفاظ على عضوية فعالة ٦

 .يستشار من المجلس اإلنسحاب متتالية اإلاتإجتماع
  

 بصفة فردية أو تمثيلية، ويتوقع من األعضاء التعبير عن يستشاريعين األمناء أعضاء في المجلس اإل ٧
 إال في حال ذكر صراحة أن وجهات يستشار المجلس اإلاتإجتماعالل وجهات نظرهم الشخصية خ

وجهات نظر حول وال يتم حفظ أي سجل للمصادر . النظر هذه هي آراء المؤسسات التي يمثلونها
ي نبلدى ت يستشار المجلس اإلويعي. يستشار المجلس اإلاتإجتماعالمؤسسات أو األفراد في محاضر 

وقد يتم تقييد مساهمة أحد على نطاق واسع   ما يكونعادةه اتإجتماع أي من في النقاشأن بهذا اإلجراء 
التعبير عن وجهة نظر في قبل ما  إذا كان من الضروري اإلشارة إلى مؤسسة كبيراألفراد بشكل 

 جتماعاإل حرية جدولة المواد المكتوبة من أجل تعميمها قبل يستشاريملك أعضاء المجلس اإلو. جتماعاإل
 . بتهم في ذلكفي حال رغ
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  الرئيس   ٣
  

. يستشار من ضمن قائمة المرشحين المقدمة من قبل المجلس اإليستشاريعين األمناء رئيس المجلس اإل ٨
، مع مراعاة الحد  سنوات أخرى٣ سنوات قابلة للتجديد لفترة تصل إلى ٣ مدة خدمة الرئيس هي وتكون

 . سنوات٦األعلى للخدمة وهو 
 

المحاسبة الدولية معلومات فعالة  مجلس معايير إستالم في ضمان يستشارلمجلس اإليمنح الرئيس القيادة ل ٩
تتمتع بقبول و  الجودةدولية إلعداد التقارير المالية عاليةوضع معايير  تساهم في المناسبفي الوقت 

ويات ال تقدم برنامج العمل والمشاريع واألوللرئيس بشكل فعاوسعياً لتحقيق هذا الهدف، يراقب . واسع
 مع رئيس مجلس معايير المحاسبة على نحو وثيقالخاصة بمجلس معايير المحاسبة الدولية ويعمل 

 من المجلس مشورةالدولية وكبار الموظفين من أجل تحديد األمور التي ينبغي الحصول بشأنها على 
 -:يلي دون الحصر، ما وتتضمن مهام الرئيس، على وجه الخصوص،. في الوقت المناسب يستشاراإل

لدولية العمل مع كبار موظفي مجلس معايير المحاسبة الدولية ومؤسسة لجنة معايير المحاسبة ا •
 ؛يستشار المجلس اإلاتإجتماعفي الوقت المحدد من أجل تسهيل عقد لضمان إعداد مواد مناسبة 

 ؛يستشار المجلس اإلاتإجتماععقد  •

 وزيعها على األعضاء؛ قبل تيستشار المجلس اإلاتإجتماع مسودة محاضر مراجعة •

 ؛يستشارتعيين لجنة األجندة الخاصة بالمجلس اإل •

 مناء؛أل ومجلس معايير المحاسبة الدولية وايستشار بين المجلس اإلإتصال كجهةالعمل  •

 التطورات داخل مجلس معايير المحاسبة الدولية وإعالم أعضاء  آخرالبقاء على إطالع على •
 ؛ت الضرورةإقتضات، إذا جتماع اإل بين بهذه األموريستشارالمجلس اإل

 ؛يستشارفي تحديد أعضاء جدد في المجلس اإلمساعدة األمناء  •

  الجدد حول عملياته وأدوارهم ومسؤولياتهم؛يستشارأعضاء المجلس اإلإطالع  •

مساعدة رئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية على تشجيع تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير  •
 جميع أنحاء العالم؛ والمالية في 

 . على طلب األمناءبناءاً وذلك هاوالمشاركة في األمناء اتإجتماعحضور  •
  

  اإلجراءات التشغيلية ٤
  

بني اإلجراءات التشغيلية تم تيال،  يسير بشكل كفؤ وفعيستشار أن عمل المجلس اإلمن أجل ضمان ١٠
 .التالية

  

  جتماعاإلتفاصيل 
  

 اتإجتماع مرات في السنة لمدة يومين، ولكن قد يتم عقد ثالث يستشاربشكل عام، يجتمع المجلس اإل ١١
 . على طلب الرئيسبناءاًأخرى 

 
 وموظفيمجلس وأعضاء الومدير النشاطات الفنية في على رئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية يتعين  ١٢

لس وعلى أعضاء مج. يستشار المجلس اإلاتإجتماعمجلس المسؤولين عن بنود في األجندة حضور ال
وجهات نظر المجلس سماع شخصيا  حتى يتسنى لهم اتجتماعاإلمعايير المحاسبة الدولية عموماً حضور 

 .يستشاراإل
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٤٩ لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة حق التأليف ل

 مجلس معايير المحاسبة الدولية مسؤولية تقديم الدعم قبل أمانة سريقع على عاتق عضو يتم تعيينه من  ١٣
 .اتجتماعاإل باإلضافة إلى تدوين محاضر اتجتماعالمتعلق بأمانة السر لإل

  
 البنود اإلدارية التي يتم التعامل معها في إستثناء مفتوحة للعامة بيستشار المجلس اإلاتإجتماعإن  ١٤

 .جلسات مغلقة
  

  جتماعاإلأجندة وأوراق 
  

 األعضاء مسؤولية إعداد األجندة لكل منيقع على عاتق لجنة األجندة التي يتم تعيينها من قبل الرئيس  ١٥
ويتم تشجيع كافة أعضاء المجلس .  مجلس معايير المحاسبة الدوليةانة سرأم بالتشاور مع إجتماع

 إنعقاد األجندة قبل تاريخ في النظر في تضمينهاجنة األجندة من أجل ل على تقديم بنود ليستشاراإل
 .ووفقاً للتوقيت الذي يحدده الرئيس جتماعاإل

 
إعداد ورقة عادة ويتم . إجتماع قبل كل يستشاريتم تقديم المواد المكتوبة الداعمة لبنود أجندة المجلس اإل ١٦

 عن إرشادات محددة من المجلس بشأنها يتم البحث التي قضايا التلكتسلط الضوء على موجزة 
 المعنية قضايا الوثائق الداعمة على تعقيد النطاقويعتمد .  فيما يتعلق بكل بند فني في األجندةيستشاراإل

معايير توزيع وينبغي أن تكون النقاط التالية  .مالئم بشكل يشارست أعضاء المجلس اإلوضرورة إطالع
 - :أمانة السر من قبل يستشارالمواد على أعضاء المجلس اإل

كل  إنعقادمن  يوماً ٣٠ خالل يستشار على أعضاء المجلس اإلإجتماعيتم توزيع محاضر كل  •
 ؛)يتشارسأو اللجنة الفرعية التابعة للمجلس اإل (يستشارمجلس اإللل إجتماع

وصف موجز لكل ، بما في ذلك يستشار يعقده المجلس اإلإجتماعاألجندة الخاصة بكل يتم توزيع  •
 كل إنعقادمن على األقل  يوماً ٣٠ قبل يستشار، على أعضاء المجلس اإلبند من بنود األجندة

 ؛ ويستشار للمجلس اإلإجتماع

 أيام على األقل ١٠قبل  يستشار اإليتم توزيع كافة أوراق األجندة المفصلة على أعضاء المجلس •
 .يستشار للمجلس اإلإجتماع كل إنعقادمن 

  

  اتجتماعاإل سير
  

مجلس معايير في مقدمة إلى الموضوع من قبل عضو أو موظف بعموما المواضيع الفنية سير  بدأي ١٧
. يتشارسأو تسليمها من قبل أعضاء المجلس اإل/تضمن أوراقاً يتم إعدادها وتالمحاسبة الدولية وقد 

 إلى إبداء جتماعاإل في ويتم دعوة األعضاء.  هذه الملخصات على تعقيد الموضوعنطاقويعتمد 
 حول األسئلة المطروحة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية أو أية أمور جتماعاإلالمالحظات أثناء 
 إلظهار مدى الدعم لرأي رسمي لإستطالع، قد يدعو الرئيس إلى قضية ال إلىواستناداً. أخرى ذات عالقة
 مجلس إتخذوإذا .  لوجهة نظر معينة أمام مجلس معايير المحاسبة الدوليةيستشارداخل المجلس اإل

، يتم يستشار معينة يختلف عن رأي مستطلع للمجلس اإلقضيةاً نهائياً في فمعايير المحاسبة الدولية موق
 حول األسباب وراء قرار مجلس معايير يرستشا التالي للمجلس اإلجتماعاإلتقديم تغذية راجعة في 

 .المحاسبة الدولية
 

  اللجان الفرعية
  

 المقدمة إلى مجلس معايير المحاسبة الدولية حول موضوع متخصص، قد تعليقات الجودةمن أجل تحسين  ١٨
 تعليقات المطلعين من أجل تقديم يستشارلجنة فرعية من أعضاء المجلس اإليدعو الرئيس إلى تشكيل 

 الذي يعرض بدوره وجهات نظره يستشار إلى المجلس اإلهاوترفع اللجنة الفرعية تقارير. متخصصة
 .على مجلس معايير المحاسبة الدولية
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  تكاليف السفر واإلقامة ٤
  
 . أو المؤسسات التي يمثلونها تكاليف السفر واإلقامة الخاصة بهميستشارأعضاء المجلس اإليلبي  ١٩
  
 الموافقة والتغيرات ٥
  
 تغييرات تتعلق بذلك تقتضي ة واإلجراءات التشغيلية وأيالبنود والشروط العامةاألمناء على وافق  ٢٠

  . موافقتهم
  
  

  

  ٤الملحق 
   مقتطف من الدستور-دور األمناء الرقابي

  
  . من النظام، غير منسوخ هنا١٥هذا الملحق، الذي يتضمن الفقرة 
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  مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية 

  

  

  لجنة تفسيردليل أسلوب عمل 

  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

  
  

  ٢٠٠٧مصادق عليه من قبل األمناء في يناير  



  دليل أسلوب عمل لجنة تفسير المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
 

               حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية © ٥٢

  

    المحتويات

  الفقرات  

     المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةأسلوب عمل لجنة تفسيردليل 

  ٤- ١  مقدمةال

  ٩- ٥   المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ونطاق عملهافسيرسؤوليات لجنة تم

  ١٦-١٠  العضوية

  ٤٣-١٧  أسلوب العمل

  ٢٢- ١٨  تحديد القضايا: ١المرحلة 

  ٢٧- ٢٣  جدول األعمالوضع : ٢المرحلة 

 المعايير الدولية إلعداد التقارير  تفسيرات وتصويت لجنةإجتماع: ٣المرحلة 

  المالية

٣٢- ٢٨  

  ٣٥- ٣٣  تفسير ال مسودة إعداد: ٤المرحلة 

  ٣٨- ٣٦  تفسيرال مسودة نشردور مجلس معايير المحاسبة الدولية في : ٥المرحلة 

  ٤١- ٣٩  فترة إبداء اآلراء ومناقشتها: ٦المرحلة 

  ٤٣- ٤٢  تفسيرالدور مجلس معايير المحاسبة الدولية في : ٧المرحلة 

  ٤٦-٤٤  يير الدولية إلعداد التقارير المالية المعاسلطة تفسيرات لجنة تفسير

  ٤٩-٤٧  تصاالتاإل

  ٥١-٥٠   ومجموعات التفسير المحليةالمحليينعالقة بين واضعي المعايير ال

    الملحق أ

نظام من ال مقتطفات – المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةأسلوب عمل مجلس 

  الداخلي

  

    الملحق ب

 المعايير الدولية إلعداد التقارير لجنة تفسير إلى ةمحتملأجندة  نموذج تقديم طلب بنود

  المالية
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   المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةدليل أسلوب عمل لجنة تفسير
  

  المقدمة         
  

 تحسين مجلس معايير المحاسبة الدولية في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لجنة تفسيرتساعد  ١

وحل مسائلها في الوقت  ومناقشتها تحديد قضايا إعداد التقارير الماليةإعداد التقارير المالية من خالل 

لجنة معايير  وقد قام أمناء مؤسسة. لمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةاضمن إطار  والمناسب

 التي ٢٠٠٢ المالية في مارس  لجنة تفسير المعايير الدولية إلعداد التقاريربإنشاء المحاسبة الدولية

 . لجنة التفسير الدائمة–ر السابقة حلت محل لجنة التفسي
 
الذي عمل ال إلى إطار أسلوب كما أنه يستند. ٢٠٠٦ في مايو   للعمومتم نشر هذا الدليل في مسودة ٢

  تفسيرلىمقدمة إو)  الملحق أأنظر(مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية ل يشتمل عليه النظام الداخلي
  إضافة لذلك،. التي أصدرها مجلس معايير المحاسبة الدوليةالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

المقدمة إلى المعايير   حل محلوي. ٢٠٠٥ و٢٠٠٤  أجريت العامة التيستشاراتيعكس عملية اإلفهو 
 .الدولية إلعداد التقارير المالية

  
 مراجعة تعمل على - لجنة إجراءات األمناء–محاسبة الدولية لجنة  أمناء مؤسسة لجنة معايير الشكل ٣

 المعايير لجنة تفسيروآراء   تجربةتعديلها في ضوءإذا ما لزم األمر، إجراءات أسلوب العمل و

 . المعنيةدوائرالدولية إلعداد التقارير المالية ومجلس معايير المحاسبة الدولية وال
  
 المعايير لجنة تفسير التي أجرتها والمناقشات العامة ستشاراتعد اإلصادق األمناء على هذا الدليل ب ٤

 .الدولية إلعداد التقارير المالية ومجلس معايير المحاسبة الدولية واألمناء
  

   المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ونطاق عملهالجنة تفسيرمسؤوليات 
  

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بمراجعة يرلجنة تفسسلوب العمل، تقوم أل هافي سياق متطلبات ٥

 في المعايير الدولية إلعداد اًها تحديدجتالمعتم ت ولم تي تم تحديدها حديثاًقضايا إعداد التقارير المالية ال

 فيها تفسيرات غير مرضية أو متضاربة ظهر تقد أو ظهرالقضايا التي تبمراجعة التقارير المالية أو 

 .لإلجماع على المعالجة المالئمة  مناسباًتقدم رأياً إرشادات رسمية  غياببسبب
 
تباع إهج  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  منلجنة تفسير تطبق ، إرشادات تفسيريةعبر تقديم ٦

 المعايير لجنة تفسير وتناقش.  البيانات الماليةإعداد وعرضإطار  الذي تم وضعه في  المعايير

 المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةضمن   المعايير التي تم وضعها إلعداد التقارير الماليةالدولية

تعارض مع تأن اإلرشادات المقترحة ال ب اإلقرارتفسيرية وال هاإرشاداتبغية وضع  ذات العالقة

لجنة  عدم سعي - ة اإلرشادات التفسيرييتبع ذلك، تقديمو. المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 عديدة باإلضافة إلى عدم  بيئة تحكمها قوانينإيجاد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى تفسير

 .  كمجموعة قضايا طارئةعملها
  
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى إجماع يغير أو يتعارض مع المعايير لجنة تفسيرال تصل  ٧

 المعايير الدولية إلعداد التقارير لجنة تفسير نتهتإذا فإ. اإلطارلتقارير المالية أو الدولية إلعداد ا
، فإنها اإلطارختلف عن تالمالية إلى أن متطلبات معيار من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

 . اإلرشاداتتقديم  من مجلس معايير المحاسبة الدولية قبل توجيهاتها أخذت
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 ة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بإبالغ مجلس معايير المحاسبة الدولية بأينة تفسيرلجتقوم  ٨
 ضعف في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أو مؤشرات أو طارئة ترى فيها موجودةقضايا 
 تعديل معيار من ينبغيأنه  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لجنة تفسير   ارتأتإذاو .اإلطار

  إلى المعايير ي إضافأنه ينبغي وضع معيار أو اإلطارالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أو 
 إلى مجلس معايير المحاسبة الدولية اتستنتاج اإله هذحيلالدولية إلعداد التقارير المالية، فإنها تُ

 .للمناقشة
  
ضع فإنها ت،  ماة إلعداد التقارير المالية إلى إجماع في قضية المعايير الدوليلجنة تفسيرعندما تصل  ٩

اس زمني  بشكل عام لألطراف المهتمة على أسفراً اإلجماع متولجعل هذا)  لتفسيرأو تعديال (اًتفسير
 وضعيتم و. هإصداربغية  وتطلب من مجلس معايير المحاسبة الدولية المصادقة عليه مناسب

المشاورات  ألسلوب عمل وفقاً الدولية إلعداد التقارير المالية  المعاييرلجنة تفسيرتفسيرات 
 .لآلراء العامة مسودة تفسير توفير  ها بما فيوالمناقشات

  

  العضوية
  

.  يعينهم األمناء مصوتينثني عشر عضواًإ المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية جنة تفسيرتضم ل ١٠
 قدرتهم حال ظهورها ولجاريةلقضايا احفاظ على وعيهم بابسبب قدرتهم على ال عضاءيتم اختيار األو

 في الصناعة واألعمال العامة محاسبين  عادة األعضاءويشمل. إيجاد الحلول لهاالفنية على 
ال يقيد عدم اكتمال عدد و . جغرافي منطقي واسع النطاقليثبتمبيانات المالية، لل نومستخدمي
 أن تشمل نبغيوال ي. جتماعإل على اتقارير الماليةلية إلعداد القدرة لجنة تفسير المعايير الدواألعضاء 

 .نفسهاالعضوية أكثر من شخص واحد من المنشأة 
 

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لفترات ثابتة قابلة للتجديد مدتها لجنة تفسيريتم تعيين أعضاء  ١١
 المعايير الدولية إلعداد لجنة تفسيرعمل يعترف األمناء أن استمرار العضوية مهم لو. ثالث سنوات

 . واحدة تعيين بعض األعضاء ألكثر من فترةمن المتوقع لذلكالتقارير المالية و
  
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية عضو من مجلس معايير المحاسبة الدولية لجنة تفسيريرأس  ١٢

أي شخص عايير المحاسبة الدولية، أو  مجلس م عضو كبير من موظفي الفنية أوعمالمدير األأو 
يحق و . المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةلجنة تفسير رئيس  ويعين األمناء.بالمؤهالت المناسبة

 . التصويتحق لهال يلكن  وتحت المناقشة القضايا الفنية  التعليق حولللرئيس
  
 حاليا من المنظمة هم( مراقبين معينين أيضاً ية المعايير الدولية إلعداد التقارير الماللجنة تفسيرتضم  ١٣

وأعضاء ارتباط مجلس معايير المحاسبة )  والمفوضية األوروبيةهيئات األوراق الماليةالدولية ل
ات إجتماعيحق للمراقبين المعينين وأعضاء ارتباط مجلس معايير المحاسبة الدولية حضور و. الدولية

شكل وب. ال يحق لهم التصويتلكن ووالتداول فيها  التقارير المالية  المعايير الدولية إلعدادلجنة تفسير
 تصالالمعينين تحديدا لال األعضاء بإستثناء ألعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية ويجوز مشابه،

 المعايير الدولية لجنة تفسيرات إجتماع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية حضور لجنة تفسيرب
 .ال يحق لهم التصويتلكن  وحديثالفي  هم حقإضافة إلىلتقارير المالية إلعداد ا

  
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والمراقبين المعينين حضور لجنة تفسيريتوقع من أعضاء  ١٤

 كممثلين وليس المستقلة رائهم آلوفقاًالعضوية شخصية؛ ويصوت األعضاء و. اتجتماعجميع اإل
لجنة إذا لم يتمكن عضو في . الدائرة التي يرتبطون بها أو مةمنظال أو ةشركال راء آلوفقاًيصوتون 

فإنها يعين / فإنه، إجتماع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أو مراقب معين من حضور تفسير
طالع  باستشارة وموافقة الرئيس وعلى العضو إمسبقاًيتم ترشيح البديل ل يحضر للحلول مكانه شخصاً
 متطلبات ين في إتماملوشمهم غير م المناقشة ولكندالء للب ويحق.جتماع بتفاصيل اإلمسبقاًالبديل 

 .النصاب وال يحق لهم التصويت
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ات إجتماعين متعاقبين من إجتماععن  هفي حال تغيب مستمرةالعضو ال النظر في عضوية يعيد األمناء ١٥
ات من إجتماع عن ثالثة هالمالية أو في حال تغيب المعايير الدولية إلعداد التقارير لجنة تفسير

سيتم إنهاء تعيين .  واحدعام المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية خالل فترة لجنة تفسيرات إجتماع
 .العضو ما لم يتم تقديم أسباب مقبولة للغياب وما لم يتم ضمان الحضور في المستقبل

  
 .٢٩ و٢٨ ين في الفقرتفصلةمتطلبات النصاب والتصويت متظهر  ١٦
  

 أسلوب العمل
  

 . المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على سبعة مراحللجنة تفسيريشتمل أسلوب عمل  ١٧
 

  تحديد القضايا: ١المرحلة 
 
 المعايير الدولية إلعداد التقارير لجنة تفسير ستناقشهاتحديد القضايا التي في  رئيسيةمسؤولية التقع ال ١٨

 وغيرهم من المهتمين ي الحسابات ومدققعدين المويتم حث. أعضائها ومراقبيها المعينينعلى المالية 
إذا  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لجنة تفسيرإحالة القضايا إلى على بإعداد التقارير المالية 

 يكون هناك عندماأو تعلق بمحاسبة معامالت أو ظروف خاصة ت متفرعة تطبيقات ما اعتقدوا بحدوث
 .يريامعلل معالجة وضع أيضاً ومن المهم مناسبة الةالمحاسبيالمعالجة شك حيال 

  
لهذا تم توفير نموذج طلب طرح قضية على موقع مجلس .  ما قضيةنظمة طرح فرد أو مألي  جوزي ١٩

 بواسطة البريد اإللكتروني إلى  إمايمكن إرسال الطلبو).  الملحق بأنظر(معايير المحاسبة 
org.iasb@ifric لجنة عناية منسق لمجلس معايير المحاسبة الدولية على عنوان  البريد العادي أو
 هبما في(وصف القضية ى أن يشتمل الطلب علوينبغي .  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةتفسير

 باستخدام هاوتقييم) عالقة مجلس معايير المحاسبة ذات الوصف الحلول البديلة بإحالتها إلى تصريحات
 .٢٤ في الفقرة حددةمعيار بنود األجندة الم

  
 المعايير الدولية إلعداد التقارير لجنة تفسيرمقترحة إلى الجندة األ نودال يتم اإلفصاح عن مصدر ب ٢٠

 .اآلخرينالمالية أو 
  
لجنة ال تحل و.  عامةلتقارير المالية قابلية تطبيق المعايير الدولية إلعداد الجنة تفسيرإجماع يملك  ٢١

 . بظروف منشأة معينةخاصة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية القضايا التفسير
  
ما إذا  القضية ومجال تحليل يتعلق بأعداد مجلس معايير المحاسبة الدولية بتقييم القضية وم موظفويقو ٢٢

 طلب المعلومات من أعضاء مجلس معايير المحاسبة موظفينلل ويجوز. كانت تلبي معايير األجندة
نفيذ  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وغيرها من األطراف المطّلعة في تلجنة تفسيرالدولية و

 .  العملهذا
  

  جدول األعمالوضع : ٢المرحلة 
  
إذا ما سيتم  عام إجتماعمناقشة في  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بعد اللجنة تفسيرتقرر  ٢٣

 . إلى أجندتها ما قضيةضافةإ
  
 المعايير مقابل المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بتقييم بنود األجندة المقترحة لجنة تفسيرتقوم  ٢٤

 . األجندةلتتأهل إضافتها إلى  المعاييركافةقضية ال لبي أن تينبغي، وال تالية أدناهال

  . وذات صلة عمليةعامةية أن تكون القض  )أ (

).  عند التطبيقأصالًموجودة إما طارئة أو (كبير بشكل أن تشير القضية إلى تفسيرات متفرعة  )ب (
 إلى أجندتها إذا كانت ا المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بندلجنة تفسير تضيف وال

 فرعة تفسيرات متلمتوقع وجودوكان من غير االمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية واضحة 
 .أثناء التطبيق
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 . المتنوعة طرق إعداد التقاريرإلغاءيتم تحسين إعداد التقارير المالية من خالل   )ج (
، اإلطار ضمن حدود المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية القائمة وكفاءةيمكن حل القضية ب  )د (

 النطاق بما فيه الكفاية لتكون قابلة محدودة أن تكون القضية نبغييكما . ومتطلبات عملية التفسير
 المعايير الدولية لجنة تفسير بحيث ال تكون فاعلة من حيث الكلفة لمحدودةللتفسير ولكن ليست 

 . أسلوب العمل المرتبط بتفسيرنفيذإلعداد التقارير المالية ومؤسسيها لت
التقارير المالية من التوصل إلى إجماع  المعايير الدولية إلعداد لجنة تفسيرمن المرجح أن تتمكن ) هـ(

 .في التوقيت المناسبعلى القضية 
 من مشاريع مجلس معايير المحاسبة الدولية، مقرر بمشروع حالي أو إذا كانت القضية متعلقة  )و (

 مجلس عمال أ متوقع والذي هو منما هوأسرع مب اإلرشادات تقديم للحةتكون هناك حاجة م
ندتها  إلى أج المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بنداًلجنة تفسير تضيف وال. معايير المحاسبة

لقضية في فترة حلول ل مشروع مجلس معايير المحاسبة الدولية إذا كان من المتوقع أن يوجد
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلتمام أسلوب لجنة تفسير قتضيهاأقصر من الفترة التي ت

 .عملها
  
أسباب ب  مسودةتم نشروقد .  على القضايا التي لم تتم إضافتها على األجندةةإستشاري فترة  تطبيقيتم ٢٥

 المعايير الدولية إلعداد لجنة تفسيرب  المعلومات الخاصة تحديثفي بيان األجندة إلىعدم إضافة بند 
بداء إل مدة ضافة إلىباإل وعلى الموقع اإللكتروني لمجلس معايير المحاسبة الدولية التقارير المالية

 يطلب السجل العام ما لمإلى  التي تم استالمها وتتم إضافة اآلراء. يوماً ٣٠ عن تزيد ال اآلراء
 بأسباب مقبولة مثل الثقة أن يكون طلبه مدعماًنبغي ي (صاحب الرأي عدم الكشف عن رأيه  المعلق
 المعايير الدولية إلعداد ة تفسيرلجن إجتماع من المناقشة التي تجري في جزء، وتشكل )التجارية

 ما جتماع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية خالل اإللجنة تفسيرتقرر  و. المقبلالتقارير المالية
 .إذا كانت ستضيف القضية إلى أجندتها

  
في  ة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الحاضرلجنة تفسيريمكن ألغلبية بسيطة من أعضاء  ٢٦

 المعايير الدولية إلعداد التقارير لجنة تفسير الموافقة على إضافة أي قضية إلى أجندة جتماعاإل
 المعايير الدولية إلعداد التقارير لجنة تفسيريتم إرسال أسباب عدم إضافة بند إلى أجندة و. المالية

 وال يتم .تي تم اتخاذهاسجل بتاريخ القرارات الك موقع مجلس تقارير المحاسبة الدولية إلىالمالية 
 من المعايير الدولية إلعداد جزءباإلضافة إلى أنه ال يشكل تحديث السجل بسبب تعديل المعايير 

 .التقارير المالية
  
 تقديم  فيها المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية القضايا التي يمكنلجنة تفسير مناقشةلضمان  ٢٧

إذا ما يمكن معالجة  بإعادة تقييم  ما مشروععلى امتداد فترةجنة ، تقوم اللتالئم توقيتهاإرشادات 
 م يكن هناكات ولإجتماع في ثالثة  ما قضيةوإذا ما تم نقاش.  ضمن التفويضالئمشكل مبالقضايا 
 المعايير الدولية إلعداد لجنة تفسير ناقش أو تفسير نهائي، ت تفسيرمسودةعلى   سواءنظورإجماع م

 المعايير الدولية إلعداد التقارير لجنة تفسيرل ويجوز . رفعها من األجندةما إذا ينبغي التقارير المالية 
 إذاو.  واحد أو اثنينإجتماع لفترة إضافية ال تزيد عادة عن أن تمدد فترة النقاش في القضيةالمالية 

 إلى إجماع، توصل عدم قدرتها على ال المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلىلجنة تفسير نتهتإ
. العملتوقف  القضية وتقوم بإبالغ مجلس معايير المحاسبة الدولية وتنشر فيالعمل عن توقف تفإنها 

 بأن يقوم مجلس معايير  أن توصي المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةلجنة تفسيرويجوز ل
 . المسألةمباشرةالمحاسبة الدولية ب

  
   المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةلجنة تفسير ات وتصويتإجتماع: ٣المرحلة 

  
 وتتبع إجراءات مشابهة للسياسة العامة  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية علناًلجنة تفسير جتمعت ٢٨

 لجنة تفسيرات، تقوم جتماعهذه اإلفي . هاات مجلسإجتماعلمجلس معايير المحاسبة الدولية في 
تي إلعداد التقارير المالية بمناقشة كل من القضايا الموجودة على أجندتها والبنود الالمعايير الدولية 
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 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لجنة تفسيريتوقع من أعضاء . ضافتها إلى أجندتها إإقتراحيتم 
ات باستخدام عجتمايمكن أن يتم عقد اإلبرغم ذلك، . ات شخصياًجتماعوالمراقبين المعينين حضور اإل

 بين جميع فورية التصاالت أخرى تسمح باإلإتصاالتات عن بعد أو أي وسائل جتماعتقنيات اإل
 . المشاركينكافةاألعضاء والمراقبين المعينين وتسمح للمراقبين العموميين سماع 

  
 إلعداد التقارير  المعايير الدوليةلجنة تفسيريحق لهم التصويت من ممن حضور تسعة أشخاص يتمم  ٢٩

 . التصويتات عن بعد نصابجتماع أو باستخدام تقنيات اإلشخصياًالمالية 
  
 صوتاً  ممن يحق له التصويت المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةلجنة تفسير عضو في يملك كل ٣٠

 ةمنظمال أو ةشركال آلراء وفقاً المستقلة ال كممثلين يصوتون رائهم آلوفقاًيصوت األعضاء و. واحداً
 . ال يسمح بالتصويت بالوكالةكما. الدائرة التي يرتبطون بهاأو 

  
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لجنة تفسيرات إجتماع اآلخرين لحضور دعوة للرئيس جوزي ٣١

 معين، بموافقة  لعضو أو مراقبجوزكما ي.  األمر معلومات متخصصةإذا ما اقتضى ستشارينكم
يحق لهؤالء .  مناقشتهالذي تتمموضوع ال متخصصة في خبرة ي ذمستشار إحضار لمسبقة،الرئيس ا

 .جتماعحديث في اإل المدعوين المستشارينال
  
 أو عبر البريد، إلكترونياً المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية األعمال لجنة تفسيريمكن أن تجري  ٣٢

 مجلس معايير المحاسبة موظفية أو تفسير نهائي أو لعلى سبيل المثال للمصادقة على مسودة مقترح
 من أجل طرحه مالئمشكل إلعداده بالدولية للحصول على معلومات حول الموضوع المقترح 

 .ات المفتوحة للمراقبة العامةجتماعتتم جميع القرارات الفنية في اإل. للمناقشة العامة
  

  إعداد مسودة التفسير: ٤المرحلة 
  

 إلى المعلومات ستناداًإاتها إستنتاج المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى رلجنة تفسيتتوصل  ٣٣
.  مجلس معايير المحاسبة الدوليةموظفيإشراف بالموجودة في ملخصات القضية التي تم إعدادها 

 لجنة تفسير مناقشتها ويعطي المعلومات الالزمة ألعضاء التي تجرييصف الملخص القضية 
 يتم وضع ملخص قضية. لدولية إلعداد التقارير المالية لفهم القضية واتخاذ القرارات بشأنهاالمعايير ا

 وذلك بعد إجراء مراجعة شاملة  بمناقشتها المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةلجنة تفسير لتقوم
  المحليين المعاييرمعديستشارة إللكتب المحاسبية الموثوقة والرسمية والبدائل المحتملة بما في ذلك 

 -:وقد يشتمل ملخص قضية ما على ما يلي. مالئماًإذا ما كان ذلك 

   المعاملة أو الحدثلوصفملخص   )أ (

  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةلجنة تفسير ي ستناقشها التمسائلالقضايا المحددة أو ال )ب (
 .اإلطارالمفاهيم ذات الصلة من   )ج (
 إلى هذه المفاهيم مع الحجج المؤيدة المستندة  والمناسبةكنة البديلة الممللمعالجاتوصف   )د (

 .والمعارضة لكل بديل
 معديالئحة بتصريحات مجلس معايير المحاسبة الدولية ذات الصلة باإلضافة إلى تصريحات ) هـ(

 بين الحلول البديلة والمفاهيم ذات الصلة االتساقعدم من  حالة ة أيمحددةالتقارير المحليين، 
 .ييروالمعا

 .المناسبة المحاسبية معالجاتالتوصيات المتعلقة بال  )و (
  
 ويجري.  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةلجنة تفسير مسودة تفسير تصوت عليها إعداديتم  ٣٤

ثالثة أعضاء ضد أكثر من ويتم التوصل إلى إجماع ما لم يصوت .  عامإجتماعالتصويت في 
 .المقترح
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 -: يلييشتمل التفسير على ما ٣٥

  ملخص القضايا المحاسبية التي تم تحديدها؛  )أ (

 ؛ المالئمةةي المحاسبالطرقاإلجماع الذي تم التوصل إليه حول   )ب (

 وغيرها من اإلطارلمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ذات الصلة وأجزاء من امراجع   )ج (
  التي تم الرجوع إليها لدعم اإلجماع؛تصريحاتال

 .لمؤقتة والشروط االنفاذتاريخ   )د (
  

  .اتستنتاجأسباب اإلجماع مبينة في أسس اإل
  

  تفسيرال مسودة معايير المحاسبة الدولية في نشردور مجلس : ٥المرحلة 
  
 لجنة تفسير أوراق أجندة  كافةاالطالع واستخدامأعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية ملك ي ٣٦

 المتعلقة بالمسائل الفنية راءنهم إبداء اآل ممن المفترضو. المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
لجنة  اقشها البدائل التي تنول لديهم تساؤالت حت إذا كان وتحديداً، المطروحة القضاياخالل مناقشة

 .  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةتفسير
  
عايير الدولية إلعداد  الملجنة تفسير يير المحاسبة الدولية في حال توصلتمجلس معاأعضاء يتم إبالغ  ٣٧

ما لم عليها   العموم مسودة التفسير إلطالعنشريتم و. التقارير المالية إلى إجماع على مسودة تفسير
يعترض أربعة أو أكثر من أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية خالل أسبوع من إبالغهم 

 . اباكتماله
  
 مناقشةتم تلس معايير المحاسبة الدولية، مجأعضاء تفسير بسبب اعتراض ال مسودة يتم نشرإذا لم  ٣٨

، يقرر مجلس جتماع اإلوبناء على مداوالت. قادم مجلس معايير المحاسبة الدولية الإجتماعالقضية في 
لجنة  إلى  إذا كان ينبغي نشر مسودة التفسير أو ينبغي إحالة المسألةفيمامعايير المحاسبة الدولية 

أي ا إلى أجندته الخاصة أو عدم اتخاذ تقارير المالية، أو إضافته المعايير الدولية إلعداد التفسير
 . إضافي إزاءهاإجراء

  
   اآلراء والمناقشةإبداءفترة : ٦المرحلة 

  
 المعايير لجنة تفسير وتتداول. يوماً ٦٠ لمدة ال تقل عن آلراء العامةيتم توفير مسودة التفسيرات ل ٣٩

 ستالمها قبل إتمام عملية التي يتم ا كافة اآلراءطالعست االدولية إلعداد التقارير المالية خالل فترةال
 يطلب صاحب التعليق عدم إظهار تعليقه ما لم ويتم توضع رسائل اآلراء لإلطالع العام. التفسير

 المعايير الدولية لجنة تفسيريتم تزويد كما ). أن يدعم طلبه بأسباب مقبولة مثل الثقة التجارية ينبغي(
  . بملخص الموظفين وتحليلهم لرسائل اآلراء المالية إلعداد التقارير

 
وال . ه مرة أخرىإستعراض، تنظر اللجنة فيما إذا كان ينبغي إذا تغير التفسير المقترح إلى حد كبير ٤٠

 أهمية التغييرات التي تم مدىيعتمد على  ، وإنما مرة أخرى بطريقة تلقائيةستعراضيتم طلب اإل
 حول مسودة التفسير أو في المسائل التي تطرحهاات ستنتاجاإل إجراؤها، سواء ظهرت في أساس

لجنة  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، ودالالتها في التطبيق وما يمكن معرفته من لجنة تفسير
 . المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية جراء إعادة العرضتفسير

  
 التفسير لذي جرى على اإلجماع اداد التقارير المالية لتؤكد المعايير الدولية إلعلجنة تفسيرتصوت  ٤١

 .قتراح ضد اإل أعضاءثالثةأكثر من اإلجماع ما لم يصوت  يتحققو. النهائي
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   في التفسيردور مجلس معايير المحاسبة الدولية: ٧المرحلة 
 
يتم فإنه  ، على تفسير ما المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى إجماعلجنة تفسير توصلإذا ما ت ٤٢

 عام قبل إجتماع في عرض التفسير على مجلس معايير المحاسبة الدولية من أجل المصادقة عليه
تأييد تسعة أعضاء على األقل من أعضاء معايير المحاسبة الدولية مجلس  موافقة تقتضيو. إصداره

، يزود التفسير على سبة الدولية معايير المحامجلسإذا لم يوافق و. مجلس معايير المحاسبة الدولية
لية بتحليل  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالجنة تفسيرمجلس معايير المحاسبة الدولية 

، يقرر مجلس  على هذا التحليلبناءو.  للتفسير المتعلقة بأصوات المعارضينلالعتراضات والمسائل
 المعايير الدولية إلعداد لجنة تفسيرمسألة إلى  إحالة الما إذا كان ينبغيمعايير المحاسبة الدولية 

 .ية أو إضافتها إلى مسودته الخاصة أو عدم اتخاذ إجراء إضافي حيالهالتقارير المال
  
 . عليهادولية بإصدار التفسيرات التي تمت الموافقةيقوم مجلس معايير المحاسبة ال ٤٣
  

  ر المالية المعايير الدولية إلعداد التقاريلجنة تفسيرسلطة تفسيرات 
  

 على المنشآت ير المالية اإلجماع بأنه يقتضيلية إلعداد التقار المعايير الدولجنة تفسير تفسيرات تحدد ٤٤
يكون و. ارير المالية للمعايير الدولية إلعداد التقوفقاً  المالية قد أعدتإذا كانت بياناتهاتقديم طلب 
 مجلس معايير المحاسبة الدولية الذي ينشرهالتفسير هو ذلك النص تفسير أو ال لمسودة النص المعتمد

 .باللغة اإلنجليزية
  
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية عادة على الفترات التي تبدأ لجنة تفسيرتنطبق تفسيرات  ٤٥

  برغم ذلك،).ريخ اإلصداريكون عادة بعد ثالثة أشهر من تا ( المحددالنفاذبتاريخ أو بعد تاريخ 
 تحديد البنود يتمو.  تغيير ذلك المنهج اختيار المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةيرلجنة تفسل يجوز

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لجنة تفسيرالمؤقتة التي تسري على التطبيق المبدئي إلجماع 
ه يتم الفتراض السائد هو أنالتزاما بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، يكون او. في التفسيرات

 لمعيار المحاسبة وفقاًبأثر رجعي ة إلعداد التقارير المالية  المعايير الدوليلجنة تفسير تفسيرات تطبيق
كما تأخذ اللجنة بعين .  واألخطاء المحاسبيةالسياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات ٨الدولي 
مالية ألول مرة، بما في  المعايير الدولية إلعداد التقارير الار أثر البنود المؤقتة على من يتبنىاالعتب

لمعايير  تبني المعايير الدولية ١  الدولي إلعداد التقارير المالية البنود المؤقتة مع المعيارذلك تفاعل
 . للمرة األولىالدولية إلعداد التقارير المالية

  
لي آخر دويار معينفذ مالية عندما تقارير ال المعايير الدولية إلعداد اللجنة تفسيريتم سحب تفسير  ٤٦

إللغاء أو يصدرها مجلس معايير المحاسبة الدولية  أخرى تفويضيةة قإلعداد التقارير المالية أو وثي
يتم تحديد و. ية إلعداد التقارير المالية المعايير الدوللجنة تفسير  إجماع سابق صادر عنتأكيد

مجلس الية التي تتأثر بوثيقة تفويضية من ة إلعداد التقارير الم المعايير الدوليلجنة تفسيرتفسيرات 
بالغ ويعمد مجلس معايير المحاسبة الدولية إل. يير المحاسبة الدولية في مسودة عرض تلك الوثيقةمعا

عداد التقارير المالية عندما تقترح مسودة عرض سحب تفسير من  المعايير الدولية إللجنة تفسير
 . المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةرلجنة تفسيتفسيرات 

  

  تصاالتاإل
  

النقاش، ير المالية والمراقبين المعينين على  المعايير الدولية إلعداد التقارلجنة تفسير أعضاء يتم حث ٤٧
 مع  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةلجنة تفسير بشكل عام، في القضايا الفنية التي تتداولها

لألعضاء ستشارة غير الرسمية  االويقدم هذا النوع من.  بمثل هذه المسائلء المهتمين والخبراءالشركا
لجنة ال يتم توزيع أوراق أجندة و.  اتخاذهاإليجاد آراء متعددة تدعم القرارات التي يزمع فرصة
طراف األخرى األ ومسودات التفسيرات المقترحة على  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةتفسير

 .بدون موافقة الرئيس
  
كما .  إلعداد التقارير المالية للعموم المعايير الدوليةلجنة تفسيرمعلومات حول مناقشات ال يتم عرض ٤٨

مجلس ل  اإللكترونيموقعال المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على لجنة تفسيريتم نشر أجندة 
 لجنة تفسير إجتماعيتم إعداد مالحظات المراقبين قبل كما . اعإجتممعايير المحاسبة الدولية قبل كل 
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 من متابعة المداوالت والمناقشات الية ليتمكن المراقبون العامونالمعايير الدولية إلعداد التقارير الم
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، يقوم لجنة تفسير إجتماعبعد أسبوعين من و. جتماعأثناء اإل
 المعايير الدولية إلعداد لجنة تفسير بيان تحديث  بعرض مجلس معايير المحاسبة الدوليةوموظف

 لجنة تفسير قرارات ، ملخصاًعلى الموقع اإللكتروني لمجلس معايير المحاسبة الدولية التقارير المالية
لجنة تحديث  ر فترة وجيزة من إصدابعدو. المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وآخر التطورات

تحديث لجنة المعايير  من  نشر النسخة المطبوعة يتم المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةتفسير
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بنشر لجنة تفسيرتقوم و. الدولية إلعداد التقارير المالية

 موقعالتي لم يتم وضعها على األجندة على تفاصيل بنود أجندتها وسجل قراراتها المتعلقة بالبنود ال
 .مجلس معايير المحاسبة الدوليةل اإللكتروني

  
الية المسائل المتعلقة باإلجراءات التي تقوم بها  المعايير الدولية إلعداد التقارير الملجنة تفسير تبلغ ٤٩

سبة الدولية بشكل ومدى التقدم في أجندة أعمالها والمسائل اإلدارية األخرى إلى مجلس معايير المحا
قارير المالية بمراجعة  المعايير الدولية إلعداد التلجنة تفسير باإلضافة إلى ذلك، تراجع. دوري
 ويتم إبالغ نتائج هذه المراجعة إلى.  سنوات على األقل وإجراءاتها التشغيلية كل خمسةسلطاتها

 لمجلس معايير ، يجوزستشارياإلالمعايير مجلس مجلس معايير المحاسبة لمداولتها وبعد التشاور مع 
 .اسبة الدولية تقديم توصياته بالتغيير إلى األمناءالمح

  

   المعايير المحليين ومجموعات التفسير المحليةواضعيالعالقة مع 
  
 المعايير المحليين ومجموعات عايير المحاسبة الدولية على التواصل مع معدي مجلس ميبقي موظفو ٥٠

  المعايير الدولية إلعدادلجنة تفسير التي قد يكون علىقضايا التفسيرية التفسير المحلية لتحديد ال
ير المالية والمراقبين  المعايير الدولية إلعداد التقارلجنة تفسير ويتم حث. التقارير المالية مناقشتها

تقارير  في تفسير المعايير الدولية إلعداد الديد القضايا التي قد تشير إلى تباعد ظاهرتحالمعينين على 
 . المالية

  
لجنة إحالة القضايا التفسيرية إلى حليون ومجموعات التفسير المحلية على  المعايير الميتم حث معدي ٥١

الدولية إلعداد  المعايير لجنة تفسير ولكن. عداد التقارير المالية لمناقشتها المعايير الدولية إلتفسير
 مع المعايير  أو غير متسقالتفسير المحلي متسقاًبأن يكون ضمانا التقارير المالية ال تقدم رغم ذلك 

 . الدولية إلعداد التقارير المالية
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  الملحق أ
  

 من مقتطفات:  إلعداد التقارير المالية المعايير الدوليةلجنة تفسيرأسلوب عمل 
  نظام الداخليال

  

  .نظام الداخليال من ٤١ و٣٦-٣٠و ١٦و ١٥لملحق الذي يحتوي على األقسام لم تتم إعادة صياغة هذا ا

  
  الملحق ب

  

عداد  المعايير الدولية إللجنة تفسير تقديم طلب بنود أجندة محتملة إلىنموذج 
  التقارير المالية

  
 المعايير لجنة تفسير  إلضافتها إلى األجندة لتقومبنود المحتملةات بالإقتراحيجوز ألي فرد أو مؤسسة تقديم 

 ليتم عرضه  موجزاًاًإقتراح أن يقدم يطلب من أي شخص يقوم بذلكو. شتها بمناقالدولية إلعداد التقارير المالية
 أن يشتمل ينبغيو. قتراحلدولية إلعداد التقارير المالية دون تحديد هوية المتقدم باإل المعايير الجنة تفسير على
  -: على ما يليقتراحاإل

  . منفصل معالجتها بشكلنبغيت وصف القضية، بما فيها الجوانب التي: القضية )١(

وصف موجز لإلجراءات المحاسبية الحالية أو الطارئة، باإلضافة إلى تحديد :  الحاليةاإلجراءات )٢(
 .عايير المحاسبة الدولية المتعلقة بهذا الخصوص والرجوع إلى تصريحات مجلس مالبدائل الرئيسية

  -:عالجة القضيةبيان األسباب وراء مطالبة لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بم )٣(

   وعملية؟هل القضية عامة  )أ (

 أصالً كانت طارئة أو موجودة سواء( تشتمل القضية على تفسيرات متباعدة إلى حد ملحوظ هل )ب (
 ؟)في اإلجراء

 ؟يتحسن إعداد التقارير المالية من خالل إلغاء التنوع هل   )ج (

يير الدولية إلعداد  النطاق بشكل كاف لتكون قابلة للتفسير في حدود المعاهل القضية محصورة  )د (
 ، ولكنها ليست محصورة إلى الحد الذي البيانات الماليةوإطار إعداد وعرضالتقارير المالية 

  عملية التفسير؟يؤدي إلى عدم فعالية

حاسبة الدولية،  من مشاريع مجلس معايير الم كانت القضية مرتبطة بمشروع حالي أو مقرر مااإذ) هـ(
ال ( ؟ تقديمهع مجلس معايير المحاسبة الدوليةمشروتسبق ما يمكن ل لإلرشاد حاجة ملحةتوجد  هل

جندتها إذا كان من المتوقع أن  إلى أاً بندالدولية إلعداد التقارير المالية المعايير لجنة تفسير تضيف
 في وقت أقصر من الوقت الذي لقضيةحلوال ل مشروع مجلس معايير المحاسبة الدولية يوجد

 .)لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلتمام عملها الجنة تفسير تقتضيه
  

  ).  الصفحة التاليةأنظر (النموذج محدد كما هو مبين أدناه
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  -: إلى العادي أو بالبريدorg.iasb@ifric إرسال النموذج الكامل إما بواسطة البريد اإللكتروني إلى يرجى
   المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةنة تفسيرلجمنسق 

  مجلس معايير المحاسبة الدولية

  الطابق األول

  كانون شارع ٣٠

  EC4M 6XHلندن 

  المملكة المتحدة

  
  

   المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةلجنة تفسيرطلب إضافة بند محتمل على أجندة 
  

  :القضية
  
  
  
  :جراء الحاليإلا
  
  
  

  :ب وراء مطالبة لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بمعالجة القضيةااألسب
  
  

  :المرسل

  :االسم

  :المؤسسة

  :العنوان

  :رقم الهاتف

 :البريد اإللكتروني



 لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لمقدمة 
 

   ٦٣  حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©    

   *ةالماليالدولية إلعداد التقارير معايير المقدمة إلى 
  
 

 

صدرت هذه المقدمة لتحديد األهداف والعملية المناسبة لمجلس المعايير المحاسبية الدولية وتوضيح النطاق والسلطة 
ل مجلس معايير  من قبتمت الموافقة .  للمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةوالتوقيت للتطبيق في الوقت المناسب

 نوفمبرالمعدلة في  (١٩٧٥ يناير والتي حلت محل المقدمة التي نشرت في ٢٠٠٢ إبريلفي المحاسبة الدولية 
، تم تعديل المقدمة في يناير وأكتوبر لتعكس التغييرات في دستور لجنة مجلس معايير ٢٠٠٧في عام  ).١٩٨٢

" عرض البيانات المالية "١ في معيار المحاسبة الدولي المحاسبة الدولية وفي سبتمبر نتيجة للتغيرات الواردة
  ).٢٠٠٧كما تم تعديله في (

  

.  كجزء من مؤسسة لجنة المعايير المحاسبية الدولية٢٠٠١تأسس مجلس المعايير المحاسبية الدولية عام  ١
ليات  وتتضمن مسؤو.عشرونإثنان ومؤسسة لجنة المعايير المحاسبية الدولية مع األوصياء سلطة وتبقى 

األوصياء تعيين األعضاء لمجلس المعايير المحاسبية الدولية والمستشارين واللجان المرتبطة بها 
 عضواًأثنا عشر ويتألف مجلس المعايير المحاسبية الدولية من . باإلضافة إلى توفير التمويل للمنظمة

ية إلعداد التقارير المالية الدولمعايير الأما الموافقة على . غير متفرغينواثنان  يعملون كامل الوقت
 ووثائق المناقشات البيانات المالية ومسودات العرضإعداد وعرض إطار والوثائق ذات العالقة مثل 

 .األخرى فهي مسؤولية مجلس المعايير المحاسبية الدولية
  

ورئيسا  عضو يحق لهم التصويت ١٤من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تتألف لجنة تفسيرات  ٢
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أما دور لجنة تفسيرات . ال يحق له التصويت، يعنيهم األوصياء

ليوافق عليها مجلس المعايير المحاسبية الدولية وذلك في التقارير المالية فهو إعداد تفسيرات معايير 
وقد حلت لجنة . إعداد التقارير المالية لتوفير اإلرشاد في الوقت المناسب بشأن مسائل اإلطارمحتوى 

 .٢٠٠٢ في عام (SIC)الدولية لجنة التفسيرات المعتمدة السابقة إعداد التقارير المالية تفسيرات 
  
ويوفر المجلس وسيلة رسمية لمشاركة المنظمات واألفراد . ستشاريإليعين األوصياء مجلس المعايير ا ٣

 .ويمتلك المشاركون خلفيات جغرافية ووظيفية متنوعة.  الدوليةالتقارير الماليةالذين لديهم اهتمام في 
مجلس معايير محاسبية دولية في تحديد أولوياته لتقديم المشورة ليهدف مجلس المعايير االستشاري 

 . الوطنيةروضع مشاريع المعاييل
  
 ٢٩الدولية في وسبق وجود مجلس المعايير المحاسبية الدولية إنشاء مجلس لجنة المعايير المحاسبية   ٤

  واليابان بين الهيئات المحاسبية المهنية في استراليا وكندا وفرنسا وألمانياإتفاقنتيجة ك ١٩٧٣ يونيو
 تفاقإلوتم التوقيع على ا. والمكسيك وهولندا والمملكة المتحدة وايرلندا والواليات المتحدة األمريكية

 تعديالًمجلس لجنة المعايير المحاسبية الدولية وأجرى . ١٩٨٢ عام نوفمبرالمعدل والنظام األساسي في 
النظام األساسي الذي تمت الموافقة عليه في وبموجب . ١٩٩٢ أكتوبرآخر على النظام األساسي في 

 تبنت الهيئات المحاسبية المهنية آلية تعمل على تمكين األوصياء المعينين من إنفاذ النظام ٢٠٠٠ مايو
، ٢٠٠١ينايروعمل األوصياء على تفعيل النظام األساسي الجديد في . ٢٠٠٠ مايواألساسي المقرر في 
 .† ٢٠٠٢مارس و قاموا بتعديله في 

  

                                                 
 .متضمنة تفسير لجنة تفسير المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والتفسيرات *
  .٢٠٠٧ وأكتوبر ٢٠٠٥ ويونيو ٢٠٠٢تمت تعديالت أخرى على النظام الداخلي في يوليو  †
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 . ٢٠٠١ إبريل ٢٠وافق مجلس المعايير المحاسبية الدولية على القرار التالي في اجتماعه بتاريخ   ٥
  

.  ا لم وإلى أن يـتم تعـديلها أو سـحبها          تبقى كافة المعايير و التفسيرات الصادرة بموجب التشريعات السابقة سارية م          "
 ويجوز لمجلس معايير المحاسبة الدولية تعديل أو سحب معايير المحاسبة الدولية وتفـسيرات لجنـة تفـسير المعـايير                  

الصادرة بموجب التشريعات السابقة لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية باإلضافة إلى إصدار معـايير وتفـسيرات                
    ."جديدة

  

 في هذه المقدمة فانه يشمل المعايير  إلعداد التقارير الماليةمعايير الدوليةال مصطلح إستخداملدى 
، ومعايير المحاسبة (IASB)والتفسيرات التي وافق عليها مجلس المعايير المحاسبية الدولية 

  .لسابق التي صدرت بموجب النظام األساسي ا(SIC) وتفسيرات لجنة تفسيرات المعايير )IASs(الدولية
 

  أهداف مجلس المعايير المحاسبية الدولية
  

 -:فيما يلي أهداف مجلس المعايير المحاسبية الدولية ٦
 

 اًاذ عالميفواإلنتطوير مجموعة وحيدة من المعايير المحاسبية العالمية العالية الجودة والقابلة للفهم   )أ (
 األخرى ذات جودة عالية  الماليةالتقاريروالتي تتطلب وجود معلومات في البيانات المالية و

وشفافة وقابلة للمقارنة لمساعدة المشاركين في أسواق رأس المال المختلفة العالمية والمستخدمين 
 ؛العامة ية، وذلك من أجل المصلحةقتصادإلاآلخرين للمعلومات في صنع القرارات ا

  

 ؛ و والتطبيق الصارم لتلك المعاييرستخدامإلاتعزيز   )ب (
  

لهيئات التي تضع المعايير الوطنية من أجل تحويل المعايير المحاسبية الوطنية العمل بفاعلية مع ا  )ج (
 . إلى حلول ذات جودة عاليةوالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

  

  

  الدولية إلعداد التقارير الماليةمعايير النطاق وسلطة 
  

  

إلعداد الدولية المعايير تطوير ونشر يحقق مجلس المعايير المحاسبية الدولية أهدافه مبدئياً من خالل  ٧
وتشمل . خرىأل المالية االتقاريرها في الهدف العام للبيانات المالية وإستخداموتعزيز التقارير المالية 

 المالية األخرى على معلومات تم الحصول عليها من خارج البيانات المالية والتي تساعد في التقارير
 قرارات إتخاذالمالية أو تعمل على تحسين قدرة المستخدم على تفسير مجموعة كاملة من البيانات 

 يعمل مجلس المعايير  إلعداد التقارير الماليةمعايير الدوليةال وفي عملية تطوير .الكفاءةية عالية إقتصاد
الدولية إلعداد معايير ال مع الهيئات التي تضع المعايير الوطنية لتعزيز أهمية تحويل المحاسبية الدولية

  .والمعايير الوطنيةلتقارير المالية ا
  

عتراف والقياس والعرض واإلفصاح التي تتعامل إل شروط ا إلعداد التقارير الماليةالدوليةالمعايير وتضع  ٨
كما يمكن أن تضع تلك الشروط للعمليات . مع العمليات واألحداث المهمة في الهدف العام للبيانات المالية

  إلعداد التقارير الماليةمعايير الدوليةالوتستند . سي في صناعات محددةواألحداث التي تنشأ بشكل رئي
.  الذي يتناول المفاهيم التي تتضمنها المعلومات المقدمة في الهدف العام للبيانات الماليةاإلطارعلى 

  المنطقإستخدام هو تسهيل الصيغة الثابتة والمنطقية، كما أنه يوفر قاعدة من أجل اإلطاروالهدف من 
  .في حل القضايا المحاسبية

  

 التقارير لكي تطبق على الهدف العام للبيانات المالية و إلعداد التقارير الماليةمعايير الدوليةالتم تصميم  ٩
التي تشارك المشاريع الهادفة للربح تلك المشاريع وتتضمن . الهادفة للربحالمشاريع المالية األولى لكافة 

األخرى المشابهة سواء تم تنظيمها على شكل شركة األنشطة ة والمالية وفي األنشطة التجارية والصناعي
كما تتضمن منظمات مثل شركات التأمين المتبادل ومنشآت التعاون المتبادل األخرى .أو أي شكل أخر

 لألعضاء أو ية أخرى بشكل مباشر وجزئي لمالكيها أوإقتصادالتي توفر أرباح األسهم أو أية منافع 
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 المالي الدولية لكي تطبق على التقريروعلى الرغم من أنه لم يتم تصميم معايير .  النشاطللمشاركين في
التي تشارك في والمشاريع ، إال أن القطاع العام أو الحكومي شطة غير الربحية في القطاع الخاصاألن

 الدولي للمحاسبين تحادإلوقد أصدر لجنة القطاع العام في ا. نشطة قد تجد تلك المعايير مالئمةمثل تلك األ
عمل يو. لتطبيق لمشاريع األعمال الحكوميةقابلة لالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إرشاداً يفيد أن 

ومشاريع على إعداد المعايير المحاسبية للحكومات مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
المعايير  هذه المعايير على حيث تستندمال الحكومية، القطاع العام األخرى باإلضافة إلى مشاريع األع

 .الدولية إلعداد التقارير المالية
                                                                                            

ومثل تلك .  العام على كافة البيانات المالية ذات الهدفالمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةتنطبق  ١٠
تهدف إلى تلبية الحاجة العامة للمعلومات لقاعدة عريضة من المستخدمين، على سبيل البيانات المالية 

والهدف من البيانات المالية هو توفير . المثال، مالكي األسهم والدائنين والموظفين والجمهور العام
ليستفيد منها للمشروع  والتدفق النقدي باإلضافة إلى األداءللمشروع معلومات حول المركز المالي 

 .يةإقتصادهم قرارات إتخاذالمستخدمين لدى 
  

 وبيان التغييرات  الشامل وبيان الدخللقائمة المركز الماليوتتضمن المجموعة الكاملة من البيانات المالية  ١١
ومن أجل توفير . وبيان التدفق النقدي والسياسات المحاسبية والمالحظات التوضيحيةفي حقوق الملكية 

 تقدم المنشأة معلومات أقل في سابقاًالوقت وتقليل التكاليف ولتفادي إعادة المعلومات التي تم اإلبالغ عنها 
التقرير  "٤٣ويفرض المعيار المحاسبي الدولي . بيانها المالي الفصلي عما تقدمه في بيانها المالي السنوي

ويتضمن . انات المالية التامة أو المكثفة عن فترة فصليةأدنى حد من المحتوى في البي" المالية الفصلي
مجموعة كاملة من البيانات المالية التي تم إعدادها لفترة فصلية أو سنوية ومن " البيانات المالية"مصطلح 

 .البيانات المالية المكثفة لفترة فصلية
  

لجات مختلفة لعمليات وأحدث  معاإستخداموفي بعض الحاالت تسمح لجنة المعايير المحاسبية الدولية ب ١٢
المعالجة البديلة "واآلخر هو " معالجة اإلشارة المرجعية"وأحد تلك المعالجات في العادة ما يسمى . معينة

ويمكن وصف البيانات المالية ألي منشأة بشكل مناسب على أنها قد تم إعدادها بالتوافق مع ". المسموحة
 معالجة اإلشارة المرجعية أو المعالجة البديلة إستخدام سواء تم المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

  .المسموحة
  

وهدف مجلس المعايير المحاسبية الدولية هو إلزام أن تتم محاسبة العمليات واألحداث المتشابهة واإلبالغ   ١٣
 واألحداث غير المتشابهة واإلبالغ عنها بطريقة مختلفة عنها بطريقة متشابهة وأن تتم محاسبة العمليات

 وبالتالي فال يعتزم مجلس المعايير المحاسبية  . بين المنشآتزمنية ومافي كل من المنشأة خالل مدة 
كما أن المجلس أعاد النظر وسيستمر في إعادة .  في المعالجات المحاسبيةاتختيارإلباالدولية السماح 

 الحل واضعا إختياريات واألحداث التي يسمح لها مجلس المعايير المحاسبية الدولية بالنظر في تلك العمل
  . اتختيارإلنصب عينيه هدف تقليل عدد تلك ا

  

المعايير التي وافق عليها مجلس المعايير المحاسبية الدولية تتضمن الفقرات المطبوعة باألسود الغامق  ١٤
وتشير الفقرات المطبوعة باألسود الغامق إلى .  مكافئةوتلك المطبوعة بشكل عادي والتي لها سلطة

ويجب قراءة المعيار الواحد ضمن محتوى الهدف المذكور في ذلك المعيار وهذه . المبادئ الرئيسية
  .المقدمة

  

للمعايير الدولية إلعداد  على إعداد تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةتعمل لجنة تفسير  ١٥
،  أو غير مقبوالً مختلفاًلتقديم إرشاد رسمي بشأن القضايا التي من الممكن أن تتلقى عالجاًرير المالية التقا

  .في غياب مثل ذلك اإلرشاد
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  -: المتطلبات التالية)٢٠٠٧المعدل في ( ١ الدولي ةيتضمن معيار المحاسب  ١٦
  

 بيـان صـريحاً      إلعداد التقـارير الماليـة     الدوليةالمؤسسات التي تمتثل بياناتها المالية للمعايير       تقدم  يجب أن   "
أن تصف البيانات الماليـة بأنهـا       على المنشأة   ال يجب   و. ضحاً وغير متحفظ حول اإلمتثال في المالحظات      اوو

 المعايير الدولية إلعـداد التقـارير     ما لم تكن تمتثل لكافة متطلبات     إلعداد التقارير المالية    تمتثل للمعايير الدولية    
 ."ةالمالي

  

  .مذكور بوضوح في ذلك المعيارأي من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  كما أن أي تحديد لنطاق   ١٧
  

 أسلوب العمل
  

  

من خالل عملية دولية مناسبة شملت المحاسبين المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تم تطوير   ١٨
 للبيانات المالية ومجتمع األعمال وسوق البورصة والهيئات والمحللين الماليين والمستخدمين اآلخرين

ويستشير . التنظيمية والقانونية، واألكاديميين واألفراد والمنظمات األخرى المهتمة من جميع أنحاء العالم
ستشاري بشأن المشاريع إلجتماعات العامة مجلس المعايير اإلمجلس المعايير المحاسبية الدولية في ا

جتماعات التي تكون إل وأولويات العمل ويناقش األمور الفنية في ااألعمال جدولرات الكبرى وقرا
، ضرورياًوتتضمن العملية الالزمة للمشاريع عادة، إنما ليس . مفتوحة للجمهور إلبداء مالحظاته بشأنها

جنة تمت اإلشارة إلى الخطوات المطلوبة بموجب بنود النظام األساسي لمؤسسة ل(الخطوات التالية 
 -:*)المعايير المحاسبية الدولية بإشارة النجمة 

 

 على اإلطار يطلب من الكادر تحديد ومراجعة كافة المسائل المتعلقة بالموضوع والتفكير بتطبيق  ) أ (
  تلك المسائل؛

 وتبادل وجهات النظر حول ساتممارال و المتطلبات والممارسات المحاسبية الوطنيةدراسة ) ب(
  يئات التي تضع المعايير الوطنية؛المسائل مع اله

ستشاري حول صواب إضافة الموضوع إلى برنامج عمل مجلس إلاستشارة مجلس المعايير ا )  ج(
  *ستشاري؛إلالمعايير ا

  تشكيل لجنة استشارية لتقديم المشورة لمجلس المعايير المحاسبية الدولية بشأن المشروع؛ )   د(

  ؛الجمهور عليها وإبداء المالحظات حولهانشر وثائق المناقشة إلطالع )   ـه(

لهم من األعضاء الذين يحق  تسعة  مسودة العرض التي تمت الموافقة عليها من قبلنشر  ) و(
 الجمهور عليها وإبداء المالحظات الدولية إلطالع في مجلس المعايير المحاسبية التصويت

  *؛  المحاسبية الدوليةحولها، بما في ذلك اآلراء المعارضة ألعضاء مجلس المعايير

   نشر أساس القرارات النهائية في مسودة العرض؛ ) ز( 

ار كافة المالحظات التي تم تلقيها خالل مهلة إبداء المالحظات حول وثائق ـعتبإلذ باـاألخ  ) ح( 
  *النقاشات ومسودات العرض؛

رب ميدانية، وإذا اعتبرت عتبار الرغبة في عقد جلسة عامة أو الرغبة في إجراء تجاإلاألخذ با )  ط(
  تلك مرغوبة، العمل على عقد تلك الجلسة وإجراء مثل تلك التجارب؛

على األقل من أعضاء مجلس المعايير المحاسبية الدولية  تسعةالموافقة على المعيار من قبل )  ي(
   و*الذين يحق لهم التصويت وتضمين المعيار المنشور أية آراء معارضة؛

 النهائية في المعيار وتوضيح، من بين أشياء أخرى، خطوات عملية ستنتاجات اإلنشر أساس   ) ك(
مجلس المعايير المحاسبية الدولية الالزمة وكيف تعامل المجلس مع المالحظات التي أبداها 

 .الجمهور حول مسودة العرض
  

دولية الزمة تشمل من خالل عملية المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ويتم تطوير تفسيرات  ١٩
المحاسبين والمحللين الماليين والمستخدمين اآلخرين للبيانات المالية ومجتمع األعمال وسوق البورصة 
. والهيئات التنظيمية والقانونية واألكاديميين واألفراد والمنظمات المهتمة األخرى من جميع أنحاء العالم

جتماعات التي يحضرها إل المسائل الفنية في المالية إلعداد التقارير االدوليةالمعايير وتناقش لجنة 



 لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لمقدمة 
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، الخطوات ضرورياًوتتضمن العملية الالزمة لكل مشروع عادة، إنما ليس . الجمهور إلبداء المالحظات
تمت اإلشارة إلى الخطوات المطلوبة بموجب بنود النظام األساسي لمؤسسة لجنة المعايير (التالية 

  -*):جمةالمحاسبية الدولية بإشارة الن

 اإلطاريطلب من الكادر تحديد ومراجعة كافة المسائل المتعلقة بالموضوع والتفكير بتطبيق  ) أ(
  على تلك المسائل؛

 ٨النظر في المدلوالت الضمنية للقضايا المتعلقة بالتسلسل الهرمي لمعيار المحاسبة الدولي    ) ب(
   ؛" واألخطاءالسياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية"

نشر مسودة التفسيرات إلطالع الجمهور عليها وإبداء المالحظات بشأنها إذا لم يصوت أكثر  )  ج( 
  *؛االقتراح ضد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أعضاء في لجنة أربعةمن 

ت حول مسودة عتبار كافة المالحظات التي تم تلقيها خالل مهلة إبداء المالحظاإلاألخذ با)  د (
  *التفسير؛

المعايير الدولية إلعداد  أعضاء من لجنة أربعةالموافقة على المعيار إذا لم يصوت أكثر من   ) هـ(
  و*عتبار مالحظات الجمهور حول مسودة التفسير؛إل ضد التفسير بعد األخذ باالتقارير المالية

المعايير المحاسبية الدولية  على األقل من أعضاء مجلس تسعةالموافقة على التفسير من قبل   ) و(
  *.الذين يحق لهم التصويت

  

 إلعداد التقارير الماليةمعايير الدولية التوقيت تطبيق 
  
  

معايير الوتضع .  منذ التاريخ المحدد في الوثيقة إلعداد التقارير الماليةمعايير الدوليةاليتم تطبيق     ٢٠
 ليتم تطبيقها عند التطبيق المبدئي انتقالية أحكامادلة  الجديدة أو المع إلعداد التقارير الماليةالدولية
 .للمعايير

  

ستثناء العمليات التي تحدث قبل التاريخ إلوال يوجد لدى مجلس المعايير المحاسبية الدولية سياسة عامة    ٢١
مالية وعندما تستخدم البيانات ال. الجديدةالدولية إلعداد التقارير المالية معايير الالمحدد لمتطلبات 

جديد حدى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية اليات، فقد يكون إلتفاقإلمتثال للعقود واإللمراقبة ا
فعلى سبيل المثال، قد تفرض . ية بالشكل النهائيتفاقإلعواقب لم يتم توقعها عند صياغة العقد أو ا

 على اإلجراءات المبينة في قيوداًيات القروض إتفاقيات المصرفية أو تفاقإلالشروط التي تتضمنها ا
إعداد التقارير ويعتقد مجلس المعايير المحاسبية الدولية بحقيقة أن متطلبات . البيانات المالية للمقترض

 وستكون معروفة لألطراف عندما تدخل في جيداًالتي تنشأ وتتغير مع الوقت هي مفهومة المالية 
التي قد ية عن التأثيرات المستقبلة تفاقإلعزل اوجوب لتحديد ية تفاقاإلويعود األمر ألطراف . يةتفاقإلا
ية إعادة تفاقأتي بها ما يستجد من معايير دولية إلعداد التقارير المالية، وخالل ذلك يمكن ألطراف اإلي

التفاوض لتضمين آثار التغيرات في إعداد التقارير المالية بدالً من التغيرات في الظروف المالية 
   .السائدة

  

وتبقى متطلبات المعايير األخرى التي     . إبداء الرأي فيها من ذوي العالقة       العرض يتم إصدار مسودات       ٢٢
ستتأتى بمسودة المعيار الجديد وما ألثرها من تعديالت نافذة حتى بـدء سـريان المعيـار المقتـرح                  

  .هإعتمادو
  

 اللغــة
  
  

هو دولي إلعداد التقارير المالية  أو مسودة عرض أو معيار النص الذي تمت الموافقة عليه ألية وثيقة مناقشة   ٢٣
ويمكن أن يوافق مجلس . النص الذي وافق عليه مجلس المعايير المحاسبية الدولية  في اللغة اإلنجليزية

المعايير المحاسبية الدولية على ترجمات بلغات أخرى بشرط أن تتم إعداد تلك الترجمات بالتوافق مع 
  . بجودة الترجمة، كما يمكن أن يرخص مجلس المعايير المحاسبية لترجمات أخرىدم تأكيداًالعملية التي تق
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 إطار إعداد 
  الماليةالبيانات وعرض 

 
  

عتماد إطار لجنة معايير المحاسبة الدولية من قبل المجلس لينشر في شهر إ ١٩٨٩من عام إبريل تم في شهر 

  . ٢٠٠١، وتم تبنيه من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في أبريل ١٩٨٩من عام يوليو 
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   المحتويات
  الفقرات

  تمهيد

  ١١-١                                 ةـمقدمال

    ٤ – ١                  الغرض والوضع

  ٨ - ٥                    النطاق

      ١١ – ٩                     المستخدمون وحاجاتهم من المعلومات

  ٢١-١٢              الماليةالبيانات الهدف من 

  ٢١-١٥          األداء والتغيرات في المركز المالي المركز المالي،

  ٢١            اإليضاحات والجداول اإلضافية

  ٢٣ –٢٢                يةساسالفرضيات األ

  ٢٢                  ستحقاقإل اأساس

  ٢٣                  يةستمرارإلا

  ٤٦–٢٤            الماليةللبيانات الخصائص النوعية 

  ٢٥                   القابلية للفهم

  ٣٠–٢٦                  المالءمة

  ٣٠–٢٩                  المادية 

  ٣٨–٣١                  الموثوقية

  ٣٤–٣٣                التمثيل الصادق

  ٣٥              الجوهر فوق الشكل

  ٣٦                  الحياد

  ٣٧                  الحذر

  ٣٨                  كتمالإلا

  ٤٢–٣٩                  لمقارنةاقابلية 

  ٤٥–٤٣             والموثوقه المالءمةالقيود على المعلومات 

  ٤٣                التوقيت المناسب

  ٤٤             الموازنة بين المنفعة والتكلفة

  ٤٥            عيةالموازنة بين الخصائص النو

  ٤٦             العرض العادل/ الصورة الصحيحة والعادلة

  ٨١–٤٧                المالية البيانات عناصر 

  ٥٢–٤٩                  المركز المالي

  ٥٩–٥٣                    األصول

  ٦٤–٦٠                  اتلتزامإلا

  ٦٨–٦٥                  حقوق الملكية

  ٧٣–٦٩                    األداء

  ٧٧–٧٤                    الدخل

  ٨٠–٧٨                  المصروفات

  ٨١              تعديالت الحفاظ على رأس المال
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  ٩٨–٨٢              الماليةالبيانات  بعناصر عترافإلا

  ٨٥            ية مستقبليةإقتصاد تحقق منافع يةإحتمال

  ٨٨–٨٦                  موثوقية القياس

  ٩٠–٨٩                  باألصولعترافإلا

  ٩١                اتلتزامإل باعترافإلا

  ٩٣–٩٢                   بالدخلعترافإلا

  ٩٨–٩٤                 بالمصروفاتعترافإلا

  ١٠١-٩٩              الماليةالبيانات قياس عناصر 

  ١١٠–١٠٢           مفاهيم رأس المال والحفاظ على رأس المال

  ١٠٣–١٠٢                 مفاهيم رأس المال

  ١١٠–١٠٤           مفاهيم الحفاظ على رأس المال وتحديد األرباح
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كما تم  " (عرض البيانات المالية   "١ت التي عقبت معيار المحاسبة الدولي       لم يتم تعديل اإلطار لتضمين التغييرا     

  )٢٠٠٧تعديله عام 
 

   تمهيد
  

  

 البياناتأن ومع . ن من قبل العديد من المنشآت حول العالمي المالية وتقدم للمستخدمين الخارجيالبياناتتعد 

ية إقتصادية وإجتماعا تتسبب فيها، ربما، ظروفاً خر، إال أن هناك فروقاً بينهآالمالية قد تبدو متشابهة بين بلد و

 المالية عندما للبياناتوقانونية مختلفة، وبسبب ما تتصوره بلدان مختلفة من حاجات للمستخدمين المختلفين 

  .تضع المتطلبات الوطنية
  

لى سبيل عوهي  ؛ الماليةالبيانات تعاريف مختلفة لعناصر إستخدامإلى قادت إن هذه الظروف المختلفة قد 

 لمعايير إستخدام أيضاًونتج عن ذلك . وحقوق الملكية، والدخل والمصروفات ات،لتزامإلا األصول،: المثال

 البياناتكما تأثر كذلك نطاق .  المالية وفي تفضيل أسس مختلفة للقياسالبيانات بعناصر عترافمختلفة في اإل

  .فيهاالمدرجة  اتاإلفصاحوالمالية 
  

ملتزمة بتضييق هذه الفوارق من خالل السعي لزيادة توافق ) IASC(حاسبة الدولية إن لجنة معايير الم

عتقد أن المزيد من هذا تو. الماليةالبيانات التشريعات، ومعايير المحاسبة واإلجراءات المتعلقة بإعداد وعرض 

توفير بهدف د المالية التي تعالبيانات بشكل أفضل من خالل التركيز على يسعى إليه التوافق يمكن أن 

  .يةقتصادإلالمعلومات المفيدة في صنع القرارات ا
  

الحاجات  تلبيالمالية المعدة لهذا الغرض البيانات ويعتقد مجلس إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية أن 

ل ية على سبيقتصاداإلقرارات يتخذون ال تقريباًكافة المستخدمين وهذا بسبب أن . المشتركة لمعظم المستخدمين

  -:المثال، من أجل

 ؛ في حقوق الملكيةإستثمارأو بيع حتفاظ أو اإل تحديد متى يتم الشراء،  )أ (

 ؛مسؤولياتهاتدبير اإلدارة وتقييم   )ب (

 ؛على سداد وتوفير منافع أخرى لموظفيهالمشروع تقييم قدرة   )ج (

  ؛للمشروعالمتوفر لألموال التي أقرضت الضمان تقييم   )د (

  ؛ةتحديد السياسات الضريبي)    هـ    (

 ؛تحديد األرباح القابلة للتوزيع وتوزيعات األرباح  )و (

 ؛ أو إحصاءات الدخل القوميإستخدامتحضير و  )ز (

  .المشروعتنظيم نشاطات   )ح (
  

.  بأن الحكومات بشكل خاص قد تحدد متطلبات مختلفة أو إضافية ألغراضها الخاصة بأية حالالمجلسدرك ي

لية المنشورة لمنفعة المستخدمين اآلخرين ما لم تحقق الماالبيانات إن هذه المتطلبات يجب أن ال تؤثر على 

  .حاجات هؤالء المستخدمين اآلخرين
  

 وعلى مفهوم ستردادإلالمالية عادة على ضوء نموذج محاسبي مبني على التكلفة التاريخية القابلة لالبيانات تعد 

هدف ألجل تحقيق  مالءمة الحفاظ على رأس المال األسمى ويمكن أن يكون هناك نماذج أخرى ومفاهيم أكثر

تفاق عام على إإال أنه ال يوجد في الوقت الحاضر  يةقتصادإلالقرارات ا تخاذإلتوفير المعلومات المفيدة 



  اإلطار 
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 لمدى من النماذج المحاسبية ومفاهيم رأس المال والحفاظ مالئماً ليكون اإلطارهذا تم تطوير لقد . التغيير

  .عليه

  المقدمة
  

 الغرض والوضع
  

المالية للمستخدمين الخارجيين، البيانات  المفاهيم التي تبني عليها عملية إعداد وعرض اإلطاريضع هذا  ١
 -:هو اإلطارمن هذا والغرض 

  

وفي مستقبلية مساعدة مجلس إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية في تطوير معايير محاسبة دولية   )أ (
 ؛معايير المحاسبة الدولية الموجودةمراجعة عاده إ

  

دة مجلس إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية في تحقيق التوافق بين األنظمة، والمعايير مساع  )ب (
المالية من خالل وضع أسس لتقليل عدد البيانات المحاسبية واإلجراءات المتعلقة بعرض 

 ؛معايير المحاسبة الدوليةمن قبل البديلة المسموح بها المحاسبية  اتالمعالج
  

 ؛ر الوطنية في تطوير معايير وطنيةاييمساعدة هيئات وضع المع  )ج (
  

مواضيع المالية في تطبيق معايير المحاسبة الدولية وفي التعامل مع البيانات مساعدة معدي   )د (
 ؛وضوعاً إلصدار معيار محاسبي دوليستكون م

  

ير المالية متطابقة مع معايالبيانات مساعدة مدققي الحسابات في تشكيل رأي حول ما إذا كانت )  هـ(     
  ؛المحاسبة الدولية

  

 وفقاًالمالية المعدة البيانات في المدرجة المالية على تفسير المعلومات البيانات مساعدة مستخدمي   )و (
 ؛ ولمعايير المحاسبة الدولية

  

صياغة في طريقتها تزويد أولئك المهتمين بعمل لجنة معايير المحاسبة الدولية بمعلومات عن   )ز (
  .معايير المحاسبة الدولية

  

أو إفصاح عن معين قياس يعرف معايير ألي  فإنه ال همعيار محاسبي دولي، وعليليس  اإلطار هذا إن ٢
  . يتقدم على أي معيار محاسبي محدداإلطارفي هذا ال شئ أي أمر، 

  

حاالت محدودة قد يكون هناك تعارض بين هذا عدد يقر مجلس لجنة معايير المحاسبة الدولية بأنه في  ٣
فإن متطلبات ، محاسبي دولي ما، وفي مثل هذه الحاالت عندما يكون هناك تعارض وبين معيار اإلطار

، طالما أن مجلس لجنة معايير ومهما كان فإنه. اإلطارتلك التي في على تسود المعيار المحاسبي الدولي 
مراجعته للمعايير وفي معايير مستقبلية في تطوير  اإلطاربهذا يسترشد المحاسبة الدولية سوف 

مع مرور سوف تتالشى  ومعايير المحاسبة الدولية اإلطارفإن عدد حاالت التعارض بين . جودةالمو
 .الزمن

  

  .ه من وقت آلخر على ضوء خبرة المجلس في العمل بموجباإلطارسيتم مراجعة هذا  ٤
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  النطاق
 

 -: ما يلياإلطاريتناول هذا  ٥
 

 ؛الماليةالبيانات هدف   )أ (
  

 ؛الماليةالبيانات المعلومات في ة صالحيالخصائص النوعية التي تحدد   )ب (
  

 ؛ والماليةالبيانات لعناصر التي تبنى منها والقياس ل عترافإلواالتعريف   )ج (
  

 .مفاهيم رأس المال والحفاظ عليه  )د (
  

شاملة ") الماليةالبيانات "يشار إليها فيما بعد بـ ( العامةاألهداف المالية ذات بالبيانات  اإلطارهذا يعتني  ٦

، وهي موجهة لخدمة الحاجات "إن مثل هذه القوائم تعد وتقدم على األقل سنويا.  الموحدةالماليةالبيانات 

ومع أن بعض هؤالء المستخدمين، قد يطلبوا وتكون . العامة من المعلومات لمدى واسع من المستخدمين

 العديد المالية، إال أنإلى تلك المعروضة في البيانات ضافة باإللحصول على معلومات للديهم القدرة 

وعرض  يجب إعداد هرئيسي للمعلومات المالية، وعليال همالمالية كمصدرالبيانات منهم يعتمدون على 

المالية ذات األغراض الخاصة، التقارير ن إ. حتياجات هؤالء المستخدمينإالبيانات المالية في ضوء هذه 

للغايات الضريبية، هي خارج نطاق على سبيل المثال النشرات التعريفية للمساهمين والعمليات الحسابية 

التقارير الخاصة إن كانت متطلباتها هذه  إلعداد اإلطار هذا إستخدامومع هذا فإنه يمكن . اإلطارهذا 

 .تسمح بذلك
 

من هذه البيانات المالية وتشمل المجموعة الكاملة . الماليالتقرير المالية جزء من عملية البيانات تمثل  ٧

والتي يمكن أن تقدم (التغيرات في المركز المالي وبيان الدخل، وبيان عمومية، الميزانية العلى عادة 

، واإليضاحات )تدفق األموالكبيان للتدفقات النقدية أو كبيان لعلى سبيل المثال، و، طريقةبأكثر من 

شتمل كما يمكن أن ت. الماليةللبيانات   مكمالًاًاألخرى والمواد التفسيرية التي تمثل جزءواإلفصاحات 

مع تلك ، ومن المتوقع أن تقرأ البيانات، ومعلومات مبنية على، أو مشتقة من تلك جداول مالحقعلى 

هذه الجداول والمعلومات اإلضافية يمكن أن تتناول، على سبيل المثال، المعلومات المالية . البيانات

المالية ال البيانات  أن إال. للقطاعات الصناعية والجغرافية أو إيضاحات حول أثار تغيرات األسعار

تحتوي على بنود مثل تقارير المدراء وكلمة رئيس مجلس اإلدارة والتحليل والنقاش الذي تطرحه 

 .اإلدارة، وأية بنود أخرى مماثلة يمكن أن يحويها التقرير المالي أو السنوي
  

منشآت األعمال المصدرة التجارية، والصناعية والمشاريع المالية لكافة البيانات  على اإلطاريطبق هذا  ٨

للتقارير أية منشأة يوجد لها  المصدرالمشروع مثل يو.  الخاصمللتقارير سواء أكانت في القطاع العام أ

  .المالية كمصدر رئيسي للمعلومات المالية حولهابياناتها مستخدمين يعتمدون على 

  

  المستخدمون وحاجاتهم من المعلومات
  

ين، والموظفين، والمقرضين والموردين ل المستثمرين الحاليين والمحتمالماليةالبيانات يشمل مستخدمي  ٩
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المالية البيانات يستخدم هؤالء . تها والجمهوروالدائنين التجاريين اآلخرين، والعمالء والحكومات ووكاال

 -:ما يليهذه اإلحتياجات تشمل ولمعلومات، المختلفة من ا حتياجاتهمإبعض من لتلبية 
  

ومستشاريهم مهتمون بالمخاطرة المالزمة المضارب  مقدمي رأس المال  إن.المستثمرون  )أ (

تساعدهم في تحديد ما إذا كان عليهم تحقق منها، إنهم يحتاجون لمعلومات ماتهم والعائد الستثمارإل

 أو البيع، كما أن المساهمين مهتمون بالمعلومات التي ستثمارإلحتفاظ باإلا وأ قرار الشراء، إتخاذ

 .تقييم قدرة المشروع على توزيع األرباحتساعدهم في 
  

 وربحية إستقرارب الموظفون والمجموعات الممثلة لهم مهتمون بالمعلومات المتعلقة .الموظفون  )ب (

على دفع المشروع  مهتمون بالمعلومات التي تمكنهم من تقييم قدرة أنهمكما . عملهم ابربأ

 .تهم، ومنافع التقاعد وتوفر فرص العملآمكاف
  

 المقرضون مهتمون بالمعلومات التي تساعدهم على تحديد فيما إذا كانت قروضهم .نالمقرضو  )ج (

 .ستحقاقإلسوف تدفع لهم عند االمترتبة عليها والفوائد 
  

 الموردون والدائنون اآلخرون مهتمون بالمعلومات التي .الموردون والدائنون التجاريون اآلخرون  )د (

الدائنون التجاريون على . ستحقاقإللهم ستدفع عند ا وبةالمطلتمكنهم من تحديد ما إذا كانت المبالغ 

 المقرضين إال إذا كانوا معتمدون على إهتمامعلى مدى أقصر من بالمشروع األغلب مهتمون 

 . لهميكعميل رئيسالمشروع  إستمرار
  

هم ، خصوصاً عندما يكون لالمشروعية إستمرار العمالء مهتمون بالمعلومات المتعلقة ب.العمالء  )هـ(

  .ارتباط طويل األجل معها أو اعتماد عليها
  

 وبالتالي نشاطات ، تهتم الحكومات ووكاالتها بعملية توزيع الموارد.تهاالحكومات ووكاال  )و (

وتحديد السياسات الضريبية، المشاريع كما يطلبون معلومات من أجل تنظيم نشاطات . المشاريع

 . إلحصاءات الدخل القومي وإحصاءات مشابهةأساسوك
  

المشاريع على سبيل المثال، قد تقدم  وعلى أفراد الجمهور بطرق متنوعةالمشاريع  تؤثر .الجمهور  )ز (

ورعايتها  المحلي بطرق مختلفة منها عدد األفراد الذين تستخدمهم قتصادإللمساعدات كبيرة 

المالية أن تساعد الجمهور بتزويدهم بمعلومات حول للبيانات ويمكن . لموردين المحليينل

 .نشاطاتهمدى وتنوع المشروع تجاهات والتطورات الحديثة في نماء إلا
  

اجات هؤالء المستخدمين من المعلومات فإن هناك تيحإكافة تلبي  المالية أن للبياناتبينما ال يمكن  ١٠

مالية تفي بحاجات المستثمرين مقدمي رأس المال بيانات وحيث أن توفير . لهم جميعاًمشتركه جات إحتيا

تلبيها ، فإنها سوف تفي كذلك بأغلب حاجات المستخدمين اآلخرين التي يمكن أن مشروعالمضارب لل

  .الماليةالبيانات 
  

واإلدارة كذلك . للمشروعالمالية البيانات ية في إعداد وعرض ساسيقع على عاتق اإلدارة المسؤولية األ ١١

الوصول إلى معلومات إدارية ومالية قادرة على ولو أنها المالية التي تحتويها البيانات مهتمة بالمعلومات 

لديها اإلمكانية في اإلدارة و.  القرارات ومسؤوليات الرقابةإتخاذإضافية تساعدها في القيام بالتخطيط، و
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إن التقارير حول هذه .  الذاتيةاجاتهاتيحإتحديد شكل ومحتوى هذه المعلومات اإلضافية لكي تلبي 

المالية البيانات فإن الرغم من ذلك وعلى . اإلطارهذا المعلومات هي، على كل حال، خارج نطاق 

المنشورة مبنية على المعلومات التي تستخدمها اإلدارة حول المركز المالي، واألداء والتغيرات في 

  .للمشروعالمركز المالي 
  

  الماليةالبيانات من هدف ال
  

داء والتغيرات في المركز المالي المالية إلى توفير معلومات حول المركز المالي، واألالبيانات تهدف  ١٢

  .يةقتصادإلالقرارات ا إتخاذلمستخدمين في صالحة لقاعدة عريضة من اتكون لمشروع 
  

 البياناتلغالبية المستخدمين ولكن  المشتركة حتياجاتاإلتلبي  المالية المعدة لهذا الغرض البياناتأن  ١٣

 أن يحتاجها المستخدمين لصنع القرارات المالية، على كل حال، ال توفر كافة المعلومات التي يمكن

إلى حد كبير تعكس اآلثار المالية لألحداث السابقة وال توفر بالضرورة و البياناتية، ألن هذه قتصادإلا

  .معلومات غير مالية
  

. يهاإل عهدت اإلداري، أو محاسبة اإلدارة عن الموارد التي التدبير المالية كذلك نتائج البياناتوتظهر  ١٤

 أو محاسبة اإلدارة إنما يقومون بذلك من أجل التدبير اإلداري المستخدمون الذين يرغبون بتقييم وهؤالء

 أو بيعها المشروعاتهم في إستثمارحتفاظ بإلية تضم، على سبيل المثال، قرارات اإقتصاد قرارات إتخاذ

  .أو ما إذا كانوا سيعيدون تعيين اإلدارة أو إحالل أخرى مكانها
 

 ي، األداء والتغيرات في المركز الماليالمركز المال
  
  

 على توليد لمشروعا المالية تتطلب تقييم قدرة البياناتية التي يتخذها مستخدمو قتصادإلإن القرارات ا ١٥

إن هذه القدرة تحدد في النهاية، على سبيل .  هذه التوليداتتأكيدالنقد وما يعادل النقد وتوقيت ودرجة 

وسداد  لدفع للموظفين والموردين، وعلى مواجهة مدفوعات الفوائد، على االمشروعطاقة  المثال،

 على توليد النقد المشروعويكون المستخدمون أكثر قدرة على تقييم قدرة . القروض والتوزيعات للمالكين

واألداء والتغيرات في  على المركز المالي،تلقي الضوء وما يعادل النقد إذا ما تم تزويدهم بمعلومات 

  .للمشروعلمالي المركز ا
  

 تها وقدروسيولتها المالي وهيكلها. سيطر عليهايية التي قتصادإلبالموارد اللمشروع يتأثر المركز المالي  ١٦

ية قتصادإلإن المعلومات حول الموارد ا. لتغيرات في البيئة التي تعمل فيهاا والتكيف مععلى السداد 

 هذه الموارد مفيدة في التنبؤ بقدرة تشكيل في الماضي على ه وعن قدرتالمشروعسيطر عليها يالتي 

والمعلومات حول الهيكل المالي مفيدة في التنبؤ .  على توليد نقد وما يعادل النقد في المستقبلالمشروع

قتراض المستقبلية وعن الكيفية التي سيجري فيها توزيع األرباح و التدفقات النقدية المستقبلية إلبحاجات ا

في  نجاح المشروع إحتمالبمدى وهي كذلك مفيدة في التنبؤ . المشروعصلحة في بين أولئك الذين لهم م

المشروع والمعلومات حول السيولة والقدرة على السداد مفيدة في التنبؤ بقدرة . تأمين التمويل اإلضافي

عد وتشير السيولة إلى توفر النقد في المستقبل القريب ب. اته المالية عندما تستحقإلتزامعلى مواجهة 

أما القدرة على السداد فتشير إلى توفر النقد في . ات المالية خالل هذه الفترةلتزامإلابالحسبان األخذ 

 .تصبح مستحقهات المالية عندما لتزامإللمواجهة ااألطول المدى 
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 مطلوبة من أجل تقييم التغيرات المحتملة في ته، بشكل خاص ربحيالمشروعالمعلومات حول أداء إن  ١٧

المعلومات حول التغيرات في و، سيطر عليها في المستقبليأن المحتمل ية التي من قتصادإل االموارد

على توليد بطاقة المشروع في التنبؤ  مفيدةإن المعلومات حول األداء . بهذا الخصوصاألداء مهمة 

المشروع ية فعالصياغة األحكام حول موارده الموجودة، كما أنها مفيدة كذلك في قاعدة تدفقات نقدية من 

  .موارد أخرىالتي بموجبها يمكن أن يوظف 
  

ية ستثمارإلتقييم نشاطاته ا وذلك لمفيدةللمشروع المعلومات المتعلقة بالتغيرات في المركز المالي  ١٨

مفيدة في تزويد المستخدمين بأسس لتقييم قدرة وهذه المعلومات . والتمويلية والتشغيلية أثناء فترة التقرير

عند إعداد .  هذه التدفقات النقديةستخدامإلالمشروع ليد النقد وما يعادل النقد وحاجات على توالمشروع 

الموارد جميع ، مثل مختلفةبطرق لتغيرات في المركز المالي فإن األموال يمكن أن تعرف لقائمة 

يد تعريف تحدل اإلطارهذا توجد محاولة في لم . السائلة أو النقدواألصول المالية، ورأس المال العامل، 

  .لهذه األموال
  

توفر الميزانية العمومية بشكل رئيسي المعلومات حول المركز المالي، كما توفر قائمة الدخل بشكل  ١٩

البيانات رئيسي المعلومات حول األداء، ويتم توفير المعلومات حول التغيرات في المركز المالي في 

  .بواسطة بيان مالي منفصلالمالية 
  

المالية متداخلة ألنها تعكس جوانب مختلفة لنفس العمليات المالية أو للبيانات  إن األجزاء المكونة ٢٠

خر، إال أنه ال يمكن ألي منها أن حتوي معلومات مختلفة عن اآلبيان يفمع أن كل . األحداث األخرى

فعلى سبيل . تخدم غرضاً واحداً أو أن توفر كافة المعلومات الضرورية لحاجات محددة للمستخدمين

شتراك مع الميزانية العمومية إلستخدم بايعطي صورة غير كاملة عن األداء ما لم يالدخل بيان ثال، الم

  .التغيرات في المركز الماليوبيان 
  

 يضاحات والجداول اإلضافيةإلا
  

على سبيل المثال، يمكن أن . المالية على إيضاحات وجداول إضافية ومعلومات أخرىالبيانات تحتوي  ٢١

وبيان ومات إضافية مالئمة لحاجات المستخدمين حول بنود في الميزانية العمومية تحتوي على معل

، المشروعويمكن كذلك أن تحتوي على إيضاحات حول األخطار وعدم التأكد الذي يؤثر على . الدخل

ويمكن أن ). ات المعادنإحتياطمثل ( ات غير معترف بها في الميزانية العموميةإلتزاموأية موارد و

معلومات عن القطاعات الجغرافية والصناعية وعن التأثير على الشكل معلومات إضافية في توفر ت

  .من جراء تغير األسعارالمشروع 
  

 يةساسالفرضيات األ
  

 ستحقاقإل اأساس
  

 ساسهذا األوبموجب .  المحاسبيستحقاقإل اأساسالمالية على البيانات تحقق أهدافها، تعد تمن أجل أن  ٢٢

وليس عندما تقبض أو تدفع (بآثار العمليات المالية واألحداث األخرى عندما تحدث  عترافيتم اإلفإنه 

 اتالمالية عن الفتروتقريرها في البيانات في السجالت المحاسبية قيدها ويجري ) االنقدية أو ما يعادله

 عن العمليات المستخدمين ليس فقطتبلغ  ستحقاقإل اأساسالمالية المعدة على البيانات أن . التي تمت فيها

ات دفع النقدية في المستقبل إلتزامكذلك عن وتبلغهم  النقدية بل إستالمالمالية السابقة المنطوية على دفع و
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وعليه فإنها توفر ذلك النوع من . ها في المستقبلإستالمسيجرى والتي وعن الموارد التي تمثل نقدية 

خرى التي تعتبر أكثر فائدة للمستخدمين في صنع المعلومات حول العمليات المالية السابقة واألحداث األ

  .يةقتصادإلالقرارات ا
  

  ية ستمرارإلا
  

في المستقبل المنظور، يعمل بقى يمستمر وسالمشروع فتراض أن إ المالية عادة بالبياناتيجري إعداد  ٢٣

ام، النية أو الحاجة للتصفية أو لتقليص حجم عملياته بشكل هالمشروع وعليه يفترض أنه ليس لدى 

 مختلف، أساسيجب أن تعد على ربما  المالية البياناتولكن إن وجدت مثل هذه النية أو الحاجة، فإن 

  . المستخدمساسوفي مثل هذه الحالة يجب أن يفصح عن األ

  
  الماليةللبيانات الخصائص النوعية 

  

  

ن إ. للمستخدمينالمالية مفيدة البيانات في المعروضة الخصائص النوعية هي صفات تجعل المعلومات  ٢٤

  .القابلية للفهم، والمالءمة، والموثوقية والقابلية للمقارنة: ية األربعة هيساسالخصائص النوعية األ
  

  القابلية للفهم
  

للفهم من قبل جاهزية قابليتها المالية هي المعروضة بالبيانات ية للمعلومات ساسإن إحدى الخصائص األ ٢٥

ى المستخدمين مستوى معقول من المعرفة في األعمال أن لديفترض لهذا الغرض، . المستخدمين

. ية والمحاسبة وإن لديهم الرغبة في دراسة المعلومات بقدر معقول من العنايةقتصادإلوالنشاطات ا

المالية تضمينها البيانات  المعلومات حول المسائل المعقدة التي يجب إستبعاد، فإنه يجب عدم ومهما يكن

أنه من الصعب فحسب إعتماداً على أرضيات ية قتصادإلت صانعي القرارات امالئمة لحاجاوذلك ألنها 

  .فهمها من قبل بعض المستخدمينجداً 
  

  المالءمة
  

وتمتلك المعلومات خاصية . القراراتمتخذي لتكون مفيدة فإن المعلومات يجب أن تكون مالئمة لحاجات  ٢٦

 بمساعدتهم في تقييم األحداث الماضية ية للمستخدمينقتصادإلالمالءمة عندما تؤثر على القرارات ا

  .تقييماتهم الماضيةتأكيد أو تصحيح والحاضرة والمستقبلية أو 
  

على سبيل المثال، المعلومات حول المستوى الحالي . إن الدورين التنبؤي والتأكيدي للمعلومات متداخلين ٢٧

ستغالل الفرص في إدرة المنشأة لتنبؤ بقعندما يحاولوا الألصول المملوكة وبنيتها ذو قيمة للمستخدمين 

 فيما يتعلق بالتنبؤات اً تأكيدياًوتلعب نفس المعلومات دور. ألوضاع المعاكسةمقاومة اعلى وقدرتها 

التي ونتائج العمليات المشروع بموجبها  ةهيكلالتي يتوجب طريقة الالماضية حول، على سبيل المثال، 

  .خطط لها
  

 للتنبؤ بالمركز المالي واألداء أساسلمركز المالي واألداء السابق ك ما تستخدم المعلومات حول اغالباً ٢٨

، مثل أرباح األسهم ومدفوعات األجور وتحركات سائل أخرى تهم المستخدمين مباشرةالمستقبلي وم

وحتى يكون . تصبح مستحقةاته عندما إلتزامعلى مواجهة المشروع ، ومقدرة األوراق الماليةأسعار 

القدرة على عمل تعزز ؤية فإنه ليس بالضرورة أن تكون على شكل تنبؤات صريحة للمعلومات قيمة تنب

المالية من خالل األسلوب الذي تعرض فيه المعلومات عن العمليات المالية البيانات تنبؤات من 
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على حده لكل تم اإلفصاح إذا الدخل لبيان القيمة التنبؤية تتعزز واألحداث الماضية، فعلى سبيل المثال، 

  .وغير المتكررة من الدخل والمصروفات والشاذةالبنود غير العادية ن م
  

  المادية 

ففي بعض الحاالت فإن طبيعة المعلومات لوحدها، تعتبر . وبماديتها المعلومات بطبيعتها مالئمةتتأثر  ٢٩

 المخاطرتقييم يؤثر على يمكن وكافية لتحديد مالءمتها، على سبيل المثال، اإلفصاح عن قطاع جديد 

في فترة الجديد القطاع حققها التي مادية النتائج بغض النظر عن التي تواجه المشروع والفرص 

أهمية مثل مبالغ المخزون المحتفظ لها المعلومات ومادية طبيعة فإن كال وفي حاالت أخرى . التقرير

  . التي تعتبر مناسبة للعملرئيسيةال اتفئضمن ال ابه
  

ية التي قتصادإلا كان حذفها أو تحريفها يمكن أن يؤثر على القرارات اإذمادية تعتبر المعلومات ذات  ٣٠

ضمن على حجم البند أو الخطأ المقدر المادية وتعتمد . الماليةالبيانات يتخذها المستخدمون إعتماداً على 

نقطة قطع المادية تضع حداً أو مفهوم فإن وعليه . للحذف أو التحريفالتي تؤدي الظروف الخاصة 

  .لكي تكون مفيدةأن تتصف بها للمعلومات يجب ية أساسخاصية ن لو أنها أكثر م
  

  الموثوقية
  

وتمتلك المعلومات خاصية الموثوقية إذا كانت . يجب أن تكون موثوقةها مفيدة فإنالمعلومات لتكون  ٣١

ق المستخدمين كمعلومات تعبر بصدويمكن اإلعتماد عليها من قبل خالية من األخطاء الهامة والتحيز، 

  . بشكل معقول عما يقصد أن تعبر عنه أو من المتوقع أن تعبر عنه

  

من  بها عترافويمكن أن تكون المعلومات مالئمة ولكن غير موثوقة بطبيعتها أو تمثيلها لدرجة أن اإل ٣٢

بموجب على سبيل المثال، إذا كانت مشروعية ومبلغ األضرار المطالب بها . أن يكون مضلالًالمحتمل 

بكامل المبلغ المطالب به في الميزانية العمومية المشروع  إعتراف، فإن  هي موضع نزاعيقانونإجراء 

ظروف و اإلفصاح عن المبلغ مناسباً من الممكن أن يكون هيعد غير مناسب، على أنمن الممكن أن 

  .المطالبة

  

  التمثيل الصادق
  

من المفروض حداث األخرى التي لتكون موثوقة، يجب أن تمثل المعلومات بصدق العمليات المالية واأل ٣٣

 سبيل المثال يجب أن تمثل  فعلى، بشكل معقول وبالتاليأنها تمثلها أو من المتوقع أن تعبر عنها

ات وحق إلتزاموأصول الميزانية العمومية بصدق العمليات المالية واألحداث األخرى التي ينشأ عنها 

  .عترافإل لمقاييس اوفقاً بتاريخ وضع التقريرللمشروع ملكية 

  

من التمثيل الصادق الذي أدنى من كونها كبعض المخاطر لالمعلومات المالية عرضة معظم إن  ٣٤

في التعرف على  الكامنةالتحيز، ولكن إلى الصعوبات بسبب وهذا ليس . أنها تصورهالمفروض 

وعرض  وسائل قياس إستخدامالعمليات المالية واألحداث األخرى التي يجب قياسها، أو في تصميم و

بر قياس اآلثار تعي، معينهفي حاالت . إليصال الرسائل التي تنسجم مع تلك العمليات المالية واألحداث

المالية فعلى البيانات عترف بها في ي ال عموماًالمشروع أن بحيث المالية لبعض العناصر غير مؤكدة 

من الصعب  العادةفي إالّ أنه الزمن داخلية على مرور شهرة  تولد عمعظم المشاريسبيل المثال رغم أن 
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 عتراففي حاالت أخرى ربما يكون من المالئم اإلوبموثوقية  الشهرةتلك قياس أو  يهاالتعرف عل

  . بها وقياسهاعترافاإلبالعناصر واإلفصاح عن مخاطر الخطأ المحيط ب
    

 

  الجوهر فوق الشكل 
  

أنها تمثلها، من المفترض اث األخرى التي لكي تمثل المعلومات تمثيالً صادقاً العمليات المالية واألحد ٣٥

ية وليس قتصادإلفمن الضروري أن تكون قد تمت المحاسبة عنها وقدمت طبقاً لجوهرها وحقيقتها ا

ليس دائماً متطابقاً مع تلك إن جوهر العمليات المالية واألحداث األخرى . فحسبشكلها القانوني  ل

من أصل إلى طرف آخر المشروع تخلص ييمكن أن ثال، فعلى سبيل الم. الظاهره في شكلها القانوني

اتفاقات ومع ذلك قد توجد . ملكية األصل إلى الطرف اآلخرنقلت وثائقها المفترض أن بطريقه من 

تلك ألصل، وفي المجسده في اية المستقبلية قتصادإلاالمشروع بالمنافع ية تمتع إستمرارتضمن 

هناك حقاً كان إذا (الدخول فيها بصدق العملية التي تم عملية بيع ال يمثل تقريرها الظروف، فإن 

  ).عملية
  

  الحياد
  

المالية محايدة، أي خالية من البيانات ا يهحتوالتي تالمعلومات يجب أن تكون حتى تكون موثوقة،  ٣٦

 القرار أو إتخاذؤثر على ي أو عرض المعلومات إختياركان المالية محايدة إذا البيانات وال تعتبر . التحيز

  .محددة سلفاًأو حصيله تحقيق نتيجة ألجل الحكم 
  

  الحذر
  

المالية حاالت عدم التأكد المحيطة والمالزمة لكثير من األحداث البيانات معدي يكافح البد من أن  ٣٧

للمصنع المحتمل  اإلنتاجيوالظروف، مثل قابلية الديون المشكوك فيها للتحصيل، وتقدير العمر 

ويعترف بمثل هذه الحاالت من عدم . مكن أن تحدثمن المالتي عويضات التوالمعدات وعدد مطالبات 

. الماليةالبيانات  من خالل ممارسة الحذر عند إعداد اهاالتأكد من خالل اإلفصاح عن طبيعتها ومد

 تحت المطلوبة األحكام الضرورية إلجراء التقديرات إتخاذفي  حتراسإلاالحذر تبني درجة من بويقصد 

إن . ات والمصروفاتلتزامإلكد بحيث ال ينتج عنها تضخيم لألصول والدخل أو تقليل لعدم التأظروف 

ات سرية أو مخصصات مبالغ فيها، أو تقليل متعمد لألصول إحتياطبإيجاد مثالً  يسمح ممارسة الحذر ال

 هعليمحايدة ولن تكون المالية وذلك ألن البيانات ات والمصروفات لتزاموالدخل أو مبالغة متعمدة لإل

  .لن تمتلك خاصية الموثوقيةفإنها 
  

 كتمالاإل
  

إن . والتكلفةالمادية المالية يجب أن تكون كاملة ضمن حدود البيانات لتكون موثوقة، فإن المعلومات في  ٣٨

وضعيفة من تصبح غير موثوقة وبالتالي أي حذف في المعلومات يمكن أن يجعلها خاطئة أو مضللة 

  .حيث مالءمتها
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 قارنةلماقابلية  
  

الزمن من أجل تحديد للمشروع على مرور لقوائم المالية لمقارنة من إجراء ن يالمستخدميتمكن يجب أن  ٣٩

للمشاريع مقارنة القوائم المالية بإمكانهم كما يجب يكون .  المالي وفي األداءهتجاهات في مركزإلا

ومن هنا . لتغيرات في المركز الماليمراكزها المالية، واألداء واإجراء التقييم النسبي لالمختلفة من أجل 

فإن عملية قياس وعرض األثر المالي للعمليات المالية المتشابهة واألحداث األخرى يجب أن تتم على 

  . في المشاريعثابتةالمشروع وبطريقة لك ذالزمن لالمشروع وعلى مرور  ثابت ضمن أساس
  

خدمين عن السياسات المحاسبية المستخدمة في  إعالم المست هيأهم ما تتضمنه خاصية القابلية للمقارنة ٤٠

المستخدمون يمكن ويجب أن . إعداد القوائم المالية، وأي تغيرات في هذه السياسات وآثار هذه التغيرات

لعمليات المالية المتشابهة المشروع لختالفات في السياسات المحاسبية المستخدمة في إلتحديد امن 

لمعايير المحاسبية الدولية بما اإلمتثال لإن . المختلفةالمشاريع بين واألحداث األخرى من فترة ألخرى و

  . يساعد في تحقيق القابلية للمقارنةالمستخدمة من قبل المنشأة في ذلك اإلفصاح عن السياسات المحاسبية
  

تصبح عائقاً ، كما يجب أن ال اإلتساقمع مفهوم تتشوش إن الحاجة إلى القابلية للمقارنة يجب أن ال  ٤١

أن تستمر في المحاسبة بنفس األسلوب للمشروع إن من غير المناسب . مطورهمعايير محاسبية دخال إل

 خاصية المالءمة والموثوقية،  الحفاظ علىعن عملية مالية أو حدث آخر إذا كانت السياسة ال تتفق مع

جدت سياسات أن تبقى على سياساتها المحاسبية دون تعديل إن وللمشروع كما أنه من غير المناسب 

  .بديلة أكثر مالءمة وموثوقية
  

للمشروع أن المستخدمين يرغبون بمقارنة المركز المالي، واألداء والتغيرات في المركز المالي وحيث  ٤٢

  .السابقةالموازية بالفترات أن تظهر القوائم المالية المعلومات الضروري الزمن، فإن من على مرور 
  

  الموثوقةالقيود على المعلومات المالئمة و
  

 التوقيت المناسب
  

لذا فاإلدارة بحاجة . إذا حدث تأخير غير ضروري في تقديم التقارير فإن المعلومات قد تفقد مالءمتها ٤٣

فلكي تقدم . رفع التقارير في الوقت المناسب وتوفير المعلومات الموثوقة ميزة إلى الموازنة بين 

دون أن تكون كافة عن عملية تقديم التقارير  الباًغوقد يكون من الضروري المعلومات بالوقت المناسب 

إذا تم وعلى العكس من ذلك وهذا يضعف الموثوقية . أوجه العملية المالية أو الحدث اآلخر معروفة

تأخير تقديم التقارير حتى تعرف كافة األوجه فإن المعلومات قد تكون موثوقة بشكل كبير ولكن ذات 

توازن بين اللذلك عند تحقيق . أثناء ذلك قراراتهم في إتخاذكان عليهم قليل للمستخدمين الذين  إستخدام

ية قتصادإلحاجات صانعي القرارات اتلبية يجب أن يكون الحاسم عتبار إلالمالءمة والموثوقية، فإن ا

  .بأفضل شكل

 
  التكلفة والمنفعة الموازنة بين 

  

من المشتقة فالمنافع . خاصية نوعيةمن كونها ر أكثمتشعب األثر تعتبر الموازنة بين التكلفة والمنفعة قيد  ٤٤

تقييم المنافع ومهما يكن فإن . هذه المعلوماتتوفير المعلومات يجب أن تفوق التكاليف المتكبدة في 

وفوق ذلك فإن التكاليف قد ال تقع بالضرورة على أولئك الذين يستفيدون . عملية اجتهاديةهي والتكاليف 
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على فمنها آخرون غير الذين أعدت من أجلهم المعلومات،  أيضاًع قد يستفيد من المنافع، كما أن المناف

المشروعقتراض على إلقلل من تكاليف اسبيل المثال فإن توفير معلومات إضافية للمقرضين يمكن أن ي .

حالة معينة، ومع هذا فإن واضعي على أي المنفعة -لهذه األسباب فإن من الصعب إجراء اختبار التكلفة

  . المالية يجب أن يكونوا على دراية بهذا القيدالبياناتعايير، بشكل خاص، وكذلك معدي ومستخدمي الم

 
  الموازنة بين الخصائص النوعية 

  

 .مطلباً ضرورياًبين الخصائص النوعية عملية تخفيف التوازن  ما تكون غالباًالعملية الممارسة في  ٤٥

أما . ائص النوعية تلبي الهدف من البيانات الماليةًن تحقيق هدف التوازن المناسب بين الخصإ فعامة

  .األهمية النسبية للخصائص في الحاالت المختلفة فهي مسألة متروكة للتقدير المهني
  

  

   العادل العرض/الصورة الصحيحة والعادلة 
  

 واألداء  بأنها تظهر بصورة صحيحة وعادلة، أو تمثل بعدالة المركز الماليغالباًالمالية البيانات توصف  ٤٦
 ال يتعامل مباشرة مع هذه المفاهيم، إال أن اإلطارومع أن هذا . للمشروعوالتغيرات في المركز المالي 
مالية ينتج عنه في العادة بيانات ية والمعايير المحاسبية المناسبة ساستطبيق الخصائص النوعية األ

  . المعلوماتتلك دالة عادلة أو تمثل بعالصحيحة والصورة  ما إستنتج بأنه ال عامةًتوصل
 

  المالية البيانات عناصر 
  

تجميعها وتوزيعها على وذلك لالمالية اآلثار المالية للعمليات واألحداث األخرى البيانات تصور  ٤٧
البيانات بعناصر الرئيسية وتعرف هذه التصنيفات . يةقتصادإلتبعاً لخصائصها ارئيسية تصنيفات 

فهي األصول، في الميزانية العمومية شرة بقياس المركز المالي المالية، أما العناصر المتعلقة مبا
والعناصر المتعلقة مباشرة بقياس األداء في قائمة الدخل فهما الدخل . ات وحق الملكيةلتزامإلوا

التغيرات في المركز المالي عادة عناصر قائمة الدخل والتغيرات في بيان عكس يو. والمصروفات
 ابهذيمكن أن تعتبر فريده  ال يحدد عناصر اإلطار، وتبعاً لذلك، فإن هذا عناصر الميزانية العمومية

 .البيان
  

. تصنيفات فرعيةعملية هذه العناصر في الميزانية العمومية وقائمة الدخل على عرض تنطوي عملية  ٤٨
أعمال ات حسب طبيعتها أو وظيفتها في لتزامإلعلى سبيل المثال، يمكن أن تصنف األصول واف

من أجل إظهار المعلومات بالصورة األكثر فائدة للمستخدمين ألغراض صنع القرارات المشروع 
  .يةقتصادإلا

  

  المركز المالي
  

، وتعرف الملكيةوحق  ات،لتزامإلاألصول، وا: العناصر المتعلقة مباشرة بقياس المركز المالي هيإن  ٤٩
 -:هذه العناصر كما يلي

  

 ألحداث سابقة ومن المتوقع أن ينجم عنه منافع نتيجةالمشروع سيطر عليه ياألصل وهو مورد  )أ (

  .تتدفق للمشروعية مستقبلية إقتصاد
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 ها عن أحداث سابقة ومن المتوقع أن يتطلب سدادهناشئالمشروع على مديونية حالية  وهو لتزامإلا )ب (
 .المشروع للخارجملكها ية يإقتصادخارجه للموارد والتي تتجسد فيها منافع تدفقات 

 

  .اتلتزامإلبعد طرح كافة االمشروع  في أصول ةالمالك المتبقيهي حصة حق الملكية   )ج (
  

 عترافإلية لها ولكن ال تحاول تحديد معايير اساسات الصفات األلتزامإلتحدد تعريفات األصول وا ٥٠

وهكذا تشمل التعريفات عناصر ال يعترف بها . في الميزانية العمومية بها عترافاإلقبل الالزم تلبيتها 

 التي تم نقاشها في الفقرات عترافإلمعايير اتلبي ات في الميزانية العمومية ألنها ال إلتزام كأصول أو

مؤكد بشكل المشروع وبشكل خاص يجب أن يكون التدفق المحتمل الداخل أو الخارج من . ٩٨ - ٨٢

 .إلتزام بأصل أو عترافإل قبل ا٨٣ية المشار إلية في الفقرة حتمالإلمعيار اليفي بشروط كافي 
  

نتباه يجب أن إلفإن االملكية  أو حق لتزامإلإذا كان العنصر يحقق تعريف األصل أو اتقييم ما وعند  ٥١

 علىف، وبالتالي. ية للعنصر وليس فقط لشكله القانونيقتصادإلي والحقيقة اساس إلى الجوهر األىعطي

أن المستأجر يحصل هي ية دقتصاإلسبيل المثال في حالة عقود اإليجار التمويلية فإن الجوهر والحقيقة ا

 األصل المستأجر للجزء األكبر من عمره اإلنتاجي لقاء دخوله في إستخدامية من قتصادإلعلى المنافع ا

وعليه فإن اإليجار . ألصل ونفقات التمويل المرتبطة بذلكل القيمة العادلة تقريباًلدفع مبلغ يعادل  إلتزام

 ويعترف بها هكذا في الميزانية العمومية لتزامإلالتمويلي ينشئ عناصر تحقق تعريف األصل وا

  .للمستأجر
  

 لمعايير المحاسبة الدولية الحالية على عناصر ال تحقق تعريف األصل وفقاًالميزانيات المعدة قد تشتمل  ٥٢

 تضع ٤٩في الفقرة شرحت  إال أن التعريفات التي ، وال تظهر كجزء من حقوق المالكينلتزامإلأو ا

  .معايير محاسبية جديدةولصياغة ت المستقبلية لمعايير المحاسبة الدولية الحالية لمراجعال ساساأل
  

  األصول
  

المساهمة، بشكل مباشر أو غير في  تهفي األصل في إمكاني المتجسدة ية المستقبليةقتصاداإلتتمثل المنافع  ٥٣

أي ك اإلمكانية إنتاجية ويمكن أن تكون تل. إلى المشروعمباشر في تحقيق تدفقات من النقدية وما يعادلها 

كما يمكن أن تأخذ شكل القابلية للتحول إلى نقدية أو ما . للمشروعجزء من النشاطات التشغيلية أنها 

تصنيع بديلة إلى تخفيض عملية لخارج، مثلما تؤدي ليعادلها أو القدرة على تخفيض التدفقات النقدية 

 .تكاليف اإلنتاج
  

سلعاً أو خدمات قادرة على إشباع رغبات أو حاجات العمالء وألن اج إلنتتستخدم المنشأة أصولها عادة  ٥٤

للحصول هذه السلع والخدمات قادرة على إشباع هذه الرغبات أو الحاجات فإن العمالء مستعدون للدفع 

للمشروع وذلك خدمة بذاته ويقدم النقد . للمشروعوعليه فهم يساهمون في التدفقات النقدية عليها 

  .موارد األخرى على التهسيطرل
  

بعدة طرق على سبيل المشروع لى إفي األصل أن تتدفق  المتجسدةية المستقبلية قتصادإليمكن للمنافع ا ٥٥

 -:المثال يمكن لألصل
 ؛المشروعمع أصول أخرى إلنتاج سلع أو خدمات تباع من قبل مجتمعاً أو منفرداً أن يستخدم   )أ (

  

 ؛أن يستبدل مع أصول أخرى  )ب (
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 ؛ أوزامإلتأن يستخدم لسداد   )ج (
 

 .المشروعأن يوزع على مالكي   )د (
  

 والمعدات لها شكل مادي، ولكن الوجود والمصانعكثير من األصول، على سبيل المثال الممتلكات  ٥٦
ختراع وحقوق النشر، على سبيل المثال، هي إلوعليه فإن براءات ا. المادي ليس جوهرياً لوجود األصل

  .سيطر عليهاالمشروع يية مستقبلية وكان إقتصادع أصول إذا كان من المتوقع أن يتدفق عنها مناف
  

كثير من األصول، على سبيل المثال المدينون والممتلكات متعلقة بحقوق قانونية بما في ذلك حق  ٥٧
على سبيل المثال،  وإذإال أنه عند التحقق من وجود األصل فإن حق الملكية ال يعد جوهرياً، . الملكية

سيطر على المنافع التي من المتوقع أن ين كان للمشروع إيعتبر أصالً المشغول باإليجار فإن العقار 
 هعلى األصل تكون في الغالب نتيجة لحقوق قانونية، إال أن للسيطرةطاقة المشروع ومع أن . تتدفق منه
. من الممكن أن يحقق أحد العناصر تعريف األصل دون أن يكون هناك سيطرة قانونية عليهومع ذلك 

ثال، المعرفة الفنية التي يتم الحصول عليها من نشاط التطوير يمكن أن تحقق تعريف على سبيل الم
سراً، السيطرة على المنافع تلك المعرفة الفنية ، من خالل الحفاظ على المشروعاألصل إذا تمكن 

  .المتوقع أن تتدفق عنها
  

على األصول من اريع المشففي العادة تحصل  .عن عمليات وأحداث أخرى سابقةالمشروع تنشأ أصول  ٥٨

خالل الشراء أو اإلنتاج، إال أن عمليات أو أحداث أخرى يمكن أن يتولد عنها أصول، مثال ذلك 

ي في إحدى المناطق قتصادالممتلكات التي ترد للمنشأة من الحكومة كجزء من برنامج تشجيع النمو اإل

توقع أن تحدث مستقبالً ال تؤدي في إن العمليات أو األحداث التي من الم. واكتشاف الثروات المعدنية

فإن وجود نية لشراء مخزون ال يحقق بحد ذاته تعريف  على سبيل المثال ومن هناحد ذاتها إلى أصول، 

  .األصل
  

وعليه فإنه .  ليسا بالضرورة متطابقيناالثنانهناك ترابط وثيق بين تكبد النفقة وتوليد األصول ولكن  ٥٩
ت فإن هذا يمكن أن يشكل إثباتاً أن هناك سعياً للحصول على منافع بعض النفقاالمشروع تكبد يعندما 
. ية مستقبلية ولكن هذا ال يشكل برهاناً حاسماً على أنه تم الحصول على بند يحقق تعريف األصلإقتصاد

بالمثل فإن غياب النفقة ال يمنع عنصراً من أن يحقق تعريف األصل وأن يصبح البند بالتالي مرشحاً 
يمكن أن تحقق للمشروع به في الميزانية العمومية، مثال ذلك البنود التي يتم التبرع بها  عترافإلل

  .تعريف األصل
  

 اتلتزامإلا
  
  

يمثل واجب أو مسؤولية الدين و. المشروع على حالياًديناً نه يمثل أ هو لتزامإلية لساسإن الخاصية األ ٦٠
كنتيجة لعقد ملزم أو موضع التنفيذ  قانوناً توضعات أن لتزامإليمكن ل. للعمل والوفاء بطريقة محددة

وهذا هو الحال عادة، على سبيل المثال، بالنسبة للمبالغ الواجبة الدفع لقاء سلع . متطلب تشريعي
ات كذلك عن ممارسة األعمال العادية، والعرف والرغبة في لتزامإلكما تنشأ ا. تها المنشأةإستلموخدمات 

على سبيل المثال المشروع فإذا قرر . أو التصرف بطريقة عادلةالحفاظ على عالقات أعمال جيدة 
فإن المبالغ المتوقع الضمان صلح األخطاء التي تظهر في منتجاته حتى بعد انتهاء مدة يكسياسة أن 

 .اتإلتزامإنفاقها بخصوص السلع التي بيعت تعتبر 
  

المشروع  قرار من قبل إدارة إتخاذف.  الحالي والتعهد المستقبليلتزامالتفريق بين اإلمن الضروره إيجاد  ٦١

 عادة عندما يتم لتزامإلينشأ ا.  حاليإلتزامبالحصول على أصول في المستقبل ال يؤدي بحد ذاته إلى 

 فإن ،وفي الحالة األخيرة. تسليم األصل أو الدخول في تعاقد غير قابل للنقض للحصول على أصل
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، على سبيل لتزامباإلالوفاء للفشل في ية قتصادإلبعات اغير القابلة للنقض تعني أن التالتعاقد طبيعة 

تجنب تدفق الموارد  إختيارفي محدودة  حرية ويجعل المشروع ذالمثال بسبب وجود غرامات كبيرة، 

  .لطرف آخر
  

ية من إقتصادمنافع يتجسد فيها بالتخلي عن موارد المشروع عادة قيام يستلزم  الحالي لتزامإلإن تسديد ا ٦٢

 الحالي بعدة طرق، على سبيل المثال، لتزامإلمطالبة الجهة األخرى ويمكن أن يتم تسديد اتلبية أجل 

 -:بواسطة
 ؛الدفع نقداً  )أ (

  

 ؛ تحويل أصول أخرى  )ب (
 

 ؛ تقديم خدمات  )ج (
 

 ؛ أو خرآ إلتزام بلتزامإلاذلك  إستبدال  )د (
 

 . إلى حق الملكيةلتزامإلتحويل ا) هـ(       
  

  .مثل تنازل الدائن أو فقدان حقوقه بطرق أخرى، لتزامإلايطفأ ويمكن أن 
  

لذلك، فعلى سبيل المثال ينشئ عن الحصول  .أخرى سابقةات عن عمليات مالية أو أحداث لتزامإلتنتج ا ٦٣
، كما ) أو عند التسليممقدماًدفعها ما لم يكن قد تم (ذمم تجارية دائنة  ينشأ  الخدماتإستخدامعلى سلع أو 

  أيضاًالمشروع عترف ييمكن أن و .  بإعادة دفع القرضإلتزام  قرض من البنك يؤدي إلىإستالمأن 
ات، وفي هذه الحالة، فإن إلتزام مشترياتهم السنوية كأساسبالحسومات التي تمنح للعمالء مستقبالً على 

  .لتزامإلبيع السلع في الماضي يمثل العملية المالية التي أدت إلى نشوء ا
  

هذه المشاريع وتسمى بعض .  درجة كبيرة من التقديرتخدامإسفقط بات يمكن قياسها لتزامإلبعض ا ٦٤

 لتزامإلات، ألن مفهوم اإلتزاموفي بعض البلدان ال تعتبر هذه المخصصات . ات بالمخصصاتلتزامإلا

ن إ. معرف بشكل ضيق بحيث ال يشمل سوى المبالغ التي يمكن أن تحدد بدون الحاجة لعمل تقديرات

وتحقيقه حالي  إلتزام ضمن المخصصوبالتالي عندما يت. تبع أسلوباً أوسع ي٤٩ في الفقرة لتزامإلتعريف ا

المخصصات لدفع وتشمل األمثلة على . ير المبلغداً حتى لو تطلب ذلك تقإلتزامهو بقية التعريف، ل

  .التقاعدمعاشات ات إلتزامالسارية والمخصصات التي تغطي الضمانات 
  

   الملكيةوقحق
  

 على أنه الرصيد المتبقي إال أنه يمكن أن يشتمل على ٤٩عرف في الفقرة بالرغم من أن حق الملكية  ٦٥

المساهمة، فإن األموال التي المشاريع على سبيل المثال في . تصنيفات فرعية في الميزانية العمومية

يات التي تمثل حجوزات من األرباح المدورة، حتياطإل، واالمحتفظ بهايقدمها المساهمون، واألرباح 

مثل هذه التصنيفات . يات التي تمثل تسويات الحفاظ على رأس المال يمكن أن تظهر منفصلةطحتياإلوا

المالية عندما تعمل على إظهار القيود البيانات يمكن أن تكون مالئمة لحاجات صناعة القرار لمستخدمي 

عكس حقيقة أن كما يمكن أن ت.  ملكيتهاإستعمالعلى توزيع أو المشروع القانونية أو األخرى على قدرة 

 أرباح األسهم إستالملها حقوق مختلفة بالنسبة إلى المشروع بعض األطراف ذات المصلحة في ملكية 

  . رأس المالإستردادالموزعة أو 
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ودائنوه حماية المشروع  على تشريع أو قانون آخر من أجل إعطاء بناءاً أحياناًيات حتياطإليتم تكوين ا ٦٦

يات أخرى يمكن تكوينها إذا كان قانون الضرائب الوطني يمنح إحتياط أن كما. إضافية من آثار الخسائر

إن وجود . ياتحتياطإلات الضرائب في حال التحويل إلى مثل هذه اإلتزامإعفاءات أو تخفيضات من 

معلومات يمكن أن تكون مالئمة لحاجات هي يات القانونية، والتشريعية والضرائبية حتياطإلوحجم هذه ا

  . لألرباح وليس مصروفاتيات يعتبر حجزاًحتياطإلإن التحويل إلى هذه ا. رات القراينعاص
  

وفي . اتلتزامإلإن مبلغ حق الملكية الذي يظهر في الميزانية العمومية يعتمد على قياس األصول وا ٦٧

 أو معالمشروع العادة ال تتفق إال بالمصادفة القيمة اإلجمالية لحق الملكية مع القيمة السوقية ألسهم 

أو من عند حل المشروع المبلغ الذي يمكن أن يجمع نتيجة التخلص من صافي األصول بالتدريج 

  . انه مستمرأساسككل على المشروع 
  

مثل المؤسسات  ما يتعهد بتنفيذها من قبل مشاريع غالباًإن النشاطات التجارية والصناعية واألعمال  ٦٨

إن .ختلفة من مشروعات األعمال الحكوميةالفردية وشركات التضامن وصناديق األموال وأشكال م

 هو في الغالب مختلف عن ذاك الذي ينطبق على المشاريعاإلطار القانوني والتنظيمي لمثل هذه 

على سبيل المثال هناك القليل من القيود، إن وجدت على توزيع مبالغ من حقوق .  المساهمةالمشاريع 

جوانب والفإن تعريف حق الملكية وعلى الرغم من ذلك . الملكية إلى المالكين أو غيرهم من المستفيدين

  .المشاريع لمثل هذه ةمناسبهي حق الملكية والتي تعالج  اإلطار هذا فيخرى األ
  

  األداء
 أو حصة السهم ستثمارإل لمقاييس أخرى مثل العائد على اأساس كمقياس لألداء وكغالباًيستخدم الربح  ٦٩

 عترافإلوإن ا. باشرة بقياس الربح هي الدخل والمصروفاتمن األرباح، إن العناصر المرتبطة م

 على مفهومي رأس المال والحفاظ على جزئياًبالدخل والمصروفات وقياسهما وبالتالي الربح، يعتمد 

مناقشتها في قد تم إن هذه المفاهيم .  الماليةبياناتهارأس المال المستخدمان من قبل المنشأة إلعداد 

 .١١٠ إلى ١٠٢الفقرات 
  

 -:تعرف عناصر الدخل والمصروفات كما يلي ٧٠
  

ية أثناء الفترة المحاسبية على شكل تدفقات داخلة أو قتصادإلالدخل وهو الزيادة في المنافع ا  )أ (

تلك الملكية خالفاً لات مما ينشأ عنها زيادة في حق لتزامإلزيادات في األصول أو نقصان في ا

  .المشاركين في حق الملكيةالمتعلقة بمساهمات 
 

ية خالل الفترة المحاسبية على شكل تدفقات خارجة قتصادإلالمصروفات هي نقصان في المنافع ا  )ب (

تلك المتعلقة خالفاً ل نقصان في حق الملكية اينشأ عنهالتي ات إلتزاماألصول أو تكبد إستنفاد أو 

  .المشاركين في حق الملكيةبالتوزيعات إلى 
 

التي يتطلب المعايير تحديد الرئيسية ولكن ال يحاوالن ها سماتإن تعريفي الدخل والمصروفات يحددان  ٧١

بالدخل والمصروفات  عترافإلمناقشة معايير اثم .  بهما في قائمة الدخلعترافإلقبل أن يتم اتحقيقها 

  .٩٨-٨٢في الفقرات 
  

الدخل بطرق مختلفة من أجل توفير معلومات مالئمة بيان يمكن أن يعرض الدخل والمصروفات في  ٧٢

التمييز بين بنود الدخل الشائعة هو الممارسة إن من على سبيل المثال ف. يةقتصادإللقرارات الصنع ا

ويتم هذا التمييز على . وتلك التي ال تنشأ عنهاللمشروع والمصروفات التي تنشأ عن النشاطات العادية 
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و ما يعادلها في على توليد النقدية أالمشروع  لغرض تقييم قدرة مالئماً أن مصدر البند يعتبر أساس

ات طويلة األجل من غير المرجح ستثمارالنشاطات العرضية مثل التخلص من اإل" المستقبل، فمثال

الضروره إعطاء اإلعتبار قة فإن من ي الطرهوعند التمييز بين البنود بهذ. تكرار وقوعها بشكل منتظم

يمكن أن تكون غير المشاريع حدى فالبنود الناشئة عن النشاطات العادية إل.  وعملياتهالمشروعطبيعة ل

  .عادية بالنسبة ألخرى
  

لعرض مقاييس متعددة ب أيضاً إن التمييز بين بنود الدخل والمصروف أو دمجها بطرق مختلفة يسمح ٧٣

فإن قائمة الدخل يمكن أن  على سبيل المثال،. وهذه لها درجات مختلفة من الشمولية. المشروعأداء 

من  أو الخسارةربح الالنشاطات العادية قبل الضرائب، ومن   أو الخسارةحربالتظهر الربح اإلجمالي، و

  . أو الخسارةالنشاطات العادية بعد الضرائب وصافي الربح
  

  الدخل
يراد في سياق النشاطات العادية اإلويتحقق . يتضمن تعريف الدخل كالً من اإليرادات والمكاسب ٧٤

متياز، إلعات والرسوم والفائدة وأرباح األسهم وريع حق اويشار إليه بأسماء مختلفة تشمل المبيللمشروع 

  .واإليجار
  

تمثل المكاسب بنود أخرى تحقق تعريف الدخل وقد تنشأ أو ال تنشأ في سياق النشاطات العادية  ٧٥

وعلى هذا فإنها ليست مختلفة عن اإليراد من . يةقتصادإلوتمثل المكاسب زيادات في المنافع ا. للمشروع

 .اإلطارعنصراً منفصل في هذا مشكلة لمن هنا فإنها ال تعتبر . حيث الطبيعة
  

ويشمل تعريف . تشمل المكاسب، على سبيل المثال، تلك الناشئة عن التخلص من األصول غير الجارية ٧٦

 المكاسب غير المتحققة، على سبيل المثال، تلك الناشئة عن إعادة تقييم األوراق المالية أيضاًالدخل 

 عترافإلوعند ا. لألصول طويلة األجلالمرحلة لناشئة عن الزيادات في القيمة وتلك االمتداوله 

بالمكاسب في قائمة الدخل فإنه عادة ما يتم عرضها بصورة منفصلة ألن العلم بها مفيد لغرض صنع 

  .هامنقة العالذات المصاريف بطرح مكاسب الوغالباً ما يتم التقرير عن . يةقتصادإلالقرارات ا
  

، واألمثلة على ذلك تشمل النقد، تعزيزها أنواع عديدة من األصول أو إستالمنجم عن الدخل يمكن أن ي ٧٧

كما قد ينشأ الدخل عن تسديد . التي تم تقديمهاوالذمم والسلع والخدمات المستلمة مقابل السلع والخدمات 

ء بتعهد إلعادة المقرضين بسلع وخدمات للوفاالمشروع زود يات، على سبيل المثال، يمكن أن لتزامإلا

  .دفع قرض مستحق
  

  المصروفات
  

يتضمن تعريف المصروفات الخسائر والمصروفات األخرى التي تنشأ في سياق النشاطات العادية  ٧٨

، على سبيل المثال تكلفة للمشروعوتشمل المصروفات التي تنشأ في سياق النشاطات العادية . للمشروع

 األصول مثل النقد وما إستنفاذشكل التدفقات الخارجة أو ، وتأخذ عادة ستمالكالمبيعات، األجور واإل

  .والمعدات والمصانعيعادل النقد، والمخزون، والممتلكات 
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تمثل الخسائر بنود أخرى تحقق تعريف المصروفات، وقد تنشأ أو ال تنشأ في سياق النشاطات العادية  ٧٩
ف في طبيعتها عن المصروفات ية وال تختلقتصادإلتمثل الخسائر نقصان في المنافع ا. للمشروع
  .اإلطاروعليه ال تعتبر عنصراً منفصالً في هذا . األخرى

  

 عن الكوارث مثل الحريق والفيضان، وتلك التي تنشأ تنتجتشمل الخسائر، على سبيل المثال ، تلك التي  ٨٠
لى ويشمل تعريف المصروفات كذلك الخسائر غير المتحققة، ع. عن التخلص من األصول غير الجارية

قتراض فيما يتعلق بإسبيل المثال، تلك التي تنشأ من آثار الزيادات في سعر الصرف لعملة أجنبية 
 بالخسائر في قائمة الدخل فإنه عادة ما يتم عرضها بصورة منفصلة عترافإلعند ا. المنشأة بتلك العملة

الدخل بطرح ر عن الخسائر وغالباً ما يتم التقري. يةقتصادإلألن العلم بها مفيد لغرض صنع القرارات ا
  .ذات العالقة منها

  

  تعديالت الحفاظ على رأس المال
  

 .الملكيةات يؤدي إلى زيادات أو نقصان في حق لتزامإلاألصول واعرض إن إعادة تقييم أو إعادة  ٨١
وبينما تحقق هذه الزيادات أو النقصان تعريف الدخل والمصروفات، فإنها ال تدخل في قائمة الدخل 

 إلى مفاهيم محددة من الحفاظ على رأس المال، وبدالً من ذلك فإن هذه البنود تدخل ضمن حق إستناداً
تم مناقشة مفاهيم الحفاظ على رأس . يات إعادة تقييمإحتياط كتعديالت للحفاظ على رأس المال أو الملكية

  .اإلطار من هذا ١١٠ إلى ١٠٢المال في الفقرات 
  

  يةالمالالبيانات  بعناصر عترافإلا
  
  
  
  

الدخل للبند الذي يحقق تعريف العنصر بيان  هو عملية اإلدراج في الميزانية العمومية أو عترافإلا ٨٢

 هذا وإدخال وصف البند بالكلمات وبالمبالغ يستلزموهذا . ٨٣ المحددة في الفقرة عترافإلويفي بمعايير ا

 يجب أن عترافإلي تفي بمعايير افالبنود الت. الدخلبيان المبلغ في مجاميع الميزانية العمومية أو 

 بهذه البنود ال يتم تصحيحة من عترافإلإن اإلخفاق با.  الدخلبيانيعترف بها في الميزانية العمومية أو 

  . أو المواد التفسيريةالمالحظاتخالل اإلفصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة أو 
  

 -:ذاإن البند الذي يفي بتعريف العنصر يجب أن يعترف به إ ٨٣
  

 المشروع؛ و ية مستقبلية مرتبطة به سوف تتدفق إلى أو من إقتصادمنفعة أي كان من المحتمل أن   )أ (
  

  .له تكلفة أو قيمة يمكن قياسها بموثوقيةإن العنصر   )ب (
  

المالية، فإنه البيانات  به في عترافإللجديراً عند تحديد ما إذا كان البند يفي بهذه المعايير وعليه يصبح  ٨٤

إن العالقات المتداخلة بين العناصر . ٣٠و٢٩ التي نوقشت في الفقرتين الماديةاعتبارات يجب مراعاة 

 بعنصر محدد، على سبيل المثال أصل، يتطلب عترافإلتعني أن البند الذي يفي بمعياري التعريف وا

  .إلتزام بعنصر آخر، على سبيل المثال دخل أو عترافإلتلقائياً ا
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  ية مستقبليةدإقتصامنافع ية تحقق إحتمال
  

ية قتصادإل لإلشارة إلى درجة عدم التأكد من تدفق المنافع اعترافإل في معايير احتمالإليستخدم مفهوم ا ٨٥

إن هذا المفهوم منسجم مع حالة عدم التأكد التي تميز . المشروعالمستقبلية المرتبطة بالبند إلى أو من 

ية المستقبلية قتصادإل التأكد المالزمة لتدفق المنافع ا درجة عدمتقييمويتم . المشروععمل فيها يالبيئة التي 

على سبيل المثال، عندما يكون من المحتمل .  الماليةالبيانات إلى األدلة المتوفرة عند إعداد إستناداً

.  بها كأصل وذلك في غياب أي دليل على عكس ذلكعترافإلتحصيل الذمة المدينة، فإن من المبرر ا

 بعدم تحصيل البعض منها، إحتمال عادة الذمم المدينة يكون هناك مع كبير منوجود مجتإال أنه عند 

  .يةقتصادإل بمصروف يمثل النقص المتوقع في المنافع اعترافإلوعلية يتم ا

 
  موثوقية القياس

  

له تكلفة أو قيمة يمكن قياسها بموثوقية كما سبق يكون  ببند ما هو أن عترافإلإن المعيار الثاني ل ٨٦

 التكلفة أو القيمة، يتوجب تقديروفي كثير من الحاالت . اإلطار من هذا ٣٨ إلى ٣١ي الفقرات مناقشته ف

ولكن . ي من إعداد القوائم المالية و ال يقلل من موثوقيتهاأساس تقديرات معقولة هو جزء إستخدامو

على .  الدخلانبي تقدير معقول فإن البند ال يعترف به في الميزانية العمومية أو إجراءعندما يتعذر 

سبيل المثال، فإن المبالغ المتوقع الحصول عليها من دعوى قضائية يمكن أن تفي بتعريف كل من 

، ولكن إذا كان من غير المكن قياس المطالبة عترافإلية لحتمالإلاألصل والدخل وكذلك معيار ا

ن اإلفصاح عنه في مكمبموثوقية، يجب أن ال يعترف بها كأصل أو دخل، أما وجود المطالبة فمن ال

  .الجداول المكملةضمن المواد التفسيرية أو اإليضاحات أو 

  

 قد يحقق هذه الشروط في ٨٣ به الواردة في الفقرة عترافإل في وقت معين شروط ا يفشلإن البند الذي ٨٧

  .وقت الحق وذلك نتيجة لظروف أو أحداث الحقة
  

 به قد يتطلب عترافإل في تحقيق معايير ايفشلية للعنصر ولكنه ساس الخصائص األيمتلكإن البند الذي  ٨٨

 مناسباًويعتبر ذلك . أو الجداول المكملةأو المواد التفسيرية اإلفصاح عنه في اإليضاحات ذلك رغم 

عندما تكون المعرفة بالبند مالئمة لتقييم المركز المالي، واألداء، والتغيرات في المركز المالي للمنشأة 

  . الماليةتالبيانامن  قبل مستخدمي 

  

   باألصولعترافإلا
ية المستقبلية قتصادإل باألصل في الميزانية العمومية عندما يكون من المحتمل أن المنافع اعترافإليتم ا ٨٩

  . وإن لألصل تكلفة أو قيمة يمكن قياسها بموثوقيةالمشروعسوف تتدفق على 

  

ية إقتصادمحتمل أن يتدفق عنها منافع ال يعترف باألصل في الميزانية العمومية عند تكبد نفقة ليس من ال ٩٠

 إعترافن ذلك فإنه ينجم عن مثل هذه العملية م وبدالً.  تتعدى الفترة المحاسبية الجاريةللمشروع

 كان خالفاًإن هذه المعالجة ال تدل على أن قصد اإلدارة من تكبد النفقة .  الدخلبيانبمصروف في 
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ن ما يمكن أن يستدل من إ.  أن اإلدارة تسير على غير هدى أوللمشروعية مستقبلية إقتصادتوليد منافع ل

بعد الفترة المحاسبية الجارية غير للمشروع ية قتصادإلهو أن درجة التأكد من تدفق المنافع افقط ذلك 

  . بأصلعترافإلكافية ل
 

  اتلتزامإل باعترافإلا
التي  أن تدفقاً خارجاً من الموارد  في الميزانية العمومية عندما يكون من المحتمللتزامإل باعترافإليتم ا ٩١

 يمكن قياسه هتسديدالذي سيتم مبلغ الحالي، وأن  إلتزامية سوف ينتج عن تسديد إقتصاد منافع تشكل

لم يتم تنفيذها مساواة بشكل الناجمة عن عقود ات لتزامباإلفي الواقع العملي، ال يعترف . بموثوقية

البيانات ات في إلتزامكعموماً ) مخزون طلب ولم يستلم بعدات لقاء لتزامإلعلى سبيل المثال ا(متناسب 

 بها بشرط تحقق عترافإلتتأهل لوات لتزامإلقد تحقق تعريف اات لتزاماإلولكن مثل هذه . المالية

ات يستلزم لتزامإل باعترافإلوفي مثل هذه الظروف فإن ا.  في الظروف المحددةعترافإلمعايير ا

  .ت المتعلقة بها باألصول أو المصروفاعترافإلا

  

   بالدخلعترافإلا
  

ية المستقبلية تعود إلى زيادة قتصادإلالدخل عندما تنشأ زيادة في المنافع ابيان  بالدخل في عترافإليتم ا ٩٢

 بالدخل عترافإلوهذا يعني، في الواقع أن ا.  ويمكن قياسها بموثوقيةإلتزامفي أصل، أو نقص في 

على سبيل المثال، (ات لتزامإلت في األصول أو نقص في ا بزياداعترافيجري بشكل متزامن مع اإل

ات الناتج عن التنازل لتزامإلالزيادة الصافية في األصول الناتجة عن بيع سلع أو خدمات أو النقص في ا

  ).عن دين
 

 بالدخل، مثل متطلب اكتساب اإليراد، هي تطبيقات لمعايير عترافإلإن اإلجراءات المتبعة عملياً ل ٩٣

 بالدخل على تلك عترافإلإلى قصر اعموماً إن هذه اإلجراءات موجهة . اإلطاري هذا  فعترافإلا

  .البنود التي يمكن أن تقاس بموثوقية وبدرجة كافية من التأكد

  

   بالمصروفاتعترافإلا
  

ية المستقبلية قتصادإلالدخل عندما ينشأ هناك نقص في المنافع ابيان  بالمصروفات في عترافإليتم ا ٩٤

 عترافوهذا يعني في الواقع أن اإل.  ويمكن قياسه بموثوقيةإلتزام أصل أو زيادة في فينقص يعود إلى 

على (نقص في األصول الات أو لتزامزيادة في اإلال بعترافبالمصروفات يجري بشكل متزامن مع اإل

  ). المعداتإستمالكات المستخدمين أو إستحقاقسبيل المثال، إثبات 

  

مباشر بين التكاليف المتكبدة واكتساب الرتباط اإل أساسالدخل على بيان  في  بالمصروفاتعترافإليتم ا ٩٥

بمقابلة التكاليف مع اإليرادات، يتضمن عموماً وهذا اإلجراء، الذي يشار إليه . بنود محددة من الدخل

مباشرة وبشكل مشترك من نفس تنتج  باإليرادات والمصروفات التي  أو المتجمع المتزامنعترافإلا

شكل تكلفة الذي يالمصروف بمكونات على سبيل المثال يعترف . ليات المالية أو األحداث األخرىالعم

ولكن تطبيق مفهوم . ن بيع البضاعةمبالدخل الناتج  عترافيتم اإلالبضاعة المباعة في نفس الوقت الذي 
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تحقق تعريف األصول  ببنود في الميزانية العمومية ال عترافإل ال يسمح بااإلطار هذا بموجب المقابلة 

  .اتلتزامإلأو ا

  

رتباط مع إلية خالل عدد من الفترات المحاسبية وأن اقتصادإلعندما يكون من المتوقع أن تنشأ المنافع ا ٩٦

الدخل بيان  بالمصروفات في عترافإلبشكل عام أو غير مباشر فإنه يجب افقط الدخل يمكن تحديده 

 عترافإل ما يكون ضروري عند اغالباًن هذا إ. منطقية وهتوزيع منتظمإجراءات  أساسعلى 

 والمعدات والشهرة وبراءات والمصانع األصول مثل الممتلكات إستخدامبالمصروفات المتعلقة ب

إن .  أو اإلطفاءستمالكإلوفي هذه الحاالت يشار إلى المصروف بإسم ا. ختراع والعالمات التجاريةإلا

مصروفات في نفس الفترات المحاسبية التي تستهلك أو  بالعترافإلهو االتوزيع  من إجراءات القصد

  .ية المرتبطة بهذه البنودقتصادإلتستنفذ فيها المنافع ا

  

ية مستقبلية أو عندما، إقتصاد الدخل عندما ال ينتج عن النفقة أية منافع بيانيعترف بالمصروف حاالً في  ٩٧

 بها كأصل عترافلة، أو لم تعد مؤهلة، لإلية المستقبلية مؤهقتصادإلوإلى الحد الذي، ال تكون المنافع ا

 .في الميزانية العمومية

  
 عترافإل بها دون اإلتزام بمصروف في قائمة الدخل في الحاالت التي يتم تكبد عترافإلويتم كذلك ا ٩٨

  . السلع المباعةضمانة الناشئ عن لتزامإلبأصل، مثل ا
  

  الماليةالبيانات قياس عناصر 
  

تظهر بها في والتي سالمالية البيانات لقيم النقدية للعناصر التي سيعترف بها في القياس هو عملية تحديد ا ٩٩

  . محدد للقياسأساس إختيارويتضمن ذلك . الدخلوبيان الميزانية العمومية 
  

المالية من البيانات  تشكيالت متفاوتة وضمندرجات مختلفة ل يستخدم عدد من األسس المختلفة للقياس و ١٠٠

 -:وهذه األسس تشمل
  

للمقابل  تسجل األصول بالمبلغ النقدي الذي دفع أو ما يعادله أو بالقيمة العادلة .التكلفة التاريخية  )أ (

ات بمبلغ المتحصالت لتزامإلوتسجل ا. في تاريخ الحصول عليهاالذي أعطي للحصول عليها 

لنقد بمبلغ النقد أو ما يعادل ا) مثل ضرائب الدخل(أو في بعض الظروف الدين المستلمة مقابل 

 .ضمن السياق العادي للنشاط لتزامالمتوقع أن يدفع لسداد اإل
  

 للحصول على هدفعيفترض  تسجل األصول بمبلغ النقد أو ما يعادل النقد والذي .الجارية التكلفة  )ب (

ات بالمبلغ غير المخصوم من النقد لتزامإلوتسجل ا. نفس األصل أو ما يماثلة في الوقت الحاضر

 . في الوقت الحاضرالدينمطلوب لسداد أو ما يعادل النقد ال
  

 األصول بمبلغ النقد أو ما يعادل النقد الذي يمكن تقيد .)القابله للتسديد (تحققالقابلة للالقيمة   )ج (

، هاات بقيم سدادلتزامإل اوتقيد. الحصول عليه في الوقت الحاضر مقابل بيع األصل بطريقة منظمة

ات لتزاميعادل النقدية التي من المتوقع أن تدفع لسداد اإلأي بالمبالغ غير المخصومة النقدية أو ما 

 . للنشاط العادي السياق ضمن
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اإلصول بالقيمة المخصومة الحالية لصافي التدفقات النقدية المستقبلية التي من تقيد  .القيمة الحالية  )د (

خصومة ات بالقيمة الملتزامإلاوتقيد . للنشاطالعادي ضمن السياق المتوقع أن يولدها األصل 

لسداد يحتاج إليها الحالية لصافي التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية التي من المتوقع أن 

  .للنشاطالعادي ضمن السياق ات لتزامإلا
  

وتستخدم .  عند إعداد قوائمها الماليةالمشاريعاً لدى إستخدام التكلفة التاريخية هي أكثر األسس  قياسإن ١٠١

 القابله للتحقق، تدرج البضاعة بالتكلفة أو صافي القيمة سبيل المثالعلى .  أسس قياس أخرىعادة مع

التقاعد معاشات ات إلتزام، وتدرج المتداوله بالقيمة السوقيةأيهما أقل، ويمكن أن تدرج األوراق المالية 

ج  التكلفة الجارية نتيجة لعدم قدرة النموذأساس المشاريعوإضافة لذلك، تستخدم بعض . بقيمتها الحالية

  .المحاسبي المبني على التكلفة التاريخية على التعامل مع أثار تغير األسعار لألصول غير النقدية
  

  مفاهيم رأس المال والحفاظ على رأس المال
  

 مفاهيم رأس المال
  

بموجب المفهوم المالي لرأس .  الماليةبياناتهاالمفهوم المالي لرأس المال عند إعداد المشاريع تتبع معظم  ١٠٢

، مثل األموال المستثمرة أو القوة الشرائية المستثمرة، فإن رأس المال يعتبر مرادفاً لصافي المال

أما بموجب المفهوم المادي لرأس المال، مثل القدرة التشغيلية، . المشروعاألصول وحقوق الملكية في 

، بوحدات اإلنتاج  المتمثلة، على سبيل المثالللمشروعفإن رأس المال يعتبر بمثابة الطاقة اإلنتاجية 

  .اليومية
  

.  الماليةبياناته حاجات مستخدمي أساس على المشروع المفهوم المناسب لرأس مال إختياريتم يجب أن  ١٠٣

 بالمحافظةاً أساس يجب تبني المفهوم المالي لرأس المال إذا كان مستخدمو القوائم المالية مهتمين وعليه

هم إهتمامأما إذا كان . لشرائية لرأس المال المستثمرعلى رأس المال اإلسمي المستثمر أو بالقوة ا

 المفهوم ويشير. مفهوم المادي لرأس المال الإستخداميتوجب  ه فإنللمشروعالرئيسي بالقدرة اإلنتاجية 

لو كان هناك بعض الصعوبات في و الهدف الذي يتم تحقيقه من تحديد الربح، حتى إلىه إختيارالذي يتم 

  .فهومالقياس عند تطبيق الم
  

  مفاهيم الحفاظ على رأس المال وتحديد الربح
  

 -: التاليةعلى رأس المالتؤدي لنشوء مفاهيم الحفاظ  ١٠٢ مفاهيم رأس المال المشار إليها في الفقرة إن ١٠٤
  

 هذا المفهوم يكتسب الربح فقط إذا كان المبلغ  وبمقتضى .الحفاظ على القيمة المالية لرأس المال  )أ (

لصافي ) أو النقدي( المبلغ المالي تزيد عنصافي األصول في نهاية الفترة ل) أو النقدي(المالي 

يمكن . ن، أو مساهمات منهم أثناء الفترة أية توزيعات للمالكيإستبعاداألصول في بداية الفترة بعد 

أن يقاس الحفاظ  المالي على رأس المال بالوحدات النقدية اإلسمية أو بوحدات ذات قوة شرائية 

 .ثابتة
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 هذا المفهوم يكتسب الربح فقط إذا كانت الطاقة وبمقتضى .الحفاظ على القيمة المادية لرأس المال  )ب (

أو الموارد أو األموال المطلوبة لتحقيق تلك  (للمشروع) أو القدرة التشغيلية(اإلنتاجية المادية 

 أية توزيعات إستبعادد  الطاقة اإلنتاجية المادية في بداية الفترة بعتزيد عنفي نهاية الفترة ) الطاقة

  .إلى المالكين، أو مساهمات منهم أثناء الفترة

  

.  لرأس المال الذي يسعى للحفاظ عليهالمشروعكيفية تعريف على يهتم مفهوم الحفاظ على رأس المال  ١٠٥

نقطة المرجعية التي بموجبها توفر نقطة الوصل بين مفاهيم رأس المال ومفاهيم الربح ألنها يوفر وهذا 

رأس المال، ل هإستردادعلى رأس المال والمشروع سبق للتمييز بين عائد م، إن هذا متطلب  الربحيقاس 

ربح ك فقطالتدفقات الداخلة من األصول فوق المبالغ المطلوبة للحفاظ على رأس المال ويمكن إعتبار 

رح المصروفات طأن تم ومن هنا، فإن الربح هو المبلغ المتبقي بعد . وبالتالي كعائد على رأس المال

 المصروفات زادتوإذا . من الدخل) مناسباًشامالً تعديالت الحفاظ على رأس المال عندما يكون ذلك (

 .الدخل يكون المبلغ المتبقي صافي الخسارةعن 
  

أما مفهوم .  للقياسأساس التكلفة الجارية كإستخداميتطلب مفهوم الحفاظ على القيمة المادية لرأس المال  ١٠٦

 بمقتضى ساس األإختيار مفهوماً محدداً ويعتمد إستخدامقيمة المالية لرأس المال فال يتطلب الالحفاظ على 

  . للحفاظ عليهالمشروعسعى يهذا المفهوم على نوع رأس المال المالي الذي 

  

ي بين مفهومي الحفاظ على رأس المال هو في معالجة أثار التغيرات في أسعار ساسختالف األإلإن ا ١٠٧

 على رأسماله إذا كان لديه نفس اًحافظم المشروععتبر يوبشكل عام . المشروعات إلتزامأصول و

فوق ذلك يزيد عن أو أي مبلغ . المقدار من رأس المال في نهاية الفترة كما كان لديه في بداية الفترة

  .   المطلوب للحفاظ على رأس المال في بداية الفترة يعتبر ربحاً

  

 المال بالوحدات النقدية يمة المالية لرأس المال حيث يعرف رأسمفهوم الحفاظ على القبمقتضى  ١٠٨

 في ةوعليه تعتبر الزياد. سمى خالل الفترةإلالربح يمثل الزيادة في رأس المال النقدي افإن ، سميةإلا

 أي أرباح بالمعنى مكاسب الحيازةعرفاً أسعار األصول المملوكة أثناء الفترة أرباحاً، يشار إليها 

وعندما يعرف . يعترف بهذه األرباح هكذا حتى يتم التخلص من األصل في عملية تبادلال قد ، والمفهوم

 وحدات القوة الشرائية الثابتة، يمثل الربح أساسمفهوم الحفاظ على القيمة المالية لرأس المال على 

 ذلك الجزء من وعليه فإن ما يعتبر ربحاً هو فقط. الزيادة في القوة الشرائية المستثمرة أثناء الفترة

وتعتبر باقي الزيادة في . سعارالمستوى العام لألالزيادة في أسعار األصول الذي يتجاوز الزيادة في 

  .األسعار كتعديل للحفاظ على رأس المال وكجزء من حقوق الملكية

  

مادية،  مفهوم الحفاظ على القيمة المادية لرأس المال حيث يعرف رأس المال بالطاقة اإلنتاجية البمقتضى ١٠٩

وينظر إلى كافة تغيرات األسعار المؤثرة على . الزيادة في رأس المال أثناء الفترةيمثل  الربح فإن

، ومن هنا، فهي تعالج للمشروعكتغيرات في قياس الطاقة المادية اإلنتاجية المشروع ات إلتزامأصول و

  .بحاًزءاً من حقوق الملكية وليس ركتعديالت للحفاظ على رأس المال وتعتبر ج
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   لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة حق التأليف ل©   ٩٤

 القياس ومفهوم الحفاظ على رأس المال يحددان النموذج المحاسبي المستخدم في إعداد أساس إختيارإن  ١١٠

وعلى وتحقق النماذج المحاسبية المختلفة درجات مختلفة من المالءمة والموثوقية .  الماليةالبيانات

 على اإلطارينطبق هذا . وثوقية، كما في حاالت أخرى، السعي لتحقيق توازن بين المالءمة والماإلدارة

الذي  النموذج بمقتضى المالية المعّدة البياناتالنماذج المحاسبية ويعطي إرشاداً إلعداد وعرض من مدى 

لفرض وجد لدى مجلس إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية نّية، في الوقت الحاضر توال . هإختيارتم 

 عملة بلد إستخدامالمالية ببياناتها التي تعد المشاريع ، مثل تلك ستثنائيةإلفيما عدا الحاالت امعين نموذج 

 .ولكن هذه النية سوف يعاد النظر فيها في ظل التطورات العالمية. ذو معدالت تضخم مفرطة

  



 ١معيار الدولي إلعداد التقارير المالية ال
 

٩٥ لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة  حق التأليف ل©  

  ١  إلعداد التقارير الماليةالمعيار الدولي

   لمعايير الدوليةاتبني 

  للمرة األولى إلعداد التقارير المالية
تحتوي هذه النسخة على التنقيحات الناتجة من التعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة حتى 

  . ٢٠٠٨ يناير ١٧
  

من " تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى "١اد التقارير المالية تم إصدار المعيار الدولي إلعد
تطبيق  "٨وقد حل هذا المعيار محل تفسير اللجنة الدائمة . ٢٠٠٣قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في يونيو 

 قبل لجنة التفسيرات الدائمة في يوليو الصادر من" (معايير المحاسبة الدولية للمرة األولى كأساس رئيسي للمحاسبة
١٩٩٨ .(  

  
المعايير الدولية إلعداد التقارير  والوثائق المرفقة به من خالل ١ وتم تعديل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية

  -: التاليةالمالية
  

الصادر في  ("خطاءاألالتقديرات المحاسبية والتغيرات في السياسات المحاسبية،  "٨الدولي المحاسبة معيار •
    )٢٠٠٣ديسمبر 

 )٢٠٠٣ في ديسمبر المعدلة (" والمعدات والمصانعالممتلكات" ١٦  الدولي المحاسبة معيار •
 )٢٠٠٣ في ديسمبر المعدلة" (د اإليجاروعق "١٧ الدولي المحاسبة معيار •
ر فـي ديـسمبر     الـصاد (" العمالت األجنبيـة   آثار التغيرات في أسعار صرف     "٢١  الدولي المحاسبة معيار •

٢٠٠٣(    

 )٢٠٠٣الصادر في ديسمبر  ("عـتراف والقياسإلا: األدوات الـمـالـيـة  "٣٩  الدولي المحاسبة معيار •
    )٢٠٠٤الصادر في فبراير (" همالدفع على أساس األس  "٢المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •

      )٢٠٠٤الصادر في مارس (" ال األعمإندماج "٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •

     )٢٠٠٤الصادر في مارس (" عقود التأمين "٤المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •

" ألصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفةا "٥المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •
  )٢٠٠٤الصادر في مارس (

التغيرات في اإللتزامات الحالية لإلزالة واإلستعادة  "١الدولية إلعداد التقارير الماليةمعايير التفسير لجنة  •
 )٢٠٠٤الصادر في مايو ( "واإللتزامات المماثلة

" تحديد ما إذا كان ترتيب يحتوي على عقد إيجار "٤معايير الدولية إلعداد التقارير الماليةالتفسير لجنة  •
  )٢٠٠٤الصادر في ديسمبر (

الصادر في ديسبمر ( "إستكشاف وتقييم الموارد المعدنية "٦لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تفسير  •
٢٠٠٤( 

" األرباح والخسائر اإلكتوارية؛ خطط المجموعة واإلفصاحات" ١٩التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  •
 )٢٠٠٤الصادر في ديسمبر (

 -:٣٩ولي التعديالت على معيار المحاسبة الد •

 )٢٠٠٤الصادر في ديسمبر (  واإلعتراف المبدئي لألصول واإللتزامات الماليةنتقالفترات اإل •

 )٢٠٠٥الصادر في يونيو  ( خيار القيمة العادلة •

 )٢٠٠٥الصادر في يونيو  (٦ ومعيار التقرير ١التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •

 )٢٠٠٥الصادر في أغسطس " (اإلفصاحات: ألدوات الماليةا "٧تقارير المالية المعيار الدولي إلعداد ال •

 )٢٠٠٦الصادر في نوفمبر " ( القطاعات التشغيلية "٨المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •

بر نوفمالصادرة في " (ترتيبات إمتياز تقديم الخدمات "١٢تفسير لجنة معايير الدولية إلعداد التقارير المالية  •
٢٠٠٦(        
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  )٢٠٠٧المعدل في مارس " ( قـتراضإلتكاليف ا "٢٣  الدولي المحاسبة  معيار •

  )٢٠٠٧المعدل في سبتمبر " ( ض البيانات المـاليـةرعـ "١ الدولي المحاسبة  معيار •

  )٢٠٠٨المعدل في يناير " ( إندماج األعمال "٣دولي إلعداد التقارير المالية المعيار ال •

  )٢٠٠٨المعدل في يناير " ( والمنفصلة المالية الموحدة لبياناتا "٢٧  وليالد المحاسبة  معيار •
 

 -:١التفسيرات التالية تتعلق  بالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

الصادر في  ("إعادة تفسير المشتقات الضمنية "٩ تفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  •
  )٢٠٠٦مارس 

الصادر في (" ترتيبات إمتياز تقديم الخدمات "١٢ ة المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةتفسير لجن •
 ) والتعديالت االحقة٢٠٠٦نوفمبر 
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  المحتويات 
  الفقرات  

  ٧ -١مقدمة   مقدمةال

  ١المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  ىولللمرة األتبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

    ١                الهدف

  ٥ - ٢                  نطاقال

  ب٣٤ – ٦                  والقياساإلعتراف

   ٦     إلعداد التقارير الماليةالمعايير الدوليةحسب  بيان المركز المالي اإلفتتاحي

  ١٢ - ٧                  السياسات المحاسبية 

   ط٢٥ – ١٣      األخرى من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية اإلعفاءات

  ١٥                 األعمالإندماج
  ١٩ - ١٦           قدرةكتكلفة م أو إعادة التقييم القيمة العادلة

  أ٢٠-٢٠              منافع الموظفين

  ٢٢ - ٢١          العمالت المتراكمة ترجمة فروقات 
  ٢٣              األدوات المالية المركبة

  ٢٥ - ٢٤   والمشاريع المشتركةميلةت الز والشركاالشركات التابعة تزاماتإلوأصول 
  أ٢٥          سابقاً األدوات المالية المعترف بها وصف

  ج٢٥-ب٢٥           معامالت الدفع على أساس األسهم
  د٢٥             مينعقود التأ

التغيرات في اإللتزامات الحالية لإلزالة واإلستعادة واإللتزامات المماثلة الداخلـة          
   والمعداتضمن تكلفة الممتلكات والمصانع

  
 هـ٢٥

 و٢٥ عقود اإليجار
 ز٢٥ قياس القيمة العادلة لألصول المالية أو اإللتزامات المالية

  ح٢٥   ترتيبات إمتياز تقديم الخدمات
   ح٢٥  تكاليف اإلقتراض 

  ج٣٤ – ٢٦ األخرى  رجعي للمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةأثر التطبيق بمن ات ستثناءاإل
  أ٢٧ - ٢٧      المالية واإللتزامات  المالية باألصولعترافاإل إلغاء

  ٣٠ - ٢٨               محاسبة التحوط
  ٣٤ - ٣١                تقديرات ال

  ب٣٤ - أ٣٤ نها محتفظ بها  لغرض البيع  والعمليات التشغيلية المتوقفةأاألصول المصنفة على 

   ج٣٤  الحصص الغير مسيطرة
   ٤٦ - ٣٥              العرض واإلفصاح

  ٣٧ - ٣٦              مقارنةالمعلومات لا
 المعلومات الغير مقارنة في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والملخـصات          

  التاريخية
٣٧  

  ٤٦ - ٣٨      تفسير التحول  إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
  ٤٣ - ٣٩  التسويات

  أ٤٣        وصف األصول المالية أو اإللتزامات المالية 
   ٤٤             القيمة العادلة كتكلفة مقدرةإستخدام

  ٤٦ - ٤٥                التقارير المالية المرحلية
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  ي٤٧-٤٧  تاريخ النفاذ

    المالحق

    أ  تعريف المصطلحات 

    ب إندماج األعمال

     على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية األخرىالتعديالتج  

  ١معيار الدولي إلعداد التقارير المالية موافقة المجلس على ال

  ٦ و١موافقة المجلس على التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  

    اتأساس اإلستنتاج

    إرشادات التنفيذ
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مذكور "  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى       تبني "١إن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       

بـالخط  وتوضح الفقرات المبينة . حيةجميع الفقرات لها نفس أثر الصال   . ج- والمالحق أ  ي٤٧-١في الفقرات   

 عنـد ذكـره للمـرة       بالخط المائل فهو يرد   " أ"أما تعريف المصطلحات في الملحق      .  المبادئ الرئيسية  الغامق

وتظهر تعريفات المصطلحات األخرى في قائمة المصطلحات الخاص بالمعايير الدوليـة           . األولى في المعيار  

 في سياق الهدف منـه وأسـاس        ١ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       يجب قراءة . إلعداد التقارير المالية  

المقدمة إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وإطار تحضير وعرض البيانات           اإلستنتاجات، وفي سياق    

" سبية واألخطاء السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحا      " ٨ويقدم معيار المحاسبة الدولي     .  المالية

  .أساساً إلختيار وتطبيق السياسات المحاسبية في غياب اإلرشاد الصريح
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 مقدمةال
  

    إلعداد التقارير الماليةدولييار الالمعأسباب إصدار 
  

للتفسيرات الدائمة  جنةللاالخاص ب ٨ تفسيرال محل  إلعداد التقارير الماليةهذا المعيار الدوليحل ي ١ مقدمة
 ذا المجلس هوضعوقد . " للمحاسبةرئيسيكأساس للمرة األولى   معايير المحاسبة الدوليةتطبيق"

  -: التاليةاألمور لتناول المعيار

تكاليف تكبد  التطبيق الكامل بأثر رجعي الذي يقتضي ٨تفسير ال متطلب جوانببعض  أدت  )أ (
وبالرغم من أن عالوة على ذلك، .  لمستخدمي البيانات المالية المتأتيةحتملةتجاوزت المنافع الم

 ما إذا يبينلم أنه ، إال غير عملين ذلك  يقتضي التطبيق بأثر رجعي عندما يكولم ٨التفسير 
أن تفسر التي تتبنى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى  ةالمنشأكان يجب على 

 .حدد أية معالجة خاصة في الحاالت غير العمليةثانوي، كما لم ي أو رئيسيكعائق  ذلك

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة        التي تتبنى  المنشأة من   ٨تفسير  اليمكن أن يقتضي      )ب (
التـي   تم إدخال نسخة جديدة خـالل الفتـرات         المعيار إذا  مختلفين من    إصدارين يقطبت األولى

إذا نـصت    األولى التي تم إعدادها بموجب معايير المحاسـبة الدوليـة و            المالية هابياناتتغطيها  
 . التطبيق بأثر رجعيعلى منع ةالنسخة الجديد

تبنى المعايير الدوليـة إلعـداد      التي ت  المنشأة ما إذا كان يجب على       بوضوح ٨تفسير  اللم ينص     )ج (
قياس بأثر  ال و اإلعترافقرارات  تطبيق  في   الفهم التحليلي  إستخدامالتقارير المالية للمرة األولى     

 .رجعي

ية محددة في المعايير    إنتقال مع أحكام    ٨تفسير  ال كيفية تفاعل    حوللقد كان هناك بعض الشكوك        )د (
  .المختلفة

  

 عداد التقارير المالية إل الدوليللمعيارالخصائص الرئيسية 
  

 األولى من خالل للمرة  الدولية إلعداد التقارير الماليةالمنشأة المعايير المعيار عندما تتبنى  هذايطبق ٢ مقدمة
  .ابه اإللتزامحول صريح وغير متحفظ بيان 

  

المعايير الدولية  منساري المفعول كل معيار  باإللتزام يتطلب هذا المعيار من المنشأة بشكل عام ٣ مقدمة
 الدولية إلعداد التقارير حسب المعاييراألولى إعداد التقارير  نهاية فترة  فيداد التقارير الماليةإلع

فتتاحي إل اقائمة المركز الماليفيما يتعلق لقيام ابشكل خاص من المنشأة  المعيار  هذاويتطلب. المالية
 المالية التقارير إلعداد لدوليةحسب المعايير االمعدة  الدولية إلعداد التقارير المالية حسب المعايير
 -:بموجبها للمحاسبةبداية وذلك كنقطة 

  

المعايير الدولية إلعـداد     بموجب بها   اإلعترافالمطلوب   لتزاماتاإلوتراف بكافة األصول    عإلا  )أ (
 ؛التقارير المالية

 لماليةالمعايير الدولية إلعداد التقارير ا    إذا لم تسمح     لتزاماتإ بالبنود كأصول أو     اإلعترافعدم    )ب (
 ؛اإلعتراف هذابمثل 

كأحـد  الـسابقة    عموماًمبادئ المحاسبة المقبولة     بها بموجب    تإعترفإعادة تصنيف البنود التي       )ج (
أو نوع مختلف من األصول     ك الملكية، لكن ق   حقو  أو أحد مكونات   اإللتزاماتأو  أنواع األصول   

 ؛ وعداد التقارير الماليةأو أحد مكونات حقوق الملكية بموجب المعايير الدولية إل اإللتزامات

 المعتـرف   واإللتزامـات قياس كافة األصول     في   تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية       )د (
 .بها
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أن تتجاوز تكلفة  من المحتمل  مجاالت معينة المتطلبات فيهذه من محددة إعفاءات المعيارهذا يمنح  ٤ مقدمة
التطبيق بأثر رجعي المعيار   هذامنعكما ي.   الماليةمستخدمي البيانات لالمتأتية المنافع لتزام بهاإلا

 خاصة عندما يتطلب التطبيق بأثر  في بعض المجاالت، الدولية إلعداد التقارير الماليةحسب المعايير
 معلومة معينة  مخرجات عملية اإلدارة حول ظروف سابقة بعد أن تكونتصدرهارجعي أحكاما 

 .  مسبقاً
  
  السابقةعموماً مبادئ المحاسبة المقبولة  منالتحول رات توضح كيف أثَإفصاحالمعيار هذا يتطلب  ٥ مقدمة

المالي أدائها ولمنشأة المالي المبلغ عنه لمركز العلى  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةإلى 
  . النقديةهاتدفقاتو

  
 ة الدولي المعاييرجبالمعدة بمو األولى المالية هابياناتت إذا كانار يالمعهذا على المنشأة تطبيق  ٦ مقدمة

 أو بعد ذلك التاريخ، مع تشجيع التطبيق ٢٠٠٤ يناير ١ في تغطي فترة تبدأإلعداد التقارير المالية 
  . المبكر

  
   عن المتطلبات السابقةالتغيرات

  

 وخالفاً.  المجاالتمعظمالمعيار التطبيق بأثر رجعي في يتطلب هذا ، ٨تفسير ال يقتضيكما و ٧ مقدمة
  -:المعيار  هذافإن، ٨تفسير لل

  

 لمـستخدمي    المتأتية إلى تجنب التكاليف التي يحتمل أن تتجاوز المنافع       تضمن إعفاءات تهدف    ي  )أ (
 .ات األخرى ألسباب عمليةستثناءإل من اضئيلالبيانات المالية، وعدد 

  

 . المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةحدث نسخة من وضح أن المنشأة تطبق أي  )ب (
  

 بموجـب   المعـدة المعايير الدولية للمرة األولى      تتبنى    التي المنشأةيرات   تقد ترتبطوضح كيف   ي  )ج (
نفس التاريخ بموجـب مبـادئ       ل أعدتها التي   تقديراتال ب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    

  . السابقةعموماً قبولةالمحاسبة الم
  

 األخرى ال تنطبق    قارير المالية المعايير الدولية إلعداد الت    في    الواردة يةنتقالإلحدد أن األحكام ا   ي  )د (
 .المعايير الدولية للمرة األولى التي تتبنى المنشأةعلى 

  

  . إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةالتحول بشأن المزيد من اإلفصاحيتطلب   ) هـ( 
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  ١  إلعداد التقارير الماليةالمعيار الدولي
  

  للمرة األولى لتقارير الماليةلمعايير الدولية إلعداد ااتبني 
  

 الهدف
  

لمعـايير الدوليـة    حسب ا  للمنشأة    األولى ماليةالبيانات  ال ضمان أن تحتوي   هو   هذا المعيار إن الهدف من     ١
على  ،تلك البيانات المالية   التي تغطيها جزء من الفترة     المالية المرحلية ل   وتقاريرها ،ماليةال التقاريرإلعداد  

 -:يةذات جودة عالمعلومات 
  

  ؛موضوع العرض وقابلة للمقارنة خالل كافة الفترات ين للمستخدمواضحة  )أ (

  ؛ والمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةتوفر نقطة بداية مناسبة للمحاسبة بموجب   )ب (

  . للمستخدمين المتأتيةكلفة ال تتجاوز المنافعت بتوفيرهايمكن   )ج (
  

  نطاق ال
 

 -:ي فهذا المعياريجب على المنشأة تطبيق  ٢
  

 ؛ ولمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةا األولى حسبمالية ال هابيانات  )أ (

 الماليـة   التقارير"   ٣٤ معيار المحاسبة الدولي   بموجب تعرضه ، إن وجد،   مالي مرحلي  تقريركل    )ب (
ارير لمعايير الدولية إلعداد التق   ا حسباألولى  مالية  ال هابياناتالتي تغطيها    الفترةمن  جزء   ل "المرحلية
 .المالية

 
 أول بيانـات ماليـة       هي لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    ا حسب للمنشأة    األولى ماليةالبيانات  إن ال  ٣

 في  بيان صريح وغير متحفظ   من خالل    الدولية إلعداد التقارير المالية،      المعايير سنوية تتبنى فيها المنشأة   
المعايير الدولية إلعـداد    وتكون البيانات المالية بموجب     . عاييربهذه الم  لتزامإلا حولتلك البيانات المالية    

 قامـت  ،إذا، على سـبيل المثـال     لمعايير  ا حسب هذه معدة   هي أول بيانات مالية للمنشأة       التقارير المالية 
  -:ما يليبالمنشأة 

  

  -: أحدث بيانات مالية سابقة لهاعرضت  )أ (

 كافـة   فـي  ية إلعداد التقارير المالية   المعايير الدول  مع   نسجمةغير م متطلبات وطنية   بموجب   )١(
  ؛جوانبال

 البيانـات   إسـتثناء  ب ،جميع الجوانب  من   المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     مع   نسجامإلبا )٢(
  ؛لمعايير بهذه اإلتزامهايفيد  صريحا وغير متحفظ بياناًالتي لم تحتوي المالية 

لية إلعداد التقارير المالية لكن لـيس        المعايير الدو  بعض ب باإللتزامتحتوي على بيان صريح      )٣(
   ؛جميعها

أو ،  المعايير الدوليـة إلعـداد التقـارير الماليـة        مع  غير منسجمة    متطلبات وطنية    بموجب )٤(
  وأ؛  ال يوجد بشأنها متطلبات وطنيةة بنودباسحم لاإلفراديةالمعايير هذه  بعض إستخدامب

المعايير الدوليـة    محددة بموجب    مبالغبالمبالغ  مع تسويات لبعض     ، متطلبات وطنية  بموجب )٥(
 .إلعداد التقارير المالية

 دون  ، الـداخلي فقـط    ستخداملإل المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     بموجب   مالية بياناتأعدت    )ب (
  ؛ أو أي مستخدمين خارجيين لمالكي المنشأةتوفيرها
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 دون  التوحيدغراض   أل ير المالية المعايير الدولية إلعداد التقار    مالية بموجب    تقاريرمجموعة  أعدت    )ج (
عـرض   "١ و محدد في معيار المحاسـبة الـدولي       إعداد مجموعة كاملة من البيانات المالية كما ه       

  وأ؛ "البيانات المالية

 .السابقة  بيانات مالية عن الفتراتتعرضلم   )د (
  

 وال يطبـق  .لمرة األولـى ل المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية هذا المعيار عندما تتبنى المنشأة       يطبق ٤
   -:على سبيل المثال

 سابقاً عرضتهايث أنها    ح ، البيانات المالية بموجب متطلبات وطنية     عرضعن  المنشأة   تتوقف   عندما  )أ (
احتوت على بيان صريح وغير متحفظ حول        إلى مجموعة أخرى من البيانات المالية التي         باإلضافة
 ؛ الماليةلمعايير الدولية إلعداد التقاريربا اإللتزام

 تلـك   تكون متطلبات وطنية و   بموجب بيانات مالية في السنة السابقة       عندما تكون المنشأة قد عرضت      )ب (
لمعايير الدوليـة إلعـداد     با اإللتزامعلى بيان صريح وغير متحفظ حول       قد احتوت   مالية  البيانات ال 

  وأ؛ التقارير المالية

 صـريح وغيـر     حتوت على بيـان   االسابقة   بيانات مالية في السنة      عندما تكون المنشأة قد عرضت      )ج (
لو كان تقرير مدققي الحـسابات       حتى   ،لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    با اإللتزاممتحفظ حول   

  .    متحفظاً على تلك البيانات المالية
  

 قاطبقـت مـسب    المنشأة التي    قامت بها رات في السياسات المحاسبية التي      على التغي المعيار  هذا   يطبقال   ٥
  -: يليلما التغيرات  هذهوتخضع. المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

  

الـسياسات   "٨حاسبية فـي معيـار المحاسـبة الـدولي           في السياسات الم   ات التغير  حول متطلبات  )أ (
  ؛ و"ة واألخطاءيمحاسبالتقديرات الالتغيرات في  ، المحاسبية

  . األخرىعداد التقارير الماليةالمعايير الدولية إل محددة في يةإنتقالمتطلبات   )ب (

  

   والقياساإلعتراف
  

    الماليةالتقاريرإلعداد  ة الدوليحسب المعايير فتتاحيإلابيان المركز المالي 
  

  الماليـة  التقارير إلعداد   ة الدولي حسب المعايير فتتاحي  إل ا بيان المركزالمالي  وعرضعلى المنشأة إعداد     ٦
 للمحاسـبة  نقطة البدايـة     بمثابةهذه   وتكون   ية إلعداد التقارير المالية   المعايير الدول إلى   التحولفي تاريخ   

  . حسب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
  

  السياسات المحاسبية
  

ـ حسب المعاييربيان المركز المالي     نفس السياسات المحاسبية في      إستخدامعلى المنشأة   يتعين   ٧  ة الدولي

.   هذا المعيـار   حسب األولى   بياناتها المالية المعروضة في    الفترات   جميع وخالل   التقارير المالية إلعداد  

 فـي   ساري المفعول ة  ماليالتقارير ال عداد   دولي إل  كل معيار  تلك السياسات المحاسبية ب    تلتزمويجب أن   

د  هو محـد  ما إستثناءب،   الدولية إلعداد التقارير المالية    حسب المعايير نهاية فترة إعداد التقارير األولى      

  .٣٧وب ٣٤-١٣في الفقرات 
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ـ   التي المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     مختلفة من    إصداراتيجب على المنشأة أن ال تطبق        ٨  ت كان
 ال  ماليـة ال التقاريرعداد  جديد إل   دولي  معيار ويمكن للمنشأة أن تطبق   .  تواريخ سابقة سارية المفعول في    
 .  لهطبيق المبكر بالت إذا سمحبعد يوجد إلتزام بتطبيقه

  
 

  التطبيق الثابت ألحدث إصدار من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية: مثال 

                             
  خلفية 

 
ـ   الدولية إلعداد التقارير المالية    حسب المعايير  األولىتعتبر نهاية فترة إعداد التقارير      ديـسبمر  ٣١ ي ه

 فقـرة   أنظر( عرض معلومات مقارنة في تلك البيانات المالية لسنة واحدة فقط            "أ"تقرر المِنشأة   .  ٥×٢٠
 يناير ١وعليه، يكون تاريخ تحولها إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية هو بداية العمل في               ). ٣٦
ئ مبـاد البيانات المالية بموجـب     " أ"عرضت المنشأة   ). ٣×٢٠ ديسمبر ٣١أو إقفال العمل في      (٤×٢٠

  .٤×٢٠ ديسمبر ٣١ من كل عام وحتى ديسمبر ٣١ السابقة بشكل سنوي حتى عموماًالمحاسبة المقبولة 
  

 تطبيق المتطلبات
  

تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية سارية المفعول للفترات المنتهية فـي            " أ"يطلب من المنشأة    
  -: عند٥×٢٠ ديسمبر ٣١
 ١ إلعداد التقارير المالية في      ة الدولي حسب المعايير  فتتاحيإل ا اليبيان المركز الم   وعرض إعداد  )أ (

  ؛ و٤×٢٠ يناير
بما فـي ذلـك المبـالغ        (٥×٢٠ ديسمبر ٣١ في تاريخ    قائمة المركز المالي لها   إعداد وعرض     )ب (

، وبيانات التغيرات في حقوق الملكية، وبيان التـدفق          الشامل ، وبيان الدخل  )٤×٢٠المقارنة لعام   
واإلفـصاحات  ) ٤×٢٠بما في ذلك المبالغ المقارنة لعام        (٥×٢٠ ديسمبر ٣١ة لغاية   النقدي للسن 

  ).٤×٢٠بما في ذلك المعلومات المقارنة لعام (
  

إذا لم يكن المعيار الدولي الجديد إلعداد التقارير المالية إلزاميا بعد ولكن يسمح بالتطبيق المبكـر لـه،                  
طبيق ذلك المعيار في بياناتها المالية األولى حسب المعيار الدولي          ، لكن ال ُيطلب منها، ت     "أ"ُيسمح للمنشأة   

  .إلعداد التقارير المالية
 

  
 

 التغيـرات فـي    األخرى علىالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  في   الواردةية  نتقالإلتنطبق األحكام ا   ٩
المعايير الدولية إلعداد التقـارير      بشكل مسبق ت  إستخدم المنشأة التي    قامت بها التي   السياسات المحاسبية 

 إلعـداد التقـارير الماليـة    المعايير الدولية  التي تتبنى المنشأة تحول هذه األحكام على     تطبقوال  . المالية
 .ب٣٤و أ ٣٤ و ح٢٥و د ٢٥ ما هو محدد في الفقرات إستثناءب، المعايير  هذهإلى للمرة األولى

  

فتتاحي بيان المركز المالي اإل    في   على المنشأة  ،ج٣٦-أ٣٦وب  ٣٤-١٣ في الفقرات    واردهو   ما   إستثناءب ١٠
  -: أن تقوم بما يلي إلعداد التقارير الماليةة الدوليحسب المعايير

  

المعايير الدوليـة إلعـداد التقـارير        بموجب كما هو مطلوب   اإللتزاماتو بكافة األصول    اإلعتراف  )أ (
  ؛المالية

 بمثل  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    لم تسمح    إذا   إلتزامات أو    بالبنود كأصول  اإلعترافعدم   )ب (
  ؛عترافإلذلك ا

 كنـوع    السابقة عموماًبموجب مبادئ المحاسبة المقبولة     تم اإلعتراف بها    التي  إعادة تصنيف البنود      )ج (
نوع مختلف من األصول أو     ك لكنوكية،   حقوق المل  مكونات أو أحد    اإللتزامات أو   واحد من األصول  

  ؛ والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية حقوق الملكية بموجب مكوناتو أحد  أاإللتزامات
  . المعترف بها اإللتزاماتو قياس كافة األصول في المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةتطبيق   )د (
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  المعـايير  حـسب  فتتـاحي إل ا بيان المركز المالي  يمكن للسياسات المحاسبية التي تستخدمها المنشأة في          ١١

ـ   أن تختلف عن تلك     إلعداد التقارير المالية    ة  الدولي المبـادئ   إسـتخدام بتـاريخ   النفس  التي تستخدمها ل

 التحـول والمعامالت قبل تاريخ    وتنشأ التعديالت الناجمة عن األحداث      .  السابقة عموماًة المقبولة   يالمحاسب

فـي   بتلك التعـديالت      مباشرة المنشأة أن تعترف  على  ولهذا   .المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    إلى  

المعـايير  إلـى    التحولفي تاريخ   ) فئة أخرى من حقوق الملكية     إذا كان مناسبا،     ،أو (األرباح المحتجزة 

  .الدولية إلعداد التقارير المالية
  

ن المركز المـالي    بياإلتزام  وجوب  ب الذي يفيد يتعلق بالمبدأ   فيما  ات  ستثناءإل هذا المعيار فئتين من ا     حددي  ١٢
   -:المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةكل معيار من بللمنشأة  اإلفتتاحي

  

 المعايير الدوليـة إلعـداد التقـارير الماليـة        إعفاءات من بعض متطلبات     ط  ٢٥-١٣تمنح الفقرات     )أ (
 .خرىألا

 د التقارير المالية  المعايير الدولية إلعدا  التطبيق بأثر رجعي لبعض جوانب       ب٣٤-٢٦تمنع الفقرات     )ب (
  .خرىألا

  
   األخرىالمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةعفاءات من اإل

  

  -:أو اكثر من اإلعفاءات التالية اًواحدتستخدم أن يمكن للمنشأة   ١٣
  

  ؛)١٥الفقرة  (ندماج األعمالإ  )أ (

 ؛)١٩-١٦الفقرات  (كتكلفة مقدرة أو إعادة التقييم القيمة العادلة  )ب (

  ؛)أ٢٠ و٢٠ اتالفقر(ظفين منافع المو  )ج (

   ؛)٢٢ و٢١ الفقرتان ( المتراكمة العمالتترجمةفروقات   )د (

  ؛)٢٣الفقرة ( األدوات المالية المركبة   )هـ( 

  ؛)٢٥ و٢٤ الفقرتان( والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة الشركات التابعة إلتزاماتوأصول   )و (

  ؛)أ٢٥ الفقرة (سابقاًمعترف بها المالية الدوات األ وصف  )ز (

  ؛ )ج٢٥ وب٢٥ تانالفقر(معامالت الدفع على أساس األسهم   )ح (

 ؛)د٢٥الفقرة ( مينعقود التأ  )ط (

 ؛ )هـ٢٥الققرة (إزالة اإللتزامات متضمنتاً تكلفة الممتلكات، والمصانع والمعدات   )ي (

 ؛ )و٢٥الفقرة (عقود التأجير   )ك (

 ؛ و)ز٢٥الفقرة  ( المبدئيقياس القيمة العادلة لألصول المالية أو اإللتزامات المالية عند اإلعتراف  )ل (

األصل المالي أو اًألصل الغير ملموس الذي إعتبر بموجب تفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد   )م (
 )ح٢٥الفقرة " (ترتيب إمتياز تقديم الخدمات " ١٢التقارير المالية 

 
 .بنود أخرى مع تطبيق هذه اإلعفاءات قياساًال يتعين على المنشأة 

 
وعند تحديد القيم العادلة وفقاً للمعيار الدولي إلعداد . فاءات أدناه إلى القيمة العادلةتشير بعض اإلع  ١٤

وأي إرشادات ) أ(التقارير المالية هذا، تقوم المنشأة بتطبيق تعريف القيمة العادلة الوارد في الملحق 
يد القيم العادلة لألصل أو محددة أخرى واردة في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية األخرى عند تحد

  . وتعكس هذه القيم العادلة الظروف القائمة في تاريخ تحديدها. اإللتزام المعني
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  ندماج األعمالإ
  

قبل ت بها إعترف التي األعمالإندماج على عمليات  "ب" في الملحق  الواردةالمتطلباتتطبيق على المنشأة  ١٥
  .د التقارير الماليةالمعايير الدولية إلعدا إلى التحولتاريخ 

  

  قدرةمكتكلفة التقييم إعادة  أو القيمة العادلة
  

المعايير الدولية   إلى   التحول في تاريخ     والمعدات والمصانع الممتلكات  في كن للمنشأة أن تختار قياس بند       ١٦
فـي ذلـك    مقدرة  تكلفته ال قيمة العادلة على أنها     تلك ال  العادلة، وأن تستخدم      بقيمته إلعداد التقارير المالية  

  .التاريخ
  

  والمعداتوالمصانعالممتلكات بند في تقييم تعيد أن للمرة األولى يمكن للمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية  ١٧
المعايير الدولية إلعداد التقـارير      إلى   التحولفي تاريخ     السابقة عموماًبموجب مبادئ المحاسبة المقبولة     

 التقييم، إذا كان إعادة التقييم في ذلك التـاريخ           في تاريخ إعادة   مقدرةكتكلفة  ،   أو قبل ذلك التاريخ    ،المالية
  -: مع على نطاق واسع للمقارنةقابالً

  

    أو؛القيمة العادلة  )أ (
 على ، لتعكسالمعدلة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بموجب المستهلكةتكلفة ال أو التكلفة )ب (

  . محددسعار عام أو في مؤشر أتغيرات ال ،سبيل المثال
  

  -:ما يلي لأيضاً متوفرة ١٧ و١٦ نالفقرتيفي الواردة ات ختيارإلاإن   ١٨
  

 ٤٠في معيار المحاسبة الدولي نموذج التكلفة إستعمال ، إذا اختارت المنشأة العقارات اإلستثمارية  )أ (
 ؛ و"العقارات اإلستثمارية

  

  -:التي تلبياألصول غير الملموسة   )ب (

بما في  ("األصول غير الملموسة"  ٣٨ في معيار المحاسبة الدوليلواردة اعتراف إل امعايير )١(
  ؛ و)للتكلفة األصليةالذي يمكن اإلعتماد عليه  القياس ذلك

ذلك وجود سوق  متضمناً( إلعادة التقييم ٣٨ في معيار المحاسبة الدولي المعايير الواردة في )٢(
 ).نشط

  
  .اإللتزامات وأاألخرى ل لألصوات ختياراإل هذه إستخدامال يحق للمنشأة 

  
  

 بموجب مبـادئ    مقدرةقد وضعت تكلفة    للمرة األولى أن تكون     المعايير الدولية    التي تتبنى للمنشأة  يمكن    ١٩
قياسها بقيمتها العادلة في    من خالل   وإلتزاماتها   هاأصولجميع   أو    لبعض السابقة عموماًالمحاسبة المقبولة   

 ويمكن للمنشأة أن تـستعمل    . األوليكتتاب العام   إل أو ا  لخصخصةحدث معين مثل ا   نتيجة ل ،  محددتاريخ  
 الدولية إلعـداد التقـارير      حسب المعايير  تكلفة مقدرة ك األحداث   العادلة المستندة إلى  للقيمة  قياسات  ال تلك

  . في تاريخ ذلك القياسالمالية
  

  منافع الموظفين
تيح الذي ي  "نطاق" إستخدامن تختار   كن للمنشأة أ  ، يم "منافع الموظفين " ١٩بموجب معيار المحاسبة الدولي       ٢٠

األسلوب ويتطلب التطبيق بأثر رجعي لهذا      . كتواريةإل والخسائر ا  األرباحبعض  باإلعتراف  عدم  ل المجال
وحتـى تـاريخ    خطة منافع الموظفين    كتوارية المتراكمة من بداية     إلأن تجزأ المنشأة األرباح والخسائر ا     

.  غير معتـرف بهـا    أخرى  إلى أجزاء معترف بها و     ية إلعداد التقارير المالية   المعايير الدول إلى   التحول
كتواريـة  إلبكافة األرباح والخـسائر ا    تعترف   أن    للمرة األولى  ةيالمعايير الدول ، يمكن لمنشأة تتبنى     لكنو

سـلوب  األت  إستخدم، حتى وان    المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     إلى   التحولفي تاريخ   المتراكمة  
 منـشأة تتبنـى     تإسـتخدم إذا  عليه  و. كتوارية الالحقة إلوالخسائر ا المتعلق باألرباح     أعاله المشار إليه 

  . منافع الموظفين خططجميع على تطبيقهعليها يتعين ، ختيارإلاهذا للمرة األولى المعايير الدولية 
  

 ١٩ من معيار المحاسبة الدولية )ع ( أ١٢٠أ يمكن للمنشأة اإلفصاح عن المبالغ المطلوبة بموجب الفقرة ٢٠
 للمعايير الدولية إلعداد نتقالالمبالغ لكل فترة محاسبية بأثر مستقبلي من تاريخ اإلتاريخ حيث يتم تحديد 
  .التقارير المالية
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   المتراكمة  العمالتترجمة اتفروق

 تقوم المنشأة أن" ةاألجنبي العمالت صرف التغيرات في أسعار آثار "٢١معيار المحاسبة الدولي يقتضي   ٢١
  -:ما يليب

  

 كعنصر منفصل  في بيان الدخل الشامل والمتراكم اآلخر العمالتترجمةبعض فروقات ب لإلعتراف   )أ (
 وقوق الملكية؛ من عناصر ح

ية تلك العملتراكمة الخاصة ب الم العمالتترجمة وإلعادة تصنيف ،بعملية أجنبية التصرفعند  )ب (
 من حقوق  )من التحوطات ذات العالقةكان مطبقا، األرباح والخسائر  إن بما في ذلك،(األجنبية 

  .التصرفالناتج عن مثل  هذا الخسائر  وأكجزء من األرباح الملكية للربح أو الخسارة 
  

متطلبات هذه البأن تلتزم   للمرة األولىتتبنى المعايير الدوليةمنشأة بالنسبة ل غير الضروري لكن من ٢٢
المعايير الدولية   إلى التحولالمتراكمة التي كانت موجودة في تاريخ العمالت ترجمة فروقات المرتبطة ب

  -:هذا اإلعفاء  للمرة األولىمنشأة تتبنى المعايير الدولية تإستخدم إذا .إلعداد التقارير المالية
اريخ  في تاًبأنها تساوي صفر المتراكمة لكافة العمليات األجنبية  العمالتترجمة فروقات عتبرتُ  )أ (

 ؛ والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى التحول
  

 التي نشأت قبل تاريخ التحول إلى المعايير ،يجب أن تستبعد فروقات ترجمة العمالت المتراكمة  )ب (
  .ويجب أن تتضمن فروقات الترجمة النهائيةالخسائر لمالية، من األرباح و إلعداد التقارير االدولية

  

   المركبةاألدوات المالية

داة المالية   األ ئةتجزالمنشأة   منفي البداية    "العرض: األدوات المالية " ٣٢ معيار المحاسبة الدولي     يقتضي  ٢٣
، فـإن  قائمـاً اإللتـزام  فإذا لم يعد عنصر . ملكيةالحقوق اإللتزامات و   منفصلة من   إلى عناصر   المركبة  

الجـزء  : لى فصل جزأين من حقوق الملكيـة       ينطوي ع  ٣٢التطبيق بأثر رجعي لمعيار المحاسبة الدولي       
والجزء اآلخر يمثـل    اإللتزام،  لى عنصر   يمثل الفائدة المتراكمة المضافة إ     و األرباح المحتجزة األول في   
 بموجـب هـذا      للمرة األولى  ال تحتاج منشأة تتبنى المعايير الدولية     و لكن   . ق الملكية األصلي  عنصر ح 
المعايير الدوليـة    إلى   التحول في تاريخ    قائماً اإللتزامم يكن عنصر    أن تفصل هذين الجزأين إذا ل     المعيار  

  .إلعداد التقارير المالية
  

   والشركات الزميلة والمشاريع المشتركةالشركات التابعةلتزامات إأصول و
  

 ييرتبني هذه المعا  ل الحق في وقت     للمرة األولى  ر الدولية المعاييتتبنى  منشأة  إلى   شركة تابعة  تحولتإذا    ٢٤
 بأي من القيم   المالية   ا في بياناته  هاالتزاماتو ا أصوله  قياس على الشركة التابعة  يتعين   األم،    الشركة من قبل 
  -:ةالتالي

  

 الـشركة   تحول تاريخ    على بناءاًاألم،  لبيانات المالية الموحدة للشركة     اتتضمنها  التي  المحملة   المبالغ  )أ (
 التوحيـد إجـراءات  على  إذا لم يتم إجراء تعديالت     ،لماليةالمعايير الدولية إلعداد التقارير ا    إلى  األم  

 ؛ والشركة التابعةاألم  الشركة تشتري التي بموجبها إندماج األعمالوآثار 
    

إلـى  الشركة التابعة    تاريخ تحول     على بناءاً المعيار،   ما تبقى من هذا    التي يقتضيها    المحملة المبالغ )ب (
  البند فيالمشار إليها   عن تلك    المبالغهذه  ختلف  ويمكن أن ت  .  اليةالمعايير الدولية إلعداد التقارير الم    

  -:)أ(
  

المعايير  إلى   التحول تعتمد على تاريخ     طرق قياس المعيار  هذا   في   ات اإلعفاء ينتج عن عندما   )١(
 .الدولية إلعداد التقارير المالية

 تلـك  عـن    لتابعةللشركة ا  في البيانات المالية     المستخدمةعندما تختلف السياسات المحاسبية      )٢(
 تـستخدم  أن   للشركة التابعة  يمكن   على سبيل المثال،  . البيانات المالية الموحدة  المستخدمة في   
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 "  والمعـدات  والمـصانع الممتلكات  "  ١٦نموذج التكلفة المذكور في معيار المحاسبة الدولي        
  .لمجموعة نموذج إعادة التقييما  أن تستخدم يمكنفي حين، كسياسة محاسبية تنتهجها

  
  للمرة األولـى   تبنى المعايير الدولية  يالذي   مشتركالمشروع  الزميلة أو   الة  شركلل ة متاح مماثلةالمعالجة  ال

  .أو سيطرة مشتركة عليه هام المنشأة التي لها تأثير وقت الحق لتبنيها من قبلفي 
  

أو  ( لها تابعةشركه ال ال من قبل  لتبنيها   خ الحق  في تاري   للمرة األولى  منشأة المعايير الدولية  التبنت   إذا   لكن  ٢٥
أصـول   قيـاس    ،بياناتها المالية الموحـدة   في   يتعين على المنشأة،  ،  )مشتركمشروع  ال أو   زميلة شركةال
 كمـا فـي     المحملـة  المبالغبنفس  )  أو المشروع المشترك   أو الشركة الزميلة  ( الشركة التابعة إلتزامات  و

سـتيعاب  إلتعديل  ال  إجراء بعد) روع المشترك  أو المش  لزميلةأو الشركة ا  ( للشركة التابعة البيانات المالية   
اشترت فيهـا    التي   إندماج األعمال  آثارإستيعاب  حقوق الملكية و  لة  يمحاسبالتعديالت  ال و لتوحيدمتطلبات ا 

إعداد ي   ف  للمرة األولى   الشركة األم المعايير الدولية    تبنت، إذا   وعلى نحو مماثل    .الشركة التابعة المنشأة  
إلتزاماتهـا  وأصولها  عليها قياس   يجب   الية الموحدة،  بياناتها الم   إعداد  أو بعد  تها المالية المنفصلة قبل   بيانا

  .التوحيد تعديالت إستثناءبنفس المبالغ في كل من البيانين الماليين، ب
  

  سابقاًمعترف بها المالية الدوات األ وصف

 أن يحدد األصل المالي عند " اإلعتراف والقياس:األدوات المالية  "٣٩معيار المحاسبة الدولي على أ ٢٥
أنها أصل ) معينةشريطة أن تلبي معايير (اإلعتراف األولي أنه متوفر للبيع، أو أن تحدد األداة المالية 

 الربح أو الخسارة، وبالرغم من هذا المتطلب تنطبق لمالي أو إلتزام مالي بالقيمة العادلة من خال
   -:لتاليةات في الحاالت استثناءاإل

 إلى المعايير الدولية نتقالأنها متوفرة للبيع في تاريخ اإلعلى يسمح ألية منشأة أن تحدد األداة المالية   )أ (
 .إلعداد التقارير المالية

 بموجب المعايير الدولية إلعداد التي تم إعدادها للمرة األولىالمنشأة التي تعرض بياناتها المالية  )ب (
 هذه المنشأة يسمح لها أن تحدد –  أو بعد ذلك٢٠٠٦ سبتمبر ١ة تبدأ في  سنويلفترةالتقارير المالية 
 إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أي أصل مالي أو إلتزام مالي أنه نتقالفي تاريخ اإل

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، شريطة أن يلبي األصل أو اإللتزام المقاييس في الفقرة  
 . في ذلك التاريخ٣٩أ من معيار المحاسبة الدولي ١١أو الفقرة ) ٢) (ب (٩، )١) (ب( ٩

 بموجب المعايير الدولية إلعداد التي تم إعدادها للمرة األولىالمنشأة التي تعرض بياناتها المالية   )ج (
 هذه -٢٠٠٦ سبتمبر ١ أو بعد ذلك وقبل ٢٠٠٦ يناير ١التقارير المالية لفترة سنوية تبدأ في 

 إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أي أصل نتقال يسمح لها أن تحدد في تاريخ اإلةالمنشأ
مالي أو إلتزام مالي أنه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، شريطة أن يلبي األصل أو 

 ٣٩لمحاسبة الدولي أ من معيار ا١١أو الفقرة ) ٢) (ب (٩، )١) (ب(٩اإللتزام المقاييس في الفقرة 
 ١ إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية قبل نتقالفي ذلك التاريخ، وعندما يكون تاريخ اإل

، ويمكن أن تشمل ٢٠٠٥ سبتمبر ١ فإن هذه التحديدات ليست بحاجة إلكمالها حتى ٢٠٠٥سبتمبر 
 إلى المعايير الدولية نتقال اإلكذلك األصول المالية واإللتزامات المالية المعترف بها بين تاريخ

 .٢٠٠٥ سبتمبر ١إلعداد التقارير المالية و 

 بموجب المعايير الدولية إلعداد التي تم إعدادها للمرة األولىالمنشأة التي تعرض بياناتها المالية   )د (
ب، ٤أ، تطبيق ٤٨أ، ١١ وتطبق الفقرات ٢٠٠٦ يناير ١التقارير المالية لفترة سنوية تبدأ قبل 

 من معيار ١٣  و١٢ و٩ في الفقرات ٢٠٠٥ب وتعديالت عام ٣٣أ، تطبيق ٣٣ك، تطبيق ٤تطبيق
هذه المنشأة يسمح لها في بدء أول فترة إعداد تقارير مالية لها بموجب  -٣٩المحاسبة الدولي 

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أن تحدد بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أي أصل
مالي أو إلتزام مالي يتأهل لهذا التحديد في ذلك التاريخ حسب هذه الفقرات الجديدة والمعدلة، وعندما 
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 ١تبدأ أول فترة إعداد تقارير مالية للمنشأة بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية قبل 
، ومن الممكن أن ٢٠٠٥ سبتمبر ١ فإن هذه التحديدات ليست بحاجة إلكمالها حتى ٢٠٠٥سبتمبر 

، ٢٠٠٥ سبتمبر ١تشمل كذلك أصوالً مالية وإلتزامات مالية يتم اإلعتراف بها بين بداية تلك الفترة و
 فإن عليها إعادة عرض ٣٩وإذا أعادت المنشأة عرض المعلومات المقارنة لمعيار المحاسبة الدولي 

عة األصول المالية أو اإللتزامات تلك المعلومات لألصول المالية أو اإللتزامات المالية أو مجمو
 بموجب المعايير الدولية إلعداد تم إعدادهاالمالية أو كليهما المحددة في بدء أول فترة تقارير مالية 

التقارير المالية، وتتم إعادة العرض هذه للمعلومات المقارنة فقط إذا كانت البنود أو المجموعات 
أ من معيار ١١أو الفقرة ) ٢) (ب (٩، )١) (ب (٩في الفقرة المحددة قد لبت المقاييس لهذا التحديد 

 إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، أو إذا تم نتقال في تاريخ اإل٣٩المحاسبة الدولي 
 إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تكون قد لبت المقاييس في نتقالإمتالكها بعد تاريخ اإل

 .أ في تاريخ اإلعتراف األولى١١أو الفقرة ) ٢) (ب (٩، )١ ()ب (٩الفقرة 

بالنسبة للمنشأة التي تعرض بياناتها المالية التي تم إعدادها للمرة األولى بموجب المعايير الدولية ) هـ(
 من معيار ٩١ بالرغم من الفقرة - ٢٠٠٦ سبتمبر ١إلعداد التقارير المالية لفترة سنوية تبدأ قبل 

 أية أصول مالية وإلتزامات مالية حددتها المنشأة أنها بالقيمة العادلة من خالل ٣٩دولي المحاسبة ال
أعاله والتي حددت في السابق أنها البند المحوط ) د(أو ) ج(الربح أو الخسارة حسب الفقرة الفرعية 

الوقت الذي في العالقات المحاسبية لتحوط القيمة العادلة ال يتم تحديدها من هذه العالقات في نفس 
 .تحدد فيه أنها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

  

  معامالت الدفع على أساس األسهم

طلب منها، أن تطبق المعيـار الـدولي        لكن ال يُ  ،   للمرة األولى  المعايير الدولية يتم تشجيع منشأة تتبنى      ب ٢٥
 ٧ت حقوق الملكية الممنوحـة بتـاريخ        على أدوا " الدفع على أساس األسهم   " ٢  المالية التقاريرإلعداد  
لكـن  ، المعايير الدولية للمرة األولىبنى تشجيع منشأة تت أيضاًويتم .  أو قبل ذلك التاريخ  ٢٠٠٢ نوفمبر

أدوات حقوق الملكية الممنوحة     على   ٢  المالية التقاريرأن تطبق المعيار الدولي إلعداد      يطلب منها،   ال  
 المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليـة  إلى التحول خ تاري)أ( :قبلتستحق  التي ٢٠٠٢ نوفمبر ٧بعد 

أن تطبـق المعيـار     المعايير الدولية للمرة األولى      إذا اختارت منشأة تتبنى      لكن .٢٠٠٥  يناير ١ )ب(
 فقط إذا أفصحت    لملكية تلك، فيمكنها أن تفعل ذلك      أدوات حقوق ا    على ٢  المالية التقاريرالدولي إلعداد   

المعيـار   فـي  تعريفها تاريخ القياس كما تم   فيمحددة  ال لتلك األدوات  ة عالنية عن القيمة العادلة    لمنشأا
التي لـم يطبـق     حقوق الملكية   منح أدوات   لكافة عمليات   أما بالنسبة   . ٢ الدولي إلعداد التقارير المالية   

 نـوفمبر  ٧ الممنوحة فـي     ال أدوات حقوق الملكية   مث (٢ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية    عليها  
مع ذلك أن تفـصح  المعايير الدولية للمرة األولى ، فيجب على منشأة تتبنى ) أو قبل ذلك التاريخ ٢٠٠٢

وإذا . ٢ المعيار الدولي إلعداد التقـارير الماليـة       من   ٤٥ و ٤٤ في الفقرتين  عن المعلومات المطلوبة  
 أو بنود منح أدوات حقوق الملكيـة التـي لـم     شروطالمعايير الدولية للمرة األولى   عدلت منشأة تتبنى  

 ٢٩-٢٦، فال يطلب من المنشأة تطبيق الفقـرات         ٢ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية    يطبق عليها   
المعـايير   إلـى    التحـول تاريخ  ) أ(لتعديل قبل    إذا حدث ا   ٢ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية    من  

  .٢٠٠٥  يناير١) ب (يةالدولية إلعداد التقارير المال
  

المعيـار الـدولي   لكن ال يطلب منها، أن تطبق    ،  المعايير الدولية للمرة األولى   بنى  يتم تشجيع منشأة تت      ج٢٥
ـ    معامالت الدفع على أساس األسهم       نالناتجة م اإللتزامات  على   ٢ إلعداد التقارير المالية   ت التـي تم

تشجيع منشأة تتبنى    أيضاًويتم   . ية إلعداد التقارير المالية   المعايير الدول إلى   التحولتسويتها قبل تاريخ    
 ٢ المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليـة     أن تطبق   كن ال يطلب منها،     ل،  المعايير الدولية للمرة األولى   

 التـي ينطبـق عليهـا       لإللتزاماتأما بالنسبة   . ٢٠٠٥ يناير ١ تسويتها قبل    ت التي تم  اإللتزامات على
 المعايير الدوليـة للمـرة األولـى   طلب من منشأة تتبنى ، فال ُي٢ دولي إلعداد التقارير المالية  المعيار ال 

 نـوفمبر  ٧فترة أو تـاريخ قبـل       بإلى الحد الذي ترتبط فيه المعلومات       معلومات مقارنة    عرضإعادة  
٢٠٠٢  .  
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  عقود التأمين
المعيار الدولي  في  الواردة  ية  نتقالإلق األحكام ا  أن تطب المعايير الدولية للمرة األولى     يمكن لمنشأة تتبنى       د٢٥

التغيرات في الـسياسات المحاسـبية      من  المعيار  ذلك   حدوي. "عقود التأمين " ٤ إلعداد التقارير المالية  
  .المعايير الدولية للمرة األولىتتبنى  منشأة تجريها التي التغيراتلعقود التأمين، بما فيها 

  

خلة ضمن االية لإلزالة واإلستعادة واإللتزامات المماثلة الدالتغيرات في اإللتزامات الح
  تكلفة الممتلكات والمصانع والمعدات 

  

إضافة تغييرات معينـة فـي       للجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية         ١ يتطلب التفسير    هـ ٢٥
 ، الذي تتعلق به أو خـصمها منهـا         إلى تكلفة األصل   إلتزامات اإلزالة واإلستعادة واإللتزامات المماثلة    

وبعد ذلك إستهالك المبلغ القابل لإلستهالك  المعدل لألصل وذلك بأثر مستقبلي على مدى عمره النافع                
 تمتثل لهذه المتطلبات الخاصة بالتغييرات في هـذه         ن أ للمرة األولى  وال تحتاج الجهة المتبنية      ،المتبقي

 وإذا قامت الجهة    ، إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية      النتقاإللتزامات التي حدثت قبل تاريخ اإل     
  -: فإن عليها ما يليستثناء هذا اإلإستخدام بللمرة األولىالمتبنية 

 إلى المعايير الدولية إلعداد التقـارير الماليـة حـسب           نتقالقياس اإللتزام كما هو في تاريخ اإل        )أ (
  ؛٣٧معيار المحاسبة الدولي 

 للجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد      ١ي يوجد به اإللتزام ضمن نطاق التفسير        إلى المدى الذ    )ب (
التقارير المالية تقدير المبلغ الذي كان سيتم إدخاله في تكلفة األصل ذي العالقة عنـدما  نـشأ                  

 أفضل تقـدير للمنـشأة      إستخدام وذلك بخصم اإللتزام حتى ذلك التاريخ ب       ،للمرة األولى اإللتزام  
 اإللتزامالخصم التاريخية المعدلة حسب المخاطرة التي كانت ستنطبق على ذلك           ) أسعار(لسعر  

  ؛ وعلى مدى الفترة التي تتخلل ذلك

 إلى المعـايير إلعـداد التقـارير        نتقالحساب اإلستهالك المتراكم لذلك المبلغ كما في تاريخ اإل          )ج (
 سياسة اإلستهالك التي تتبناهـا      مإستخداالمالية على أساس التقدير الحالي للعمر النافع لألصل ب        
  .المنشأة بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

  

  عقود اإليجار
  

 للجنة تفسيرات المعايير الدولية ٤ية في التفسير نتقال تطبيق األحكام اإلللمرة األولى يمكن للجهة المتبنية  و٢٥
 على ذلك يمكن للجهة المتبنية      وبناءاً ،ب على عقد إيجار   تحديد ما إذا كان الترتي    إلعداد التقارير المالية    

 إلى المعايير الدوليـة إلعـداد التقـارير         نتقال تحديد ما إذا كان ترتيب قائم في تاريخ اإل         للمرة األولى 
  .المالية يحتوي على عقد إيجار على أساس الحقائق والظروف السائدة في ذلك التاريخ

  

  مالية أو اإللتزامات المالية قياس القيمة العادلة لألصول ال
  

 يمكن للمنشأة تطبيق المتطلبات في الجملة األخيـرة مـن معيـار             ٧،٩بالرغم من متطلبات الفقرتين     ز    ٢٥
  -:أ بأحد الطرق التالية٧٦التطبيق  وفقرة ٧٦فقرة التطبيق  ٣٩المحاسبة الدولي 

   أو ؛٢٠٠٢ أكتوبر ٢٥بأثر مستقبلي على المعامالت التي تم الدخول بها   )أ (

 .٢٠٠٤ يناير ١بأثر مستقبلي على المعامالت التي تم الدخول بها بعد   )ب (
  

   ترتيبات إمتياز تقديم الخدمات
  

ح  يمكن للجهة التي تطبق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى أن تطبق األحكام االنتقالية                 ٢٥
  .١٢الواردة في التفسير 
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  تكاليف اإلقتراض
يمكن أن تطبق المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة األولى األحكام المؤقتة الواردة في الفقرات  ط ٢٥

ويتم . ٢٠٠٧كما تم تعديله في عام " تكاليف اإلقتراض "٢٣ من معيار المحاسبة الدولي ٢٨ و٢٧
خ التحول إلى  أو تاري٢٠٠٩ يناير ١ في هذه الفقرات كما من النفاذتفسير اإلشارات إلى تاريخ 

  . المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، أيهما يأتي الحقاًً
  

 للمعايير الدولية إلعداد التقـارير الماليـة       التطبيق بأثر رجعي     منات  ستثناءاإل
  األخرى

  

  الماليـة األخـرى    المعايير الدولية إلعداد التقارير   التطبيق بأثر رجعي لبعض جوانب      المعيار  هذا  يمنع    ٢٦
  -:ما يليالمتعلقة ب

  ؛)أ٢٧ و٢٧اتفقرال( المالية اإللتزاماتوالمالية عتراف باألصول إل اإلغاء  )أ (

  ؛)٣٠-٢٨ الفقرات(محاسبة التحوط   )ب (

    ؛ و)٣٤-٣١فقرات ال(التقديرات   )ج (

 .)ب٣٤أ و٣٤الفقرات  (المتوقفةعمليات اللبيع ول  بهامحتفظنفة بأنها أصول األصول المص  )د (

  ). ج٣٤الفقرة (حصص غير المسيطرة بعض جوانب محاسبة ال) هـ(
  

   الماليةاإللتزاماتو  المالية باألصولاإلعتراف إلغاء
  

تطبيق متطلبات  المعايير الدولية للمرة األولى     أ، يجب على منشأة تتبنى      ٢٧  هو مسموح في الفقرة     ما إستثناءب  ٢٧
 ينـاير  ١ فـي  التي تحدث    عامالتللم مستقبلي بأثر   ٣٩  في معيار المحاسبة الدولي    الواردةاإلعتراف   إلغاء

 اإلعتـراف  المعايير الدولية للمرة األولـى     منشأة تتبنى    ألغت، إذا   آخر بمعنىو.  أو بعد ذلك التاريخ    ٢٠٠٤
الـسابقة   عمومـاً ة المقبولة   يمبادئ المحاسب ال مالية غير مشتقة بموجب      التزامات أو   بأصول مالية غير مشتقة   

 بموجـب   اإللتزامـات وعتراف بتلك األصول    إل عدم ا  يتعين عليها  ،٢٠٠٤ يناير ١ حدثت قبل    معاملةنتيجة  
  ).  الحقةمعاملةحدث أو نتيجة لإلعتراف تكن مؤهلة ما لم  (المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

  
فـي معيـار     الـواردة    اإلعتراف إلغاءبق متطلبات    يمكن للمنشأة أن تط    ،٢٧ نص الفقرة    الرغم من وب أ  ٢٧

المعلومـات الالزمـة    كون  يخ تختاره المنشأة؛ بشرط أن ت     تاربموجب   بأثر رجعي    ٣٩لدولي  المحاسبة ا 
 بهـا   اإلعتـراف  ألغيالتي   المالية   اإللتزاماتوألصول المالية   على ا  ٣٩ لتطبيق معيار المحاسبة الدولي   

  . المعامالتتلك لمحاسبة العند بداية قد تم الحصول عليها  سابقة، معامالتنتيجة 
  

  التحوطمحاسبة 
، المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     إلى   التحول  في تاريخ     ٣٩ كما يتطلب معيار المحاسبة الدولي    و  ٢٨

  -:جب على المنشأة أن تقوم بما يليي

  القيمة العادلة؛ وقياس كافة المشتقات ب  )أ (
 بموجب مبـادئ    هااإلبالغ عن إلغاء كافة الخسائر واألرباح المؤجلة الناتجة عن المشتقات التي تم            )ب (

 .إلتزامات أو  كانت أصوالًكما لو السابقة عموماًالمحاسبة المقبولة 
 

إلعداد التقارير   ة الدولي حسب المعايير  بيان المركز المالي اإلفتتاحي    في   تعكسيجب على المنشأة أن ال        ٢٩
على  (٣٩ ة الدولي بموجب معيار المحاسب  عليها  محاسبة التحوط   لتطبيق   غير مؤهلة  عالقة تحوط    المالية

 المحوطبند  ال يكون أو   ، عدة عالقات تحوط تكون فيها أداة التحوط  أداة نقد أو خيار مكتوب؛             سبيل المثال 
 حتـى تـاريخ    محـتفظ بـه      إسـتثمار يغطي التحوط مخاطر الفائدة في      حيث  ؛  أو    مركز مالي صافي  

وط بموجب مبـادئ المحاسـبة      حبند م على أنه    مركز مالي صافي    المنشأة وصفت لكن إذا    .)اإلستحقاق
حـوط  المالي الـصافي كبنـد م      ذلك المركز    ضمن مفرداً اً بند تصفسابقة، فيمكنها أن    ال عموماًالمقبولة  
 إلـى  التحول تاريخ في موعد أقصاه   أن تفعل ذلك      بشرط ،المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    بموجب  

 .المعاييرهذه 
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معاملة ما على أنهـا      ،المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     إلى   التحولريخ  تا قبل   ، المنشأة وصفت وإذا    ٣٠
، فعلى المنشأة أن    ٣٩في معيار المحاسبة الدولي     الواردة  التحوط   التحوط شروط محاسبة     لم يلبي لكن  تحوط  

ـ   ) ٢٠٠٣عام  هو معدل في    كما   (٣٩  من معيار المحاسبة الدولي    ١٠١ و ٩١ تطبق الفقرتين  دم من أجل ع
المعايير الدولية إلعـداد    إلى   التحولأبرمت قبل تاريخ     التي   المعامالتأما  .  ستمرار في محاسبة التحوط   إلا

  .ات بأثر رجعي على أنها تحوطوصفهايجب عدم  التقارير المالية
  

  التقديرات
 إلـى   التحولاريخ  ت في   المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    يجب أن تتوافق تقديرات المنشأة بموجب         ٣١

  الـسابقة  عموماًالمحاسبة المقبولة   نفس التاريخ بموجب مبادئ     لأعدت   التي   تقديراتالمع  المعايير  هذه  
، إال إذا كان هناك دليـل موضـوعي         )بعد إجراء التعديالت لتعكس أي اختالف في السياسات المحاسبية        (

 . كانت خاطئةعلى أن تلك التقديرات 
  

 بـشأن   المعايير الدولية إلعداد التقـارير الماليـة      إلى   التحوللقى معلومات بعد تاريخ     تيمكن للمنشأة أن ت     ٣٢
، علـى المنـشأة أن      ٣١وبموجب الفقرة   .   السابقة عموماًبموجب مبادئ المحاسبة المقبولة      أعدتهاتقديرات  

 بعد تـاريخ    تعديلتستوجب ال التي ال   حداث   األ  مع بهاتتعامل  التي  تلك المعلومات بنفس الطريقة     تتعامل مع   
، على سبيل المثـال    . "فترة إعداد التقارير  بعد  حداث  األ" ١٠ بموجب معيار المحاسبة الدولي      إعداد التقارير 

 وظهـرت  ٤×٢٠ ينـاير  ١ هو المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المنشأة إلى  تحوللنفرض أن تاريخ    
 بموجـب مبـادئ المحاسـبة       دير معين تم إعداده   تق تتطلب مراجعة    ٤×٢٠ يوليو ١٥معلومات جديدة في    

بيان  المعلومات الجديدة في      تلك المنشأةأن ال تعكس    يجب  . ٣×٢٠ ديسمبر ٣١ فيسابقة  ال عموماًالمقبولة  
نتيجـة  ما لم تحتاج التقديرات إلى تعديل        ( الدولية إلعداد التقارير المالية    حسب المعايير  يفتتاحإلا مركزها

 وعوضاً). كانت خاطئة  هذه التقديرات    بأنموضوعي   أو كان هناك دليل      حاسبيةات الم السياسختالفات في   إل
بيان ،  مالئماًكان  إذا  أو   ( بها في الربح أو الخسارة   معلومات الجديدة    ال تلكعن ذلك، على المنشأة أن تعكس       

  .٤×٢٠ ديسمبر ٣١ في ة المنتهيللسنة) الدخل الشامل اآلخر
  

 التحـول  في تاريخ    المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     تقديرات بموجب    عدادإللمنشأة  أن تحتاج ا  يمكن    ٣٣
ـ  عموماً ذلك التاريخ بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة        فيوالتي لم تكن مطلوبة     لمعايير  إلى هذه ا   . سابقةال
قديرات بموجب   تلك الت  أن تعكس يجب  ،  ١٠ مع معيار المحاسبة الدولي   الثبات في التطبيق    تحقيق  ومن أجل   

. المعاييرهذه   إلى   التحول التي كانت قائمة في تاريخ        العمل ظروف المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    
فـي تـاريخ    أسعار السوق أو أسعار الفائدة أو أسعار الصرف األجنبي          تقديرات  كس  وبالتحديد يجب أن تع   

  . ذلك التاريخفي السوق أحوال ةالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالي إلى التحول
  

.  إلعداد التقارير الماليـة ة الدوليحسب المعاييرفتتاحي إل ابيان المركز المالي   على   ٣٣-٣١تنطبق الفقرات     ٣٤
 المعيار الـدولي  ة حسب   ي البيانات المالية األولى للمنشأ     على الفترة المقارنة المعروضة ف     أيضاًكما تنطبق   

 اإلشارات إلى تاريخ التحول لهذه المعايير باإلشـارات إلـى           إستبدال، التي يتم فيها     إلعداد التقارير المالية  
    .نهاية تلك الفترة المقارنة

  

   المتوقفةالتشغيلية العمليات ولغرض البيع محتفظ بها مصنفة على أنها الصول األ
ن يتم تطبيقـه     بأ " والعمليات المتوقفة  األصول المعدة للبيع   "٥ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية    يقتضي      أ٣٤

 تـصنيف ال معايير  تنطبق عليها  التي) التصرفأو مجموعات    (المتداولة على  األصول غير      بأثر مستقبلي 
عمليات تصنيف على أنها    المعايير  تنطبق عليها   التي    التشغيلية عملياتالو ،البيع  لغرض محتفظ بها أصول  ك

لتطبيق  ٥ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية    يسمح  وكما  . ٥ار التقرير معي تاريخ نفاذ  بعد   متوقفةتشغيلية  
التـي تناسـب    ) أو مجموعات التصرف  ( متطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لجميع األصول         

متوقفـة  المعايير ليتم تصنيفها على أنها معدة للبيع والتشغيل التي تناسب معايير لتصبح  مصنفة على أنها                 
التقييمات والمعلومات  ب التزويدتم  وي بعد أي تاريخ وقبل تاريخ نفاذ المعايير الدولية إلعداد التقارير المالي،            

  .تلك المعايير أصالًتطبيق في الوقت الذي تم فيه المعيار هذا األخرى الالزمة لتطبيق 
  

 أن ٢٠٠٥ ينـاير  ١قبل   إلعداد التقارير المالية  المعايير الدولية    إلى   تحولهايكون تاريخ   التي  منشأة  على ال   ب٣٤
يكـون   التـي    منـشأة الوعلى  . ٥  المالية التقاريرمعيار الدولي إلعداد    ية الواردة في ال   نتقالإلتطبق األحكام ا  

المعيار الـدولي إلعـداد      أن تطبق     أو بعد ذلك التاريخ    ٢٠٠٥ يناير ١لمعايير في   اهذه  تحولها إلى   تاريخ  
  . بأثر رجعي٥ التقارير المالية
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تطبق المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة األولى المتطلبات التالية الواردة في معيار المحاسبة   ج٣٤
بصورة مستقبلية من ) ٢٠٠٨كما تم تعديلها في عام " (البيانات المالية الموحدة والمنفصلة "٢٧الدولي 

   -:ارير الماليةتاريخ التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التق
لى إ بأن ينسب مجموع الدخل الشامل إلى مالكي الشركة األم و٢٨المتطلب الوارد في الفقرة   )أ (

الحصص غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى وجود عجز في رصيد الحصص غير 
 .المسيطرة

 لمحاسبة التغييرات في حصص ملكية الشركة األم ٣١ و٣٠المتطلبات الواردة في الفقرات   )ب (
 .  شركة فرعية التي ال تؤدي إلى فقدان السيطرةفي 

 .  لمحاسبة فقدان السيطرة على شركة تابعة٣٧- ٣٤المتطلبات الواردة في الفقرات   )ج (
  

لكن إذا اختارت المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة األولى تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير 
بصورة رجعية على إندماج األعمال السابقة، فإنها تطبق ) ٢٠٠٨كما تم تعديله في عام  (٣المالية 

 من المعيار الدولي ١وفقاً للفقرة ب) ٢٠٠٨كما تم تعديله في عام  (٢٧أيضاً معيار المحاسبة الدولي 
 .إلعداد التقارير المالية هذا

  

  العرض واإلفصاح
  

اءات من متطلبات العـرض واإلفـصاح       أية إعف المعيار  هذا   يقدمال    ٣٧ ةما عدا ما تم وصفه في الفقر        ٣٥
  . األخرىالمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةفي الواردة 

  

  مقارنةالمعلومات ال
  

، ينبغي أن تشمل البيانات المالية للمنشأة التي تعد وفقاً للمعيار           ١جل اإلمتثال لمعيار المحاسبة الدولي      أمن   ٣٦
األقل ثالثة بيانات عن الوضع المالي وبيانين عن الـدخل الـشامل    على  ١الدولي إلعداد التقارير المالية     

وبيانين عن التدفقات النقدية وبيانين عن التغيرات فـي حقـوق           ) إذا تم عرضها  (وبياني دخل منفصلين    
  . الملكية والمالحظات ذات العالقة، بما في ذلك المعلومات المقارنة

   
  

  ] هإلغاءتم [ج  ٣٦- ٣٦
  

 ملخـصات الارنة في المعايير الدولية إلعـداد التقـارير الماليـة و          المعلومات الغير مق  
  تاريخيةال

  

 عرضت لهـا  التي   الفترة األولى    تسبق لفترات   محددةبيانات  ل تاريخية بعض المنشآت ملخصات     تعرض ٣٧
ك  تل التزامالمعيار  هذا  وال يتطلب   . المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     بموجب   كاملةمعلومات مقارنة   

وعالوة علـى   . المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    ب الخاصةعتراف والقياس   إلمتطلبات ا بالملخصات  
سابقة، باإلضافة  ال عموماً بعض المنشآت معلومات مقارنة بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة          تعرضذلك،  

ية بيانات مالية تتضمن ملخصات     وفي أ . ١ معيار المحاسبة الدولي     قتضيهاإلى المعلومات المقارنة التي ي    
 -:على المنشأةيتعين سابقة، ال عموماً أو معلومات مقارنة بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة تاريخية

 

ـ  واضح  السابقة بشكل عموماً مبادئ المحاسبة المقبولة    بموجبالمعدة  المعلومات  عرض    )أ ( ا علـى أنه
 ؛ وداد التقارير الماليةالمعايير الدولية إلع لم يتم إعدادها بموجب معلومات

  

. لمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليـة     با تلتزماإلفصاح عن طبيعة التعديالت الرئيسية التي تجعلها         )ب (
 .تلك التعديالتمقدار ما تمثله إلى تحديد  المنشأة تحتاجوال 
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   المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى التحولتفسير 
  

المعـايير   الـسابقة إلـى      عموماً من مبادئ المحاسبة المقبولة      التحول  تفسر كيف أن   ى المنشأة أن  عل ٣٨
  . النقديةهاتدفقاتالمبلغ عنه وأداءها المالي و على مركزها المالي  قد أثرالدولية إلعداد التقارير المالية

  
  التسويات 

  

المعيـار الـدولي     حسبلمنشأة   ل ة األولى ماليال اتبيانالتضمن  ، يجب أن ت   ٣٨لفقرة  لتزام با إلاأجل  من    ٣٩
  -: ما يليإلعداد التقارير المالية

  

 السابقة مع حقوق الملكية     عموماً عنها بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة       المبلغحقوق الملكية   تسويات    )أ (
 -: التاليينتاريخيين لكل من الالمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةبموجب 

 
  

 ؛ و الدولية إلعداد التقارير الماليةالمعايير إلى التحولتاريخ  )١(
  

 في أحدث بيانات مالية سنوية للمنشأة بموجـب مبـادئ المحاسـبة             معروضةنهاية آخر فترة     )٢(
 ؛ السابقةعموماًالمقبولة 

 

تسوية مجموع دخلها الشامل بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليـة ألحـدث فتـرة فـي                  )ب (
وتكون نقطة البداية لتلك التسوية هـي مجمـوع         . يرة الخاصة بالمنشأة  البيانات المالية السنوية األخ   

الدخل الشامل بموجب ممارسات المحاسبة المقبولة عموماً السابقة لنفس الفترة أو، إذا لم تقم المنشأة               
باإلبالغ عن هذه المجموع، حسابات الربح أو الخسارة بموجب ممارسات المحاسبة المقبولة عموماً              

  . السابقة
  

 "انخفاض قيمة األصـول    " ٣٦ معيار المحاسبة الدولي  يتطلبها  أن  كان من الممكن    اإلفصاحات التي     )ج (
 إلى  التحولتاريخ  من  في الفترة التي تبدأ     عكوسات  الأو  بخسائر انخفاض القيمة      المنشأة تإعترفإذا  

 ة الدولي للعايير إلفتتاحيبيان المركز المالي ا   ذلك عند إعداد     و المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    
 .إلعداد التقارير المالية

 
 من فهـم    ين تفصيالت كافية لتمكين المستخدم    )ب( و )أ( ٣٩ ةالمطلوبة في الفقر  التسويات   تقدميجب أن     ٤٠

 نقـدي التدفق  العرضت المنشأة بيان    إذا  . وبيان الدخل الشامل   بيان المركز المالي  التعديالت المادية على    
 التعديالت الماديـة    أيضاً السابقة الخاصة بها، عليها أن توضح        عموماًلمحاسبة المقبولة   بموجب مبادئ ا  

  .بيان هذا العلى
يجـب أن    السابقة،   عموماًمحاسبة المقبولة   مبادئ ال عند تطبيق    ارتكبت   بوجود أخطاء إذا علمت المنشأة      ٤١

 السياسات  في التغيرات وبينخطاء   تلك األ   بين تصحيح  )ب( و )أ( ٣٩المطلوبة في الفقرة    التسويات  تميز  
  .المحاسبية

  
 في السياسات المحاسبية التي تحدث عندما تتبنى المنـشأة          التغيرات ٨ ال يتناول معيار المحاسبة الدولي      ٤٢

 ٨ متطلبات معيار المحاسبة الدولي   تطبق   ال   ،وعليه.  للمرة األولى  إلعداد التقارير المالية   المعايير الدولية 
المعـدة  للمنشأة   البيانات المالية األولى     على في السياسات المحاسبية     التغيرات عن   فصاحاتالخاصة باإل 

 .إلعداد التقارير الماليةبموجب المعيار الدولي 
  

 الماليـة   هـا بيانات تلك الحقيقة في    اإلفصاح عن  يجبتعرض المنشأة البيانات المالية لفترات سابقة،        لم    إذا ٤٣
  .إلعداد التقارير الماليةي المعيار الدولحسب األولى 

  

  الماليةاإللتزامات األصول المالية أو وصف
  

 مـالي   إلتـزام  أو    مالي  على أنه أصل   سابقاًمالي معترف به    إلتزام   أو    مالي  أصل بوصفيسمح للمنشأة    أ٤٣
وعلـى  . أ٢٥ للفقرة وفقاًمحتفظ به لغرض البيع خسائر أو على أنه الرباح أو األالقيمة العادلة من خالل  ب

 باإلضـافة إلـى     فئة في كل    موصوفةمالية  إلتزامات  المنشأة اإلفصاح عن القيمة العادلة ألية أصول أو         
  .في البيانات المالية السابقةالمحمل  هامبلغوها تصنيف
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 تكلفة مقدرة القيمة العادلة كإستخدام
  

ـ  حسب المعـايير   بيان المركز المالي اإلفتتاحي   ت المنشأة القيمة العادلة في      إستخدمإذا   ٤٤ إلعـداد   ة الدولي
 ،العقارات اإلسـتثمارية  ، أو    والمعدات والمصانعمن الممتلكات    لبند   تكلفة مقدرة  على أنها    التقارير المالية 

حسب المالية األولى     بياناتها على المنشأة أن تفصح في    ،  )١٨ و ١٦ الفقرتان أنظر( غير ملموس    أو أصل 
 حسب المعـايير  بيان المركز المالي اإلفتتاحي      في    سطر كل بند لية، ل  إلعداد التقارير الما   المعيار الدولي 

  -:عما يلي ،الدولية إلعداد التقارير المالية
  

   ؛ ومجموع القيم العادلة تلك  )أ (
 . السابقةعموماً عنها بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة المبلغالمحملة  المبالغمجموع التعديالت على  )ب (

  

 المرحليةالتقارير المالية 
  

 بموجب معيار المحاسبة الـدولي      مرحليا المنشأة تقريراً مالياً     عرضت، إذا   ٣٨لفقرة  لتزام با إلمن أجل ا    ٤٥
، إلعداد التقـارير الماليـة    المعيار الدولي   حسب  بياناتها المالية األولى    الفترة التي تغطيها    لجزء من    ٣٤

  -:٣٤ات معيار المحاسبة الدولي المتطلبات التالية باإلضافة إلى متطلبتستوفي فعلى المنشأة أن 

 عـن الفتـرة     مرحليـا  المنشأة تقريراً مالياً     عرضت، إذا   مرحلييجب أن يتضمن كل تقرير مالي         ) أ(
 -:ةمتضمناً،  مباشرة المقارنة للسنة المالية السابقةالمرحلية

ـ     السابقة في  عموماً بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة      ملكيتهاحقوق  التسوية ل  )١( رة  نهاية تلـك الفت
 فـي ذلـك     المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     بموجب   ةملكيال حقوق   مع المقارنة   المرحلية
 ؛ والتاريخ

تسوية مجموع دخلها الشامل بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية مع الفترة المرحلية              )٢(
لتسوية هي مجمـوع الـدخل      وتكون نقطة البداية لتلك ا    ). الحالية والسنة حتى تاريخه   (المقارنة  

الشامل بموجب ممارسات المحاسبة المقبولة عموماً السابقة لنفس الفترة أو، إذا لم تقم المنـشأة               
باإلبالغ عن هذه المجموع، حسابات الربح أو الخسارة بموجب ممارسات المحاسـبة المقبولـة              

  .عموماً السابقة

  األول المرحلـي المالي  يجب أن يتضمن التقرير     ،  )أ( الفقرة   التي تقتضيها  المطابقاتباإلضافة إلى    ) ب(
فترة التي تغطيها بياناتها الماليـة األولـى        لجزء من ال   ٣٤بموجب معيار المحاسبة الدولي     للمنشأة  
المدعمـة  ) (ب(و) أ(٣٩في الفقرة   التسويات المذكورة    إلعداد التقارير المالية  المعيار الدولي   حسب  

هـذه   لوثيقة منشورة أخرى تتـضمن        مرجعية أو إشارة ) ٤١ و ٤٠ تينالتفاصيل المطلوبة في الفقر   ب
  .التسويات

  

ـ اإلفتـراض   التي ترتكـز علـى    الحد األدنى من اإلفصاحات٣٤ولي يتطلب معيار المحاسبة الد   ٤٦ أن ب
.  البيانات الماليـة الـسنوية      أحدث  إلى الوصول إمكانية أيضاً لديهم   المرحليمستخدمي التقرير المالي    

أحـداث أو   أية  " أن تفصح عن     أيضاًتتطلب المنشأة    ٣٤ المحاسبة الدولي    ب هذا المعيار   بموج غير أنه 
 المعـايير    على ذلك، إذا لم تفصح  منشأة تتبنـى         وبناءاً". المرحلية الحالية  لفهم الفترة    هامة معامالت
 عموماًالمقبولة  بموجب مبادئ المحاسبة     المعدة    المالية السنوية  هابياناتأحدث   في   ، للمرة األولى  الدولية
المرحلي عن  يجب أن يفصح تقريرها المالي      ،  المرحلية الحالية  لفهم الفترة    هامةعن معلومات    ،السابقة

  .هاأخرى تتضمنلوثيقة منشورة مرجعية  إشارة يشتمل على أو تلك المعلومات
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   النفاذتاريخ 
  

 إلعداد  المعدة بموجب المعيار الدولي   األولى  بياناتها المالية   إذا كانت   المعيار  تطبق هذا    المنشأة أن    على   ٤٧
ـ كما  .  أو بعد ذلك التاريخ    ٢٠٠٤ يناير ١تبدأ في   تغطي الفترة التي     التقارير المالية  شجع التطبيـق   وُي

إلعداد التقارير  المعدة بموجب المعيار الدولي     للمنشأة  وإذا كانت البيانات المالية األولى      .  للمعيار المبكر
معايير  تطبيق" ٨التفسير   من   بدالًالمعيار  هذا   وتطبق المنشأة    ٢٠٠٤ يناير ١ة قبل   تغطي الفتر  المالية

  . فعليها أن تفصح عن تلك الحقيقة،" بموجبها للمحاسبةرئيسيأساس ك للمرة األولى المحاسبة الدولية
  

  سـبتمبر ١فـي  للفترات السنوية التي تبدأ ) ـه(٢٥ ،)ي(١٣على المنشأة تطبيق التعديالت في الفقرتين  أ ٤٧
 للجنة تفسيرات المعـايير الدوليـة إلعـداد         ١ وإذا قامت المنشأة بتطبيق التفسير       ، أو بعد ذلك   ٢٠٠٤

  .فأنه يجب تطبيق هذه التعديالت لتلك الفترة األبكر لفترة أبكر  التقارير المالية
  

 ينـاير   ١لتي تبدأ فـي     للفترات السنوية ا  ) و(٢٥ ،)ك(١٣على المنشأة تطبيق التعديالت في الفقرتين         ب٤٧
 للجنة تفسيرات المعـايير الدوليـة إلعـداد         ٤ وإذا قامت المنشأة بتطبيق التفسير       ، أو بعد ذلك   ٢٠٠٦

  .أبكر فإنه يجب تطبيق هذه التعديالت لتلك الفترة األبكر لفترة التقارير المالية 
  

  ]تم إلغائها[   ج٤٧
  

 أو بعـد    ٢٠٠٦ ينـاير    ١للفترات السنوية التي تبدأ في      أ  ٢٠على المنشأة تطبيق التعديالت في الفقرة          د٤٧
 – منـافع المـوظفين   " ١٩ذلك، وإذا قامت المنشأة بتطبيق التعديالت على معيار المحاسـبة الـدولي             

 لفترة أبكر فإنه يجـب تطبيـق هـذه          " المكاسب والخسائر اإلكتوارية، خطط المجموعة واإلفصاحات     
  .التعديالت لتلك الفترة األبكر

  
 يناير ١للفترات السنوية التي تبدأ في ) ز(٢٥ ،)ل(١٣على المنشأة تطبيق التعديالت في الفقرتين   هـ٤٧

األدوات  ٣٩ وإذا قامت المنشأة بتطبيق التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ، أو بعد ذلك٢٠٠٥
 لفترة لتزامات المالية واإلعتراف الدولي باألصول المالية واإلنتقال اإل– اإلعتراف والقياس: المالية 

  .أبكر فإنه يجب تطبيق هذه التعديالت لتلك الفترة األبكر
  

للفترات السنوية التي تبدأ في ) ك (٢٥و)  م (١٣و) أ(١٢ تطبق المنشأة التعديالت الواردة في الفقرات   و٤٧
تطبيق هذه  لفترة سابقة، فيتم ١٢وإذا قامت المنشأة بتطبيق التفسير .  أو بعد ذلك٢٠٠٨ يناير ١

  . التعديالت لتلك الفترة السابقة
  

 يناير ١ للفترات السنوية التي تبدأ في ٢٥١و) ن (١٣تطبق المنشأة التعديالت الواردة في الفقرات   ز٤٧
كما تم تعديله في عام  (٢٣وإذا قامت المنشأة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي .  أو بعد ذلك٢٠٠٩
  .ق هذه التعديالت لتلك الفترة السابقةلفترة سابقة، فيتم تطبي) ٢٠٠٧

  
بتعديل المصطلحات المستخدمة في ) ٢٠٠٧كما تم تعديله في عام  (١قام معيار المحاسبة الدولي   ح٤٧

 ١٠و) المثال (٨ و٧ و٦وإضافة إلى ذلك، قام بتعديل الفقرات . المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
) ب(في الملحق ) ٢ (٢والفقرة ب ) أ(والملحق ) أ (٤٥ و)ب(٣٩ و٣٦ و٣٥ و٣٢ و٢١و) أ(١٢و

وتطبق المنشأة هذه التعديالت على الفترات السنوية التي ). ج(٤٧و) ج(٣٦-)أ(٣٦والفقرات المحذوفة 
كما تم  (١وإذا قامت المنشأة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي .  أو بعد ذلك٢٠٠٩ يناير ١تبدأ في 

  .ة سابقة، فيتم تطبيق هذه التعديالت لتلك الفترة السابقةلفتر) ٢٠٠٧تعديله في عام 
  

 ١٤بتعديل الفقرات ) ٢٠٠٨كما تم تعديله في عام  (٣ قام المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  ط٤٧
 ٢٠٠٩ يناير ١وتطبق المنشأة هذه التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في ). ز(٢وب) و(٢وب

كما تم تعديله في عام  (٣ا قامت المنشأة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية وإذ. أو بعد ذلك
  .لفترة سابقة، فيتم تطبيق هذه التعديالت لتلك الفترة السابقة) ٢٠٠٨



 ١المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 

١١٧   لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة  حق التأليف ل©  

  )أ(الملحــق 
  

  تعريف المصطلحات
  

  .المعيار  هذا ال يتجزأ منجزءاًيعتبر هذا الملحق 
  

الدوليـة  تاريخ التحول إلى المعايير     
  إلعداد التقارير المالية

بداية أول فترة تعرض فيها المنشأة معلومات مقارنة كاملة بموجـب           
 بياناتهـا الماليـة األولـى     المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في       

  .حسب هذه المعيار
  

ـ             التكلفة المقدرة . ينمبلغ يستخدم كبديل عن التكلفة أو التكلفة المستهلكة في تاريخ مع
ت مبـدئيا   إعترفستهالك أو اإلطفاء الالحق أن المنشأة قد        إلويفترض ا 

باألصل أو اإللتزام في تاريخ معين وأن تكلفته كانت مساوية للتكلفـة            
  .المقدرة

  
المبلغ الذي يمكن مبادلة أصل مقابله، أو تسوية التزام بـين أطـراف               القيمة العادلة

  .ي تجار على أساس مطلعة وراغبة في معاملة
  

حــسب البيانــات الماليــة األولــى 
 إلعـداد التقـارير     ة  الدولي  المعايير
  المالية

المعايير الدوليـة إلعـداد     تتبنى فيها المنشأة     بيانات مالية سنوية   أول
 من خالل بيان صريح وغير متحفظ بـشأن اإللتـزام           التقارير المالية 
  .بهذه المعايير

  
حـسب   األولـى    التقريرإعداد  فترة  

 الدولية إلعـداد التقـارير      المعايير
  المالية

  .للمنشأةالبيانات المالية األولى  التي تغطي  الحديثةتقريرالإعداد فترة 
  

منشأة تتبنى المعايير الدولية للمـرة      
  األولى

بياناتها المالية األولى حسب المعيـار الـدولي        المنشأة التي تعرض    
  .إلعداد التقارير المالية

  
اد التقـارير   المعايير الدولية إلعد  

  المالية

. المعايير والتفسيرات التي يتبناها مجلس معايير المحاسـبة الدوليـة         
   -:وتشتمل

  ؛المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  )أ (
  ؛ ومعايير المحاسبة الدولية )ب (
 لجنة التفسيرات الدولية إلعداد التقارير      طورتهاالتفسيرات التي     )ج (

  .ات السابقةالمالية أو اللجنة الدائمة للتفسير
  

حسب  فتتاحيإل ا بيان المركز المالي  
 إلعـداد التقـارير     ة الدولي المعايير
  المالية

تـاريخ  فـي   ) منشورة أو غير منـشورة    ( للمنشأة   بيان المركز المالي  
  .التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

  
    

مبادئ المحاسبة السابقة المقبولـة     
  عموماً

سبة الذي يستخدمة مباشرةً مستخدم المعـايير الدوليـة         األساس المحا 
إلعداد التقارير المالية للمرة األولى قبل تبني المعايير الدولية إلعـداد           

  .التقارير المالية
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  )ب(الملحــق 
  

  إندماج األعمال
  

  .المعيار  هذا ال يتجزأ منجزءاً الملحقيعتبر هذا 
  

المعيار الدولي إلعداد التقـارير     تطبيق  عدم  للمرة األولى   يير الدولية   يمكن أن تختار منشأة تتبنى المعا         ١ب
 إنـدماج أعمـال   عمليـات    ( سابقة إندماج أعمال عمليات   بأثر رجعي على     "إندماج األعمال " ٣ المالية

 منـشأة تتبنـى     قامـت  إذا   لكن). المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     إلى   التحولحدثت قبل تاريخ    
لمعيار الـدولي   لتزام با إلمن أجل ا   أعمالأي عملية إندماج     عرضإعادة  ب  للمرة األولى   الدولية المعايير
كما يتعـين    الالحقة،   إندماج األعمال  كافة عمليات    عرضيتعين عليها إعادة    ،  ٣  المالية التقاريرإلعداد  
 ذلـك   من نفس اءا  ابتد) ٨×٢٠ عام    هو معدل في   كما(  ٢٧ معيار المحاسبة الدولي      تطبيق أيضاًعليها  
  عملية عرضإعادة   المعايير الدولية للمرة األولى   على سبيل المثال، إذا اختارت منشأة تتبنى        . التاريخ

 إندماج األعمـال   عمليات   جميع عرضإعادة  يجب عليها   ،  ٦×٢٠ يونيو ٣٠ في حدثت   إندماج أعمال 
، ويجـب   إلعداد التقارير المالية  المعايير الدولية    إلى   التحول وتاريخ   ٦×٢٠ يونيو ٣٠التي حدثت بين    

  .)٨×٢٠معدل في عام ال (٢٧أن تطبق معيار المحاسبة الدولي  أيضاًعليها 
  

صرف العمـالت    التغيرات في أسعار   آثار" ٢١المنشأة ملزمة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي        ال تكون      أ١ب
لـشهرة الناتجـة    مة العادلة وا  بأثر رجعي على تعديالت القي    ) ٢٠٠٣كما هو معدل في عام       ("األجنبية  

. المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     إلى   التحول قبل تاريخ    تي حدث  الت إندماج األعمال   عمليات عن
 والـشهرة  على تعديالت القيمة العادلـة       ٢١ وإذا لم تطبق المنشأة بأثر رجعي معيار المحاسبة الدولي        

للمنـشأة   إلتزامـات وأصـول   اعتبارها    من بدالًللمنشأة  لتزامات  إوأصول  ، يجب عليها معاملتها ك    تلك
العملة المستخدمة في البيئـة     ب الشهرة وتعديالت القيمة العادلة إما       تلك يتم التعبير عن     لذلك،. المشتراة

سـعر   يتم اإلبالغ عنهـا باسـتعمال   ،أنها بنود عملة أجنبية غير نقدية    أو على    التي تعمل فيها المنشأة   
  . السابقةعموماً المحاسبة المقبولة مبادئجب  بموالصرف المطبق

  

 تعديالت القيمة العادلة والـشهرة       على ٢١ معيار المحاسبة الدولي     ب يمكن أن تطبق المنشأة بأثر رجعي      ١ب
  -:الناتجة عن أيٍ مما يلي

  

المعايير الدولية إلعداد التقـارير      إلى   التحول التي حدثت قبل تاريخ      إندماج األعمال كافة عمليات     )أ (
  وأ؛ المالية

  

لمعيار الـدولي   لتزام با إلعرضها بغرض ا  إعادة   التي تختار المنشأة     إندماج األعمال كافة عمليات    )ب (
 . أعاله١كما تسمح بذلك الفقرة ب، ٣  الماليةالتقاريرإلعداد 

 
 بـأثر   ٣يـة   للمعيار الدولي إلعداد التقارير المال      للمرة األولى  الدوليةإذا لم تطبق منشأة تتبنى المعايير          ٢ب

  -: تلكإندماج األعمالعملية على النتائج التالية تترتب سابقة،  أعمالإندماج  ةرجعي على عملي
  

ندماج إلامثل  (لتصنيف  نفس ا  المحافظة على     للمرة األولى  المعايير الدولية  منشأة تتبنى    يجب على   )أ (
 المنـشأة المـشتراة    قبلمن عكسي إندماج بالشراءأو  ،  ة القانوني المنشأة المشترية  من قبل  بالشراء
بموجب مبادئ المحاسبة المقبولـة     المعدة   المالية   هابياناتكما هو في    )  المصالح توحيد، أو   ةالقانوني
 . السابقةعموماً

فـي  إلتزاماتهـا   وعتراف بكافة أصـولها     إل ا  للمرة األولى   منشأة تتبنى المعايير الدولية    يجب على  )ب (
عمليـة   فـي    ضمانها أو   شرائها التي تم    اد التقارير المالية  المعايير الدولية إلعد   إلى   التحولتاريخ  

 -:إستثناءب ،ة سابقإندماج أعمال
 

محاسبة المقبولة   بها بموجب مبادئ ال    عترافإل ا التي ألغي المالية  إللتزامات  اوبعض األصول    )١(
  و؛)٢٧ الفقرة أنظر( السابقة عموماً

  

 بيان المركز المالي  بها في   اإلعتراف    التي لم يتم   اإللتزاماتو الشهرة،   األصول، بما في ذلك    )٢(
 تكـون   والتي ال  السابقة،   عموماً بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة      للمنشأة المشترية الموحدة  
 بيان المركـز المـالي     في   المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    بموجب  لإلعتراف   مؤهلة

 .))ط(٢ب-)و(٢ الفقرة بأنظر(للمنشأة المشتراة منفصلة ال
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 من خـالل  و ذلك    بأي تغير ناتج  اإلعتراف    للمرة األولى  يير الدولية  منشأة تتبنى المعا   يجب على 
، ما لم ينتج التغير عن      )حقوق الملكية فئة أخرى من    ،  مالئماًأو، إن كان     (األرباح المحتجزة تعديل  

  .))ط)(ز(٢ الفقرة بأنظر( الشهرة  فيسابقاً تضمينه بأصل غير ملموس تم اإلعتراف
 

 بيـان مركزهـا المـالي      أن تستثني مـن       للمرة األولى   منشأة تتبنى المعايير الدولية    يجب على   )ج (
بموجب مبادئ   أي بند معترف به      إلعداد التقارير المالية  المعدة بموجب المعيار الدولي      فتتاحيإلا

ـ بموجـب   إلتزام  به كأصل أو    لإلعتراف   غير مؤهل و  السابقة عموماًالمحاسبة المقبولة    ايير المع
ـ  محاسـبة  المعايير الدولية للمرة األولى   وعلى منشأة تتبنى    . الدولية إلعداد التقارير المالية    ر  التغي

 -:الناتج كما يلي
  

  

إنـدماج   قد صـنفت عمليـة        للمرة األولى  تتبنى المعايير الدولية  التي  منشأة  اليمكن أن تكون     )١(
به كأصل  لإلعتراف  غير مؤهل   ببند  ت  إعترف و عملية اندماج بالشراء   سابقة على أنها     أعمال

ليها إعادة تصنيف   ويجب ع . سأصل غير ملمو   على أنه    ٣٨بموجب معيار المحاسبة الدولي     
كجـزء مـن    ) وحصة غير مـسيطرة   الضرائب المؤجلة ذات العالقة      ، وجد وإن(ذلك البند   

ما لم تقتطع الشهرة مباشرة من حقوق الملكية بموجب مبادئ المحاسـبة المقبولـة              (الشهرة  
 )).ط(٢والفقرة ب) ط)(ز(٢ الفقرة بأنظرلسابقة،  اعموماً

 
  

بكافـة التغيـرات األخـرى      اإلعتراف    للمرة األولى   منشأة تتبنى المعايير الدولية    يجب على  )٢(
 .*المحتجزةاألرباح في الناتجة 

  

علـى  اإللتزامـات    و قياسا الحقا لبعض األصول      المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    تتطلب    )د (
 للمـرة  وعلى منشأة تتبنى المعايير الدولية.  مثل القيمة العادلة اس ال يعتمد على التكلفة األصلية     سأ

 فتتـاحي إل ا بيان مركزها المالي   على ذلك األساس في      اإللتزاماتوأن تقيس هذه األصول     األولى  
إنـدماج  ليـة    في عم  ضمانها أو   شرائها، حتى لو تم     إلعداد التقارير المالية   ةالدولي حسب المعايير 

األربـاح  تعـديل   مـن خـالل     المحمل  المبلغ  ير ناتج في    بأي تغ اإلعتراف  وعليها  .  سابقة أعمال
 . عن الشهرةعوضاً) حقوق الملكيةفئة أخرى من ، مالئما كان ، إنأو (المحتجزة

  

 مومـاً عبموجب مبادئ المحاسبة المقبولة    المحمل  المبلغ  كون  ي،  إندماج األعمال مباشرة بعد عملية      ) هـ(
تكلفتهـا   تلـك هـي      إندماج األعمال  في عملية    المضمونةاإللتزامات  و المشتراةلألصول  السابقة  
المعايير هذه  وإذا تطلبت   .  في ذلك التاريخ   المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     بموجب   المقدرة

 المقـدرة التكلفـة    في تاريخ الحق، تكون تلك       اإللتزاماتوقياسا على أساس التكلفة لتلك األصول       
  .إندماج األعمال تاريخ أو اإلطفاء منلإلستهالك أساسا 

  

 سـابقة بموجـب     إندماج أعمال  في عملية    مضمونإلتزام   أو   مشترىبأصل  اإلعتراف  إذا لم يتم      )و (
بيان المركـز    قيمتها صفر في     تكلفة مقدرة  له السابقة، فال يكون     عموماًمبادئ المحاسبة المقبولة    

المنشأة على  يكون  وبدال من ذلك،    .  إلعداد التقارير المالية   ة الدولي حسب المعايير  فتتاحيإل ا المالي
المعايير الدوليـة   الموحدة على أساس أن      بيان مركزها المالي   في   هقياسبه و  اإلعتراف المشترية

لم إذا  : ولتوضيح ذلك . للمنشأة المشتراة  بيان المركز المالي   تتطلب ذلك في     إلعداد التقارير المالية  
ت  برسـملة اإليجـارا    ، الـسابقة  عمومـاً  بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة      المنشأة المشترية، قم  ت

 هـا بيانات تلك اإليجارات في     رسملةعليها  يتعين   سابقة،   إندماج أعمال  في عملية    المشتراةالتمويلية  
 ة المـشتراة  من المنـشأ   "عقود اإليجار " ١٧ معيار المحاسبة الدولي     كما يقتضي المالية الموحدة،   

البيان المعـد وفقـاً      .إلعداد التقارير المالية  المعيار الدولي   حسب   بيان مركزها المالي  في  تطبيقه  
وعلى نحو مماثل، إذا لم تعترف المنشأة       . للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية عن الوضع المالي       

لتزام طارئ ال يزال موجودا في      المشترية، بموجب ممارسات المحاسبة المقبولة عموماً السابقة، بإ       

                                                 
عتراف بالشهرة بموجـب مبـادئ   إل تتضمن تلك التغيرات عمليات إعادة التصنيف من أو إلى األصول غير الملموسة إذا لم يتم ا *

 عمومـاً عندما تقتطع المنشأة بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة        ) أ(وينشأ ذلك   . ا أصل  السابقة على أنه   عموماًالمحاسبة المقبولة   
  .أو عندما ال تعامل المنشأة عملية اندماج األعمال على أنها عملية اندماج بالشراء) ب(السابقة الشهرة مباشرة من حقوق الملكية 
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تاريخ التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، فينبغي على المنشأة المشترية اإلعتراف             
 اإلعتراف به فـي     ٣٧ في ذلك التاريخ ما لم يحظر معيار المحاسبة الدولي           المحتملبذلك اإللتزام   

  . البيانات المالية للمنشأة المشتراة

في الشهرة بموجب مبادئ المحاسـبة      معين  إلتزام  صل أو    أ تضمينعكس من ذلك، إذا تم      وعلى ال   )ز (
المعيار الـدولي إلعـداد      بشكل منفصل بموجب     بهاإلعتراف   سيتم السابقة، لكن    عموماًالمقبولة  

المعايير الدولية إلعـداد    في الشهرة ما لم تتطلب      اإللتزام  يبقى ذلك األصل أو     ،  ٣ التقارير المالية 
 .للمنشاة المشتراة به في البيانات المالية اإلعتراف قارير الماليةالت

 

ـ حسب المعـايير  فتتاحيإل ابيان المركز الماليلشهرة في لالمحمل  المبلغ  كون  ي   )ح ( إلعـداد   ة الدولي
 السابقة فـي تـاريخ      عموماً بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة      المحملمبلغها  هي   التقارير المالية 

 -:انالتالي، بعد إجراء التعديالن يير الدولية إلعداد التقارير الماليةالمعا إلى التحول
  

 للمـرة    منشأة تتبنى المعايير الدوليـة     يتعين على أعاله،  ) ط)(ج(٢ ذلك الفقرة ب   اقتضتإذا   )١(
 به على أنه أصـل      تإعترفمعين  لشهرة عند إعادة تصنيف بند      لالمحمل  المبلغ   زيادة   األولى

، إذا تطلبـت  وعلى نحو مماثل.  السابقةعموماًمحاسبة المقبولة غير ملموس بموجب مبادئ ال   
ملموس تم  غير  بأصل  اإلعتراف   المعايير الدولية للمرة األولى   تتبنى   منشأة   من) و(٢الفقرة ب 
علـى   السابقة، ينبغي    عموماًمحاسبة المقبولة    شهرة معترف بها بموجب مبادئ ال      في تضمينه

 وحيثمـا ( لذلك   وفقاًلشهرة   ل المحملالمبلغ   تخفيض   رة األولى المعايير الدولية للم  منشأة تتبنى   
 ).وحصة غير مسيطرةتعديل الضرائب المؤجلة  ،قابل للتطبيقكان ذلك 

 

 ]تم إلغائها[ )٢(
  

 علـى   ينبغـي ،  قيمة الشهرة إنخفاض  إمكانية  بغض النظر عما إذا كانت هناك أية إشارة إلى           )٣(
 تحليـل  فـي     ٣٦ طبيق معيار المحاسبة الـدولي    تللمرة األولى   منشأة تتبنى المعايير الدولية     

المعـايير الدوليـة إلعـداد       إلى   التحول في تاريخ     القيمة إنخفاض لمعرفة احتماالت    الشهرة
أو  (األرباح المحتجـزة  في  ناتجة   بأي خسائر انخفاض قيمة      اإلعتراف، وفي   التقارير المالية 

 اختبار  يستندويجب أن   ). ذلك ٣٦لي  معيار المحاسبة الدو   اقتضىإذا  في فائض إعادة التقييم،     
 .المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى التحول الظروف في تاريخ إلى القيمة إنخفاض

  

المعـايير   إلـى    التحوللشهرة في تاريخ    لالمحمل  المبلغ  ال يجب إجراء أية تعديالت أخرى على          )ط (
 للمرة   على منشأة تتبنى المعايير الدولية      ينبغي العلى سبيل المثال،    . الدولية إلعداد التقارير المالية   

 -:لشهرة لالمبلغ المسجل عرضإعادة  األولى
  

 يكـن ما لم ( تلك إندماج األعمال في عملية   الذي تم شراؤه    الستبعاد البحث والتطوير الجاري      )١(
 فـي   ٣٨ بموجب معيار المحاسبة الدولي   لإلعتراف    مؤهالً األصل غير الملموس ذو العالقة    

 ؛ )للمنشأة المشتراة الماليالمركز بيان 
  

 ؛ ولتعديل اإلطفاء السابق للشهرة )٢(
  

لكن تم إجراءها بموجب مبـادئ      ،  ٣معيار التقرير  التي لم يسمح بها      تعديالت الشهرة لعكس   )٣(
بـين تـاريخ    واإللتزامـات   تعديالت على األصول    نتيجة ل  السابقة،   عموماًالمحاسبة المقبولة   
 .المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى ولالتح وتاريخ إندماج األعمال

 

 بالشهرة بموجب مبادئ المحاسبة المقبولـة        للمرة األولى  ت منشأة تتبنى المعايير الدولية    إعترفإذا    )ي (
 -:القيام بما يلييجب عليها  السابقة على أنها اقتطاع من حقوق الملكية، عموماً

إلعداد  ة الدولي حسب المعايير  فتتاحيإلا الماليبيان مركزها   بتلك الشهرة في    اإلعتراف  عدم   )١(
للـربح أو    تلك الـشهرة     تعيد تصنيف  وعالوة على ذلك، يجب عليها أن ال      . التقارير المالية 

 . التابعةشركةالفي  ستثماراإل انخفضت قيمة أو إذا  التابعةشركةالتصرفت ب إذا الخسارة
  

 يؤثر علـى    طارئ لبندتسوية الحقة    عن    بالتعديالت الناتجة  األرباح المحتجزة عتراف في   إلا )٢(
 .لشراءمقابل ا المبلغ المدفوع
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ة ي المحاسـب  هـا بموجـب مبادئ   ،قد دمجت   للمرة األولى   منشأة تتبنى المعايير الدولية    تكون قد ال   )ك (

على سبيل المثال،    ( سابقة إندماج أعمال في عملية   شرائها   تم   تابعة شركة السابقة،   عموماًالمقبولة  

 أو أنها لم   السابقة عموماًالمحاسبة المقبولة    بموجب مبادئ    تابعةا شركة   م لم تعتبره   األ الشركةألن  

 المعايير الدولية للمـرة األولـى      تتبنى    التي منشأةالعلى  يتعين  و). تقم بإعداد بيانات مالية موحدة    

يير الدوليـة   المعا إلى المبالغ التي تتطلبها      الشركة التابعة إلتزامات  وصول  ألالمحملة   المبالغتعديل  

في  للشهرة   المقدرة التكلفة   ساويوت. للشركة التابعة  بيان المركز المالي   في   إلعداد التقارير المالية  

 -:الفرق ما بين إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التحولتاريخ 
  

 ؛ والمعدلةالمحملة  المبالغ األم في تلك الشركة حصة )١(
  

الـشركة   ها فـي إسـتثمار الخاصة ب  األمللشركةالمالية المنفصلة نات البيافي الواردة  تكلفة  ال )٢(
 .التابعة

 
. األخـرى اإللتزامـات   و المؤجلة من قياس األصول      والضريبة الحصة الغير مسيطرة   قياس   ينبع  )ل (

تـؤثر   المعترف بهـا     اإللتزاماتوعلى األصول    أعاله   التعديالت المذكورة فإن   على ذلك،    وبناءاً

 . المؤجلةيبة والضريطرةالحصة الغير مسعلى 
  
 الـسابقة   االندماج بالشراء عمليات   على   ة السابق إندماج األعمال عمليات  ب اإلعفاء الخاص  أيضاً ينطبق    ٣ب

وزيادة علـى ذلـك، ينطبـق       .  المشاريع المشتركة  فيحصص  ات في الشركات الزميلة وال    ستثمارإلل

  .  تلكندماج بالشراءإلا عمليات افة بالتساوي على ك١ه في الفقرة بإختيارالتاريخ الذي تم 
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  ج الملـحق
  

  تعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية األخرىال
  

 في هذا الملحق سارية المفعول للبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ               الواردة تصبح التعديالت 

 التعـديالت   هـذه فترة مبكرة، تصبح    لالمعيار  هذا  بقت المنشأة   وإذا ط .  أو بعد هذا التاريخ    ٢٠٠٤ يناير١ في

 .تلك الفترة المبكرةلالمفعول سارية 
  

*****  

 في البيانـات ذات العالقـة       ٢٠٠٣لقد تم دمج التعديالت الواردة في هذا الملحق عند إصدار هذا المعيار عام              

 .المنشورة في هذا الكتاب
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  ١ عداد التقارير الماليةالمعيار الدولي إلموافقة المجلس على 
  

لمعايير الدوليـة إلعـداد التقـارير       ا بنيت" ١ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية    تمت الموافقة على إصدار     

 -:من قبل أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية البالغ عددهم أربعة عشر وهم "للمرة األولى  المالية

  رئيسسير ديفيد تويدي                 ال

  ثوماس إي جونز                 نائب الرئيس

  ماري إي بارث

  جورج برونز-هانز

  أنتوني تي كوب

  روبرت جارنيت

  جيلبرت جيالرد

  جيمس جيه ليسنرينغ

  وارن ماكريجور

  باتريشيا إل أومالي

  هاري كيه شميد

  جون تي سميث

  جيوفري وايتينغتون

  تاتسومي يامادا
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١٢٤   لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة  حق التأليف ل©  

 ١ت على المعيار الدولي إلعداد التقـارير الماليـة          موافقة المجلس على التعديال   
   ٦والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

تبني المعايير الدولية إلعداد التقـارير       " ١ تعديالت المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية        تمت الموافقة على    

من قبل  "  إستكشاف وتقييم الموارد المعدينة   "   ٦ لية و المعيار الدولي إلعداد التقارير الما      "المالية للمرة األولى  

  .أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية األربعة عشر

  سير ديفيد تويدي                 الرئيس

  ثوماس إي جونز                 نائب الرئيس

  ماري إي بارث

  جورج برونز-هانز

  أنتوني تي كوب

  جان إنجستروم

  روبرت جارنيت

  يالردجيلبرت ج

  جيمس جيه ليسنرينغ

  وارن ماكريجور

  باتريشيا إل أومالي

  جون تي سميث

  جيوفري وايتينغتون

  تاتسومي يامادا
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  المحتويات
   الفقرات                                                          

  

  حول اتستنتاجاإل أساس
  

  ١ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
  للمرة األولى لمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةاتبني 

  

    
  ٣ -١ إستنتاج                مقدمـةال
  ٦ -٤ جإستنتا               نطـاقال

  ١٥ -٧ إستنتاج                ساسيةأمفاهيم 
  ٨ -٧ إستنتاج معلومات مفيدة للمستخدمين

  ١٠-٩ إستنتاج              قابلية المقارنة
  ١٥-١١ إستنتاج      النسخة الحالية من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

  ٨٤-١٦ إستنتاج  رير المالية حسب المعيار الدولي إلعداد التقااإلفتتاحيةالميزانية العمومية 
  ١٩-١٧ إستنتاج             اإلعتراف

  ٢٣-٢٠ إستنتاج    السابقةعموماًإلغاء اإلعتراف بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة 
  ٢٩-٢٤ إستنتاج                القياس

  ٢٩-٢٦  إستنتاج المنافع والتكاليف
  د٦٣-٣٠ إستنتاج  اإلعفاءات من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية األخرى

  ٤٠–٣١  إستنتاج  إندماج األعمال
  ٤٧–٤١  إستنتاج  القيمة العادلة أو إعادة التقييم كتكلفة مقدرة

  ٥٢–٤٨  إستنتاج  منافع الموظفين 
  ٥٥–٥٣  إستنتاج          فروقات ترجمة العمالت المتراكمة

  ٥٨–٥٦  إستنتاج           األدوات المالية المركبة
كات التابعـة والـشركات الزميلـة والمـشاريع         أصول وإلتزامات الشر  

  المشتركة
  

  ٦٣–٥٩  إستنتاج

  أ٦٣  إستنتاج      األدوات المالية المعترف بها سابقاًوصف
  ب٦٣  إستنتاج  معامالت الدفع على أساس األسهم

 الحالية لإلزالة واإلستعادة واإللتزامات المماثلـة       اإللتزاماتالتغيرات في   
  متلكات والمصانع والمعدات الداخلة ضمن تكلفة الم

  

  ج٦٣  إستنتاج

  د٦٣  إستنتاج  عقود اإليجار
  ٧٣-٦٤ إستنتاج  اإلعفاءات األخرى المحتملة المرفوضة

  ٦٦-٦٥  إستنتاج  المشتقات الضمنية
    ٦٧  إستنتاج  رتفعالتضخم الم

  ٧١-٦٨  إستنتاج  األصول غير الملموسة
  ٧٣-٧٢  إستنتاج  األدوات المالية: تكاليف العملية
  أ٨٣-٧٤ إستنتاج          الوصف بأثر رجعي
  ٨٠-٧٥  إستنتاج              محاسبة التحوط

  أ٨٣-٨١  إستنتاج األصول المالية المتوفرة لغرض البيع
  ٨٤ إستنتاج             تقديراتال

  ٩٦-٨٥ إستنتاج العرض واإلفصاح

  أ٨٩-٨٥ إستنتاج  المعلومات المقارنة

  ٩٠ جإستنتا            تاريخيةالملخصات ال

  ٩٥-٩١ إستنتاج    تفسير التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

  ٩٦ إستنتاج مرحليةالتقارير المالية ال
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   حولاتستنتاجاإل أساس
  ١ة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالي

  "للمرة األولى لمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةا يتبن"
  

  .  منه لكنه ليس جزءا١ًات هذا يرافق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية نتاجستإن أساس اإل
  

 ١، لم يتم تعديل المصطلحات لتعكس التغييرات التي تمت في معيار المحاسبة الدولي ستنتاجاتفي أساس اإل
  ). ٢٠٠٧كما تم تعديله في  ("عرض البيانات المالية"
  
  ةمقدمال

  

ة الدوليـة فـي التوصـل إلـى         ات مجلس معايير المحاسب   إعتبارهذا  ات  ستنتاجاإل أساسلخص  ي   ١ إستنتاج
لمعايير الدوليـة إلعـداد     ا تبني" ١ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية     الواردة في  اتستنتاجاإل

وقد أولى مختلف أعضاء المجلس أهمية أكبر لبعض العوامل دون . "للمرة األولى التقارير المالية
  .غيرها

  
 الصادر " للمحاسبة رئيسيأساس   ك للمرة األولى تطبيق معايير المحاسبة الدولية     " ٨تفسير  التناول     ٢ إستنتاج

 وفـي عـام   .  للمرة األولى   المنشأة معايير المحاسبة الدولية    تبنت عندما   نشأتأمور  ،  ١٩٩٨عام  
جلـس مـسودة    ، نـشر الم   ٢٠٠٢ يوليووفي  . ٨ تفسيرال، بدأ المجلس مشروعاً لمراجعة      ٢٠٠١

موعـد  مع تحديد ، "للمرة األولى  الماليةالتقاريرمعايير الدولية إلعداد تطبيق ال"  بعنوان١عرض 
 حـول  رسالة مالحظـات     ٨٣تلقى المجلس   قد  و. ٢٠٠٢ أكتوبر ٣١نهائي لتقديم المالحظات في     

  .١العرض مسودة 
   

اإلتحاد األوروبـي    شركات   يقتضي من شروع أهمية إضافية بسبب المتطلب الذي        هذا الم  إكتسب  ٣ إستنتاج
 فـي بياناتهـا الماليـة       المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     أن تتبنى    المدرجة في البورصات    

 تطلب من  المنشآت     أو ها ستسمح أخرى بأن دول  أعلنت عدة   كما  . ٢٠٠٥بتداء من عام     إ الموحدة  
 هـذا  وضـع م ذلك، كان هدف المجلس مـن        ورغ. في السنوات القليلة المقبلة   المعايير    هذه تبنى

عمـا إذا حـدث    في أي مكان في العالم، بغض النظر ،هو إيجاد حلول مناسبة ألية منشأة     المعيار
  .تاريخ آخر أو في ٢٠٠٥عام تبني مثل هذه المعايير 

  

   اقنطــال
  

إلعـداد  المعيار الدولي    األولى حسب مالية  ال هابيانات تعرضعلى المنشأة التي    المعيار  هذا  يطبق     ٤ إستنتاج
 إعتبارأنه يجب عدم     البعض   إقترحو).  للمرة األولى  منشأة تتبنى المعايير الدولية    (التقارير المالية 

ا المالية السابقة بياناً    إذا تضمنت بياناته  للمرة األولى   تتبنى المعايير الدولية    منشأة  على أنها   منشأة  ال
 المحددة باستثناء حاالت عدم التقيد    المالية،   التقارير إلعداد   لمعايير الدولية بااإللتزام   بشأن   صريحاً

المعايير الدولية  يؤكد أن المنشأة تعتبر     باإللتزام  بأن البيان الصريح    كما إحتج هؤالء    ). صريحةالو(
 معياركل   في    يرد كل متطلب تلتزم المنشأة ب  ، حتى لو لم     يلمحاسب ا أساسها إلعداد التقارير المالية  

ـ بـشكل خـاص إذا      ذو أهمية    البعض هذا النقاش     إعتبرو.  التقارير المالية  إلعداد دولي  تإلتزم
 التقـارير لمعايير الدولية إلعـداد     والقياس الخاصة با  اإلعتراف  كافة متطلبات   بالمنشأة في السابق    

 قطاعيـة على سبيل المثال، إفـصاحات       ومنها    بعض اإلفصاحات المطلوبة   لم تقدم لكنها  المالية،  
بـشأن   أو البيان الـصريح      *"تقديم التقارير حول القطاعات    ١٤ يار المحاسبة الدولي  يقتضيها مع 

عـرض  " ١  معيار المحاسبة الدولي   يقتضيه الذي المالية   التقاريرلمعايير الدولية إلعداد    بااإللتزام  
  ."البيانات المالية

                                                 
 .٢٠٠٦ في عام "القطاعات التشغيلية"  ٨ بالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ١٤تم إستبدال معيار المحاسبة الدولي  *
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 -أهميتها ومدى   - الالزمة قيدحاالت عدم الت   عدد   تحديد المنهج، من الضروري     من أجل تنفيذ ذلك     ٥ إستنتاج
ومـن وجهـة نظـر      . المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    قبل أن تستنج المنشأة أنها لم تتبنى        

 المنشأةأن   إعتبارال يجب    هكما أن . وعدم التؤكد  إلى مزيد من التعقيد      هذا األمر المجلس، سيؤدي   
هـذه   اإلفصاحات التـي تقتـضيها       جميع تقدم لم    إذا المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    تبنت  

لتعزيـز  التي تبذل    ويقلل من شأن الجهود      قلل من أهمية اإلفصاحات   ، ألن ذلك المنهج سي    المعايير
اختباراً بـسيطاً   المعيار  هذا   يحتوي   لذلك.  المالية التقاريرلمعايير الدولية إلعداد     الكامل با  اإللتزام
، إذا، وفقط   المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    نشأة قد تبنت    تكون الم : إجابة غير مبهمة  يعطي  

لمعايير الدولية إلعـداد    بااإللتزام  بشأن  تحفظ  م وغيرإذا، احتوت بياناتها المالية على بيان صريح        
  ).المعيارهذا  من ٣ الفقرة (التقارير المالية

 
حاالت مادية لعدم   أي  فإن   البيان،   ذلكات السابقة على    إذا احتوت البيانات المالية للمنشأة في السنو        ٦ إستنتاج

.  اأخطـاء تعتبـر    عنهامفصح عنها أو غير مفصح      لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية      با التقيد
السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية      " ٨ معيار المحاسبة الدولي  وتطبق المنشأة   

  .ا من أجل تصحيحه"واألخطاء
  

  يةمفاهيم أساس
  

  معلومات مفيدة للمستخدمين
  

المعيـار  للمنشأة حسب    اإلفتتاحية  العمومية والقياس للميزانية اإلعتراف   متطلبات   وضعمن خالل     ٧ إستنتاج
إطـار  " فـي بين كما هو م   ،، أشار المجلس إلى هدف البيانات المالية      إلعداد التقارير المالية  الدولي  

 على أن هدف البيانات الماليـة هـو تـوفير           اإلطار  هذا وينص. "اليةإعداد وعرض البيانات الم   
تكـون مفيـدة    معينة  منشأة  ء والتغييرات في المركز المالي ل     معلومات حول المركز المالي واألدا    
  .اإلقتصادية القرارات إتخاذلنطاق عريض من المستخدمين عند 

  
 في البيانـات الماليـة    الواردةل من المعلومات أربعة خصائص نوعية تجع   المذكور اإلطارويحدد    ٨ إستنتاج

  -:يجب أن تكون المعلوماتباختصار، . ة للمستخدمينمفيد
  

 .لمستخدمينمفهومة بسرعة من قبل ا  )أ (
   . القراراتإتخاذات المستخدمين فيما يخص إحتياجذات عالقة ب  )ب (

 -:، وبعبارة أخرى، يجب أن تكون البيانات الماليةموثوقة  )ج (
يتوقع يمكن أن   التي  ، أو   التي تقصد تمثيلها  واألحداث األخرى   العمليات   بصدقتمثل   )١(

    ؛تمثلهاأن بشكل معقول 

قتصادي وليس لمجـرد    إل لجوهرها وواقعها ا   وفقاً واألحداث األخرى    العملياتتمثل   )٢(
 ؛شكلها القانوني

 ؛حيادية، بمعنى غير منحازة )٣(
 مـن خـالل      بالعديد من األحداث والظروف وذلك     تمياًتؤكد الشكوك التي تحيط ح     )٤(

 ؛ وممارسة الحيطة والحذر
 .والتكلفةاألهمية حدود  ضمن كاملة )٥(
 

ـ               )د ( عبـر الوقـت،     ةقابلة للمقارنة مع المعلومات التي تقدمها المنـشأة فـي بياناتهـا المالي
  .أخرىات المقدمة في البيانات المالية لمنشآت المعلومو
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  ةقابلية المقارن
  

المعايير الدوليـة   تبني  نظام  يحقق  ومثاليا،  . قابلية المقارنة خاصية    أهمية  إلى  الفقرة السابقة  تشير   ٩ إستنتاج
  -: قابلية المقارنةللمرة األولىإلعداد التقارير المالية 

  

 ؛ الوقتعبر مرورداخل المنشأة   )أ (
 و ؛ للمرة األولىبين منشآت تتبنى المعايير الدولية )ب (
 طبقـت ومنـشآت    للمرة األولى  إلعداد التقارير المالية  بين منشآت تتبنى المعايير الدولية        )ج (

 .المعاييرهذه  مسبقاً
للمـرة األولـى    المعايير الدولية    األولوية لضمان قابلية المقارنة بين منشأة تتبنى         ٨ تفسيرال أولى  ١٠إستنتاج

الذي يفيد بوجوب   المبدأ  أساس  اعتمد على   قد  و.  معايير المحاسبة الدولية   تطبقسبق أن    ومنشآت
التـي  منشأة  ال تلتزم بها  التي   معاييرالنفس  ب المعايير الدولية للمرة األولى   تبنى   ت  التي منشأةالإلتزام  

 ه من األكثـر أهميـة     وعلى أية حال، قرر المجلس أن     .  معايير المحاسبة الدولية   تطبقسبق وأن   
 حـسب المعـايير الدوليـة      ى الوقت ضمن البيانات المالية األول     عبر مرور تحقيق قابلية المقارنة    

هـذه   وبين منشآت مختلفة تتبنـى        للمرة األولى  لمعاييرهذه ا  لمنشأة تتبنى    قارير المالية إلعداد الت 
للمرة األولـى   تحقيق قابلية المقارنة بين منشآت تتبنى       إن  .  في تاريخ محدد   للمرة األولى المعايير  

   .وي هدف ثانهوالمعايير هذه  تطبقسبق وأن ومنشآت إلعداد التقارير المالية المعايير الدولية 
  

  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةالنسخة الحالية من 
النسخة للمرة األولى    تتبنى المعايير الدولية  أن تطبق منشأة    المعيار  هذا   من   ٩-٧ الفقرات   قتضيت ١١ إستنتاج

و أالمـستبدلة    النـسخ    عتبـار إل، دون األخذ با   المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    الحالية من   
  -:وهذا األمر. المعدلة

  
  

في البيانـات الماليـة األولـى    الواردة تم إعداد المعلومات ي قابلية المقارنة، ألنه    يعزز من   )أ (
 للمـرة    المعـايير  هـذه منشأة تتبنى    الخاصة ب  إلعداد التقارير المالية  المعيار الدولي   حسب  
  ؛ الوقت على أساس منسجم عبر مروراألولى

 نسخ الحقة من المعايير الدوليـة       إستخدامتم إعدادها ب  يقارنة  عطي المستخدمين معلومات م   ي )ب (
  و؛النسخ المستبدلةأفضل من المجلس يعتبرها إلعداد التقارير المالية 

 .تفادى التكاليف غير الضروريةيؤدي إلى   )ج (
 

 األخرى لماليةالدولية إلعداد التقارير امعايير الفي الواردة نتقالية إلاألحكام اال تنطبق  ،بشكل عام ١٢ إستنتاج
 هـذه بعـض  وتتطلب ). هذا المعيار من ٩الفقرة  (  للمرة األولى  على منشأة تتبنى المعايير الدولية    

المعـايير الدوليـة     بموجب    وأن قامت بإعداد تقارير    سبقنتقالية أو تسمح للمنشأة التي      إلاألحكام ا 
اً بأن  إستنتاج األحكام   هذهعكس  تعموما  و. ق متطلباً جديداً بأثر رجعي    ي تطب إلعداد التقارير المالية  

  -:محددةموجود في حالة أو كالهما  العاملين التاليينأحد 
  

 أو ينطوي على تكـاليف تفـوق المنـافع          صعباً أمراًالتطبيق بأثر رجعي    يمكن أن يكون      ) أ(
 عندما يكون حدوث    محددة في حاالت    مستقبليالتطبيق بأثر   المعيار  هذا  ويسمح  . المحتملة

 )."٧٣إستنتاج- ٣٠إستنتاج"لفقرات ا(حيث  محتمالًمثل هذه الحالة 
 

 ظـروف  اإلدارة بشأن    تصدرهاا  أحكامالتطبيق بأثر رجعي    تطلب  هناك خطر بإساءة إذا      ) ب(
التطبيـق بـأثر    المعيار    هذا ويمنع. مسبقاً معلومة معينةعملية   بعد أن تكون نتيجة      سابقة

الفقـرات  ( حيـث    محتمالًعندما يكون حدوث مثل هذه الحالة       رجعي في بعض المجاالت     
 )."٨٤إستنتاج -٧٤إستنتاج"

 
  :ه في بعض الحاالتإشتراط أو مستقبلي البعض ثالثة أسباب إضافية للسماح بالتطبيق بأثر إقترح ١٣ إستنتاج

  

 طرف إستخدم إذا    إلعداد التقارير المالية   جديددولي  لتخفيف العواقب غير المتوقعة لمعيار        )أ (
من وجهة نظر المجلس، فـإن     لكن  .  ما عقد أو اتفاقية  باإللتزام  ة   األدوات المالية لمراقب   آخر

إلعـداد   معيار دولي    آثار تجنيب اإلتفاقية تفاقية لتحديد ما إذا يجب      إلاألمر يعود ألطراف ا   
 إعادة التفاوض بشأنها    هم في المستقبل، وإذا لم يكن األمر كذلك، كيف يمكن         التقارير المالية 
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 اإلبـالغ    فـي  تغييراتال عن    عوضاً  ذو الصلة  ركز المالي الم فيتغييرات  البحيث تعكس   
 ).المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمقدمة إلى  من ٢١الفقرة (

  

نفس الخيـارات   إلعداد التقارير المالية    للمرة األولى   إلعطاء منشأة تتبنى المعايير الدولية       )ب (
ن الـسماح بـالتطبيق     غيـر أ  . المعاييرهذه   سبق وأن طبقت  منشأة  ل تمنحالمحاسبية التي   

الهـدف  يتعـارض مـع     المعايير الدولية للمرة األولى  قد       منشأة تتبنى    من قبل    المستقبلي
المعيـار  حـسب   قابلية المقارنة في البيانات المالية األولى للمنشأة        بشأن  لمجلس  الرئيسي ل 

 المجلـس سياسـة     ىلم يتبن وعليه،  ). "١٠  إستنتاج"الفقرة   (إلعداد التقارير المالية  الدولي  
 نفـس الخيـارات     تتبنى المعايير الدولية للمـرة األولـى       تتبنى   آت التي منشالعامة لمنح   
إلعداد التقارير المالية القائمة     ةمعايير الدولي ال تمنحها التي   بأثر مستقبلي لتطبيق  المحاسبية ل 

 حالة  "٢٣  إستنتاج - ٢٠ إستنتاج "وتناقش الفقرات . المعايير هسبق وأن طبقت هذ   لمنشآت  
 .الماليةواإللتزامات المالية  باألصول إلغاء اإلعترافهي و واحدة، محددة

  

. رات في أساس عمل التقديرات    لتجنب التمييز الصعب بين التغيرات في التقديرات والتغي         )ج (
ن تقوم بهـذا التمييـز   ال تحتاج ألللمرة األولى   تتبنى المعايير الدولية      التي منشأةال غير أن 

 لذلك،  إلعداد التقارير المالية  المعيار الدولي   حسب   اإلفتتاحيةالعمومية   ميزانيتها   عند إعداد 
 المنشأة أن هنـاك أخطـاء       أدركتوإذا  . س األس هذه على   إعفاءاتالمعيار  هذا  ال يتضمن   

المعيـار منهـا أن     هـذا   يتطلب   السابقة،   عموماًمحاسبة المقبولة    بموجب مبادئ ال   تإرتكب
 ).المعيارهذا  من ٤١ الفقرة(خطاء األ  هذهتفصح عن تصحيح

 
 إلعداد التقارير المالية  جديد  كل حالة على حدة عندما يصدر معيار دولي         في  سوف ينظر المجلس     ١٤ إستنتاج

 وبأثر رجعـي أ   المعيار  ذلك    للمرة األولى   كان يجب أن تطبق منشأة تتبنى المعايير الدولية        اسواء
 في معظم الحاالت، بـالنظر إلـى        بيق بأثر رجعي مالئماً   ويتوقع المجلس أن يكون التط    . مستقبلي

المعيار الدولي  حسب  البيانات المالية األولى    المقارنة عبر الوقت في     المتمثل بقابلية    الرئيسيهدفه  
 المجلس  إستنتج إذا   لكن.  للمرة األولى  منشأة تتبنى المعايير الدولية   الخاصة ب إلعداد التقارير المالية    

أمـر  هو    للمرة األولى  المعايير الدولية منشأة تتبنى   من قبل   ن التطبيق المستقبلي    الة معينة أ  في ح 
للمـرة   المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليـة      عند تبني المعيار    هذا  تعديل سيعمل على ،  مبرر
حـول  كافة المـواد     ١ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية    نتيجة لذلك، سوف يتضمن     . األولى

المعـايير الدوليـة إلعـداد      ، ولن تشير    للمرة األولى  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية       يتبن
باستثناء و عند الحاجة فقط،      ( للمرة األولى  المعاييرهذه   األخرى إلى منشآت تتبنى      التقارير المالية 

  ). والتعديالت الالحقةاتستنتاجاإلأساس ما يتعلق ب
  

 للمـرة  ، يمكن لمنشأة تتبنى المعـايير الدوليـة  ١العرض حات المقدمة في مسودة بموجب المقتر ١٥ إستنتاج
لقـد  .  دائما هاكانت تطبق كما لو أنها    المعايير  هذه  أن تختار تطبيق    إلعداد التقارير المالية    األولى  

 أي مـن    إسـتخدام  ترغب في    لممساعدة المنشأة التي    كان الهدف الرئيسي من هذا المنهج البديل        
المعيـار   معلومات بموجـب     مسبقاًنها كانت تراكم    ، أل ١العرض   المقترحة في مسودة     اتاإلعفاء
ولتمكـين منـشأة    . المعيارحسب هذه   مالية  البيانات  ال عرض دون   إلعداد التقارير المالية  الدولي  

أن  ١العرض   مسودة    منها تقتضي المعلومات التي جمعتها سابقاً،      إستخدامتستخدم هذا المنهج من     
اقتضت نـسخ   ، إذا   المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     من   المستبدلة النسخ   هاإعتباري  أخذ ف ت

  إستنتاج و ٢٨  إستنتاج"موضح في الفقرتين     هوعلى أية حال، وكما     . مستقبلي التطبيق بأثر    أحدث
 أو ال اإلعفاءات   اعتماد جميع     سياسة من ١عرض   مسودة ال  عما ورد في  ، فقد تخلى المجلس     "٢٩

 ألغى سبب وجود المنهج البديل، فقد حذفه المجلـس عنـد الـصياغة             هذا األمر ن  ألو. شيء منها 
  .لمعيارهذا االنهائية ل

  

  إلعداد التقارير الماليةالمعيار الدولي حسب  اإلفتتاحيةالميزانية العمومية 
  

  

بمثابـة   إلعداد التقارير الماليـة   المعيار الدولي   حسب   للمنشأة   اإلفتتاحيةتعتبر الميزانية العمومية     ١٦ إستنتاج
توضح الفقرات  و. المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    نظام محاسبتها بموجب    في  نقطة البداية   
العموميـة  والقياس للميزانيـة    اإلعتراف   متطلبات   وضعفي  اإلطار   المجلس   إستخدمالتالية كيف   
  .اليةإلعداد التقارير المالمعيار الدولي حسب  اإلفتتاحية
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  عتــرافاإل
  

من منشأة تتبنى المعايير    المعيار  هذا  يتطلب   مفاده أنه يجب أن ال       إقتراحاً هإعتبارأخذ المجلس في     ١٧ إستنتاج
مـن   ،التي تمتد، مـثالً   " الفترة السابقة "التي حدثت قبل بداية     العمليات   فحص  للمرة األولى  الدولية

ويجـادل  . لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    ا إلى   التحولثالث إلى خمس سنوات قبل تاريخ       
إلعطـاء  المعايير الدولية للمرة األولى     البعض بالقول بأن هذه ستكون وسيلة عملية لمنشأة تتبنى          

قد أشاروا  و. قديمة جداً عمليات   فحص تكلفة   تكبد دون   ،المقارنةقابلية  مستوى عالي من الشفافية و    
واإللتزامات مح بموجبهما للمنشأة حذف بعض األصول        س نتقاليةإلسابقتين محددتين لألحكام ا    إلى

 -: العموميةمن ميزانيتها
 
  

  إعادة "والقياساإلعتراف : األدوات المالية"  ٣٩ منعت نسخة سابقة من معيار المحاسبة الدولي  ) أ(
 قبـل   إبرامهاالتي تم   خرى  األ إلغاء اإلعتراف معامالت  ، أو النقل، أو     التوريق المالي  عرض

 . بشكل أوليبداية السنة المالية التي تم فيها تطبيق المعيار
  

 "اتمحاسـبة اإليجـار   " ١٧ سمحت بعض معايير المحاسبة الوطنية ومعيار المحاسبة الدولي         ) ب(
مـستقبلي  التطبيق بـأثر     )"عقود اإليجار " ١٧  بمعيار المحاسبة الدولي   ١٩٩٧ عام   المستبدل(

 ال يطلـب    ،وبموجب هذا المنهج  . التمويليةيجارات  رسملة اإل يقتضي من المستأجرين    لمتطلب  
بالنـسبة   واألصول المؤجرة ذات العالقـة   التمويلياإليجار  اإلعتراف بإلتزامات   من المستأجر   

  .التي بدأت قبل تاريخ محددلعقود اإليجارات 
  

ـ   إلتزاماتأو   تحديد الفترة السابقة يمكن أن يؤدي إلى حذف أصول           غير أن  ١٨ إستنتاج ن الميزانيـة   مادية م
 الحذوفات الماديـة   وتقلل. إلعداد التقارير المالية  المعيار الدولي   حسب   للمنشأة   اإلفتتاحيةالعمومية  

. أعالهالمعيـار حسب  للمنشأة  المالية األولى   بيانات  ال، وموثوقية، ومقارنة    ومالءمةمن قابلية فهم،    
حـسب   للمنـشأة    اإلفتتاحيـة ومية   المجلس أنه يجب على الميزانية العم      إستنتج على ذلك،    اًوبناء

  -:أنالمذكور  المعيار
  

 الدولية إلعـداد    معاييرال فيها بموجب اإلعتراف  المطلوب  اإللتزامات  وتتضمن كافة األصول      )أ (
  -:، باستثناء ما يليالتقارير المالية

  

بها بموجـب مبـادئ     اإلعتراف  المالية التي تم إلغاء     اإللتزامات  بعض األصول أو     )١(
المعايير الدوليـة إلعـداد      إلى   التحول السابقة، قبل تاريخ     عموماًلة  المحاسبة المقبو 
   و؛)"٢٣إستنتاج –٢٠إستنتاج "الفقرات( التقارير المالية

  

  أعمال إندماج في عملية    المضمونةاإللتزامات  و المشتراةالشهرة واألصول األخرى     )٢(
ـ  للمنـشأة الموحـدة   العموميـة   بها في الميزانية    اإلعتراف   لم يتم    سابقة، شترية  الم

لإلعتراف بها   أيضاًوغير مؤهلة    السابقة،   عموماًبموجب مبادئ المحاسبة المقبولة     
الميزانيـة العموميـة للمنـشأة       في   المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    بموجب  
 )."٤٠إستنتاج –٣١إستنتاج"الفقرات  (المشتراة

  

بموجـب  لإلعتـراف بهـا     ن مؤهلة    إذا لم تك   إلتزاماتعدم اإلبالغ عن البنود كأصول أو         )ب (
 . المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

  
ة بموجب مبادئ المحاسـبة المقبولـة       يمكن تصنيف بعض األدوات المالية على أنها حقوق ملكي          ١٩ إستنتاج

األدوات "  ٣٢لية بموجب معيار المحاسبة الدولي      ماكإلتزامات  يمكن تصنيفها   لكن   السابقة   عموماً
 نتقاليـة إلتمديـد الفتـرة ا     ١العرض  مسودة  على  في ردهم   بعض  الطلب  قد  و. "العرض: اليةالم

لتمكين الجهة المصدرة لهذه األدوات من إعادة التفاوض بشأن العقود التي تشير إلى نسب الـدين                
وبالرغم أنه قد يكون لمعيار دولي جديد إلعداد التقارير المالية عواقب غيـر             . إلى حقوق الملكية  

  فـإن ذلـك    تفاقية ما، إعقد أو   باإللتزام  ة  ب طرف آخر البيانات المالية لمراق     إستخدمما  وقعة إذا   مت
  ). ")أ (١٣إستنتاج "الفقرة( ال يبرر من وجهة نظر المجلس التطبيق بأثر مستقبلي اإلحتمال
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   السابقة عموماً بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة إلغاء اإلعتراف
  

مالية بموجب مبادئ المحاسـبة     إلتزامات  أصول أو   ب عترافإل قد ألغت ا    المنشأة تكونيمكن أن     ٢٠ إستنتاج
 بموجب معيار المحاسبة الـدولي رقـم         بها لغاء اإلعتراف  إل غير المؤهلة  السابقة   عموماًالمقبولة  

  للمـرة األولـى     أنه ينبغي على منشأة تتبنى المعايير الدوليـة        ١ت مسودة العرض    إقترحو. ٣٩
المعيـار الـدولي    حـسب    اإلفتتاحية في ميزانيتها العمومية     لتزاماتإلصول وا إللك ا عتراف بت إلا

الـسماح  من المجلس    ١مسودة العرض   على    في ردهم    بعضالوقد طلب   . إلعداد التقارير المالية  
إلغـاء  عمليـات    عرضإعادة   منها عدم    قتضاءإلا أو    للمرة األولى  لمنشأة تتبنى المعايير الدولية   

  -:على األسس التالية اًبناء، سابقةإعتراف 
  

إعـادة   إذا انطـوى     ال سيما  مكلفاً،   أمراًسابقة  إعتراف  إلغاء  عمليات   عرضيكون إعادة     )أ (
 مكونـات والالفائدة المحتجـزة    خدمة  وإلتزامات  صول  أل على تحديد القيمة العادلة      العرض

ن مـن   وعالوة على ذلـك، قـد يكـو       .  معقدة توريق مالي األخرى المحتفظ بها في عملية      
التـي  المنقول لها     األطراف تحتفظ بها الصعب الحصول على معلومات بشأن أصول مالية        

 .سيطرة الناقلال تخضع ل

على عمليات   أبرموا القانوني المتوقع من األطراف الذين       التأكدالعرض من    إعادة   يضعف )ب (
 . في ذلك الوقت المفعولكانت ساريةالتي محاسبية القواعد الأساس 

 ، ٢٠٠٢ يونيو، قبل التحسينات المقترحة في      ٣٩ معيار المحاسبة الدولي     سمح أو ي  لم يطلب   )ج (
 مماثل، فإن المنشآت    إعفاءوبدون  .  سابقة إعترافإلغاء  عمليات   عرضلمنشآت إعادة   من ا 

 . بشكل غير عادلستتضرر  للمرة األولىالتي تتبنى المعايير الدولية

  تـصنيف  تحتاج المنشآت إلى إعادة   ، حيث   منسجملن ينتج عن التطبيق بأثر رجعي قياس          )د (
 . في الفهم التحليليمنهالإلستفادة سابقة عمليات معلومات بشأن 

 
 

سباب المجلس  وكانت أ . ١العرض   عند إعداد مسودة     المناقشات هذه   هإعتبارلقد أخذ المجلس في       ٢١ إستنتاج
  -: كالتالي١ في مسودة العرض وراء المقترح الوارد

  

، وموثوقيـة،   ومالءمةمن قابلية فهم،    سوف يقلل   المادية  لتزامات  اإلحذف األصول أو    إن    )أ (
قيد المناقشة كبيرة وسـيكون     العمليات  كما أن العديد من     . ومقارنة البيانات المالية للمنشأة   

  .سنوات عديدةلها آثار على مدى 

 ٢٠٠٢ يونيـو  المؤرخـة فـي   العرض   مع مسودة    منسجما يكون    ال هذا اإلعفاء مثل  إن   )ب (
 .٣٩على معيار المحاسبة الدولى تحسينات الب الخاصة

 للمجلس هو تحقيق قابلية المقارنة عبر الوقت ضمن البيانـات الماليـة             الرئيسيالهدف  إن   )ج (
يتعـارض التطبيـق بـأثر      و. إلعداد التقارير المالية  المعيار الدولي   حسب  األولى للمنشأة   

مع ذلك  عداد التقارير المالية    إلللمرة األولى   منشأة تتبنى المعايير الدولية     مستقبلي من قبل    
 سبق وأن طبقـت   مستقبلي متاحاً للمنشآت التي     ، حتى لو كان التطبيق بأثر       الرئيسيالهدف  

 .المعاييرهذه 

 غير متوقعـة   عواقب   دولي جديد إلعداد التقارير المالية    معيار  ل ه يمكن أن يكون   الرغم أن ب  )د (
 ذلـك   ، فـإن  مـا إتفاقية  عقد أو    ب لتزاماإل البيانات المالية لمراقبة     آخر طرف إستخدم  ما إذا

 ).")أ( ١٣إستنتاج "الفقرة(مستقبلي ال يبرر التطبيق بأثر اإلحتمال 
 

نهائي، أنه من السابق ألوانه     ال هبشكلالمعيار  هذا   لدى صياغة    ، رغم ذلك  إستنتجغير أن المجلس     ٢٢ إستنتاج
قبل إتمـام التحـسينات      ٣٩ دولي مختلفة عن النسخة الحالية لمعيار المحاسبة ال       معالجةأن يطلب   

 التـي اقتـضتها    المعالجةفي األصل نفس    المعيار   اقتضى هذا ،   على ذلك  وبناءاً. المقترحة عليه 
 قبل تاريخ   إلغاء اإلعتراف لعمليات   ٣٩ من معيار المحاسبة الدولي   في ذلك الوقت    النسخة الحالية   
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 بهـا بموجـب مبـادئ       لغاء اإلعتراف إمالية تم   إلتزامات   أن أية أصول أو      أي،   تلك النسخة  نفاذ
.  الغياً يبقى بها    ٢٠٠١ يناير ١ السابقة قبل السنوات المالية التي تبدأ في         عموماًالمحاسبة المقبولة   

 عند إتمام التحسينات علـى معيـار        اإلعفاء هذا   يلغي أو   أنه يمكن أن يعدل   ووافق المجلس على    
  .٣٩ المحاسبة الدولي

  
. ٢٠٠٣ عام   ٣٩  مراجعة معيار المحاسبة الدولي    إكمالهذه المسألة عند    النظر في   أعاد المجلس    أ  ٢٢إستنتاج

المعيار الدولي إلعـداد التقـارير       في   مبينة كما هي    نتقاليةإلامتطلبات  الحتفاظ ب إلوقرر المجلس ا  
فيه  لب  التاريخ الذي طُ  عدل  المجلس   إال أن . "٢٠ إستنتاج " لألسباب المذكورة في الفقرة    ،١ المالية

 أو بعـد ذلـك   ٢٠٠٤ ينـاير  ١في  تحدثالتي العمليات على مستقبلي بأثر  البدء بتطبيق المعيار    
إلغاء  التي تم    العمليات عرضالتاريخ، من أجل التغلب على الصعوبات العملية الناتجة عن إعادة           

  . بها قبل ذلك التاريخاإلعتراف
  

خالفـا   يتم حذفها مالية  إلتزامات  و التي تتضمن أصوالً   ، أن البيانات المالية   إلى المجلس   أشاركما    ب٢٢إستنتاج
. ئدة لمستخدمي البيانات المالية    وبالتالي أكثر فا   إكتماالًتكون أكثر   ،  لمعياراهذا  أحكام  ذلك بموجب   ل

 أن  أيـضاً كمـا قـرر     .  بأثر رجعي  إلغاء اإلعتراف السماح بتطبيق متطلبات    قرر المجلس   لذلك  
 فيها الحصول على المعلومات الالزمة    يتم التي   ر على الحاالت  صالتطبيق بأثر رجعي يجب أن يقت     

 بـشكل   العمليـات  فيه محاسبة تلك     تتمالسابقة في الوقت الذي     العمليات  على  المعيار    هذا لتطبيق
  .للفهم التحليليغير المقبول  ستخداماإلويمنع هذا التحديد . أولي

  

معيـار المحاسـبة    عديالت الالحقة التالية علـى       الت ٣٩  المجلس من معيار المحاسبة الدولي     ألغى ٢٣ إستنتاج
 هـذه ، ألن   ١الدولي إلعداد التقارير الماليـة      معيار  العندما تم إصدار    ت  إستحدث التي   ٣٩الدولي  

 تنفيـذ  " في الفقرات   للمرة األولى  تتبنى المعايير الدولية   بالنسبة للمنشآت التي   واضحة   اإليضاحات
، وهـي  ١المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  رشادات تنفيذإمن  " ٥٣ وتطبيق" ٣١ تنفيذ   – ٢٦

 -:كما يلي
  

 على كافـة المـشتقات أو       ٣٩  معيار المحاسبة الدولي   تطبيق المنشأة   منيطلب   بأنه   إيضاح  )أ (
 نفـاذ  قبل تاريخ    العملية، حتى لو حدثت     إلغاء اإلعتراف عملية   بعد   المحتجزةالفوائد األخرى   

 ؛ و٣٩ معيار المحاسبة الدولي

التي كانت قائمة قبل تـاريخ      خاصة  الألغراض  للمنشآت ذات ا   إعفاءات ال يوجد التأكيد بأنه    )ب (
 .المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى التحول

  

 القيـــاس
  

قياس للمرة األولى   ما إذا كان يجب أن يطلب من منشأة تتبنى المعايير الدولية            في المجلس   لقد نظر  ٢٤ إستنتاج
المعيار الـدولى    حسب   اإلفتتاحيةالقيمة العادلة في الميزانية العمومية      بواإللتزامات  فة األصول   كا

 عمـا   مالءمـة  معلومات أكثر    هذا األمر ينتج عن   وناقش البعض أنه قد     . إلعداد التقارير المالية  
غيـر  . دلة التكاليف والقيم العامجموعتواريخ مختلفة، أو  المتكبدة في   التكاليف  مجموع  سينتج عن   

القيمة العادلة في تـاريخ     باإللتزامات  و لقياس كافة األصول     وجود متطلب  أن   إستنتجالمجلس   أن
 المنشأة يمكـن     ألن نظراً،  معقول غير   هو أمر  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     إلى   التحول

  .التاريخ لبعض البنودعلى أساس التكلفة قبل وبعد ذلك بهذا المعيار  الملتزمأن تستخدم القياس 
  

 كافة  قياسللمرة األولى   المعايير الدولية     تتبنى  التي منشأةه ينبغي على ال    قرر المجلس كمبدأ عام أن     ٢٥ إستنتاج
إلعداد المعيار الدولي   حسب   اإلفتتاحيةالعمومية  المعترف بها في ميزانيتها     واإللتزامات  األصول  

 ذات  المعايير الدولية إلعـداد التقـارير الماليـة        قتضيهالذي ت على األساس   بناء   التقارير المالية 
 لعـرض  حسب هذه المعايير   ةللمنشأاألولى  مالية  البيانات  لل بالنسبةضروري  األمر  وهذا  . الصلة

  . وقابلة للمقارنةموثوقةو ومالءمة معلومات مفهومة
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  والتكاليـفالمنافع
  

 توفير  يحد من  يمكن أن    تقديمها المعلومات وتكلفة    فعمنا بأن الحاجة إلى توازن بين       اإلطار نص ي ٢٦ إستنتاج
-المنـافع ب تتعلـق قيود التـي    هذه ال  عتباراإلأخذ المجلس بعين    قد  و. موثوقةمالءمة و معلومات  
لـم يتـضمن    و. "٢٥  سـتنتاج اإل "مبدأ العام الموصوف في فقرة     من ال  إعفاءات ووضعالتكاليف  

  -: عامة مما يليإعفاءاترغم انه قدم من هذا النوع، محددة  إعفاءات ٨ رقم تفسيرال
  

يكـون مـن    ال  عنـدما    (المحتجزةلألرباح  فتتاحي  إلالتعديالت بأثر رجعي على الرصيد ا       ) أ(
 ).على نحو معقولبفترات سابقة مقدار التعديل المتعلق  تحديد الممكن

 . تقديم مثل تلك المعلومات"غير العملي" من تقديم المعلومات المقارنة عندما يكون  ) ب(
 
فـي   التخطـيط     للمرة األولـى   يتوقع المجلس أن تبدأ معظم المنشآت التي تتبنى المعايير الدولية           ٢٧ تنتاجإس

، وعنـد    علـى ذلـك    وبناءاً. المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     إلى   للتحول الوقت المناسب 
 وتستطيع أن   لتحوللا  مقدممنشأة تخطط     له  مرجعياً مثاالً المجلس   اتخذ والتكاليف،   نافعموازنة الم 

إلعـداد   المعيـار الـدولي   حسب   اإلفتتاحيةالعمومية  تجمع معظم المعلومات الالزمة لميزانيتها      
  .أو بعد ذلك بقليلالمعايير هذه  إلى التحول، في تاريخ التقارير المالية

  
أن إمـا    ولـى  للمـرة األ    أنه يجب على منشأة تتبنى المعايير الدولية       ١العرض  ت مسودة   إقترح ٢٨ إستنتاج

غيـر أن   .  أو ال شيء منها على اإلطـالق       ١العرض  في مسودة   الواردة   عفاءاتإلتستخدم كافة ا  
  -:هذا المنهج لألسباب التاليةلم يوافق على في ردهم على هذه المسودة بعض ال

  

لتحديـد   ال يوجد سبب منطقي      تعتمد على بعضها البعض، لذا     ال   اإلعفاءاتإن العديد من      )أ (
 .إعفاءات أخرى إستخدامب  اإلعفاءاتأحد إستخدام

 عملية، إال أنـه يجـب       سأساإلعفاءات بناء على    على الرغم من ضرورة السماح ببعض         )ب (
 .اإلعفاءات أقل ما يمكن من إستخدامتشجيع المنشآت على 

 خيارات ضمنية ألنها اعتمدت على      ١العرض   المقترحة في مسودة     عفاءاتإلبعض ا كانت    )ج (
 في حين كان بعضها خيـارات       ، بالتكلفة أو الجهود غير المالءمة     قفيما يتعل  المنشأة   قرار

 . إلزامية فعالًقليلة كانتإعفاءات وفقط . صريحة

 متطلب تطبيـق     من المقصودلم يكن   لتطبيق بأثر رجعي،    ستثناءات األخرى من ا   لإل خالفاً  )د (
فالتطبيق . فعةالمن-س التكلفة امتيازاً عمليا على أس   أن يكون    بأثر مستقبلي محاسبة التحوط   

حتى لـو طبقـت     وصف اإلدارة لن يكون مقبوالً،      يعتمد على   معين  بأثر رجعي في مجال     
 . بأثر رجعيالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية األخرى من جوانبالمنشأة كافة ال

 
يـار  لمعهـذه ا   في صـياغته النهائيـة ل       المجلس قد جمع و. وجد المجلس هذه المالحظات مقنعة      ٢٩ إستنتاج

  -:ستثناءات التطبيق بأثر رجعي في فئتينإ
  

  ).٦٣  إستنتاج- ٣٠إستنتاج "الفقرات(إعفاءات اختيارية ستثناءات من إلبعض اتتألف   ) أ(

 للمعايير الدوليـة إلعـداد التقـارير        ستثناءات األخرى التطبيق الكامل بأثر رجعي     إل ا تمنع  ) ب(
، ومحاسبة  ")٢٣ إستنتاج -٢٠جإستنتا "الفقرات (إلغاء اإلعتراف  جوانببعض  المالية على   

 )."٨٤ إستنتاج "الفقرة(، والتقديرات )"٨٠إستنتاج- ٧٥إستنتاج("التحوط 
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   األخرىالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية من عفاءاتإلا
  

  -: التاليةعفاءاتإل أو أكثر من ا واحدإستخدام يمكن أن تختار المنشأة ٣٠ إستنتاج
  

  ؛)"٤٠- ٣١إستنتاج "الفقرات (لاندماج األعماعمليات   )أ (

 ؛)"٤٧– ٤١إستنتاج "الفقرات (تكلفة مقدرةعادلة أو إعادة التقييم كالقيمة ال )ب (
 ؛)"٥٢ - ٤٨إستنتاج"الفقرات (منافع الموظفين   )ج (
 ؛)"٥٥– ٥٣  إستنتاج "الفقرات( المتراكمة  العمالتترجمة فروقات  )د (
 ؛)"٥٨ - ٥٦إستنتاج"الفقرات (المالية المركبة األدوات ) هـ(
  إستنتاج"الفقرات  (والمشاريع المشتركة   الشركات الزميلة    و التابعةالشركات  إلتزامات  وأصول    )و (

 ؛)"٦٣ - ٥٩

 ؛ و)"أ٦٣إستنتاج "الفقرة (ة المعترف بها سابقاً األدوات الماليوصف  )ز (

 )."ب٦٣إستنتاج "الفقرة(دفع على أساس األسهم معامالت ال  )ح (
  

  ندماج األعمالإ
  

 بهـا المنـشأة     اعترفـت  التـي    اندماج األعمال  مختلفة من محاسبة     جوانبقرات التالية    تناقش الف  ٣١ إستنتاج
المعايير الدوليـة إلعـداد      إلى   التحول السابقة قبل تاريخ     عموماًبموجب مبادئ المحاسبة المقبولة     

  -:التقارير المالية
الـسماح  ، أو    أعمال سابقة  إندماجعمليات  بأثر رجعي ل   عرضالما إذا كان يجب منع إعادة         )أ (

  )."٣٤ - ٣٢إستنتاج"الفقرات (وجوبها بها أو 
 فـي عمليـة     المـضمونة  اإللتزامات  و المشتراة األصولبما إذا يجب أن تعترف المنشأة         )ب (

 الـسابقة   عمومـاً مقبولة   إذا لم تعترف بها بموجب مبادئ المحاسبة ال         سابقة إندماج أعمال 
 )."٣٥ إستنتاج "الفقرة(

المنـشآت   إلتزامـات  صـول أو   ألمعينةالمبالغ  ال عرضدة   ما إذا يجب على المنشأة إعا       )ج (
  إلى عـدم تغييـر      السابقة عموماً مبادئ المحاسبة المقبولة     لم تؤدي  إذا   موضوع اإلندماج 

 )."٣٦إستنتاج "الفقرة( اإلندماجقبل عملية المحملة  مبالغها
عموميـة   الشهرة للتعديالت فـي ميزانيتهـا ال       عرضعلى المنشأة إعادة    ما إذا كان يجب       )د (

 لألصـول   المحملـة  المبـالغ  إلىإلعداد التقارير المالية    المعيار الدولي   حسب   اإلفتتاحية
– ٣٧  إستنتاج "الفقرات ( أعمال سابقة  إندماج في عمليات    المضمونةاإللتزامات   و المشتراة

٤٠( . 
 

 "اندماج األعمـال   "٣ية  إلعداد التقارير المال  يمكن أن يقتضي التطبيق بأثر رجعي للمعيار الدولي          ٣٢ إستنتاج
سـابقة   إندماج أعمـال  تحصل عليها في تاريخ عملية       لم    التي بياناتال إعادة صياغة  المنشأة   من

ويمكن أن  .  التي كانت قائمة في ذلك التاريخ      ظروف العمل  حول غير موضوعية  ات تقدير وإعداد
المعيار الدولي  حسب  منشأة  للاألولى  مالية  البيانات  ال وموثوقية   مالءمة العوامل من مدى     هذهتقلل  

 إندماج أعمال  عمليات   عرض إعادة    ستمنع ١مسودة العرض   كانت   لذلك،   .إلعداد التقارير المالية  
  إسـتنتاج  "لمقترح، الذي نوقش في الفقـرة     ت المنهج البديل ا   إستخدمة قد   أما لم تكن المنش   (سابقة  
لية كما لو كانت تطبق على الدوام هـذه         تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير الما     المتعلق ب " ١٥

 عمليـات   إعـادة عـرض   لكنهم ناقشوا أن    في ردهم على هذه المسودة      بعض  الووافق  ). المعايير
ـ  للفهم التحليلي  ذاتي وانتقائي محتمل     إستخدام سابقة تنطوي على     إندماج أعمال   يمكـن أن    ذي ال

  .  من مدى مالءمة وموثوقية البيانات الماليةيضعف
  

  -: حيث جادلوا بالقول، البعض في ردهم على هذه المسودة لم يوافق٣٣ إستنتاج
  

ويمكـن أن تختلـف مبـادئ    .  يمكن أن تدوم لعدة سنواتاندماج األعمال  محاسبة   آثارن  أ  )أ (
 ،المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليـة      عن   كبير السابقة بشكل    عموماًالمحاسبة المقبولة   



  ١المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 أساس اإلستنتاجات

 

 ١٣٥  لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة  حق التأليف ل©  

ويمكن أن ال ينتج    . اندماج األعمال لبات محاسبية لعمليات    وال توجد في بعض البلدان متط     
 تخـاذ  السابقة أي معلومات مفيدة إل     عموماًعن األرصدة بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة       

 . البلدانفي هذهالقرار 
حـدث   مفضالً ويمكن أن ال ينطوي على كثير من التكلفة أو الجهد أل            العرضيكون إعادة      )ب (

 .اندماج األعمالعمليات 
 

هو أمر   سابقة   إندماج أعمال  عمليات   إعادة عرض  المجلس أن    إستنتجي ضوء هذه المالحظات،     ف ٣٤ إستنتاج
- أن يكون مسموحا ألسـباب التكلفـة        يجب هذا األمر مفضل من حيث المفهوم، على الرغم أن        

الية إحتموأشار إلى   اإلختيار   على هذا    قيودقرر المجلس وضع بعض ال    . لكن ليس مطلوباً   ةفعالمن
  منشأة تتبنى المعايير الدولية    قامت، إذا   وعليه.  أكثر حداثة  إندماج أعمال  المعلومات لعمليات    توفر

 كافة  إعادة عرض ها  منالمعيار    هذا يقتضي،  إندماج أعمال عملية   أية   إعادة عرض بللمرة األولى   
  ).المعيارهذا  من "ب"ق لح من الم١ الفقرة ب( الالحقة اندماج األعمالعمليات 

  
 الـسابقة فـي     عموماًمعين بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة      إلتزام   إذا لم تعترف المنشأة بأصل أو        ٣٥ إستنتاج

المعايير الدولية إلعـداد     بموجب   المقدرة  أن تكلفته  ١عرض   مسودة ال  تقترح،  اندماج األعمال تاريخ  
 اإلفتتاحيةالميزانية العمومية    من الممكن أن تتضمن    كنيلم  نتيجة لذلك،   .  تكون صفر  التقارير المالية 

هذه المعـايير    كانتإذا  اإللتزام  ذلك األصل أو     إلعداد التقارير المالية  المعيار الدولي   حسب  للمنشأة  
غير  يعتبر حالة  هذا أن   ١ مسودة عرض    بعضالناقش  و.  قياساً على أساس التكلفة    تقتضي أو   تسمح
المعيار الدولي   حسب   اإلفتتاحيةلميزانية العمومية   المبدأ الذي ينص على أن ا     ب ة من عدم التقيد   مبرر

 ذلـك  علـى ووافق المجلـس    . واإللتزامات يجب أن تتضمن كافة األصول       إلعداد التقارير المالية  
ـ المعيار  هذا   من   "ب"من الملحق   ) و(٢ الفقرة ب  تنص،  لذلك. ستنتاجاإل المنـشأة  يجـب علـى      هأن

المعـايير الدوليـة إلعـداد       على أساس أن     وقياسها واإللتزامات بتلك األصول    اإلعتراف   المشترية
   .للمنشأة المشتراةمنفصلة ال  العموميةميزانيةال في  تقتضي ذلكالتقارير المالية

  
 المبـالغ  علـى لمنشأة  أن تحافظ ا   كان من الممكن   السابقة،   عموماً بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة      ٣٦ إستنتاج

. بـدون تغييـر  عملية اندماج األعمـال   قبل   وضوع اإلندماج مالمنشآت  وإلتزامات   ألصول   المحملة
 بموجـب   تكلفة مقـدرة   على أنها    المحملة المبالغ هذه   إستخدامه من غير المنسجم      البعض أن  وناقش

 المحملـة  المبالغ إستخدامال يسمح ب  المعيار  هذا  ن  أل  ً نظرا،  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    
 غيـر أن  . إندماج أعمـال   في عملية    شرائهاالتي لم يتم    واإللتزامات   لألصول   تكلفة مقدرة  ك المماثلة

 عمليـات   معيناً لمحاسـبة  سابقة، ولم يحدد شكال      إندماج أعمال لعملية  يحدد شكالً معيناً    المجلس لم   
 على أساس التكلفة بموجـب       لها قياساتإجراء   التي سيكون من غير المقبول     سابقة،   إندماج أعمال 
  . السابقةعموماًاسبة المقبولة مبادئ المح

  
 السابقة  عموماًيعامل المبالغ المعينة بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة        المعيار  هذا   على الرغم من أن      ٣٧ إستنتاج

بقة على أنها    سا إندماج أعمال  ة في عملي  المضمونةاإللتزامات  و المشتراةللشهرة واألصول األخرى    
إال أن  ،  انـدماج األعمـال    في تاريخ     الدولية إلعداد التقارير المالية    المعايير بموجب   المقدرةتكلفتها  
 المعيـار الـدولي     حسب اإلفتتاحيةالعمومية  في ميزانيتها   المحملة   مبالغهاإلى تعديل   تحتاج   المنشأة

 -:، كما يليإلعداد التقارير المالية
  

القيمـة  ب  التقارير الماليـة   المعايير الدولية إلعداد  بموجب  التي تم قياسها    اإللتزامات  واألصول    )أ (
القيمـة الحاليـة    تلك  القيمة العادلة أو    إعادة قياسها ب  : لقيمة الحالية العادلة أو أشكال أخرى من ا     

 .األخرى
المعـايير الدوليـة إلعـداد      التي تطبق عليها    واإللتزامات  )  الشهرة بإستثناء(األصول األخرى    )ب (

 تـاريخ   أو اإلطفاء المتـراكم مـن     اإلستهالك  ل  تعدي:  قياساً على أساس التكلفة    التقارير المالية 
الك علـى   سـته إلويعتمد ا . لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    با لتزمي إذا لم    األعمالإندماج  
 بعد  مباشرة السابقة   عموماًبموجب مبادئ المحاسبة المقبولة     المحمل  المبلغ   هو، و المقدرةالتكلفة  
 . األعمالإندماج
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 بها بموجب مبادئ المحاسبة المقبولـة       غير المعترف إللتزامات  او)  الشهرة بإستثناء(األصول    )ج (
 تقتضي ذلك في    المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    قياس على أساس أن     ال : السابقة عموماً

 .للمنشأة المشتراةالمنفصلة العمومية الميزانية 
المعايير الدولية إلعداد التقارير    بموجب  وإلتزامات  كأصول  لإلعتراف بها    غير المؤهلة البنود    )د (

 .حسب هذه المعايير اإلفتتاحية من الميزانية العمومية ءلغااإل: المالية
 

أن تعتـرف    للمـرة األولـى       المجلس ما إذا كان يجب على منشأة تتبنى المعايير الدوليـة           درس ٣٨ إستنتاج
 يرتبطـان سة والـشهرة    الملموغير  وألن األصول   .  الشهرة إعادة عرض من  بالتعديالت الناتجة   

 المعايير الدولية للمـرة األولـى     تتبنى  التي  منشأة  ال على   ه ينبغي ، فقد قرر المجلس أن    بشكل وثيق 
  -: الشهرة، وذلك عندماإعادة عرض

  

 السابقة على أنـه أصـل       عموماً بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة      هباإلعتراف  تلغي بنداً تم      )أ (
المعايير الدوليـة إلعـداد التقـارير       نفصل بموجب   مبه بشكل    غير مؤهل غير ملموس لكنه    

  ؛ أوالمالية
 عموماً الشهرة بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة       إلى إضافته   تمتتعترف بأصل غير ملموس       )ب (

 .السابقة
  هذا  للمستخدمين، يمنع   المتأتية تفادي التكاليف التي يمكن أن تتجاوز المنافع المحتملة        من أجل    لكن

 فـي الميزانيـة العموميـة    تـنعكس  التعديالت األخرى التي  معظملشهرة ل ا إعادة عرض المعيار  
 المعـايير هـذه   ، ما لم تختار منشأة تتبنى        إلعداد التقارير المالية   المعيار الدولي حسب   اإلفتتاحية

هذا من  ) ز(٢الفقرة ب ( بأثر رجعي    ٣ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية     تطبيق   للمرة األولى   
  ).المعيار

  
بند تم تضمينه في الشهرة بموجب مبـادئ المحاسـبة          المزدوج ل اإلحتساب  تقليل احتمال   من أجل    ٣٩ إستنتاج

 إمـا فـي     المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     بموجب   أيضاً السابقة، ومشمول    عموماًالمقبولة  
ة الشهرة المعتـرف    أن تختبر المنشأ  المعيار   هذايتطلب  ،  ماإلتزام   من   كخصمقياس أصل آخر أو     

فـي حـاالت     إلعداد التقارير الماليـة   المعيار الدولي   حسب   اإلفتتاحيةالعمومية  بها في ميزانيتها    
تـم  شهرة  الضمني ب اإلعتراف  وال يمنع هذا    . )المعيارهذا  من  ) ٣)(ز(٢الفقرة ب ( انخفاض القيمة 

أن محاولة إقصاء تلـك      تنتجإسالمجلس  إال أن   . عمالألاندماج ا  نشأت بعد تاريخ     داخليااستحداثها  
  .عشوائيةمكلفاً ويؤدي إلى نتائج  أمراًالشهرة المولدة داخليا سيكون 

  
طلب  أن اختبار انخفاض القيمة الرسمي يجب أن ي        ١عرض  مسودة ال على  في ردهم   بعض  ال قترح   ٤٠ إستنتاج

 إضـافية لـم     بأصولاإلعتراف   عندما يتم    أي -اإلحتساب  ازدواجية  بفقط إذا كان هناك احتمال      
المعيار حسب   اإلفتتاحية سابقة في الميزانية العمومية      إندماج أعمال يعترف بها سابقاً تتعلق بعملية      

قـرر   المجلس   غير أن ). يوجد مؤشر على انخفاض القيمة    أو كان    (إلعداد التقارير المالية  الدولي  
أن تجـري   عداد التقارير المالية    إل للمرة األولى    تتبنى المعايير الدولية  التي  منشأة  أنه ينبغي على ال   

حسب  اإلفتتاحية الشهرة المعترف بها في الميزانية العمومية        مجملنخفاض قيمة   إل اًرسمي اًاختبار
 إجراء اختبـار  قد اقتضت    عموماًالمقبولة  السابقة   مبادئ المحاسبة    قد ال تكون  ، حيث   هذه المعايير 

    .ةمقارندقة ب
  

  تكلفة مقدرةيم كالقيمة العادلة أو إعادة التقي
  

 على تراكم التكاليف السابقة     المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    تعتمد بعض القياسات بموجب       ٤١ إستنتاج
 تقـديرها إذا لم تجمع المنشأة سابقا المعلومات الالزمة، فإن جمعها أو            . عمليات أخرى أو بيانات   

 بإمكـان  ه أن١ت مسودة العرض    إقترحفة الزائدة،   كلولتفادي الت . بأثر رجعي يمكن أن يكون مكلفاً     
 إلـى   التحـول في تاريخ    والمعدات   والمصانعالممتلكات  في   القيمة العادلة لبند     تستخدمالمنشأة أن   

 في ذلك التاريخ، إذا انطوى تحديد       قدرة على أنها تكلفته الم    المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    
  .مين مالئتكلفةً أو جهداً غيرالمعايير هذه وجب القياس على أساس التكلفة بم
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يمكـن أن   التي تم إعـادة     ، أشار المجلس إلى أن بيانات التكلفة        المعيار  النهائية لهذا  صياغةال عند   ٤٢ إستنتاج
وعـالوة علـى    .  من بيانات القيمة العادلة الحالية     ، للمستخدمين، وأقل موثوقية   مالءمةتكون أقل   

متطلبات العندما وضع   لمجلس  مهام ا أحد   ت كان منافعن موازنة التكاليف وال    المجلس أ  إستنتجذلك،  
هذا  على ذلك، يسمح     وبناءاً. تلك المتطلبات ل هاالمنشآت عند تطبيق  أكثر من كونها مهمة     ة  يالمحاسب
 في بعض الحاالت دون الحاجة إلظهار تكلفةً        تكلفة مقدرة  القيمة العادلة ك   إستخدامللمنشأة  المعيار  
 .مينمالءد غير أو جه

  
 إال أن.  غيـاب قابليـة المقارنـة    القيمة العادلة سيؤدي إلىإستخدامبر البعض عن مخاوفه بأن ع ٤٣ إستنتاج

 القيمة العادلـة    إستخدام، فإن   لذلك. بالشراءاإلندماج  لقيمة العادلة في تاريخ      ا عموماً تعادلالتكلفة  
 اشـترت  كما لو أنهـا      ن نفس بيانات التكلفة    معين يعني أن المنشأة ستبلغ ع       ألصل تكلفة مقدرة ك

المعـايير الدوليـة     إلى   التحول في تاريخ    الخدمات المستقبلية المتوقعة المتبقية    بنفس   معين أصل
 جمـع مجمـوع   نتج عن   ي قابلية المقارنة، فإنه  نقص في   إذا كان هناك أي     . إلعداد التقارير المالية  

 تكلفة مقـدرة  المستهدف للقيمة العادلة ك    ستخداماإل عنوليس  تواريخ مختلفة،   المتكبدة في   التكاليف  
سـتثنائية المتعلقـة    إلا المجلس هذا المنهج على أنه مبرر لحل المـشكلة           إعتبرو. لبعض األصول 

  . بطريقة اقتصادية دون اإلضرار بالشفافيةالمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةإدخال ب
 

محتمـل أن   لتلك األصول التـي مـن ال  تكلفة مقدرة القيمة العادلة ك  تخدامإسمن  المعيار   يحد هذا   ٤٤ إستنتاج
 : ذات منفعة محدودة للمستخدمين ومرهقة بـشكل خـاص  تكاليف إعادة الهيكلة الخاصة بهاتكون  

 التكلفة  طريقة إستخدامإذا اختارت المنشأة    ( والعقارات اإلستثمارية  والمعدات   والمصانعالممتلكات  
واألصول غير الملموسـة التـي      ) "العقارات اإلستثمارية " ٤٠المحاسبة الدولي   في معيار   الواردة  

 ).المعيارهذا  من ١٨و  ١٦ تانالفقر( معايير محددة تلبي
 

 والمـصانع الممتلكـات   " ١٦ في معيار المحاسـبة الـدولي     الوارد  إعادة التقييم   نموذج  بموجب    ٤٥ إستنتاج
 فيجب عليها إعادة تقييم كافة األصـول فـي ذلـك            ا م  تقييم أصل  ، إذا أعادت المنشأة   "والمعدات
لتلك األصول فقط التي يؤدي إعادة تقييمهـا إلـى          اإلنتقائي   إعادة التقييم    قيدويمنع هذا ال  . الصنف

 إال أن . تكلفة مقـدرة  ك القيمة العادلة    إستخدام على   قيد مماثل   فرض  البعض إقترحو. نتيجة معينة 
 اختبار انخفاض القيمة إذا كـان       أداءيتطلب   "قيمة األصول  انخفاض "٣٦ معيار المحاسبة الدولي  

ت المنـشأة القيمـة العادلـة    إستخدم عليه، إذا  وبناءاً. صلاألهناك أي مؤشر على انخفاض قيمة       
لـغ   يمكنها تجاهل المؤشرات بـأن المب       ألصول قيمتها العادلة أعلى من التكلفة، فال       تكلفة مقدرة ك
المعيار   هذا ، ال يحد  لذلك. المحملمبلغها   ن م أقل يكونكن أن   ألصول أخرى يم  لإلسترداد   بلالقا

 .أصناف األصوللكامل  تكلفة مقدرة القيمة العادلة كإستخداممن 
  

 السابقة أكثر   عموماًإعادة التقييم بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة       عمليات  يمكن أن تكون بعض       ٤٦ إستنتاج
 طلـب   المعقـول وإذا كان األمر كذلك، فلن يكون مـن         . للمستخدمين من التكلفة األصلية   مالءمة  
وبالتالي، . لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    با تلتزم مكلفة ومطولة للتكلفة   هيكلةإعادة  عملية  
الـسابقة   عموماً مبادئ المحاسبة المقبولة إستخدام مبالغ محددة ب إستخدامللمنشأة  المعيار  هذا  يسمح  

 -: في الحاالت التاليةر الدولية إلعداد التقارير الماليةللمعايي تكلفة مقدرةك
 
  

 هـا  مبادئ إسـتخدام ب" ٤٤ إستنتاج " األصول الموصوفة في الفقرة    إذا أعادت المنشأة تقييم أحد      )أ (
 من ١٨ و ١٧تان  الفقر( السابقة واستوفى إعادة التقييم معايير محددة        عموماًة المقبولة   يالمحاسب

 ).المعيارهذا 
 

 السابقة لـبعض أو     عموماً بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة      تكلفة مقدرة منشأة  إذا وضعت ال    )ب (
حدث مـا   من خالل قياسها بقيمتها العادلة في تاريخ محدد بسبب          اإللتزامات  و األصول   جميع
 ).المعيار  هذا من١٩الفقرة  (األوليكتتاب العام إل أو االخصخصةمثل 

 
ن قابلة للمقارنة على نطـاق       التي تكو  عمليات إعادة التقييم  إلى  يار  المعهذا   من   ١٧تشير الفقرة     ٤٧ إستنتاج

تكلفة  ب ة قابلة للمقارنة على نطاق واسع     تم تطبيقه على تكلف   يلقيمة العادلة أو تعكس مؤشراً      واسع با 
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 ال يكون من الواضح دائما ما إذا كان         وقد. المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    محددة بموجب   
وتسمح .  يختلف مادياً عن القيمة العادلة      أنه لقيمة العادلة أو  هو قياس ا  ن إعادة تقييم سابق     الهدف م 

ـ   اإلستثنائية   اقتصادي التكلفة للمشكلة     بإيجاد حل المرونة في هذا المجال       إلـى   التحولالمتعلقـة ب
أن تـضع    األولى للمرة   المعاييرهذه  وتسمح لمنشأة تتبنى    . المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    

  .على أساس التكلفةقائم لقياس معقولة  ويعتبر نقطة بداية مسبقاًمتوفر  قياس إستخدام بتكلفة مقدرة
  

  ـن منافـع الموظفي
  

بالزيادة أو النقص حـول  % ١٠يتراوح ما بين  أسلوب يتعلق بمدى" إستخدامإذا اختارت المنشأة   ٤٨ إستنتاج
فـي معيـار    الـوارد     )النطـاق  ("لمتعلقة بمنافع الموظفين  أفضل تقديرات الشركة لإللتزامات ا    

 بأثر رجعي لمعيار المحاسبة الدولي    الكامل  التطبيق  فإن  ،  "منافع الموظفين "  ١٩ المحاسبة الدولي 
خطـة منـافع    كتوارية لكل سنة منذ بدايـة       إل ا الخسائر أو   األرباح  تحديد المنشأةيقتضي من    ١٩

 غير المعترف بهـا فـي تـاريخ         الخسائر المتراكمة  أو   باحاألرصافي  من أجل تحديد    الموظفين  
 لـن يفيـد     أن هذا األمر    إلى المجلس توصل. المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     إلى   التحول

 تتبنى المعـايير الدوليـة    لمنشأة  المعيار  هذا   على ذلك، يسمح     وبناءاً. المستخدمين وسيكون مكلفاً  
كتوارية حتى تـاريخ    إل أو الخسائر ا   األرباحأن تعترف بكافة    ير المالية   إلعداد التقار للمرة األولى   

 ١٩ ، حتى لو تضمنت سياستها المحاسبية بموجب معيار المحاسبة الدولي         هذه المعايير  إلى   التحول
  ).المعيار  هذا من٢٠ الفقرة(كتوارية الالحقة إل والخسائر ااألرباحعض بباإلعتراف عدم 

 
منـافع  إلتزامـات   إلـى زيـادة      ١٩٩٨عام   في ال  ١٩ مراجعة معيار المحاسبة الدولي   لقد أدت     ٤٩ إستنتاج

 تلكلمنشآت بإطفاء    ل ١٩ سمح معيار المحاسبة الدولي   قد  و.  المبلغ عنها لبعض المنشآت    ينالموظف
 تتبنـى   للمنـشآت التـي    انتقالية مماثلة    معالجة البعض   إقترحو.  خمس سنوات  خالل مدة الزيادة  

التي تحدث  العمليات   إلعفاء ال توجد للمجلس سياسة عامة       غير أنه .  للمرة األولى  ةالمعايير الدولي 
 مـن   ٢١ الفقـرة (الجديـدة    المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     من متطلبات    محددقبل تاريخ   
ـ  نصاً، لم يشمل المجلس لذلك). المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية   مقدمة إلى    اثالًً  انتقاليـاً مم

 . للمرة األولىتتبنى المعايير الدوليةللمنشآت التي 
  

 إلعـداد التقـارير الماليـة     المعيار الدولي   حسب   للمنشأة    يمكن أن تعكس البيانات المالية األولى      ٥٠ إستنتاج
 التحولتاريخ اإلبالغ، ونهاية السنة المقارنة، وتاريخ       :  في ثالثة تواريخ   التقاعدإلتزامات  قياسات  

البعض أن الحصول علـى ثالثـة تقييمـات         ورأى  . الدولية إلعداد التقارير المالية   معايير  الإلى  
وا أنه يجب علـى  إقترح لذلك. البيانات المالية سيكون مكلفاًاكتوارية منفصلة لمجموعة واحدة من    

 يعتمد، على سبيل المثال، على افتراضـات         تقييم اكتواري واحد   إستخدامشأة ب  للمن  السماح المجلس
فتراضات لكل من   إل تلك ا   على أساس  متقوفائدة  رية في تاريخ اإلبالغ، بتكاليف خدمة وتكاليف        اس

 .موضوع العرضالفترات 
  

هدف تقـديم    يتعارض مع    لعام من مبدأ القياس في كل تاريخ       ا عفاءإل أن ا  إستنتجالمجلس   غير أن  ٥١ إستنتاج
وإذا حصلت المنشأة على تقيـيم      . خدمين وقابلة للمقارنة للمست   ومالءمة وموثوقة  ةمعلومات مفهوم 

) التقييمـات (التقييم  ) تلك( ذلك    من هذه التواريخ، وسجلت    اثنين كامل في تاريخ واحد أو       اكتواري
العمليات  أخرى آجلة أو سابقة، فإن أي تسجيل آجل أو سابق يجب أن يعكس               )تواريخ(في تاريخ   

بـين  ) يرات في أسعار السوق وأسعار الفائـدة بما في ذلك التغ  (المادية واألحداث المادية األخرى     
 ).٥٧، الفقرة ١٩ معيار المحاسبة الدولي(تلك التواريخ 

  
 مـن    للمرة األولى  تبنى المعايير الدولية   المنشأة التي ت   على المجلس إعفاء   البعض أنه يجب     إقترح ٥٢ إستنتاج

 إلـى   التحـول  تـاريخ     السابقة فـي   ة من تكلفة الخدم   ستحقالجزء غير الم  تحديد وإطفاء   متطلب  
 من التطبيق بـأثر  يفرض عبء أقل هذا المتطلب    أن غير. المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    

بالزيادة أو النقص حـول أفـضل تقـديرات         % ١٠يتعلق بمدى يتراوح ما بين      ألسلوب  "رجعي  
 كتواريـة، ألنـه ال    إل والخسائر ا  رباحلأل) النطاق ("الشركة لإللتزامات المتعلقة بمنافع الموظفين    

مبرر لتكلفـة    المجلس أنه لم يوجد إعفاء       إستنتجو.  بداية الخطة   البيانات منذ  صياغةيتطلب إعادة   
  .الخدمة السابقة
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   المتراكمة العمالتترجمةفروقات 
أن  " األجنبـي   العمـالت  الـصرف  التغيرات في أسعار     آثار" ٢١  يقتضي معيار المحاسبة الدولي    ٥٣ إستنتاج

ستثمار فـي عمليـة     إلابصافي   المتعلقةالمتراكمة  العمالت  ترجمة  نشأة بعض فروقات    تصنف الم 
المتراكمة إلـى   العمالت  ترجمة   فروقات   وتنقل المنشأة . في حقوق الملكية  أجنبية كعنصر منفصل    

فـي  الواردة  وكان يمكن أن تسمح المقترحات      . العملية األجنبية التصرف الالحق ب   عندبيان الدخل   
ترجمـة   فروقـات    تستخدمأن   للمرة األولى    ايير الدولية  للمنشأة التي تتبنى المع    ١ض  العرمسودة  

 نها فروقـات ترجمـة     السابقة على أ   عموماًالمتراكمة بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة      العمالت  
 ترجمةفروقات   لو كانت ،  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     بموجب   مقدرة متراكمة   عمالت
 .مينمالء تكلفةً أو جهداً غير انطوت علىقد  المتراكمة إلعادة الهيكلة تالعمال

  
 تحديـد فروقـات   منشأة من متطلـب ال إعفاء أن ١ مسودة العرض    علىفي ردهم   بعض  ال ناقش  ٥٤ إستنتاج

 سـيكون   المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     إلى   التحول المتراكمة في تاريخ      العمالت ترجمة
 -:لألسباب التاليةوذلك مقارنة قابلية للافية وأكثر شف

  

مبلـغ   تعلـم  ال   قد المتراكمة، لكنها     العمالت ترجمة المنشأة إجمالي فروقات     تعلميمكن أن     ) أ(
وإذا كان األمر كذلك، فال تستطيع أن تنقل ذلك المبلغ إلى           . شركة تابعة  لكل   هذه الفروقات 
هدف تحديد فروقات    إلغاءلى   إ يؤدي هذا سو. التصرف بتلك الشركة التابعة    عندبيان الدخل   

 . حقوق الملكيةفي المتراكمة كعنصر منفصل  العمالتترجمة
لمقبولة  المتراكمة بموجب مبادئ المحاسبة ا      العمالت ترجمةيمكن أن يكون مبلغ فروقات        ) ب(

أصـول   علـى    أثر بالتعديالت التـي تجـري     يتكن أن   ، حيث يم   السابقة غير مالئم   عموماً
 .المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى التحولمنشآت األجنبية في تاريخ الإلتزامات و

  
للمرة ، ال يجب على منشأة تتبنى المعايير الدولية         لذلك.  مقنعة هذه المناقشات  وقد وجد المجلس أن      ٥٥ إستنتاج

  هذه  إلى التحول المتراكمة في تاريخ  العمالت  ترجمة  إلعداد التقارير المالية تحديد فروقات      األولى  
  للمرة األولـى    المعايير هذه منشأة تتبنى    تحتاجوال  ). المعيارهذا   من   ٢٢ و ٢١ تانالفقر(المعايير  

  .مينمالءغير  جهد وأ  المتراكمة ينطوي على تكلفة العمالتةترجمأن تثبت أن تحديد فروقات 
  

  األدوات المالية المركبة
  

عناصـر  أداة مالية مركبة في البداية إلـى        تقسيم  المنشأة  من   ٣٢ معيار المحاسبة الدولي  يتطلب   ٥٦ إستنتاج
 التطبيق بـأثر رجعـي      فإن،  قائمااإللتزام  وحتى إذا لم يعد عنصر      . وحقوق ملكية منفصلة  إلتزام  

الجزء األول في   يوجد  . على فصل جزأين من حقوق الملكية     ينطوي   ٣٢ لمعيار المحاسبة الدولي  
خـر  ويمثل الجـزء اآل   . اإللتزام على عنصر    المتزايدةة المتراكمة    ويمثل الفائد  األرباح المحتجزة 

 . المالية الملكية األصلي لألداةعنصر حق
  

 لم يعـد    إنجزأين سيكون مكلفاً     فصل هذين ال   أن ١ مسودة العرض    علىفي ردهم   بعض  ال ناقش  ٥٧ إستنتاج
ر الدولية إلعـداد التقـارير      المعايي إلى   التحول في تاريخ    قائما األداة المركبة    فياإللتزام  عنصر  
 قائمـا  اإللتزام على ذلك، إذا لم يعد عنصر        وبناءاً. ووافق المجلس على تلك المالحظات    . المالية

 هـذه تتبنى  التي  منشأة  ال فال تحتاج ،  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     إلى   التحولفي تاريخ   
عنصر حقوق الملكيـة     عن   اإللتزامة على عنصر     المتراكم أن تفصل الفائدة   للمرة األولى    المعايير

 ).المعيارهذا  من ٢٣الفقرة (
  

 إلـى   التحـول  في تـاريخ     متداولة بقيت   وإنبإعفاء لألدوات المركبة حتى       األخر بعضاللب  اط  ٥٨ إستنتاج
ناصر  القيمة العادلة للع   إستخدام هو   المحتملةوأحد المناهج   . المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    

أيـة  المعيـار   ال يتضمن هـذا     حيث  و. تكلفة مقدرة على أنها   المعايير  هذه   إلى   التحولفي تاريخ   
 لعنصر  اإلعفاء إيجاد مثل ذلك     ه من غير المنسجم    المجلس أن  إستنتجالمالية،  لإللتزامات   إعفاءات
  .في أداة مركبةاإللتزام 
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  شاريع المشتركة والشركات الزميلة والمالشركات التابعةإلتزامات وأصول 
  

المعايير الدولية   إستخدام إلى الشركة األم في الفترة السابقة ب       ا تقاريره الشركة التابعة قدم  يمكن أن ت   ٥٩ إستنتاج
وإذا . المعاييرهذه   مجموعة كاملة من البيانات المالية بموجب        عرض دون   إلعداد التقارير المالية  

بـشأم  تحفظ  م وغيرمالية التي تتضمن بيانا صريحاً       البيانات ال  بعرض بدأت الشركة التابعة الحقا   
 للمـرة   المعـايير هـذه   صبح منشأة تتبنى    ت ا، فإنه لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    با لتزامإلا

بمجموعتين متوازيتين من السجالت    لإلحتفاظ   الشركة التابعة  يدفع هذا    وقد.  في ذلك الوقت   األولى
ن أل،  المعايير الدولية إلعداد التقـارير الماليـة       إلى   ختلفة للتحول تواريخ م أساس  المحاسبية على   

 .المعايير  هذه إلىالتحولعتمد على تاريخ تالمعيار هذا بعض القياسات بموجب 
  

حتفاظ بمجموعتين متـوازيتين مـن   إل المجلس أن متطلب اإستنتج، ١العرض لدى إعداد مسودة      ٦٠ إستنتاج
 عـدم  ١مسودة العـرض    ت  إقترح الذ. تخدمين وغير مفيداً لهم   السجالت سيكون عبئاً على المس    

 لإلعتـراف  ألغراض    للمرة األولى     منشأة تتبنى المعايير الدولية    ا على أنه  الشركة التابعة  ةعاملم
ـ  حسب المعـايير   في البيانات المالية     تم توحيد الشركة التابعة   والقياس، إذا كان      إلعـداد   ة الدولي
  .*األقلية على ذلكمالكي حقوق  جميع وافقكان قد و السابقة للفترة التقارير المالية

  
 -: التاليةبناء على األسس اإلعفاءهذا  ١مسودة العرض  على في ردهم بعضالعارض   ٦١ إستنتاج

  

للـشركة   تقارير المجموعة والبيانـات الماليـة        رزمة كافة الفروقات بين     ال يلغي اإلعفاء    ) أ(
مجموعة كاملة من البيانات المالية، ويمكـن أن تكـون          وال تشكل رزمة التقارير     . التابعة

 إذا تم إجـراء     ،على سبيل المثال   ( عنها  قد أجرت تعديالت على األرقام المبلغ      الشركة األم 
 الماديـة للمجموعـة     مدخلكون  ي ويمكن أن    ،)معاشات التقاعدية مركزياً  تعديالت تكلفة ال  

 .الشركة التابعةأعلى من 
  

المعايير الدولية  قابلية المقارنة بين المنشآت المختلفة التي تتبنى         ب  هدف المجلس المتعلق   إن ) ب(
يجب تطبيقـه   ) "١٠  إستنتاج "الفقرة(ولى في نفس التاريخ      للمرة األ  إلعداد التقارير المالية  

ت أدوات الدين أو    ، وبالتحديد إذا كان   التساوي على أية منشأة، بما في ذلك الشركات التابعة        ب
 . متداولة بشكل عامة للشركة التابعةحقوق الملكيأدوات 

 
وعلى الـرغم مـن أن      . يخفف من بعض المشاكل العملية    س ألنه   حافظ على اإلعفاء   المجلس   لكن ٦٢ إستنتاج

،  معينة مجموعة ورزمة تقارير    للشركة التابعة  كافة الفروقات بين البيانات المالية       يلغي ال   عفاءإلا
مالءمة وموثوقية البيانـات الماليـة      من   اإلعفاء يضعف  وعالوة على ذلك، ال   . يقلل منها إال أنه   

 في  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     بموجب   مسبقاً بقياس مقبول  ألنه يسمح    للشركة التابعة 
الـوارد فـي مـسودة      اإلقتـراح    أيضاً ، ألغى المجلس  لذلك.  األم للشركةالبيانات المالية الموحدة    

 .أن يكون مشروطا بموافقة األقلياتيجب اإلعفاء  بأن ١عرض ال
  

تبنـى  ت لشركة تابعة بالنسبة  اإلعفاء  وصف  من  ، بسط المجلس    هذا المعيار  الصياغة النهائية ل   في  ٦٣ إستنتاج
، المعيـار   هـذا  وبموجب.  األم الشركةتبنيها من قبل     بعد   المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    

في البيانات الماليـة    المحملة المتضمنة    بالمبالغوإلتزاماتها   اله أصو الشركة التابعة قيس  يمكن أن ت  
المعايير الدولية إلعداد التقـارير      األم إلى    شركة ال تحول تاريخ    أساس  األم، على  شركةالموحدة لل 

 التـي   اندماج األعمال  عملية   وآثار التوحيدإجراءات  ستيعاب  ، إذا لم يتم إجراء تعديالت إل      المالية
 أن تختـار قياسـها      وكخيار بديل، يمكن للشركة التابعة    . تابعةلالشركة ا  األم   شركةال فيها   اشترت

 الشركة التابعـة   تحولتاريخ  أساس  ، على   المعيار  هذا ما تبقى من   التي يقتضيها    المحملة مبالغالب
ليـشمل شـركة زميلـة أو        اإلعفاءكما مدد المجلس    . المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    إلى  
التـي  لمنشأة   في وقت الحق لتبنيها من قبل ا        للمرة األولى  المعايير الدولية  تبنىيمشترك  ع  ومشر

                                                 
عرض البيانات " ١في أساس اإلستنتاجات، لم يتم تعديل المصطلحات لتعكس التغييرات التي تمت في معيار المحاسبة الدولي   *

  ). ٢٠٠٧كما تم تعديله في  ("المالية
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 الشركة األم  إذا تبنت    غير أنه ). المعيار  هذا  من ٢٤الفقرة   ( أو سيطرة مشتركة عليه    هاملها تأثير   
، ال تـستطيع    بعةلتبنيها من قبل الشركة التا     وقت الحق  في   المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    

حـسب هـذه    ت  إستخدمالتي  قياسات  ال تغيير ، في بياناتها المالية الموحدة    ، أن تختار  الشركة األم 
إجراءات إلستيعاب  لتعديل  ا باستثناء المالية،   ا في بياناته  مسبقاً الشركة التابعة ها  تإستخدمو المعايير
  من ٢٥الفقرة   (الشركة التابعة   األم الشركة فيها   اشترت التي   اندماج األعمال  عملية   وآثار التوحيد

  ).المعيار هذا
  

   األدوات المالية المعترف بها سابقاًوصف
) أ( للمنشأة أن تحدد عند اإلعتراف األولي فقط أن األداة المالية ٣٩يسمح معيار المحاسبة الدولي  أ  ٦٣إستنتاج

لقيمة العادلة من خالل الربح أو أصل مالي أو إلتزام مالي با) ب(، أو )لألصل المالي(متوفرة للبيع 
) ٢) (ب) (٩(، )١) (ب (٩شريطة أن يتأهل األصل أو اإللتزام لهذا التحديد حسب الفقرة ( الخسارة 
، وبالرغم من هذا المتطلب فإن المنشأة التي طبقت من ٣٩ أ من معيار المحاسبة الدولي ١١أو الفقرة 

كما هو  (٣٩ة قبل تاريخ النفاذ لمعيار المحاسبة الدولي قبل المعايير الدولية إلعداد التقارير المالي
تحديد أصل مالي تم اإلعتراف به في السابق أنه متوفر للبيع عند ) أ(يمكنها ) ٢٠٠٤معدل في مارس 

تحديد أداة ) ب(، أو )٢٠٠٤كما هو معدل في مارس  ( ٣٩التطبيق األولي لمعيار المحاسبة الدولي 
 أنها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في الحاالت المحددة في مالية معترف بها في السابق

ات تنطبق على عتبار، وقد قرر المجلس أن نفس اإل٣٩ب من معيار المحاسبة الدولي ١٠٥الفقرة 
الجهات المتبنية للمرة األولى بالنسبة  للمنشآت التي تطبق من قبل المعايير الدولية إلعداد التقارير 

، وتبعاً لذلك فإن الجهة التي تتبنى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى  يمكنها المالية
أ، وعلى هذه المنشأة اإلفصاح عن القيمة ٢٥بالمثل تحديد أداة مالية معترف بها من قبل حسب الفقرة 

اريخ التحديد وعن تصنيفها العادلة لألصول المالية أو اإللتزامات المالية المحددة في كل فئة في ت
  . ومبلغها المسجل في البيانات المالية السابقة

  

  معامالت الدفع على أساس األسهم
  

.  أحكاماً انتقالية متنوعـة    "الدفع على أساس األسهم   "  ٢ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية     يتضمن    ب٦٣إستنتاج
التي للعمليات  بالنسبة  من المنشأة    ٢ التقارير المالية المعيار الدولي إلعداد    على سبيل المثال، يقتضي     

 أو   خيارات األسهم  وأ  على األسهم  تطبيقهتكون فيها البضاعة أو الخدمات هي المقابل ألدوات الملكية          
 نفـاذ  في تاريخ    استحقاقها ولم يتم    ٢٠٠٢ نوفمبر ٧تم منحها بعد    التي  أدوات حقوق الملكية األخرى     

للفترات الـسنوية    نافذ المفعول    السابق ذكره المعيار  ويعتبر  . ٢  التقارير المالية  المعيار الدولي إلعداد  
 التي تنشأ لإللتزامات  ترتيبات انتقالية    أيضاًكما توجد   .  أو بعد ذلك التاريخ    ٢٠٠٥ يناير ١فيالتي تبدأ   

لهـا أمـام    التـي تتحم  اإللتزامات  التي تشتري فيها المنشأة البضاعة أو الخدمات مقابل          العملياتن  ع
المعيـار  لم ينطبـق عليهـا      التي  ملكية  الأدوات حقوق    شروط منح    ، وللتعديالت على بنود أو    المورد

وقرر المجلـس أنـه     . المعيار  ذلك نفاذ، إذا حدث التعديل بعد تاريخ       ٢ الدولي إلعداد التقارير المالية   
بـنفس    للمرة األولـى رير المالية المعايير الدولية إلعداد التقا   تتبنى   المنشآت التي  معاملة   عموماًيجب  

على سبيل المثال، يجب أن ال يطلب       .  هذه المعايير  مسبقاًطبقت   التيمنشآت  الالطريقة التي تعامل بها     
 على  ٢ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية     أن تطبق     للمرة األولى  من منشأة تتبنى المعايير الدولية    
، ال  وعلى نحـو مماثـل    .  أو قبل ذلك التاريخ    ٢٠٠٢ نوفمبر ٧  في أدوات حقوق الملكية التي منحت    
المعيار الدولي إلعداد التقـارير      تطبيق المعايير الدولية للمرة األولى   يجب أن يطلب من منشأة تتبنى       

 حقوق الملكيـة    استحقاق إذا تم    ٢٠٠٢ نوفمبر ٧التي منحت بعد     على أدوات حقوق الملكية      ٢ المالية
وباإلضافة إلى ذلك، قرر المجلس أنه ال يجب أن يطلب من منـشأة تتبنـى               . ٢٠٠٥ يناير ١تلك قبل   

 علـى أدوات حقـوق      ٢ المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليـة      تطبيق المعايير الدولية للمرة األولى   
 التحول أدوات حقوق الملكية تلك قبل تاريخ        استحقاق إذا تم    ٢٠٠٢ نوفمبر ٧ بعدمنحت  التي  الملكية  

، قرر المجلس أنه ال يجب على منـشأة         وعلى نحو مماثل  . معايير الدولية إلعداد التقارير المالية    الإلى  
اإللتزامات  على   ٢ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية    أن تطبق   المعايير الدولية للمرة األولى     تتبنى  

بل اإللتزامات التي تتحملها    التي تشتري فيها المنشأة البضاعة أو الخدمات مقا       العمليات   عن   التي تنشأ 
المعـايير   إلـى    التحـول ، أو قبل تاريخ     ٢٠٠٥ يناير ١ قبل   اإللتزامات تلك   تم تسديد  إذا   أمام المورد 

  .الدولية إلعداد التقارير المالية
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التغييرات في اإللتزامات الحالية لإلزالة واإلستعادة واإللتزامات المماثلة  
  مصانع والمعداتالداخلة ضمن تكلفة الممتلكات وال

  

التغيرات في اإللتزامات    للجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية         ١يتطلب التفسير    ج ٦٣إستنتاج
 أن تـضاف التغيـرات فـي إلتزامـات اإلزالـة            الحالية لإلزالة واإلستعادة واإللتزامات المماثلة    

وإسـتهالك  ، تي تتعلق بها أو تخصم منهـا      واإلستعادة واإللتزامات األخرى إلى تكلفة األصول ال      
، المبلغ القابل لإلستهالك المعدل وذلك بأثر مستقبلي على مدى العمر النافع المتبقي لهذه األصول             

والتطبيق بأثر رجعي لهذا المتطلب في تاريخ اإلنتقال يتطلب أن تنشئ المنشأة سجالً تاريخياً لكافة               
وقـد  ، ووفي العديد من الحاالت لن يكون هذا عملياً       ، ضيهذه التعديالت التي كانت ستتم في الما      

وافق المجلس على أنه كبديل لإلمتثال لهذا المتطلب يجب أن يسمح للمنـشأة أن تـدخل ضـمن                  
التكلفة المستهلكة لألصل في تاريخ اإلنتقال إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية مبلغاً يـتم               

للمـرة  ذ أن تم تحمـل اإللتـزام   التاريخ بأثر رجعي وإستهالكه منحسابه بخصم اإللتزام في ذلك    
  .األولى

  

  عقود اإليجار 
      

تحديد ما إذا كان ترتيب      للجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية         ٤يحتوي التفسير    د  ٦٣ إستنتاج
ر الدولية إلعـداد التقـارير       ألن لجنة تفسيرات المعايي    يحتوي على عقد إيجار على أحكام إنتقالية      

وبـشكل خـاص    ، المالية إعترفت بالصعوبات التي يثيرها التطبيق الكامل بأثر رجعي للتفـسير          
صعوبة العودة من المحتمل لعدة سنوات وإجراء تقييم ذي معنى لما إذا كان الترتيـب قـد لبـي                   

 بـنفس الطريقـة مثـل       للمرة األولى وقد قرر المجلس معاملة المتبنين      ، المقاييس في ذلك الوقت   
   . المنشآت التي طبقت المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية من قبل

  

على أحكام ) ٢٠٠٧كما تم تعديله في عام " (تكاليف اإلقتراض "٢٣يحتوي معيار المحاسبة الدولي هـ  ٦٣إستنتاج
ى اإلعتراف المباشر مؤقتة الن المجلس اقر بأنه إذا كانت المنشأة تتبع سياسة محاسبية تنص عل

بتكاليف اإلقتراض على أنها مصاريف وأنها لم تجمع من قبل المعلومات الضرورية لرسملة 
وتواجه المنشآت . تكاليف اإلقتراض، فان الحصول على المعلومات بأثر رجعي قد يكون مكلفا
هة لتلك التي تواجه التي تتبنى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى مشاكل مشاب

وعالوةً على ذلك، وبالرغم من . المنشآت التي تطبق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بالفعل
أن للمنشآت التي تتبنى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى خيار استخدام القيمة 

ريخ التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير العادلة على أنها القيمة المفترضة ألصل ما في تا
إضافة . المالية، فمن غير الممكن تطبيق هذا الخيار على كافة األصول المؤهلة، مثل المخزونات

لذلك، استنتج المجلس أن وجود خيار القيمة المفترضة ليس كافيا لتبرير متطلب لتطبيق معيار 
لتي تتبنى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة  بالنسبة للمنشآت ا٢٣المحاسبة الدولي 

وكان . األولى أكثر صرامة منه للمنشآت التي تطبق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بالفعل
من الممكن تبرير متطلب أكثر صرامة لتبني طريقة الرسملة عند إصدار المعيار الدولي إلعداد 

ولكن من الناحية األخرى، فإن . ساساً ألن الرسملة كانت في حينها خياراً أ١التقارير المالية 
متطلبات تطبيق الرسملة اإلجبارية ينبغي أن يكون نفسه بالنسبة للمنشآت التي تطبق المعايير 
الدولية إلعداد التقارير المالية بالفعل وللمنشآت التي تتبنى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

، مما يمنح ١لذلك، قرر المجلس تعديل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية . مرة األولىلل
المنشآت التي تتبنى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى أحكاماً مؤقتة تقابل تلك 

 ٢٨ و٢٧ل في الفقرات المتوفرة للمنشآت التي تطبق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بالفع
   .٢٠٠٧، كما تم تعديله في عام ٢٧من معيار المحاسبة الدولي 
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  األخرى المحتملة المرفوضةاإلعفاءات 
حيد  سـي  وكان كل من هذه اإلعفاءات    . أخرى ورفضها تتعلق بإعفاءات    المجلس اقتراحات    درس ٦٤ إستنتاج

للمستخدمين، ويخفض  بالنسبة  ن الشفافية   لى المبادئ، ويقلل م   يستند إ منهج  عن  بعيدا  المعيار  هذا  ب
إلعـداد  المعيار الـدولي    حسب  الوقت في البيانات المالية األولى للمنشأة       عبر  ة المقارنة   يمن قابل 

فـي  ناتجة  ومن وجهة نظر المجلس، فإن أية توفيرات        . ، ويخلق مزيداً من التعقيد    التقارير المالية 
بعـض  " ٧٣  إسـتنتاج  – ٦٥  إسـتنتاج  " الفقرات وتناقش. هذه المساوئ  تفوق   كانت لن التكلفة  

، التـضخم المرتفـع   ، و المشتقات الضمنية فيما يخص   نظر فيها المجلس    المحددة التي   اإلقتراحات  
  .األدوات الماليةعمليات  وتكاليف ،واألصول غير الملموسة

  
  المشتقات الضمنية

 بالقيمة العادلـة    المشتقات الضمنية بعض   المنشأة محاسبة  من ٣٩ يقتضي معيار المحاسبة الدولي    ٦٥ إستنتاج
 أن التطبيق بأثر رجعـي لهـذا        ١ مسودة العرض     على في ردهم بعض  الناقش  و. بشكل منفصل 

من التطبيق بأثر رجعي لهـذا المتطلـب، أو         اإلعفاء   البعض إما    إقترحو. المتطلب سيكون مكلفاً  
المعـايير   إلـى    التحـول في تاريخ    صليةاألداة  أل القيمة العادلة ل   ستخدام إل وضع متطلب أو خيار   

 . في ذلك التاريخقدرة تكلفتها المعلى أنها الدولية إلعداد التقارير المالية
  

. توفر خياراً في هـذا المجـال      األمريكية   عموماًالمقبولة  أن مبادئ المحاسبة    إلى   أشار المجلس    ٦٦ إستنتاج
محاسـبة األدوات   " ١٣٣ بة المالية رقم  الواردة في بيان معايير المحاس    نتقالية  إلحكام ا إلوبموجب ا 

 المشتقات الضمنية بمحاسبة بعض    المنشأة   تقوم فليس من الضروري أن      ،"المشتقة وأنشطة التحوط  
 المشتقات الضمنية  المجلس أن اإلخفاق في قياس       إستنتجورغم ذلك،   . بشكل منفصل  مسبقاً القائمة

المعيار الـدولي   حسب   المالية األولى للمنشأة     القيمة العادلة سيقلل من مالءمة وموثوقية البيانات      ب
يتناول عدم القدرة على     ٣٩ كما الحظ المجلس أن معيار المحاسبة الدولي      . إلعداد التقارير المالية  

وفي تلك الحاالت، يقتضي معيار المحاسبة      .  بشكل منفصل  صليعقد األ ال و الضمنية المشتقة   قياس
  .القيمة العادلةع بجممالعقد كامل الس المنشأة  أن تقي٣٩ الدولي

  

 التضخم المرتفع
 فـي فتـرات   التضخم المرتفع آثارستيعاب إل البيانات المالية عرض البعض أن تكلفة إعادة     ناقش ٦٧ إستنتاج

 إذا لم تعد    خصوصا يفوق المنافع،    المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     إلى   التحول تاريخ   تسبق
التـضخم   ألن    ذلـك   إعادة العـرض   ه يجب طلب   أن إستنتجالمجلس    أن إال. العملة عالية التضخم  

  . يمكن أن يجعل البيانات المالية غير المعدلة بدون معنى أو مضللةالمرتفع
  

  األصـول غيـر الملموسـة
لمنشأة تتبنـي المعـايير      اإلفتتاحيةة  يالعموم الميزانية   تستبعد البعض، لألسباب التالية، أن      إقترح ٦٨ إستنتاج

األصول غير الملموسة التي لم تعترف بها بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة             للمرة األولى  دوليةال
 -: السابقةعموماً

  

لألصول غير  اإلعتراف   تلبية معايير     فيه تمالتوقيت الذي   تقييم   ل الفهم التحليلي  إستخدامإن    )أ (
نطـوي  ويعب  يفسح إحتمالية التال  ، و ايمكن أن يكون غير موضوعي     بأثر رجعي الملموسة  

  . للمستخدمين المتأتيةعلى تكاليف يمكن أن تفوق المنافع

 ما تكون المنافع المتوقعة من األصول غير الملموسة ليـست ذات عالقـة مباشـرة                غالباً )ب (
ـ   المتكبدة على ذلك، تعتبر رسملة التكاليف       وبناءاً. المتكبدةبالتكاليف   دة محـدودة    ذات فائ

 .تكاليف في فترة سابقة بعيدة التم تكبد إذا للمستخدمين، خصوصا
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 ٣٨ في معيار المحاسبة الـدولي    الواردة  نتقالية  إل مع األحكام ا   منسجماً ستبعادإليكون هذا ا    )ج (
باألصول غير  اإلعتراف  ) تتطلبلكنها ال   (األحكام  وتشجع هذه   . "األصول غير الملموسة  "

 وتمنـع   اج بالشراء اندم سابقة كانت على هيئة      إندماج أعمال  عملية في   المشتراةالملموسة  
 . سابقااألصول غير الملموسة األخرى غير المعترف بهابجميع  اإلعتراف

 
بموجـب  لإلعتراف بها    مؤهلةولدة داخليا    الملموسة الم   األصول غير  ال تكون  في حاالت عديدة،     ٦٩ إستنتاج

، ألن  الماليـة المعايير الدولية إلعداد التقـارير       إلى   التحول في تاريخ    ٣٨ معيار المحاسبة الدولي  
 لـم    أنها  معلومات التكلفة، أو   ، السابقة عموماًالمحاسبة المقبولة    بموجب مبادئ    ،تجمع المنشأة لم 

وضع وفي هذه الحاالت، ال توجد ضرورة ل      . قتصادية المستقبلية إلتنفذ تقديرات معاصرة للمنافع ا    
مؤهلـة   صـول ه األ هـذ  تكون على ذلك، عندما ال      وعالوةً.  تلك األصول  ستبعاد ال محددمتطلب  

، مـن وجهـة نظـر        للمرة األولى   تتبنى المعايير الدولية   المنشآت التي  لن تحتاج ،  لإلعتراف بها 
  .ستنتاج للوصول إلى هذا اإلواسعة النطاق إلى إنجاز أعمالالمجلس، 

  

 التكـاليف   حولمعلومات كافية   ب حتفظت وا جمعت وفي حاالت أخرى، يمكن أن تكون المنشأة قد          ٧٠ إستنتاج
 شتراةالم أو    داخلياً ولدة الم سواء(قتصادية المستقبلية لتحديد أي األصول غير الملموسة        إلوالمنافع ا 
بها بموجب معيار المحاسبة الـدولي      لإلعتراف  مؤهلة  )  أو بشكل منفصل   إندماج أعمال في عملية   

وإذا كانت تلك   . إلعداد التقارير المالية  المعيار الدولى   حسب   اإلفتتاحية في ميزانيتها العمومية     ٣٨
 . مبرراًاستبعادالمعلومات متوفرة، فال يكون أي 

  

 لألصول غير الملموسة في الميزانيـة       تكلفة مقدرة  القيمة العادلة ك   إستخدامه يجب    البعض أن  ناقش ٧١ إستنتاج
 ولم). اندماج األعمال   مع قياساً (إلعداد التقارير المالية  المعيار الدولي   حسب   اإلفتتاحيةالعمومية  

 إستنتج النهائي،   هشكلبالمعيار  هذا   عند صياغة    إال أن .  األمر تسمح بهذا س ١عرض   مسودة ال  تكن
 لهـا   سـمحت المجلس أن هذا المنهج يجب أن يكون متاحاً لتلك األصول غير الملموسـة التـي                

 تتبنـى   ، تستطيع منشأة  لذلك. قياسات القيمة العادلة   مسبقاً المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    
بعـض   القيمة العادلـة أو      إستخدام ،المعيارهذا   بموجب   ، أن تختار   للمرة األولى  المعايير الدولية 

 على  السابقة لألصول غير الملموسة    عموماً بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة      عمليات إعادة التقييم  
وفت األصول غير الملموسة    ، فقط إذا است   للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     تكلفة مقدرة أنها  
 -:ما يلي

  

القيـاس الموثـوق    بما في ذلك     (٣٨  في معيار المحاسبة الدولي    الواردةاإلعتراف  معايير    )أ (
  و ؛)للتكلفة األصلية

بما في ذلك وجـود سـوق       ( إلعادة التقييم    ٣٨ في معيار المحاسبة الدولي   الواردة  المعايير   )ب (
 ).المعيار  هذا من١٨الفقرة ) (نشط

 

  األدوات المالية :لعمليةاتكاليف 
ـ   طريقة إستخداممالي ب إلتزام  تحديد التكلفة المطفأة ألصل مالي أو       من أجل    ٧٢ إستنتاج ـ  ة الفائدة الفعال ن ، م

ـ وناقش  . اإللتزامنشوء األصل أو     عند   تكبدةالمالعمليات  الضروري تحديد تكاليف     فـي  بعض  ال
نطوي على تكلفة أو جهـد      ه يمكن أن ي   هذالعملية   تحديد تكاليف    أن ب ١على مسودة العرض    ردهم  
المعـايير   إلـى    التحول قبل تاريخ    نشأتالمالية التي   اإللتزامات   لألصول المالية أو     مالئمينغير  

وا بأنه يجب على المجلس الـسماح لمنـشأة         إقترحو.  بوقت طويل  الدولية إلعداد التقارير المالية   
 -:ما يليب  للمرة األولىتبنى المعايير الدوليةت

المعـايير   إلـى    التحولالمالي في تاريخ    اإللتزام   القيمة العادلة لألصل المالي أو       تخدامإس  ) أ(
 ؛ أوفي ذلك التاريخقدرة مال  على أنه تكلفتهالدولية إلعداد التقارير المالية

 .العملية تكاليف عتبارإلاألخذ في اتحديد التكلفة المطفأة دون  ) ب(
 

 فـي   العمليةالمحتمل أن يكون الجزء غير المطفأ من تكاليف          ومن وجهة نظر المجلس، من غير        ٧٣ إستنتاج
واإللتزامات  لمعظم األصول المالية     هاماً المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     إلى   التحولتاريخ  
. عقولـة ممكنـة    الم اتكون التقدير ، يجب أن ت   هاماًوحتى عندما يكون الجزء غير المطفأ       . المالية
  . في هذا المجالإعفاءا، لم يضع المجلس لذلك
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   بأثر رجعيالوصف
تنشأ عن التطبيق بـأثر رجعـي        العملي التي يمكن أن      نفيذ صعوبات الت  هإعتبارأخذ المجلس في     ٧٤ إستنتاج

  -:٣٩ ين من جوانب معيار المحاسبة الدوليلجانب

   ؛)٨٠– ٧٥  إستنتاج "الفقرات(محاسبة التحوط   )أ (

لبيع فـي    ا لغرضألصول المالية المتوفرة    مة على ا  ييرات القيمة العادلة المتراك   معالجة تغ   )ب (
 و ؛)٨٣– ٨١  إستنتاج "الفقرات (المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى التحولتاريخ 

  ).أ٨٣ إستنتاجالفقرة " (اليوم األول" اإلعتراف بمكسب أو خسارة   )ج (
  

  محاسبة التحوط 
  

قـائم  أو معياراً محلياً     (٣٩  لتبني معيار المحاسبة الدولي    اتهالمنشآت استعدادا معظم  قبل أن تبدأ      ٧٥ إستنتاج
الواردة في  معايير  تكون قد تبنت ال   ، من غير المحتمل أن      )٣٩  معيار المحاسبة الدولي   على أساس 

ى فعاليـة   اختبار مـد  ) ب(توثيق التحوطات في بدايتها     ) أ: (  لما يلي   ٣٩ معيار المحاسبة الدولي  
في نفس إستراتيجيات التحوط بعد تبنـي معيـار         اإلستمرار  إلى  هدف  التحوطات، حتى لو كانت ت    

أو (وعالوة على ذلك، يمكن أن يؤدي التطبيق بـأثر رجعـي للتحوطـات              . ٣٩ المحاسبة الدولي 
 . عن نتيجة معينةلإلبالغ انتقائي لبعض التحوطات وصفإلى )  بأثر رجعيوصفهاعكس 

  
 ٣٩  في معيار المحاسبة الـدولي      الواردة نتقاليةإل المتطلبات ا   وللتغلب على هذه المشاكل، تقتضي     ٧٦ إستنتاج

بأثر متطلبات التحوط   تطبيق   المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     مسبقاًطبقت   المنشأة التي    من
وحيث أن نفس المشاكل تبرز لمنـشأة تتبنـى         . ٣٩  عندما تتبنى معيار المحاسبة الدولي     مستقبلي

 .التطبيق بأثر مستقبليالمعيار منها هذا ، يقتضي مرة األولى للالمعايير الدولية
  

في معيـار المحاسـبة     الواردة  نتقالية  إل نسخة أعيد صياغتها من األحكام ا      ١عرض   تضمنت مسودة ال   ٧٧ إستنتاج
 معيـار  تنفيـذ  اتلجنة إرشـاد ذات العالقة التي وضعتها    األسئلة واألجوبة    باإلضافة إلى    ٣٩الدولي  

 أنه لـم    ١عرض   مع مسودة ال   الذي نشر ات  ستنتاجاإل أساسوأكد المجلس في    . ٣٩ وليالمحاسبة الد 
مـسودة  علـى   اإلجابات  غير أنه في ضوء     . إعادة الصياغة حيث  من  إيجاد تغييرات جوهرية     يقصد

 أن إعادة   ١  رقم  المالية التقارير الصياغة النهائية للمعيار الدولي إلعداد       في، قرر المجلس    ١عرض  ال
فهـم   األخـرى طراف  األ و  للمرة األولى  بنى المعايير الدولية   تت المنشآت التي سهل على   ت لن   الصياغة
 ٣٢ين   المحاسبة الـدولي   يمشروع تحسين معيار  إال أن   . نتقالية واألسئلة واألجوبة  إل األحكام ا  وتطبيق

لمـشروع  دمج هـذا ا ذلك، وباإلضافة إلى . اإلنتقاليةمتطلبات التعديالت معينة على قد نتج عن    ٣٩و
. ٣٩ في معيار المحاسبة الـدولي    ) بالتحول إلى المعايير الدولية   ال تتعلق    (منتقاةأسئلة وأجوبة أخرى    

  تتبنى المعايير الدوليةللمنشآت التيالموجهة  كافة اإلرشادات لتوحيد المجلس هذه الفرصة اغتنم، لذلك
المعيار الدولي   في   بالتحول تتعلقي  الت األسئلة واألجوبة    من خالل دمج   في مكان واحد،     للمرة األولى 

 .١ إلعداد التقارير المالية
  

 محاسـبة   انطوتتوضيح ما سيحدث إذا     المجلس  من   ١لعرض  مسودة ا على  في ردهم   بعض  ال طالب ٧٨ إستنتاج
 غيـر مؤهـل   عالقات تحوط من نوعٍ     على   السابقة   عموماًالتحوط بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة      

بالنسبة ويمكن رؤية تلك المشكلة بوضوح أكثر       . ٣٩ ب معيار المحاسبة الدولي   لمحاسبة التحوط بموج  
إلعـداد  على منشأة تتبنى المعايير الدوليـة       ينبغي  فإذا كان   ). كبيرتحوط  (صافي  مركز مالي   لتحوط  

 تلـك حسب  اإلفتتاحيةأن تستخدم محاسبة التحوط في ميزانيتها العمومية       للمرة األولى   التقارير المالية   
 :أحد األمرين التاليينينطوي على هذا ، فإن مركز مالي صافيلتحوط  معاييرال

قيمة بالتحوط  لحالة   (إلتزامات المؤجلة التي ليست أصول أو       بالمبالغ المدينة والدائنة  اإلعتراف    ) أ(
 ؛ أو)عادلةال

وال، رابطـة    أو الخسائر في حقوق الملكية عندما يكون هناك، في أحسن األح           األرباحتأجيل   ) ب(
 ).نقديتحوط تدفق لحالة (ب نقلها إلى بيان الدخل  يحدد متى يجذي صلةبند فة بضعي

 
حـسب   من مالءمة وموثوقية البيانات المالية األولى للمنشأة         يضعف تين من هذه المعالج   كليث أن    ح ٧٩ إستنتاج

 محاسـبة   تطبيـق ، فقد قرر المجلس أنه ال يجب على المنـشأة           إلعداد التقارير المالية  المعيار الدولي   
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حـسب   من مالءمة وموثوقية البيانات المالية األولى للمنشأة         يضعف تين من هذه المعالج   كليث أن    ح ٧٩ إستنتاج
ـ ، فقد قرر المجلس أنه ال يجب على المنـشأة           إلعداد التقارير المالية  المعيار الدولي     محاسـبة   قتطبي

مركز مالي صافي غير مؤهل     تحوط  على  ذلك المعيار   حسب   اإلفتتاحيةالتحوط في ميزانيتها العمومية     
 مع  نسجامإلباو (المعقول أنه من    إستنتجالمجلس   لكن. ٣٩ حوط بموجب معيار المحاسبة الدولي    كبند م 

 أن   للمـرة األولـى      الدوليةالسماح لمنشأة تتبنى المعايير     ) ١٣٣* ، الفقرة ٣٩ معيار المحاسبة الدولي  
 موعد أقصاه تـاريخ   الصافي، بشرط أن تقوم بذلك في       المالي   في المركز    محوط بند فردي كبند     تصف
وألسباب مماثلـة،   . نتقائيإل ا الوصف للحيلولة دون    المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     إلى   التحول

عالقة تحوط من   ي  ألذلك المعيار   حسب   اإلفتتاحيةمنع المجلس محاسبة التحوط في الميزانية العمومية        
  هـذا   مـن  ٢٩ نظر الفقـرة  ا (٣٩  لمحاسبة التحوط بموجب معيار المحاسبة الدولي      غير مؤهل نوع  
  ).المعيار

  

إلعداد التقارير   المعايير الدولية  أن المنشأة التي تتبنى      ١على مسودة العرض    في ردهم   بعض  ال إقترح ٨٠ إستنتاج
معيـار   تلبي معايير التوثيق والفعاليـة الخاصـة ب         ال تستطيع أن   ٢٠٠٥في عام    األولى للمرة   المالية

 ٢٠٠٤ ينـاير  ١ (المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليـة      إلى   التحول في تاريخ    ٣٩ المحاسبة الدولي 
بيانات  من هذه المعايير حتى بداية آخر فترة تغطيها ال          معين إعفاءوطلب البعض   ). للعديد من المنشآت  

لكن ).  للعديد من المنشآت   ٢٠٠٥ يناير ١(إلعداد التقارير المالية    المعيار الدولي   حسب  المالية األولى   
  -: لألسباب التاليةا المجال في هذإعفاء يضعلم المجلس 

المعيار الدولي  حسب   للمجلس هو قابلية المقارنة في البيانات المالية األولى          الرئيسيإن الهدف     )أ (
التـي   مختلفـة المنشآت  ال، وبين    للمرة األولى  هذه المعايير منشأة تتبنى    ل رير المالية إلعداد التقا 

  )."١٠  إستنتاج "الفقرة(نفس الوقت في وترغب في تبنيها   للمرة األولىالمعاييرهذه تتبنى 

 السابقة يمكـن    عموماًالمحاسبة المقبولة   إن استمرار ممارسات محاسبة التحوط بموجب مبادئ         )ب (
المؤجلة التي ليـست    بالمبالغ المدينة والدائنة     اإلعترافالمشتقات، أو   باإلعتراف  عدم  أن يسمح ب  

 .وإلتزامات أصوال
منشأة خططت  يتمثل في    المنفعة - التكلفةلحاالت تقييم    المجلس   إن المثال المرجعي الذي اتخذه      )ج (

ومات الالزمـة فـي      وقادرة على جمع المعل    المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     إلى   للتحول
. ")٢٧  إسـتنتاج  "الفقرة(، أو بعد ذلك التاريخ بوقت قصير جداً         هذه المعايير  إلى   التحولتاريخ  

 سمح، كما ال يجب أن ي     للتحولالمنشآت بامتيازات إذا أخفقت في التخطيط       " مكافأة"ويجب عدم   
المعيـار  حسب   تتاحيةاإلفتها العمومية   انزاهة ميزاني  من   اإلضعافأن يؤدي هذا اإلخفاق إلى      ب

فـي  المعايير    هذه المنشآت التي تتحول إلى تطبيق     ينبغي على و. إلعداد التقارير المالية  الدولي  
ومـن وجهـة نظـر      . ٢٠٠٤عام  ال أن تبدأ تنفيذ أنظمة محاسبة التحوط مع بداية          ٢٠٠٥العام  

ل ت التي تحضر للتحو   والمنشآ. حقيق ذلك جدوالً زمنياً يمثل تحدياً لكنه قابل للت        يعتبرالمجلس،  
 مـسبقاً تكون قد أدركـت      يجب أن    ٢٠٠٤العام   في   المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    إلى  

 التحـسينات علـى     عرضت مسودة   إقترحو. ٣٩ معيار المحاسبة الدولي  ل المدلوالت الضمنية 
 فـي هـذا     ا جد إجراء تغييرات قليلة  ،  ٢٠٠٢ يونيوالمنشورة في   ،  ٣٩ معيار المحاسبة الدولي  

 .أيضاً المتأخر غير مبررٍ لهذه المنشآت التحولالمجال، لذا فإن 
  

  لبيعالغرض األصول المالية المتوفرة 
 

لبيـع  الغرض   على األصول المالية المتوفرة      ٣٩  يقتضي التطبيق بأثر رجعي لمعيار المحاسبة الدولي       ٨١ إستنتاج
تغييرات القيمـة   باإلعتراف    للمرة األولى  قارير المالية إلعداد الت تتبنى المعايير الدولية    التي  منشأة  ال من

 هـذا   حـسب  اإلفتتاحيـة منفصل من حقوق الملكية في الميزانية العموميـة         بند  العادلة المتراكمة في    
ألصل أو انخفـاض    التصرف الالحق با   عند إلى بيان الدخل      تلك تغييرات القيمة العادلة  ، ونقل   المعيار
 ربـاح لألصـول ذات األ   اإلنتقـائي   مثال، التـصنيف    ، على سبيل ال   األمرهذا  ويمكن أن يتيح    . قيمته

) عنـد التـصرف    إلى بيـان الـدخل       ة الحق مع عمليات نقل  (لبيع  برسم ا المتراكمة على أنها متوفرة     
 نقـل عنـد      عمليـات  بـدون (التجارة    لغرض محتفظ بها متراكمة على أنها    الخسائر  واألصول ذات ال  

  .)التصرف
  

                                                 
 مـن التطبيقـات     ١٠١ والفقـرة    ٨٤ تم إستبدالها بالفقرة     ١٣٣، الفقرة   ٢٠٠٣ كما هو معدل في      ٣٩في معيار المحاسبة الدولي       *

 .اإلرشادية



  ١المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 أساس اإلستنتاجات

 

 ١٤٧  لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة  حق التأليف ل©  

 ، الذي يفيـد بمـنح  ٢٠٠٢ يونيوعرض في مسودة الوارد اإلقتراح  ٣٩ يار المحاسبة الدولي   أكد مع  ٨٢ إستنتاج
 أي أصـل مـالي      لوصـف  خياراً   المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     مسبقاًطبقت  المنشأة التي   

لـى  وع.  التحسينات المقترحة  للمرة األولى  عندما تطبق    لعادلة من خالل الربح أو الخسارة     القيمة ا ب
 تتبنـى   نتقائي من قبل المنشآت التي    إل يزيد مخاطرة التصنيف ا    الرغم من أن هذا المتطلب يمكن أن      

 المنـشأة   ه باستطاعة  في الفقرة السابقة، الحظ المجلس أن      نوقش الذيو  للمرة األولى  المعايير الدولية 
المعايير  إلى   ولالتحبعض األصول قبل تاريخ     في  اإلنتقائي  من خالل التصرف    تحقيق نتيجة مماثلة    

 المنـشآت التـي    المجلس أنه يجب معاملة      إستنتج على ذلك،    وبناءاً. الدولية إلعداد التقارير المالية   
بنفس الطريقة التي تعامل بها المنـشآت       للمرة األولى    المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    تتبنى  
 .ثر رجعيطلب التطبيق بأمن خالل هذه المعايير  مسبقاًطبقت التي 

  
بنـد   فـي    المبلغ الذي يجب تضمينه    أن تكلفة تحديد     ١عرض   مسودة ال  علىفي ردهم   بعض  ال علق   ٨٣ إستنتاج

ن هذه التكاليف ستكون في حـدها       بأ المجلس أشار  غير أن . منفصل من حقوق الملكية يفوق المنافع     
لغرض ة   المتوفر ةل المالي وصاألبتسجيل    للمرة األولى   منشأة تتبنى المعايير الدولية    قامتاألدنى إذا   

قيمـة   ال وأتكلفـة   بـسعر ال  تكلفة، أو   بسعر ال  السابقة   عموماً المحاسبة المقبولة    مبادئلبيع بموجب   ا
لكن فـي   القيمة العادلة،    ب قامت بتسجيلها وقد تكون هذه التكاليف أكثر أهمية إذا        . ية، أيهما أقل  السوق

 يقم لم   لذلك. لغرض المتاجرة محتفظ بها   ها أصول    تصنيف األصول على أن    أيضاًتلك الحالة، يمكنها    
 يجب على المنـشأة تطبيـق       الذي يفيد أنه   ١جلس بإجراء تغييرات على مقترح مسودة العرض        الم

  .لبيعا لغرض  بأثر رجعي على األصول المالية المتوفرة٣٩ معيار المحاسبة الدولي
  

 في األصل التطبيق بأثر رجعي لمتطلبات اإلعتراف        ١ية  تطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المال     أ  ٨٣ إستنتاج
وبعد صدور معيار   ، ٧٦ الفقرة أ ز     ٣٩في معيار المحاسبة الدولي     " اليوم األول "بمكسب أو خسارة    

 المعدل أثار المشاركون اإلهتمام بأن التطبيق بـأثر رجعـي سـيخرج عـن               ٣٩المحاسبة الدولي   
 ومكلفاً وقد يتطلـب     صعباًكل عام األمريكية وسيكون تنفيذه      متطلبات المبادئ المحاسبية المقبولة بش    

وإسـتجابة لهـذه    ، إفتراضات شخصية بشأن ما الذي تمت  مالحظته وما الذي لم تـتم مالحظتـه              
اإلهتمامات قرر المجلس السماح للمنشآت تطبيق المتطلبات في الجملة األخيرة من معيار المحاسبة             

  -:أ بأية طريقة من الطرق التالية٧٦ التطبيق وفقرة ٧٦ التطبيق فقرة ٣٩الدولي 

   أو ؛بأثر رجعي  )أ (
   أو ؛٢٠٠٢ أكتوبر ٢٥بأثر مستقبلي على المعامالت التي تم الدخول بها بعد   )ب (
  .٢٠٠٤ يناير ١بأثر مستقبلي على المعامالت التي تم الدخول بها بعد   )ج (

  
 تقديراتال

  
 السابقة في تـاريخ     عموماًدئ المحاسبة المقبولة     تقديرات بموجب مبا   إجراء المنشأة   سيكون على   ٨٤ إستنتاج

بين ذلـك   التي تقع   ث  ويمكن أن تشير األحدا   . *رير المالية المعايير الدولية إلعداد التقا    إلى   التحول
إلعداد التقـارير   المعيار الدولي   حسب  لبيانات المالية األولى للمنشأة     ا عنتقرير  الالتاريخ وتاريخ   

تؤدي  األحداث كأحداث    تلك بعض   تُصنفويمكن أن   .  التقديرات تلكيير   إلى الحاجة إلى تغ    المالية
إذا لكـن   . "تاريخ الميزانية العمومية  بعد  حداث  ألا "١٠ تعديل بموجب معيار المحاسبة الدولي    إلى  

، المعايير الدولية إلعـداد التقـارير الماليـة        مع   منسجم المنشأة تلك التقديرات على أساس       أجرت
دخل أو مصروف في الفترة التي أجـرت        كبمراجعة تلك التقديرات    إلعتراف  اأن  ستنتج المجلس   ي

إلعداد المعيار الدولي    حسب   اإلفتتاحيةفيها المنشأة المراجعة، وليس في إعداد الميزانية العمومية         
  ٨  مع معيار المحاسبة الـدولي     انسجاماأكثر  يكون   و - أكبر للمستخدمين  يقدم عونا التقارير المالية   

  ).المعيار  هذا من٣٤-٣١الفقرات(

                                                 
" األحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية "١٠، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتعديل معيار المحاسبة الدولي ٢٠٠٧في يناير    *

   .٢٠٠٧في عام " عرض البيانات المالية "١نتيجة لمراجعة معيار المحاسبة الدولي " األحداث بعد الفترة المقابلة"إلى 
 



  ١المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 أساس اإلستنتاجات

 

   لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة  حق التأليف ل©  ١٤٨

  العـرض واإلفصــاح
  

   مقارنةالمعلومات ال
المعايير الدوليـة   بموجب  (أن تفصح المنشأة عن المعلومات المقارنة        ١ يقتضي معيار المحاسبة الدولي    ٨٥ إستنتاج

 للمرة  لية البعض أنه يجب على منشأة تتبنى المعايير الدو        إقترحو. للفترة السابقة ) إلعداد التقارير المالية  
 مـسبقاً طبقـت   وبالنسبة للمنشآت التي    .  أن تفصح عن المعلومات المقارنة ألكثر من فترة سابقة         األولى

يكون للمستخدمين عادة إمكانية الوصول إلى البيانـات الماليـة          ،  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    
 للمـرة   المعاييرهذه   لمنشأة تتبنى    لنسبةغير أن الحال يختلف با    . على أساس مقارن لعدة سنوات    عدة  الم

 .األولى
  

أكثر مقارنة  معلومات  تقديم    للمرة األولى  منشأة تتبنى المعايير الدولية   من   المجلس   يتطلب ورغم ذلك، لم     ٨٦ إستنتاج
نـافع علـى     الم نسبةيفرض تكاليف من    ، ألن مثل ذلك المتطلب      ١ مما يقتضيه معيار المحاسبة الدولي    

الفهـم   فـي تطبيـق      عشوائيةلعمل افتراضات   المحتملة   ين حاجة المعد  مخاطريزيد من   المستخدمين، و 
 .التحليلي

  
 إلعداد التقـارير    المعيار الدولي حسب  أنه إذا تضمنت البيانات المالية األولى       ١ت مسودة العرض    إقترح ٨٧ إستنتاج

المقارنـة اإلضـافية     المعلومـات    تلتـزم كثر من سنة واحـدة، فيجـب أن         معلومات مقارنة أل   المالية
 أن بعـض    ١مـسودة العـرض     المجاوبون على   ظ بعض   والح. الدولية إلعداد التقارير المالية   لمعاييراب

 -:ما يليوقد ناقشوا ، معلومات مقارنة ألكثر من سنتينإعداد  المنشآت منالهيئات التنظيمية تطلب 
  

عمليات ؤدي إلى   ائدة وي  تكاليف ز  يفرضسنتين  مدة  معلومات مقارنة ل   إعادة عرض متطلب  ن  إ   ) أ(
 .الفهم التحليليمن خالل  ةكون متحيزت يمكن أن عشوائية إعادة عرض

  

 الهيئـات   وطلـب ،  ٢٠٠٥ في عـام     لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    ل المنشأة   دراسة تبني   ) ب(
ليـة  المعـايير الدو   إلى   تحولهاويكون تاريخ   . سنتينمدة  معلومات مقارنة ل   تقديم منهاالتنظيمية  

 والمعايير الناتجة   هذا المعيار عدة أشهر نشر    يسبق ب  -٢٠٠٣ يناير ١ في   إلعداد التقارير المالية  
  إسـتنتاج  " في الفقـرة    الوارد هذا مع تأكيد المجلس   ويمكن أن يتعارض    . عن مشروع التحسينات  

 لميزانيتهم ين جمع معظم المعلومات التي يحتاجونها      بإمكان معظم المعد   هأنفيد  ذي ي الأعاله،   "٢٧
  هـذه   إلـى  التحـول  في تاريخ    إلعداد التقارير المالية  المعيار الدولي   حسب   اإلفتتاحيةالعمومية  
 . أو بعد ذلك التاريخ بوقت قصيرالمعايير

  
 منـشأة تتبنـى   إذا اختـارت ،  ذلك  عن وعوضاً. اإلقتراحهذه المالحظات، ألغى المجلس هذا      ل واستجابة ٨٨ إستنتاج

 المعلومات تلتزمتقديم معلومات مقارنة ألكثر من سنة واحدة، فال حاجة أن للمرة األولى المعايير الدولية 
أن تقوم المنشأة بما    المعيار  هذا  يقتضي  ، ولكن   لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    با المقارنة اإلضافية 

 -:يلي
  

 بأنه لم يتم إعدادها بموجب بشكل رئيسي السابقة عموماًتسمية معلومات مبادئ المحاسبة المقبولة   ) أ(
 .المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

  

 لمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةبا تلتزماإلفصاح عن طبيعة التعديالت الرئيسية التي تجعلها  ) ب(
 .)المعيارهذا  من ٣٧الفقرة (

 
معلومات المقارنة بموجب معيار المحاسـبة       بأن إعداد ال   ١العرض  مسودة  على  في ردهم   بعض  ال إقترح ٨٩ إستنتاج

وا أن يكـون    إقترحو. مرهقاً أمراً بشأن األدوات المالية سيكون      ٣٩  ومعيار المحاسبة الدولي   ٣٢الدولي  
 من بداية سنة بياناتها الماليـة األولـى         يمستقبلبأثر   ٣٩  الدولي  معيار المحاسبة  تطبيقبمقدور المنشأة   

 للعديد من المنـشآت التـي تتبنـى         ٢٠٠٥ يناير ١ مثالً (تقارير المالية إلعداد ال المعيار الدولي   حسب  
المعلومات  إعادة عرض ها  من طلبوالحظوا أن الشركات األمريكية لم ي     ).  للمرة األولى  المعايير الدولية 

محاسـبة األدوات المـشتقة وأنـشطة       " ١٣٣  رقم بيان معايير المحاسبة المالية    استحداث لدى   المقارنة
المعيـار  حسب   إلى تأكيد المجلس على قابلية المقارنة ضمن البيانات المالية األولى            لكن نظرا . "التحوط
 الفقـرة  (الوقت المناسـب  راض التخطيط في    وافت) "١٠  إستنتاج "الفقرة ( إلعداد التقارير المالية   الدولي

 . عاما في هذا المجالإعفاءا المجلس يضع، لم )"٢٧ إستنتاج"



  ١المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 أساس اإلستنتاجات

 

 ١٤٩  لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة  حق التأليف ل©  

  ومعيار المحاسـبة الـدولي     ٣٢ رغم من ذلك، الحظ المجلس أن معيار المحاسبة الدولي        وعلى ال   أ٨٩إستنتاج
قـرار  كان من آثار    وإضافة إلى ذلك،    . ٢٠٠٣ يناير لم يصدرا حتى      اللذين تمت مراجعتهما   ٣٩

 بعـض   عـدم صـياغة   سعر الفائدة   ة  مخاطرات  تحوطتعريض مقترحاته لمحفظة    عادة  إالمجلس  
 المتمثلة  مخاوفال مع    تعاطفا  المجلس وقد أبدى . ٢٠٠٤ حتى بداية عام      النهائي هاشكلبالمتطلبات  

 للمرة  لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    بااإللتزام  التي سيطلب منها     المنشآت   ال تتمكن أن   في
ألن معيـار المحاسـبة     المعـايير   هذه   في الوقت المناسب إلى      التحول  من ٢٠٠٥األولى في عام    

 على ذلـك، قـرر المجلـس    وبناءاً. ٢٠٠٤صدر بالشكل النهائي حتى بداية عام     لن ي  ٣٩ الدولي
 ٢٠٠٦ يناير ١ قبل    للمرة األولى  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     المنشآت التي تتبنى     إعفاء
، كمـا   ٣٩  ومعيار المحاسبة الدولي   ٣٢ معيار المحاسبة الدولي  تلتزم ب  ة معلومات مقارن  إعدادمن  

. إلعداد التقارير الماليـة   المعيار الدولي   حسب  في بياناتها المالية األولى     ،  ٢٠٠٣ عام   يلهماتم تعد 
  .قابلية المقارنةعدم كفاية خاصية  لىخدمين عالمستتطلع  *أ٣٦ اإلفصاحات الواردة في الفقرة إن

  تاريخيةالملخصات ال
  

بيانات تاريخية ل ناتها المالية ملخصات     في بيا  تعرضمنها، أن   يتطلب  تختار بعض المنشآت، أو       ٩٠ إستنتاج
 البعض  وناقش. ها معلومات مقارنة كاملة   ل تعرض الفترة األولى التي     تسبقمختارة تغطي فترات    
 المعايير الدولية إلعـداد التقـارير الماليـة    هذه المعلومات بموجب عرضإنه يجب على المنشأة  

يفرض تكـاليف   هذا المتطلب   أن مثل    تنتجإس المجلس   غير أن .  الوقت عبرة المقارنة   يلضمان قابل 
اإلفصاح عن طبيعة التعديالت الرئيـسية      المعيار  هذا  يتطلب  و. من نسبة المنافع على المستخدمين    

 تلتـزم  في البيانات المالية أو التقارير المالية المرحلية   الملخصات التاريخية الواردة  الالزمة لجعل   
الملخـصات   ال تنـدرج  و). المعيـار هذا   من   ٣٧الفقرة   (ليةلمعايير الدولية إلعداد التقارير الما    با

هـذا   نطـاق  ضـمن  المنشورة خارج إطار البيانات المالية أو التقارير المالية المرحلية       التاريخية
  . معيارال

   المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةإلى التحول تفسير
  

 الـسابقة الـى     عموماًول من مبادئ المحاسبة المقبولة       يقتضي هذا المعيار اإلفصاح عن أثر التح       ٩١ إستنتاج
 المجلس أن مثل هذه اإلفصاحات أساسـية فـي          إستنتجو. المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    

األولى المعدة حسب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وكذلك فـي           ) السنوية(البيانات المالية   
، ألنها تساعد المستخدمين على فهم أثر التحول الى المعايير          )إن وجدت (ة  التقارير المالية المرحلي  

الدولية إلعداد التقارير المالية ومدلوالته الضمنية وكيف أنهم بحاجة الى تغيير نماذجهم التحليليـة              
وترتبط اإلفصاحات المطلوبة بكال    .  هذه المعايير  إستخدامستفادة المثلى من المعلومات المقدمة ب     إلل
  -: يليما

  

 السابقة، لكـي    عموماً معايير المحاسبة المقبولة     بموجبآخر المعلومات الحديثة المنشورة       )أ (
 حدث المعلومات؛ وأيكون لدى المستخدمين 

 

 مهـم الهتمـام     محـور وهـذا   . تاريخ التحول الى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية         )ب (
ـ  حسب المعايير  اإلفتتاحيةعمومية  ميزانية ال الن  المستخدمين والمعدين والمدققين أل     ة الدولي

 .المعاييرهذه إلعداد التقارير المالية هي نقطة البداية للمحاسبة بموجب 
  

وإجمـالي الـدخل    من هذا المعيار إجراء مطابقات حقوق الملكيـة         ) ب(و) أ (٣٩ تقتضي الفقرة    ٩٢ إستنتاج
 أن يكون لـديهم معلومـات       أيضاًد   المجلس أن المستخدمين يجدون أنه من المفي       إستنتجو. الشامل

 حـسب المعـايير الدوليـة       اإلفتتاحيةحول التعديالت األخرى التي تؤثر على الميزانية العمومية         
ن المطابقة يمكن أن تكون كبيـرة       ألو. إلعداد التقارير المالية ولكنها ال تظهر في هذه المطابقات        
دية حـول هـذه التعـديالت، وكـذلك         الحجم، يقتضي هذا المعيار اإلفصاح عن المعلومات السر       

   ). من هذا المعيار٤٠الفقرة (التعديالت على بيان التدفق النقدي 

                                                 
 . أ٣٦ تم إلغاء الفقرة ٢٠٠٧في عام " عرض البيانات المالية "١ كنتيجة لمراجعة معيار المحاسبة الدولي  *
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قرر المجلس أن يطلب من المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى                أ ٩٢إستنتاج
 إذا لم تقم المنشأة باإلبالغ عن هذا       أو،(أن تشمل في البيانات المالية تسوية لمجموع الدخل الشامل          

وفقاً لممارسات المحاسبة المقبولة عموماً السابقة مـع مجمـوع          ) المجموع أو الربح أو الخسارة    
الدخل الشامل وفقاً للمعاير الدولية إلعداد التقارير المالية بالنسبة آلخر فترة تم اإلبالغ عنها وفقـاً    

  . لسابقةلممارسات المحاسبة المقبولة عموماً ا
  

 المتعلقة بعـرض الـدخل      ٢٠٠٧ في عام    ١ب الحظ المجلس أن التعديالت على معيار المحاسبة         ٩٢إستنتاج
 الـدخل   والمصاريف قد تؤدي إلى اضطرار المستخدمين إلى تغيير نماذجهم التحليلية لتشمل كالً           

بهـا خـارج    والمصاريف التي تم اإلعتراف بهما في حسابات الربح أو الخسارة وتلك المعترف             
نه سيكون من المفيد ألولئـك المـستخدمين        أستنتج المجلس   إوعليه،  . حسابات الربح أو الخسارة   

توفير معلومات عن أثر وداللة التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على كافة بنود               
   .الدخل والمصاريف، وليس تلك المعترف بها في حسابات الربح أو الخسارة فقط

  
 األخـرى قـد ال   ختـصاص ن ممارسات المحاسبة المقبولة عموماً في نطاقات اإل  أقر المجلس ب  أج  ٩٢إستنتاج

وعليه، قرر المجلس أنه يتعين على المنشأة التسوية مع         . تشتمل على فكرة مجموع الدخل الشامل     
مارسات المحاسبة  مجموع الدخل الشامل وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية من مكافئ م           

ويمكن أن يكون مكـافئ ممارسـات المحاسـبة         . المقبولة عموماً السابقة لمجموع الدخل الشامل     
  . المقبولة عموماً السابقة في حسابات الربح أو الخسارة

  
 من هذا المعيار على وجوب أن تميز المطابقات بين التغيـرات فـي سياسـات                ٤١ تنص الفقرة    ٩٣ إستنتاج

لتـزام بهـذا    إل أن ا  ١وناقش بعض المجاوبين على مسودة العرض       . ح األخطاء المحاسبة وتصحي 
 أن كال العنصرين مهم وأنه      إستنتجغير أن المجلس    .  أو مكلفا  صعباً أمراًالمتطلب يمكن أن يكون     
  -:يجب اإلفصاح عنهما ألن

  

 المعلومات حول التغيرات في سياسات المحاسبة تساعد في تفسير التحول الـى المعـايير               )أ (
 .الدولية إلعداد التقارير المالية

 

وزيـادة  .  المالية تالمعلومات حول األخطاء تساعد المستخدمين في تقييم موثوقية المعلوما          )ب (
على ذلك، فان اإلخفاق في اإلفصاح عن أثر األخطاء الهامة ستحول دون محاسبة ومسائلة              

 ). ١٤، الفقرة اإلطار" (اإلدارة عن الموارد الموكلة لها
  

ميزانيـة العموميـة    ال إعـداد    فيالمعترف بها   ) والقيود العاكسة (بالنسبة لخسائر انخفاض القيمة      ٩٤ اجإستنت
 المعيـار    هذا من) ج (٣٩ إلعداد التقارير المالية، تقتضي الفقرة       ة الدولي حسب المعايير  اإلفتتاحية
ر انخفاض القيمة   سائخعتراف ب إل لو تم ا   ٣٦ معيار المحاسبة الدولي     اي قد يقتضيه  ت ال اتاإلفصاح

 إلعداد التقارير   ة الدولي المعايير تاريخ التحول الى     في الفترة التي تبدأ     خالل  تلك )والقيود العاكسة (
ويوفر هذا  .  هو وجود عدم موضوعية حول خسائر انخفاض القيمة        إن أساس هذا المتطلب   . المالية

الى المعايير الدولية إلعداد    ول  عند التح اإلفصاح شفافية حول خسائر انخفاض القيمة المعترف بها         
 لذلك إهتمام أقل مما القته خـسائر انخفـاض          ويمكن أن تلقى هذه الخسائر خالفاً     . التقارير المالية 

  . الحقةال أو األولىفترات ال القيمة المعترف بها في
  

وبالرغم . مقدرةتكلفة  ك العادلة   ة القيم إستخدام حول اتالمعيار إفصاح هذا   من   ٤٤تقتضي الفقرة    ٩٥ إستنتاج
 مناقـشتها أعـاله،   تظهر في المطابقات التي تم    ي هذا اإلعفاء    إستخداممن أن التعديل الناشئ من      

، يختلف هذا اإلعفاء عن     وعالوة على ذلك  .  يبرزها بشكل أوضح   كثر تحديدا ألا اإلفصاح   افان هذ 
 بموجبإعادة تقييم   ( والمعدات   والمصانع  تنطبق على الممتلكات   يمكن أن اإلعفاءات األخرى التي    

ان ءواإلعفـا . ) وفـق األحـداث     السابقة أو قياس القيمة العادلـة      عموماً المحاسبة المقبولة    مبادئ
 إلعداد التقـارير الماليـة      ة الدولي المعايير التحول الى    د عن عرضاألخيران ال يؤديان الى إعادة      

 المحاسـبة   بموجـب مبـادئ   مالية   في البيانات ال   مسبقاً القياس   إستخدامتم  ألنهما ينطبقان فقط إذا     
  .  السابقةعموماًالمقبولة 
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 المرحليةالتقارير المالية 
 

على أن الهدف من التقرير المالي       "المرحلية المالية   التقارير  " ٣٤ ينص معيار المحاسبة الدولي     ٩٦ إستنتاج

 وبنـاءاً ).  ٦قـرة   الف (السنوية المجموعة األخيرة الكاملة من البيانات المالية        تحديث هو   المرحلي

مـا  م المرحليـة  إفصاحا أقل في البيانات الماليـة        ٣٤على ذلك، يقتضي معيار المحاسبة الدولي       

 التقرير المالي   غير أن .  في البيانات المالية السنوية    المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    تقتضيه  

تـم إعـداد     إذانا للمـستخدمين     هو أقل عو   ٣٤  بموجب معيار المحاسبة الدولي    المرحلي للمنشأة 

 الـسابقة، عمـا     عموماً مبادئ المحاسبة المقبولة     إستخداماألخيرة للمنشأة ب  السنوية  البيانات المالية   

 إسـتنتج ،  وعليه. المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     تم إعدادها بموجب     لويكون عليه األمر    

بموجـب  للمرة األولـى    أة تتبنى المعايير الدولية      لمنش المالي المرحلي األول   التقريرالمجلس أن   

ر تضمن معلومات كافية لتمكين المستخدمين من فهم كيف أثَ        ي يجب أن    ٣٤معيار المحاسبة الدولي    

 وكذلك األرقام   على األرقام السنوية المبلغ عنها     المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     إلى   التحول

 .)المعيارهذا ن  م٤٦ و٤٥تان الفقر (المرحلية
  

  ]إلغائهاتم [  ٩٧ إستنتاج
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  المحتويات
  الفقرات                                                                                                    

  تنفيذ إرشادات 
  ١ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية

 المعايير الدولية إلعداد التقارير بني ت
  للمرة األولىالمالية 

    
  ١نفيذ ت                   مقدمةال

  ٤ - ٢تنفيذ   "بعد فترة إعداد التقاريرحداث األ" ١٠معيار المحاسبة الدولي 
  ٦ - ٥تنفيذ         "ضرائب الدخل "١٢معيار المحاسبة الدولي 
  ١٣ - ٧تنفيذ     " والمعداتوالمصانعالممتلكات  ""١٦معيار المحاسبة الدولي 
  ١٦ -١٤تنفيذ        "عقود اإليجار" ١٧معيار المحاسبة الدولي 
  ١٧تنفيذ          "اإليراد "١٨معيار المحاسبة الدولي 
  ٢١ -١٨تنفيذ        "منافع الموظفين "١٩معيار المحاسبة الدولي 
  أ٢١تنفيذ  "ةاألجنبيالعمالت آثار التغيرات في أسعار صرف  "٢١معيار المحاسبة الدولي 

  ٢٢يذتنف    "إندماج األعمال  "٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  ٢٥ -٢٣تنفيذ "اإلقتراض تكاليف "٢٣معيار المحاسبة الدولي 
  ٣١ -٢٦تنفيذ   "البيانات المالية الموحدة والمنفصلة "٢٧معيار المحاسبة الدولي 
  التـضخم  ذاتقتـصاديات   إلتقرير المالي فـي ا    ال  "٢٩معيار المحاسبة الدولي    

  "المرتفع
  ٣٤ -٣٢تنفيذ

  ٣٦ -٣٥تنفيذ  "العرض: دوات الماليةاأل "٣٢معيار المحاسبة الدولي 
  ٣٨ -٣٧تنفيذ  " التقارير المالية المرحلية "٣٤معيار المحاسبة الدولي 
ومعيار المحاسبة الـدولي    "  قيمة األصول  إنخفاض "٣٦معيار المحاسبة الدولي    

  "المحتملةات واألصول لتزام اإل،المخصصات "٣٧
  ٤٣ -٣٩تنفيذ

  ٥١ -٤٤تنفيذ      "صول غير الملموسةاأل "٣٨معيار المحاسبة الدولي 
  ب٦٠ -٥٢تنفيذ "اإلعتراف والقياس: األدوات المالية "٣٩معيار المحاسبة الدولي 

  ٥٤ - ٥٣تنفيذ  اإلعتراف
  ٥٥تنفيذ  المشتقات الضمنية

  ٥٨ - ٥٦تنفيذ    القياس
  ٥٩ - أ٥٨تنفيذ      التعديالت اإلنتقالية
  ب٦٠ - ٦٠تنفيذ      محاسبة التحوط

  ٦٢ - ٦١تنفيذ  "عقارات إستثماريةال"  ٤٠محاسبة الدوليمعيار ال
  ٦٣تنفيذ  تفسير التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

  ٦٥ - ٦٤تنفيذ  "الدفع على أساس األسهم "٢المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  ٢٢تنفيذ  "إندماج األعمال "٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  تفسيرات لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
  ات المماثلةلتزامات الحالية لإلزالة واإلستعادة واإللتزامالتغيرات في اإل ١التفسير

  ٢٠٣-٢٠١تنفيذ

  ٢٠٥-٢٠٤نفيذت  تحديد ما إذا كان ترتيب يحتوي على عقد إيجار ٤التفسير
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  بعد الفقرة              قائمة األمثلة

  ٣تنفيذ               التقديرات    ١

  ٢٢تنفيذ  إندماج األعمال    ٢

  ٢٢تنفيذ    مخصص إعادة الهيكلة-إندماج األعمال    ٣

  ٢٢تنفيذ    األصول غير الملموسة-إندماج األعمال    ٤

  الشهرة المقتطعة من حقوق الملكية ومعاملة األصول غيـر          -إندماج األعمال  ٥

  الصلةالملموسة ذات 

  ٢٢يذ تنف

 الشركة التابعة غير الموحدة بموجـب مبـادئ المحاسـبة           -إندماج األعمال  ٦

     السابقةعموماًالمقبولة 

  ٢٢تنفيذ 

 اإليجار التمويلي الذي لم يـتم رسـملته بموجـب مبـادئ             -إندماج األعمال  ٧

     السابقةعموماًالمحاسبة المقبولة 

  ٢٢تنفيذ 

لتقارير المالية قبـل تبنيهـا مـن        تبني الشركة األم للمعايير الدولية إلعداد ا       ٨

    الشركة التابعة

  ٢٩تنفيذ 

تبني الشركة التابعة للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية قبل تبنيها مـن             ٩

    الشركة األم

  ٢٩تنفيذ 

  ٣٨تنفيذ           إعداد التقارير المالية المرحلية ١٠

  ٦٣تنفيذ  ومجموع الدخل الشامل حقوق الملكية تسوية ١١

  ٢٠٣تنفيذ  ات المماثلةلتزامات الحالية لإلزالة واإلستعادة واإللتزامتغيرات في اإلال  ٢٠١

  ٢٠٥تنفيذ  تحديد ما إذا كان ترتيب يحتوي على عقد إيجار   ٢٠٢
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  تنفيذإرشادات 
   ١ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية

  لمعايير الدولية إلعداد التقارير اتبني 
  للمرة األولى المالية

  

   .  منهجزءاً ليس ا، لكنه١ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية اإلرشادات ق هذهرافت
  

  مقدمةال
  

 -:دات التنفيذ هذهإرشاإن  ١تنفيذ
  

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    مع متطلبات بعض    المعيار  هذا  فاعل متطلبات   ية ت  كيف تفسر  )أ (
المعايير الدوليـة    تلك   التفسير هذا   تناول وي .)"٦٥ " و "٦٤ تنفيذ"و" ٦٢-٢تنفيذ   "الفقرات(األخرى  

هـذه   تتبنـى    تيتخص المنشآت ال  أسئلة   التي من المحتمل أن تنطوي على        إلعداد التقارير المالية  
 . للمرة األولىالمعايير

  

للمرة إلعداد التقارير المالية    تضمن مثاالً توضيحياً لبيان كيف يمكن لمنشأة تتبنى المعايير الدولية           ت )ب (
  النقدية هاتدفقاتكزها وأداءها المالي و   على مر المعايير  هذه   إلى   التحولر  أن تفصح كيف أثَ   األولى  

 تنفيذ "الفقرة(المعيار    هذا  من ٤١ و ٤٠ تان، والفقر )ب(و) أ(٣٩كما تقتضي الفقرات    ا،  المبلغ عنه 
٦٣".( 

  

  "فترة إعداد التقاريربعد حداث األ" ١٠معيار المحاسبة الدولي 
  

  -:، في تحديد ما إذا"٣تنفيذ "ة  ما تم وصفه في الفقرإستثناءب، ١٠المنشأة معيار المحاسبة الدوليتطبق  ٢تنفيذ
  

 حدثاً حـصل    إلعداد التقارير المالية   ة الدولي لمعاييرحسب ا اإلفتتاحية   المركز المالي قائمة  عكس  ت  )أ (
 ؛ والمعاييرهذه  إلى التحولبعد تاريخ 

  

األولى حدثاً حصل بعد     الدولية إلعداد التقارير المالية      حسب المعايير البيانات المالية   تعكس مبالغ    )ب (
 .نهاية تلك الفترة المقارنة

 
فـي معيـار    الـواردة   بعض التعديالت على المبادئ     إجراء  المعيار    هذا  من ٣٤-٣١ تقتضي الفقرات   ٣تنفيذ

ما إذا    للمرة األولى  إلعداد التقارير المالية  المعايير الدولية   عندما تحدد منشأة تتبنى      ١٠ المحاسبة الدولي 
ـ  إلـى    التحـول في تاريخ    تؤدي أو ال تؤدي إلى تعديل       هي أحداث    يرات في التقديرات  التغكانت   ذه ه

 أدنـاه تلـك     ٢ و ١وتوضح الحـالتين    ).  نهاية الفترة المقارنة  ،  قابل للتطبيق أو، حيثما يكون    (لمعايير  ا
تعـديالت علـى    إجـراء   المعيار  هذا   من   ٣٤-٣١ أدناه، ال تقتضي الفقرات      ٣وفي الحالة   . التعديالت
  .١٠  في معيار المحاسبة الدولي الواردةالمبادئ

  

 التحـول مماثلة لتـاريخ  بنود لسابقة تقديرات   ا عموماًاسبة المقبولة   ت مبادئ المح  إقتض -١الحالة    )أ (
. المعـايير هـذه    تنسجم مع  سياسة محاسبية    إستخدام، ب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    إلى  

بحاجـة   المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  وفي هذه الحالة، يجب أن تكون التقديرات بموجب         
ذلك التاريخ بموجب مبـادئ المحاسـبة       استخدمت في    مع التقديرات التي     منسجمةون  إلى أن  تك   

 أنظـر  (خاطئةأن تلك التقديرات كانت     ب موضوعياً دليالً السابقة، ما لم يكن هناك       عموماًالمقبولة  
. "في التقديرات المحاسبية واألخطاء   التغييرات  والسياسات المحاسبية،   "  ٨ معيار المحاسبة الدولي  

تنفذ فيها التعـديالت،   لفترة التي   اأحداث  الالحقة على تلك التقديرات ك     التعديالتبلغ المنشأة عن    وت
 الظروف التي كانت قائمة     حول األدلة مزيداً من    إستالمناتجة عن    تؤدي إلى تعديل  أحداث  وليس ك 

 .المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى التحولفي تاريخ 
  

 التحـول  السابقة تقديرات بنود مماثلة لتـاريخ    عموماً مبادئ المحاسبة المقبولة     تإقتض -٢الحالة   )ب (
 إسـتخدام ة أجرت تلـك التقـديرات ب      ، غير أن المنشأ   المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    إلى  

المعايير الدولية إلعداد التقـارير      مع سياساتها المحاسبية بموجب      غير منسجمة محاسبية  سياسات  
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 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    وفي هذه الحالة، يجب أن تكون التقديرات بموجب         . ةالمالي
ما ( السابقة لذلك التاريخ     عموماً مع التقديرات المطلوبة بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة         منسجمة

 خـتالف إلاب ا إلستيعالتعديل  ، بعد   )خاطئةأن تلك التقديرات كانت     ب موضوعياً دليالًلم يكن هناك    
ـ  حسب المعايير ويعكس بيان المركز المالي     . في السياسات المحاسبية   إلعـداد التقـارير     ة الدولي

تبلـغ  ،  ١وكما فـي الحالـة      .  في السياسات المحاسبية   ختالفإلستيعاب ا إلتعديالت  تلك ال  المالية
 .التعديالتها  فيتنفذلفترة التي أحداث االالحقة على تلك التقديرات ك التعديالتالمنشأة عن 

  
 منـشأة   من تإقتض قد    السابقة عموماًالمحاسبة المقبولة   سبيل المثال، يمكن أن تكون مبادئ       على  
 ٣٧  مـع معيـار المحاسـبة الـدولي        منسجمأن تعترف وتقيس المخصصات على أساس        معينة

 أن القياس بموجـب مبـادئ المحاسـبة         إستثناء، ب "المحتملةواألصول  ات  لتزاماإلالمخصصات،  "
وفي هذا المثال، تستخدم المنشأة التقديرات      .  السابقة كان على أساس غير مخصوم      عموماًالمقبولة  

مدخالت عند إجراء القياس المخـصوم الـذي         السابقة ك  عموماًبة المقبولة   بموجب مبادئ المحاس  
  .٣٧ يقتضيه معيار المحاسبة الدولي

 
 التحول السابقة تقديرات بنود مماثلة لتاريخ       عموماً لم تقتضي مبادئ المحاسبة المقبولة       -٣الحالة    )ج (

  المعايير لذلك التاريخ    هذه وتعكس التقديرات بموجب  . إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     
 أو أسـعار    تحديد، تعكس تقديرات أسعار الـسوق     وبال. الظروف التي كانت قائمة في ذلك التاريخ      

 إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليـة        التحولاريخ   األجنبي في ت   الصرفالفائدة أو أسعار    
 بين  ١٠ في معيار المحاسبة الدولي   الوارد   هذا مع التمييز     نسجموي.  السوق في ذلك التاريخ    أحوال

 .وتلك التي ال تؤدي إلى تعديل  التي تؤدي إلى تعديلفترة إعداد التقارير بعد األحداث

  التقديرات: ١مثال 
  

  خلفية
  

 للفترة التي تنتهي  قارير المالية   إلعداد الت حسب المعيار الدولي     "أ"للبيانات المالية األولى للمنشأة     يكون  
وفي بياناتها المالية بموجب مبـادئ      . ة واحد سنةتضمن معلومات مقارنة ل   ت، و ٥×٢٠ ديسمبر ٣١في  

 -: بما يلي"أ"، قامت المنشأة ٤×٢٠ و٣×٢٠ ديسمبر ٣١ المحاسبة المقبولة عموما السابقة لتاريخ
  

  لتواريخ؛ والمخصصات المستحقة في تلك اللمصاريفأجرت تقديرات   )أ (

 منافع محددة على أساس نقدي؛ و الموظفين ذات  خطة تقاعدمحاسبة  )ب (
. ٢٠٠٤ سـبتمبر  لقضية محكمة ناتج عن أحداث حصلت في          معين لم تعترف بمخصص    )ج (

 أن تـدفع    "أ"، كـان علـى المنـشأة        ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ قضية المحكمة في     إنتهتوعندما  
 .٥×٢٠ يوليو ١٠ فيالمبلغ هذا دفعت قد ، و١,٠٠٠

 
 أن  "أ" المنـشأة    تستنتجإلعداد التقارير المالية،    المعيار الدولي    حسب المالية األولى    ها إعداد بيانات  عند

 فـي  والمخصصات المـستحقة  للمصاريفتقديراتها بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة عموما السابقة   
لمعايير  مع سياساتها المحاسبية بموجب ا     منسجم قد أجريت على أساس      ٤×٢٠ و ٣×٢٠ ديسمبر ٣١

 والمخصـصات   اإلسـتحقاقات وعلى الرغم من أنه قد تبين أن بعض         . الدولية إلعداد التقارير المالية   
 معقولة تستنتج أن تقديراتها كانت      "أ"، إال أن المنشأة     أقل مما يجب  خر  مبالغ في تقديرها والبعض اآل    

 تنطـوي علـى التعـديل       ونتيجة لذلك، فإن محاسبة تلك التقـديرات      .  خطأ  لم يحدث بالتالي أي    وأنه
  .٨  الدوليلتقديرات بموجب معيار المحاسبةالروتيني ل

 
  ...يتبع
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  يتبع ...
  التقديرات: ١مثال

  
  طبيق المتطلباتت
  

بيان ، وفي   ٤×٢٠ يناير ١ في   إلعداد التقارير المالية   ة الدولي حسب المعايير بيان المركز المالي     إعداد   عند
  -:"أ " المنشأةفإن، ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ في مركزها المالي الشامل

  

   والمستحقة؛والمخصصات  للمصاريف التقديرات السابقة تقوم بتعديلال   ) أ(

ضرورية لمحاسبة خطة التقاعد بموجب معيار      ) ى شكل افتراضات اكتوارية   عل( تجري تقديرات    ) ب(
 يناير ١ في "أ"كتوارية للمنشأة   إلفتراضات ا إل وال تعكس ا   . "ينمنافع الموظف " ١٩  الدولي المحاسبة
 : لعلى سبيل المثا.  الظروف التي برزت بعد تلك التواريخ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١  و٢٠٠٤

 

 لخطـة التقاعـد     ٤×٢٠ ديـسمبر  ٣١ و ٤×٢٠ نـاير ي ١ فـي  معدالت الخـصم     ستعك )١(
   و؛ السوق في تلك التواريخأحوالوالمخصصات 

 معـدالت ن  أ بش ٤×٢٠ ديسمبر ٣١ و ٤×٢٠ يناير ١ فيكتوراية  إلفتراضات ا إلال تعكس ا   )٢(
 معـدالت  في الكبيرةزيادة ال مثل - بعد تلك التواريخنشأتالموظفين الظروف التي    دوران  

 .٢٠٠٥ خطة التقاعد في عام لتقليصنتيجة المقدرة حركة الموظفين 
  

 "أ" على السبب الذي من أجله لم تعتـرف المنـشأة            ٤×٢٠ ديسمبر ٣١ فيتعتمد معالجة قضية المحكمة     
  . السابقة في ذلك التاريخعموماً بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة  مابمخصص

  
 ٣٧  مع معيار المحاسـبة الـدولي      سجمةمن السابقة   عموماً مبادئ المحاسبة المقبولة     ت كان -١ فتراضإلا
. اإلعتـراف  معايير   تلبية أنه لم يتم     "أ"ت المنشأة   إستنتجو. "المحتملة واألصول   اتلتزاماإل ،المخصصات"

 مـع   منسجمة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     بموجب   "أ"في هذه الحالة، تكون افتراضات المنشأة       
  معين  بمخصص "أ"عليه، ال تعترف المنشأة     و.  السابقة عموماًة المقبولة   بافتراضاتها بموجب مبادئ المحاس   

  .٤×٢٠ ديسمبر ٣١في 
  
. ٣٧  مع معيار المحاسبة الـدولي     منسجمة السابقة   عموماً لم تكن مبادئ المحاسبة المقبولة       -٢ فتراضإلا

 ما  ٣٧المحاسبة الدولي   وتحدد المنشأة بموجب معيار     . معيارال هذا  تقديرات بموجب  "أ"، تعد المنشأة    لذلك

 المتوفرة،  األدلة كافة   عتبارإلعن طريق األخذ في ا    نهاية فترة إعداد التقارير     قائم في    إلتزامإذا كان هناك    

، يعتبـر قـرار     وعلى نحو مماثل  . لفترة إعداد التقارير   الحقة أية أدلة إضافية تزودها أحداث        ذلك بما في 

فتـرة إعـداد     بعداألحداث    "١٠  بموجب معيار المحاسبة الدولي    ،فترة إعداد التقارير  قضية المحكمة بعد    
 حـالي   إلتزام المنشأة   ه كان لدى   بعد تاريخ الميزانية العمومية، إذا أكد أن       يؤدي إلى تعديل  حدث  ،  "التقارير

 فـي    معـين  إلتزاملديها  كان   "أ"أن المنشأة   بوفي هذه الحالة، يؤكد قرار قضية المحكمة        . في ذلك التاريخ  

 على ذلـك، تعتـرف      وبناءاً).  قضية المحكمة  التي أدت إلى نشوء    األحداث   وقعتعندما   (٤×٢٠ مبرسبت

 ذلك المخـصص بخـصم مبلـغ        "أ"وتقيس المنشأة   . ٤×٢٠ ديسمبر ٣١في   معين بمخصص   "أ"المنشأة  
معيـار المحاسـبة    ب يلتزم خصم   معدل إستخدامقيمته الحالية، ب  إلى   ٥×٢٠ يوليو ١٠ في المدفوع   ١,٠٠٠

  .٤×٢٠ ديسمبر ٣١ السوق في أحوال ويعكس ٣٧ الدولي
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المعايير الدوليـة إلعـداد التقـارير        في    الواردة المتطلباتالمعيار    هذا  من ٣٤-٣١ ال تتجاوز الفقرات    ٤تنفيذ
وتتضمن األمثلة  .  األخرى التي تسند التصنيفات أو القياسات إلى الظروف القائمة في تاريخ معين            المالية
 -:ما يلي

  

عقود " ١٧  معيار المحاسبة الدولي   أنظر (واإليجارات التشغيلية  اإليجارات التمويلية ييز بين   التم  )أ (
  ؛"اإليجار

التـي تمنـع رسـملة       "األصول غير الملموسة    "٣٨ في معيار المحاسبة الدولي   الواردة  القيود   )ب (
 ما تـم  عندبه   لإلعتراف  مؤهال  األصل كن داخلياً، إذا لم ي    مولد على أصل غير ملموس      النفقات

 ؛ وتكبد النفقات
  "٣٢  معيـار المحاسـبة الـدولي      أنظر(المالية وأدوات حقوق الملكية     ات  لتزاماإلالتمييز بين     )ج (

  )."العرض: األدوات المالية
  

  " الدخلضرائب " ١٢معيار المحاسبة الدولي
  

 ألصـول لالمحمـل   المبلـغ    المؤقتـة بـين      ات على الفروق  ١٢ تطبق المنشأة معيار المحاسبة الدولي     ٥تنفيذ
واألسـس   إلعداد التقارير المالية   ة الدولي حسب المعايير فتتاحي  إلابيان المركز المالي    في  ات  لتزامواإل

 . المتعلقة بهاةالضريبي
  

بة  الـضري  معـدالت  ،١٢  والمؤجلة، بموجب معيار المحاسبة الـدولي      الحاليةيعكس قياس الضريبة     ٦تنفيذ
 قـوم وت. نهاية فترة إعداد التقـارير     ع حلول م تطبيق معظمها  أو تم    تطبيقهاوقوانين الضريبة التي تم     

رات ي تلك التغي  تطبيق الضريبة وقوانين الضريبة عندما يتم       معدالتيرات في   ي التغ بمحاسبة أثر المنشأة  
  .تطبيق معظمهاأو يتم 

  

  " والمعداتوالمصانعالممتلكات  " ١٦ معيار المحاسبة الدولي
  

 السابقة مقبولـة    عموماًمنشأة بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة      للاإلستهالك  ومعدالت   طرقإذا كانت      ٧تنفيذ  
 فـي العمـر اإلنتـاجي        أي تغيير  تقوم بمحاسبة ، فإنها   المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    بموجب  

 و  ٣١تـان   الفقر(لتغيير في التقدير    ذلك ا  ئها من تاريخ إجرا   بأثر مستقبلي  اإلستهالكالمقدر أو نموذج    
 إال أنه قد تختلف طرق ومعـدالت      ). ١٦  من معيار المحاسبة الدولي    ٦١والفقرة  المعيار    هذا  من ٣٢

عـن تلـك     السابقة، في بعض الحـاالت،       عموماًالمحاسبة المقبولة   بموجب مبادئ     للمنشأة اإلستهالك
 ألغراض   إذا تم تبنيها فقط    ،على سبيل المثال   (المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    المقبولة بموجب   

 مادي على   أثرختالفات  إل ا تلكوإذا كانت ل  ). لعمر اإلنتاجي لألصل   ل معقوالً تقديراًالضريبة وال تعكس    
حـسب    المـالي اإلفتتـاحي    المركزبيان  ستهالك التراكمي في    إلابتعديل   المنشأة   تقومالبيانات المالية،   

  . الدوليةلمعاييرابم تلتز بأثر رجعي بحيث إلعداد التقارير المالية ة الدوليالمعايير
  

 والمـصانع  الممتلكـات   في ة لبند  التالية كتكلفة مقدر   المبالغ من    واحد إستخدامن أن تختار المنشأة     يمك   ٨تنفيذ  
  -:والمعدات

  
  

  هـذا   من ١٦الفقرة   (المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     إلى   التحولالقيمة العادلة في تاريخ       )أ (
  ؛هذا المعيار من ٤٤ الفقرة التي تقتضيهاة، تقدم المنشأة اإلفصاحات  الحالهذه، وفي )المعيار

 فـي    الـواردة   المعايير ذي يلبي  السابقة ال  عموماًتقييم بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة      الإعادة   )ب (
  أو؛هذا المعيار من ١٧الفقرة 

 من  ١٩قرة  الف (أوليعام   معين، مثل عملية خصخصة أو اكتتاب        حدثالقيمة العادلة في تاريخ      )ج (
 ).المعيارهذا 

 
فيـه المنـشأة   اعتمدت  ، ويبدأ من التاريخ الذي      قدرةتلك التكلفة الم  أساس  الالحق على   اإلستهالك   قومي   ٩تنفيذ  

  .قياس القيمة العادلة أو إعادة التقييم
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 محاسـبية ة  ، كـسياس  ١٦  في معيار المحاسبة الـدولي      الوارد  إذا اختارت المنشأة نموذج إعادة التقييم      ١٠تنفيذ  
 فائض إعـادة التقيـيم      تعرض والمعدات، فهي    والمصانعالممتلكات   أصناف، لبعض أو كافة     تنتهجها

المعـايير   إلـى    التحول فائض إعادة التقييم في تاريخ       ويقوم.  حقوق الملكية  في منفصل   كبندالمتراكم  
تكلفته أو  مع  تاريخ  ذلك ال ي  فالمحمل   المبلغ المسجل مقارنة  أساس   على   الدولية إلعداد التقارير المالية   

المعـايير الدوليـة    إلـى    التحول هي القيمة العادلة في تاريخ       التكلفة المقدرة وإذا كانت   . قدرةتكلفته الم 
  .المعيارهذا  من ٤٤ الفقرة التي تقتضيهاالمنشأة اإلفصاحات تقدم ، إلعداد التقارير المالية

  
 فـي   الواردةاألسس   السابقة   عموماًوجب مبادئ المحاسبة المقبولة      بم عمليات إعادة التقييم   إذا لم تلبي     ١١تنفيذ  

بيان الوضع المالي    في   اتقييمهالتي تم إعادة    ل  والمنشأة األص تقيس  ،  هذا المعيار  من   ١٩ أو   ١٧ة  الفقر
  -: على واحد من األسس التاليةبناءاً اإلفتتاحي

  

قيمـة   إنخفـاض راكم وأيـة خـسائر   متإستهالك  أي  منهامطروحاً) التكلفة المقدرةأو (كلفة  الت  )أ (
  ؛١٦الدولي المحاسبة معيار في الوارد متراكمة بموجب نموذج التكلفة 

 إلعـداد التقـارير      إلى المعايير الدوليـة    التحول، كونها القيمة العادلة في تاريخ       التكلفة المقدرة   )ب (
 ؛ أو)المعيار  هذا من١٦ الفقرة (المالية

 ١٦  في معيار المحاسبة الدولي     الوارد نشأة نموذج إعادة التقييم   ، إذا تبنت الم   المبلغ المعاد تقييمه    )ج (
الممتلكـات   لكافة بنود    المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     بموجب    تنتهجها محاسبيةكسياسة  
 . والمعدات في نفس الصنفوالمصانع

 
الممتلكـات   مـن بنـد      ءجـز استهالك كل   بشكل منفصل    أن يتم    ١٦ يقتضي معيار المحاسبة الدولي     ١٢تنفيذ  

 غير أن معيار المحاسبة الدولي    . التكلفة اإلجمالية للبند  ب مقارنة كبيرة ته تكلف تكون والمعدات   والمصانع
، لـذلك .  ومعدات والمصانعممتلكات   يشكل بند    أي ما ألصل،  بالإلعتراف  ال يفرض وحدة قياس      ١٦

المنـشأة  الخاصة ب ظروف  على ال ف  اإلعترامطلوب في تطبيق معايير       معين هو أمر   حكمفإن إصدار   
  ).٤٣ و٩ تانالفقر، ١٦  معيار المحاسبة الدوليأنظر(

  

 أو إزالة األصل تفكيكبلمنشأة على ا إلتزاممعين أصل  تجهيز أو إنشاء في بعض الحاالت، ينتج عن ١٣تنفيذ 
 ،المخصصات"  ٣٧ ة معيار المحاسبة الدوليوتطبق المنشأ.  عليه األصلوجدلذي يواستعادة الموقع ا

وتطبق المنشأة معيار . هوقياسبأي مخصص ناتج اإلعتراف  في "المحتملة واألصول اتلتزامإلا
وخسائر اإلستهالك  في تكلفة األصل، قبل المبلغ الناتج المشمول في تحديد ١٦ المحاسبة الدولي

 القيمة إنخفاضائر ، خسقابال للتطبيق وحيثما كانستهالك، إل مثل ا األخرىأما البنود.  القيمةإنخفاض
تعالج  .ألصل لالمحملالمبلغ  في للمخصص والمبلغ المشمولالمحمل المبلغ  بين اتفروقفتسبب 

 للجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد ١ات حسب التفسير لتزامالمنشأة محاسبياً التغيرات في هذه اإل
، غير أن "ات المماثلةلتزامواإلستعادة واإلات الحالية لإلزالة لتزامالتغيرات في اإل" التقارير المالية 

 تقدم مثاالً على التغيرات التي حدثت قبل  ١من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  هـ٢٥الفقرة 
 إستخدامتاريخ اإلنتقال إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، وتوصي بمعاملة بديلة حيث يتم 

 للمرة األولى  يوضح ١ على مثال لتبني التفسير ٢٠٣مثال-٢٠١قرات مثالتحتوي الف. اتستثناءاإل
  .ستثناء هذا اإلإستخدام

  
   "عقود اإليجار " ١٧ معيار المحاسبة الدولي

  

، يصنف المستأجر أو المـؤجر عقـود        المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     إلى   التحولفي تاريخ    ١٤تنفيذ   
 على أساس الظروف القائمة في بدايـة عقـد          ة تمويلي إيجارات أو   ة تشغيلي تاإيجاراإليجار على أنها    

وفي بعض الحاالت، يمكن أن يوافـق المـستأجر         ). ١٣ الفقرة   ،١٧معيار المحاسبة الدولي    (اإليجار  
ـ   بشكل  تجديد عقد اإليجار،    بطريقة غير   والمؤجر على تغيير أحكام عقد اإليجار،        ينتج عنـه   كـان س

في بداية عقـد    المفعول  ، لو كانت البنود المتغيرة نافذة       ١٧ اًُ لمعيار المحاسبة الدولي    وفق ا مختلف اتصنيف
إال أن  . جديدة خالل فترتهـا   إتفاقية  المعدلة كما لو أنها     اإلتفاقية  وإذا كان الحال كذلك، تعتبر      . اإليجار
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أو القيمة المتبقية   ادي  اإلقتصلعمر  اتقديرات   ات في تغييرالعلى سبيل المثال،    ( التقديرات   ات في تغييرال
تؤدي ال  )  عن الدفع  على سبيل المثال، تخلف المستأجر    (أو تغييرات في الظروف     ) ة المؤجر متلكاتملل

  .تصنيف جديد لعقد اإليجارإلى نشوء 
  

النقـد  صـافي    إسـتثمار  طريقـة ، تم إلغـاء     ١٩٩٧ عام   ١٧  معيار المحاسبة الدولي   تعديل عندما تم  ١٥تنفيذ  
 بإلغاء  يين التمويل نمؤجريل ل ١٧ ويسمح معيار المحاسبة الدولي   .  التمويلي للمؤجرين  بالدخللإلعتراف  

بيان الوضـع   معيار ال تنطبق على     ذلك ال في  الواردة  نتقالية  إل األحكام ا  غير أن .  مستقبال هذه الطريقة 
ـ   من ٩الفقرة  ( إلعداد التقارير المالية   ة الدولي المعايير حسبللمنشأة   المالي اإلفتتاحي  ). المعيـار  ذا ه

حـسب    المـالي    المركـز بيان  قد اإليجار التمويلي في     عالذمم المدينة ل  المؤجر التمويلي   يقيس  ،  لذلك
  .ا من قبلسمح بهيلم النقد صافي  إستثمار طريقة كما لو أن  إلعداد التقارير الماليةة الدوليالمعايير

  
 يناير ١بدأ في   ي ذياإليجار ال عقد   على بنود    "حوافز ال - التشغيلية اتاإليجار " ١٥رقم  تفسير  الينطبق    ١٦نفيذ  ت

 ١٥رقـم   تفسير  الللمرة األولى    تتبنى المعايير الدولية      التي منشأةالتطبق  و.  أو بعد ذلك التاريخ    ١٩٩٩
  .، سواء بدأت قبل أو بعد ذلك التاريخعقود اإليجارعلى كافة 

  
  " اإليراد " ١٨ معيار المحاسبة الدولي

  

 ١٨  بموجب معيار المحاسبة الـدولي     كإيراداتلإلعتراف بها    بعد   غير مؤهلة  المنشأة مبالغ    تقبضإذا   ١٧تنفيذ  
 المقبوضـة المنشأة بالمبالغ   تعترف  ،  )لإلعتراف بها  غير مؤهلة عملية بيع   عائدات  على سبيل المثال،    (
 لتـزام اإل ذلـك    تقيس، و إلعداد التقارير المالية   ةالدولي حسب المعايير  المالي   المركزبيان  في   إلتزامك
  .المقبوضالمبلغ ب

  
  "ينمنافع الموظف" ١٩ معيار المحاسبة الدولي

  

  معيار المحاسـبة الـدولي   المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     إلى   التحولتطبق المنشأة في تاريخ       ١٨تنفيذ  
يمكنهـا أن   لكن   منافع محددة،    طبموجب خط  ينمنافع الموظف ات  إلتزامأصول أو   صافي   في قياس    ١٩

 التحـول المتراكمة من بداية الخطة حتى تاريخ       اإلكتوارية  بكافة األرباح أو الخسائر     اإلعتراف  تختار  
، حتى لو كانت سياستها المحاسبية بموجب معيار المحاسبة         المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    إلى  

هـذا   من   ٢٠الفقرة  ( الالحقة   تواريةاإلكبعض األرباح والخسائر    ب اإلعترافعدم  تتضمن  س ١٩ الدولي
 بيان الوضع المالي   على   ١٩ في معيار المحاسبة الدولي   الواردة  نتقالية  إلوال تنطبق األحكام ا   ). المعيار
  .)المعيارهذا  من ٩الفقرة  (إلعداد التقارير المالية ة الدوليالمعاييرحسب للمنشأة 

  
 المعايير الدولية إلعداد التقـارير الماليـة       إلى   التحولي تاريخ   فما  لمنشأة  اإلكتوارية  فتراضات  إلن ا إ ١٩تنفيذ  

بولة نفس التاريخ بموجب مبادئ المحاسبة المق      التي توضع ل   اإلكتواريةفتراضات  إلمنسجمة مع ا  تكون  
 دلـيالً  هنـاك  ما لم يكـن ، ) في السياسات المحاسبيةاختالفبعد التعديالت لعكس أي    ( السابقة   عموماً

 تعـديالت ويعتبر تأثير أي    ). المعيارهذا   من   ٣١ الفقرة (ئةطاكانت خ اإلفتراضات  ك   بأن تل  موضوعياً
  .ربح أو خسارة اكتوارية للفترة التي أجرت فيها المنشأة التعديالتهو  اإلفتراضاتالحقة على تلك 

  
دوليـة إلعـداد    المعايير ال  إلى   التحولاكتوارية في تاريخ    إفتراضات  يمكن أن تحتاج المنشأة إلجراء        ٢٠تنفيذ  

وال تعكـس مثـل    .  السابقة عموماًة المقبولة   ي المحاسب ها لم تكن ضرورية بموجب مبادئ     التقارير المالية 
المعـايير الدوليـة إلعـداد       إلى   التحولالظروف التي برزت بعد تاريخ      اإلفتراضات اإلكتوارية   هذه  

  إلى التحول ألصول الخطة في تاريخ       الخصم والقيمة العادلة   معدالتوبالتحديد، تعكس   . التقارير المالية 
منشأة في  ل ل اإلفتراضات اإلكتوارية فإن  ،  وعلى نحو مماثل  .  السوق في ذلك التاريخ    أحوالالمعايير   تلك
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ال  المستقبلية   الموظفيندوران   معدالتبشأن  الدولية إلعداد التقارير المالية     المعايير   إلى   التحولتاريخ  
 بعد  حصلالذي   خطة التقاعد    تقليص نتيجة    الموظفين المقدرة  دوران الزيادة الكبيرة في معدالت   تعكس  
  ).المعيارهذا  من ٣٣ الفقرة(المعايير   تلك إلىالتحولتاريخ 

  
  

معيار الدولي إلعداد التقـارير الماليـة       الللمنشأة  تعكس البيانات المالية األولى     سوفي حاالت عديدة،      ٢١تنفيذ  

 حسب المعايير في نهاية فترة إعداد التقارير      : ين في ثالثة تواريخ   ظفمنافع المو ات  إلتزامقياس  عمليات  

المعايير الدولية   إلى   التحول وتاريخ   وتاريخ بيان الوضع المالي الشامل،    ،  الدولية إلعداد التقارير المالية   

 مؤهل المنشأة على إشراك خبير اكتواري       ١٩ ويشجع معيار المحاسبة الدولي   . إلعداد التقارير المالية  

ولتقليل التكاليف، يمكن أن تطلب المنشأة خبيـر        .  ما بعد التوظيف    المادية منافعال اتإلتزامقياس كافة   ل

 التواريخ وتـسجيل التقيـيم    هذين   في واحد أو اثنان من       تفصيلي إكتواري لتنفيذ تقييم    مؤهلإكتواري  

بتـاريخ  يعكس أي تسجيل    و. األخرى )التواريخ(التاريخ   عن سابق آجل أو    في تاريخ  )عمليات التقييم (

 التغييرات فـي أسـعار الـسوق        بما في ذلك  ( أية معامالت مادية وأحداث مادية أخرى        سابقآجل أو   

  ).٥٧ ، الفقرة١٩  الدوليمعيار المحاسبة(بين تلك التواريخ )  الفائدةوأسعار
  

  "ة األجنبي العمالتصرف التغيرات في أسعار آثار  " ٢١ معيار المحاسبة الدولي
  

اتجـة   السابقة، الشهرة الن   عموماً، بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة      عاملتيمكن أن تكون المنشأة قد       أ  ٢١يذ  تنف

ناشـئة  ات  لتزاماإلوألصول  لالمحملة   المبالغعلى  أية تعديالت للقيمة العادلة      عملية أجنبية و   شراءعن  

 للعملية  اتإلتزامومعاملتها كأصول    من   بدالًللمنشأة  ات  إلتزامو كأصول   جنبيةاألعملية  تلك ال  شراءعن  

 مـن معيـار     ٤٧وإذا كان الحال كذلك، يسمح للمنشأة بالتطبيق المستقبلي لمتطلبات الفقـرة            . األجنبية

المعـايير   إلى   التحول بعد تاريخ    تحصل التي   بالشراءاإلندماج  عمليات  كافة   على   ٢١ المحاسبة الدولي 

   .الدولية إلعداد التقارير المالية
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  "إندماج األعمال  " ٣ يار الدولي إلعداد التقارير الماليةالمع
  

تتبنـى المعـايير    التـي   منشأة  الافتراض أن   ب،  هذا المعيار  من   "ب" الملحق   أثرتوضح األمثلة التالية      ٢٢تنفيذ  

  .اإلعفاء تستخدم  للمرة األولىالدولية

  
  إندماج األعمال: ٢مثال   

  

  خلفية
  

فـي  تقرير   إلعداد التقارير المالية تاريخ      ة الدولي حسب المعايير " ب"لى للمنشأة   للبيانات المالية األو  يكون  
" ب" المنشأة   قامت،  ٢٠٠١ يوليو ١وفي  .  فقط ٤×٢٠تضمن معلومات مقارنة لعام     ت و ٥×٢٠ ديسبمر ٣١

 عمومـاً  بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة      "ب"قامت المنشأة   كما  . "ج"من الشركة التابعة    % ١٠٠ بشراء
  -:سابقة بما يليال

  

  ".ب" من قبل المنشأة عملية إندماج بالشراء ا عملية إندماج األعمال على أنهتصنيف  )أ (

 بالمبالغ التالية بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة       ات المضمونة لتزامواإل شتراة األصول الم  قياس )ب (
د التقـارير    إلى المعايير الدوليـة إلعـدا      التحولتاريخ   (٢٠٠٣ ديسمبر ٣١ السابقة في    عموماً
 -):المالية

 

ات التي تقتضي المعـايير الدوليـة إلعـداد         لتزام منها اإل  مطروحاًاألصول القابلة للتحديد     ) ١(
بأساس  (٢٠٠: التقارير المالية قياسها على أساس التكلفة بعد تاريخ عملية إندماج األعمال          

  %).٣٠ ومعدل ضريبة مطبقة بنسبة ١٥٠ضريبي 

 المنفعة المحددة المقاس بموجـب معيـار        لتزامقيمة الحالية إل  حيث تكون ال  ( التقاعد   إلتزام ) ٢(
 والقيمة العادلة ألصول الخطة تساوي      ١٣٠ تساوي" منافع الموظفين "  ١٩المحاسبة الدولي   

استخدمت طريقة النقد المحاسبية المتعلقة بدفع المصاريف       " ب"ألن المنشأة   (صفر  ): ١٠٠
 السابقة الخاصـة    عموماًدئ المحاسبة المقبولة     التقاعدية بموجب مبا   للمعاشات عند تكبدها 

 .أيضاًصفر يساوي  التقاعد لتزامواألساس الضريبي إل). بها

 .١٨٠: الشهرة ) ٣(
 

، بالضريبة المؤجلة الناشئة عن الفروقـات المؤقتـة المرتبطـة           اإلمتالكلم تعترف، في تاريخ       )ج (
  .ات المضمونةلتزامباألصول القابلة للتحديد المشتراة واإل

  ...يتبع
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  لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة حق التأليف ل©   ١٦٢

  
  

    يتبع... 
  

  إندماج األعمال: ٢مثال
  

  

  تطبيق المتطلبات
  

  -:إلعداد التقارير المالية ة الدوليحسب المعايير) الموحد( المالي المركزبيان بما يلي في  "ب "المنشأةتقوم 
  

عملية كانت   حتى لو    "ب" من قبل المنشأة     عملية إندماج بالشراء    على أنها  إندماج األعمال ف عملية   يتصن  )أ (
كعملية إنـدماج بالـشراء      ٣ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية    بموجب   ُوصفتقد   إندماج األعمال 

  ).المعيارهذا من ) أ(٢الفقرة ب ("ج"الشركة التابعة  من قبل عكسية

 القيمـة   إنخفـاض  تإحتمـاال لمعرفة   الشهرة   "ب"وتختبر المنشأة   .  اإلطفاء المتراكم للشهرة   عدم تعديل  )ب (
، ناتجةقيمة   إنخفاضرة   وتعترف بأية خسا   " قيمة األصول  إنخفاض" ٣٦ ار المحاسبة الدولي  بموجب معي 

. المعايير الدولية إلعداد التقـارير الماليـة       إلى   التحولقائمة في تاريخ    أساس الظروف التي كانت     على  
 .))ز(٢الفقرة ب (١٨٠ ساويي لشهرة لالمبلغ المسجلبقى ي في القيمة، إنخفاضوإذا لم يكن هناك 

 المعايير الدولية إلعداد التقـارير الماليـة      التي تقتضي   المشتراة  ألصول القابلة للتحديد    صافي ا بالنسبة ل   )ج (
بموجـب مبـادئ    المحمـل   مبلغها   معاملة،  إندماج األعمال  على أساس التكلفة بعد تاريخ عملية        هاقياس

في ذلك التـاريخ     تكلفتها المقدرة    نهاعلى أ  إندماج األعمال  بعد   مباشرة السابقة   عموماًالمحاسبة المقبولة   

 )).هـ(٢الفقرة ب(

، ما لـم    )ج ( البند ألصول القابلة للتحديد في   صافي ا  ل ينواإلطفاء المتراكم اإلستهالك    عرض عدم إعادة   )د (
 مادياً السابقة مبالغ تختلف     عموماً بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة      اإلستهالك طرق ومعدالت ينتج عن   

على سبيل المثال، إذا تـم تبينهـا فقـط           (المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    ها  عن تلك التي تقتضي   
المعايير الدوليـة إلعـداد      للعمر اإلنتاجي لألصل بموجب      معقوالً تقديراًألغراض الضريبة، وال تعكس     

  المـالي  مركـز البيان   األصول في    لتلكالمحمل  المبلغ  ، فإن   العرضوإذا لم يتم إعادة     ). التقارير المالية 
بموجب مبادئ المحاسـبة  المحمل  مبلغها ساويي إلعداد التقارير المالية  ة الدولي حسب المعايير فتتاحي  إلا

 الفقـرة ) (٢٠٠ (المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليـة      إلى   التحول السابقة في تاريخ     عموماًالمقبولة  
 )."٧ تنفيذ"

لمعرفـة   تلـك األصـول      اختبار قيمة األصول القابلة للتحديد،    إنخفاضعلى  إذا كان هناك أي مؤشر      ) هـ (
المعايير الدولية    إلى التحول الظروف التي كانت قائمة في تاريخ         أساس على،   القيمة إنخفاض تإحتماال

 ).٣٦  معيار المحاسبة الدوليأنظر (إلعداد التقارير المالية

 القيمـة    منـه  مطروحاً ١٣٠ ة المحـدد فعة المن زاملتالقيمة الحالية إل   ب وقياسه  التقاعد إلتزامباإلعتراف    )و (
 لألربـاح  ٣٠ قابـل م مبلـغ مـدين   و،  ٣٠ تساويمحملة  قيمة  بإعطاء  ،  )١٠٠(العادلة ألصول الخطة    

المعايير الدولية إلعـداد التقـارير       مسبقا "ج"الشركة التابعة    ت إذا تبن  لكن)). د(٢الفقرة ب  (حتجزةالم
للـشركة  نفس المبلغ الوارد في البيانات المالية        التقاعد ب  إلتزام "ب"أة   المنش تقيس،  مبكرة قي فترة    المالية

 .)٩ مثالال تنفيذوالمعيار هذا  من ٢٥ الفقرة ( "ج"التابعة 

 ...يتبع 

  



  ١المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  إرشادات التنفيذ

 

     ١٦٣  لجنة معايير المحاسبة الدولية            مؤسسة    حق التأليف ل      ©   

 

  

  يتبع  ... 
  

  إندماج األعمال: ٢مثال
 

 :ناشئ عما يلي) %٣٠من  %٢٠ (٦ ة بقيمة ضريبة مؤجلإلتزامصافي اإلعتراف ب  )ز (
المرتبط باألصول القابلة   ) ١٥٠ منه   مطروحاً ٢٠٠ (٥٠قت الخاضع للضريبة بقيمة     الفرق المؤ  )١(

   منهمطروحاًات المضمونة غير المتعلقة بالتقاعد، لتزامللتحديد المشتراة واإل

 . التقاعدإلتزامالمرتبط ب)  منه صفرمطروحاً ٣٠ (٣٠قتطاع بقيمة إلالفرق المؤقت القابل ل )٢(
  

 ٢الفقرة ب ( ناتجة في إلتزامات الضريبة المؤجلة كتخفيض في األرباح المستبقاة        تعترف المنشأة بالزيادة ال   
إذا نشأ فرق مؤقت خاضع للضريبة من اإلعتراف األولي بالـشهرة، ال تعتـرف              ). من هذا المعيار  ) ك(

ضـرائب   "١٢من معيار المحاسـبة الـدولي       ) أ(١٥الفقرة  ( الضريبة المؤجلة الناتج     إلتزامب" ب"المنشأة  
  .)"خلالد

 
  

  
   مخصص إعادة الهيكلة –إندماج األعمال : ٣مثال 

  
  خلفيــة

  

 ديسمبر ٣١في  تقرير  حسب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية تاريخ        " د"يكون للبيانات المالية األولى للمنشأة      
مـن  % ١٠٠ء  بشرا" د"، قامت المنشأة    ٣×٢٠ يوليو ١وفي  .  فقط ٤×٢٠ وتتضمن معلومات مقارنة لعام      ٥×٢٠

 السابقة، بمخـصص إعـادة   عموماً، بموجب مبادئها المحاسبية المقبولة    "د"ت المنشأة   إعترفو". هـ "الشركة التابعة   
 قابل للتحديد بموجب المعيار الدولي إلعداد       إلتزام لم يكن مؤهال لإلعتراف به ك      ١٠٠بقيمة  ) غير مخصوم (هيكلة  

 ٣١فـي   . ١٠٠ص إعادة الهيكلة هذا إلى زيادة الـشهرة بمقـدار           وقد أدى اإلعتراف بمخص   . ٣التقارير المالية   
  -:بما يلي" د"قامت المنشأة ) تاريخ التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (٣×٢٠ ديسمبر

  

  ؛ و٦٠دفعت تكاليف إعادة هيكلة بقيمة   )أ (

.  الخصم كانت غير هامـة ، وقدرت أن آثار٤×٢٠ في عام    ٤٠قدرت أنها ستدفع تكاليف إضافية بقيمة         )ب (
 لم تكن تلك التكاليف اإلضافية مؤهلة لإلعتراف بها كمخصص بموجب معيـار     ٣×٢٠ ديسمبر٣١وفي  

 ."المحتملةات واألصول لتزام واإل،المخصصات  "٣٧المحاسبة الدولي 
  

  تطبيق المتطلبات
  

  -:عداد التقارير المالية إلة الدوليحسب المعايير المالي اإلفتتاحي المركزبيان في " د"إن المنشأة 
  

  ).من هذا المعيار) ج(٢الفقرة ب(ال تعترف بمخصص إعادة الهيكلة   )أ (

 القيمـة   إنخفـاض ت  إحتمـاال تختبر الشهرة لمعرفة    " د"إال أن المنشأة    . ال تعدل المبلغ المعين للشهرة      )ب (
قيمـة   إنخفـاض وتعترف بأية خسائر    ،  " قيمة األصول  إنخفاض  "٣٦بموجب معيار المحاسبة الدولي     

 )).ز(٢الفقرة ب(ناتجة 

فتتـاحي  إل ا  المـالي  المركز، تبلغ عن األرباح المحتجزة في بيان        )ب(و  ) أ(نتيجة لما ورد في البندين        )ج (
قبل ضرائب الدخل، وقبـل      (٤٠ إلعداد التقارير المالية والتي تكون أعلى بقيمة         ة الدولي حسب المعايير 

ليه في الميزانية العمومية في نفس التاريخ بموجـب         عما هي ع  )  القيمة إنخفاضاإلعتراف بأية خسائر    
  . السابقةعموماًمبادئ المحاسبة المقبولة 
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  لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة حق التأليف ل©   ١٦٤

  

  

   األصول غير الملموسة- ندماج األعمالإ: ٤مثال 
  

  الخلفية
  

لفتـرة التقريـر التـي       المالية   التقاريرعداد   إل ة الدولي المعايير حسب   )و(لمنشأة  ل المالية األولى    يكون للبيانات 

، قامت المنشأة   ١×٢٠ يوليو ١وفي  .  فقط ٤×٢٠ وتشمل معلومات مقارنة لعام      ٥×٢٠ ديسمبر ٣١ في تنتهي

 الـسابقة، قامـت     عمومـاً  المحاسبة المقبولة    مبادئوبموجب  ). ز(من الشركة التابعة    % ٧٥بشراء نسبة   ) و(

 عترافإلا المؤهل    من التي لم يكن   لألصول غير الملموسة     ٢٠٠ مسجل أولي مقداره     مبلغبتعيين  ) و(المنشأة  

 لألصـول غيـر     يبةوكان أسـاس الـضر    ". األصول غير الملموسة   "٣٨ بموجب معيار المحاسبة الدولي      بها

  . ٦٠ مقداره%) ٣٠بنسبة ( ضريبي مؤجل إلتزام ما نتج عنهالملموسة هو صفر، 

  
 المـسجل   المبلـغ ، كان   )تاريخ التحول الى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية        (٣×٢٠ ديسمبر ٣١وفي  

 لتـزام إل المسجل ل  والمبلغ،  ١٦٠ و السابقة ه  عموماً المحاسبة المقبولة    مبادئلألصول غير الملموسة بموجب     

  ). ١٦٠من % ٣٠( ٤٨ و هذو العالقةالضريبي المؤجل 

  
  تطبيقات المتطلبات 

  

، ٣٨ر المحاسبة الدولي     بموجب معيا  ةأصول منفصل بها ك عتراف  إلن األصول غير الملموسة غير مؤهلة ل      ألو

وحصص األقليـة   ) ٤٨ (ذو العالقة  المؤجل   ة الضريب إلتزام باإلضافة إلى  الى الشهرة،    ابنقله) و(تقوم المنشأة   

مـن  % ٢٥) (٢٨ (ذات العالقـة   الحصة الغير مـسيطرة   وتبلغ قيمة   ). المعيارهذا  من  ) ١)(ز( ٢بالفقرة  (

 مطروحـاً ) ١٦٠( األصول غير الملموسة     -٨٤ تساوية   الشهر زيادة  وبالتالي، فان   ). ]١١٢ = ٤٨ -١٦٠[

   ).٢٨ (الحصة الغير مسيطرة منه مطروحاً) ٤٨(  المؤجلةتزام الضريبإلمنها 

  
 قيمـة   إنخفـاض  "٣٦قيمة بموجب معيار المحاسبة الدولي      ال إنخفاض  فيما يخص  الشهرة) و(وتختبر المنشأة   

 في تاريخ التحـول     قائمة الشروط التي كانت      أساس ى قيمة ناتجة، عل   إنخفاض ة خسار بأيوتعترف  " األصول

   ). المعيار هذامن) ٣( )ز (٢بالفقرة ( الدولية إلعداد التقارير المالية المعاييرالى 
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  إرشادات التنفيذ

 

     ١٦٥  لجنة معايير المحاسبة الدولية            مؤسسة    حق التأليف ل      ©   

 

  

 الشهرة المقتطعة من حقوق الملكية ومعاملة األصول غيـر الملموسـة            –إندماج األعمال   : ٥مثال  
  ذات الصلة

  

  خلفية
  

 إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية،       التحول قبل تاريخ    ء إحدى الشركات التابعة   بشرا "ح" المنشأة   قامت
  -: السابقة بما يليعموماًة المقبولة ي المحاسبها بموجب مبادئ"ح "وقامت المنشأة

  

   من حقوق الملكية؛مباشرت بالشهرة كاقتطاع إعترف  )أ (

 كأصل بموجب معيار المحاسبة   إلعتراف به ل غير مؤهل  للشركة التابعة ت بأصل غير ملموس     إعترف  )ب (
 ؛ واألصول غير الملموسة "٣٨ الدولي

عتراف به بموجب معيار المحاسبة الـدولي       إلل لم تعترف بأصل غير ملموس للشركة التابعة مؤهل         )ج (
واحتفظت الشركة التابعة باألصل في تاريخ شـرائه        . كأصل في البيانات المالية للشركة التابعة      ٣٨

  ". ح"أة من قبل المنش

  
  تطبيق المتطلبات

  

  -:إلعداد التقارير المالية ة الدوليحسب المعايير  المالي اإلفتتاحيالمركزبيان  في "ح" المنشأة إن

 عمومـاً  لم تعترف بالشهرة كأصل بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة          انهأال تعترف بالشهرة، حيث       )أ (
  )).١(٢ب-)ز(٢الفقرة ب(السابقة 

 الملموس غير المؤهل لإلعتراف به كأصل بموجب معيار المحاسبة الدولي           ال تعترف باألصل غير     )ب (
 عموماًاقتطعت الشهرة من حقوق الملكية بموجب مبادئها المحاسبية المقبولة          " ح"وألن المنشأة   . ٣٨

 )).٢) (ج(٢الفقرة ب(السابقة، فإن إلغاء هذا األصل غير الملموس يقلل من األرباح المحتجزة 

 كأصل في   ٣٨عتراف به بموجب معيار المحاسبة الدولي       إلير الملموس المؤهل ل   تعترف باألصل غ    )ج (
البيانات المالية للشركة التابعة، بالرغم من أن المبلغ المعين له بموجب مبادئ المحاسـبة المقبولـة                

 وتتضمن معايير )). و(٢الفقرة ب (كان صفراً   " ح" السابقة في البيانات المالية الموحدة للمنشاة        عموماً
 -٤٥تنفيـذ   "الفقرات  ( توفر قياس موثوق للتكلفة      ٣٨اإلعتراف الواردة في معيار المحاسبة الدولي       

 منه اإلستهالك المتراكم وأية خـسائر       مطروحاًاألصل بسعر التكلفة    " ح"، وتقيس المنشأة    ")٤٨تنفيذ  
" ح" المنشأة   وألن. " قيمة األصول  إنخفاض" ٣٦ قيمة محددة بموجب معيار المحاسبة الدولي        إنخفاض

 السابقة، فإن اإلعتراف    عموماًاقتطعت الشهرة من حقوق الملكية بموجب مبادئها المحاسبية المقبولة          
لكن إذا تمت إضـافة     )). ٢) (ج (٢الفقرة ب (بهذا األصل غير الملموس يزيد من األرباح المحتجزة         

 عمومـاً حاسبة المقبولة هذا األصل غير الملموس في الشهرة المعترف بها كأصل بموجب مبادئ الم          
وإذا، حيثما كان قـابال     (قد خفضت المبلغ المحمل لتلك الشهرة وفقاً لذلك         " ح"السابقة، تكون المنشأة    

 )).١) (ز(٢الفقرة ب) (وحصة غير مسيطرةللتطبيق، عدلت الضريبة المؤجلة 
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 عمومـاً حاسبة المقبولة    الشركة التابعة غير الموحدة بموجب مبادئ الم       –إندماج األعمال : ٦مثال  
  السابقة

  

  خلفية
  

وبموجب . ٤×٢٠ يناير ١إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في        " ي"يكون تاريخ تحول الشركة األم      
اتها إستثمارالتي تشكل   " ك"شركتها التابعة   " ي" السابقة، لم توحد الشركة األم       عموماًمبادئها المحاسبية المقبولة    

 ينـاير  ١وفـي   . ١×٢٠ يوليـو  ١٥، التي قامت بشرائها في عملية إندماج أعمال فـي           %٧٥سبته  فيها ما ن  
٤×٢٠:-  

  

 .١٨٠" ك"في الشركة التابعة " ي" الشركة األم إستثمارتبلغ تكلفة   ) أ(
  

 ٥٠٠أصـولها بقيمـة     " ك"بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، تقيس الشركة التابعـة             ) ب(
وعلى . ٣٠٠بقيمة  ) ١٢ا في ذلك الضريبة المؤجلة بموجب معيار المحاسبة الدولي          بم(اتها  إلتزامو

 بموجب المعايير الدولية إلعـداد      ٢٠٠تساوي  " ك"هذا األساس، تكون صافي أصول الشركة التابعة        
  .التقارير المالية

  
  

  تطبيق المتطلبات
  

  -: ما يلي٤×٢٠ يناير ١لموحدة في المالي ويتضمن بيان الوضع . "ك"الشركة التابعة " ي"الشركة األم تدمج 
 ؛٣٠٠ بقيمة هااتإلتزامو ٥٠٠ بقيمة "ك"الشركة التابعة أصول   )أ (

  

   و؛]٣٠٠-٥٠٠[ من %٢٥ (٥٠ بقيمة حصة غير مسيطرة )ب (

تختبـر  . ))ي(٢الفقـرة ب  ] (٣٠٠-٥٠٠[مـن   %٧٥  منها مطروحاً ١٨٠تكلفة   (٣٠هرة بقيمة   الش  )ج (
  ٣٦  بموجب معيـار المحاسـبة الـدولي        القيمة إنخفاض تالإحتمالمعرفة  الشهرة  " ي"الشركة األم   

الظروف التي كانت   أساس  ، على   ناتجةقيمة   إنخفاضوتعترف بأية خسائر     " قيمة األصول  إنخفاض"
 )).٣)(ز (٢الفقرة ب (المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى التحولقائمة في تاريخ 

  
  

  

  
  

بموجب مبادئ المحاسبة المقبولـة     الذي لم يتم رسملته      التمويلي   اراإليج –إندماج األعمال : ٧مثال  
   السابقةعموماً

  

  خلفية
  

قـد  و. ٤×٢٠ ينـاير  ١ فـي    المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     إلى   "ل"الشركة األم    تحولتاريخ  يكون  
للـشركة   ة التمويلي يجاراتاإلتقم برسملة    ولم   ١×٢٠ يناير١٥ في" م"الشركة التابعة    "ل"الشركة األم    اشترت
، المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليـة      بيانات مالية بموجب     بإعداد" م"قامت الشركة التابعة    إذا  . "م "التابعة

  .٤×٢٠ يناير ١ في ٢٥٠  بقيمة واألصول المؤجرة٣٠٠  بقيمة التمويليإليجارات إلتزامبفإنها تعترف 
  

  تطبيق المتطلبات
  

 إلعداد التقارير المالية  ة الدولي حسب المعايير فتتاحي الموحد   إل ا  المالي المركزبيان  في   "ل"األم  الشركة  تعترف  
األربـاح   علـى  ٥٠  ما قيمتـه   قيد، وت ٢٥٠  بقيمة  واألصول المؤجرة  ٣٠٠  بقيمة  التمويلي اإليجار اتإلتزامب

  )).و(٢الفقرة ب (المحتجزة
 
  



  ١المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  إرشادات التنفيذ

 

     ١٦٧  لجنة معايير المحاسبة الدولية            مؤسسة    حق التأليف ل      ©   

  "اضاإلقتر تكاليف " ٢٣ معيار المحاسبة الدولي
  

عند تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى، تبدأ المنشأة برسملة تكاليف    ٢٣ تنفيذ
 من ٢٥١ووفقاً للفقرة ). ٢٠٠٧ كما تم تعديله في عام ٢٣معيار المحاسبة الدولي (اإلقتراض 

  -:فإن المنشأة: المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

ة تكاليف اإلقتراض المتعلقة باألصول المؤهلة والتي يكون تاريخ بدء رسملتها في تقوم برسمل  )أ (
 أو بعد ذلك التاريخ أو تاريخ التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٢٠٠٩ يناير ١
  ؛)أيهما يأتي الحقاً(

المعايير الدولية  أو تاريخ التحول إلى ٢٠٠٩ يناير ١يمكن أن تختار تعيين أي تاريخ قبل  )ب (
لرسملة تكاليف اإلقتراض المتعلقة المؤهلة والتي )  أيهما يأتي الحقاً(إلعداد التقارير المالية 

  .  أو بعد ذلك التاريخ٢٠٠٩ يناير ١يكون تاريخ بدء رسملتها في 

  
خ  قبل تـاري   المتكبدةقتراض  إل، فال ترسمل تكاليف ا     معين صل أل مقدرةلكن إذا وضعت المنشأة تكلفة      

 .التكلفة المقدرة الذي أدى إلى وضعقياس ال
  

التي تـم    اإلفصاح عن الفائدة     ٢٣  المسموحة، يقتضي معيار المحاسبة الدولي      البديلة  بموجب المعالجة  ٢٤تنفيذ  
اإلفـصاح عـن   المعيـار  هذا  و٢٣  معيار المحاسبة الدولي كل منوال يقتضي . خالل الفترة رسملتها  

  .ملته الذي تم رسالمبلغ المتراكم
  

  

   تم إلغائها ٢٥تنفيذ 
  

  "البيانات المالية الموحدة والمنفصلة " ٢٧ معيار المحاسبة الدولي
  

كما هي معرفة فـي معيـار       (  الشركات التابعة  كافة    للمرة األولى   منشأة تتبنى المعايير الدولية    توحد  ٢٦تنفيذ  
 .ف ذلك خال٢٧ ، ما لم يقتضي معيار المحاسبة الدولي)٢٧المحاسبة الدولي 

  
 بموجب مبادئ المحاسبة المقبولـة      شركة تابعة المعايير الدولية للمرة األولى     إذا لم توحد منشأة تتبنى        ٢٧تنفيذ  

  -: السابقةعموماً

، في بياناتها الماليـة الموحـدة، أصـول          للمرة األولى  تقيس المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية        )أ (
حـسب  للـشركة التابعـة   كما في البيانات المالية     المحملة   لغالمبا بنفس   الشركة التابعة  اتإلتزامو

 عمليـة   وآثـار إجراءات التوحيـد    ستيعاب  ، بعد التعديل إل   إلعداد التقارير المالية  المعيار الدولي   
تتبنـى  وإذا لـم    ). المعيـار هذا   من   ٢٥ الفقرة (الشركة التابعة  فيها   اشترت التي   إندماج األعمال 
المحملـة   المبـالغ  المالية، فإن    ا في بياناته  لدولية إلعداد التقارير المالية   المعايير ا  الشركة التابعة 

 في تلك   المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     هي تلك التي تقتضيها      ةالمذكورة في الجملة السابق   
  .)المعيارهذا من ) ي(٢الفقرة ب(البيانات المالية 

 إلـى   التحـول  قبل تـاريخ     إندماج أعمال  في عملية    الشركة التابعة بشراء   الشركة األم  قامتإذا   )ب (
  تنفيـذ  الشهرة، كما هو موضح فـي      ب الشركة األم ، تعترف   إلعداد التقارير المالية  المعيار الدولي   

 .٦المثال 

، الشركة التابعـة   ألنها أنشأت    إندماج أعمال في عملية    الشركة التابعة    الشركة األم  تشتريوإذا لم    )ج (
 .لشهرةاب الشركة األمال تعترف 

 
المحملـة   المبـالغ  بتعديلللمرة األولى    إلعداد التقارير المالية  المعايير الدولية    منشأة تتبنى    تقوم عندما   ٢٨تنفيذ  

حسب المعـايير الدوليـة إلعـداد       بيان الوضع المالي     عند إعداد    شركاتها التابعة ات  إلتزاموألصول  
  . المؤجلةةباألقلية والضريقوق حهذا على يمكن أن يؤثر  السابق ذكره التقارير المالية

  



  ١المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  إرشادات التنفيذ

 

  لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة حق التأليف ل©   ١٦٨

 التي تتبنـى فيهـا    حاالت  ال تتناوالن ، اللتين المعيار  هذا  من ٢٥ و ٢٤تين   الفقر ٩ و ٨ المثاالن  يوضح ٢٩تنفيذ  
  . مختلفةتواريخ في  للمرة األولى إلعداد التقارير الماليةمعايير الدوليةال وشركتها التابعة الشركة األم

  
  

  م للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية قبل تبنيها من الشركة التابعةتبني الشركة األ: ٨مثال 
  

  خلفية
  

إلعداد التقارير المالية في عام     حسب المعيار الدولي    ) الموحدة( بياناتها المالية األولى     "ن" الشركة األم    تعرض
منذ تأسيسها، بإعـداد    " ن"ة األم   ، المملوكة بالكامل من قبل الشرك     "ص"وتقوم شركتها األجنبية التابعة     . ٥×٢٠

المعلومات بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ألغراض التوحيد الداخلي منذ ذلك التاريخ، لكن ال               
بياناتها المالية األولى حسب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية حتـى عـام             " ص"تعرض الشركة التابعة    

٧×٢٠.  
  

  تطبيق المتطلبات
  

اتها تكـون   إلتزاممن هذا المعيار، فإن المبالغ المحملة ألصولها و       ) أ(٢٤الفقرة  " ص"إذا طبقت الشركة التابعة     
 وفـي   ٦×٢٠ يناير ١ حسب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية المؤرخة في          بيان المركز المالي  نفسها في   

، وتعتمـد علـى     )لتعديالت إلستيعاب إجراءات التوحيد    ا إستثناءب( "ن"لشركة األم    الموحد ل  بيان المركز المالي  
  .إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "ن"لشركة األم أساس تاريخ تحول ا

  

من هذا المعيار، قياس جميـع أصـولها أو         ) ب(٢٤، بموجب الفقرة    "ص"وكخيار بديل، يمكن للشركة التابعة      
غيـر أن   ). ٦×٢٠ ينـاير  ١(المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية      اتها على أساس تاريخ تحولها إلى       إلتزام

 ال تغيـر مـن      ٧×٢٠ستصبح جهة تتبنى المعايير الدولية للمرة األولى عـام          " ص"حقيقة أن الشركة التابعة     
  ".ن"لشركة األم اتها في البيانات المالية الموحدة لإلتزامالمبالغ المحملة ألصولها و

  
  

 
  

  الشركة األمتبنيها من   قبلالدولية إلعداد التقارير الماليةللمعايير  الشركة التابعة تبني: ٩ مثال
  

  خلفية
  

 في عام   إلعداد التقارير المالية  المعيار الدولي   حسب  ) الموحدة( بياناتها المالية األولى     "ع" الشركة األم  تعرض
، هاتأسيـس منذ  " ع" الشركة األم من قبل    بالكامل   ةمملوكال ،"ف" لتابعةاألجنبية  شركتها   عرضتقد  و. ٢٠٠٧
 تأعَد،  ٢٠٠٧وحتى عام   . ٢٠٠٥في عام    إلعداد التقارير المالية     المعيار الدولي حسب   المالية األولى    ابياناته

 الـسابقة   عمومـاً  الداخلي بموجب مبادئ المحاسبة المقبولـة        التوحيدغراض  معلومات أل " ف"الشركة التابعة   
  ."ع" الشركة األمالخاصة ب

  

  تطبيق المتطلبات
  

 فـي كـل مـن       نفـسها  هي   ٢٠٠٦ يناير ١ في   "ف"الشركة التابعة   ات  إلتزاموألصول  المحملة   المبالغتكون  
والبيانات إلعداد التقارير المالية    المعيار الدولي   حسب   "ع"للشركة األم   ) الموحدة(فتتاحية  إلالميزانية العمومية ا  

 تحولتاريخ  أساس  على  قوم  ، وت )التوحيدإجراءات  ستيعاب  التعديالت إل  إستثناءب (" ف"للشركة التابعة   المالية  
جهـة   ستصبح" ع"الشركة األم   إن حقيقة أن    . المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     إلى   "ف"الشركة التابعة   

هـذا  مـن   ٢٥الفقـرة   (المحملـة  المبالغتلك من غير  ال ت٢٠٠٧ في عام  للمرة األولى المعايير الدولية  تتبنى
  . )المعيار

 

  



  ١المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  إرشادات التنفيذ

 

     ١٦٩  لجنة معايير المحاسبة الدولية            مؤسسة    حق التأليف ل      ©   

  -:المتطلبات التاليةالمعيار   هذا من٢٥ و٢٤ تانالفقر تتجاوز ال  ٣٠تنفيذ 
 فـي عمليـة     المضمونةات  لتزاماإلو المشتراة األصول   علىالمعيار  هذا  تطبيق الملحق ب من       )أ (

ـ     إلى   شترية الم المنشأة تحول حصلت قبل تاريخ     إندماج أعمال  ارير المعايير الدولية إلعداد التق
ـ اإلو المشتراة على األصول الجديدة ٢٥ ةطبق الفقر ت شترية الم المنشأةغير أن   . المالية  اتلتزام

 فـي   محتفظ بها  يزال تلك، وال    إندماج األعمال  بعد عملية    شتراة الم المنشأة من قبل    المضمونة
 .المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى المشترية المنشأة تحولتاريخ 

 ٢٤ تينالتي لـيس للفقـر    ات  لتزاماإلوفي قياس كافة األصول     المعيار  هذا   ما تبقى من  ق  تطبي  )ب (
 . عالقة بها٢٥و

المعـايير   إلـى  المنـشأة  تحول تاريخ كما فيالمعيار  يقتضيها هذاتقديم كافة اإلفصاحات التي       )ج (
 .الدولية إلعداد التقارير المالية

  
 

  للمرة األولى  لمعايير الدولية جهة تتبنى ا   الشركة التابعة  ت أصبح إذاالمعيار    هذا  من ٢٤ تنطبق الفقرة    ٣١تنفيذ  
  بإعـداد  مـسبقاً  الشركة التابعة    قامت األم، على سبيل المثال إذا       الشركةتبنيها من   في فترة الحقة عن     

 ألغراض التوحيد لكنها لم تعـرض       المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    بموجب  مالية   تقاريرحزمة  
فقـط  ليس  مالئما    األمر يكون هذا يمكن أن   و. المعاييرهذه   كاملة من البيانات المالية بموجب       مجموعة
لمعـايير الدوليـة   الخاصـة با والقياس  اإلعتراف  متطلبات  التقارير المالية بالكامل ب    حزمة   تلتزمعندما  

ثل مراجعة أحداث ما    ممعينة   لمسائل   بشكل رئيسي  عندما يتم تعديلها     أيضاً، بل   إلعداد التقارير المالية  
 من  ٤١وبالنسبة لإلفصاح الذي تقتضيه الفقرة      .  المركزي لتكاليف التقاعد   وزيع والت إعداد التقارير بعد  

منـشورة  ال غيـر    التقارير الماليـة  حزمة   على   تتم بشكل رئيسي   التعديالت التي    ال تعتبر ،  هذا المعيار 
  التـي تعتبـر    الخاطئة البيانات   ابعة بتجاهل ال تسمح للشركة الت    ٢٤ الفقرة   غير أن . ألخطاء ل يحاتصح
  . الماليةا لبياناتههامة األم ولكنها  للبيانات المالية الموحدة لشركتها بالنسبةهامةغير 

  

 التـضخم  ذاتاإلقتـصاديات    المالي فـي     التقرير "  ٢٩معيار المحاسبة الدولي    
  " المرتفع

 
  

ـ   العمالت أسعار صرف  التغييرات في    آثار "٢١ معيار المحاسبة الدولي   المنشأة ب   تلتزم ٣٢تنفيذ    عنـد   "ةاألجنبي
بيان المركز المالي   بإعداد   المنشأة   تقوموعندما  .  وعملة العرض  العملة المستخدمة في بيئة عملها    تحديد  

 علـى أيـة     ٢٩ ، تطبق معيار المحاسبة الدولي    إلعداد التقارير المالية  المعيار الدولي   حسب   اإلفتتاحي
 أو عملة العـرض عـالي       العملة المستخدمة في البيئة التي تعمل فيها المنشأة       قتصاد   فيها ا  كان فترات
  .التضخم

  

 التحول والمعدات في تاريخ     والمصانعالممتلكات    في  يمكن أن تختار المنشأة استعمال القيمة العادلة لبند        ٣٣تنفيذ  
هذا  من   ١٦الفقرة  ( في ذلك التاريخ     رةالمقد  على أنها تكلفته   المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    إلى  

  .المعيار  هذا من٤٤ الفقرة التي تقتضيها ات اإلفصاحتقدم الحالة فإنها هذه، وفي )المعيار
  

، فإنهـا تطبـق     هذا المعيار  من   ١٩-١٦ اتالواردة في الفقر  اإلعفاءات   إستخدامإذا اختارت المنشأة      ٣٤تنفيذ  
 أو  المبلغ المعـاد تقييمـه    تاريخ الذي تم فيه تحديد      الالحقة لل ت  فتراال على   ٢٩ معيار المحاسبة الدولي  

  .القيمة العادلة
  

  "العرض:  الماليةاألدوات "٣٢ معيار المحاسبة الدولي
  

األسس  ،إلعداد التقارير المالية  المعيار الدولي   حسب  فتتاحي  إل ا بيان المركز المالي   في   ،ةأ تطبق المنش  ٣٥تنفيذ  
 األدوات  مكوناتأو   (الصادرةتصنيف األدوات المالية     من أجل    ٣٢ بة الدولي  في معيار المحاس   الواردة

التعاقديـة  اإلتفاقية  لجوهر   وفقا مالية أو أدوات حقوق ملكية    ات  إلتزامعلى أنها إما    ) صادرةال ركبةالم
رتـان  الفق (٣٢ الدولي في معيار المحاسبة الواردةاإلعتراف معايير للمرة األولى عندما استوفت األداة    

 التغييرات علـى    إستثناءب(عتبار األحداث التي حصلت بعد ذلك التاريخ        إلاألخذ في ا   دون   ،)٣٠و ١٥
  .) الماليةبنود األدوات
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، تحدد  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     إلى   التحول في تاريخ    المتداولة لألدوات المركبة     بالنسبة ٣٦تنفيذ  
معيـار  ( على أساس الظروف القائمة عندما صـدرت األداة          للمكونات يةاألولالمحملة   المبالغالمنشأة  

 نسخة معيار المحاسبة    إستخدامبالمحملة   المبالغ المنشأة تلك    وتحدد). ٣٠، الفقرة   ٣٢ المحاسبة الدولي 
. إلعداد التقارير المالية   ة الدولي المعاييرحسب   التقارير األولى  فترة إعداد  في   نافذة المفعول  ٣٢ الدولي

، فال يجب   المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     إلى   التحول في تاريخ    قائماً لتزاماإل مكونوإذا لم يعد    
ألداة عن الفائدة المتراكمة    ل األوليق الملكية   مكون ح فصل  للمرة األولى   المعايير  هذه  على منشأة تتبنى    
  ).المعيار  هذا من٢٣الفقرة . (لتزاماإل  بندالمستحقة على

  

  "المرحلية المالية التقارير " ٣٤ معيار المحاسبة الدولي
 

  

 وفقـاً  مرحلي مالي   تقرير عرض المنشأة أو اختارت     لب من طُإذا   ٣٤ ينطبق معيار المحاسبة الدولي      ٣٧تنفيذ  
 ٣٤  معيار المحاسـبة الـدولي      كل من  ال يقتضي ووفقاً لذلك،   . لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    ل
  -:أن تقوم المنشأة بما يليعيار المهذا و

  

  أو؛٣٤ معيار المحاسبة الدوليتلتزم ب مرحلية مالية عرض تقارير  )أ (
  

 بموجب مبـادئ المحاسـبة المقبولـة        المعروضة المرحلية المالية   التقاريرإعداد نسخ جديدة من      )ب (
 ٣٤ ة الـدولي   بموجب معيار المحاسـب    مرحلياً مالياً   تقريراًلكن إذا أعدت المنشأة     .  السابقة عموماً

، إلعداد التقارير الماليـة   المعيار الدولي   حسب   من الفترة التي تغطيها بياناتها المالية األولى         زءلج
 تلتـزم التقرير من أجـل أن       في ذلك    المعروضة المعلومات المقارنة    عرضعلى المنشأة أن تعيد     

 .لمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةبا
  

 ٣٤  المحاسـبة الـدولي     بموجب معيار  تعرضه مرحلي مالي   تقريرفي كل   المعيار  هذا  المنشأة  تطبق   ٣٨تنفيذ  
. إلعـداد التقـارير الماليـة     المعيار الدولي   حسب  من الفترة التي تغطيها بياناتها المالية األولى        زء  لج

 مثالال  تنفيذ أنظر(مختلفة  تسويات  بالتحديد أن تفصح المنشأة عن      من هذا المعيار     ٤٥وتقتضي الفقرة   
١٠(.   

  

  ير المالية المرحليةإعداد التقار: ١٠مثال 

  

  خلفية
  

تقريـر  تاريخ   المالية   التقاريرعداد  حسب المعيار الدولي إل    "س" المالية األولى للمنشأة     يكون للبيانات 
 ٣٤  األول بموجب معيار المحاسبة الـدولي      المرحلي المالي   ويكون تقريرها ،  ٥×٢٠ ديسمبر ٣١في  

 بيانات مالية سنوية بموجب مبادئ      "س"شأة  أعدت المن قد  و. ٥×٢٠ مارس ٣١عن الربع المنتهي في     
ربـع  ، كما أعدت بيانات     ٤×٢٠ ديسمبر ٣١ السابقة عن السنة المنتهية في       عموماًالمحاسبة المقبولة   

 . ٤×٢٠خالل عام سنوية 
 

  تطبيق المتطلبات
  

  -:ما يليب تسويات تتعلق  ٥×٢٠فصلي لعام مرحلي  مالي تقريرفي كل " س"تشمل المنشأة 
  

المقـارن  الربـع األول     السابقة في نهاية     عموماًكيتها بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة      حقوق مل   )أ (
 حقوق ملكيتها بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في ذلك التاريخ؛            مع ٤×٢٠لعام  
  و

) أو  إذا لم تكن معدة حسب التقارير مثل مجموعـالربح أو الخـسارة     (الشاملة   هاأرباح مجموع   )ب (
الحاليـة   (٤×٢٠المقـارن لعـام      للربع األول     السابقة عموماًموجب مبادئ المحاسبة المقبولة     ب

 . بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمجموع الدخل الشامل مع) والسنة حتى تاريخه
 ...يتبع
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  يتبع...
  المرحلية المالية التقاريرإعداد : ١٠مثال 

  

 واإلفصاحات التي يقتضيها معيار المحاسـبة       )ب(و  ) أ (دانقتضيها البن ي التي   المطابقاتباإلضافة إلى   
تـسويات   ٢٠٠٥األول من عـام  الربع  عن "س" للمنشأة  المرحلي المالي   التقرير يتضمن،  ٣٤ الدولي
  -):التسوياتهذه أخرى تشمل منشورة لوثيقة مرجعية أو إشارة (ما يلي تتعلق ب

  

 ٣١ و ٤×٢٠ ينـاير  ١تاريخ  في   السابقة   عموماًلمحاسبة المقبولة   حقوق ملكيتها بموجب مبادئ ا      ) أ(
 فـي تلـك     المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليـة      حقوق ملكيتها بموجب     مع،  ٤×٢٠ ديسمبر

   والتواريخ؛

 ٢٠×٤فـي   ) أو، إذا لم تبلغ عن هذا المجموع أو الـربح أو الخـسارة            (مجموع دخلها الشامل     ) ب(
 بموجـب   ٢٠×٤بموجب معايير المحاسبة المقبولة عموماً السابقة إلى مجموع دخلها الشامل في            

  .المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
  

المذكورة أعاله تعطي تفصيالت كافية تمكّن المستخدمين مـن فهـم التعـديالت             التسويات  إن كل من    
 التعديالت المادية على    "س"كما توضح المنشأة    . ن الدخل الشامل  بيان المركز المالي و بيا    المادية على   

  .بيان التدفق النقدي
  

 الـسابقة، تميـز     عموماً عن أخطاء ارتكبت بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة         "س"وإذا علمت المنشأة    
  .  التغييرات في السياسات المحاسبيةعنتصحيح تلك األخطاء التسويات 

  

 عموماً في أحدث بياناتها المالية السنوية بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة           ،"س"وإذا لم تفصح المنشأة     
 لعام  المرحلية المالية   تقاريرها الحالية، فيجب على     المرحلية لفهم الفترة    الهامةمعلومات  ال عن   ،السابقة
لوثيقة منشورة أخرى تتـضمن هـذه       مرجعية   أن تفصح عن تلك المعلومات أو تشمل إشارة          ٥×٢٠
  .) المعيار هذا من٤٦الفقرة ( من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ٤٦الفقرة (علومات الم

 

  

   ٣٧ ومعيار المحاسبة الدولي " قيمة األصولإنخفاض " ٣٦ معيار المحاسبة الدولي
   "المحتملةواألصول ات لتزاماإل ،المخصصات"
  

  

  -:٣٦ المنشأة معيار المحاسبة الدولي  تطبق٣٩تنفيذ 

المعايير الدوليـة إلعـداد      إلى   التحولقيمة في تاريخ     إنخفاض خسائر   كان يوجد د ما إذا    تحديفي    )أ (
 ؛ والتقارير المالية

  

قيمة لم تعد    إنخفاضلتاريخ، وعكس أية خسائر      في ذلك ا   موجودةقيمة   إنخفاضقياس أية خسائر     )ب (
إلعـداد  المعيار  الـدولي     سب  حللمنشأة   البيانات المالية األولى     وتتضمن. قائمة في ذلك التاريخ   

المنـشأة  لـو كانـت      ٣٦  اإلفصاحات التي كان سيقتضيها معيار المحاسبة الدولي       التقارير المالية 
 إلـى   التحول في تاريخ تلك في الفترة التي تبدأ      العكسية  القيود  أو   القيمة   إنخفاضخسائر  بت  إعترف

 ).المعيارهذا  من )ج(٣٩الفقرة  (المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
 

قيمـة أو    إنخفـاض خـسارة   المنشأة ب كانت عملية إعتراف    تحديد ما إذا    ي  التقديرات المستخدمة ف  إن   ٤٠تنفيذ  
المعايير الدولية   إلى   التحولفي تاريخ   ) قيمة أو مخصص   إنخفاض أية خسارة    قياسو ( معين مخصص

نفس التاريخ بموجـب مبـادئ المحاسـبة         مع التقديرات التي أجريت ل     منسجمة إلعداد التقارير المالية  
 ما لم يكن هنـاك      ،)في السياسات المحاسبية  بعد التعديالت لعكس أي اختالف      (السابقة   عموماًالمقبولة  

وتبلغ المنـشأة   ). المعيارهذا   من   ٣٢ و ٣١ تانالفقر (خاطئةأن تلك التعديالت كانت     ب موضوعياً دليالً
ـ   ديرات على أنه حدث     تلك التق تعديالت الحقة على     أية   أثرعن   لفترة التـي تجـري فيهـا       ايتعلـق ب

  .التعديالت
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قيـاس  وفي   ( معين صصقيمة أو مخ   إنخفاضبخسارة  اإلعتراف  ينبغي عليها    وعند تقدير ما إذا كان       ٤١تنفيذ  
، المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليـة  إلى التحولفي تاريخ ) قيمة أو مخصص إنخفاضأية خسارة  

ة ي المحاسـب  ها بموجب مبادئ  لذلك التاريخ لم تكن ضرورية    اج المنشأة إلى إجراء تقديرات      يمكن أن تحت  
ال تعكس الظروف التي برزت بعد تاريخ       واإلفتراضات  إن مثل تلك التقديرات     .  السابقة عموماًالمقبولة  
  ).المعيارهذا  من ٣٣الفقرة  (المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى التحول

  
 علـى   ٣٧  ومعيار المحاسبة الدولي   ٣٦ نتقالية الواردة في معيار المحاسبة الدولي     إل ال تنطبق األحكام ا    ٤٢فيذ  تن

هـذا   من   ٩الفقرة   (إلعداد التقارير المالية   ة الدولي المعاييرحسب  للمنشأة  فتتاحي  إل ا بيان المركز المالي  
  ).المعيار

  
بيـان  أظهر وإذا .  القيمة في بعض الحاالتإنخفاضسائر   عكس خ  ٣٦ يقتضي معيار المحاسبة الدولي    ٤٣تنفيذ  

 القيمة،  إنخفاض خسائر   إلعداد التقارير المالية   المعايير الدولية حسب  للمنشأة  فتتاحي  إل ا المركز المالي 
 عنـدما   إسـتثناء ب(الربح أو الخسارة    في  تلك   القيمة   إنخفاضالحق لخسائر   كس  عتعترف المنشأة بأي    

وينطبق هـذا  ).  إعادة تقييمكس على أنهالعذلك  من المنشأة معاملة   ٣٦  الدولي يقتضي معيار المحاسبة  
 الـسابقة   عمومـاً المعترف بها بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة       القيمة   إنخفاضعلى كل من خسائر     

المعايير الدولية إلعداد التقـارير   إلى التحول القيمة اإلضافية المعترف بها في تاريخ        إنخفاضوخسائر  
  .ماليةال

  

 "األصول غير الملموسة " ٣٨ معيار المحاسبة الدولي
  

  -:إلعداد التقارير المالية الة الدوليالمعاييرحسب للمنشأة فتتاحية إل اقائمة المركز الماليإن  ٤٤تنفيذ 

تستثني كافة األصول غير الملموسة والبنود غير الملموسة األخرى التي ال تـستوفي معـايير                 )أ (
المعايير الدوليـة إلعـداد      إلى   التحول في تاريخ    ٣٨ يار المحاسبة الدولي  بموجب مع اإلعتراف  

  و؛التقارير المالية

 في معيار المحاسبة الدولي   اإلعتراف  التي تستوفي معايير    غير الملموسة   تشمل كافة األصول      )ب (
  لم يـتم   إندماج أعمال  في عملية    المشتراة األصول غير الملموسة     إستثناء في ذلك التاريخ، ب    ٣٨

 بموجـب مبـادئ المحاسـبة       المشترية للمنشأةالموحدة  قائمة المركز المالي    بها في   اإلعتراف  
 فـي   ٣٨  بموجب معيار المحاسبة الدولي    بهالإلعتراف   وغير المؤهل  السابقة،   عموماًالمقبولة  

هـذا  ب مـن     من الملحق ) و(٢ الفقرة ب  أنظر (شتراة الم للمنشأةمنفصلة   ال قائمة المركز المالي  
 ).ارالمعي

  
بأصل غيـر ملمـوس     اإلعتراف    المنشأة من ٣٨  في معيار المحاسبة الدولي     الواردة تقتضي المعايير   ٤٥تنفيذ  

  -:إذا، وفقط إذا
  

  ؛ وألصلا تُنسب إلىفع اقتصادية مستقبلية مناللمنشأة من المحتمل أن تتدفق   )أ (

 .من الممكن قياس تكلفة األصل بموثوقية  )ب (
  

كثر تحديداً لألصـول    األاألسس  إلى هذين المعيارين مزيد من       ٣٨  معيار المحاسبة الدولي   ضيفوي
  .غير الملموسة المولدة داخلياً

  
صول األ أن ترسمل تكاليف     ،٣٨   من معيار المحاسبة الدولي    ٧١ و ٦٥ تين بموجب الفقر  ، على المنشأة  ٤٦تنفيذ  

وال . اإلعتـراف بهـا    معايير   يتم فيه تلبية   من التاريخ الذي     بأثر مستقبلي مولدة داخلياً   الغير ملموسة   
ه يتم تلبيـة    ستنتاج بأثر رجعي أن   إلل الفهم التحليلي    إستخدامب للمنشأة   ٣٨ يسمح معيار المحاسبة الدولي   

دفق وارد   ت ه من المحتمل حدوث   ت المنشأة بأثر رجعي أن    إستنتجذلك، حتى لو    ل. هذهاإلعتراف  معايير  
 هيكلـة وأن المنشأة قادرة على إعادة       المولد داخلياً    ملموس من األصل غير ال     لمنافع اقتصادية  مستقبلي

  :  قبل التاريخالمتكبدة يمنعها من رسملة التكاليف ٣٨  معيار المحاسبة الدوليإال أنالتكاليف بموثوقية، 
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سـتنتاج،  إل تاريخ ذلك ا    في الذي يجري ويتم توثيقه     أساس التقييم   على ،تستنتج فيه المنشأة  الذي    )أ (
   ؛ وفع اقتصادية مستقبلية من األصلة مناأتدفق إلى المنش تأنأنه من المحتمل 

 يتم تكبدها  المولدة داخلياً عندما      غير الملموسة  لديها نظام موثوق لتراكم تكاليف األصول     يكون  و )ب (
 .أو بعد فترة قصيرة من ذلك

 
المعايير الدولية  ى   إل التحول في تاريخ    بهلإلعتراف  مؤهل  مولد داخلياً   الملموس  الصل غير   األ كان إذا   ٤٧تنفيذ  

، حسب تلك المعايير  فتتاحية  إل ا قائمة المركز المالي   المنشأة باألصل في     تعترف،  إلعداد التقارير المالية  
 عمومـاً بموجب مبادئ المحاسبة المقبولـة  ت بالنفقات ذات العالقة كمصروف إعترفكانت قد تى لو   ح

 حتـى تـاريخ     ٣٨ عيار المحاسبة الـدولي   بموجب م لإلعتراف به   مؤهال   األصل   يكنوإذا لم   . السابقة
  .من ذلك التاريخ الالحق إبتداءاً النفقات المتكبدةالحق، فإن تكلفته هي مجموع 

  
ـ على األصل غير الملموس     " ٤٥ تنفيذ " في الفقرة  نوقشتالتي   المعايير   أيضاً تنطبق   ٤٨تنفيذ    بـشكل   شترىالم

  األصـل  شـراء ا لدعم قرار    تم إعداده ي لتيالوثائق المعاصرة ا   ستحتويوفي حاالت عديدة،    . منفصل
 مـن معيـار     ٢٦في الفقرة   وعالوة على ذلك، وكما هو موضح       . تقبليةقتصادية المس إل للمنافع ا  ييماتق

على نحو   بشكل منفصل    المشترى تكلفة األصل غير الملموس      يمكن عادة قياس  ،  ٣٨ المحاسبة الدولي 
  .موثوق
  

المعـايير الدوليـة    إلى التحول قبل تاريخ إندماج أعمال في عملية    ىمشتر بالنسبة ألصل غير ملموس      ٤٩تنفيذ  
 السابقة مباشـرة    عموماًة  بموجب مبادئ المحاسبة المقبول   المحمل  مبلغه  كون  ي،  إلعداد التقارير المالية  

 في ذلك التاريخ    المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     بموجب   المقدرةتكلفته  هي   إندماج األعمال بعد  
 ال  شتريةالمنشأة الم ، فإن   ساوي صفر يالمحمل  ذلك المبلغ   وإذا كان   ). المعيار  هذا من) هـ (٢الفقرة ب (
إلعداد  المعايير الدولية حسب  فتتاحي الموحدة   إل ا بيان المركز المالي  الملموس في   غير  عترف باألصل   ت

 نوقـشت التي  بيق المعايير   ، بتط ٣٨  بموجب معيار المحاسبة الدولي    يكن مؤهال ، ما لم    التقارير المالية 
المعايير الدولية إلعداد التقارير     إلى   التحولفي تاريخ   لإلعتراف به    ،"٤٨ تنفيذ   -٤٥ تنفيذ "في الفقرات 

 إسـتيفاء وإذا تـم    ). المعيـار هذا  من  ) و(٢الفقرة ب (للمنشأة المشتراة    بيان المركز المالي   في   المالية
 يقتضيه معيـار المحاسـبة       األصل على األساس الذي    المشتريةالمنشأة  قيس  تلك، ت اإلعتراف   شروط
الفقرة ( ويؤثر التعديل الناتج على الشهرة       .شتراةة الم أللمنش بيان المركز المالي للمنشأة    في   ٣٨ الدولي

 ). هذا المعيارمن ) ١)(ز(٢ب
  

ملمـوس  لة ألصل غير     القيمة العاد  إستخدامللمرة األولى   لدولية  يمكن أن تختار منشأة تتبنى المعايير ا       ٥٠تنفيذ  
 في تاريخ ذلك    قدرةتكلفته الم األولي على أنها    العام  اإلكتتاب   مثل الخصخصة أو     معينفي تاريخ حدث    

لإلعتـراف بـه    مـؤهال    األصل غير الملموس      يكون ، بشرط أن  )المعيارهذا   من   ١٩الفقرة  (الحدث  
ضافة إلى ذلك، إذا، وفقط إذا،      وباإل). المعيارهذا   من   ١٠ الفقرة (٣٨ بموجب معيار المحاسبة الدولي   

بمـا   (٣٨  في معيار المحاسبة الدولي    الواردةاإلعتراف  استوفي األصل غير الملموس كالً من معايير        
 إلعـادة   ٣٨ في معيار المحاسبة الـدولي    الواردة  معايير  الو)  القياس الموثوق للتكلفة األصلية    في ذلك 
 تـستخدم أن  المعايير الدولية للمرة األولـى      أة تتبنى   يمكن لمنش ،  ) وجود سوق نشط    ذلك بما في (التقييم  
  -:)المعيارهذا  من ١٨الفقرة  (المقدرة نه تكلفتهمن المبالغ التالية على أواحداً 

  

هـذا   مـن    ١٦الفقرة   (المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     إلى   التحولالقيمة العادلة في تاريخ       )أ (
   أو؛المعيار  هذا من٤٤ تقتضيها الفقرة  التيفصاحاتاإلشأة المنالحالة تقدم في هذه ، و)المعيار

فـي  الـواردة    السابقة التي تستوفي المعايير      عموماًإعادة تقييم بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة        )ب (
 .المعيارهذا  من ١٧الفقرة 

 
 عمومـاً قبولـة    اإلطفاء التي تستخدمها المنشأة بموجب مبادئ المحاسـبة الم         ومعدالت طرقإذا كانت    ٥١تنفيذ  

اإلطفـاء   عـرض ال تعيد   ة  أ المنش فإن،  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    السابقة مقبولة بموجب    
 مـن   وبـدالً . إلعداد التقارير المالية   لمعايير الدولية ا حسبفتتاحي  إلاالمتراكم في بيان المركز المالي      

 إبتداءاً بأثر مستقبلي ي المقدر أو نموذج اإلطفاء      ير في العمر اإلنتاج   يأي تغ بمحاسبة   المنشأة   قومذلك، ت 
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 من معيـار    ١٠٤والفقرة  المعيار  هذا   من   ٣١الفقرة  ( التقدير   على فيها ذلك التغيير     تنفذمن الفترة التي    
 اإلطفاء التي تستخدمها    ومعدالت طرق يمكن أن تختلف     لكن في بعض الحاالت   ). ٣٨ المحاسبة الدولي 

المعـايير الدوليـة     السابقة عن تلك المقبولة بموجـب        عموماًاسبة المقبولة   المنشأة بموجب مبادئ المح   
 تقـديراً ة وال تعكـس     الـضريب غراض  على سبيل المثال، إذا تم تبنيها فقط أل        (إلعداد التقارير المالية  

ل تعـد  على البيانات الماليـة،      مادياً تأثيراً   ختالفاتإلاوإذا كان لتلك    ).  للعمر اإلنتاجي لألصل   معقوالً
إلعـداد التقـارير     المعايير الدوليـة  حسب  فتتاحي  إل ا بيان المركز المالي  المنشأة اإلطفاء المتراكم في     

  ). المعيار  هذا من٣١الفقرة (  الدولية إلعداد التقارير الماليةلمعاييراب تلتزم بحيث  بأثر رجعيالمالية
  

  "سوالقيااإلعتراف : األدوات المالية  "٣٩ معيار المحاسبة الدولي
  

 

حسب المعد  فتتاحي  إل ا بيان المركز المالي  المالية في   ات  لتزاماإلو كافة األصول    تقيسالمنشأة و تعترف   ٥٢تنفيذ  
 فـي   تحديـده  ما تم    إستثناء، ب ٣٩  وفقا لمعيار المحاسبة الدولي    إلعداد التقارير المالية   المعايير الدولية 

  .ومحاسبة التحوطعتراف اإل إلغاءتناول تي تال، هذا المعيار من ٣٠-٢٧الفقرات 
  

  اإلعتراف
  

 المؤهلـة )  المـشتقات جميـع  بما في ذلـك (المالية ات لتزاماإلو المنشأة بكافة األصول المالية     تعترف ٥٣تنفيذ  
بموجـب  اإلعتراف بهـا     إللغاء بعد   وغير المؤهلة  ٣٩ بموجب معيار المحاسبة الدولي   لإلعتراف بها   

 المالية غيـر المـشتقة      اتلتزاماإلوألصول المالية غير المشتقة      ا إستثناء، ب ٣٩ معيار المحاسبة الدولي  
التي ، و٢٠٠٤ يناير ١ السابقة قبل  عموماًبها بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة      اإلعتراف   إلغاءالتي تم   

علـى سـبيل    ). المعيـار هذا  أ من   ٢٧ و ٢٧ تين الفقر أنظر(عليها  أ  ٢٧ الفقرة   تطبيقال تختار المنشأة    
في عملية توريق مـالي، أو      األصول المنقولة   ب ال تعترف    أ٢٧منشأة التي ال تطبق الفقرة      الإن  المثال،  
 إللغـاء  مؤهلةالعمليات   تلك   كانت إذا   ٢٠٠٤ يناير ١حصلت قبل   أخرى  إعتراف   إلغاءعملية  نقل، أو   

 اتفـاق  إذا استخدمت المنشأة نفس      لكن.  السابقة عموماًبموجب مبادئ المحاسبة المقبولة     اإلعتراف بها   
 عمليات  تكون،  ٢٠٠٤ يناير ١ بعد   إضافيةلعمليات نقل   اإلعتراف  لغاء  إل آخر اتفاق أو   التوريق المالي 
 معيار  الواردة في اإلعتراف  إلغاء  فقط إذا استوفت معايير     اإلعتراف  لغاء  إل مؤهلة  تلك النقل اإلضافية 
  .٣٩ المحاسبة الدولي

  
موجب معيار المحاسبة   لإلعتراف ب  غير المؤهلة المالية  ات  لتزاماإلو ال تعترف المنشأة باألصول المالية     ٥٤تنفيذ  

  .٣٩ بموجب معيار المحاسبة الدولياإلعتراف لغاء إل مسبقا كانت مؤهلة التي، أو ٣٩ الدولي
 

  المشتقات الضمنية
  

فـإن  ،  األصـلي  العقد   عن ضمنيةفصل مشتقة   المنشأة   من ٣٩  عندما يقتضي معيار المحاسبة الدولي     ٥٥تنفيذ  

ـ   معايير   للمرة األولى  فيه األداة    تستوفي في التاريخ الذي     للمكونات المحملة المبالغ واردة اإلعتراف ال

معيـار المحاسـبة    ( في ذلك التاريخ      قائمة  تعكس الظروف التي كانت    ٣٩ في معيار المحاسبة الدولي   

 الـضمنية األوليـة للمـشتقة     المحملة   المبالغوإذا لم تستطع المنشأة أن تحدد       ). ١١  الفقرة ،٣٩ الدولي

 لمتـاجرة  لغـرض ل   محتفظ بهـا   كأداة مالية    عجَمُمعقد ال الكامل   ثوقية، فإنها تعامل   بمو صلياألوالعقد  

 عنـدما ال    إسـتثناء ب(لقيمة العادلـة    وينتج عن هذا قياس ل    ). ١٢ الفقرة   ،٣٩ معيار المحاسبة الدولي  (

مـع  ،  ))ج(٤٦، الفقـرة    ٣٩ ر المحاسبة الدولي   معيا أنظرتستطيع المنشأة تحديد قيمة عادلة موثوقة،       

  . القيمة العادلة المعترف بها في الربح أو الخسارةتغييرات في
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  القياس
  

، فإنهـا   إلعداد التقارير المالية   المعايير الدولية حسب  للمنشأة  بيان المركز المالي اإلفتتاحي      عند إعداد    ٥٦تنفيذ  
الماليـة  ات  لتزامواإل لتحديد تلك األصول المالية      ٣٩ دولي في معيار المحاسبة ال    الواردةاألسس  تطبق  

  -:وبالتحديد. التكلفة المطفأةبالتي يتم قياسها  وتلك قيمة العادلةالبالتي يتم قياسها 
  

 تصنيف األصول المالية علـى    يعتمد،  ٥١  الفقرة ،٣٩ ار المحاسبة الدولي  معيب لتزاماإلمن أجل     )أ (
 تطبيق معيار   في المنشأة   تضعه وصف  على ستحقاقإلخ ا محتفظ بها حتى تاري   ات  إستثمارأنها  

المعايير الدولية إلعـداد     إلى   التحوليعكس نية المنشأة وقدرتها في تاريخ        ٣٩ المحاسبة الدولي 
 المحـتفظ بهـا حتـى تـاريخ       ات  ستثمارإلنقل ا  أو   عمليات بيع ن  فإ وبالتالي. التقارير المالية 

تطبيـق   لىتؤدي إ  ال    إلعداد التقارير المالية   ير الدولية  إلى المعاي  التحولستحقاق قبل تاريخ    إلا
  .٩ ، الفقرة٣٩ في معيار المحاسبة الدولي الواردة" فسادإلا"قواعد 

"  والذمم المدينـة  القروض   "تشير فئة ،  ٩، الفقرة   ٣٩ معيار المحاسبة الدولي  ب لتزاماإلمن أجل     )ب (
 فـي   الـواردة اإلعتراف به   معايير   ىللمرة األول إلى الظروف التي استوفى فيها األصل المالي        

 .٣٩ معيار المحاسبة الدولي

ات لتزاماإلواألصول المالية المشتقة    تعتبر دائما   ،  ٩ ، الفقرة ٣٩بموجب معيار المحاسبة الدولي       )ج (
 عقـد كفالـة     عبـارة عـن    تكون مشتقة إستثناءب(المتاجرة    لغرض   محتفظ بها المالية المشتقة   

تقـيس كافـة    عند القيمة العادلة    والنتيجة أن المنشأة    ). عالةف و موصوفة أداة تحوط    مضمون أو 
 .التي ال تعتبر عقود كفالة مضمونة المالية اتلتزاماإلواألصول المالية المشتقة 

المنشأة األصل المالي غيـر     تصنف  ،  ٥٠ الفقرة   ،٣٩ معيار المحاسبة الدولي  ب لتزاماإلمن أجل     )د (
 المعايير الدولية حسب  فتتاحي  إل ا بيان المركز المالي   المالي غير المشتق في    لتزاماإلالمشتق أو   

إذا، وفقط إذا، كان األصـل      من خالل الربح أو الخسارة،      القيمة العادلة    ب إلعداد التقارير المالية  
 -:لتزاماإلأو 

   ؛القريب على المدى بيعه أو إعادة شراءه غرضل  أو تكبده بشكل رئيسيشراءهتم قد  )١(

جزء مـن   عبارة عن   كان  ،  يير الدولية إلعداد التقارير المالية    المعا إلى   التحولفي تاريخ    )٢(
نمـط   بشأنها دليـل علـى       يوجدكان  واً،   مع إدارتها محفظة أدوات مالية محددة كان يتم     

  ؛رباح قصيرة األجلاأل جنيخاص بواقعي حديث 

المعـايير   إلـى    التحولخالل الربح أو الخسارة في تاريخ       من  القيمة العادلة    ب وصفهتم   )٣(
بالنسبة للمنشاة التي تعرض بياناتها الماليـة التـي تـم            .ولية إلعداد التقارير المالية   الد

إعدادها للمرة األولى  بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لفترة سنوية تبـدأ              
  ؛ أو بعد ذلك٢٠٠٦ يناير ١في 

أول فترة تقارير معـدة     المحددة أنها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في بدء             )٤(
حسب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بالنسبة للمنشأة التي تعرض بياناتها المالية            
التي تم إعدادها للمرة األولى حسب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لفترة سنوية             

ك، تطبيـق   ٤ تطبيق-ب  ٤أ، تطبيق   ٤٨أ،  ١١ وتطبق الفقرات    ٢٠٠٦ يناير   ١تبدأ قبل   
 من معيار المحاسبة ١٣، ١٢، ٩ في الفقرات    ٢٠٠٥ب وتعديالت عام    ٣٣أ،  تطبيق    ٣٣

، وإذا قامت المنشأة بإعادة عرض المعلومات المقارنـة لمعيـار المحاسـبة             ٣٩الدولي  
 فإن عليها إعادة عرض المعلومات المقارنة فقط إذا كانت األصول المالية أو             ٣٩الدولي  

ة المحددة في بدء أول فترة تقارير تم إعدادها حسب المعايير الدوليـة             ات المالي لتزاماإل
أو ) ٢) (ب(٩،  )١) (ب(٩إلعداد التقارير المالية ستلبي المقاييس لهذا التحديد في الفقرة          

 في تاريخ اإلنتقال الى المعايير الدولية إلعداد      ٣٩أ من معيار المحاسبة الدولي      ١١الفقرة  
ذا تم إمتالكها بعد تاريخ اإلنتقال إلـى المعـايير الدوليـة إلعـداد              التقارير المالية، أو إ   
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أ ١١أو الفقرة   ) ٢) (ب (٩،  )١) (ب (٩التقارير المالية فإنها ستلبي المقاييس في الفقرة        
ات المالية أو   لتزامبالنسبة لمجموعات األصول المالية أو اإل     . في تاريخ اإلعتراف األولي   

 في بدء فتـرة     ٣٩من معايير المحاسبة الدولي     ) ٢) (ب( ٩كليهما المحددة حسب الفقرة     
التقارير التي تم إعدادها للمرة األولى  حسب المعايير الدولية إلعداد التقـارير الماليـة               

ات الماليـة   لتزاميجب إعادة عرض البيانات المالية المقارنة لجميع األصول المالية واإل         
ير الدولية إلعداد التقارير المالية حتـى       ضمن المجموعات في تاريخ اإلنتقال إلى المعاي      

ات المالية الفردية ضمن المجموعة خالل فترة       لتزامولو لم يتم اإلعتراف باألصول أو اإل      
  ؛ أوالمقارنة

  

لغرض  األصول المالية المتوفرة     تكون،  ٩، الفقرة   ٣٩ معيار المحاسبة الدولي  ب لتزاماإلمن أجل   ) هـ(
لبيع وتلك  الغرض   على أنها متوفرة     وصفهايتم  ر المشتقة التي    بيع هي تلك األصول المالية غي     لا

  . السابقةالمشتقة التي لم ترد في أي من الفئات األصول المالية غير 
   

بيان المركز المالي    في   المطفأةتكلفة  البالتي تم قياسها    المالية  ات  لتزاماإلو بالنسبة لتلك األصول المالية      ٥٧تنفيذ  
تها على أسـاس الظـروف      المنشأة تكلف تحدد   المالية،   التقاريرإلعداد   ر الدولية المعاييحسب  فتتاحي  إلا

في معيار  الواردة  اإلعتراف   معايير   للمرة األولى ات  لتزامواإلقائمة عندما استوفت األصول     التي كانت   
  الماليـة فـي عمليـة      اتلتزام اإل و المنشأة تلك األصول المالية      اشترت إذا   لكن. ٣٩المحاسبة الدولي   

 بعـد   مباشرة السابقة   عموماًبموجب مبادئ المحاسبة المقبولة     المحمل   مبلغهافإن   سابقة،   إندماج أعمال 
 في ذلـك التـاريخ       إلعداد التقارير المالية   ة الدولي المعاييربموجب  قدرة  تكلفتها الم هي   إندماج األعمال 

  ).المعيارهذا من ) هـ(٢الفقرة ب(
  

المعايير الدوليـة إلعـداد      إلى   التحول قيمة القروض في تاريخ      إنخفاضل  تكون تقديرات المنشأة حو    ٥٨تنفيذ  
  مع التقديرات التي أجريت في نفس التاريخ بموجب مبادئ المحاسبة المقبولـة            منسجمة التقارير المالية 

 دلـيالً ، ما لم يكـن هنـاك   )في السياسات المحاسبيةبعد التعديالت لعكس أي اختالف    ( السابقة   عموماً
 أي  أثـر المنـشاة   وتعامل  ). المعيارهذا   من   ٣١الفقرة   (اطئةكانت خ اإلفتراضات  أن تلك   ب موضوعياً
في معيار  الواردة   المعايير   إستيفاءأو إذا تم    (قيمة   إنخفاضخسائر  تقديرات ك الحقة على تلك ال    تعديالت

  .التعديالتيها  فنفذتلفترة التي ل)  القيمةإنخفاضخسائر لالعكسية القيود ، أو ٣٩ المحاسبة الدولي
  

  اإلنتقاليةتعديالت ال
  

مالي على أنه تعديل انتقـالي يجـب         إلتزامألصل مالي أو    المحمل  المبلغ   التعديل على    المنشأةتعامل   أ٥٨تنفيذ  
المعايير الدولية إلعـداد     إلى   التحول في تاريخ    حتجزةلألرباح الم اإلفتتاحي  الرصيد  به في   اإلعتراف  

وألن كافـة   . ٣٩ نتج فيه عن تبنـي معيـار المحاسـبة الـدولي           الذي ي  حد ال  فقط إلى  التقارير المالية 
 وصـوفة م تحوط أدوات   عقد كفالة مالي أو أن يكون      تلك األدوات التي هي عبارة       بإستثناءالمشتقات،  

المحمل المبلغ   بين   اتالفروقباإلعتراف  ، يتم    لغرض المتاجرة  محتفظ بها ، يتم تصنيفها على أنها      فعالةو
األربـاح   لرصـيد  علـى أنهـا تعـديل    والقيمة العادلة للمشتقات) صفراًكون التي يمكن أن ت  (السابق

 بإسـتثناء  (بـشكل أولـي   ٣٩معيار المحاسبة الدولي طبق فيها ي في بداية السنة المالية التي     المحتجزة
  ). وفعالةموصوفةتحوط أداة  أو هي عقد كفالة مالي التي هي ةالمشتق

  
على التعديالت الناتجة عن التغييرات     ) ٢٠٠٣  عام  هو معدل في   كما (٨  المحاسبة الدولي   معيار ب ينطبق ٥٨تنفيذ  

 تعـديل انتقـالي أو      كان جزء معين من التعديل هو     وإذا لم تستطع المنشأة تحديد ما إذا        . في التقديرات 
ار المحاسبة   تغيير في التقدير المحاسبي بموجب معي      ذلك الجزء على أنه   تغيير في التقدير، فإنها تعامل      

  ).٤٠-٣٢ ، الفقرات٨ معيار المحاسبة الدولي (مناسبةإفصاحات   تقديم، مع٨ الدولي
  

ـ قـد    ، الـسابقة  عمومـاً المحاسبية المقبولـة     ها بموجب مبادئ  ،ةألمنشيمكن أن تكون ا    ٥٩تنفيذ    بقيـاس   تقام
 تـم تـصنيف   إذا  . ارةخارج الربح أو الخـس    إعادة التقييم   ت بربح   إعترف بالقيمة العادلة و   اتستثماراإل

تقيـيم مـا قبـل معيـار        ال إعادة   فإن ربح القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة،        ب معين إستثمار
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األربـاح  فـي   يتم إعـادة تـصنيفه       الربح أو الخسارة  به في   اإلعتراف   تم   الذي ٣٩ المحاسبة الدولي 
 عند التطبيـق    ،ستثمارإلم تصنيف ا  وإذا ت . ٣٩  لمعيار المحاسبة الدولي   األولي عند التطبيق    المحتجزة
ـ اإلعتراف لبيع، عندها يتم الغرض ، على أنه متوفر     ٣٩  لمعيار المحاسبة الدولي   األولي إعـادة  ربح ب

وتبعـاً لـذلك، تعتـرف      . ملكيةحقوق ال في  منفصل  بند   في   ٣٩ تقييم ما قبل معيار المحاسبة الدولي     ال
وتجميـع    في الدخل الـشامل   لبيع في   الغرض  وفر   األصل المالي المت   منة باألرباح والخسائر    المنشأ

، أو  ستثمارإلالملكية إلى أن تنخفض قيمة ا     األرباح والخسائرة المتراكمة في المكونات المنفصلة لحقوق        
الالحق باألصل المـالي    اإلعتراف  إلغاء  وعند  . ذلكل اخالفيتم التصرف به    يباع، أو يتم تحصيله، أو      

الـربح أو الخـسارة المتراكمـة       بإعادة تصنيف   المنشأة  تقوم  ،   قيمته إنخفاض البيع أو لغرض  المتوفر  
  )).ب(٥٥ة ، الفقر٣٩ معيار المحاسبة الدولي(إلى الربح أو الخسارة المتبقية في حقوق الملكية 

  

  محاسبة التحوط
  

قـة   وتوثيق عال  وصفمن  اإلنتهاء  ويجب  . محاسبة التحوط المعيار  هذا   من   ٣٠-٢٨ تتناول الفقرات    ٦٠تنفيذ  
 إذا أريـد     أو قبل ذلـك التـاريخ      المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     إلى   التحولالتحوط في تاريخ    

بـأثر  ويمكن تطبيق محاسبة التحوط     . لعالقة التحوط أن تكون مؤهلة لمحاسبة التحوط من ذلك التاريخ         
  .بشكل كاملوثق وتُفيه عالقة التحوط  توصف فقط من التاريخ الذي مستقبلي

  
قد أجلت أو لـم تعتـرف        السابقة،   عموماًة المقبولة   ي المحاسب ها بموجب مبادئ  ،لمنشأةيمكن أن تكون ا   أ  ٦٠تنفيذ  

القيمـة  بالذي لم يتم قياسـه      محوط  البند  لعادلة على ال  القيمة ا على أساس    تحوط   منخسائر  باألرباح وال 
حوط مالبند  للالمحمل   المبلغالمنشأة  عدل  ت ،القيمة العادلة على أساس   لتحوط  لمثل هذا ا   وبالنسبة   .العادلة

، مما يلـي أي عبارة عن    ويكون التعديل . المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     إلى   التحولفي تاريخ   
  -:أيهما أقل

  

 محوطـة يعكـس مخـاطرة     الذي  محوط  اللبند  لقيمة العادلة    من التغيير المتراكم في ال     ذلك الجزء   )أ (
   و؛ السابقةعموماًبه بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة  اإلعتراف ولم يتم موصوفة

 محوطـة عكس مخـاطرة    يذي  ألداة التحوط ال  من التغيير المتراكم في القيمة العادلة       ذلك الجزء     )ب (
غير معتـرف بـه، أو   ) ١(إما   ، السابقة عموماًبموجب مبادئ المحاسبة المقبولة      كانو،  موصوفة

 .إلتزام  أوأصلكبيان المركز المالي  في مؤجل )٢(
 
من ، قد أجلت أرباح وخسائر       السابقة عموماًية المقبولة    المحاسب هالمنشأة، بموجب مبادئ  أن تكون ا  يمكن   ب٦٠تنفيذ  

فـي تـاريخ   المستقبلية المحوطـة،  العملية لم تكن وإذا . مستقبليةلعملية تدفق نقدي على أساس  تحوط  
لكن من المتوقع حدوثها، يـتم      محتملة بشكل كبير،    ،  ليةالمعايير الدولية إلعداد التقارير الما     إلى   التحول

و خسارة متراكمة تم    ربح أ صافي  وأي  . الربح أو الخسارة المؤجلة في حقوق الملكية      كامل  باإلعتراف  
بقـى فـي حقـوق       ي ٣٩  لمعيار المحاسبة الدولي   األوليملكية عند التطبيق    ال إلى حقوق    إعادة تصنيفه 

غير مالي،   إلتزامبأصل غير مالي أو     اإلعتراف  المستقبلية الحقا   العملية  ينتج عن   ) أ: (الملكية إلى أن  
 يعـد متوقعـا     تتغير الظروف الحقا وال   ) ج(الربح أو الخسارة، أو     على  المستقبلية  العملية  تؤثر  ) ب(

إعادة  عالقة تم    و ذ  متراكمة أي ربح أو خسارة   صافي   الحالة فإن    هذهالمستقبلية، وفي   العملية  حصول  
لكـن  ، محـتفظ بهـا    ال يزال وإذا كانت أداة التحوط     . في الربح أو الخسارة    من حقوق الملكية     تصنيفه
د محاسبة  ، ال تع  ٣٩ تدفق نقدي بموجب معيار المحاسبة الدولي     على أساس    كتحوط   غير مؤهل التحوط  

  .المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى التحولالتحوط مالئمة ابتداء من تاريخ 
  

  "العقارات اإلستثمارية "٤٠يار المحاسبة الدوليمع
  

  

عقاراتهـا   ٤٠فـي معيـار المحاسـبة الـدولي       الوارد  تقيس المنشأة التي تتبنى نموذج القيمة العادلة           ٦١تنفيذ  
وال تنطبـق   . المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     إلى   التحولالقيمة العادلة في تاريخ     باإلستثمارية  
  ).المعيارهذا  من ٩ الفقرة (٤٠ لمعيار المحاسبة الدولياإلنتقالية المتطلبات 



  ١المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  إرشادات التنفيذ

 

  لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة حق التأليف ل©   ١٧٨

 تنفيـذ   -٧ تنفيذ " الفقرات ٤٠سبة الدولي  في معيار المحا    الوارد ة التي تتبنى نموذج التكلفة    أ المنش تطبق   ٦٢تنفيذ  
  . والمعداتوالمصانعفيما يخص الممتلكات " ١٣

  

  لتقارير الماليةالمعايير الدولية إلعداد ا إلى تفسير التحول
  

  

أن تفصح منشأة تتبنى المعـايير الدوليـة        المعيار  هذا   من   ٤١ و ٤٠و  ) ب(و  ) أ(٣٩الفقرات  تقتضي     ٦٣تنفيذ  
 لتمكين المستخدمين من فهم التعـديالت الماديـة         التي تعطي تفصيالً كافياً   التسويات  عن  للمرة األولى   

وتقتضي .  بيان التدفق النقدي   ،قابال للتطبيق  ما كان وحيث،   الشامل  وبيان الدخل  بيان المركز المالي  على  
إحدى  ١١مثال  ويظهر ال . ومجموع الدخل الشامل  حقوق الملكية   محددة ل تسويات  ) ب(و) أ(٣٩الفقرات  

  . المتطلباتهذه إستيفاءطرق 
  

  
  

  ومجموع الدخل الشاملتسوية حقوق الملكية : ١١مثال 
  

  خلفية
  

 مع تحديد تاريخ    ٥×٢٠إلعداد التقارير المالية عام     للمرة األولى   ة   المعايير الدولي  إحدى المنشآت تبنت  
 عموماًوكانت آخر بيانات مالية لها بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة          . ٤×٢٠ يناير ١التحول لها في    

  .٤×٢٠ ديسمبر٣١السابقة عن السنة المنتهية في 
  

  تطبيق المتطلبات
  

سب المعيار الـدولي إلعـداد التقـارير الماليـة التـسويات         تتضمن البيانات المالية األولى للمنشأة ح     
  .والمالحظات ذات العالقة الموضحة أدناه

  

يتضمن هذا المثال، من بين أشياء أخرى، تسوية لحقوق الملكية في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية                
هاية آخر فترة معروضة    كما يقتضي هذا المعيار تسوية في ن      ). ٤×٢٠ يناير ١(إلعداد التقارير المالية    

  ).ال يتضمنها هذا المثال( السابقة عموماًبموجب مبادئ المحاسبة المقبولة 
  

ويمكن أن يكون من المفيد عمليا ضم إشارات مرجعية إلى السياسات المحاسبية والتحليالت المـساندة               
  .التي تعطي مزيداً من التوضيح حول التعديالت المبينة في التسويات أدناه

  

 علمت المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة األولى بأخطاء ارتكبت بموجب مبادئ المحاسـبة               وإذا
 السابقة، تميز التسويات بين تصحيح تلك األخطاء وبين التغييـرات فـي الـسياسات               عموماًالمقبولة  

 . معينوال يوضح هذا المثال اإلفصاح عن تصحيح خطأ).  من هذا المعيار٤١الفقرة (المحاسبية 
 ...يتبع
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  يتبع... 
  مجموع الدخل الشاملوتسوية حقوق الملكية : ١١مثال 

  
 ) إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةالتحولتاريخ  (٢٠٠٤ يناير ١حقوق الملكية في تسوية 

  
مبادىء المحاسبة المقبولة     مالحظة

   السابقةعموماً
  

أثر التحول إلى المعايير 
عداد التقارير الدولية إل

  المالية

المعايير الدولية إلعداد التقارير 
  المالية
  

  

١  
  

 والمصانعالممتلكات 
  والمعدات

  

٨,٢٩٩  
  

١٠٠  
  

٨,٣٩٩  

  ١,٣٧٠  ١٥٠  ١,٢٢٠  الشهرة  ٢

  ٥٨  )١٥٠(  ٢٠٨  األصول غير الملموسة  ٢

  ٣,٨٩١  ٤٢٠  ٣,٤٧١  األصول المالية  ٣

          
مجموع األصول غير   

  المتداولة
١٣,٧١٨  ٥٢٠  ١٣,١٩٨  

          

الذمم التجارية وغيرها من   
  الذمم المدينة

  ٣,٧١٠  صفر  ٣,٧١٠

  ٣,٣٦٢  ٤٠٠  ٢,٩٦٢  المخزون  ٤

  ٧٦٤  ٤٣١  ٣٣٣  ذمم مدينة أخرى  ٥

  ٧٤٨  صفر  ٧٤٨  النقد والنقد المعادل  
          

  ٨,٥٨٤  ٨٣١  ٧,٧٥٣  مجموع األصول المتداولة  
          
  ٢٢,٣٠٢  ١,٣٥١  ٢٠,٩٥١  مجموع األصول  
          
  ٩,٣٩٦  صفر  ٩,٣٩٦  قروض بفائدة  
الذمم التجارية وغيرها من   

  الذمم الدائنة
  ٤,١٢٤  صفر  ٤,١٢٤

  ٦٦  ٦٦  صفر  منافع الموظفين  ٦

  صفر  )٢٥٠(  ٢٥٠  مخصص إعادة الهيكلة  ٧

  ٤٢  صفر  ٤٢   الضريبة الحاليةإلتزام  

  ١,٠٣٩  ٤٦٠  ٥٧٩   الضريبة المؤجلةإلتزام  ٨

          
  ١٤,٦٦٧  ٢٧٦  ١٤,٣٩١  اتلتزام اإلمجموع  

          
 مطروحاًمجموع األصول   

  اتلتزاممنه مجموع اإل
  ٧,٦٣٥  ١,٠٧٥    ٦,٥٦٠  

  ١,٥٠٠  صفر  ١,٥٠٠  رأس المال المصدر  

  ٢٩٤  ٢٩٤  صفر   إعادة التقييمفائض  ٣

  ٣٠٢  ٣٠٢  صفر  احتياطي التحوط  ٥

  ٥,٥٣٩  ٤٧٩  ٥,٠٦٠  األرباح المحتجزة  ٩

          
  ع حقوق الملكيةمجمو  

  
٧,٦٣٥  ١,٠٧٥  ٦,٥٦٠  

  
... يتبع
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  يتبع ... 
  ومجموع الدخل الشامل تسوية حقوق الملكية :١١مثال 

  

  -:٤×٢٠ يناير ١ حقوق الملكية في تسويةمالحظات على 
نتاجي العمر اإل  السابقة، لكنه يعكس     عموماًبمتطلبات الضريبة بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة       اإلستهالك  تأثر   ١

المحمـل   المبلـغ   إلى زيادة   التعديل المتراكم  أدىقد  و. المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    بموجب  لألصول  
 .١٠٠ مقدار والمعدات بوالمصانعتلكات مللم

تم التي ي بنود  لعن ا  ١٥٠  مبلغ  السابقة عموماًتضمنت األصول غير الملموسة بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة           ٢
المعايير الدولية إلعداد التقارير    كأصول غير ملموسة بموجب     لإلعتراف بها    غير مؤهلة إلى الشهرة ألنها    نقلها  
 .المالية

 المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليـة     لبيع بموجب   الغرض   متوفرة   اتم تصنيف كافة األصول المالية على أنه       ٣
 بموجب مبادئ المحاسـبة المقبولـة       ٣,٤٧١كلفة  ا بسعر الت  تسجيلهتم  قد  و. ٣,٨٩١قيمتها العادلة   تسجيلها ب  وتم

ذات العالقـة    الضريبة المؤجلـة      منه مطروحاً ٤٢٠ (٢٩٤ مبلغبتم تضمين األرباح الناتجة     يو.  السابقة عموماً
 . إعادة التقييمفائضفي ) ١٢٦ بمبلغ

المعايير الدولية إلعـداد  جب   بمو ٤٠٠ بمبلغالثابتة والمتغيرة    غير المباشرة اإلنتاج  مصاريف  يتضمن المخزون    ٤
 . السابقةعموماًبموجب مبادئ المحاسبة المقبولة إال انه تم استبعاد هذه المصاريف ، التقارير المالية

 بموجـب   المـستحقة جلة غير   اآل الصرف األجنبي  عقود   من ٤٣١ بمبلغباألرباح غير المحققة    اإلعتراف  تم  ي  ٥
 عمومـاً عتراف بها بموجب مبادئ المحاسـبة المقبولـة         إللكن لم يتم ا   ،  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    

 بمبلـغ ذات العالقـة     الضريبة المؤجلـة      منه مطروحاً ٤٣١ (٣٠٢ بمبلغتم تضمين األرباح الناتجة     يو. السابقة
 .لمبيعات المتوقعة لاتحوطتتضمن العقود في احتياطي التحوط ألن ) ١٢٩

بـه  اإلعتراف  لكن لم يتم    ،  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     بموجب   ٦٦ غبمبل تقاعد إلتزامباإلعتراف  يتم   ٦
 .اًنقدي اأساساستخدمت  السابقة التي عموماًبموجب مبادئ المحاسبة المقبولة 

 عمومـاً محاسبة المقبولة    بموجب مبادئ ال   يتعلق بأنشطة المكتب الرئيسي    ٢٥٠ بمبلغ هيكلةتم بمخصص إعادة     ٧
 .المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بموجب إلتزامكلإلعتراف به  غير مؤهله لكنالسابقة، 

 -:على النحو التاليالضريبة المؤجلة  إلتزام أعاله إلى زيادة التغييرات أدت ٨
     

  ١٢٦    )                 ٣ مالحظة( إعادة التقييم فائض

  ١٢٩    )                   ٥ مالحظة(احتياطي التحوط 

   ٢٠٥                                   األرباح المحتجزة

              الضريبة المؤجلة  إلتزامالزيادة في 
  

 للبنود المعاد تصنيفها من األصول غيـر الملموسـة إلـى الـشهرة              ٢٠٠٤ يناير ١ في   وألن أساس الضريبة  
  .الضريبة المؤجلةات إلتزامإعادة التصنيف على  لم يؤثرفي ذلك التاريخ، المحمل مبلغها عادل ي) ٢مالحظة (

  

  -:٤×٢٠ يناير ١مالحظات على تسوية حقوق الملكية في 
  

  -:وفيما يلي التعديالت على األرباح المحتجزة    ٩
              

      )                 ١مالحظة (اإلستهالك 

  )  ٤مالحظة (مصاريف اإلنتاج غير المباشرة 

  )                    ٦مالحظة (د  التقاعإلتزام

  )          ٧مالحظة (مخصص إعادة الهيكلة 

  األثر الضريبي لما ذكر أعاله                

  مجموع التعديل على األرباح المحتجزة        

  ...يتبع

٤٦٠ 

١٠٠

٤٠٠

)٦٦(

٢٥٠
)٢٠٥( 

٤٧٩
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  يتبع ... 
  ومجموع الدخل الشامل تسوية حقوق الملكية :١١مثال 

  

   ٢٠٠٤ لعام لمجموع الدخل الشامتسوية 
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مبادىء المحاسبة     مالحظة
   السابقةعموماًالمقبولة 

  

أثر التحول إلى المعايير 
الدولية إلعداد التقارير 

  المالية

المعايير الدولية إلعداد 
  التقارير المالية

  

    

  اإليرادات
  

٢٠,٩١٠  
  

  صفر
  

٢٠,٩١٠  

  )١٥,٣٨٠(  )٩٧(  )١٥,٢٨٣(  تكلفة المبيعات  ٣، ٢، ١

    

  مجمل الربح
  

٥,٦٢٧  
  

)٩٧(  
  

٥,٥٣٠  

          

  )١,٩٣٧(  )٣٠(  )١,٩٠٧(  تكاليف التوزيع  ١

  )٣,١٤٢(  )٣٠٠(  )٢,٨٤٢(  مصاريف إدارية  ٤، ١

  ١,٤٤٦  صفر  ١,٤٤٦  دخل التمويل  

  )١,٩٠٢(  صفر  )١,٩٠٢(  تكاليف التمويل  
          

  )٥(  )٤٢٧(  ٤٢٢  الربح قبل الضريبة  

  )٣٠(  ١٢٨  )١٥٨(  مصروف الضريبة  ٥

    

   السنة)ارةخس(ربح 
  

٢٦٤  
  

)٢٩٩(  
  

)٣٥(  

األصول المالية   ٦
  المتوفرة للبيع

  
٠  

  
١٥٠  

  
١٥٠  

  )٤٠(  )٤٠(  ٠  تحوط التدفق النقدي  ٧

الضريبة المتعلقة   ٨

  بالدخل الشامل اآلخر

٢٩(  )٢٩(  ٠(  

  ٨١  ٨١  ٠  الدخل الشامل اآلخر

  ٤٦  )٢١٨(  ٢٦٤  مجموع الدخل الشامل
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  يتبع ... 
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  ٤×٢٠ لعام مجموع الدخل الشاملتسوية مالحظات على 
  

بـه  اإلعتـراف   ، لكن لم يتم     المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     التقاعد بموجب    إلتزامباإلعتراف  يتم   ١
، ٤×٢٠ خالل عام    ١٣٠  بمقدار تقاعدال إلتزام قد ارتفع و.  السابقة عموماًبموجب مبادئ المحاسبة المقبولة     

  ).٥٠( اإلدارية والمصاريف) ٣٠(، وتكاليف التوزيع )٥٠ (المبيعاتمما سبب زيادة في تكلفة 

ـ المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بموجب ٤٧ أعلى بمقدار المبيعاتتكلفة إن   ٢ ضمن  ألن المخزون يت
 ولكن ليس   المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     بموجب   يرةمصاريف اإلنتاج غير المباشرة الثابتة والمتغ     

 . السابقةعموماًبموجب مبادئ المحاسبة المقبولة 

لكنه يعكـس العمـر      السابقة،   عموماًمحاسبة المقبولة   بمتطلبات الضريبة بموجب مبادئ ال    اإلستهالك  تأثر   ٣
ولم يكن التأثير علـى األربـاح لعـام         . لماليةالمعايير الدولية إلعداد التقارير ا    اإلنتاجي لألصول بموجب    

  .هاماً ٤×٢٠

 ١ السابقة فـي     عموماً بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة      ٢٥٠تم اإلعتراف بمخصص إعادة الهيكلة بمبلغ        ٤
 ديـسمبر  ٣١، لكنه لم يكن مؤهال لإلعتراف به بموجب هذا المعيار حتى السنة المنتهية في               ٤×٢٠ يناير
 بموجب المعايير الدولية إلعداد التقـارير       ٤×٢٠ى زيادة المصاريف اإلدارية لعام      ويؤدي هذا إل  . ٤×٢٠

 .المالية

 . في مصروف الضريبة المؤجلة١٢٨ أعاله إلى تخفيض مقداره ٤-١ تؤدي التعديالت  ٥

د إزدادت قيمة األصول المالية المتوفرة برسم البيع المسجلة بالقيمة العادلة بموجب المعايير الدولية إلعـدا               ٦
وكانت مسجلة بسعر التكلفة بموجب معايير المحاسبة المقبولـة         . ٢٠×٤ خالل   ١٨٠التقارير المالية بواقع    

وباعت المنشأة األصول المالية المتوفرة برسم البيع خالل السنة، مع اإلعتراف بربح بقيمة             . عموماً السابقة 
 مشموال في إحتيـاطي  ٣٠ ما قيمته ومن ذلك الربح المعترف به، كان.  في حسابات الربح أو الخسارة   ٤٠

 وتم إعادة تصنيفها من إحتياطي إعادة التقييم إلى حسابات الـربح أو             ٢٠×٤ يناير   ١إعادة التقييم كما في     
  ). كتعديل في إعادة التصنيف(الخسارة 

 ٤٠مة إنخفضت القيمة العادلة لعقود الصرف األجنبي اآلجلة التي تعتبر تحوطات فاعلة لمعامالت التنبؤ بقي ٧
  .٢٠×٤خالل 

  .  في مصاريف الضريبة المؤجلة٢٩ أعاله إلى زيادة بقيمة ٧ و٦أدى التعديالن  ٨
  

  -:٤×٢٠تفسير التعديالت المادية على بيان التدفق النقدي لعام 
  

 كتدفقات نقدية تشغيلية بموجـب المعـايير        ٤×٢٠ المدفوعة خالل عام     ١٣٣يتم تصنيف ضرائب الدخل بمبلغ      
 التقارير المالية، لكن تم تضمينها في فئة منفصلة من التدفقات النقدية الضريبية بموجب مبـادئ                الدولية إلعداد 

بموجـب   وليس هناك فروق مادية أخرى بين بيان التدفق النقدي المعـروض .  السابقةعموماًالمحاسبة المقبولة 
 .عموماًموجب مبادئ المحاسبة المقبولة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وبيان التدفق النقدي المعروض ب
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  "الدفع على أساس األسهم " ٢ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
  

 إلعداد  تطبيق المعيار الدولي  لكن ال يطلب منها،     ،   للمرة األولى  بنى المعايير الدولية  يتم تشجيع منشأة تت       ٦٤تنفيذ 

 نـوفمبر  ٧أدوات حقوق الملكية التي منحـت بعـد          على   "همالدفع على أساس األس   " ٢  المالية التقارير

 ١) ب(أو   المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     إلى   التحولتاريخ  ) أ( قبل   تم استحقاقها  التي   ٢٠٠٢

 .، أيهما أبعد٢٠٠٥ يناير
  

 يناير ١  في لتقارير المالية المعايير الدولية إلعداد ا    المنشأة إلى    تحولعلى سبيل المثال، إذا كان تاريخ          ٦٥تنفيذ 

خيـارات األسـهم أو      وأ على األسهم    ٢ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية    ، تطبق المنشأة    ٢٠٠٤

 ينـاير  ١ بعد في    استحقاقها ولم يتم    ٢٠٠٢ نوفمبر ٧ألخرى التي تم منحها بعد      أدوات حقوق الملكية ا   

 يناير ١ في   لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    ا المنشأة إلى    تحولوبالعكس، إذا كان تاريخ     . ٢٠٠٥

خيـارات األسـهم أو      وأ على األسهم    ٢ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية    ، تطبق المنشأة    ٢٠١٠

 ينـاير  ١ بعد في    استحقاقها ولم يتم    ٢٠٠٢ نوفمبر ٧أدوات حقوق الملكية األخرى التي تم منحها بعد         

٢٠١٠.  
                     

  ] مخصصة لإلرشادات المحتملة للمعايير المستقبلة٢٠٠ إرشاد -٦٦الفقرات إرشاد [     
  

  تفسيرات  لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

ات لتزامات الحالية لإلزالة واإلستعادة واإللتزامالتغيرات في اإل" ١التفسير
  "المماثلة

 أن تشمل تكلفة بند الممتلكات والمصانع والمعدات التقدير المبدئي ١٦سبة الدولي يتطلب معيار المحا   ٢٠١تنفيذ

 أن يتم ٣٧لتكلفة تفكيك وإزالة األصل وإستعادة الموقع الموجود عليه، ويتطلب معيار المحاسبة الدولي 

 فترة إعداد التقاريرنهاية  الحالي في لتزام مبدئياً وفيما بعد بمقدار المبلغ الالزم لتسوية اإللتزامقياس اإل

  .ليعكس سعر الخصم
  

 للجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أن تتم، مع مراعاة شروط ١يتطلب التفسير    ٢٠٢تنفيذ

 مماثل الى تكلفة األصل ذو إلتزام الحالي لإلزالة واإلستعادة أو لتزاممحددة، إضافة التغيرات في اإل

ها، ويتم استهالك مبلغ األصل الناجم القابل لإلستهالك على مدى عمره النافع، العالقة أو خصمها من

  . في الربح أو الخسارة عند حدوثهلتزامويتم  اإلعتراف بالتخفيض الدوري لخصم اإل
  

لجة  إنتقالي، فبدالً من المعاإستثناء على ١ من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية هـ٢٥تنص الفقرة    ٢٠٣تنفيذ

المحاسبية بأثر رجعي للتغيرات بهذه الطريقة تستطيع المنشآت أن تشمل في التكلفة المستهلكة لألصل 

 في تاريخ اإلنتقال إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رجوعاً عندما تم لتزاممبلغاً بخصم اإل

 أثر هذا ٢٠١مثال في التطبيق  للمرة األولى واستهالكه منذ ذلك الوقت، ويوضح اللتزامتحمل اإل

  . نموذج التكلفةإستخدام وافتراض أن المنشأة تعالج محاسبياً ممتلكاتها ومصانعها ومعداتها بستثناءاإل
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  ات المماثلةلتزامات الحالية لإلزالة واإلستعادة واإللتزام التغيرات في اإل:٢٠١مثال 

  الخلفية 

في دادها للمرة األولى بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية منشأة تاريخ بياناتها المالية التي تم إع
 فقط، وتاريخ إنتقالها إلى المعايير ٤×٢٠، وتشمل معلومات مقارنة لعام ٥×٢٠ ديسمبر ٣١الفترة التي تنتهي

  .٤×٢٠ يناير ١الدولية إلعداد التقارير المالية هو لذلك 
  

 سنة في تاريخ اإلنتقال الى المعايير ٤٠ مع عمر مقداره ١×٢٠ر  يناي١إمتلكت المنشأة مصنع طاقة في 
 وتقدر ٤٧٠ سنة أنها تبلغ ٣٧تقدر المنشأة تكاليف اإلزالة خالل فترة مقدارها . الدولية إلعداد التقارير المالية

ر  يناي١، وترى أن سعر الخصم المناسب لم يتغير منذ %٥سعر الخصم المناسب المعدل حسب المخاطرة أنه 
١×٢٠.  

  

  تطبيق المتطلبات 

  %).٥ سنة بمقدار ٣٧ مخصوماً لمدة ٤٧٠ (٧٧ اإلزالة المعترف به في تاريخ اإلنتقال هو إلتزام
  

اً مقدراً عند اإلمتالك ليتم إلتزام  ×٢٠ يناير ١ رجوعاً لمدة ثالث سنوات أخرى إلى لتزامتعطي خصم اإل
  ٥٠=٣/٤٠×٦٧لمتراكم لألصل هو ، واإلستهالك ا٦٧إدخاله في تكلفة األصل البالغ 

  

المبالغ المعترف بها في الميزانية العمومية اإلفتتاحية التي تم إعدادها بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير 
هي بشكل موجز كما ) ٢٠٠٤ يناير ١(المالية في تاريخ اإلنتقال إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

  -:يلي

  ٦٧     الة المشمولة في تكلفة المصنع تكلفة اإلز

  )٥(        اإلستهالك المتراكم 

  )٧٧(           اإلزالة إلتزام

  )١٥(    المكاسب غير الموزعة/ صافي األصول 

  

تحديد "  للجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٤التفسير 
  "ما إذا كان ترتيب يحتوي على عقد إيجار

 المقاييس عند بدء الترتيب لتحديد ما إذا كان الترتيب  يحتوي على عقد إيجار، كما أنه ٤تفسير يبين ال  ٢٠٤تنفيذ
  .يبين متى يجب إعادة تقييم الترتيب الحقاً

 من التحديد وبدالً إنتقالي، إستثناء على ١و من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية٢٥تنص الفقرة   ٢٠٥تنفيذ
ن الترتيب يحتوي على عقد إيجار في بدء الترتيب والحقاً إعادة تقييم هذا الترتيب بأثر رجعي ما إذا كا

كما هو مطلوب في الفترات قبل اإلنتقال إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يمكن للمنشآت 
تقارير المالية تحديد ما إذا كانت الترتيبات القائمة في تاريخ اإلنتقال إلى المعايير الدولية إلعداد ال

 على تلك الترتيبات على أساس ٤ من التفسير ٩-٦تحتوي على عقود إيجار، وذلك بتطبيق الفقرات 
  .  الحقائق والظروف التي سادت في ذلك التاريخ
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   تحديد ما إذا كان ترتيب يحتوي على عقد إيجار :٢٠٢مثال

 

  الخلفية 

هي لمرة األولى  بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية منشأة تاريخ بياناتها المالية التي تم إعدادها ل
 فقط، وتاريخ إنتقالها إلى ٦×٢٠، وتشمل معلومات مقارنة لعام ٧×٢٠ ديسمبر ٣١الفترة التي تنتهي في 

  .٦×٢٠ يناير ١المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية هو لذلك 
  

 كان هناك ٠×٢٠ يناير ١ دفع لتزويد الغاز، وفي -أو–ب أخذ  دخلت المنشأة في ترتي٥×٢٠ يناير ١في 
  .تغير في األحكام التعاقدية للترتيب

  

  تطبيق المتطلبات 

 يمكن للمنشأة أن تحدد ما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد إيجار بتطبيق المقاييس في ٦×٢٠ يناير ١في 
ائمة في ذلك التاريخ، وبالتناوب تطبق المنشأة  على أساس الحقائق والظروف الق٤ من التفسير ٩-٦الفقرات 

 يناير ١ وتعيد تقييم الترتيب في ٥×٢٠ يناير ١هذه المقاييس على أساس الحقائق والظروف القائمة في 
، وإذا حدد أن الترتيب يحتوي على عقد إيجار فإن على المنشأة إتباع اإلرشادات في الفقرات  تطبيق ٠×٢٠
  .١٦ تطبيق- ١٤
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  ٢ الدولي إلعداد التقارير الماليةمعيار ال
  

  سهم على أساس األالدفع
  

 ينـاير   ١٧ الناتجة من المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليـة الـصادرة فـي            التعديالتتتضمن هذه النسخة    

٢٠٠٨.  
  

في " لى أساس األسهم  الدفع ع  "٢إصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية           

  ٢٠٠٤فبراير 

  

  -:٢أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية التعديالت التالية على المعيار الدولية إلعداد التقارير المالية 

  )٢٠٠٨الصادر في (شروط تحفيز الموظف على األداء واإللغاءات  •

  
افقة من خالل المعيـار الدوليـة إلعـداد          ومستنداته المر  ٢وتم تعديل المعيار الدولية إلعداد التقارير المالية        

  ).٢٠٠٨ عام تعديلهكما تم " (إندماج األعمال "٣التقارير المالية 
  

  -:٢التفسيرات التالية تتعلق بالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  ) ٢٠٠٤كما هو معدل في  ("الخاص ذات الغرض للمنشآت –توحيد البيانات المالية " ١٢التفسير  •

 "٢نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  "٨ ر لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةتفسي •
  )٢٠٠٦الصادر في يناير (

 معامالت -٢المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية "١١تفسير لجنة معايير الدولية إلعداد التقارير المالية  •
  )٢٠٠٦في نوفمبر الصادر " (المجموعة وأسهم الخزينة
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  المحتويات

  الفقرات  
  ٨-١مقدمة  مقدمةال
    

   ٢المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  الدفع على أساس األسهم

  

  ١  الهدف
  ٦- ٢  النطاق

  ٩- ٧  عترافاإل
الملكية في  حقوق  المعامالت التي تكون فيها البضاعة أو الخدمات هي المقابل ألدوات           

   المنشأة
٢٩-١٠  

  ١٣-١٠  ة عامة نظر
  ١٥-١٤   الخدماتإستالمالمعامالت التي يتم فيها 

 بالرجوع إلـى القيمـة العادلـة ألدوات حقـوق الملكيـة             التي يتم قياسها  المعامالت  
  الممنوحة 

٢٥-١٦  

  ١٨- ١٦  تحديد القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة
  ٢١- ١٩  اءالتي تستخدم لتحفيز الموظف على األدشروط ال ملةمعا

  أ٢١  معالجة الشروط غير المحفزة على األداء
  ٢٢  معاملة ميزة التبادل

  ٢٣  ستحقاقاإلتاريخ ما بعد 
  ٢٥- ٢٤   حقوق الملكية بموثوقية  تقدير القيمة العادلة ألدواتعند صعوبة

 حقوق الملكية، بما في ذلك      وات أد  والشروط التي تم على أساسها منح      البنود تتعديال
  إللغاء والتسوية اعمليات 

٢٩-٢٦  

التي تشتري فيها المنشأة البضاعة أو الخدمات مقابـل اإللتزامـات التـي             معامالت  ال
   تتحملها أمام المورد

٣٣-٣٠  

  ٤٣-٣٤  معامالت الدفع على أساس األسهم مع بدائل النقد
 رإختيا للطرف المقابل تفاق  س األسهم التي توفر فيها بنود اإل       الدفع على أسا   معامالت
  التسوية 

٤٠-٣٥  

 إختيـار تفـاق للمنـشأة     س األسهم التي توفر فيها بنـود اإل       معامالت الدفع على أسا   
  التسوية 

٤٣-٤١  

  ٥٢-٤٤  اإلفصاحات
  ٥٩-٥٣  نتقاليةإلاألحكام ا

  ٦٢-٦٠  تاريخ النفاذ
    مالحقال
    تعريف المصطلحات   أ
    إرشادات التطبيق ب
    األخرىداد التقارير المالية تعديالت على المعايير الدولية إلع ج

  

    ٢موافقة المجلس على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

    ستنتاجاتأساس اإل
    إرشادات التنفيذ
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 والمالحـق   ٦٢-١ مذكور في الفقرات     " على أساس األسهم   الدفع" ٢ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية    إن  

.  المبادئ الرئيسية   الغامق بالخط بينةوتوضح الفقرات الم  . نفس أثر الصالحية والنفاذ   جميع الفقرات لها    . ج  -أ

وتظهـر  .  في المعيـار   للمرة األولى عند ذكره    بالخط المائل  فهو يرد  "أ"في الملحق    تعريف المصطلحات أما  

يجـب   .ر المالية لمعايير الدولية إلعداد التقاري   با  الخاص  المصطلحات قائمةتعريفات المصطلحات األخرى في     

مقدمـة    وفي سياق  ،ستنتاجاتأساس اإل و الهدف منه  سياق في   ٢ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية    قراءة  

معيار المحاسـبة   ويقدم  .  تحضير وعرض البيانات المالية   الدولية إلعداد التقارير المالية وإطار      معايير  الإلى  

 وتطبيـق  ختيـار  أساسـاً إل  "ة واألخطـاء  يتقديرات المحاسـب  الي  يرات ف السياسات المحاسبية والتغ  " ٨الدولي  

   .السياسات المحاسبية في غياب اإلرشاد الصريح
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  المقدمة
    ٢  إلعداد التقارير المالية المعيار الدوليأسباب إصدار

  

طط وتعتبر خطط األسهم  وخ    . سهم للموظفين أو أطراف أخرى     ما تمنح المنشآت أسهم أو خيارات أ       غالباً ١مقدمة
 ن التنفيـذيين  المـسؤولي كبـار   راء و المدبما في ذلك     ينمكافأة الموظف ل خاصية مشتركة سهم  خيارات األ 

وتصدر بعض المنشآت األسهم أو خيارات األسهم لكي تدفع للمـوردين،           . والعديد من الموظفين اآلخرين   
  .مثل موردي الخدمات المهنية

  

 موضـوع  يغطـي   إلعـداد التقـارير الماليـة   ر دولي، لم يكن هناك معياالمعيارهذا   تم إصدار إلى أن    ٢مقدمة

المعايير الدوليـة إلعـداد      المخاوف بشأن هذه الفجوة في       أثيرتقد  و.  وقياسها بهذه المعامالت عتراف  اإل

  . في العديد من البلدان على أساس األسهمالدفع لمعامالت المتزايد نتشارلإل نظراً، التقارير المالية
  

  معيارلهذا االخصائص الرئيسية ل
 

  في بياناتها المالية، بما في      على أساس األسهم   الدفع بمعامالت عترافاإلالمنشأة  من  المعيار  هذا   قتضيي ٣مقدمة

أصـول أخـرى، أو     ب، أو   نقـداً  تسويتها   ينبغي التي   خرىاألطراف  األ مع الموظفين أو     المعامالت ذلك

المعامالت ما يخص    ستثناءإب،  اريالمعهذا  في   وال يوجد استثناءات  . صة بالمنشأة أدوات حقوق ملكية خا   ب

  .أخرى معاييرنطبق عليها التي ت
  

  -: على أساس األسهمالدفع معامالتمبادئ القياس ومتطلبات محددة لثالثة أنواع من  المعيار يبين هذا ٤مقدمة
  

الملكيـة فـي    ألدوات حقـوق     كمقابل أو الخدمات    البضاعة فيها المنشأة    تستلمالتي   معامالتال  )أ (
 ؛) األسهم أو خيارات األسهملكبما في ذ(لمنشأة ا

  

التي تتحملها أمـام     لتزامات اإل مقابل أو الخدمات    التي تشتري فيها المنشأة البضاعة     معامالتال  )ب (
أسهم المنـشأة أو أدوات     ) أو قيمة (مبالغ تعتمد على سعر      لقاء أو الخدمات    البضاعةمورد تلك   

 ؛ وحقوق الملكية األخرى للمنشأة
  

تفاق للمنشأة أو   اإل أو خدمات، وتوفر بنود      بضاعة تشتريفيها المنشأة أو     تستلم المعامالت التي   )ج (
 أو بإصـدار أدوات     نقـداً  المعاملـة  المنشأة إما تسوية     إختيار أو الخدمات    البضاعةتلك  لمورد  

 .حقوق الملكية
 
، في المنشأة التي تستلم فيها المنشأة البضاعة أو الخدمات كمقابل ألدوات حقوق الملكية            معامالت  لبالنسبة ل  ٥مقدمة

في حقوق الملكية،   قابلة   والزيادة الم  المستلمة،الخدمات   وأ البضاعة قياس المنشأة   منالمعيار  هذا   يقتضي

 تقدير تلك القيمة العادلة     من غير الممكن   لم يكن    ما،  المستلمة أو الخدمات    للبضاعةالقيمة العادلة   ب مباشرة

 بموثوقيـة،   المـستلمة  أو الخدمات    للبضاعةالقيمة العادلة    تقديرفإذا لم يكن باستطاعة المنشأة      . بموثوقية

 قيمتها والزيادة المقابلة في حقوق الملكية بشكل غير مباشر بالرجوع إلى القيمة العادلة              قياس هاُيطلب من 

  -:وزيادة على ذلك. ألدوات حقوق الملكية الممنوحة
  

   المنـشأة  ُيطلب مـن  ت مماثلة،    يقدمون خدما  ن مع الموظفين واآلخرين الذي    للمعامالتبالنسبة    )أ (
كن نموذجيا تقدير القيمة     القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة، ألنه من غير المم          قياس
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 القيمة العادلـة ألدوات حقـوق الملكيـة         اسوتق.  بموثوقية المستلمة ين لخدمات الموظف  العادلة
 . تاريخ المنحفيالممنوحة 

  

، )وأولئك الذين يقدمون خدمات مماثلة    (اف أخرى غير الموظفين     مع أطر للمعامالت  أما بالنسبة     )ب (
 يمكـن تقـديرها     المستلمة أو الخدمات    للبضاعة بأن القيمة العادلة     قابل للدحض فهناك افتراض   

 أو  البـضاعة  القيمة العادلة في التاريخ الذي تحصل فيه المنشأة على           تلكويتم قياس   . بموثوقية
فتراض، يتم قيـاس     اإل دحضوفي حاالت نادرة، إذا تم      . الخدمة الطرف المقابل الذي يقدم فيه    

 في التاريخ   التي تم قياسها   ، بالرجوع إلى القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة        المعاملة
 .الخدمةفيه  الطرف المقابلقدم ي أو البضاعة فيه المنشأة على تحصلالذي 

  

 بالرجوع إلى القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكيـة         االتي تم قياسه   أو الخدمات    للبضاعةبالنسبة    )ج (
 عنـد   عتباركافة الشروط التي تحفز الموظف على األداء بعين اإل          المعيار  هذا الممنوحة، يحدد 

، عند تقدير القيمة العادلـة      شروط السوق وال تأخذ    . تقدير القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية     
ؤخـذ   من ذلك، تُ   وبدالً). كما تم تحديده أعاله   (س ذو العالقة    تاريخ القيا في  خيارات  اللألسهم أو   

 تعـديل عـدد أدوات      من خالل  في الحسبان الشروط التي تستخدم لتحفيز الموظف على األداء        
 أو  للبـضاعة المعترف به   لغ  المبستند  ، بحيث ي  المعاملةحقوق الملكية المشمولة في قياس مبلغ       

وات حقوق  عدد أد إلى    بشكل أساسي  ممنوحةالملكية  ال دوات حقوق أل المستلمة كمقابل الخدمات  
عتراف بأي مبلغ   ساس تراكمي، ال يتم اإل    ، وعلى أ  ولذلك.  في النهاية  هاإستحقاقالملكية التي يتم    

 أدوات حقوق الملكية الممنوحة بسبب اإلخفاق       إستحقاق إن لم يتم     المستلمة أو الخدمات    للبضاعة
شـرط سـوقي     بإسـتثناء  (م لتحفيز الموظف على األداء     التي تستخد  شروطال أحدفي استيفاء   

 ).معين
  

 أسعار السوق،   إلىأن تستند القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة         المعيار  هذا   قتضيي  )د (
 منح أدوات حقوق الملكية      عليها تم بناء إذا توفرت، وكذلك األخذ بالحسبان البنود والشروط التي         

 تقييم لتقـدير  أسلوب إستخدامسعار السوق، يتم تقدير القيمة العادلة ب   وفي حال عدم توفر أ    .  تلك
القياس في معاملة على أساس تجاري بـين أطـراف           في تاريخ     تلك سعر أدوات حقوق الملكية   

 .مطلعةراغبة و
  

على سـبيل   (خيار أو سهم    منح   في حال تعديل بنود وشروط       متطلباتال أيضاًالمعيار    هذا يبين)   هـ (
 بمـنح آخـر     هإستبدال، أو   هشراء و إذا تم إلغاء المنح، أو إعادة      أ) إعادة تسعير خيار ما   المثال  

سوية لمنح  على سبيل المثال، وبغض النظر عن أي تعديل أو إلغاء أو ت           . ألدوات حقوق الملكية  
 ، كحـد أدنـى    ، أن تعترف المنشأة   عموماًر  المعيا  هذا يقتضيلموظفين،  ل الملكيةأدوات حقوق   

دوات حقـوق الملكيـة     أل العادلـة    القيمـة في تاريخ المنح ب    التي تم قياسها   المستلمةبالخدمات  
 .الممنوحة

  

التي تشتري فيها المنشأة البضاعة أو الخدمات مقابل اإللتزامات التي تتحملهـا أمـام               معامالتللبالنسبة   ٦مقدمة
القيمـة  ب  المتكبـد  لتزامواإل شتراةالم أو الخدمات    البضاعةالمنشأة  تقيس  أن  المعيار    هذا يقتضي،  المورد
في  لتزاملإل القيمة العادلة    إعادة قياس طلب من المنشأة    ، فإنه يُ  لتزاماإلتم تسوية   وإلى أن ت  . لتزاملإلالعادلة  

القيمة معترف بها في ربح أو       تاريخ التسوية، مع أية تغييرات في        فيو في نهاية كل فترة إعداد التقارير     
  .لفترةخسارة ا
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 أو  البـضاعة  للمنشأة أو مـورد      تفاقاإلالتي توفر فيها بنود       على أساس األسهم   الدفع لمعامالتبالنسبة   ٧مقدمة
 المنـشأة   ُيطلـب مـن   ملكية،  حقوق   أو بإصدار أدوات     نقداً المعاملة المنشأة إما تسوية     إختيارالخدمات  
عة أو  تـشتري فيهـا المنـشأة البـضا       معاملة  أنها   على   ،المعاملة تلك   مكونات أو   ،المعاملة تلك   محاسبة

يجـب   لتـزام إ فيه المنشأة    تكبدت، وإلى الحد الذي     الخدمات مقابل اإللتزامات التي تتحملها أمام المورد      
تكون فيها البضاعة أو الخدمات هي المقابل ألدوات        نها معاملة   على أ ، أو   )أصول أخرى بأو   (نقداًتسويته  

  .لتزام اإلهذا فيه تكبد لم يتموإلى الحد الذي ، حقوق الملكية في المنشأة
  

 -: لتمكين مستخدمي البيانات المالية من فهم ما يليمتنوعةمتطلبات إفصاح  هذا المعيارفرض ي ٨مقدمة
  

  خالل الفترة؛قائمة التي كانت  على أساس األسهمالدفع ترتيباتطبيعة ونطاق   )أ (
  

 ، أو القيمـة العادلـة ألدوات حقـوق        المستلمة أو الخدمات    للبضاعة تحديد القيمة العادلة     كيفية  )ب (
  والملكية الممنوحة خالل الفترة؛

 

 على ربح أو خسارة المنشأة للفترة وكذلك على مركزها           على أساس األسهم   الدفع معامالتر  أث  )ج (
 .المالي
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  ٢ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
  

   على أساس األسهمالدفع
  

  الهدف
  

 على أسـاس    معاملة دفع عندما تتولى   ينة  مع من قبل منشأة     التقرير المالي هو تحديد   المعيار  هذا  إن هدف    ١

 آثـار  المنشأة في أرباحها أو خسائرها ومركزها المالي         تعكس هذا المعيار بالتحديد أن      قتضيوي. سهماأل

 التي تمنح فيها خيارات     بالمعامالت المرتبطة   المصاريف، بما في ذلك      على أساس األسهم   الدفع معامالت

 .األسهم للموظفين
  

  النطاق
  

المعامالت التي تكون فيها البضاعة أو الخدمات        في محاسبة جميع  المعيار  هذا   تطبيقلى المنشأة   عينبغي   ٢

 -:بما في ذلكهي المقابل ألدوات حقوق الملكية 
  

،  في المنشأة  التي تكون فيها البضاعة أو الخدمات هي المقابل ألدوات حقوق الملكية          معامالت  ال  )أ (

 ،) األسهم أو خيارات األسهمبما في ذلك(
  

 التي تتحملها أمـام     لتزاماتشأة البضاعة أو الخدمات مقابل اإل     المعامالت التي تشتري فيها المن      )ب (

أسهم المنـشأة أو أدوات     ) أو قيمة ( مبالغ تعتمد على سعر      لقاءمورد تلك البضاعة أو الخدمات      

 ، وحقوق الملكية األخرى للمنشأة
  

تفاق للمنشأة أو   إل أو خدمات، وتوفر بنود ا     المعامالت التي تستلم فيها المنشأة أو تشتري بضاعة         )ج (

 أو  )أو بأصول أخرى   (نقداً المنشأة إما تسوية المعاملة      إختيارلمورد تلك البضاعة أو الخدمات      

 .بإصدار أدوات حقوق الملكية
  

  .٦ و٥ تينستثناء ما تمت اإلشارة إليه في الفقرإب
  
طـراف   أل من قبل مـساهميها   لكية لمنشأة ما     أدوات حقوق الم   عمليات نقل  تعتبر،  المعيارهذا  ألغراض   ٣

سهم، ما   على أساس األ   معامالت دفع ) بما في ذلك الموظفين   (لمنشأة   أو خدمات إلى ا    بضاعةقامت بتوريد   

وينطبق هذا  . تم توريدها للمنشأة   التي   خدماتال أو   البضاعة دفع قيمة  ليس   غرض النقل لم يكن واضحا أن     

ملكيـة  اللمنـشأة، أو أدوات حقـوق       بالشركة األم ل   الملكية الخاصة     أدوات حقوق  عمليات نقل  على   أيضاً

 .خدمات للمنشأة أو بضاعةلمنشأة أخرى في نفس مجموعة المنشأة، إلى أطراف قامت بتوريد 
 
دوات أل مالـك    صفتها /بصفته) آخر طرفأو  ( مع موظف    عينةم معاملة ال تعتبر ،  المعيارهذا  ألغراض   ٤

 جميـع  معينـة على سبيل المثال، إذا منحت منشأة       . سهم على أساس األ   دفعمعاملة  لمنشأة  احقوق ملكية   

ة بسعر أقل من    لمنشأشراء أدوات حقوق ملكية إضافية ل      من أدوات حقوق ملكيتها حق       صنف معين مالكي  

مـن  ملكية الدوات حقوق  أل مالك ألنه    الحق هذاالموظف   ستلمادوات حقوق الملكية تلك، و    القيمة العادلة أل  

 .المعيارهذا ، فإن منح أو ممارسة ذلك الحق ال يخضع لمتطلبات نف المحددذلك الص
  



  ٢المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

   لدولية  لجنة معايير المحاسبة ا          مؤسسة     حق التأليف ل      ©  ١٩٤

 تـشتري التي    على أساس األسهم   معامالت الدفع على  المعيار  ينطبق هذا   ،  ٢كما تمت اإلشارة في الفقرة       ٥
ـ ، والمـواد  المخـزون البضاعةوتتضمن .  أو خدماتبضاعة المنشأة أو تستلم  افيه ، سـتهالك  لإلة القابل

ال  غير أنـه  . األخرىغير المالية   األصول غير الملموسة واألصول     و،   والمعدات والمصانع تلكاتوالمم
 صـافي  كجزء مـن  البضاعة فيها المنشأة   تشتري التي   المعامالتعلى  تطبيق هذا المعيار    لمنشأة  ينبغي ل 

 إندماج"  ٣  المالية المعيار الدولي إلعداد التقارير    اينطبق عليه  أعمالعملية إندماج    في   المشتراةاألصول  
المنـشأة  أعمال مقابـل سـيطرة      إندماج  عملية   في   الصادرة، فإن أدوات حقوق الملكية      وعليه. "األعمال

المنـشأة  أدوات حقوق الملكية الممنوحة لمـوظفي       غير أن   . المعيارهذا   ضمن نطاق    ندرج ال ت  المشتراة  
. المعيـار هـذا   ضمن نطاق   تندرج  ) مرةعلى سبيل المثال مقابل خدمات مست     (موظفين   بصفتهم   المشتراة

إجراء تعـديالت أخـرى      أو   هاإستبدالأو  ترتيبات الدفع على أساس األسهم      إلغاء  ، فإن   على نحو مماثل  و
 .لهذا المعيـار   وفقاً محاسبتها   تتمملكية  الحقوق  أخرى ل إعادة هيكلة    أو   أعمالعملية إندماج    بسبب   عليها

 إرشادات حول تحديد ما إذا كانت أدوات حقـوق الملكيـة            ٣ المالية   يقدم المعيار الدولي إلعداد التقارير    
وبالتـالي  ( من المبلغ المنقول مقابل سيطرة المنـشأة المـشتراة            األعمال تعتبر جزء   إندماجالصادرة في   

 بهـا  عترافأو أنها مقابل الخدمة المستمرة ليتم اإل) ٣ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية      
  ). وبالتالي ضمن نطاق هذا المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية (ندماجفترة ما قبل اإلفي 

 
 بـضاعة  تشتري فيها المنشأة أو تستلم التي  على أساس األسهم   معامالت الدفع على  المعيار  هذا  ال ينطبق    ٦

األدوات "  ٣٢  من معيار المحاسـبة الـدولي      ١٠-٨ضمن نطاق الفقرات    معين  أو خدمات بموجب عقد     
  ٣٩ مـن معيـار المحاسـبة الـدولي     ٧-٥  أو الفقـرات   *)٢٠٠٣ عام   كما تم تعديله   ("العرض: المالية

 ). ٢٠٠٣ عام كما تم تعديله" (عتراف والقياساإل: األدوات المالية"
  

  عترافاإل
 

ساس  على أ  معاملة دفع  في   شتراةالمستلمة أو الم   أو الخدمات    البضاعةعتراف ب على المنشأة اإل  ينبغي   ٧
عتراف بالزيادة  على المنشأة اإل  كما ينبغي   .  الخدمات إستالمعند   أو   البضاعةسهم عندما تحصل على     األ
التي تكون فيها البضاعة أو     عاملة  الم أو الخدمات في     البضاعة إستالمفي حقوق الملكية إذا تم      قابلة  الم

 أو  البـضاعة  شراء إذا تم    ام معين عتراف بالتز اإل، أو   الخدمات هي المقابل ألدوات الملكية في المنشأة      
التي تشتري فيها المنشأة البضاعة أو الخدمات مقابل اإللتزامات التـي تتحملهـا             معاملة  الالخدمات في   
 .أمام المورد

 

غيـر   ة في معاملة دفع على أساس األسـهم       شتراالمستلمة أو الم   أو الخدمات    البضاعة تكونعندما ال    ٨
 .على أنها مصاريفعتراف بها اإليتم عتراف بها كأصول، مؤهلة لإل

  
 الخـدمات   إسـتهالك يتم  على سبيل المثال،    .  أو الخدمات  البضاعة إستهالك من   مصروفالنشأ  ي نموذجياً ٩

 إسـتهالك ويمكن  .  الخدمة الطرف المقابل  عندما يقدم    بالمصروفعتراف  إل يتم ا  وفي هذه الحالة  ،  مباشرة
 الحالـة يـتم     هذه الحق، وفي    تاريخ في   يتم بيعها ون،   فترة من الزمن، أو في حالة المخز       عبر البضاعة

عتـراف  إل ا أحيانـاً  مـن الـضروري      غير أنه . بيعها أو   البضاعة إستهالك عند   بالمصروفعتراف  إلا
علـى  . عتراف بها كأصول  إلة ل  غير مؤهل  ا أو الخدمات، ألنه   البضاعة أو بيع    إستهالك قبل   بالمصروف

 لتطوير منتج   مشروع معين  البحث في ة   كجزء من مرحل   لبضاعةا المنشأة   تشتريسبيل المثال، يمكن أن     
عتراف بها كأصـول    إل ل تكون غير مؤهلة  ، يمكن أن    البضاعةتلك   إستهالك عدم   وعلى الرغم من  . جديد

  .عمول بهالمالمعيار بموجب 
  

                                                 
 .٢٠٠٥ في نسخة عام ٣٢تم تعديل عنوان معيار المحاسبة الدولي  *
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حقوق التي تكون فيها البضاعة أو الخدمات هي المقابل ألدوات معامالت ال
   الملكية في المنشأة

  

  نظرة عامة
  

، التي تكون فيها البضاعة أو الخدمات هي المقابل ألدوات حقوق الملكية في المنشأة            معامالت  لبالنسبة ل  ١٠
 في حقوق الملكية مباشرة     المقابلة، والزيادة   المستلمة أو الخدمات    البضاعة قياسعلى المنشأة   ينبغي  

. القيمة العادلة بموثوقية  تلك  إلمكان تقدير    لم يكن با   ما أو الخدمات المستلمة،     للبضاعةالقيمة العادلة   ب
ينبغـي عليهـا     أو الخدمات المستلمة بموثوقية،      للبضاعةفإذا لم تستطع المنشأة تقدير القيمة العادلة        

القيمة العادلة ألدوات    *ة في حقوق الملكية بشكل غير مباشر بالرجوع إلى        قابل قيمتها والزيادة الم   قياس
  .حقوق الملكية الممنوحة

  

اآلخرين الـذين يقـدمون خـدمات       مع الموظفين و   المعامالت على   ١٠تطبيق متطلبات الفقرة    ن أجل   م ١١
 بالرجوع إلى القيمـة العادلـة ألدوات        المستلمة القيمة العادلة للخدمات     قياس على المنشأة     ينبغي ،†مماثلة

، المستلمة بموثوقيـة  خدمات  تقدير القيمة العادلة لل    نموذجياًحقوق الملكية الممنوحة، ألنه من غير الممكن        
  .تاريخ المنح لعادلة ألدوات حقوق الملكية تلك فيويجب قياس القيمة ا. ١٢ في الفقرة هو موضحكما 

  
لموظفين كجزء مـن    م أو أدوات حقوق الملكية األخرى إلى ا       خيارات األسه  وأمنح األسهم   نموذجيا  يتم    ١٢

عادة مـن   يكون  . ومنافع التوظيف األخرى  ب نقدي   ، باإلضافة إلى رات   مجموعة التعويضات الخاصة بهم   

وربمـا  .  الموظف في مجموعة تعويضات   محددة   لمكونات مباشرة   المستلمةلخدمات   ا غير الممكن قياس  

، دون قياس    بمجملها بشكل مستقل   لمجموعة التعويضات  قياس القيمة العادلة     أيضاًيكون من غير الممكن     

 مـنح األسـهم أو      أحيانـاً وزيادة على ذلك، يتم     . الممنوحة مباشرة  ألدوات حقوق الملكية     القيمة العادلة 

  أساسـية،  اتتعويـض  مجموعة  من كونها جزء من    بدالً،  مكافآت منح   اتفاقيةخيارات األسهم كجزء من     

على سبيل المثال كحافز للموظفين للبقاء في خدمة الشركة أو لمكافأتهم على جهودهم فـي تحـسين أداء                  

ة منـشأ التـدفع   ،  التعويضات األخرى  باإلضافة إلى    ، األسهم أو خيارات األسهم    نحومن خالل م  . منشأةال

 المنـافع ومن المحتمل أن يكون تقدير القيمة العادلة لتلـك  .  إضافيةمنافع للحصول على  تعويض إضافي 

 علـى   يتعـين ،  المـستلمة لخدمات  للقيمة العادلة   المباشر ل قياس  الوبسبب صعوبة   . صعبا أمراًاإلضافية  

 بالرجوع إلى القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكيـة  المستلمة القيمة العادلة لخدمات الموظف      قياسمنشأة  ال

  .الممنوحة
  

 الموظفين، يجب أن يكـون      غير مع أطراف أخرى     المعامالت على   ١٠تطبيق متطلبات الفقرة    من أجل     ١٣
.  بموثوقية المستلمة أو الخدمات    لبضاعةل تقدير القيمة العادلة     من الممكن  بأنه   قابل للدحض هناك افتراض   

قـدم فيـه    ي أو الـذي     البضاعة فيه المنشأة على     تحصل التاريخ الذي    فيويجب قياس تلك القيمة العادلة      
فتراض ألنها ال تـستطيع تقـدير       إل المنشأة هذا ا   دحضتوفي حاالت نادرة، إذا     .  الخدمة الطرف المقابل 
 أو الخـدمات    البضاعة قياس المنشأة   ينبغي على  بموثوقية،   ستلمةالم أو الخدمات    للبضاعةالقيمة العادلة   

 بشكل غير مباشر، بالرجوع إلـى القيمـة العادلـة ألدوات            ، في حقوق الملكية   قابلة والزيادة الم  المستلمة

                                                 
ة ألدوات القيمة العادلبضرب  أساسا المعاملة تقاس ألن ..."بـ سعر أو معدل" من بدالً "بالرجوع إلى"عبارة  معيارهذا الستخدم ي   *

التـي  بعدد أدوات حقوق الملكية  ) تنطبقأيهما   (١٣ أو   ١١ ة في الفقر  حدد التاريخ الم  في التي تم قياسها  حقوق الملكية الممنوحة،    
  .١٩ في الفقرة هو موضح، كما يتم استحقاقها

  
 . ي تقدم خدمات مماثلة جميع اإلشارات إلى الموظفين الجهات األخرى التأيضاًفي ما تبقي من هذا المعيار، تتضمن   †
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قدم فيه ي أو التاريخ الذي  البضاعةتاريخ حصول المنشأة على      في   التي تم قياسها  حقوق الملكية الممنوحة،    
  . الخدمةلمقابلالطرف ا

  

   الخدماتإستالم التي يتم فيها المعامالت
  

 فترة معينة مـن     إتمام الطرف المقابل طلب من   ال يُ وحة فورا،    أدوات حقوق الملكية الممن    إستحقاقإذا تم     ١٤

وفي حال عدم وجـود دليـل       . شرط ألدوات حقوق الملكية تلك    قيد أو   دون   مخوالالخدمة قبل أن يصبح     

 قد تم   ملكيةالدوات حقوق    كمقابل أل   من خدمات  الطرف المقابل ما يقدمه    المنشأة أن رض  تفت ذلك،   خالفب

 بالكامل في تاريخ المـنح،      المستلمة على المنشأة أن تعترف بالخدمات       ، ينبغي  الحالة هذهوفي  . استالمها

  . في حقوق الملكيةمقابلةمع زيادة 

  

 مـن  محـددة  فتـرة  الطرف المقابـل  كملحة إال عندما ي   أدوات حقوق الملكية الممنو    إستحقاق يتم   الإذا    ١٥
تلـك  الطرف المقابل من خدمات كمقابل ألدوات حقوق الملكيـة            ما سيقدمه  المنشأة أن تفترض   الخدمة،

كما يـتم    تلك الخدمات    محاسبةعلى المنشأة   ينبغي  و. ستحقاقإلا خالل فترة    ،في المستقبل سيتم استالمها   
علـى سـبيل    .  في حقوق الملكية   مقابلةمع زيادة   ،  ستحقاقإلا خالل فترة    لالطرف المقاب  من قبل    تقديمها
  -:المثال

  

إذا تم منح الموظف خيارات أسهم مشروطة بإكمال ثالث سنوات خدمة، فعلى المنشأة أن تفتـرض                  )أ (
،  في المـستقبل استالمهاخيارات األسهم سيتم ل كمقابل الموظف من قبل تقديمها سيتمأن الخدمة التي   

 . التي تمتد لثالث سنوات تلكستحقاقإلارة خالل فت
  

 إلى أن  المنشأة في خدمة    البقاءومعين  إذا تم منح الموظف خيارات أسهم مشروطة بإنجاز شرط أداء             )ب (

 تلبية فيهتم  ي اعتمادا على الوقت الذي      ختلف ي ستحقاقإلاطول فترة    كان، و  ذلك  شرط األداء  تلبيةتم  ي

خيارات األسـهم   ل كمقابليقدمها الموظف   سأن الخدمات التي    شرط األداء، على المنشاة أن تفترض       

 فتـرة  طول   تقديرعلى المنشأة   ويتعين  . المتوقعة ستحقاقإلاخالل فترة    ،في المستقبل سيتم استالمها   

إذا كان شرط   .  األداء ط النتيجة األكثر احتماال لشر    على أساس في تاريخ المنح،     المتوقعة   ستحقاقإلا

 مـع   نـسجم ييجب أن    المتوقعة   ستحقاقإل ا فترةسوق، فإن تقدير طول     رط  عبارة عن ش  األداء هو   

وإذا لم  . بعد ذلك   يتم تعديله  يارات الممنوحة، وال  فتراضات المستخدمة في تقدير القيمة العادلة للخ      إلا

 إذا  ،سـتحقاق إلاسوق، على المنشأة مراجعة تقديرها لطول فترة        عبارة عن شرط    يكن شرط األداء    

ختلف عـن التقـديرات      ي ستحقاقإلا أن طول فترة      إلى  حال أشارت معلومات الحقة    ، في لزم األمر 

 .السابقة
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 بالرجوع إلى القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية التي يتم قياسهاالمعامالت 
  الممنوحة

  

  تحديد القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة
  

رجوع إلى القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحـة، علـى            بال التي يتم قياسها  لمعامالت  لبالنسبة    ١٦
  السوق، أسعارأساس  ، على   تاريخ القياس المنشأة قياس القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة في          

مـع   ( تلك نحت على أساسها أدوات حقوق الملكية     إذا توفرت، مع األخذ بالحسبان الشروط والبنود التي مُ        
  .)٢٢-١٩طلبات الفقرات متمراعاة 

  

لم تكن أسعار السوق متوفرة، على المنشأة أن تقدر القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكيـة الممنوحـة                  إذا ١٧
 أدوات حقوق الملكية تلك في تاريخ القياس        سعرما كان سيكون عليه      لتقدير   معين أسلوب تقييم    إستخدامب

 مـع   منسجماويجب أن يكون أسلوب التقييم      . لّعةمطوراغبة   بين أطراف    معاملة على أساس تجاري   في  
فتراضـات التـي    إل كافة العوامل وا   شمل لتسعير األدوات المالية، وأن ي     عموماً التقييم المقبولة    منهجيات

مـع  ( الـسعر    تحديد عند   والمطلّعة المشاركة في السوق   عتبار األطراف الراغبة    إليمكن أن تأخذها في ا    
 . )٢٢-١٩متطلبات الفقرات مراعاة 

  
الذي يركـز   ومزيدا من اإلرشاد حول قياس القيمة العادلة لألسهم وخيارات األسهم،           "ب  " يحتوي الملحق  ١٨

  . لمنح األسهم أو خيارات األسهم للموظفينمشتركة تعتبر خصائص محددةعلى بنود وشروط 
  

  التي تستخدم لتحفيز الموظف على األداءشروط ال معاملة
  

على سـبيل المثـال،     . محددة إستحقاقشروط  ق الملكية مشروطا بتلبية     يمكن أن يكون منح أدوات حقو      ١٩

 ببقاء الموظـف فـي خدمـة        بشكل نموذجي يكون منح األسهم أو خيارات األسهم لموظف ما مشروطاً          
، كأن تحقق المنشأة نمـو      اط أداء يجب تلبيته   وويمكن أن يكون هناك شر    .  من الوقت  محددة لفترة   المنشأة
 الشروط التي تستخدم لتحفيـز  الحسبانفي ؤخذ ال تُو.  في سعر أسهمهامحددةزيادة  في األرباح أو     محدد

، عند تقدير القيمة العادلة لألسهم أو خيارات األسـهم فـي            شروط السوق  باستثناء،  الموظف على األداء  

الشروط التي تستخدم لتحفيز الموظف علـى         في الحسبان  خذينبغي أن تؤ  وبدال من ذلك،    . تاريخ القياس 

يستند المبلـغ    بحيث   ،المعاملةتعديل عدد أدوات حقوق الملكية المشمولة في قياس مبلغ           من خالل    األداء
 بشكل أساسـي إلـى     دوات حقوق الملكية الممنوحة   المستلمة كمقابل أل   أو الخدمات    للبضاعةالمعترف به   

ـ   لذلك.  في نهاية المطاف   هاإستحقاقيتم  عدد أدوات حقوق الملكية التي       اس تراكمـي، ال يـتم      ، وعلى أس

 أدوات حقوق الملكيـة الممنوحـة       إستحقاقإذا لم يتم    المستلمة   أو الخدمات    للبضاعةعتراف بأي مبلغ    إلا

، على سبيل المثال فـشل      أحد الشروط التي تستخدم لتحفيز الموظف على األداء       بسبب اإلخفاق في تلبية     
متطلبـات الفقـرة    مع مراعاة   ،   معين رط أداء  تلبية ش  عدم في إتمام فترة خدمة معينة، أو        الطرف المقابل 

٢١.  

  
 المـستلمة الخدمات  وأ للبضاعة معين ، على المنشأة أن تعترف بمبلغ ١٩تطبيق متطلبات الفقرة    من أجل    ٢٠

، هاإسـتحقاق أفضل تقدير متوفر لعدد أدوات حقوق الملكيـة المتوقـع           أساس  على   ستحقاقإلاخالل فترة   

 في حال أشارت معلومات الحقـة أن عـدد أدوات حقـوق             ، لزم األمر   إذا ،وعليها أن تعدل ذلك التقدير    

 راجـع ، على المنشأة أن ت    ستحقاقإلاوفي تاريخ   .  يختلف عن التقديرات السابقة    هاإستحقاقالملكية المتوقع   

  .٢١متطلبات الفقرة  في النهاية، مع مراعاة هاإستحقاقالتقدير ليعادل عدد أدوات حقوق الملكية الذي تم 
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أو قابليـة    (سـتحقاق إلا بـه    اكون مشروط ي مستهدف سعر سهم     في الحسبان، مثل   شروط السوق تؤخذ   ٢١

، على المنـشأة أن تعتـرف،       لذلك.  عند تقدير القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة        ،)الممارسة

طرف من   المستلمة أو الخدمات    البضاعةشروط السوق، ب  ملكية وفق   المنح أدوات حقوق    عمليات  بالنسبة ل 

 الخدمات  ،على سبيل المثال  (  التي تستخدم لتحفيز الموظف على األداء      األخرى شروطال يلبي كافة    مقابل

 .تم تلبية شرط السوقي، بغض النظر عما إذا )المحددةفترة ليبقى في الخدمة طوال ا المستلمة من موظف
  

  معالجة الشروط غير المحفزة على األداء
 كافة الشروط غير المحفزة على األداء عند تقدير         عتبارن تأخذ المنشاة بعين اإل     على نحو مماثل، يجب أ      أ٢١

لذلك، وبالنسبة لمنح أدوات حقوق الملكية مع شروط غير         . القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة     

افـة  محفزة على األداء، يجب أن تعترف المنشأة بالسلع أو الخدمات من الطرف المقابل والتي تلبـي ك                

، الخدمات التي تم الحصول عليهـا مـن         مثالً(الشروط المحفزة على األداء التي ال تعتبر شروط سوقية          

  . ، بغض النظر عن تلبية تلك الشروط غير المحفزة)موظف يبقى في الخدمة للفترة المحددة للخدمة

  
  ميزة التبديل معاملة

  

في الحسبان عند تقـدير القيمـة العادلـة          الميزةهذه  ؤخذ  ال تُ ،  بميزة التبديل   التي تتسم  خياراتلبالنسبة ل  ٢٢

أنه منح لخيار جديد،     على   التبديلخيار  تم محاسبة   يوبدال من ذلك،    . للخيارات الممنوحة في تاريخ القياس    

  .الحقاخيار هذا الإذا وعندما يتم منح 
  

  ستحقاقإلاما بعد تاريخ 
  

 في  قابلةمعتراف بزيادة   إل، وكذلك ا  ٢٢-١٠فقرات  ل ل وفقاً أو الخدمات المستلمة     البضاعةعتراف ب إلبعد ا  ٢٣

على سبيل  . ستحقاقإلا حقوق الملكية بعد تاريخ      ة، ال تقوم المنشأة بتعديل الحق على مجموع       حقوق الملكي 

 إلغـاء  من موظف ما، إذا تم الحقا        المستلمةالمثال، ال تعكس المنشأة الحقا المبلغ المعترف به للخدمات          

وعلى أية حـال،    . سة الخيارات  يتم ممار  ، أو في حالة خيارات األسهم، ال      مستحقةلاأدوات حقوق الملكية    

 حقوق  مكوناتأحد  من   النقل أيملكية،  ال وقحقضمن   بالنقلعتراف  إل ا من هذا المتطلب المنشأة     ال يعيق 

  .الملكية إلى آخر
  

  دوات حقوق الملكية بموثوقيةأل  القيمة العادلة تقديرعند صعوبة
  

 علـى أسـاس     دفعمعاملة   عندما يطلب من المنشأة قياس       ٢٣-١٦الفقرات  الواردة في   لبات  متطالتنطبق   ٢٤

وفي حاالت نـادرة، قـد ال تـتمكن    . سهم بالرجوع إلى القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة   األ

 وفقـاً  المنشأة من تقدير القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة في تـاريخ القيـاس بموثوقيـة،               

  -: الحاالت النادرة فقط، على المنشأة أن تقوم بما يليهذهوفي . ٢٢-١٦الفقرات الواردة في متطلبات لل
  

 فيه المنـشأة علـى      تحصل في التاريخ الذي     ، مبدئياً قيمتها الجوهرية بقياس أدوات حقوق الملكية       )أ (

 فيو  فترة إعداد التقارير   نهاية كل   في الخدمات، والحقا    الطرف المقابل قدم فيه   الذي ي  أو   البضاعة

. عتراف بأي تغيير في القيمة الجوهرية في األربـاح أو الخـسائر           إلتاريخ التسوية النهائية، مع ا    

 عند ممارسة    على أساس األسهم   الدفع ترتيب في النهاية تسوية  وبالنسبة لمنح خيارات األسهم، يتم      

فـي  على سبيل المثال     (قضائهاإنأو  ) ف التوظي إنتهاء عندعلى سبيل المثال     ( أو إلغائها  الخيارات

 ).الخيارعمر  نهاية
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ـ عدد أدوات حقـوق الملكيـة التـي         أساس   أو الخدمات المستلمة على      البضاعةعتراف ب إلا  )ب ( تم ي
ولتطبيـق هـذا   .  ممارستها فـي النهايـة    يتم)  للتطبيق قابالًحيثما كان   ( في النهاية أو،     هاإستحقاق

 أو الخـدمات    البضاعةعتراف ب إليل المثال، على المنشأة ا    المتطلب على خيارات األسهم، على سب     
، باستثناء أن المتطلبات فـي      ١٥ و ١٤ تين للفقر وفقاً،  إن وجدت  ،ستحقاقإلاالمستلمة خالل فترة    

المبلـغ المعتـرف بـه      ويجب أن يعتمـد     .  ال تنطبق  ي معين سوقالمتعلقة بشرط   ) ب(١٥لفقرة  ا
. هاإستحقاق عدد خيارات األسهم المتوقع      على ستحقاقإلا أو الخدمات المستلمة خالل فترة       للبضاعة

 عند الضرورة، إذا أشارت معلومات الحقـة إلـى أن عـدد             ،وعلى المنشأة أن تعدل ذلك التقدير     
، علـى   سـتحقاق إلاوفي تاريخ   .  يختلف عن التقديرات السابقة    هإستحقاقخيارات األسهم المتوقع    

وبعـد  .  في النهايـة   هاإستحقاقات حقوق الملكية التي تم      المنشأة أن تراجع التقدير ليعادل عدد أدو      
 أو الخدمات المستلمة إذا تم      للبضاعة ، على المنشاة أن تعكس المبلغ المعترف به       ستحقاقإلاتاريخ  
 . خيار السهمعمرفي نهاية انتهت إلغاء خيارات األسهم أو الحقا 

 
 على  تن أي تعديال  ، ذلك أل  ٢٩-٢٦قرات  الضروري تطبيق الف  ، فليس من    ٢٤إذا طبقت منشأة ما الفقرة       ٢٥

 طريقـة  عليها منح أدوات حقوق الملكية سيتم أخذها بالحسبان عند تطبيق            اًالشروط التي تم بناء   البنود و 

تم التي   ملكيةالأدوات حقوق    إذا قامت منشأة ما بتسوية منح        لكن. ٢٤ في الفقرة    بينةالقيمة الجوهرية الم  

  -:لمنشأة القيام بما يلي، فعلى اعليها٢٤الفقرة  تطبيق
  

 التسوية على أنهـا تعجيـل       محاسبةعلى المنشأة   ينبغي  ،  ستحقاقإلاإذا حدثت التسوية خالل فترة        )أ (

لخـدمات  ل عتراف بـه  إل ا كان سيتم عتراف فورا بالمبلغ الذي     إلويكون عليها بالتالي ا   ،  ستحقاقإلل

 .ستحقاقإلافترة ما تبقى من المستلمة خالل 
  

 كخصم  أيملكية،  ال التسوية على أنها إعادة شراء ألدوات حقوق         تمت عند  عةأي دف  محاسبةيجب    )ب (

 القيمة الجوهريـة ألدوات حقـوق       الدفعة تتجاوز فيه  فيما عدا إلى الحد الذي    من حقوق الملكية،    

 علـى أنـه     هـذه الزيـادة   عتراف بمثل   إل ا تموي. تاريخ إعادة الشراء   في   التي تم قياسها  الملكية،  

 .مصروف
  

منح أدوات حقوق الملكية، بما في  على أساسها  تمالبنود والشروط التيتعديالت 
  ذلك عمليات اإللغاء والتسوية

  
على سبيل المثـال،    .  منح أدوات حقوق الملكية     عليها بناءيمكن أن تعدل المنشأة البنود والشروط التي تم          ٢٦

، مما يزيد من    )اتسعير الخيار إعادة ت أي  ( للموظفين   ة الممنوح اتيمكنها أن تخفض سعر ممارسة الخيار     

 التعـديالت   آثـار   لمحاسبة ٢٩-٢٧في الفقرات من      الواردة متطلباتال إن. القيمة العادلة لتلك الخيارات   
 يجب تطبيـق المتطلبـات      إال أنه .  مع الموظفين   على أساس األسهم   معامالت الدفع في سياق   معبر عنها   

 الموظفين يتم قياسها بالرجوع إلى      غيرراف أخرى   مع أط معامالت الدفع على أساس األسهم       على   أيضاً

في إلى تاريخ المنح    ن أية إشارات    وفي الحالة األخيرة، فإ   . الممنوحةالقيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية      
 أو تاريخ تقديم    البضاعة إلى تاريخ حصول المنشأة على        من ذلك  بدالً  يجب أن تشير   ٢٩ - ٢٧الفقرات  

  . للخدمةالطرف المقابل
  

القيمـة العادلـة     ب مـنح ال في تاريخ    التي تم قياسها   المستلمةعلى المنشأة أن تعترف كحد أدنى بالخدمات         ٢٧
 أدوات حقوق الملكية تلك بسبب اإلخفاق فـي تلبيـة           إستحقاق لم يتم    ماألدوات حقوق الملكية الممنوحة،     

 بغض النظر   هذا األمر طبق  وين.  في تاريخ المنح   تحديدهتم  )  شرط السوق  بإستثناء ( معين إستحقاقشرط  
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 إلغـاء أو  أيعن أية تعديالت على البنود والشروط التي تم على أساسها منح أدوات حقوق الملكيـة، أو              

 بآثـار وباإلضافة إلى ذلك، علـى المنـشأة أن تعتـرف           . تسوية على ذلك المنح ألدوات حقوق الملكية      

مفيـدة   التـي تكـون    أو    على أساس األسهم   دفع ال لترتيب القيمة العادلة     من مجموع  التعديالت التي تزيد  

   .  حول تطبيق هذا المتطلباتشادإر "ب "الملحق ويتضمن. بخالف ذلك للموظف
  

 المـنح   بإسـتثناء  (سـتحقاق إلافترة   خالل   اقامت بتسويته أو  أدوات حقوق الملكية    منح  لغت المنشأة   أإذا   ٢٨

  -):موظف على األداءالتي تستخدم لتحفيز الشروط الالملغي عندما ال يتم تلبية 
  

 بالتـالي ، ويجـب عليهـا      ستحقاقإلافي   اإللغاء أو التسوية على أنه تعجيل        محاسبةعلى المنشأة     )أ (

ما لخدمات المستلمة خالل    عتراف به ل  إلاذلك  ل  خالفا  كان من الممكن   عتراف فورا بالمبلغ الذي   إلا
 .ستحقاقإلافترة تبقى من 

  

 حقوق  حصةإلغاء أو تسوية المنح على أنها إعادة شراء          للموظف عند    تتمدفعة  أية  ينبغي محاسبة     )ب (
 القيمـة العادلـة     الدفعـة  التي تتجاوز فيها  حالة  الكاقتطاع من حقوق الملكية، باستثناء      أي  ملكية،  

بمثـل  عتراف  إلويجب ا . تاريخ إعادة الشراء   في   التي تم قياسها   ألدوات حقوق الملكية الممنوحة   

، إلتـزام ، إذا كانت الدفع على أساس األسهم يشمل مكونـات           لكن .مصروفعلى أنه   هذه الزيادة   

ويجب محاسبة  .  في تاريخ اإللغاء أو التسوية     لتزامفيجب على المنشأة إعادة قياس القيمة العادلة لإل       

  . لتزام كإطفاء لإللتزامأي دفعة لتسوية مكون اإل
  

فيه منح أدوات حقوق الملكية    في التاريخ الذي تم     والموظف أدوات حقوق ملكية جديدة،      إذا تم منح      )ج (
 المنشأة أدوات حقوق الملكية الجديدة الممنوحة على أنها أدوات حقوق ملكية بديلة عن              تحددتلك،  

 منح أدوات حقوق الملكية البديلة بـنفس        محاسبةعلى المنشأة   ، ينبغي   الملغاةأدوات حقوق الملكية    

 ٢٧ للفقـرة    وفقـاً وات حقـوق الملكيـة،       تعديل المنح األصلي ألد    تتم فيها محاسبة  الطريقة التي   

 الممنوحة هي الفرق بين القيمـة       المتزايدةالقيمة العادلة   إن  . "ب" في الملحق    ة الوارد اتواإلرشاد

 فـي  ،القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكيـة الملغـاة  صافي العادلة ألدوات حقوق الملكية البديلة و  

القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الملغاة هي       افي  إن ص . نح أدوات حقوق الملكية البديلة    تاريخ م 
لموظـف عنـد    إلى ا تسدد   مبلغ أي دفعة  منها  مباشرة قبل عملية اإللغاء، مطروحا      قيمتها العادلة   

.  أعـاله  "ب" للفقرة   وفقاً كاقتطاع من حقوق الملكية      محاسبتهام  تإلغاء أدوات حقوق الملكية التي ت     

بديلـة  ملكيـة  أدوات حقوق الممنوحة على أنها الجديدة وق الملكية  المنشأة أدوات حقتحددوإذا لم  
 منح  على أنه تلك   أدوات حقوق الملكية الجديدة      ينبغي عليها محاسبة  ألدوات حقوق الملكية الملغاة،     
 .جديد ألدوات حقوق الملكية

  

ـ            أ      ٢٨ ى األداء، فيجـب علـى      إذا باستطاعة المنشاة أو الطرف المقابل اختيار تلبية الشروط غير المحفزة عل
المنشأة معالجة إخفاق المنشأة أو الطرف المقابل في تلبية الشروط غير المحفزة على األداء خالل فتـرة                 

  .اإلستحقاق كعملية إلغاء
 

 للموظف  المسددةمحاسبة الدفعة   يجب  ،  مستحقةملكية  شراء أدوات حقوق    بإعادة   معينة منشأة   قامتإذا     ٢٩

القيمة العادلة ألدوات حقـوق       الدفعة باستثناء الحالة التي تتجاوز فيها    ق الملكية،   على أنه اقتطاع من حقو    

 علـى   الزيادة هذهعتراف بمثل   إلويجب ا .  في تاريخ إعادة الشراء    التي تم إعادة شراؤها وقياسها     الملكية

  .مصروفأنه 
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التـي  التي تشتري فيها المنشأة البضاعة أو الخدمات مقابـل اإللتزامـات            معامالت  ال
   تتحملها أمام المورد

  

لمعامالت التي تشتري فيها المنشأة البضاعة أو الخدمات مقابل اإللتزامات التي تتحملها أمـام       بالنسبة ل   ٣٠

.  لإللتـزام  العادلةالقيمة  ب  المتكبد واإللتزام المشتراةالخدمات   وأ البضاعة، على المنشأة قياس     المورد

نهاية فترة إعـداد     كل   في لإللتزامالمنشأة إعادة قياس القيمة العادلة      ، على   اإللتزاموإلى أن تتم تسوية     

ي القيمة العادلة معترف بها فـي أربـاح أو خـسائر             تاريخ التسوية، مع أية تغييرات ف      وفي التقارير

  .فترةال
  
 موعةمجكجزء من    مكافأة مقابل ارتفاع سعر األسهم    للموظفين    على سبيل المثال، يمكن أن تمنح المنشأة          ٣١

 بمنحهم الحق في األسهم      نقدية مستقبلية  دفعةأو يمكن أن تمنح المنشأة موظفيها       . التعويضات الخاصة بهم  

على ( إما إلزاميا    ستردادإلالقابلة ل )  عند ممارسة خيارات األسهم    سيتم إصدارها  األسهم التي    بما في ذلك  (

  . الموظفإختيارأو حسب )  عند انتهاء التوظيفسبيل المثال،
  

 يقدم الموظفون   حين  تلك الخدمات  مقابلالدفع  التزام  ب بالخدمات المستلمة، و   اإلعتراف المنشأة   ينبغي على   ٣٢

، مكافآت الموظفين مقابل ارتفاع سـعر األسـهم        بعض   إستحقاقمباشرة  يتم  على سبيل المثال،    . الخدمة

وفي . نقديةالدفعة   لقبض ال  نمخوليطلب من الموظفين إتمام فترة معينة من الخدمة ليصبحوا           ال يُ  بالتاليو

 لقـاء ن  التي يقـدمها الموظفـو    الخدمات   إستالمقد تم    ه المنشأة أن  تفترض ذلك،   بخالفدليل  غياب  حال  

تراف فورا بالخدمات المستلمة    عإل عليه، على المنشأة ا    وبناء. مكافأة الموظفين مقابل ارتفاع سعر األسهم     

 فترة معينة   ين إال بعد أن ينهي الموظف      المذكورة أعاله  المكافأة اقإستحقوإذا لم يتم    . مقابلهاالدفع  وبالتزام  

ـ يقـدم   ، حيـث    مقابلهاالدفع  وبالتزام  عتراف بالخدمات المستلمة    إلمن الخدمة، على المنشأة ا      ونالموظف

 .الخدمة خالل تلك الفترة
 
لمكافأة القيمة العادلة   به  إلى أن تتم تسويت    فترة إعداد التقارير  كل  نهاية    في بشكل أولي  لتزامإلايجب قياس    ٣٣

، مع األخذ بالحسبان البنود تسعير الخياراتتطبيق نموذج   من خالل    ،الموظفين مقابل ارتفاع سعر األسهم    

 .تاريخهومدى تقديم الموظفين للخدمة حتى  المكافأةتلك على أساسها منح تم والشروط التي 
  

   مع بدائل النقد على أساس األسهممعامالت الدفع
  

 مقابلالطرف  ل إما للمنشأة أو ا    تفاقإلا التي توفر فيها بنود       على أساس األسهم   معامالت الدفع بة ل بالنس ٣٤

أو بإصدار أدوات حقوق ملكية، على المنـشأة        ) أصول أخرى بأو   (نقداً المعاملة المنشأة تسوية    إختيار

لمنـشأة البـضاعة أو     تشتري فيها ا  معاملة   على أنها    المعاملة، تلك   مكوناتالمعاملة، أو   تلك  محاسبة  

 التـزام  المنشأة    فيه تكبدت الذي   ،وإلى الحد ، إذا،   الخدمات مقابل اإللتزامات التي تتحملها أمام المورد      

تكون فيها البضاعة أو الخدمات هي المقابـل        معاملة  أصول أخرى، أو على أنها      ب أو   نقداًيجب تسويته   

  . لتزامإل اذلك يتم فيه تكبد  لم الذي،وإلى الحد، إذا، ألدوات الملكية في المنشأة
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ـ الطـرف   للتفاق  إلوفر فيها بنود ا    التي ت   على أساس األسهم   معامالت الدفع   لمقاب
   التسوية إختيار

  

و أ ∗نقـداً سـهم   علـى أسـاس األ  معاملة دفع بين تسوية ختيارإلا حق الطرف المقابل إذا منحت المنشأة      ٣٥

 حـق   أي( ديـن    مكـون نحت أداة مالية مركبة، تتضمن      إصدار أدوات حقوق ملكية، تكون المنشأة قد م       ب

ن يطلـب التـسوية     أ ب الطرف المقابل  حق   أي(ق ملكية   ومكون ح ) نقداً بأن يطلب الدفع     الطرف المقابل 

، التي يتم فيها    الموظفين غير مع أطراف أخرى     للمعامالتوبالنسبة  ).  من النقد  بدالًأدوات حقوق ملكية    ب

 لـألداة   ق الملكية  ح مكون قياس أو الخدمات المستلمة مباشرة، على المنشأة        للبضاعةقياس القيمة العادلة    

 لمكـون  أو الخدمات المستلمة والقيمة العادلـة        للبضاعة الفرق بين القيمة العادلة      المالية المركبة على أنه   

  . أو الخدماتالبضاعة إستالمتم فيه يالدين، في التاريخ الذي 
  

 القيمة العادلة   قياسعلى المنشأة   ينبغي   مع الموظفين،    المعامالت  بما في ذلك   للمعامالت األخرى، بالنسبة    ٣٦

الحسبان البنود والشروط التي تم على أساسها منح        ركبة في تاريخ القياس، مع األخذ في        لألداة المالية الم  

  .النقد أو أدوات حقوق الملكيةوق في الحق
  

 الدين، ومن ثـم قيـاس القيمـة         لمكونقياس القيمة العادلة    ، على المنشأة أوال     ٣٦تطبيق الفقرة   من أجل     ٣٧

 النقد بقبض الحق   إسقاط الطرف المقابل على  ينبغي   مع األخذ بالحسبان أنه      - ق الملكية لمكون ح العادلة  

القيمة العادلة لألداة المالية المركبة هـي مجمـوع القـيم العادلـة             إن  .  الملكية  أداة حق  إستالم أجل   من

 غالباً التسوية   إختيار لطرف المقابل ل فيها   يكون التي    على أساس األسهم   معامالت الدفع  أنغير  . مكونينلل

على سبيل  . آخرالقيمة العادلة لبديل     هي نفس لتسوية  ألحد بدائل ا  ما تكون منظمة بحيث أن القيمة العادلة        

مقابل ارتفاع األسـهم    مكافأة الموظف   خيارات األسهم أو     إستالم الطرف المقابل  يمكن أن يختار     ،المثال

 وبالتالي تكـون  صفر،  يساوي  ق الملكية   لمكون ح  تكون القيمة العادلة     ،وفي تلك الحاالت  . نقداًالمدفوعة  

لى العكس من ذلك، إذا كانت      وع.  الدين لمكون القيمة العادلة    هي نفس القيمة العادلة لألداة المالية المركبة      

 من صفر، وفي   عادة أعلى كون  ت الملكية   لمكون حق القيمة العادلة    العادلة لبدائل التسوية تختلف، فإن       القيم

  . الدينلمكون من القيمة العادلة أعلىتكون القيمة العادلة لألداة المالية المركبة س الحالة هذه
  

 األداة  فـي  مكون فيما يخص كل     شتراةالم أو الخدمات المستلمة أو      البضاعة محاسبةعلى المنشأة   ينبغي    ٣٨

 أو الخـدمات    البـضاعة  الدين، على المنشأة أن تعتـرف ب       لمكونبالنسبة  .  بشكل منفصل  لمركبةالمالية ا 

 أو يقـدم    البـضاعة  الطرف المقابل  يورد   حيث أو الخدمات،    البضاعةالدفع مقابل تلك    التزام  المشتراة، و 

أو الخـدمات   التي تشتري فيها المنشأة البـضاعة       معامالت  ال  على تنطبقالتي  متطلبات  ل ل وفقاًالخدمات،  

 ،) وجـد  إن( الملكية   لمكون حق وبالنسبة  ). ٣٣-٣٠الفقرات   (مقابل اإللتزامات التي تتحملها أمام المورد     

الطرف  يورد   حيث أو الخدمات المستلمة، والزيادة في حقوق الملكية،         البضاعةعلى المنشأة أن تعترف ب    

التي تكون فيها البـضاعة     معامالت  ال على   قتنطبللمتطلبات التي    وفقاً أو يقدم الخدمات،     البضاعة المقابل

  ).٢٩-١٠الفقرات  (أو الخدمات هي المقابل ألدوات الملكية في المنشأة
  

                                                 
  .  جميع اإلشارات إلى نقد األصول األخرى للمنشأةأيضاً، تتضمن ٤٣-٣٥في الفقرات  ∗
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أصدرت المنشأة أدوات حقـوق     وإذا  . قيمته العادلة ب اإللتزامفي تاريخ التسوية، على المنشأة إعادة قياس          ٣٩

 كمقابـل ألدوات    الملكيـة،   مباشرة إلى حقوق   اإللتزامينبغي نقل   ،  نقداً من الدفع    بدالًالتسوية  ملكية عند   

  . الصادرةحقوق الملكية 
  

يجب تطبيق تلك الدفعة لتـسوية      من إصدار أدوات حقوق ملكية،       بدالًعند التسوية    نقداًإذا دفعت المنشأة      ٤٠
. يـة  ضـمن حقـوق الملك  سـابقاً عتراف به إل ملكية تم امكون حقويجب أن يبقى أي     .  بالكامل لتزامإلا
.  أدوات حقوق ملكيـة    إستالمسقط الحق في     قد أ  الطرف المقابل  عند التسوية، يكون     نقداً القبض إختياروب

 من أحـد    النقل أي ضمن حقوق الملكية،     بعملية نقل  المنشأة   اعتراف دون    ال يحول   هذا المتطلب  غير أن 
  . حقوق الملكية إلى آخرمكونات

  

 تفاق إلفر فيها بنود او التي ت على أساس األسهممعامالت الدفع
   التسوية إختيارللمنشأة 

  

 أو  نقـداً ا أمام المنـشأة للتـسوية       إختيارتفاق  إلوفر فيها بنود ا   سهم ت  على أساس األ   دفعلمعاملة  بالنسبة    ٤١

 كمـا  نقداًلتسويته  حالي التزامبإصدار أدوات حقوق الملكية، يجب على المنشأة أن تحدد ما إذا كان لديها     

 لتسويته حالي التزامويكون لدى المنشأة    .  لذلك وفقاً على أساس األسهم  الدفع   معاملة ا محاسبة ينبغي عليه 
ألن المنشأة مثال ممنوعة قانونيا      (ا تجاري جوهراملكية  الأدوات حقوق   في   التسوية   ختيارإل إذا لم يكن     نقداً

 عمومـاً ، أو تقـوم     نقداًتسوية   لل معلنة أو سياسة    لدى المنشأة ممارسة سابقة   كان  ، أو   )من إصدار األسهم  

  .نقداً أن تتم التسوية الطرف المقابلطلب متى  نقداًبالتسوية 
  

 تنطبـق التي   للمتطلبات   وفقاً ينبغي عليها محاسبة المعاملة   ،  نقداً لتسويته حالي التزام   نشأةإذا كان لدى الم     ٤٢

 اإللتزامات التـي تتحملهـا أمـام        التي تشتري فيها المنشأة البضاعة أو الخدمات مقابل       معامالت  ال على

  .٣٣-٣٠في الفقرات  ،المورد
  

  علـى  تنطبقالتي   للمتطلبات   وفقاًينبغي على المنشأة محاسبة المعاملة      لتزام قائما،   إلإذا لم يكن مثل هذا ا       ٤٣

، فـي الفقـرات     ةأالتي تكون فيها البضاعة أو الخدمات هي المقابل ألدوات الملكية في المنش           معامالت  ال

  -:ويجب عند التسوية القيام بما يلي. ٢٩-١٠
  

 وقلحصة حق دة شراء    الدفعة النقدية على أنها إعا     ينبغي محاسبة ،  نقداًإذا اختارت المنشأة التسوية       )أ (
 . أدناه"ج" البند باستثناء ما يتم اإلشارة إليه في ،اقتطاع من حقوق الملكيةك، أي ملكية

  

 محاسبة من ال  ا حقوق ملكية، فليس مطلوبا إجراء مزيد      إذا اختارت المنشأة التسوية بإصدار أدوات       )ب (
، باستثناء ما يتم اإلشـارة      ) حقوق الملكية إلى آخر، إذا لزم األمر       مكونات من أحد     النقل بإستثناء(

 . أدناه"ج" البندإليه في 
ية، يجـب علـى     ، كما في تاريخ التسو    أعلى قيمة عادلة   الذي له تسوية  البديل  إذا اختارت المنشأة      )ج (

 الفرق بين النقد المدفوع والقيمـة       لقيمة الزائدة الواردة، أي   لإضافي  عتراف بمصروف   إلنشأة ا الم
ذلك إصدارها، أو الفرق بين القيمـة العادلـة         ل اخالفادلة ألدوات حقوق الملكية التي كان سيتم        الع

  .ال للتطبيققاب، أيهما  كان سيتم خالفا لذلك دفعه الذينقدمبلغ ال والصادرةألدوات حقوق الملكية 
  

  اإلفصاحات
  

يجب على المنشأة اإلفصاح عن المعلومات التي تمكّن مستخدمي البيانات الماليـة مـن فهـم طبيعـة            ٤٤

  . التي كانت قائمة خالل الفترة على أساس األسهم الدفعترتيباتونطاق 
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  -:عما يليألقل على ااإلفصاح  على المنشأة ينبغي، ٤٤إنفاذ المبدأ الوارد في الفقرة من أجل   ٤٥

 التي كانت قائمة في أي وقت خالل الفترة،          على أساس األسهم    الدفع ترتيبات لكل نوع من     وصف  )أ (
، المـدة القـصوى     سـتحقاق إلا، مثل متطلبـات     ترتيببما في ذلك البنود والشروط العامة لكل        

). ق ملكيـة  حقـو ب أو   نقداً إذا كانت     ما ،على سبيل المثال  ( وطريقة التسوية    ة، الممنوح اتللخيار

 هذه   على أساس األسهم    الدفع ترتيبات من   إلى حد كبير  شابهة  ت ذات أنواع م   منشأةيمكن أن تجمع    

  من أجـل اسـتيفاء المبـدأ   عن كل ترتيب المعلومات، ما لم يكن هناك ضرورة إلفصاح منفصل         

 .٤٤ في الفقرة الوارد
  

ـ   ألسعار ممارسة والمتوسط المرجح  خيارات األسهم عدد    )ب (  لكـل مجموعـة مـن    همخيارات األس
 -:الخيارات التالية

  ؛ في بداية الفترةالمتداولة )١(

 ؛الممنوحة خالل الفترة )٢(

 ؛ خالل الفترةالملغاة )٣(

 ؛ خالل الفترةالممارسة )٤(

 ؛ خالل الفترةالمنتهية  )٥(

 ؛ و في نهاية الفترةالمتداولة )٦(

 . في نهاية الفترة ممارستهاةالقابل )٧(
  

ـ  المتوسط المـرجح  خالل الفترة، اإلفصاح عن     ارستها   مم تتم التي   خيارات األسهم بالنسبة ل   )ج (  سعر ل
تستطيع قد  الفترة، طوالإذا تمت ممارسة الخيارات على أساس منتظم       .  في تاريخ الممارسة   السهم

 .سعر السهم خالل الفترة لالمتوسط المرجح من ذلك اإلفصاح عن بدالًالمنشأة 
  

والمرجح اإلفصاح عن نطاق أسعار الممارسة       في نهاية الفترة،     المتداولة خيارات األسهم بالنسبة ل   )د (
م يا، يجـب تقـس    واسعفإذا كان نطاق أسعار الممارسة      . فترة الباقية من العمر التعاقدي     لل المتوسط

تقييم عدد وتوقيت األسهم اإلضافية التـي يمكـن          إلى نطاقات ذات معنى في       المتداولةالخيارات  

 .خيارات ممارسة تلك العند قبضهإصدارها والنقد الممكن 
 

 مي البيانات المالية من فهم كيـف تـم        يجب على المنشأة اإلفصاح عن المعلومات التي تمكن مستخد             ٤٦

 أو الخدمات المستلمة، أو القيمـة العادلـة ألدوات حقـوق الملكيـة              للبضاعةتحديد القيمة العادلة    

  . خالل الفترة،الممنوحة
  

ملكيـة  الدوات حقـوق    أل كمقابل أو الخدمات المستلمة     للبضاعة  القيمة العادلة   بقياس  المنشأة متإذا قا      ٤٧

 إنفـاذ من أجل  ،الرجوع إلى القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة   ب،  للمنشأة بشكل غير مباشر   

  -:عما يليعلى األقل  على المنشأة اإلفصاح ينبغي، ٤٦لمبدأ الوارد في الفقرة ا
  

لقيمة العادلة لتلك    ل المتوسط المرجح  خالل الفترة، اإلفصاح عن       الممنوحة خيارات األسهم بالنسبة ل   )أ (

  -:القيمة العادلة، بما في ذلكتلك  قياس بشأن كيف تممعلومات الوالخيارات في تاريخ القياس، 

 المتوسط المـرجح  ذلك النموذج، بما في ذلك      ومدخالت   خدمالمستتسعير الخيارات   نموذج   )١(
ربـاح  توزيعـات األ   الخيـار، و   عمر، و ة المتوقع يةلب، وسعر الممارسة، والتق   لسعر السهم 
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لنموذج، بمـا فيهـا     المخاطر وأية مدخالت أخرى في ا      الخالي من المتوقعة، وسعر الفائدة    

   المتوقعة؛المبكرة الممارسة آثار لدمج  الموضوعةفتراضاتإلالطريقة المستخدمة وا

 ية المتوقعة إلى التقلبالتقلبيةتناد  اس لمدى تفسير المتوقعة، بما في ذلك      التقلبيةكيف تم تحديد     )٢(

  و؛ةالتاريخي

 في قياس القيمة العادلة، مثـل       لمنح الخيار إدماج أية خصائص أخرى     وكيف تم   ما إذا تم     )٣(

 .شرط السوق
 

، اإلفصاح  )خيارات األسهم  بإستثناء(بالنسبة ألدوات حقوق الملكية األخرى الممنوحة خالل الفترة           )ب (

 فـي تـاريخ القيـاس،        لقيمتهـا العادلـة    والمتوسط المرجح  تلكعن عدد أدوات حقوق الملكية      

  -:القيمة العادلة، بما في ذلكتلك والمعلومات بشأن كيف تم قياس 

  ؛ا، فكيف تم تحديدهللمالحظة قابلإذا لم يتم قياس القيمة العادلة على أساس سعر سوق  )١(

 ؛ وة العادلةرباح المتوقعة في قياس القيماأل إدماج توزيعات  تمكيفما إذا تم و )٢(

إدماج أية خصائص أخرى ألدوات حقوق الملكية الممنوحة في قيـاس             تم كيفما إذا تم و    )٣(
 .القيمة العادلة

 

  -: التي تم تعديلها خالل الفترة على أساس األسهم الدفعلترتيباتبالنسبة   )ج (

  ؛ تلك التعديالتتفسير )١(

 ؛ و)نتيجة تلك التعديالت(الممنوحة المتزايدة القيمة العادلة  )٢(

 مع المتطلبـات    نسجامإلبا،  المتزايدة الممنوحة علومات حول كيف تم قياس القيمة العادلة        م )٣(
 .قابال للتطبيقأعاله، حيثما كان ذلك ) ب(و ) أ( في كل من بينةالم

 
ينبغي عليهـا    أو الخدمات المستلمة خالل الفترة،       للبضاعةالقيمة العادلة   إذا قامت المنشأة مباشرة بقياس        ٤٨

سعر السوق  بتم قياس القيمة العادلة     لعادلة، على سبيل المثال ما إذا        تحديد تلك القيمة ا    يف تم أن تفصح ك  

 . أو الخدماتالبضاعةلتلك 
  

 تفسيرتقديم  ، يجب عليها اإلفصاح عن تلك الحقيقة و       ١٣ في الفقرة     الوارد فتراضإلالمنشأة ا دحضت  إذا    ٤٩
  .فتراضإل ادحض حول سبب

  

معامالت ر  ستخدمي البيانات المالية من فهم أث     إلفصاح عن المعلومات التي تمكن م     يجب على المنشأة ا     ٥٠
  . وعلى مركزها الماليلفترة على أرباح أو خسائر المنشأة ل على أساس األسهمالدفع

  
  -:على األقل عما يلي، يجب على المنشأة اإلفصاح ٥٠في الفقرة الوارد لمبدأ من أجل إنفاذ ا   ٥١

  

 تكـن التي لم   على أساس األسهممعامالت الدفع الناتج عن   لفترة  المعترف به ل   المصروفمجموع    )أ (
عتـراف بهـا    إل تـم ا    وبالتالي  كأصول  بها عترافإل ل  مؤهل  أو الخدمات المستلمة   البضاعةفيها  

الذي لمنفصل عن ذلك الجزء من مجموع المصروف        ، بما في ذلك اإلفصاح ا     مصروف ك مباشرة
و الخـدمات هـي   تكون فيها البضاعة أمعامالت  على أنها  محاسبتهامعامالت التي تتم    ينتج من ال  

 ؛المقابل ألدوات الملكية في المنشأة
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 -: على أساس األسهممعامالت الدفع عن شئة النالتزاماتإللبالنسبة   )ب (

   و في نهاية الفترة؛مبلغ المسجلمجموع ال )١(

الطـرف   حق   إستحقاق لهاتم مقاب التي   لتزاماتإللالقيمة الجوهرية في نهاية الفترة      مجموع   )٢(
مكافـأة   ،علـى سـبيل المثـال     ( نهاية الفترة    بحلولالنقد أو األصول األخرى     في   المقابل

 ).الموظفين المستحقة مقابل ارتفاع سعر األسهم
 

 ٤٤ فـي الفقـرات       الواردة المبادئالمعيار    هذا إذا لم تلبي المعلومات المطلوب اإلفصاح عنها من قبل          ٥٢

  . لتلبية تلك المبادئالالزمةضافية اإلمعلومات الى المنشأة اإلفصاح عن يجب عل ، ٥٠ و٤٦و
  

  نتقاليةإلاحكام األ
  

، يجـب   التي تكون فيها البضاعة أو الخدمات هي المقابل ألدوات الملكية في المنشأة           معامالت  للبالنسبة    ٥٣
، أو أدوات حقوق الملكيـة      خيارات األسهم  وأمنح األسهم،   عمليات  على  المعيار    هذا على المنشأة تطبيق  

  .المعيارهذا  في تاريخ نفاذ ها بعدإستحقاق، ولم يتم ٢٠٠٢ نوفمبر ٧األخرى التي تم منحها بعد 
  

منح األخرى ألدوات حقـوق     على عمليات ال  المعيار  هذا  تطبيق  لطلب منها،   يتم تشجيع المنشأة، لكن ال يُ       ٥٤
  .محددة في تاريخ القياس ال،دوات حقوق الملكية تلكادلة أل القيمة الع عنإذا أفصحت المنشأة علنياالملكية 

  

 عرض، على المنشأة إعادة     المعيارهذا  أدوات حقوق الملكية التي ينطبق عليها       منح  عمليات  بالنسبة لكافة     ٥٥
 فتـرة   ألول المحتجزةلألرباح  فتتاحي  إل، تعديل الرصيد ا   قابال للتطبيق المعلومات المقارنة، وحيثما كان     

  .ضةمعرو
  

ـ     (المعيارهذا   ينطبق عليها    لمحقوق الملكية التي    بالنسبة لكافة عمليات منح أدوات        ٥٦  ،العلى سـبيل المث
 اإلفصاح عـن     ذلك رغم، على المنشأة    ) أو قبل ذلك   ٢٠٠٢ نوفمبر ٧أدوات حقوق الملكية الممنوحة في      

  .٤٥ و ٤٤ نالتي تقتضيها الفقرتالمعلومات ا
  

 أو شروط مـنح أدوات حقـوق        بنودبتعديل   المفعول،   نافذالمعيار    هذا  بعد أن يصبح   ، قامت المنشأة  وإذا  ٥٧
 لمحاسـبة  ٢٩-٢٦ ذلك تطبيق الفقرات     رغم، يجب على المنشأة     المعيارهذا   عليه طبقنملكية الذي لم ي   ال

  .من هذه التعديالتأي 
  

، المعيـار هـذا    نفاذئمة في تاريخ     القا  على أساس األسهم   معامالت الدفع  الناتجة عن    لتزاماتإللبالنسبة    ٥٨
، يجب على المنـشأة إعـادة       لتزاماتإللهذه ا وبالنسبة  . بأثر رجعي المعيار    هذا يجب على المنشأة تطبيق   

 فتـرة  ولفـي أ  المحتجـزة لألربـاح   فتتاحي  إل تعديل الرصيد ا    ذلك  المعلومات المقارنة، بما في    عرض
 عـرض استثناء أن المنشأة غيـر ملزمـة بإعـادة           المعلومات المقارنة لها، ب    عرض تم إعادة    معروضة

  .٢٠٠٢ نوفمبر ٧ يسبق بفترة أو تاريخ إلى الحد الذي ترتبط فيه المعلوماتالمعلومات المقارنة 
  

 األخرى الناتجـة    لتزاماتإلابأثر رجعي على    المعيار  هذا  يتم تشجيع المنشأة، لكن ال يطلب منها، تطبيق           ٥٩
 التي تمت تسويتها خـالل الفتـرة        لتزاماتإلا، على سبيل المثال،     سهم على أساس األ   معامالت الدفع عن  
  . لهاتم عرض المعلومات المقارنةالتي 

  

 نفاذتاريخ ال
  

.  أو بعـد ذلـك التـاريخ       ٢٠٠٥ يناير ١ فيللفترات السنوية التي تبدأ     المعيار  هذا   تطبيقعلى المنشأة    ٦٠
، يجـب عليهـا     ٢٠٠٥ ينـاير  ١لفترة تبدأ قبل    ار  المعيهذا  وإذا طبقت المنشأة    . تطبيق المبكر الشجع  ُيو

  .اإلفصاح عن تلك الحقيقة
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ويجـب علـى    . ٥الفقرة  ) ٢٠٠٨ في عام    تعديلهكما تم    (٣عدل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية        ٦١
وإذا قامـت  .  أو بعد ذلـك ٢٠٠٩ يوليو ١المنشأة تطبيق ذلك التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في           

لفتـرة سـابقة،    ) ٢٠٠٨ في عام    تعديلهكما تم    (٣شأة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية        المن
 .فينبغي تطبيق التعديالت على تلك الفترة السابقة

  
 أو  ٢٠٠٩ يناير   ١يجب أن تطبق المنشأة التعديالت التالية بأثر رجعي في الفترات السنوية التي تبدأ في                ٦٢

  -:بعد ذلك

  .أ فيما يتعلق بمعالجة الشروط غير المحفزة على األداء١٢ الواردة في الفقرة المتطلبات  )أ (

  ).أ(في الملحق " الشروط المحفزة على األداء"و" ستحقاقلإل "المعدلةالتعريفات   )ب (

  .أ فيما يتعلق بعمليات اإللغاء٢٨ و٢٨التعديالت الواردة في الفقرات   )ج (
  

، فعليها  ٢٠٠٩ يناير   ١طبيق هذه التعديالت لفترة تبدأ قبل       وإذا قامت المنشاة بت   . ويسمح بالتطبيق المبكر  
  . اإلفصاح عن تلك الحقيقة
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  الملحق أ
  تعريف المصطلحات

   .المعيار  هذا ال يتجزأ مناًيعتبر هذا الملحق جزء
  

المعاملة التـي تـشتري     
فيها المنشأة البضاعة أو    
ــل   ــدمات مقابـ الخـ
اإللتزامات التي تتحملها   

  أمام المورد 
  

 تشتري فيها المنشأة بضاعة أو خـدمات مـن          املة دفع على أساس األسهم    مع  
خالل تكبد إلتزام معين بتحويل النقد أو األصول األخـرى إلـى مـورد تلـك                

أسهم المنـشأة أو    ) أو قيمة (البضاعة أو الخدمات مقابل مبالغ تعتمد على سعر         
 .غيرها من أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة

  

غيرهم ممن  الموظفون و 
  يقدمون خدمات مماثلة 

  

يـتم اعتبـارهم    ) أ(األفراد الذين يقدمون خدمات شخصية للمنـشأة، وإمـا أن            
أنهـم يعملـون لـدى المنـشأة     ) ب(موظفين ألغراض قانونية أو ضريبية، أو     

بموجب توجيهاتها بنفس الطريقة التي يعمل بها األفراد الذين يعتبرون موظفين           
أن الخـدمات المقدمـة مـشابهة لتلـك         ) ج(يبية، أو   ألغراض قانونية أو ضر   

على سبيل المثال، يـشمل المـصطلح كافـة         . الخدمات التي يقدمها الموظفون   
موظفي اإلدارة، أي أولئك األشخاص الذين يملكون السلطة ويتحملون المسؤولية          
فيما يتعلق بالتخطيط ألنشطة المنشأة وتوجيهها ومراقبتها، بما في ذلك المـدراء           

 .ر التنفيذيينغي
  

  أداة حق الملكية 
  

عبارة عن عقد يثبت حصة متبقية في أصـول المنـشأة بعـد اقتطـاع كافـة                  
 .*التزاماتها

  

ــة  ــق الملكيـ أداة حـ
  الممنوحة 

  

 خاصة بمنشأة معينة تمنحـه   أداة حق ملكية  في  ) مشروط أو غير مشروط   (حق   
 .اتفاق دفع على أساس األسهملجهة أخرى بموجب 

  

ة التي تكون فيها    المعامل
البــضاعة أو الخــدمات 
ــل ألدوات   ــي المقاب ه

  الملكية في المنشأة 
  

 تستلم فيها المنشأة بضاعة أو خدمات كمقابـل         معاملة دفع على أساس األسهم     
  ).   بما في ذلك األسهم أو خيارات األسهم(ألدوات حقوق الملكية الخاصة بها 

  القيمة العادلة 
  

أداة حق ملكيـة    لة األصل به، أو تسوية إلتزام، أو مبادلة         المبلغ الذي يمكن مباد    
 .، بين أطراف راغبة ومطلعة في معاملة على أساس تجاريممنوحة

  

     تاريخ المنح
  

على اتفاق  ) بما في ذلك الموظف   (التاريخ الذي توافق فيه المنشأة وطرف آخر         
قابل إلى فهم   ، حين تتوصل المنشأة والطرف الم     للدفع على أساس األسهم   معين  

وفي تاريخ المنح، تمنح المنـشأة الطـرف        . مشترك حول شروط وبنود اإلتفاق    
 الخاصـة  أدوات حقـوق الملكيـة  المقابل الحق في النقد، أو أصول أخرى، أو      

 محددة لتحفيز الموظـف علـى األداء، إن      شروطبالمنشأة، شريطة أن تتم تلبية      
على سبيل المثال، من    (افقة  وفي حال خضع ذلك اإلتفاق إلى عملية مو       . وجدت

  .، يكون تاريخ المنح هو نفس تاريخ الحصول على تلك الموافقة)قبل المساهمين
  

 

                                                 
 من  صادر، ويتوقع أن ينتج عن تسويته تدفقسابقة عن أحداث نشأ لدى المنشأة حالي على أنه إلتزام العمل اإللتزام إطار يعرف  *

  ).  أو أصول أخرى للمنشأةللنقد  صادر تدفقأي(  منافع اقتصاديةتمثلموارد المنشأة 
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   القيمة الجوهرية
  

 لألسهم التي يمتلـك فيهـا الطـرف المقابـل الحـق             القيمة العادلة الفرق بين    
 في اإلكتتاب، أو التي يمتلك حق استالمها، والسعر       ) مشروطا أو غير مشروط   (
مقابـل تلـك    ) أو الذي سـيدفعه   (المطلوب من الطرف المقابل دفعه      ) إن وجد (

 على  † وحدة عملة  ١٥ بسعر ممارسة يبلغ     خيار سهم على سبيل المثال،    . األسهم
 . وحدات عملة٥ وحدة عملة، تكون قيمته الجوهرية ٢٠قيمته العادلة سهم 

  

  شرط السوق 
  

، أو قابلية الممارسة ألداة     ستحقاقاإلالشرط الذي يعتمد عليه سعر الممارسة، أو         
 الخاصة بالمنشأة، مثـل     ألدوات حقوق الملكية   ويرتبط بسعر السوق     حق ملكية 

لخيار سهم   القيمة الجوهرية الحصول على سعر سهم محدد أو مبلغ محدد من          
ألدوات حقـوق   ، أو تحقيق هدف محدد يقوم على أساس سـعر الـسوق             معين
ة ألدوات حقوق الملكـي   ارنة بمؤشر أسعار السوق      الخاصة بالمنشأة مق   الملكية

 .لمنشآت أخرى
  

   تاريخ القياس
  

 ألغراض  الممنوحة ألدوات حقوق الملكية   القيمة العادلة التاريخ الذي تقاس فيه      
الموظفين وغيرهم ممن يقـدمون خـدمات       بالنسبة للمعامالت مع    . هذا المعيار 

وبالنسبة للمعامالت مع أطـراف     . تاريخ المنح ، يكون تاريخ القياس هو      مماثلة
، يكـون تـاريخ     )وأولئك الذين يقدمون خدمات مماثلـة     (أخرى غير الموظفين    

القياس هو التاريخ الذي تحصل فيه المنشأة على البضاعة أو يقدم فيه الطـرف              
 .المقابل الخدمة

  

  ميزة التبديل 
  

رس حامـل    اإلضافية عندما يمـا    لخيارات األسهم وهي ميزة تتيح المنح اآللي       
 من النقد، الستيفاء    بدالً أسهم المنشأة،    إستخدام ب سابقاًالخيار الخيارات الممنوحة    

 .سعر الممارسة
  

   خيار التبديل
  

 لخيار سهم  جديد يمنح عندما ُيستخدم السهم الستيفاء سعر الممارسة          خيار سهم  
 .سابق

  

إتفاق الدفع على أساس    
  األسهم 

  

معاملة دفـع   إلبرام  ) بما في ذلك موظف معين     (إتفاق بين المنشأة وطرف آخر     
، والتي تخول الطرف اآلخر باستالم النقد أو أصول أخرى          على أساس األسهم  

خاصة بالمنشأة مقابل مبالغ على أساس سعر أسهم المنشأة أو غيرها من أدوات             
 الخاصة بالمنـشأة،    أدوات حقوق الملكية   إستالم الخاصة بها، أو     حقوق الملكية 

 التي تستخدم لتحفيز الموظف على األداء، إن        الشروط المحددة  يتم تلبية    على أن 
 .وجدت

  

معاملة الدفع على أساس    
  األسهم 

  

 ألدوات حقـوق الملكيـة  معاملة تستلم فيها المنشأة بضاعة أو خدمات كمقابـل       
، أو تـشتري بـضاعة أو       )خيارات األسهم بما في ذلك األسهم أو      (الخاصة بها   

 أدوات حقوق الملكيةالغ تقوم على أساس سعر أسهم المنشأة أو       خدمات مقابل مب  
 .األخرى في المنشأة

  

                                                 
  . CU المبالغ النقدية بوحدات العملة  يعبر عنفي هذا الملحق،  †
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   خيار السهم

  

، لإلكتتاب في أسهم المنشأة بسعر ثابـت أو         عقد يمنح حامله حقاً، لكن ليس إلتزاماً       

 .قابل للتحديد لفترة محددة من الزمن
  

 

   ستحقاقاإل

  

، يصبح حق الطرف المقابل في       األسهم دفع على أساس   اتفاقيصبح حقاً بموجب     

عنـدما ال يعـود      أدوات حقـوق الملكيـة     النقد، أو األصول األخرى، أو       إستالم

  . بتلبية شروط التحفيز على األداء الطرف المقابل مشروطاًإستحقاق
  

شروط تحفيز الموظف   

  :على األداء

   

نقـد أو األصـول     الشروط الواجب على الطرف المقابل تلبيتها ليحق له استالم ال         

تفاق دفع على أسـاس     إ الخاصة بالمنشأة، بموجب     أدوات حقوق الملكية  األخرى أو   

وتكون شروط تحفيز الموظف على األداء إما شروط الخدمة التي تتطلب           . األسهم

من الطرف اآلخر إتمام فترة محددة من الخدمة، أو شروط األداء التـي تتطلـب               

مثل تحقيق زيادة محددة فـي      (ف أداء محددة    تحقيق فترة محددة من الخدمة وأهدا     

شـروط  ويمكن أن تشمل شـروط األداء       ). أرباح المنشأة خالل فترة زمنية محددة     

  .السوق
  

 لتحفيز الموظف علـى األداء      الشروط المحددة الفترة التي يجب خاللها تلبية كافة          ستحقاقفترة اإل

 .دفع على أساس األسهمتفاق إالخاصة ب
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  الملحق ب

   التطبيقاداتإرش
  

  .هذا المعيار ال يتجزأ من اًيعتبر هذا الملحق جزء
  

  تقدير القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة
  
  

 الممنوحـة،   خيارات األسـهم   من هذا الملحق قياس القيمة العادلة لألسهم و        ٤١ب-٢ ب تناقش الفقرات  ١ ب
 خيارات األسـهم   لمنح األسهم أو     شتركةمخصائص  التي تعتبر    المحددة على البنود والشروط     بالتركيز
ن مسائل التقييم التي تنـاقش أدنـاه        وعالوة على ذلك، وأل   . ي ليست شاملة  وبناء عليه، فه  . للموظفين

 القيمة العادلة لألسـهم أو      ممنوحة للموظفين، فمن المفترض أن     ال خيارات األسهم تركز على األسهم و   
علـى سـبيل    (العديد من مسائل التقييم التي تناقش أدناه         ولكن.  مقاسة في تاريخ المنح    خيارات األسهم 

 خيارات األسـهم   تقدير القيمة العادلة لألسهم أو       في سياق تنطبق كذلك   )  المتوقعة التقلبية تحديد   ،لاالمث
 أو يقدم فيـه     البضاعة الموظفين في التاريخ الذي تحصل فيه المنشأة على          بإستثناءالممنوحة ألطراف   

  .دمة الخالطرف المقابل
  

  األسهم
  

أو (سعر السوق ألسهم المنشأة     بيجب قياس القيمة العادلة لألسهم      ،  م الممنوحة للموظفين  سبة لألسه بالن  ٢ ب
أخـذ فـي الحـسبان البنـود     ي بحيـث    المعدل،  )متداولة، إذا لم تكن أسهم المنشأة       المقدرسوق  السعر  

 تستخدم لتحفيز الموظف على األداء    التي  شروط  ال فيما عدا ( منح األسهم    على أساسها والشروط التي تم    
  ).٢١-١٩ للفقرات وفقاًالتي تستثنى من قياس القيمة العادلة 

  
، يؤخـذ   ستحقاقإلافترة  رباح خالل   األ لقبض توزيعات  مخوالعلى سبيل المثال، إذا لم يكن الموظف         ٣ ب

، إذا كانـت    اثـل وعلى نحـو مم   . عتبار عند تقدير القيمة العادلة لألسهم الممنوحة      إلهذا العامل بعين ا   
إلى الحـد  فقط لكن عتبار، إلذلك العامل بعين ا، يؤخذ  ستحقاقإلااألسهم خاضعة لقيود النقل بعد تاريخ       

مـشارك فـي    راغب ومطلّع    طرفدفعه  يس على السعر الذي     ستحقاقإلل الالحقة قيودالالذي تؤثر فيه    
ة بفاعلية في سوق كبير ذو سيولة،       على سبيل المثال، إذا كانت األسهم متداول      . السهمذلك  مقابل  السوق  

ه دفع وجد، على السعر الذي سـي      ن يمكن أن يكون لها تأثير بسيط، إ       ستحقاقإلالالحقة ل فإن قيود النقل    
القيود على النقل   عتبار  إلولن تؤخذ بعين ا   . تلك األسهم مشارك في السوق مقابل     راغب ومطلّع   طرف  

تـاريخ  لألسهم الممنوحة فـي   عند تقدير القيمة العادلة   قستحقاإلافترة  أو القيود األخرى القائمة خالل      
تـتم  التـي    التي تستخدم لتحفيز الموظف علـى األداء،      شروط  الالمنح، ألن تلك القيود تنبع من وجود        

  .٢١-١٩ للفقرات وفقاً محاسبتها
  

  خيارات األسهم
  

في حـاالت كثيـرة، ألن      ال تكون أسعار السوق متوفرة       الممنوحة للموظفين،    خيارات األسهم بالنسبة ل  ٤ ب
وإذا لم تكـن الخيـارات   . الخيارات الممنوحة تخضع لبنود وشروط ال تنطبق على الخيارات المتداولة   

 القيمة العادلة للخيارات الممنوحة بتطبيق نموذج       ينبغي تقدير المتداولة ببنود وشروط مماثلة موجودة،      
 .اتتسعير الخيار
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المشاركة المطلّعة والراغبة   طراف  األ أيضاً تلك العوامل التي تأخذ    عتبارإلاعين  على المنشأة أن تأخذ ب     ٥ ب
إن العديد من خيارات    على سبيل المثال،    . المراد تطبيقه ات   نموذج تسعير الخيار   إختيارعند  في السوق   
 ستحقاقإلابين تاريخ   الممتدة   خالل الفترة    تكون قابلة للممارسة  ، وعادة ما    ة طويل أعمارذات  الموظفين  

وهذه العوامل يجـب أن تؤخـذ فـي         .  مبكر في وقت ، وغالبا ما تتم ممارستها      ات الخيار عمرة  ونهاي
وبالنسبة للعديد من المنشآت، من الممكن      .  في تاريخ المنح   عتبار عند تقدير القيمة العادلة للخيارات     إلا

رسة قبل  تسمح بإمكانية المما   التي ال    Black-Scholes-Merton استعمال صيغة    هذا األمر أن يعيق   
 أيـضاً كما ال تـسمح     . وقد ال تعكس بشكل مناسب آثار الممارسة المبكرة المتوقعة        نهاية عمر الخيار    

غير أنه بالنـسبة    .  المتوقعة ومدخالت النموذج األخرى طوال عمر الخيار       التقلبيةباحتمالية أن تختلف    
مارستها ضمن فترة قصيرة من     لخيارات األسهم ذات األعمار التعاقدية القصيرة نسبيا، أو التي يجب م          

وفي هذه الحاالت، قد تثمر صـيغة       . ، قد ال تنطبق العوامل المحددة أعاله      ستحقاقإلا بعد تاريخ    الزمن

Black-Scholes-Merton     أكثـر مرونـة   الناتجة عن نموذج أساسا هي نفس القيمة   عن قيمة تكون 
 . لتسعير الخيارات

  
  -:تبار، كحد أدنى، العوامل التاليةعإلتأخذ جميع نماذج تسعيرالخيارات في ا ٦ ب

 ؛سعر ممارسة الخيار  )أ (

 ؛عمر الخيار  )ب (

 ة؛السعر الحالي لألسهم ذات الصل  )ج (

 ؛في سعر السهم المتوقعة التقلبية  )د (

 ؛ و)إذا كان مناسبا(رباح المتوقعة من األسهم توزيعات األ)   هـ (

 . من المخاطر لعمر الخيارالخاليسعر الفائدة   )و (
  
فـي  األطراف المطلّعة والراغبة المشاركة في الـسوق        في الحسبان   لتي تأخذها   إن العوامل األخرى ا    ٧ ب

 تستخدم لتحفيز الموظـف علـى       التيشروط  الباستثناء  (عتبار  إل ا بعين أخذها   أيضاًتحديد السعر يجب    
  ). ٢٢-١٩ للفقرات وفقاًالتي تستثنى من قياس القيمة العادلة  وميزات التبديلاألداء 

  
خيار سهم ممنوح ألحد الموظفين خالل الفتـرات        ممارسة  بشكل نموذجي   ال يمكن   على سبيل المثال،     ٨ ب

ـ  حـددها التـي ي  و خالل الفترات     أ ستحقاقإلا خالل فترة    ،على سبيل المثال  (المحددة   األوراق و   منظم

إذا افترض نموذج تسعير الخيارات المطبق خالفـا    عتبار  إل ا بعينويجب أن يؤخذ هذا العامل      ). المالية

لكن إذا استخدمت المنشأة نموذج تسعير      . ه يمكن ممارسة الخيار في أي وقت خالل فترة عمره         لذلك أن 

ال يطلب إجراء تعديل فيما     فخيارات يقيم الخيارات التي يمكن ممارستها فقط في نهاية عمر الخيارات،            

ألن ) تأو فترات أخرى خالل عمر الخيـارا  (ستحقاقإلايخص عدم القدرة على ممارستها خالل فترة   

  . النموذج يفترض أنه ال يمكن ممارسة الخيارات خالل تلك الفترات
  
خيارات أسهم الموظفين هي احتمالية الممارسة       بين   المشتركةوعلى نحو مماثل، من العوامل األخرى        ٩ ب

 أو ألنه يتوجـب علـى       ،نقل الخيار بسهولة   ه من غير الممكن   المبكرة للخيار، على سبيل المثال، ألن     

عتبـار آثـار   إلويجب أن تؤخذ في ا  .  عند انتهاء التوظيف   المستحقةارسة جميع الخيارات    الموظف مم 

  . ٢١ب-١٦ب في الفقرات تم مناقشتهالممارسة المبكرة المتوقعة، كما 
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تحديـد  األطراف المطلّعة والراغبة المشاركة في السوق عند        عتبار  إلفي ا إن العوامل التي ال تأخذها        ١٠ ب

 عند تقدير القيمـة     أيضاًعتبار  إل ا بعينيجب أن ال تؤخذ      )ق ملكية أخرى  داة ح أو أ (سعر خيار السهم    

بالنـسبة  على سـبيل المثـال،      . الممنوحة) أو أدوات حقوق الملكية األخرى    (العادلة لخيارات األسهم    

منظـور   التي تؤثر على قيمـة الخيـار مـن       لخيارات األسهم الممنوحة للموظفين، ال ترتبط العوامل      

 بتقدير السعر الذي يمكن تحديده من قبل األطراف المطلّعة والراغبـة المـشاركة فـي                لموظف فقط ا

  . السوق
  

  المدخالت في نماذج تسعير الخيارات
  

األرباح منها، يكون الهدف هو المقاربة      توزيعات   المتوقعة في األسهم ذات الصلة أو        التقلبيةفي تقدير    ١١ ب
وعلى .  بشأنه للخيارمتفاوضحالي أو سعر صرف      سوق  سعر عكس في نبين التوقعات التي يمكن أن ت     

عند تقدير آثار الممارسة المبكرة لخيارات أسهم الموظفين، يكون الهدف هو المقاربة بين             نحو مماثل،   
التوقعات التي يمكن أن يضعها طرف خارجي متاح له الوصول إلى معلومات تفصيلية حول سـلوك                

 . توفرة في تاريخ المنحممارسة الموظفين على أساس المعلومات الم
  

توزيعـات   المستقبلية و  التقلبيةعادة ما يكون من المرجح وجود مجموعة من التوقعات المعقولة حول             ١٢ ب
حساب كـل   من خالل   وإذا كان األمر كذلك، ينبغي حساب القيمة المتوقعة         . رباح وسلوك الممارسة  األ

  . مبلغ ضمن المجموعة حسب احتمالية وقوعه ذات العالقة
  

 إذا تُوقع بشكل معقول أن يختلف       يتم تعديلها  التي   ،ند التوقعات حول المستقبل بشكل عام إلى الخبرة       تست ١٣ ب
ن الخبـرة    إلـى أ   في بعض الظروف، يمكن أن تشير العوامل القابلة للتحديـد         . المستقبل عن الماضي  

ال، إذا قامـت    على سبيل المث  . التاريخية غير المعدلة هي مؤشر ضعيف نسبيا على الخبرة المستقبلية         
الذي يعتبـر   خطين مختلفين تماما من األعمال بالتصرف بأحد هذين الخطين          ب المجهزةإحدى المنشآت   

 التاريخية هي المعلومات األفضل التي      التقلبيةال يمكن أن تكون     فأقل مجازفة إلى حد كبير من اآلخر،        
  . تستند إليها التوقعات المعقولة حول المستقبل

  
  حديثا مسجلةقد يكون لمنشأة    على سبيل المثال،    . د ال تتوفر المعلومات التاريخية    في ظروف أخرى، ق    ١٤ ب

وسيتم التطرق بمزيد مـن     . حول تقلب سعر األسهم فيها    ، إن وجد،    بيانات تاريخية قليلة  في البورصة   
  .  في البورصةحديثاسجلة  والمالمسجلةالنقاش أدناه إلى المنشآت 

  
توزيعـات   وسلوك الممارسة و   التقلبية ببساطة وضع التقديرات حول      ةأباختصار، ال ينبغي على المنش     ١٥ ب

 معقوال ا أن تكون الخبرة السابقة مؤشر     عمدى توقُ على أساس المعلومات التاريخية دون دراسة        رباحاأل
  . الخبرة المستقبليةعلى 

 
 الممارسة المبكرة المتوقعة 

  

على سـبيل   . جموعة متنوعة من األسباب   عادة ما يمارس الموظفون خيارات األسهم في وقت مبكر لم          ١٦ ب
وكثيرا ما يعتبر هذا األمر سـببا فـي         . غير قابلة للنقل  نموذجيا  المثال، تكون خيارات أسهم الموظفين      

ممارسة الموظفين لخيارات األسهم الخاصة بهم في وقت مبكر ألنها الطريقة الوحيدة المتاحـة أمـام                
 من الموظفين الذين تنتهي خدمتهم ممارسة أية خيارات         طلب عادة كذلك يُ . الموظفين لتصفية مراكزهم  

 أيضاًويكون هذا العامل    . خالل فترة قصيرة من الزمن، وخالفا لذلك يتم إلغاء خيارات األسهم           مستحقة
ومن العوامل األخرى التي تـسبب الممارسـة        . سببا وراء الممارسة المبكرة لخيارات أسهم الموظفين      

 . فتقار إلى تنوع الثرواتإلالمبكرة تفادي المخاطر وا
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العتبار تعتمد على نـوع نمـوذج        إ بعينإن الطريقة التي تؤخذ بها آثار الممارسة المبكرة المتوقعة           ١٧ ب
 بعـين على سبيل المثال، يمكن أن تؤخذ الممارسـة المبكـرة المتوقعـة             . تسعير الخيارات المطبق  

، الفتـرة   ، بالنسبة لخيار سهم الموظف    وهي (لعمر المتوقع للخيار   تقدير ا  إستخدامعتبار من خالل    إلا
في نمـوذج   كمدخالت  )  من تاريخ المنح إلى التاريخ الذي يتوقع فيه ممارسة الخيار           الممتدة الزمنية

الممارسة وكخيار بديل، يمكن صياغة     ). Black-Scholes-Mertonمثال صيغة   (تسعير الخيارات   
 . لخيارات يستخدم العمر التعاقدي كمدخالتلتسعير اأو مماثل  ثنائي المبكرة المتوقعة في نموذج

 
  -:تتضمن العوامل التي ينبغي دراستها في تقدير الممارسة المبكرة ما يلي ١٨ ب

. سـتحقاق إلا ممارسة خيار السهم حتى نهاية فترة        نموذجيا، ألنه ال يمكن     ستحقاقإلاطول فترة     )أ (

فتـراض الـذي يفيـد      إل ا لذلك يستند تحديد مدلوالت التقييم للممارسة المبكرة المتوقعة علـى         

التي تستخدم لتحفيز الموظف    شروط  ال مدلوالت   ٢١-١٩وتناقش الفقرات   .  الخيارات إستحقاقب

 . على األداء

 .متوسط طول الفترة التي بقيت خاللها الخيارات المماثلة متداولة في الماضي  )ب (

مارسـة  مإلـى    تشير الخبرة إلى أن المـوظفين يميلـون          يمكن أن .  سعر األسهم ذات الصلة     )ج (
 .  السهم إلى مستوى محدد أعلى من سعر الممارسةسعرالخيارات عندما يصل 

ـ          . مستوى الموظف ضمن المؤسسة     )د ( وظفين على سبيل المثال، يمكن أن تشير الخبرة إلى أن الم
متأخر عن ممارسـتها مـن قبـل        وقت  ممارسة الخيارات في    في المناصب العليا يميلون إلى      
 . )  إلى هذه المسألة بمزيد من النقاش٢١تتطرق الفقرة ( الموظفين في المناصب األدنى

وقد يميل الموظفون عادة إلى ممارسة الخيـارات علـى          .  المتوقعة لألسهم ذات الصلة    التقلبية  ) هـ(

  .  تقلبات أقل على أسهم ذات أبكر من ممارستهاأسهم متقلبة إلى حد كبير في وقت 

  
 إسـتخدام  الممارسة المبكـرة ب    آثار عتبارإل ا بعينؤخذ  تُأن  ، يمكن   ١٧كما تمت اإلشارة في الفقرة       ١٩ ب

 المتوقـع   العمـر وعند تقـدير    . ات في نموذج تسعير الخيار    تلخيار كمدخال المتوقع ل  عمرلاتقدير  
أسـاس   المنشأة ذلك التقدير على      ضعيمكن أن ت   لمجموعة من الموظفين،     ةسهم الممنوح  األ اتلخيار

 المالئـم   المتوسط المـرجح   لمجموعة الموظفين بأكملها، أو      قعالمالئم للعمر المتو   المتوسط المرجح 
 بيانات أكثر تفصيال حـول  الموظفين ضمن المجموعة، على أساس  المجموعات الفرعية من     ألعمار

 ).أدناهتتم مناقشته (سلوك ممارسة الموظفين 
  

  نـسبيا  متجـانس الممارسة  السلوك  من ذوي   موظفين  لمنح الخيار إلى مجموعات بالنسبة       فصل   إن ٢٠ ب
 تنازلي بمعدل؛ فالقيمة تزداد    مدتهأحد عناصر    إن قيمة الخيار ال تشكل    . هاماً أمراًيحتمل أن يكون    
على الرغم مـن     متساوية،   فتراضات األخرى إلا إذا كانت كافة     ،فعلى سبيل المثال  . كلما طالت المدة  

. ن قيمته ال تبلـغ الـضعف      سنة، إال أ  الخيار الذي مدته     قيمته أكبر من     الذي مدته سنتين  خيار  الأن  
 أعمـار  يتضمن    معين عمر ل المتوسط المرجح  على أساس     المقدرة يعني أن حساب قيمة الخيار    وذلك  

.   الممنوحـة  خيارات األسـهم  القيمة العادلة ل  مجموع   سينتج عنه مبالغة في تقدير     كبيرمختلفة بشكل   
مـن  نطـاق ضـيق نـسبيا     مجموعة منهاوإن فصل الخيارات الممنوحة إلى عدة مجموعات، لكل         

 . المبالغة تلك، يقلل من ألعمارهاالمتوسط المرجحمشمول في األعمار 
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على سبيل المثال، يمكـن أن تـشير        .  نموذج ثنائي أو مماثل    إستخدامتنطبق اعتبارات مماثلة لدى      ٢١ ب
  المـسؤولين   كبار تجربة المنشأة التي تمنح خيارات بشكل عريض لكافة مستويات الموظفين إلى أن           

حتفاظ بخياراتهم مدة أطول من موظفي اإلدارة الوسطى، وأن المـوظفين فـي             إل يميلون ل  التنفيذيين
باإلضافة إلـى   . ي وقت أبكر من أية مجموعة أخرى      تهم ف االمستويات األدنى يميلون لممارسة خيار    

ق حتفاظ بالحد األدنـى مـن أدوات حقـو        إلذلك، فإن الموظفين الذين يتم تشجيعهم أو يطلب منهم ا         
 وقت الحـق   الخيارات في     عادة يمارسونقد   الخيارات،   أرباب عملهم، بما في ذلك    الخاصة ب ة  ملكيال
 فـإن فـصل     ،وفي تلك الحـاالت   . النص الموظفين الذين ال يخضعون لذلك        ممارستها من قبل   من

ذوي سلوك الممارسة المتجانس نسبيا ينتج عنـه تقـدير          من   مجموعات المستلمين    حسبالخيارات  
  . الممنوحةخيارات األسهملقيمة العادلة لمجموع ادقة لأكثر 

  

   المتوقعةالتقلبية
  

 التقلبيةقياس  إن أداة   . ترة ما خالل ف معين  سعر   في    المتوقع غير قياس لمقدار الت   التقلبية المتوقعة هي   ٢٢ ب

للعائـد   المركبـة    للمعدالتي  نحراف المعياري السنو  إل هو ا  ات في نماذج تسعير الخيار    ةالمستخدم

مقارنـة  قابلة لل  نموذجيا ببنود سنوية     التقلبيةويعبر عن   . لسهم خالل فترة من الوقت    تمرار على ا  باس

 مراقبة األسعار يوميا أو     ، في الحساب، على سبيل المثال     الزمنية المستخدمة فترة  البغض النظر عن    

 . أو شهرياًأسبوعياً
  

 تقيس مقدار اسـتفادة     لفترة ما   معين سهمعلى  ) ية أو سلبية  التي يمكن أن تكون إيجاب    (إن نسبة العائد     ٢٣ ب

 .سعر السهم) انخفاضأو  (زيادةورباح توزيعات األحامل األسهم من 
  
المعدل المركب   نخفضي النطاق الذي يتوقع ضمنه أن        عبارة عن   السنوية المتوقعة للسهم هي    التقلبية ٢٤ ب

بمعدل  معينإذا قلنا أن سهم     على سبيل المثال،    .  ثلثي الفترة   ما يقارب   باستمرار خالل  السنوي للعائد 

يعني احتمـال أن تكـون      % ٣٠ تكون نسبة تقلبه  % ١٢  نسبته  متوقع  باستمرار مركب سنوي للعائد  

 يبلـغ %) ٣٠+ %١٢(% ٤٢و%) ٣٠ - %١٢% (١٨ائد على السهم لسنة واحـدة بـين    نسبة الع 

 تـدفع توزيعـات      في بداية السنة ولـم      وحدة عملة  ١٠٠  يساوي فإذا كان سعر السهم   . تقريبا الثلثين 

 e×  وحدة عملة١٠٠(وحدة عملة  ٨٣,٥٣ بين السنةسعر السهم في نهاية أن يكون  يتوقع، األرباح
 . ثلثي الفترةخالل ما يقارب) ٠,٤٢ e× وحدة عملة ١٠٠( وحدة عملة ١٥٢,٢٠و) ٠,١٨–

  
 -: المتوقعة ما يليالتقلبيةعتبار عند تقدير إلاعين تتضمن العوامل التي يجب أخذها ب ٢٥ ب

األخرى   المتداولة دواتاأل المتداولة على أسهم المنشأة، أو       خيارات األسهم  الضمنية من    التقلبية  )أ (

 . وجدت، إن)مثل الديون القابلة للتحويل(لمنشأة التي تتضمن خصائص الخيار ل

مـع  ( المتوقعة للخيـار     مدة ال عموماًتعادل  سعر السهم خالل فترة حديثة       في   التاريخية التقلبية  )ب (

 ). الممارسة المبكرة المتوقعةوآثارللخيار العمر التعاقدي ما تبقى من ي الحسبان  فاألخذ

 حديثا في البورصة يمكـن      سجلةالمفالمنشأة  . طول الفترة التي كانت فيها أسهم المنشأة متداولة         )ج (

 في البورصة منذ    مسجلة مقارنة مع منشآت مماثلة كانت       ،عاليةتقلبات تاريخية   أن يكون لديها    

 . حديثا في البورصةالمسجلة  المزيد من اإلرشاد حول المنشآتوفيما يلي أدناه. ولفترة أط

متوسط طويل األجل، والعوامل األخـرى التـي        مستوى ال  أي المتوسط، لتعود إلى    التقلبيةميل    )د (

على سبيل المثال،   .  الماضية التقلبية عن    المستقبلية المتوقعة  التقلبيةإمكانية أن تختلف    تشير إلى   
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 لفترة غير محددة من الوقت بسبب فشل عـرض          عاديقلب سعر سهم المنشأة بشكل غير       إذا ت 

 التقلبيـة الفترة عند حـساب متوسـط       يمكن إغفال تلك    ،  رئيسيةاستحواذ أو عملية إعادة هيكلة      

 .التاريخيةالسنوية 

 فترة إلى    من منسجمة األسعار   مراقبةيجب أن تكون    . مالئمة ومنتظمة لمراقبة األسعار   فترات     ) هـ (

على سبيل المثال، يمكن أن تستخدم المنشأة سعر اإلقفال كل أسـبوع أو أعلـى سـعر        . أخرى

. ر ألسابيع أخرى  عر اإلقفال لعدة أسابيع وأعلى سع     خالل األسبوع، لكنها يجب أن ال تستخدم س       

 .هابعن سعر الممارسة  يعبر نفس العملة التيمراقبة األسعار بكما يجب التعبير عن 
  

   في البورصة حديثاًالمسجلة شآتالمن
  

 لسعر الـسهم خـالل   التاريخية التقلبيةعتبار إلاعين ، على المنشأة أن تأخذ ب   ٢٥ ب  في الفقرة  كما أشير  ٢٦ ب
 حديثا في البورصـة     المسجلةوإذا لم يكن لدى المنشأة      .  الخيار المتوقعة  مدة عموماًتعادل  أحدث فترة   

 ألطول  التاريخية التقلبيةعليها بالرغم من ذلك أن تحسب       تعين  ي،  التاريخية التقلبية حولمعلومات كافية   
 لمنشآت مماثلـة    التاريخية التقلبيةعتبار  إلاعين   أن تأخذ ب   أيضاًوتستطيع  .  التداول  نشاط  فيها أتيحفترة  
المسجلة في البورصة منذ    المنشأة  إن  على سبيل المثال،    .  التشغيلية أعمارها من مقارنةلل  قابلة  فترة بعد
 نمطعتبار  إلاعين   يمكنها أن تأخذ ب    عمر متوقع لخمسة سنوات    واحدة فقط وتمنح خيارات بمتوسط       سنة

 األولى التي كانت فيهـا      للسنوات الست  لمنشآت في نفس القطاع الصناعي       التاريخية التقلبيةومستوى  
  .بشكل عامأسهم تلك المنشآت متداولة 

  
   في البورصةةمسجلالالمنشآت غير 

 

عتبار عند تقـدير    إل ا تأخذها بعين  تاريخية في البورصة معلومات     المسجلةالمنشأة غير   لن يكون لدى     ٢٧ ب
 .عتبارإل ابعين التي يجب أخذها وفيما يلي أدناه بعض العوامل البديلة.  المتوقعةالتقلبية

  
التي تـصدر بـشكل منـتظم       و في البورصة    سجلةالمفي بعض الحاالت، يمكن أن تكون المنشأة غير          ٢٨ ب

أن تؤخذ بعين   ويمكن  .  داخلي ألسهمها قد أنشأت سوق    ) أو جهات أخرى   (لموظفينأسهم ل خيارات أو   
 . المتوقعةالتقلبية تقلبات أسعار األسهم تلك عند تقدير عتبارإلا

  
مماثلـة   أو الضمنية لمنـشآت      التاريخية التقلبيةعتبار  إلاعين  ، تستطيع المنشأة أن تأخذ ب     وكخيار بديل  ٢٩ ب

 هاستخدامإلي تكون فيها المعلومات بشأن سعر السهم أو سعر الخيار متاحة،            ، والت  في البورصة  مسجلة
 أسـعار   إلـى  إذا أسندت المنشأة قيمة أسـهمها        مناسبا هذا األمر وسيكون  .  المتوقعة التقلبيةعند تقدير   

 . في البورصةمسجلةمماثلة منشآت في سهم األ
  
،  فـي البورصـة    مـسجلة  مماثلة    منشآت  في همساأل أسعار   إلىقيمة أسهمها   إذا لم تسند المنشأة تقدير       ٣٠ ب

 لتقييم أسهمها، تستطيع المنشأة أن تشتق تقديرا للتقلبـات          أخرى تقييم   منهجية من ذلك    بدالًواستخدمت  
  أسـاس  تقييم أسهمها على  ب المنشأة   قد تقوم  ،على سبيل المثال  . تلك التقييم   منهجية مع   ينسجمالمتوقعة  
 األرباحقيم األصل أو    لصافي   المتوقعة   التقلبية  تأخذ في الحسبان   ويمكن أن . األرباحصل أو   صافي األ 

  .تلك
  

 رباح المتوقعةتوزيعات األ
  

رباح المتوقعة عند قياس القيمـة العادلـة        توزيعات األ  عتبارإلؤخذ بعين ا  أن تُ يعتمد ما إذا كان يجب       ٣١ ب
توزيعـات   معادالتح أو  رباتوزيعات األ  في   الطرف المقابل أحقية  لألسهم أو الخيارات الممنوحة على      

 .األرباح
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ألسهم على ا رباح  توزيعات األ مخولين باستالم   على سبيل المثال، إذا تم منح الموظفين خيارات وكانوا           ٣٢ ب
) ممارسـة سعر ال أو تطبيقها لتخفيض نقداًالتي يمكن دفعها   (توزيعات األرباح   معادالت   أو   ذات الصلة 

توزيعات   يتم دفع  كما لو أنه لن     الممنوحة الخياراتب تقييم    فإنه يج  بين تاريخ المنح وتاريخ الممارسة،    
تـساوي  ألرباح المتوقعة   ا توزيعاتالمعطيات في   يجب أن تكون     أي،  ذات الصلة ألسهم  على ا رباح  األ

 .صفر
  
 يطلـب ، فـال     في تاريخ المنح   ، عند تقييم القيمة العادلة لألسهم الممنوحة للموظفين       وعلى نحو مماثل   ٣٣ ب

ربـاح  توزيعـات األ  بقـبض مخوال رباح المتوقعة إذا كان الموظف توزيعات األلى  إجراء تعديالت ع  
 .ستحقاقإلافترة مدفوعة خالل ال

  
توزيعـات   معادالترباح أو   لقبض توزيعات األ   مخولون ونوعلى العكس من ذلك، إذا لم يكن الموظف        ٣٤ ب

فـي الحـسبان     ؤخـذ  أن تُ  يجـب  ،)خيارال قبل الممارسة في حال   أو   (ستحقاقإلافترة   خالل   األرباح
، عنـد   بمعنى آخـر  .  في تاريخ المنح   حقوق األسهم أو الخيارات    رباح المتوقعة في تقييم   توزيعات األ 

 تطبيـق نمـوذج     المتوقعة فـي  رباح  توزيعات األ ، يجب تضمين    لمنح خيار معين  تقدير القيمة العادلة    
القيمـة  مقدار  يض ذلك التقييم ب   ، يجب تخف  معينسهم  منح  وعند تقدير القيمة العادلة ل    . اتتسعير الخيار 

 .ستحقاقإلافترة ألرباح المتوقع دفعها خالل لتوزيعات االحالية 
  
 يمكـن   غير أنه . المتوقعرباح  توزيعات األ  عائد إستخدامإلى   ات نماذج تسعير الخيار   تدعو بشكل عام  ٣٥ ب

ن تستخدم المنشأة إمـا     ويمكن أ . العائد من   بدالًمتوقع  الرباح  األ  توزيعات  مبلغ ستخدامتعديل النماذج إل  
عـين  عليها أن تأخـذ ب    الدفعات المتوقعة،   وإذا استخدمت المنشأة    .  المتوقعة هادفعات أو    المتوقع عائدها

على سبيل المثال، إذا كانـت سياسـة المنـشأة          . رباحتوزيعات األ  زيادة التاريخي في    هانمطعتبار  إلا
 قدرةيجب أن ال تفترض قيمة خيارها الم      ويا،  سن%  ٣ ما يقارب رباح ب األ  توزيعات زيادةتنتهج   عموماً

 .فتراضإل اذلك يدعم  الخيار ما لم يكن هناك دليالعمررباح خالل توزيعات األمبلغا ثابتا من 
  
. عمومـاً متاحة  المتوقعة إلى معلومات    رباح  توزيعات األ فتراض بشأن   إلايجب أن يستند    وبشكل عام،    ٣٦ ب

 عائد توزيعـات   يجب أن تفترض      بذلك للقياميس لديها خطط    أرباح ول توزيعات  ة التي ال تدفع     أوالمنش
رباح يمكن أن توزيعات األ منشأة حديثة ليس لديها تاريخ سابق في دفع      ولكن.  صفر بقيمةأرباح متوقع   

وتـستطيع تلـك    . سهم موظفيها أ لخيارات   األعمار المتوقعة خالل  هذه التوزيعات   تتوقع البدء في دفع     
 األربـاح  عائد توزيعات ومتوسط  ) صفر(رباح الماضية   األ عائد توزيعات المنشآت أن تستخدم متوسط     

  .بشكل مناسبمقارنة قابلة لل نظيرةلمجموعة 
  

 سعر الفائدة الخالي من المخاطر
  

إصدارات  على   حالياً المتاح    الضمني العائد  نموذجيا عبارة عن    سعر الفائدة الخالي من المخاطر هو      إن ٣٧ ب
 مدةبفترة زمنية باقية تعادل ال    وممارسة بعملتها،   سعر ال لتي يتم التعبير عن      للدولة ا  بدون فائدة الحكومة  
 للخيار مع األخذ بالحسبان     التعاقدي  ما تبقى من العمر    استنادا إلى (يجري تقييمه   الذي  خيار  لالمتوقعة ل 

مثل اك   بديل مالئم، إذا لم توجد هن      إستخداموقد يكون من الضروري     ).  الممارسة المبكرة المتوقعة   آثار
 إصـدارات الحكومـة     على  الضمني العائد ظروف تشير إلى أن      جدت وُ حكومية أو الصدارات  تلك اإل 

عاليـة  قتـصاديات   إل فـي ا   ،على سبيل المثـال   (مثل سعر الفائدة الخالي من المخاطر     يال  بدون فائدة   
فائدة الخـالي    المشاركون في السوق نموذجيا سعر ال      حددمالئم إذا    بديل   إستخدام أيضاًيجب  ). التضخم

، عنـد    الضمني على إصدارات الحكومة بدون فائدة      العائد من   بدالً ذلك البديل،    إستخداممن المخاطر ب  
  . المتوقعة للخيار الذي يجري تقييمهالمدةساوي ذو عمر يتقدير القيمة العادلة لخيار 
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  هيكل رأس المالآثار
  

خيـارات  عند ممارسة   و.  المتداولة ت األسهم خيارا،  المنشأةوليس   ،خرىاألطراف  األتكتب  ،  نموذجياً ٣٨ ب
. هم من حملة األسهم القائمين     األس  تلك شراءويتم  .  الخيار صاحبإلى   هذه، يسلّم الكاتب األسهم      األسهم
 . أثر ينتج عن عملية تخفض ربحية السهم المتداولة ليس له خيارات األسهم فإن ممارسة لذلك

  

يارات األسهم، يتم إصدار أسهم جديدة عند ممارسة خيارات         وعلى العكس من ذلك، إذا كتبت المنشأة خ        ٣٩ ب
والمحتفظ بها   سابقاً األسهم المعاد شراؤها     إستخدام، وذلك إذا تم     مبدئياإما تصدر فعليا أو     (األسهم تلك   
 من سعر السوق الحالي في تاريخ       بدالًسعر الممارسة   ن األسهم سوف تصدر ب    ألونظرا  ). في الخزينة 

 في ربحية السهم العادي من خـالل إصـدار أسـهم             الفعلي أو المحتمل   التخفيضا  الممارسة، فإن هذ  
 الخيـار ال    صـاحب  يمكن أن يخفض سعر السهم، بحيث أن         إضافية أو تحويل أدوات ملكية إلى أسهم      

مماثـل ال   متـداول   خيار   الممارسة مقارنة بما يحققه خالفا لذلك عند ممارسة          يحقق ربحا كبيرا لدى   
 .سهم سعر اليخفض من

  

علـى عوامـل   يعتمـد   الممنوحـة   خيارات األسهم ر مهم على قيمة      أث لهذا األمر  ما إذا كان  تحديد   إن ٤٠ ب
 الخيارات مقارنـة بعـدد األسـهم        دة التي سيتم إصدارها عند ممارسة     متنوعة، مثل عدد األسهم الجدي    

 التخفـيض  شملقد  يمكن أن يكون السوق     ،  سيتم منح الخيار   ه إذا توقع السوق أن    كذلك. مسبقاالصادرة  
 . تاريخ المنحسهم في سعر األكعامل معين في سهمفي ربحية ال المحتمل

  

الذي ينـتج عـن     تأثير المحتمل   ل يمكن ل  عتبار ما إذا كان   إلاعين  على أية حال، على المنشأة أن تأخذ ب        ٤١ ب
علـى  تبعـات     أن يكون له   األسهم الممنوحة للممارسة المستقبلية لخيارات    عملية تخفض ربحية السهم     

  هـذا  عتبارإل ا بعين لتأخذ   ات نماذج تسعير الخيار   تعديلويمكن  .  تاريخ المنح  في  المقدرة ها العادلة قيم
  .األثر المحتمل الذي ينتج عن عملية تخفض ربحية السهم

  
المعامالت التي تكون فيها البضاعة أو الخـدمات هـي           ترتيباتالتعديالت على   

  المقابل ألدوات الملكية في المنشأة
  

 أساسها مـنح    والشروط التي تم على   لنظر عن أية تعديالت على البنود        أنه، بغض ا   ٢٧ الفقرة   تقتضي ٤٢ ب
ذلك المـنح ألدوات حقـوق الملكيـة، علـى المنـشأة            ل غاء أو تسوية  ي إل  أو أ  أدوات حقوق الملكية،  

ملكيـة  ألدوات حقـوق ال    بالقيمـة العادلـة      التي تم قياسها  المستلمة  عتراف، كحد أدنى، بالخدمات     إلا
أحد بسبب اإلخفاق في استيفاء     تلك   أدوات حقوق الملكية     إستحقاق لم يتم    ما،  الممنوحة في تاريخ المنح   

تحديده في تـاريخ    تم  والذي  )  شرط السوق  بإستثناء( الشروط التي تستخدم لتحفيز الموظف على األداء      
القيمـة   مجموع  من ت التي تزيد   التعديال بآثارعتراف  إلعلى المنشأة ا  يتعين  باإلضافة إلى ذلك،    . المنح

 . أو تكون بخالف ذلك مفيدة للموظف على أساس األسهمالدفعالعادلة التفاق 
  
 -:٢٧لفقرة من أجل تطبيق متطلبات ا ٤٣ ب
  

مثال بتخفيض سعر   (لى زيادة القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة         أدى التعديل إ  إذا    )أ (
، على المنشأة تـضمين القيمـة العادلـة         بعد التعديل  قبل و  مباشرة التي تم قياسها  ) الممارسة
دوات حقـوق   كمقابـل أل  لخدمات المستلمة   في قياس المبلغ المعترف به ل      الممنوحة   المتزايدة

  حـق   الفرق بين القيمة العادلة ألداة      الممنوحة هي  المتزايدةوالقيمة العادلة   . الملكية الممنوحة 
 فـي تـاريخ      كمـا  كلتاهماالمقدرة  ،  ق الملكية األصلية   ح  والقيمة العادلة ألداة   المعدلةالملكية  
 المتزايـدة ، يتم تـضمين القيمـة العادلـة         ستحقاقإلافترة  وإذا حدث التعديل خالل     . التعديل

لخدمات المستلمة خالل الفترة من تاريخ التعديل إلى        لالممنوحة في قياس المبلغ المعترف به       
القائم علـى   ، باإلضافة إلى المبلغ     المعدلةلملكية   أدوات حقوق ا   إستحقاقالتاريخ الذي يتم فيه     
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 عتراف بـه  إليتم ا الذي  ،  ألدوات حقوق الملكية األصلية في تاريخ المنح       القيمة العادلة    أساس
، يـتم   سـتحقاق إلا التعديل بعد تاريخ     حدثوإذا  .  األصلية ستحقاقإلافترة   من   ما تبقى خالل  

لب مـن    إذا طُ  ستحقاقإلافترة   أو خالل    مباشرة،ة  المتزايدة الممنوح عتراف بالقيمة العادلة    إلا
 ألدوات  بشكل غيـر مـشروط     مخوال فترة إضافية من الخدمة قبل أن يصبح         إتمامالموظف  

 .حقوق الملكية المعدلة تلك
  

على ينبغي   زيادة عدد أدوات حقوق الملكية الممنوحة،        إلى التعديل   أدى مماثل، إذا    وعلى نحو   )ب (
 فـي   التي تم قياسها   ،الممنوحةاإلضافية  ادلة ألدوات حقوق الملكية     ن القيمة الع  تضميالمنشأة  

ملكية الدوات حقوق   كمقابل أل تاريخ التعديل، في قياس المبلغ المعترف به للخدمات المستلمة          
على سبيل المثال، إذا حـدث      . أعاله) أ (الواردة في البند  متطلبات  ال مع   نسجامإلممنوحة، با ال

الممنوحـة  اإلضافية  ، فإن القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية        حقاقستإلافترة  التعديل خالل   
يتم تضمينها في قياس المبلغ المعترف به للخدمات المستلمة خالل الفترة من تاريخ التعـديل               

القائم  أدوات حقوق الملكية اإلضافية، باإلضافة إلى المبلغ         إستحقاق  فيه يتمحتى التاريخ الذي    
، والـذي   في تـاريخ المـنح  أصالألدوات حقوق الملكية الممنوحة دلة  القيمة العا على أساس 

 . األصليةستحقاقإلافترة   ما تبقى منيعترف به خالل
  

بطريقة يستفيد منها الموظـف،     التي تستخدم لتحفيز أداء الموظف      شروط  الإذا عدلت المنشأة      )ج (
 بإسـتثناء (معـين   اء   شرط أد  إلغاء أو بتعديل أو     ستحقاقإلافترة  على سبيل المثال، بتخفيض     

، على المنشأة   )أعاله) أ (للبند وفقاً تطرأ عليه التغييرات التي    السوق، التي تتم محاسبة      شرط
التي تستخدم لتحفيـز أداء الموظـف عنـد تطبيـق           المعدلة  شروط  ال عتبارإل بعين ا  أن تأخذ 

 .٢١-١٩متطلبات الفقرات 
  
 الممنوحة بطريقة تؤدي إلـى      ط أدوات حقوق الملكية   عالوة على ذلك، إذا عدلت المنشأة بنود أو شرو          ٤٤ب

لموظف،  ل  بخالف ذلك  أنها غير مفيدة  ، أو    على أساس األسهم   دفع القيمة العادلة التفاق     تخفيض مجموع 
ملكيـة  الدوات حقـوق    كمقابـل أل   الخدمات المـستلمة     محاسبةستمرار في   إلعلى المنشأة رغم ذلك ا    

بعض أو كافة أدوات حقوق الملكية الممنوحـة،         إلغاء   بإستثناء(ممنوحة وكأن ذلك التعديل لم يحدث       ال
  -:مثالعلى سبيل ال). ٢٨ للفقرة وفقاً محاسبتهايجب التي 

 التي تم قياسـها   لى تخفيض القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة،         أدى التعديل إ  إذا    )أ (
نخفاض في القيمة العادلة    إل ا  تأخذ بالحسبان ذلك    ال  وبعد التعديل، على المنشأة أن      قبل مباشرة

دوات حقـوق   كمقابـل أل  تستمر في قياس المبلغ المعترف به للخدمات المستلمة         بل عليها أن    
  .تاريخ المنحألدوات حقوق الملكية الممنوحة في  القيمة العادلة  أساسملكية علىال

نبغـي  ي،   معـين  موظـف  حقوق الملكية الممنوحة ل    لى تخفيض عدد أدوات   إذا أدى التعديل إ     )ب (
 .٢٨ لمتطلبات الفقرة وفقاً ،ى أنه إلغاء لذلك الجزء من المنحعلالتخفيض  ذلك محاسبة

بطريقة ال يستفيد منهـا     الشروط التي تستخدم لتحفيز أداء الموظف       بتعديل   المنشأة   قامتإذا    )ج (
 بإستثناء( أو بتعديل أو إضافة شرط أداء        ستحقاقإلافترة   بزيادةالموظف، على سبيل المثال،     

، ال تأخـذ    )أعـاله ) أ (للبنـد  وفقاً  السوق، التي تتم محاسبة التغييرات التي تطرأ عليه        طشر
عند تطبيق متطلبـات  في الحسبان الشروط المعدلة التي تستخدم لتحفيز أداء الموظف     المنشأة  
  .٢١-١٩الفقرات 
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  جالملحق 

 األخرى إلعداد التقارير المالية  الدوليةمعاييرالتعديالت على 
  

التعديالت الواردة في هذا الملحق سارية المفعول للبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ               تصبح  

وإذا طبقت المنشأة هذا المعيار لفترة مبكرة، تصبح هـذه التعـديالت            .  أو بعد هذا التاريخ    ٢٠٠٥  يناير ١في  

  .سارية المفعول لتلك الفترة المبكرة

*  *  *  *  *  

المعايير الدولية إلعـداد     في   ٢٠٠٤ هذا المعيار عام     إصدار  هذا الملحق عند   الواردة في  التعديالت   لقد تم دمج  

  . ذات العالقة المنشورة في هذا الكتابالتقارير المالية
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 ٢ المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةموافقة المجلس على 
  

 أعضاءمن قبل    " على أساس األسهم   الدفع" ٢ ير المالية المعيار الدولي إلعداد التقار   تمت الموافقة على إصدار     

  -:وهمالبالغ عددهم أربعة عشر  ةمجلس معايير المحاسبة الدولي

  سير ديفيد تويدي                 الرئيس

  ثوماس إي جونز                 نائب الرئيس

  ماري إي بارث

  برونزجورج -هانز

  أنتوني تي كوب

  روبرت بي جارنيت

  يالردججيلبرت 

  جيمس جيه ليسنرينغ

  روجوارن جيه ماكري

  باتريشيا إل أومالي

  هاري كيه شميد

  جون تي سميث

  جيوفري وايتينغتون

  تاتسومي يامادا
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  ٢موافقة المجلس على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  

 شـروط تحفيـز   –ساس األسهم الدفع على أ "٢تم الموافقة على إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية      

   -: في مجلس معايير المحاسبة الدوليةمن قبل ثالثة عشر عضواً" الموظف على األداء

  سير ديفيد تويدي                 الرئيس

  ثوماس إي جونز                 نائب الرئيس

  ماري إي بارث

  ستيفين كوبر

  فيليب دنجو

  جان أنجستروم

  روبرت بي جارنيت

  الردجيلبرت جي

  جيمس جيه ليسنرينغ

  وارن جيه ماكريجور

  جون تي سميث

  تاتسومي يامادا
  

  وي جيو زانج
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  المحتويات
  اتستنتاجإلأساس ا

  الدفع على أساس األسهم ٢المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  

  الفقرات  
  ٦ –١ إستنتاج  مقدمةال
  ٢٨–٧ إستنتاج  نطاق ال

  ١٨–٨ إستنتاج  ، بما في ذلك خطط شراء أسهم الموظفين واسعة القاعدةخطط أسهم الموظفين 
  ٢٢–١٩إستنتاج  لموظفينإلى ا نقل أدوات حقوق الملكيةعمليات 

  ٢٤-٢٣ إستنتاج  "إندماج األعمال "٣ المالية  الدولي إلعداد التقاريرمعيارالالمعامالت ضمن نطاق 

 ومعيار  "العرض: األدوات المالية " ٣٢المعامالت ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي       
  "عتراف والقياسإلا: األدوات المالية" ٣٩المحاسبة الدولي 

  
  ٢٨-٢٥ تاجإستن

التي تكون فيها البضاعة أو الخـدمات هـي المقابـل ألدوات            معامالت  العتراف ب إلا
  الملكية في المنشأة

  
  ٦٠-٢٩ إستنتاج

  ٣٥-٣٤ إستنتاج    " في المعاملةطرفاًالمنشأة ليست "
  ٣٩-٣٦ إستنتاج         "ن ال يقدمون خدماتالموظفو"

  ٤٤-٤٠ إستنتاج      " مصروفوجد تكلفة على المنشأة، بالتالي ال يوجدال ي"
  ٥٣-٤٥ إستنتاج    "وف غير منسجم مع تعريف المصروفعتراف بالمصرإلا"

  ٥٧-٥٤ إستنتاج      "تقيد مرتين"حصة السهم من األرباح 
   ٦٠-٥٨ إستنتاج          "السلبيةقتصادية إلالعواقب ا"

لملكية في التي تكون فيها البضاعة أو الخدمات هي المقابل ألدوات ا   معامالت  القياس  

  المنشأة

  

  ١٢٨-٦١ إستنتاج
  ٨٧-٦٩ إستنتاج            أساس القياس

  ٧٤- ٧٠ إستنتاج            التكلفة التاريخية
  ٧٩- ٧٥ إستنتاج            القيمة الجوهرية

  ٨٣- ٨٠ إستنتاج            الحد األدنى للقيمة
  ٨٧- ٨٤ إستنتاج            القيمة العادلة

   ١٢٨-٨٨ إستنتاج              تاريخ القياس

  ٩٦- ٩١ إستنتاج            لجانب المدين من المعاملةا
  ١٠٥- ٩٧ إستنتاج            الجانب الدائن من المعاملة

    ٩٨ إستنتاج            تاريخ الممارسة
  ١٠٥-٩٩ إستنتاج      ، تاريخ الخدمة، تاريخ المنحستحقاقإلتاريخ ا

  

  ١١٨ -١٠٦ إستنتاج             قضايا أخرى
  ١١٠ -١٠٦ إستنتاج  "العرض: ات الماليةاألدو" ٣٢معيار المحاسبة الدولي 

  ١١٨ -١١١ إستنتاج     وحقوق الملكيةلتزاماتإلمقترحات لتغيير تعريف ا
  ١٢٨ -١١٩ إستنتاج  سهم مع أطراف أخرى غير الموظفينمعامالت الدفع على أساس األ
  ١٩٩-١٢٩ إستنتاج          القيمة العادلة لخيارات أسهم الموظفين

السوق  في    حديثاً المسجلة وتلك   المسجلة على المنشآت غير     اتيارتطبيق نماذج تسعير الخ   
  المالي

  ١٤٤-١٣٧ إستنتاج

  ١٩٩-١٤٥ إستنتاج     على خيارات أسهم الموظفيناتتطبيق نماذج تسعير الخيار
  ١٥٢ - ١٤٦ إستنتاج      ستحقاقإلفترة اعدم القدرة على الممارسة خالل 
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  ١٦٩ -١٥٣ إستنتاج            عدم قابلية النقل 

  ١٨٤ -١٧٠ إستنتاج    الشروط التي تستخدم لتحفيز الموظف على األداء

  ١٨٧ -١٨٥ إستنتاج              مدة الخيار

  ١٩٩ -١٨٨ إستنتاج         أخرى لخيارات أسهم الموظفينميزات

 أو الخدمات هـي     تكون فيها البضاعة  عتراف بالخدمات المستلمة وقياسها في معاملة       إلا

  في المنشأةدوات الملكية ألالمقابل 

  ٢٢١-٢٠٠ إستنتاج

  ٢١٧ -٢٠٠ إستنتاج            ستحقاقإلفترة اخالل 

  ٢٢١ -٢١٨ إستنتاج    ستحقاقإلفترة ا أو تنتهي بعد نهاية يتم إلغائهاخيارات األسهم التي 

  ب٢٣٧-٢٢٢ إستنتاج    سهم  أل الدفع على أساس اترتيباتتعديالت على بنود وشروط 
  ٢٥٥-٢٣٨ إستنتاج   نقداًفاع سعر األسهم المدفوعة ارتاإ مقابل ين الموظفمكافآة

  ٢٤٥-٢٤٣ إستنتاج        ؟ستحقاقإلتاريخ ا قبل  التزامهل يوجد

  ٢٥١-٢٤٦ إستنتاج            ؟لتزامإلكيف يجب قياس ا

  ٢٥٥-٢٥٢ إستنتاج     في بيان الدخل؟العالقةعرض المصروف ذو ينبغي كيف 

  ٢٦٨-٢٥٦ إستنتاج     نقدمعامالت الدفع على أساس األسهم مع بدائل ال

  ٢٦٤-٢٥٨ إستنتاج        للموظف اختيار التسويةتوفر تفاق إلبنود ا

  ٢٦٨-٢٦٥ إستنتاج        للمنشأة اختيار التسويةتوفر تفاق إلبنود ا

  ٣١٠-٢٦٩ إستنتاج     بشأن محاسبة خيارات أسهم الموظفينات عامةإستنتاج

المطبقة فـي الواليـات المتحـدة        اًعمومالمقاربة مع مبادئ المحاسبة المقبولة      تحقيق  

     مريكيةألا

  ٢٨٦-٢٧٠ إستنتاج

  ٢٧٥ -٢٧٢ إستنتاج   ٢٥ية رقم مبادئ المحاسبالمجلس رأي 

  ٢٨٦ -٢٧٦ إستنتاج   ١٢٣  رقمبيان معايير المحاسبة المالية

  ٢٩٣-٢٨٧ إستنتاج  عتراف مقابل اإلفصاحإلا

  ٣١٠-٢٩٤ إستنتاج    موثوقية القياس
  

  ٣٣٣-٣١١ إستنتاج    على المعايير األخرىترتبةالمتعديالت ال

  ٣٢٩-٣١١ إستنتاج   اآلثار الضريبية لمعامالت الدفع على أساس األسهم

  ٣٣٣-٣٣٠ إستنتاج    المحتفظ بهاالخاصةمحاسبة األسهم 
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  ات ستنتاجإلأساس ا
  

  سهمالدفع على أساس األ ٢لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ا
  

  . منه لكنه ليس جزءا٢ًات هذا يرافق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ستنتاجإلإن أساس ا
  
  مقدمةال
  

ات مجلس معايير المحاسـبة الدوليـة فـي التوصـل إلـى             إعتبارات هذا   ستنتاجإليلخص أساس ا    ١ إستنتاج
وقـد  ". على أساس األسـهم   الدفع   "٢في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       الواردة  ات  ستنتاجإلا

 .أولى مختلف أعضاء المجلس أهمية أكبر لبعض العوامل دون غيرها
  

وتعتبر خطـط   .  للموظفين أو أطراف أخرى    لتدفع أو خيارات أسهم     * ما تصدر المنشآت أسهما    غالباً ٢ إستنتاج
 والمسؤولين  راء الموظفين، وليس فقط للمد    تعويضمشتركة ل األسهم وخطط خيارات األسهم خاصية      

وتصدر بعض المنشآت األسهم أو خيارات األسهم       .  للعديد من الموظفين اآلخرين    أيضاًفيذيين، بل   التن
 . مثل موردي الخدمات المهنية،لتدفع للموردين

  
، لم يكن هناك معيار دولي إلعداد التقـارير         ٢وحتى صدور المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية          ٣ إستنتاج

وقد أثيرت المخاوف بشأن هذه الفجوة في المعايير        . الت وقياسها عتراف بهذه المعام  إلالمالية يغطي ا  
 ٢٠٠٠ األوراق المالية في تقريرهـا لعـام   ثال، أفادت المنظمة الدولية لهيئات  على سبيل الم  . الدولية

الهيئة التي سبقت مجلس معـايير      (حول المعايير الدولية أنه يجب على لجنة معايير المحاسبة الدولية           
 . للدفع على أساس األسهماسبيةة المحملأن تدرس المعا) ليةالمحاسبة الدو

  
، ألن  البلـدان  في العديد مـن      مصدر قلق وهذا  .  الموضوع  هذا معايير حول لديها   قليلة فقط    بلداناً إن ٤ إستنتاج

وكانت العديد من   . نتشارإل الدفع على أساس األسهم تزايد في السنوات األخيرة ويستمر في ا           إستخدام
مجلس معايير  فيه   أضاف   في الوقت الذي  و.  المختلفة تعمل على هذا الموضوع     هيئات وضع المعايير  

، نـشر   ٢٠٠١ يوليوالمحاسبة الدولية مشروعا حول الدفع على أساس األسهم إلى جدول أعماله في             
على سبيل المثال، نشرت لجنة معايير المحاسـبة        . بعض المقترحات بعض واضعي المعايير     مؤخراً

في خطط خيار السهم وترتيبات التعويض المماثلة       لمحاسبة  ال بعنوانار محاسبي   األلمانية مسودة معي  
المحاسبة للـدفع   وقاد مجلس معايير المحاسبة البريطاني صياغة ورقة مناقشة بعنوان          . ٢٠٠١ يونيو

 من قبل لجنة معايير المحاسبة الدوليـة ومجلـس          ٢٠٠٠ عام   يوليونشرت في   ،  على أساس األسهم  

وأصـدر المعهـد    . †"G4+1" ١ +  وهيئات أخرى ممثلة في مجموعـة األربعـة        معايير المحاسبة 
لدفع على  افيما يخص    التعامل المحاسبي ن المعتمدين ورقة مناقشة بعنوان      الدنمركي للمحاسبين العامي  

 ٢٠٠٢ ديسمبر في   مؤخراًكما نشر مجلس معايير المحاسبة الياباني       . ٢٠٠٠ إبريل في   أساس األسهم 
، أضاف مجلس معايير المحاسـبة      ٢٠٠٣ مارسوفي  . الدفع على أساس األسهم   ورقة ملخص حول    

المالية األمريكي إلى جدول أعماله مشروعا لمراجعة المتطلبات المحاسبية األمريكية حول الدفع على             

                                                 
المحتفظ  األسهم الخاصة( على سبيل المثال، يعتبر نقل األسهم المحتفظ بها في الخزينة.  واسععلى نطاق" إصدار" تعمل كلمةس    *

تستخدم لتحفيز ويجادل البعض أنه إذا منحت الخيارات أو األسهم بشروط         .  لحقوق ملكية  "إصدار"إلى طرف آخر على أنه      ) بها
وعلى أية حال،   .  ما لم يتم تلبية تلك الشروط التي تستخدم لتحفيز الموظف على األداء            "هارإصدا" يتم، فال   الموظف على األداء  

" إصدار" وبناء عليه فإن كلمة      . هذا المعيار   المجلس بشأن متطلبات   من استنتاجات  تغير   إنها ال حتى لو تم قبول هذه المجادلة، ف      
 مـع مراعـاة  ، الطرف المقابلمشروط إلى بشكل  حقوق الملكية  التي يتم فيها نقل أدوات، لتشمل الحاالت   واسع لتستخدم بشك 

  . التي تستخدم لتحفيز الموظف على األداء المحددةشروطالاستيفاء 
  
 أعضاء الهيئات واضعة معايير المحاسبة الوطنية في استراليا وكندا ونيوزلندا والمملكة المتحدة ١+ شملت مجموعة األربعة      †

 . جنة معايير المحاسبة الدوليةوالواليات المتحدة، ول
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 مشروعه حول الدفع علـى أسـاس        مؤخراًكما أكمل مجلس معايير المحاسبة الكندي       . أساس األسهم 
 الدفع على أسـاس     عتراف بكافة معامالت  إليار مجلس معايير المحاسبة الكندي ا      مع ويقتضي. األسهم

 إسـتنتاج ن  ناقش الفقرتـا  ت(ظفين   المعامالت التي تمنح فيها خيارات األسهم للمو       األسهم، بما في ذلك   
  ). بمزيد من التفصيلهذا الموضوع ٢٨٢ و٢٨١

 
 فيما   المحاسبي التعاملراء تحسينات على    يدعو مستخدمو البيانات المالية والمعلقون اآلخرون إلى إج        ٥ إستنتاج

 ورقـة مناقـشة لجنـة       الوارد في قتراح  إل تلقى ا  على سبيل المثال،  .  أساس األسهم  لدفع على يخص ا 
 الذي  ،"الدفع على أساس األسهم    "٢ ومسودة العرض    ١+ معايير المحاسبة الدولية ومجموعة األربعة    

 التـي ينـتج عنهـا       ،ألسهم في البيانات المالية   عتراف بمعامالت الدفع على أساس ا     إليفيد بوجوب ا  
 أو الخدمات، دعما قويا من المستثمرين والمـستخدمين اآلخـرين           البضاعة إستهالكمصروف عند   
قتصادية األخيرة على أهمية البيانات المالية عالية الجودة التـي          إلوأكدت األحداث ا  . للبيانات المالية 

. قتصاديةإلمقارنة لمساعدة المستخدمين على اتخاذ القرارات ا      قابلة لل توفر معلومات محايدة وشفافة و    
 المستثمرون والمستخدمون اآلخرون للبيانات المالية والمعلقون اآلخرون بشكل خاص على           ركزوقد  

سبب ا ت حذف المصاريف الناتجة عن معامالت الدفع على أساس األسهم مع الموظفين على أساس أنه             
 . تتعلق بحاكمية الشركاتثير مخاوفتشوهات اقتصادية وت

  
 لوضع معيار دولي إلعداد التقارير      مشروعاً ٢٠٠١ يوليووكما تمت اإلشارة أعاله، بدأ المجلس في         ٦ إستنتاج

 مـن   ا، دعا المجلس إلى إبـداء مزيـد       ٢٠٠١ أغسطسوفي  . المالية حول الدفع على أساس األسهم     
، مع تحديد موعد    ١+ ة األربعة المالحظات على ورقة مناقشة لجنة معايير المحاسبة الدولية ومجموع        

وخالل .  رسالة ٢٧٠وقد استلم المجلس أكثر من      . ٢٠٠١ ديسمبر ١٥نهائي الستالم المالحظات في     
المساعدة من مجموعة استشارية تتألف من أفراد مـن    أيضاً،  تلقى المجلس     ٢وضع مسودة العرض    

، والـشركات،   سـتثمار إل ا مختلف البلدان لديهم خلفيات متنوعة، بما في ذلك أشخاص مـن قطـاع            
وتلقى المجلـس   .  التقييم والتنظيم  عويضات، ومجتمعات والتدقيق، والحقل األكاديمي، واستشارات الت    

 يوليـو مزيدا من المساعدة من خبراء آخرين ضمن جلسة مناقشة عامة عقدت في نيويـورك فـي                 
مع تحديـد   ،  "همالدفع على أساس األس    "٢مسودة عرض   نشر المجلس   ،  ٢٠٠٢ نوفمبروفي  . ٢٠٠٢

كما .  رسالة ٢٤٠وقد استلم المجلس أكثر من      . ٢٠٠٣ مارس ٧ فيموعد نهائي الستالم المالحظات     
عمل المجلس مع مجلس معايير المحاسبة المالية بعد أن أضافت تلك الهيئة إلـى جـدول أعمالهـا                  

وتضمن هذا األمر   .  لمراجعة المتطلبات المحاسبية األمريكية حول الدفع على أساس األسهم         مشروعاً
جتمـاع  إلالمشاركة في اجتماعات مجموعة تقييم الخيارات التابعة لمجلس معايير المحاسبة المالية وا           

 .مع مجلس معايير المحاسبة المالية لمناقشة قضايا المقاربة
  

   نطاقال
  

 بخيـارات أسـهم   يـرتبط    الكثير من الجدل والتعقيد المحيط بمحاسبة الدفع على أساس األسـهم             إن ٧ إستنتاج
فهـو  .  من ذلـك   نطاقاً هو أوسع    ٢ نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية        غير أن . الموظفين

كما ينطبق  . ينطبق على المعامالت التي تمنح فيها األسهم أو أدوات حقوق الملكية األخرى للموظفين            
 الخدمات كمقابـل   أوالبضاعة الموظفين، التي يتم فيها استالم غيرأطراف مالت مع    على المعا  أيضاً

" البـضاعة "ويتضمن مصطلح   . إلصدار األسهم أو خيارات األسهم أو أدوات حقوق الملكية األخرى         
 والمعدات واألصول غيـر الملموسـة       والمصانع والممتلكات   ستهالكإل القابلة ل  البضاعةالمخزون و 

صـول  األأو  (ديـة   المعيار على الـدفعات النق    هذا  ، ينطبق   وأخيراً. واألصول غير المالية األخرى   
 ألن مبلغ الدفعة يعتمد على سعر أسـهم المنـشأة أو أدوات             "أساس األسهم "على  التي تقوم   ) خرىاأل

  .األسهم في سعر رتفاعإلمقابل االنقدية  الموظفين مكافأة ،حقوق الملكية األخرى، على سبيل المثال
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  موظفين، بما في ذلك خطط شراء أسهم الة القاعدةخطط أسهم الموظفين واسع
  

فيها يتاح   التي   ،" الموظفين كافة"خطط  أو  " ة القاعدة واسع" خطط أسهم الموظفين بأنها      ضتوصف بع   ٨ إستنتاج
، بحيـث   نتقائيـة أكثر إ  الخطط األخرى    تكونلمشاركة، في حين    فرصة ا )  تقريبا  الجميع أو(لجميع  ل

 وغالبا مـا تكـون      ). التنفيذيين كبار المدراء  مثالً( من الموظفين    محددة أو   مجموعات مختلفة تغطي  
 خطط شراء أسهم المـوظفين      نموذجياًوتتيح  . ة القاعدة واسعخطط  هي  خطط شراء أسهم الموظفين     

. دلـة لألسـهم    بمبلغ أقل من القيمة العا     أي،  مخصوم لشراء عدد محدد من األسهم بسعر        لهمفرصة  
ءها، مثل البقاء  استيفا تم ي محددةبشروط  عادة   مشروطة   خصومةألسهم الم  الموظف في ا   أحقيةوتكون  

  .محددةفي خدمة المنشأة لفترة 
  

  -: فهيين التي تبرز بخصوص خطط شراء أسهم الموظفاإلستفساراتأما  ٩ إستنتاج

 إسـتخدام يكـون   بحيث  األخرى   ينأسهم الموظف  الخطط بشكل ما عن خطط       لف هذه هل تخت   )أ (
  ؟مالئماً أمراً محاسبي مختلف تعامل

 عنـدما يكـون     مـثالً ،  ظروف في، فهل هناك   على السؤال السابق بالن    حتى لو كانت اإلجابة     )ب (
ين مـن معيـار      خطط شراء أسهم الموظف    إعفاء المناسبمن  فيها  ، يكون   جداً ضئيالً الخصم

  الدفع على أساس األسهم؟حولمحاسبي 
 

يجـب أن    ة القاعدة واسع أن خطط أسهم الموظفين   ب ٢العرض  مسودة   في تعليقهم على  بعض  ال ناقش  ١٠ إستنتاج
عادة هو أن هـذه      يذكركان  والسبب الذي   .  الدفع على أساس األسهم    ولحمحاسبي  عفى من معيار    تُ

 مـن   جـزءاً الخطط تختلف عن األنواع األخرى من خطط أسهم الموظفين، وهي بالتحديد، ليـست              
 فيمـا   معينبمصروف  عتراف  إل البعض اآلخر أن طلب ا     ويناقش. همخدمات مقابلالموظفين   تعويض

ر إليه على أنه يناقض سياسة الحكومة لتشجيع ملكية أسـهم           ينظكان   يخص هذه األنواع من الخطط    
 بين خطط شراء أسهم     ا هناك اختالف  مجاوبون آخرون أن  يرى   لموعلى النقيض من ذلك،     . ينالموظف
 نفس المتطلبـات     على ذلك تطبيق   بناءاًيجب   أنه   ناقشوا األخرى، و  ين وخطط أسهم الموظف   ينالموظف

  .ضئيالً الخصم في حال كان إعفاءن يكون هناك أاقترح البعض غير أن . المحاسبية
  

واسعة القاعدة، بما في     ال يوجد سبب لمعاملة خطط أسهم الموظفين         أنه استنتج المجلس بشكل أساسي    ١١ إستنتاج
ين األخـرى   ، بشكل مختلف عن خطط أسهم الموظف      واسعة القاعدة  ين خطط شراء أسهم الموظف    ذلك

 البرامج  توفر هذه والحظ المجلس أن حقيقة     ). ما بعد  في "الضئيلة "خصوماتمسألة ال سيتم النظر في    (
وزيـادة  . ينلمـوظف  ل تعويضاتمثل   المنافع المقدمة  بأن   ستنتاجإلبحد ذاتها ل  هي كافية   فقط للموظفين   

بل  :لمقدمة كجزء من عقد الموظف الفرد      ا التعويضاتعلى  " تعويض"ح  مصطلال يقتصر   على ذلك،   
المنـافع   كافـة    "خـدمات "يشمل مصطلح   ،  وعلى نحو مماثل  .  المقدمة للموظفين  المنافع كافة   مليش

 األخرى  التحسينات أو   لتزامإلا وأ  اإلنتاجية المتزايدة  من قبل الموظفين بالمقابل، بما في ذلك       المقدمة
  .سهم خطة األمن خالللحوافز المقدمة في أداء عمل الموظف نتيجة ل

  
 اإلضافية المستلمة من خطط أسـهم  المنافع عنعالوة على ذلك، فإن تمييز خدمات الموظف العادية    ١٢ إستنتاج

. أنه من الضروري محاسبة تلك الخطـط       ب  الذي مفاده  ستنتاجإلا  من غير ال ي  واسعة القاعدة الموظفين  
 - التي تقدمها المنشأة   المنافعأو   - نقدمها الموظفو  التي ي  المنافعومهما كان العنوان الذي تحمله تلك       

  .يانات المالية في الببالمعاملةعتراف إليجب ا
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 ليسسياسة تشجيع ملكية أسهم الموظفين      نتهاج الحكومات في بعض البلدان      إن  إ،  باإلضافة إلى ذلك    ١٣ إستنتاج
المالي تقرير   دور ال   من ، ألنه ليس  تعامل محاسبي مختلف   لمنح هذه األنواع من الخطط       شرعياً سبباً

ـ .  الدخول فيهـا   شجيع المنشآت على   معينة لت  لمعامالت مالئم تعامل محاسبي أن يمنح     سـبيل   ىعل
تخفيـف مـن    معاشات تقاعد لموظفيها، وال    تقديملحكومات بتشجيع المنشآت على     االمثال، قد ترغب    

.  البيانات المالية  تكاليف التقاعد من  وجوب استبعاد   ال يعني   ذلك  العبء المستقبلي على الدولة، ولكن      
ـ  إعداد التقارير الهدف من    إن. ة المالي التقاريرجودة  إلى إضعاف    وسيؤدي القيام بذلك    هـو   ة المالي

وال . قتـصادية إلمساعدتهم في اتخاذ القرارات ا    مات لمستخدمي البيانات المالية من أجل       توفير معلو 
 إلـى   المصاريف حذف   ويؤدي. من حقيقة أنه تم تكبدها     من البيانات المالية     المصاريف حذف   يغير

 وأقـل شـفافية   محايـدة غيـر  تكون البيانات المالية    يوبالتالاألرباح المبلغ عنها    تقدير  المبالغة في   
  .على األرجح مضللة للمستخدمينوتكون ،  ضعيفةمقارنة للقابليتهاو

  
. ضـئيالً  الخـصم  لبعض الخطط، عندما يكون      إعفاءويبقى السؤال ما إذا كان يجب أن يكون هناك            ١٤ إستنتاج

محاسبة التعويضات على   " ١٢٣ معايير المحاسبة المالية رقم   مجلس  على سبيل المثال، يحتوي بيان      
وإحـداها أن يكـون      لخطط شراء أسهم الموظفين التي تستوفي معايير محددة،          إعفاء "سهمأساس األ 
  .ضئيالًالخصم 

  
خيار ال خصائص أساسا لها   لم يكن ا   إذ ينموظفأسهم   خطة شراء    إعفاء المعقول يبدو من    ،من ناحية و  ١٥ إستنتاج

 مـن   ق الممنوحة للمـوظفين بموجـب الخطـة       حقو فإن ال  ،وفي تلك الحاالت  . ضئيالًالخصم  وكان  
  . من وجهة نظر المنشأة،كبيرةن لها قيمة والمحتمل أن ال يك

  
 ومثال ذلك ،  صعباً أمراً نطاقه   تحديد إال أن ،  بمالئمة اإلعفاء  قبل المرء  حتى إذا    ،ومن ناحية أخرى    ١٦ إستنتاج

هو كما  ( السوق   عن سعر % ٥خصم بنسبة    البعض أن    ويناقش. ضئيالًخصما  يشكل  الذي   تحديد ما 
ه من الممكن ، مع مالحظة أنجداً مرتفعة هي نسبة) ١٢٣بيان معايير المحاسبة المالية رقم       في   محدد
 أنه مـن    مناقشةوزيادة على ذلك، يمكن     . األسهم بسعر يقارب سعر السهم الحالي     من   مجموعة   بيع

 للموظفين ليس لها قيمة     وإذا كانت الحقوق الممنوحة   .  هذه الخطط من المعيار    إعفاءغير الضروري   
وألنـه لـيس مـن الـضروري تـضمين          . هامة، فإن هذا يشير إلى أن المبالغ المعنية غير          كبيرة

  . في المعيار المحاسبيمحدد لمالية، فليس هناك حاجة إلستثناء في البيانات االهامةالمعلومات غير 
  

واسعة القاعـدة،   سهم الموظفين   طط أ  السابقة، استنتج المجلس أن خ      لألسباب الواردة في الفقرة    نظراً  ١٧ إستنتاج
  .المعيارهذا  من تعفى، يجب أن ال واسعة القاعدة خطط شراء أسهم الموظفين بما في ذلك

  
 مـع موظـف     معاملـة  أنه ربما تكون هناك حاالت عندما تشترك المنشأة في           المجلس أشار  إال أن   ١٨ إستنتاج

على . موظف أو موظفة  فتها  ص /حقوق ملكية، بدال من صفته    دوات  ألحاملة   /بصفتها حامل  /بصفته
الخاصـة بهـا    حقوق الملكية   محددة من أدوات     حملة فئة    جميعسبيل المثال، يمكن أن تمنح المنشأة       

لمنشأة بسعر أقل من القيمـة العادلـة ألدوات حقـوق            أدوات حقوق ملكية إضافية ل     شراءالحق في   
حاملة هذه الفئة المعينة من أدوات       /ألنها حامل  / الموظف مثل هذا الحق ألنه     استلموإذا  . الملكية تلك 

هـذا   الحق يجب أن ال يخـضع لمتطلبـات          ذلكستنتج المجلس أن منح أو ممارسة        ي حقوق الملكية، 
  . وليس كموظفمساهم الحق بصفته استلم ذلك، ألن الموظف المعيار
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  لموظفينات حقوق الملكية إلى انقل أدوعمليات 
  

أطـراف  أو  (نشأة أسهم أو خيارات أسـهم للمـوظفين         االت، يمكن أن ال تصدر الم     في بعض الح   ١٩ إستنتاج
الملكية إلـى    أدوات حقوق    )المساهمونأو   (المساهم من ذلك، يمكن أن ينقل       وبدالً. مباشرة) أخرى

  .)أطراف أخرىأو (لموظفين ا
  

.  مساهميهادفع مقابلها بواسطة    ) بضاعةأو  ( خدمات   استلمتتفاق، تكون المنشأة قد     إلبموجب هذا ا   ٢٠ إستنتاج
 تكون فيها المنشأة قد      معاملة - عبارة عن معاملتين  ،  تفاق على أنه، جوهرياً   إل ينظر إلى ا   ويمكن أن 

 خدمات  استلمت تكون فيها المنشأة قد      ثانية ومعاملة،  مقابل أدوات حقوق ملكية بدون      شراءأعادت  
  . )أطراف أخرىأو (التي يتم إصدارها للموظفين ملكية الدوات حقوق كمقابل أل) بضاعةأو (

  
، استنتج المجلس أنه ينبغي على      لذلك. دفع على أساس األسهم   معاملة   عبارة عن  الثانية   ن المعاملة إ ٢١ إستنتاج

أطـراف  المساهمين إلى المـوظفين أو       نقل أدوات حقوق الملكية بواسطة       محاسبة عمليات المنشأة  
وتوصـل  .  معامالت الدفع على أساس األسهم األخـرى       تتم بها محاسبة  أخرى بنفس الطريقة التي     

 نقل أدوات حقوق الملكية من المنشأة األم أو منـشأة            عمليات المجلس إلى نفس النتيجة فيما يخص     
  .منشأة أو موردين آخرينموظفي الأخرى ضمن نفس مجموعة المنشأة، إلى 

  
سهم إذا كان من الواضـح أن نقـل أدوات           على أساس األ   معاملة دفع  النقل   هذا ال يعتبر مثل     لكن ٢٢ إستنتاج

ـ  أو خـدمات     بـضاعة الدفع مقابل    لغرض غير ظف أو طرف آخر هو      حقوق الملكية إلى مو    تم ي
، على سبيل المثال، إذا كان النقل لتـسوية التـزام شخـصي             ويكون الحال كذلك  . توريدها للمنشأة 

، أو إذا كانت هناك عالقة بـين        من قبل المنشاة   موظف ليس له عالقة بتوظيف       تجاهمعين   لمساهم
  .ية شخصية بسبب تلك العالقة والموظف وكان النقل هدالمساهم

  

إنـدماج  " ٣ الماليـة    التقـارير  ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد       المعامالت
  "األعمال

  

األصـول  صـافي   كجـزء مـن     ) أو أصول غير مالية أخرى     (بضاعة المنشأة   تشترييمكن أن     ٢٣ إستنتاج
وات حقوق ملكية    أسهما أو أد   يشتمل المقابل المدفوع لقاءها    الذي أعمال   إندماجعملية   في   المشتراة
 األصول  شراء ينطبق على    ٣ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية    وألن  .  المنشأة تصدرهاأخرى  

 الذي يجب تطبيقه على تلـك       تحديداً، فهو المعيار األكثر     إندماج األعمال ب المتعلقوإصدار األسهم   
  .المعاملة

  
 مقابـل سـيطرة     إندماج أعمـال  ي عملية    ف تصدر على ذلك، فإن أدوات حقوق الملكية التي         وبناءاً ٢٤ إستنتاج

ت  أدوا إال أن . ٢ المعيار الدولي إلعداد التقـارير الماليـة       ضمن نطاق    تندرج ال   شتراةمنشأة الم ال
ـ مقا  موظفين، على سـبيل المثـال      بصفتهم   شتراةالمنشأة الم  حقوق الملكية الممنوحة لموظفي    ل ب

 أيـضاً كما يجـب    . ٢ د التقارير المالية  المعيار الدولي إلعدا  خدمات مستمرة، تعتبر ضمن نطاق      
 بـسبب    عليهـا   أو أية تعديالت أخرى    هااستبدالأو  ترتيبات الدفع على أساس األسهم       إلغاء   محاسبة
 الدولي إلعداد التقـارير     للمعيار لحقوق الملكية وفقا      أخرى  أو أية إعادة هيكلة    إندماج أعمال عملية  
  .٢ المالية
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 "العـرض ": األدوات المالية " ٣٢لمحاسبة الدولي    ضمن نطاق معيار ا    المعامالت
  "عتراف والقياسإلا: دوات الماليةاأل" ٣٩ومعيار المحاسبة الدولي 

  
 ومعيار المحاسـبة الـدولي   ٣٢معيار المحاسبة الدولي  على المترتبةتعديالت الالمعيار  هذا  يتضمن    ٢٥ إستنتاج

المعيار  ضمن نطاق    تندرج التي   تالمعامال استبعاد لكي يتم    *)٢٠٠٣ عام   كالهما كما تم تعديله    (٣٩

  . من نطاق هذين المعيارين٢ الدولي إلعداد التقارير المالية
  

ي عمليات تـصنيع  ها فستخدام لشراء أقمشة إلاً ما عقدتبرمعلى سبيل المثال، على فرض أن المنشأة   ٢٦ إستنتاج

 مـن أسـهم     ١,٠٠٠ يعادل قيمة    بمبلغ إلى الطرف المقابل   نقداًأن تدفع   بموجبه  طلب منها   ، يُ المالبس

سـعر  أساس   على   مبلغ نقدي دفع   و البضاعةبشراء  المنشأة   ستقوم.  األقمشةالمنشأة في تاريخ تسليم     

ة على ذلك، وألن العقد هو      عالوو.  الدفع على أساس األسهم    معاملة تعريف   هذاويستوفي  . السهم فيها 

ها فـي   سـتخدام األقمشة إل  العقد بهدف استالم     إبرامشراء األقمشة، وهو بند غير مالي، وتم        غرض  ل

  .٣٩  و٣٢ين  المحاسبة الدولييلمنشأة، فال يعتبر العقد ضمن نطاق معيار التصنيع الخاصة باأعمال
  

 نقـداً يمكن تسويتها مالية ء بنود غير عقودا لشرا  ٣٩ و   ٣٢معياري المحاسبة الدوليين    يتضمن نطاق    ٢٧ إستنتاج

 التي تم إبرامها وال يزال محتفظ بهـا  ناء العقود مالية أخرى، أو بتبادل األدوات المالية، باستث     اةأدبأو  

.  المتوقعة للمنـشأة   ستخدامإلبغرض استالم أو تسليم بند غير مالي وفقا لمتطلبات الشراء أو البيع أو ا             

) أ: أدوات مالية النصوص التالية     أداة مالية أخرى أو بتبادل      ب أو   نقداًيتضمن العقد الذي يمكن تسويته      

) أداة مالية أخرى أو بتبـادل أدوات ماليـة، ب  ب أو نقداًعقد ألحد الطرفين تسويته عندما تسمح بنود ال   

أداة مالية أخرى أو بتبادل أدوات مالية غير صـريحة فـي            ب أو   نقداًعندما تكون القدرة على التسوية      

 بتبادل   أو  أخرى أداة مالية ب أو   نقداًبنود العقد، لكن يكون لدى المنشأة ممارسة في تسوية عقود مماثلة            

، أو من خالل بيع العقد قبـل        تقاص، أو من خالل إبرام عقود       الطرف المقابل سواء مع   (أدوات مالية   

 البنـود   عندما يكون لدى المنشأة، بالنسبة لعقود مماثلة، ممارسة في استالم         ) ، ج )ممارسته أو إنتهاؤه  

رباح من التقلبات قـصيرة      خالل فترة زمنية قصيرة بعد التسليم لغرض تحقيق األ         ا وبيعه ذات الصلة 

عندما يكون البند غير المالي موضـوع العقـد قابـل           ) ، د التاجر  ربح األجل في األسعار أو هامش    

، ٣٩ ومعيار المحاسبة الدولي     ١٠-٨، الفقرات   ٣٢معيار المحاسبة الدولي    ( بسهولة إلى نقد     للتحويل

   ). ٧-٥الفقرات 

  
 يجب أن تبقى ضـمن نطـاق        ٢٧  ستنتاج اإل  في فقرة  التي تمت مناقشتها  استنتج المجلس أن العقود      ٢٨ إستنتاج

المعيـار   من نطـاق      استبعادها  بالتالي ويتم ٣٩  ومعيار المحاسبة الدولي   ٣٢ معيار المحاسبة الدولي  
  .٢ الدولي إلعداد التقارير المالية

  

التي تكون فيها البضاعة أو الخدمات هي المقابل ألدوات الملكية          معامالت  العتراف ب إلا
   شأةفي المن

  

عتراف إلالمتعلقـة بـا     المفاهيم مناقشاته  إعتبارأخذ بداية في     ،٢مسودة العرض   المجلس  أعد  عندما   ٢٩ إستنتاج

التي تكون فيها البضاعة أو الخدمات هي المقابل ألدوات الملكية فـي            معامالت  النشأ عن   بمصروف ي 

 إن. نعلقون اآلخـرو  المجاوبون على ورقة المناقشة والم     التي قدمها    ذلك المناقشات  ، بما في  المنشأة

                                                 
 .٢٠٠٥ تم تغييره في إصدار عام ٣٢عنوان معيار المحاسبة الدولي  *



  ٢عداد التقارير المالية المعيار الدولي إل
 أساس اإلستنتاجات 

 

    ٢٣١  لجنة معايير المحاسبة الدولية            مؤسسة     حق التأليف ل      ©  

علـى  معينة   عن معامالت دفع     بالمصروف الناشئ عتراف  إلعلى ا  يوافقواالذين لم    المجاوبينبعض  

ـ  قاموا)  تلك التي تتعلق بخيارات أسهم الموظفين  أي(أساس األسهم    ألسـباب عمليـة، ولـيس    ذلك ب

-٢٩٤  اإلستناج ر فقرات نظأ(ة فيما بعد     المسائل العملي  تلكالمجلس  ودرس  . ألسباب تتعلق بالمفاهيم  

٣١٠.(  
  
، حيث يكمن معظم التعقيد والجدل، غيـر أن         ينمناقشاته على خيارات أسهم الموظف    في  ركز المجلس    ٣٠ إستنتاج

 فهي تغطـي كافـة      -  من ذلك  نطاقاًمالئماً هي أوسع     أمراً بالمصروفعتراف  إلمسألة ما إذا كان ا    

وات حقوق الملكية األخرى للموظفين أو      خيارات األسهم أو أد    وأاألسهم  إصدار  بالمعامالت المتعلقة   
 التـي أوردهـا     مناقـشات على سبيل المثال، أشار المجلس إلـى أن ال        .  والخدمات البضاعةموردي  

. ين خيارات أسهم الموظف   على فقط   تركز بالمصروفعتراف  إلن ضد ا  المجاوبون والمعلقون اآلخرو  

 ينخيارات أسهم الموظف  ب فيما يتعلق   معين بمصروفعتراف  إل المفاهيم ضد ا   مناقشات كانت   لكن إذا 

 يجب أن تنطبـق بالتـساوي علـى         المناقشات، فإن تلك    ) ال يوجد تكلفة على المنشأة     ،مثالً (صحيحة

 الـصادرة أدوات حقوق الملكيـة      و ) األسهم مثالً(المعامالت المتعلقة بأدوات حقوق الملكية األخرى       

  ). موردي الخدمات المهنيةمثالً(ألطراف أخرى 
  
 اة بغض النظر ما إذا كانـت أد       - عتراف بكافة أنوع معامالت الدفع على أساس األسهم       إلساس ا إن أ  ٣١ إستنتاج

جهة وظف أو   ق الملكية لم   ح  أداة  تمنح هم، وبغض النظر ما إذا كانت     سالملكية هي سهم أو خيار       حق
 ألدوات حقـوق    آخـر  إصدار  في جوهرها أي   تماثل قد اشتركت في معاملة      المنشأة هو أن    - أخرى
صـدار األسـهم أو   إلكمقابـل   )  أو خدمات  بضاعة (موارداًوبعبارة أخرى، استلمت المنشأة     . لكيةالم

 مـن  الـداخل تـدفق   ال على ذلك محاسبة     بناءاًوعليها  . خيارات األسهم أو أدوات حقوق ملكية أخرى      

ـ  أيـضاً على المنشأة   وتبعاً لذلك،   . والزيادة في حقوق الملكية   )  أو خدمات  بضاعة (واردالم بة محاس

 أو في تاريخ     أو الخدمات  البضاعةم   استال وقت، إما في    وارد تلك الم  إستهالك من   المصروف الناشئ 

  .آخر الحق
  
، نوفي حين لم يوافق عليها آخـر       ،ستنتاجإل هذا ا  على ٢عرض  مسودة ال  في ردهم على   العديد   وافق ٣٢ إستنتاج

لم يوافق آخـرون    ي حين   فق ألسباب عملية، ف   الم يو لمبدأ، والبعض اآلخر    ا على    يوافق فمنهم من لم    

 حيث من   بالمصروفعتراف  إلالمناوئة ل  المناقشات عتبارإلأخذ المجلس بعين ا   قد  و. لكال السببين معاً  

 ألسباب  بالمصروفعتراف  إلالمناوئة ل   المناقشات باإلضافة إلى ،  ٢العرض  المبدأ، عندما أعد مسودة     

  .٣١٠-٢٩٤ ستنتاجاإل وكذلك في فقرات كما هي موضحة أدناه ،عملية
  
  -: ما يليبالمصروفعتراف إل ضد اعموماً المقدمة المناقشاتتتضمن   ٣٣ إستنتاج

  . والموظفين، وليس بين المنشأة والموظفينالمساهمينبين هي المعاملة أن   )أ (

 .لخياراتال يقدم الموظفون خدمات مقابل ا  )ب (

يتحمـل  و النقـد أو أصـول أخـرى؛         التنازل عـن  ال توجد تكلفة على المنشأة، ألنه لم يتم           )ج (

 .حصص ملكيتهم، وليس المنشأةل تخفيض على شكل ، التكلفةمساهمونال

ا  يـستخدمه  لمفاهيم التي ر ا المصروف في أط  مع تعريف   ال ينسجم    بالمصروفعتراف  إلاإن    )د (
مجلس الخاص ب  البيانات المالية    وعرضإطار إعداد    واضعو المعايير المحاسبية، بما في ذلك     

 .معايير المحاسبة الدولية
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إذا و؛   حصة السهم من األربــاح     في تخفيض  المساهمونعتراف بالتكلفة التي يتحملها     إل يتم ا  )  هـ (

تعني أن حصة    التكلفة الناتجة في بيان الدخل       عتراف بالمعاملة في حسابات الشركة، فإن     إلتم ا 

 ."قيدت مرتين"السهم من األرباح قد 

 جع المنشآت علـى تقـديم     ، ألنه ال يش   سلبيةله عواقب اقتصادية    عتراف بالتكلفة   إلإن طلب ا    )و (

 .بهاستمرار إل أو اخطط أسهم الموظفين
  

  " في المعاملةطرفاًالمنشأة ليست " 

 لبعض حصصهم في    القائمون المساهمون يتمثل في نقل     ينسهم الموظف أن أثر خطط أ   البعض  ناقش  ي  ٣٤ إستنتاج

  . المعاملة هذه فيطرفاًالملكية إلى الموظفين وأن المنشأة ليست 
  

تـصدر  ، و ين، خطط أسهم الموظف   المساهمون وليس   ،لمنشآتوتضع ا . المناقشة لم يقبل المجلس هذه    ٣٥ إستنتاج

 إذا نقل   مثالً،  ذلك هو الحال  كن  وحتى لو لم ي   . ات األسهم لموظفيها  ، خيار المساهمون وليس   ،المنشآت

 فـي   طرفاً أن المنشأة ليست     هذا يعني   ات أسهم مباشرة إلى الموظفين، فال      أسهماً أو خيار   المساهمون

المنـشأة،  تـستلم   ن، و قابل الخدمات التي يقدمها الموظفو    يتم إصدار أدوات حقوق الملكية م     . ةالمعامل

خـدمات   ال محاسـبة المنشأة  لذلك، استنتج المجلس أنه ينبغي على       . ، تلك الخدمات  المساهمونوليس  

ت  ال يختلف عن الحاال    هذا الوضع وأشار المجلس أن    . الصادرةالملكية   المستلمة مقابل أدوات حقوق   

فعلى سبيل المثال، إذا أصدرت المنشأة ضمانات       . أدوات حقوق الملكية  إصدار   فيها   يتماألخرى التي   

  الـضمانات  إصـدار أثـر   ورغم أن   . الصادرةل الضمانات   ب مقا قبوضللنقد، فإنها تعترف بالنقد الم    

ئمين إلـى    القا المساهمين يمكن أن توصف على أنها نقل لحصص الملكية من           لهاوالممارسة الالحقة   

مقابـل  ) النقد (الموارد ألنها تستلم     في المعاملة  طرفاًتعتبر  منشأة رغم ذلك     ال إال أن حملة الضمانات،   

وعلى نحـو   . مقابل إصدار األسهم عند ممارسة الضمانات     ) النقد (وموارد إضافية إصدار الضمانات   

مقابل إصـدار   ) ينات الموظف خدم(الموارد  ، تستلم المنشأة    ينبالنسبة لخيارات أسهم الموظف   مماثل، و 

  .مقابل إصدار األسهم لدى ممارسة الخيارات) النقد (وموارد إضافية الخيارات
  

  "خدمات يقدمونالموظفون ال "

ـ النقاط المـذكورة أعـاله      على    في المعاملة  طرفاً بعض الذين يجادلون بأن المنشأة ليست        يردو ٣٦ إستنتاج أن ب

مقابل ) أو بأصول أخرى   (نقداًه يتم الدفع للموظفين     خدمات مقابل الخيارات، ألن   يقدمون  الموظفين ال   

  .خدماتهم
  

خدمات مقابـل    يقدمونفإذا كان صحيحاً أن الموظفين ال       . النقاش م يقتنع المجلس بهذ   ومرة أخرى، ل   ٣٧ إستنتاج

، فإن هذا يعني أن المنشآت تصدر خيارات أسهم قيّمة وال تحصل على             األسهم الخاصة بهم  خيارات  

كانوا ومن هنا، فإذا    . يستلمونها مقابل خيارات األسهم التي      نقداًن ال يدفعون    والموظفو. شيء بالمقابل 

ـ     .  شيئاً بالمقابل  يقدمونبل الخيارات، فإنهم ال     اخدمات مق  ال يقدمون  حيحاً، فإنـه   وإذا كان هـذا ص

  .المساهمينئتمانية تجاه إلواجباتهم االمنشأة  مدراء يخرق بإصدار هذه الخيارات
  

. تعويضاتهم مجموعة من    واحداً جزءاًللموظفين  الممنوحة  ألسهم أو خيارات األسهم      ا تشكل،  نموذجياً ٣٨ إستنتاج

ألف من الراتب األساسـي      تت مجموعة تعويضات على   الموظف   يحصلعلى سبيل المثال، يمكن أن      

 األسـهم   بما فـي ذلـك    أخرى  قاعد، ومنافع الرعاية الصحية، ومنافع      سيارة الشركة، والت  النقدي، و 
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 المختلفـة   المكونـات  ومن غير الممكن عادة تحديد الخدمات المستلمة فيما يخص           .وخيارات األسهم 

 غير أن ذلـك   .  الخدمات المستلمة فيما يخص منافع الرعاية الصحية       مثالً،  تلك لمجموعة التعويضات 

خـدمات  يقدم  الموظف أن بل. خدمات مقابل منافع الرعاية الصحية تلكال يعني أن الموظف ال يقدم  

  .بمجملها وعة التعويضاتمجممقابل 
  

أدوات حقوق الملكية األخرى للمـوظفين ألنهـم         وأخيارات األسهم،    وأ، يتم منح األسهم،     باختصار ٣٩ إستنتاج
 اإلجماليـة، بغـض     مجموعة تعويضاتهم  من   جزءأدوات حقوق الملكية الممنوحة     تشكل  و. موظفين

  .   كبيراً أم صغيراًجزءاالنظر ما إذا كانت تمثل 
  

  "على المنشأة، بالتالي ال يوجد مصروفال يوجد تكلفة "
  

بأي نقـد   التضحية   المنشأة   من أنه طالما ال تقتضي الدفعات على أساس األسهم        البعض بالقول    يناقش ٤٠ إستنتاج
  .مصروفعتراف بأي إل ال يجب اوبالتاليأو أصول أخرى، فال يوجد تكلفة عليها، 

  
 -:ما يليغفل ي غير صحيح، ألنه هذا النقاش المجلس يعتبر ٤١ إستنتاج

  

 يكون هنـاك  صدار أدوات حقوق الملكية، ال      إل كمقابل   مواردكل مرة تستلم فيها المنشأة      في    )أ (
 المـستلمة   بالمواردعتراف  إل أو أصول أخرى، وفي كل مناسبة أخرى يتم ا         صادر للنقد تدفق  

 ؛ وفي البيانات الماليةكمقابل إلصدار أدوات حقوق الملكية 
  

 .ألصولصادر لس من تدفق  ولي،الموارد تلك إستهالك من المصروفنشأ ي  )ب (
  

ينبغـي وجـود قيـد      ،  المنشأة تتحمل تكلفة مـا    عما إذا ّسلم المرء بأن      ر  ظوبعبارة أخرى، بغض الن    ٤٢ إستنتاج
 فـي   هـو األمـر    المستلمة كمقابل إلصدار أدوات حقوق الملكية، كما         بالمواردعتراف  إل ل محاسبي
 عندما يتم إصـدار األسـهم       على سبيل المثال،  .  إصدار أدوات حقوق ملكية    فيها أخرى يتم    اتمناسب

 معدات مثل   ،وإذا تم استالم أصل غير نقدي     . قبوضعتراف بالنقد الم  إل ل ينبغي وجود قيد  مقابل النقد،   
وإذا . عتراف باألصـل المـستلم  إل لقيد وجود مقابل تلك األسهم بدالً من النقد، يقتضي األمر        ،آالتو

 على المنـشأة    ،إندماج أعمال  في عملية    بإصدار أسهم أخرى   أو منشأة    مؤسسة عمل  المنشأة   اشترت
  .عتراف بصافي األصول المشتراةإلا

  
" استنفاذ "أي المستلمة،   واردلما ل إستهالك ينشأ عن مثل تلك المعاملة     بمصروف معين عتراف  إليمثل ا  ٤٣ إستنتاج

 أعاله، يـتم    ة واآلالت المذكور  المعدات وفي حالة . ألسهم أو خيارات األسهم    المستلمة مقابل ا   واردالم

وفـي  .  في كل سـنة    بمصروف معين عتراف  إل األصل خالل عمره المتوقع، ما ينتج عنه ا        هالكإست

 األسهم على أنـه     تم إصدار  المستلمة عندما    للموارد المعترف به المبلغ  كامل  عتراف ب إلالنهاية، يتم ا  

 قيمة متبقية، تشكل جزء من قياس الربح أو الخسارة عند التصرف فـي              ةبما في ذلك أي    (مصروف

عن طريق إصدار األسـهم،     أخرى   أو منشأة    مؤسسة عمل  شراء، إذا تم    وعلى نحو مماثل  ). صلاأل

عتـراف  إليتم ا سعلى سبيل المثال،    . المشتراة األصول   إستهالك عند   بمصروف معين عتراف  إليتم ا 

 ذلـك   لشراءدفع أي نقد أو أصول أخرى       ه، رغم أنه لم يتم      بيعكمصروف عند    شترىبالمخزون الم 

  .المخزون
  

 إلصـدار   المـستلمة كمقابـل   ) خرىاألخدمات  الأو  ( خدمات الموظف    ختالف الوحيد في حال   إلاإن   ٤٤ إستنتاج
وهذا .  استالمها مباشرة عند  المستلمة   الموارد إستهالك هو أنه عادة ما يتم       األسهم أو خيارات األسهم   

فترة مـن   عتراف بها خالل    إل، بدالً من ا    الموارد ستهالكعتراف مباشرة بمصروف معين إل    إلايعنى  
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يجب أن تعترف البيانات الماليـة      وأنه   ال يغير المبدأ،     ستهالكإلواستنتج المجلس أن توقيت ا    . الوقت
.  بقليل  ذلك ، أو بعد  ستالمإل ا وقت في نفس    ستهالكإل، حتى عندما يحدث ا    الموارد إستهالكباستالم و 

  . هذه النقطة بمزيد من التفصيل٥٣-٤٥وتناقش الفقرات 
  

  "تعريف المصروف مع منسجم غير روفمصعتراف بالإلا"
  

لدفع علـى   محددة ل  عن معامالت    ينشأ بمصروف معين عتراف  إلشكك البعض في مسألة ما إذا كان ا        ٤٥ إستنتاج
 الـذي  اإلطار مفاهيم واضعي المعايير المحاسبية، وبالتحديد أطر مع  ال ينسجم   هو أمر  أساس األسهم 

 -:ينص على ما يلي
  

أو صادرة  على شكل تدفقات  يةفترة المحاسب القتصادية خالل   إلنافع ا  في الم  انخفاض عبارة عن    المصاريف"

 تلـك المتعلقـة     بإسـتثناء  انخفاض في حقـوق الملكيـة،        لتزامات ينتج عنه  إل ل تكبدأو  ألصول  استنزاف ل 

  ". ) مع زيادة التأكيد٧٠الفقرة (لمشاركين في حقوق الملكية ا ات علىبالتوزيع
  

 توجد معاملة أو    فإنه ال دفع على أساس األسهم،     في معاملة   الخدمات  أنه إذا تم استالم      البعض   يناقش  ٤٦ إستنتاج
 يتم تكبـد أي    صول وال من األ   صادر  بأنه ال يوجد تدفق    كما يؤكدون . تعريف المصروف حدث يلبي   

عتراف كأصل، فهناك جـدل بـان       إلوزيادة على ذلك، وألن الخدمات ال تلبي عادة معايير ا         . التزام
  .مثل استنزافاً لألصول تلك الخدمات ال يإستهالك

  
عتـراف  إل التي يمكن ا   المواردال يقتصر على    " أصل" األصل، ويوضح بأن مصطلح      اإلطار يعرف  ٤٧ إستنتاج

ورغـم أنـه يمكـن أن ال تلبـي     ). ٥٠ و ٤٩تان ، الفقراإلطار(بها كأصول في الميزانية العمومية     

 عنـد   مات تعتبـر أصـوال    ،  إال أن الخد    *لتعريف األص  في المستقبل    سيتم استالمها الخدمات التي   

مجلس معايير المحاسـبة     في بيان    وهذا موضح . مباشرة هذه األصول    إستهالك  عادة ويتم. استالمها
  -:عناصر البيانات المالية ٦رقم المالية 

  
 الخدمات الشخـصية، ويـتم اسـتالمها        تقدمها منشآت أخرى، بما في ذلك     الخدمات التي   ال يمكن تخزين    "
المنـشأة  تـستلمها    حيث   -  فقط لفترة مؤقتة   ما لمنشأة  ويمكن أن تكون أصوال   . دها في وقت واح   إستخدامو

... أصـول أخـرى للمنـشأة      قيمـة علـى      ها يمكن أن يخلق أو يـضيف      إستخدام رغم أن    - وتستخدمها
  )".٣١الفقرة(

  
. خدمات الهاتف الخدمات القانونية، و  ووينطبق هذا على كافة أنواع الخدمات، مثل خدمات الموظفين،           ٤٨ إستنتاج

مقابـل  على سبيل المثال، إذا اشترت منشأة خـدمات         . ض النظر عن شكل الدفع     بغ أيضاًنطبق  ما ي ك

  -:التالينقد، يكون القيد المحاسبي على النحو 
 

   المستلمة الخدمات/ من
  النقد المدفوع/ إلى    

  
ـ    به عترافإلإيجاد أصل قابل ل    تلك الخدمات في     إستهالكفي بعض األحيان، يتم      ٤٩ إستنتاج ي ، كالمخزون، وف

فـي أغلـب     لكن. معترف به صل  ألخدمات المستلمة كجزء من     المبلغ المدين ل  تم رسملة   هذه الحالة ت  

المبلـغ   قيدُي الحالة   هذه، وفي    منه عتراف به أو تشكل جزء    إل ل  قابالً أصالً الخدمات   األحيان ال توجد  

 الـسابقة  المديند  قيالوال يمثل   . مصروف بيان الدخل على أنه      في مباشرةلخدمات المستلمة   المدين ل 

 أيضاًال يمثل   كما  . دائنقيد ال ، أي ألي غرض كان ذلك ال       الصادر التدفق النقدي ) مصروف الناتج وال(

                                                 
  .لمنشأة سيطرة على الخدمات المستقبليةلدى اعلى سبيل المثال، يمكن أن ال يكون  *
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 المستلمة،  مدين أعاله الموارد  قيد ال اليمثل  و. من بند الموازنة، لتحقيق التوازن بين الحسابات      ما   اًعنو

  .الموارد تلك إستهالك يمثل المصروف الناتجو
  

. أسـهم دفعات على شكل أسهم أو خيـارات        شراء الخدمات مع تسديد ال    نفس التحليل إذا تم     وينطبق   ٥٠ إستنتاج
  .ألصولل ا استنزافأيلخدمات، ل اإستهالك ويمثل المصروف الناتج

  
توضيح هذه النقطة، لنفرض أن منشأة ما لديها بنايتين، في كل منهما تدفئة بالغاز، وتـصدر        من أجل    ٥١ إستنتاج

 الغـاز   يتم توريـد  ،  ولنفرض أنه في البناية األولى    . نقداً له   دالً من الدفع  المنشأة أسهماً لمورد الغاز ب    
 في الغاز   يتم توريد ولنفرض أنه في البناية األخرى،      . ستهلك فور استالمه   يُ وبالتاليبواسطة أنبوب،   
في كلتا الحالتين، استلمت المنـشأة أصـوالً كمقابـل          . ستهلك خالل فترة من الزمن    شكل عبوات، ويُ  

عتراف باألصول المستلمة، ومـساهمة  إل على ذلك ااً أدوات حقوق الملكية، ويجب عليها بناء      صدارإل
، يـتم   )الغاز المستلم بواسـطة األنبـوب     (  األصول فوراً     إستهالكتم  إذا  و. مقابلة في حقوق الملكية   

، يتم  ) شكل عبوات  فيالغاز المستلم   ( فيما بعد    هاإستهالكتم  ، وإذا   مباشرة بمصروف معين  عتراف  إلا
  . األصولإستهالك في وقت الحق عند بمصروف معينعتراف إلا

  
 عن معامالت الدفع على أساس      بمصروف معين ينشأ  عتراف  إل على ذلك، استنتج المجلس أن ا      وبناءاً ٥٢ إستنتاج

  .اإلطار في تعريف المصروف الوارد مع ينسجماألسهم 
  

 الواردة في   وصل إلى نفس النتيجة    نفس المسألة وت   عتبارإل بعين ا  مجلس معايير المحاسبة المالية   أخذ   ٥٣ إستنتاج
   -:١٢٣ البيان رقم

  

 مجلس معايير المحاسبة المالية    في بيان مفاهيم     تعريف المصاريف الوارد   إلى أن    المجاوبونأشار بعض   
 اسـتنزاف  أو    الـصادرة   من التـدفقات   المصاريف تنتج ينص على أن     "عناصر البيانات المالية  " ٦رقم  

 إصـدار  عتراف بأي مصروف ألنإلال يجب اوأكدوا أنه ).  األمرينأو كالً (لتزامات  إلا تكبداألصول أو   
 ال تعتبر   ينويوافق المجلس على أن خيارات أسهم الموظف      .  معين  التزام تكبدخيارات األسهم ال ينتج عنه      

وعلى أية حال، فإن    . المصدرة أدوات حقوق ملكية للجهة      بل تعتبر  مثل ضمانات شراء األسهم،      - التزاماً
وبالتالي يتم إصـدارها    مة  ، هي أدوات مالية قي    ين خيارات أسهم الموظف    ذلك وات حقوق الملكية، بما في    أد
 المنـافع   إسـتخدام إن  . هي خدمات الموظف   مة، وتعتبر خيارات األسهم، بالنسبة للموظف،     يات ق عتبارإل

 ، الفقـرة  ٦ن المفاهيم   بيايشير  . (مصروف ما  ينتج عنه    األصل المستلم في عمليات المنشأة    المتضمنة في   
 إذا  لكـن .  األصـول  انخفاض تؤدي إلى  ، من حيث المفهوم،   المصاريف معظم   إلى أن ،  ٤٣ ، هامش ٨١

.) ، فال يسجل األصل على األغلب     ه في نفس الوقت تقريبا    إستخداموالخدمات،  األصل، مثل   حدث استالم   
  .]٨٨الفقرة [

  
  " مرتينتقيد"حصة السهم من األرباح 

  

 فـي   مـسبقاً  الدفع على أساس األسهم معترف بهـا         معامالتن أية تكلفة ناشئة عن       البعض أ  يناقش ٥٤ إستنتاج
 في بيان الدخل، فـإن حـصة        بمصروف معين عتراف  إلوإذا تم ا  .  من األرباح   حصة السهم  تخفيض

  ". مرتينتقيد"السهم من األرباح 
  

 نقداًلمنشأة للموظفين   على سبيل المثال، إذا دفعت ا     .  أشار إلى أن هذه النتيجة مناسبة       المجلس غير أن  ٥٥ إستنتاج
ر علـى   إلصدار خيارات األسهم، فإن األث     كمقابل   ، النقد إلى المنشأة   من ثم تمت إعادة   لقاء خدماتهم   
  .إصدار تلك الخيارات مباشرة للموظفينم من األرباح سيكون نفس األثر الناجم عن حصة السه

  
: قتصاديين اللـذين حـصال    إل ا ر المزدوج على حصة السهم من األرباح الحدثين       ويعكس ببساطة األث   ٥٦ إستنتاج

 حصة السهم   دت عدد األسهم المشمولة في حساب     أسهم، وبذلك زا  صدرت المنشأة أسهماً أو خيارات      أ
 على الرغم من أنه في حالة الخيارات، فقط إلى الحد الـذي تعتبـر فيـه الخيـارات                   - من األرباح 
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 تلك الخيـارات، مخفـضة      مقابلها   التي استلمت  وارد الم أيضاً كما إنها استهلكت     –  الربحية منخفضة
ويؤثر . ٤٣ و ٤٢ تين واآلالت المذكور في الفقر    عداتوتم توضيح هذا في مثال الم     . األرباحمن  بذلك  

 علـى    األصل إستهالكلسهم من األرباح، ويؤثر      حساب حصة ا   فيإصدار األسهم على عدد األسهم      
  .األرباح

  
لـيس حـسابا     من األرباح المخفضة  ة السهم   ثر المزدوج على حص   باختصار، استنتج المجلس أن األ     ٥٧ إستنتاج

يـتم   ذلـك،    مـن  وبدالً. نفس األثر مرتين  ال يتم حساب     – ثار منح السهم أو خيار السهم     آل مزدوجا

  . واحدةمختلفين مرةالن يثرحساب كل أثر من األ
  

  "سلبيةقتصادية الإل االعواقب"
  

يكون اس األسهم  على أس للموظفين   بالدفع) عترافإلمزيدا من ا  أو  (عتراف  إلن طلب ا  أ البعض   يناقش ٥٨ إستنتاج

أو موظفين  خطط أسهم    استحداث دون المنشآت    أن يعيق  ، من حيث أنه يمكن    سلبيةله نتائج اقتصادية    

  .بهاستمرار إلا

 خطط أسـهم    إستخدامليل  ة إلى تق  ي تقديم التغييرات المحاسب   ه إذا أدى  نأ البعض اآلخر    يناقشفي حين    ٥٩ إستنتاج

سـهم   خطـط أ   محاسبةمن المنشآت   ضي  ت المتطلب الذي يق    أن قد يكمن وراء  السبب  فإن  الموظفين،  

سـوف   هذا   ويناقشون أن . لمثل تلك الخطط  تصادية  قإل النتائج ا  عنقد كشف    صحيحبشكل  الموظفين  

 بإصدار أسهم   هاوتستهلكالموارد   علىالمنشآت  تحصل  بحيث  قتصادي الحالي،   إل ا التشوه  من يصحح

لمعامالتمة دون محاسبة تلك اأو خيارات أسهم قي.  
  

عن المعامالت واألحـداث بطريقـة      تقرير  هو ال في أي حدث،     ،أشار المجلس إلى أن دور المحاسبة      ٦٠ إستنتاج

 تلـك    لتشجيع المنشآت على المـشاركة فـي       محددةلمعامالت  " تفضيلي"تعامل  محايدة، وليس منح    

ف مـن   وإن حـذف المـصاري    . التقارير المالية  إعداد   من جودة  يضعف   وإن القيام بذلك  . المعامالت

 مـن   تم حذف المصاريف  عليه، إذا   و. المصاريف تلك   ه تم تكبد   ال يغير من حقيقة أن     البيانات المالية 

وتكون البيانات المالية غير محايدة، وأقل شـفافية،        .  األرباح المبلغ عنها   ُيبالغ في تقدير  بيان الدخل،   

 المـصاريف  نظـرا ألن  ة،  وتكون قابلية المقارنة ضعيف   . ومن المحتمل أن تكون مضللة للمستخدمين     

على أساس األسهم تختلف من منشأة إلى أخرى، ومـن قطـاع   للموظفين الناشئة عن معامالت الدفع    

تقـوم   المـسائلة، ألن المنـشآت ال        ضعف هو وما هو أكثر أهمية   . أخرى، ومن سنة إلى     آخرإلى  

  . ونتائج تلك المعامالتأبرمتها المعامالت التي بمحاسبة
  

التي تكون فيها البضاعة أو الخـدمات هـي المقابـل ألدوات            معامالت  القياس  
  الملكية في المنشأة

  

التي تكون فيها البضاعة أو الخدمات هي المقابل ألدوات الملكية فـي            معامالت  العتراف ب إلمن أجل ا   ٦١ إستنتاج

 كيفية قيـاس    عتبارإلعين ا بدأ المجلس باألخذ ب   .  كيفية قياس المعامالت   تحديد، من الضروري    المنشأة

 عن  تنشأ مسائل عملية    درسوفي وقت الحق،    . من حيث األسس  على أساس األسهم    الدفع  مالت  معا

 -:وهناك سؤالين أساسيين، فيما يتعلق بالمبادئ المحاسبية. تطبيق منهج القياس المفضل لديه
  

 ما هو أساس القياس الواجب تطبيقه؟  )أ (
  

 ؟ذلكمتى يجب تطبيق أساس القياس   )ب (
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 المجلس المبادئ المحاسبية التي تنطبق علـى معـامالت حقـوق            درس،  ولإلجابة على هذه األسئلة    ٦٢ إستنتاج
  -: على ما يلياإلطارإذ ينص . الملكية

  

ويعتمـد  ... لتزاماتهاإ كافة إقتطاع بعد المنشأة المتبقية في أصول الحصة  عبارة عنإن حقوق الملكية هي  
ومن الطبيعـي  . لتزاماتإلاألصول وا به حقوق الملكية في الميزانية العمومية على قياس       تبينالمبلغ الذي   

 تـان الفقر. (..ةنشأ ألسهم الم يةقيمة السوق إجمالي ال  بالصدفة فقط مع  مبلغ حقوق الملكية    يتعادل إجمالي   أن  
  ).٦٧ و٤٩

  
 -:اسبية التي تقابل هذا التعريف هيالمعادلة المحإن  ٦٣ إستنتاج

  

  لتزامات تساوي حقوق الملكيةإل امطروحا منهااألصول 
  

 على ذلك،   وبناءاً. لتزاماتإلاً على قياس األصول وا    إعتماد متبقية،   حصةة عبارة عن    إن حقوق الملكي   ٦٤ إستنتاج
 مطروحـا منهـا   األصـول   (تركز المحاسبة على تسجيل التغييرات في الجانب األيسر من المعادلة           

رات في حقوق الملكية من     يوتنشأ التغي . ، بدالً من الجانب األيمن منها     )لتزامات، أو صافي األصول   إلا
نهـا  إعلى سبيل المثال، إذا أصدرت المنشأة أسهماً مقابـل النقـد، ف           . يرات في صافي األصول   يتغال

ـ التغييرات الالحقة فـي      تؤثرال  و.  في حقوق الملكية   مقابلة وبزيادة   المقبوضتعترف بالنقد    سعر ال
 .قيمةيرات في اليتلك التغعتراف بإلوبالتالي ال يتم ا لألسهم على صافي أصول المنشأة، يالسوق

  

المعاملة التي تكون فيها البضاعة أو الخدمات هـي المقابـل           عليه، استنتج المجلس أنه عند محاسبة       و ٦٥ إستنتاج
 أو الخـدمات    البـضاعة  هو محاسـبة     الرئيسي الهدف المحاسبي    يكون،  ألدوات الملكية في المنشأة   

التي تكون فيها    معامالتالولذلك، فإنه يجب محاسبة     . صدار أدوات حقوق الملكية   إلالمستلمة كمقابل   
بنفس الطريقة التي تـتم بهـا محاسـبة    البضاعة أو الخدمات هي المقابل ألدوات الملكية في المنشأة     
التغيير فـي   (عتراف بالمقابل المستلم    إلاالعمليات األخرى إلصدار أدوات حقوق الملكية، من خالل         

  . في حقوق الملكيةمقابلةزيادة عتراف بإلا، و)صافي األصول
  

 أو الخـدمات    البـضاعة  يجب قيـاس     أنهر إلى هذا الهدف، استنتج المجلس، من حيث المبدأ،          ظوبالن ٦٦ إستنتاج
تلك استالم   فيه   يتم أو   البضاعة فيه المنشأة على تلك      تحصل العادلة في التاريخ الذي      بقيمتهاالمستلمة  
 المنـشأة علـى     تحـصل  عندما   يحدثتغيير في صافي األصول     ال بما أن وبعبارة أخرى،   . الخدمات
 توفر أو الخدمات في ذلك التاريخ       البضاعة الخدمات، فإن القيمة العادلة لتلك       عند استالم  أو   البضاعة

  . للتغيير في صافي األصولمناسباًقياساً 
  

قيـاس  ع على أساس األسهم مع الموظفين، يكون من الصعب عـادة             بالنسبة لمعامالت الدف   غير أنه  ٦٧ إستنتاج
األسـهم أو خيـارات      منح   نموذجياًيتم  ،  سابقاًوكما أشرنا   . مباشرةالقيمة العادلة للخدمات المستلمة     

 تحديـد    عـادة  محتملومن غير ال  . مجموعة تعويضاتهم  واحد من    مكوناألسهم للموظفين على أنها     
 وقد يكون من غير المحتمل كـذلك      . المجموعة المختلفة لتلك    المكوناتالخدمات المقدمة فيما يخص     

قياس القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكيـة       وعة بشكل مستقل، دون     لكامل المجم قياس القيمة العادلة    
اتفاق مكافئـات   الخيارات أو األسهم كجزء من       منح   أحياناًيتم  وعالوة على ذلك،    .  مباشرة الممنوحة

المنشأة، أو   كحافز للموظفين للبقاء في خدمة       مثالًأساسية،  ، بدالً من كونها جزء من تعويضات        معين
وعندما تمنح المنشأة خيارات األسهم، باإلضافة إلـى  . هودهم في تحسين أداء المنشأة   جمكافأتهم على   
ومـن المحتمـل أن     .  إضافية لتحصل على منافع إضافية     تعويضات األخرى، فإنها تدفع     التعويضات

  .صعباً أمراًتقدير القيمة العادلة لتلك المنافع اإلضافية يكون 
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المـوظفين  لقيمـة العادلـة لخـدمات       المباشر ل س  قياالفي  تبرز  التي  لهذه الصعوبات العملية     ونظراً ٦٨ إستنتاج
 القيمـة العادلـة     أيالمستلمة، استنتج المجلس إنه من الضروري قياس الجانب اآلخر من المعاملة،            

وفي هذا السياق، أخذ    . ألدوات حقوق الملكية الممنوحة، كقياس بديل للقيمة العادلة للخدمات المستلمة         
  -:المذكورة أعاله نفس األسئلة األساسية عتبارإل ابعينالمجلس 

  

  ؟ ما هو أساس القياس الواجب تطبيقه  )أ (

 ؟ ذلكمتى يجب تطبيق أساس القياس   )ب (
  

  أساس القياس
  

  -: منها يجب تطبيقه من حيث المبدأ أيناقش المجلس أسس القياس التالية، لتحديد ٦٩ إستنتاج

  التكلفة التاريخية  )أ (

 لجوهريةالقيمة ا  )ب (

 لقيمةلالحد األدنى   )ج (

 عادلةالقيمة ال  )د (
 

  التكلفة التاريخية
  

، إما مباشـرة    أسهمهاإعادة شراء   ب عموماًلمنشآت  ، تقوم ا   التشريع ا التي يسمح فيه   ختصاصاتإلافي   ٧٠ إستنتاج
، والتي تستخدم للوفاء بوعود لمنح األسـهم للمـوظفين أو           مثل صندوق معين   ما أو من خالل وسيلة   

 الخيارات أو األسـهم هـو التكلفـة         واألساس المحتمل لقياس منح   . ممارسة خيارات أسهم الموظفين   
لـو  ، حتى   ) المحتفظ بها  ها الخاصة أسهم ( ما منشأة تحتفظ بها التي  ها  ألسهم) سعر الشراء (التاريخية  

  . قبل القيام بالمنحشرائهاتم 
  

مـع  تفظ بها    يستتبع مقارنة التكلفة التاريخية لألسهم الخاصة المح       هذاوبالنسبة لخيارات األسهم، فإن      ٧١ إستنتاج
وأيـضاً، ومـن    . كمصروف عجز أيعتراف ب إلويتم ا .  الخيارات الممنوحة للموظفين   ممارسةسعر  

، فإنـه يـتم     فظ بها ناحية فرضية، إذا تجاوز سعر الممارسة التكلفة التاريخية لألسهم الخاصة المحت          
  . على أنه ربحبالزيادةعتراف إلا

  
، يبدو أسـاس التكلفـة      ات العالقة ذ ة النقدي ات على التدفق   ببساطة ومنذ الوهلة األولى، إذا ركز المرء      ٧٢ إستنتاج

 هـذه   يتم نقل عندما  وارد   األسهم، يتبعه تدفق نقدي      لشراء  صادر هناك تدفق نقدي  : معقوالالتاريخية  
فـإذا  .  يمثل تكلفـة علـى المنـشأة       عجز أي   باإلضافة إلى ،  )سعر الممارسة (األسهم إلى الموظفين    

. لمنشأة، فإن هذا المنهج سيكون مالئماً     باخاصة  األسهم ال  بإستثناءبأي شيء    ة النقدي ات التدفق ارتبطت

 بتكلفة XYZ Ltd في منشأة أخرى هما اشترت أسABC Ltd  شركةفعلى سبيل المثال، لنفرض أن

، وباعت فيما بعد األسهم للموظفين بمبلغ إجمالي مقـداره          * وحدة عملة  ٥٠٠,٠٠٠إجمالية مقدارها   

 وحـدة   ١٠٠,٠٠٠ همقدار عجز  معين مقابل  بمصروففإن المنشأة تعترف    .  وحدة عملة  ٤٠٠,٠٠٠
  .عملة

                                                 
  .CUعملة ال بوحدات اإلستنتاجات هذا في أساس  النقديةكافة المبالغيتم التعبير عن   * 
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سـهم  األإذ أن   . ال يكون األمر منطقـي    ،  الخاصة بالمنشأة سهم  األلكن عند تطبيق هذا التحليل على         ٧٣ إستنتاج
.  األسهم عبارة عن حصة في أصـول المنـشأة         بل أن . *لمنشأةال  وأصمن   ال تعد المنشأة  الخاصة ب 

 بالتالي، ويجب   المساهمينرأس المال إلى    ل إعادةسهم هو   ومن هنا، فإن توزيع النقد إلعادة شراء األ       
 إعادة إصـدار    الحقاً عندما يتم    وعلى نحو مماثل،  .  في حقوق الملكية   انخفاضعتراف به على أنه     إلا

 زيادة في رأس مال المـساهمين، ويجـب بالتـالي           ها، يكون التدفق النقدي الوارد هو     األسهم أو نقل  
. مـصروف  أو   عتراف بأي إيراد  إلم ا ويتبع ذلك عد   .ي حقوق الملكية  عتراف به على أنه زيادة ف     إلا

  .امصروفمثل ، فإن إعادة شراء تلك األسهم ال ت للمنشأةإيراداوكما أن إصدار األسهم ال يمثل 
  

التي تكون  معامالت  العليه   اًبناء، استنتج المجلس أن التكلفة التاريخية ليست أساسا مالئما تقاس           لذلك ٧٤ إستنتاج
  .أو الخدمات هي المقابل ألدوات الملكية في المنشأةفيها البضاعة 

  
  جوهريةالقيمة ال

  
هي الفرق  وقت  أي  في   لخيار السهم    القيمة الجوهرية و. الجوهريةقيمتها  يمكن قياس أداة حق ملكية ب      ٧٥ إستنتاج

  . وسعر ممارسة الخيارذات الصلةبين سعر السوق لألسهم 
  

 وعموما ما يكون    - موظفين صفراً في تاريخ المنح     لخيارات أسهم ال   الجوهريةوغالباً ما تكون القيمة      ٧٦ إستنتاج
ارات األسهم، في حاالت   تقييم خي  يكون،  لذلك.  لألسهم في تاريخ المنح    يةقيمة السوق سعر الممارسة بال  

  . في تاريخ المنح مكافئاً لعدم إعطاء الخيارات أية قيمةالجوهريةقيمتها عديدة، ب
  

ـ    حيث تباع    .بالكاملمته  قيال تعكس   القيمة الجوهرية للخيار     إال أن  ٧٧ إستنتاج أكثر مـن   الخيارات في السوق ب
يستفيد من   و مباشرةالخيار ال يحتاج إلى ممارسته      صاحب   أن   ويعود سبب ذلك إلى   . الجوهريةقيمتها  

الفائدة النهائية التي يحققها    أن  وبعبارة أخرى، على الرغم من      .  ذات الصلة  ألسهمأية زيادة في قيمة ا    
القيمـة  تحقيق تلـك   الممارسة، إال أنه يستطيع  في تاريخلجوهرية للخياراقيمة  ال الخيار هي    صاحب

من حق المـشاركة    صاحب الخيار    عليه، يستفيد    وبناءاً. الخيارب احتفاظه المستقبلية بسبب    الجوهرية
 من الحق في تأجيل دفع سعر       كما يستفيد . من الزيادة في سعر األسهم    المتأتية   المستقبلية   األرباحفي  

  .للخيار" الزمنيةقيمة بال" عموماً ويشار إلى هذه المنافع .الخيار حتى نهاية مدة الخيارممارسة 
  

، تكـون   سابقاًوكما أشرنا   .  من قيمتها  كبيرا اجزءالزمنية  قيمة  الوبالنسبة للعديد من الخيارات، تمثل       ٧٨ إستنتاج
تتـألف قيمـة    عليـه،   و. فين صفراً في تاريخ المنح     للعديد من خيارات أسهم الموظ     القيمة الجوهرية 

تطبيـق  الزمنية من خـالل     قيمة  الوفي تلك الحاالت، فإن تجاهل      . القيمة الزمنية الخيار بالكامل من    
  .%١٠٠  بنسبةقيمة الخيارمن  في تاريخ المنح يقلل القيمة الجوهرية طريقة

                                                 
 مشتراة خاصة أسهم اإلختصاصات المحاسبية في بعض ةيمكن أن تقدم الممارس:  ورقة المناقشة هذه النقطة كما يليتناولت   *

والمنافع اإلقتصادية المستقبلية التي .  منافع اقتصادية مستقبليةتقديمالقدرة على  -أصل، لكنها تفتقد الخاصية األساسية لألصل ك
 من الزيادة ألرباح المتأتية الحق باستالم توزيعات األرباح والحق في ا عبارة عنسهم هيأل في ا معينةحصةمن عادة تتأتى 

 حصة في أسهمها، فإنها تستلم توزيعات األرباح على تلك األسهم فقط إذا اختارت الشركة يكون لدىوعندما . في قيمة األسهم
 تدفق األموال حيث أن:  تغيير في صافي األصوليحدث للشركة، حيث ال هذه ربحاتوزيعات األرباح ال تمثل أن تدفعها، و

 اغل وتستلم مبأن تبيعهاأسهمها الخاصة في الخزينة ب تحتفظالشركة التي أنه بإمكان وفي حين . شكل دورة كاملة ببساطة يأخذ
). قريب منهسعر بأو ( أخرى بسعر السوق الحالي ألطراف إصدار األسهم عموماًتستطيع ها أعلى إذا ازدادت قيمتها، إال أن

بشكل  كأسهم خزينة المحتفظ بهابيع األسهم تكمن وراء وعلى الرغم من إمكانية وجود أسباب قانونية أو تنظيمية أو إدارية 
  .)٤/٧الهامش للفقرة ( بين الحالتين أساسيا ا تناقضتبلغسهم جديدة، إال أن مثل تلك اإلعتبارات ال أ من إصدار أسهل
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ع على   لقياس معامالت الدف    ليس مالئماً  القيمة الجوهرية  بشكل عام، أن أساس قياس       ،استنتج المجلس  ٧٩ إستنتاج
 محتمالً مـن القيمـة اإلجماليـة         كبيراً جزءاًلخيار يتجاهل   القيمة الزمنية ل  أساس األسهم، ألن حذف     

 يمثـل  سـوف لـن    هذه القيمة المخفضة     بمثلوإن قياس معامالت الدفع على أساس األسهم        . للخيار
  .تلك المعامالت في البيانات الماليةبصدق 

  

  لقيمةلالحد األدنى 
  

لقيمة على أساس أن الـشخص      لويعتمد الحد األدنى    . تهقيمهم بالحد األدنى من     السيمكن قياس خيار     ٨٠ إستنتاج
وكاتب ( سيكون راغباً في دفع على األقل         معين  لسهم شراء في المستقبل  الذي يرغب في شراء خيار      

، لـذلك . تأجيل دفع سعر الممارسة حتى نهاية مدة الخيار       قيمة الحق في    ) يار سيطلب على األقل   الخ
سبة لحصة الدفع من توزيعـات      وبالن.  أسلوب القيمة الحالية   إستخدامبلقيمة  لحد األدنى ل  ب ا يمكن حسا 
  -: الحساب كما يلييكون ،األرباح

   منهمطروحاًالسعر الحالي للسهم،   )أ (

إذا لـم يـستلم     ( السهم خالل مدة الخيار      القيمة الحالية لتوزيعات األرباح المتوقعة من ذلك        )ب (
 مطروحا منه، )ح الخيار توزيعات األرباصاحب

 .القيمة الحالية لسعر الممارسة  )ج (
  
متوقـع   ات ذو مـستوى تقلـب      نموذج تسعير الخيار   إستخداملقيمة ب  حساب الحد األدنى ل    أيضاًيمكن   ٨١ إستنتاج

 التقلـب ، ألن بعض نماذج تسعير الخيـارات تـستخدم           صفراً تماماً  ال تساوي  ( تقريباً  صفر تساوي
  ). عليهامال يمكن أن يكون مقسووالصفر  ،كمقسوم عليه

  
لخيارات، كونها قيمة الحق في تأجيـل       الزمنية ل قيمة  اللقيمة جزء من    يمثل أساس قياس الحد األدنى ل      ٨٢ إستنتاج

 التقلب الخيار من    أصحابويستفيد  . التقلب يمثل آثار وال  . دفع سعر الممارسة حتى نهاية مدة الخيار      
ي سعر السهم خالل مـدة الخيـار         من الزيادة ف   األرباح المتأتية ألنهم يملكون الحق في المشاركة في       

، التقلـب وبتجاهـل  . نخفاض في سعر السهمإلمخاطرة الخسارة من ا   كامل  دون أن يضطروا لتحمل     
 قيمة أقل، وغالباً أقل بكثير، من القيم التي تنتجها األسـاليب             عنه لقيمة ينتج فإن أسلوب الحد األدنى ل    

  .المصممة لتقدير القيمة العادلة للخيار
  

 جزءاً يتجاهل   التقلب آثار، ألن تجاهل    قياسمالئما لل  القيمة ليس أساس  لجلس أن الحد األدنى     استنتج الم  ٨٣ إستنتاج
مالت الـدفع علـى أسـاس       ، فإن قياس معا   القيمة الجوهرية وكما في   . كبيراً محتمالً من قيمة الخيار    

  .ة تلك المعامالت في البيانات الماليسوف لن يمثل بصدققيمة الخيار األسهم بالحد األدنى ل
  

  القيمة العادلة
  

 المعامالت األخرى التي    جاالت أخرى من المحاسبة، بما في ذلك       في م  مسبقاً القيمة العادلة    استخدمت ٨٤ إستنتاج
شروط على سبيل المثال،    . خالل إصدار أدوات حقوق الملكية     غير النقدية من     شراء الموارد  فيها   يتم

 القيمة العادلة ألية أدوات حقـوق       ا في ذلك   بم بالقيمة العادلة،  هيتم قياس التحويل في إندماج المنشآت     
  .ملكية أصدرتها المنشأة

  
ممنوحة بين أطراف مطلعة راغبة     اة حق ملكية     تبادل أد  الذي يمكن به  المبلغ  وهو   القيمة العادلة،    تمثل ٨٥ إستنتاج

 للقيمـة    قياساً بالتاليوتوفر   الزمنيةقيمة  ال و القيمة الجوهرية في معاملة على أساس تجاري، كل من        
وهي القيمـة التـي تعكـس       ). لقيمة أو الحد األدنى ل    القيمة الجوهرية  خالفب(لية لخيار السهم    اإلجما

مقابل على منح خيارات أسهم للموظفين       ا بين المنشأة وموظفيها، الذي وافقت المنشأة بموجبه       يةتفاقإلا
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القيمة العادلة   ب مالت الدفع على أساس األسهم    ومن هنا، فإن قياس معا    . للمنشأةالتي يقدمونها   خدماتهم  
 مع المعامالت األخـرى     نسجامإلفي البيانات المالية، وبا   يتم تمثيل تلك المعامالت بصدق      يضمن أن   

  . كمقابل إلصدار أدوات حقوق الملكيةالمواردالتي تستلم فيها المنشأة 
  

ألخـرى   ا خيارات األسهم أو أدوات حقوق الملكية      وأ األسهم   ه ينبغي قياس  ، استنتج المجلس أن   وعليه ٨٦ إستنتاج
  .قيمتها العادلةالممنوحة ب

  
 مقتـرح  علـى هذه المسألة، وافق العديـد  ل تطرقواالذين  ٢ مسودة العرض الذين استجابوا ل بين ومن ٨٧ إستنتاج

، أو الذين   المقترحوبعض الذين لم يوافقوا على      . قيمتها العادلة دوات حقوق الملكية الممنوحة ب    قياس أ 
 بشأن موثوقية القياس، وبالتحديد في حالة المنـشآت         عبروا عن مخاوفهم  ،  اتالتحفظإبداء  وافقوا مع   

 ستنتاج اإل  وفقرات ٣١٠-٢٩٤ ستنتاجاإلفقرات   وتناقش. السوق المالي  في   األصغر أو غير المسجلة   
  .السوق المالي مسائل موثوقية القياس والمنشآت غير المسجلة في على التوالي ١٤٤-١٣٧

  

  تاريخ القياس
  

لعادلة ألدوات حقـوق الملكيـة       تحديد القيمة ا   فيه التاريخ الذي يجب     ايةًبد عتبارإلأخذ المجلس بعين ا    ٨٨ إستنتاج
خـدمات  الـذين يقـدمون   ن واآلخري(أساس األسهم مع الموظفين     ض قياس معامالت الدفع على      لغر

تـاريخ  والتواريخ المحتملة للقياس التي تمت مناقشتها هي تاريخ المنح، وتاريخ الخدمة، و           . *)مماثلة

 سياق خيارات األسهم وليس األسـهم       في وقد جرى أغلب هذا النقاش    . خ الممارسة ، وتاري ستحقاقإلا
  .أو أدوات حقوق الملكية األخرى، ألن الخيارات فقط لديها تاريخ ممارسة

  
  المنشأة والموظف اتفاقية تبرم فيه  التاريخ الذي وفي سياق خيار سهم الموظف، يكون تاريخ المنح هو           ٨٩ إستنتاج

، كأن يبقى الموظف    محددة في خيار السهم، بشرط تلبية شروط        احقوقا   بموجبه منح الموظف ، يُ معينة
وتاريخ الخدمة هو التاريخ الذي يقدم فيه الموظف الخدمات الالزمـة           .  لفترة معينة  منشأةفي خدمة ال  

 هو التاريخ الذي يستوفي فيـه الموظـف كافـة           ستحقاقإلتاريخ ا و.  †لخيار السهم  مستحقاليصبح  

لب من الموظف أن يبقى فـي  على سبيل المثال، إذا طُ .  لخيار السهم  مستحقاًح  الشروط الالزمة ليصب  
ويكـون  .  نهاية فترة الثالث سنوات تلك     ستحقاقإلتاريخ ا  يصادف لمدة ثالث سنوات،     المنشأةخدمة  

  . ممارسة خيار السهم فيه يتمالتاريخ الذيتاريخ الممارسة هو 
  

                                                 
، ركز على قياس المعامالت التي تكون فيها البضاعة أو الخدمات ٢ في مسودة العرضالواردة  المقترحات عندما أعد المجلس    *

 تعريفـا   ٢ولم تقترح مسودة العرض     . هي المقابل ألدوات الملكية في المنشأة مع الموظفين واألطراف األخرى غير الموظفين           
 في ضـوء المالحظـات التـي    ٢ات الواردة في مسودة العرض     وعندما أعاد المجلس النظر في المقترح     ". موظفين"لمصطلح  

حيث يمكن أن ينتج عن هذا األمـر تعامـل محاسـبي            . استلمها، ناقش مسألة ما إذا قد يتم تفسير المصطلح على نطاق ضيق           
ثلـة بـشكل    والخدمات المما ) مثال ألغراض قانونية أو ضريبية    (مختلف للخدمات المستلمة من األفراد الذين يعتبرون موظفين         

وبناء على ذلك استنتج المجلس أن متطلبات هذا المعيار بالنسبة للمعامالت مع الموظفين يجب              . كبير المستلمة من أفراد آخرين    
) ١(ويتضمن هذا الخدمات المـستلمة مـن        .  على المعامالت مع  األطراف األخرى التي تقدم خدمات مماثلة          أيضاًأن تنطبق   

المنشأة بموجب توجيهاتها بنفس الطريقة  التي يعمل بها األفراد الذين يعتبرون موظفين ألغـراض               األفراد الذين يعملون لدى     
األفراد من غير الموظفين لكنهم يقدمون خدمات شخصية للمنشأة تماثل تلك الخدمات التـي يقـدمها                )  ٢. (قانونية أو ضريبية  

  . رى تقدم خدمات مماثلةلذلك تتضمن جميع اإلشارات إلى الموظفين أطرافا أخ. الموظفين
  
ألسـباب  و. ات كل تاريخ يتم فيه استالم الخدمفييقتضي قياس تاريخ الخدمة نظريا أن تقيس المنشأة القيمة العادلة لخيار السهم    †

يـار  ، مثل القيمة العادلة لخيار السهم في نهاية كل فترة محاسبية، أو قيمـة خ              تقدير تقريبي معين  م  ا استخد من المحتمل  ،عملية
  . فترات منتظمة خالل كل فترة محاسبيةفيمقاسة الالسهم 
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علـى   اإلطار في    الواردة ق المجلس المفاهيم المحاسبية   ، طب مناسبقياس  وللمساعدة في تحديد تاريخ      ٩٠ إستنتاج

وبالنسبة للمعامالت مع الموظفين، استنتج المجلس أن تاريخ المـنح          . كل جانب من جوانب المعاملة    

كما أخذ المجلس بعـين     . ١٠٥-٩١ ستنتاج اإل المناسب، كما هو موضح في فقرات     هو تاريخ القياس    

وبالنـسبة  . ١١٨-١٠٦ سـتنتاج  اإل و موضح فـي فقـرات      بعض المسائل األخرى، كما ه     عتبارإلا

 الموظفين، استنتج المجلس أن تاريخ التسليم هو تـاريخ القيـاس            غيرللمعامالت مع أطراف أخرى     

 في سـياق    الخدمةتاريخ  ب أو الخدمات، ويشار إليه      البضاعة تسليم   الذي يتم فيه   أي التاريخ (المناسب  

  ).١٢٨-١١٩ ستنتاج اإلفقرات في كما هو موضح). المعامالت مع الموظفين

  
  الجانب المدين من المعاملة

  

.  المـستلمة  للمـوارد  التركيز على قياس القيمة العادلة       ز على الجانب المدين من المعاملة     يعني التركي  ٩١ إستنتاج
 أو الخدمات المستلمة كمقابل إلصدار      البضاعة لمحاسبة   الرئيسي هدف هذا القياس مع الهدف       وينسجم

من حيث المبـدأ،     على ذلك، استنتج المجلس،      وبناءاً). ٦٦-٦٤انظر الفقرات   (ية   الملك أدوات حقوق 
 فيـه المنـشأة   تحصلقيمتها العادلة في التاريخ الذي ب  أو الخدمات المستلمة البضاعة أنه ينبغي قياس  

  . تلك الخدمات استالم فيهالذي يتم أو البضاعةعلى تلك 
  

 قيـاس   إسـتخدام ا يجب   ه، عند بسهولةلمستلمة قابلة للتحديد     إذا لم تكن القيمة العادلة للخدمات ا       لكن ٩٢ إستنتاج
وهذا هو الحـال بالنـسبة لخـدمات        . بديل، مثل القيمة العادلة لخيارات األسهم أو األسهم الممنوحة        

  .ينالموظف
  

قيمـة العادلـة للخـدمات      للبديل  كقياس  إذا استخدمت القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة          ٩٣ إستنتاج
 ألن القيمـة العادلـة      غير مناسب  وتاريخ الممارسة    ستحقاقإلتاريخ ا  من    قياس كالً  نالمستلمة، يكو 

اة حق   تتأثر بالتغييرات الالحقة في القيمة العادلة ألد       محددة ال للخدمات المستلمة خالل فترة محاسبية      
  سنوات كمقابـل لخيـارات     ٣-١ تم استالم الخدمات خالل   يعلى سبيل المثال، لنفرض أنه      . الملكية

 تكون، األولىبالنسبة للخدمات المستلمة في السنة    . السنة الخامسة  ممارستها في نهاية     تتماألسهم التي   
مرتبطة بالقيمة العادلة لتلك الخدمات      غير ٥-٢التغييرات الالحقة في قيمة خيار السهم في السنوات         

  .تؤثر عليها وال عند استالمها
  

اسـتالم  فيـه  يـتم  ق الملكية في نفس الوقت الذي اة ح دلة ألد القيمة العا يقيس  قياس تاريخ الخدمة    إن   ٩٤ إستنتاج

 تـؤثر   سـتحقاق إلفترة ا  الملكية خالل    التغييرات في القيمة العادلة ألداة حق     يعنى أن   وهذا  . الخدمات

من يوجد  ، ألنه   األمر مناسب ن هذا   ويناقش البعض بأ  . لخدمات المستلمة الذي ُينسب إلى ا   على المبلغ   

 الملكيـة والقيمـة العادلـة       اة حـق  رتباط بين التغييرات في القيمة العادلة ألد      وجهة نظرهم، عالقة ا   

 القيمة العادلة لخيار الـسهم،      انخفضت، على سبيل المثال، أنه إذا       وهم يناقشون .  للخدمات المستلمة 

مستوى الخدمات المقدمـة لـذلك      من  ، والتي تجعل الموظفين يقللون      آثارها التحفيزية  كذلك   تنخفض

 القيمة العادلة   تنخفضويجادل البعض اآلخر بالقول، إنه عندما       .  بتعويض إضافي  يطالبون أو   الخيار،

 عليـه   وبناءاً،  التعويض كذلك مستويات    تنخفضلخيار السهم بسبب الهبوط العام في أسعار األسهم،         

  .التعويضيعكس قياس تاريخ الخدمة هذا الهبوط في مستويات 
  

يرات فـي   ير المحتمل أن تكون هناك عالقة ارتباط عالية بين التغي         أنه من غ  لس استنتج   المجغير أن    ٩٥ إستنتاج
على سبيل المثـال، إذا تـضاعفت       . ق الملكية والقيمة العادلة للخدمات المستلمة     القيمة العادلة ألداة ح   

ا  تخفيـض  يقبلواالقيمة العادلة لخيار السهم، فمن غير المحتمل أن يعمل الموظفين بجهد مضاعف، أو              
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 ارتفاع عام في أسـعار      ، حتى لو حصل   وعلى نحو مماثل  . قى من مجموعة تعويضاتهم   على ما تب   ما
قويـة  من غير المحتمل أن تكون هناك أية رابطـة   التعويض،   ارتفاع في مستويات     وصاحبه األسهم

من المحتمل أن تكون أية رابطـة بـين أسـعار األسـهم             وعالوة على ذلك،    . رتفاعينإلهذين ا بين  
  . قابلة للتطبيق عالمياً على كافة قطاعات الصناعةير غالتعويضومستويات 

  
هـي  أن القيمة العادلة لجانبي العقـد       بفتراض  إل في تاريخ المنح، ا    ، أنه من المعقول   واستنتج المجلس  ٩٦ إستنتاج

ـ   أساس دلة للخدمات المتوقع استالمها هي    القيمة العا أي أن   ،  بشكل أساسي نفس القيمة     القيمـة   سا نف

 المجلس بأنـه    إستنتاج باإلضافة إلى    ،ستنتاجإل ا وقد أدى هذا  . ية الممنوحة العادلة ألدوات حقوق الملك   

 بين القيمة العادلة للخدمات المـستلمة والقيمـة         قويةمن غير المحتمل أن تكون هناك عالقة ارتباط         

 بـأن تـاريخ    ستنتاجإلالعادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة في تواريخ قياس الحقة، المجلس إلى ا           

  . قياس بديل للقيمة العادلة للخدمات المستلمةتقديمغراض مناسبة ألكثر تاريخ القياس األو المنح ه
  

  الجانب الدائن من المعاملة
  

، الرئيـسي  مع الهدف المحاسبي     ينسجموعلى الرغم من أن التركيز على الجانب المدين من المعاملة            ٩٧ إستنتاج

ـ      للمعاملـة،    نالدائ البعض مسألة تاريخ القياس من وجهة نظر الجانب          تناول ق أي إصـدار أداة ح

  . كذلك المسألة من وجهة النظر هذهعتبارإل، أخذ المجلس بعين اوعليه. الملكية

  
  تاريخ الممارسة

  

مقابـل  )  خـدمات الموظـف    مثل(بالموارد المستلمة   بموجب قياس تاريخ الممارسة، تعترف المنشأة        ٩٨ إستنتاج

قيمة العادلة للخيار إلى أن تتم ممارسـته         بالتغييرات في ال   أيضاًإصدار خيارات األسهم، كما تعترف      

 مبلغ المعاملـة ليعـادل   ضبطبشكل نهائي تم  عليه، إذا تمت ممارسة الخيار، ي   اًءوبنا. تنتهي مدته أو  

 الخيار فـي نهايـة فتـرة        انتهت مدة  إذا   لكن.  الخيار لدى ممارسة الخيار    صاحب الذي حققه    الربح

 مبلغ المعاملـة   ضبطتم  هنا ي ، ومن   فعال بشكل   يتم عكسها  سابقاًالممارسة، فإن أية مبالغ معترف بها       

 خيارات األسهم   معاملةورفض المجلس قياس تاريخ الممارسة ألنه يقتضي        . في النهاية لتعادل صفراً   

ارسة ويقتضي قياس تاريخ المم   . اإلطار في    الوارد لتزاماتإل مع تعريف ا   وذلك ال ينسجم  لتزامات،  إك

، األولـي عتراف  إلتزامات ألنه يقتضي إعادة قياس خيارات األسهم بعد ا        لإ خيارات األسهم ك   معاملة

وال يستوفي خيـار    . أدوات حقوق ملكية  عبارة عن    إذا كانت خيارات األسهم      مناسب غير   وهو أمر 

  .لتزاماً لنقل نقد أو أصول أخرىإلتزام، ألنه ال يتضمن إلالسهم تعريف ا
  

  منح، تاريخ الخدمة، تاريخ الستحقاقإلتاريخ ا
  

 أوردت دعمـا   ١+ مجموعة األربعـة    / لجنة معايير المحاسبة الدولية    الحظ المجلس أن ورقة مناقشة     ٩٩ إستنتاج

 تاريخ المنح وتاريخ الخدمة، ألنها استنتجت أن خيار السهم          ي، ورفضت قياس  ستحقاقإلتاريخ ا قياس  ل

 من  تب عليهم ما يتر  شارت إلى ضرورة أن يؤدي الموظفين     وأ. ستحقاقإلتاريخ ا ال يتم إصداره حتى     

 ما يترتب عليها   قبل إلزام المنشأة بتأدية       أخرى تفاقية بتقديم الخدمات الالزمة وتلبية أية معايير أداء       إلا

إنه المقابـل   بل  تفاقية،  إل الخدمات من جانب الموظفين ليس مجرد شرط من ا         قديمإن ت . تفاقيةإلمن ا 

 ةقتـصادي إل ا من الناحية  جت ورقة المناقشة  وعليه، استنت .  مقابل خيار السهم   "للدفع"الذي يستخدمونه   

 مـن   ما يترتـب عليهـا    وألن المنشأة تؤدي    . ستحقاقإلتاريخ ا نه ال يتم إصدار خيار السهم  حتى         أ

  .، فإن ذلك هو تاريخ القياس المناسبستحقاقإلتاريخ اتفاقية في إلا
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 سـتحقاق إلفترة ا  خالل    حقوق الملكية   معين في  عتراف باستحقاق إل ا أيضاًواقترحت ورقة المناقشة      ١٠٠ إستنتاج
تـاريخ  سـتحقاق فـي     إلواقترحت وجوب مراجعة هذا ا    .  استالمها عندعتراف بالخدمات   إلن ا لضما

لحـساب  المقيدة  يعنى أن المبالغ    وهذا  .  القيمة العادلة لخيار السهم في ذلك التاريخ       ساوي لي ستحقاقإلا
حصة حقوق  تعكس التغييرات في قيمة     ل الحقاً سيتم إعادة قياسها     ستحقاقإلاحقوق الملكية خالل فترة     

 إعادة قياس حـصص     الحقاًه ال يتم     ألن اإلطار ذلك مع    وال ينسجم . ستحقاقإلتاريخ ا الملكية تلك قبل    
س وبررت ورقة المناقشة إعادة القيا    . عتراف بأية تغيرات في قيمتها    إل ال يتم ا   أي أنه ،  حقوق الملكية 

. ، فال يتم إعـادة قيـاس الخيـار        ستحقاقإلتاريخ ا حتى   هال يتم إصدار  خيار السهم   أن  أنه نظرا   هذا  
 عتـراف إلمؤقت يستخدم ل   هو مجرد قياس     ستحقاقإلفترة ا حقوق الملكية خالل     لحسابوإجراء قيد   

  .بالمعاملة المنجزة جزئياً
  

، سـتحقاق إلتـاريخ ا  خيار السهم حتى بعدم إصدارإلى أنه حتى لو قبل المرء    أشار  المجلس  غير أن    ١٠١ إستنتاج
وإذا كانت هناك حصة حقوق ملكيـة       . حقوق ملكية حتى ذلك الحين    أنه ال توجد حصة     عني  يفهذا ال   

يجـب أن ال     ذلـك،    على وعالوة. الحصة  تلك  إعادة قياس  ينبغي عدم ،  ستحقاقإلتاريخ ا قائمة قبل   
 في إجمـالي    إلى تغيير  ،تحويل نوع واحد من حصة حقوق الملكية إلى نوع آخر، في حد ذاته            يؤدي  

  .ية، ألنه لم يحدث تغيير في صافي األصولحقوق الملك
  

غير . لتزامإلتعريف ا ستحقاق خالل فترة األداء     إلايلبي  أن  ب ستحقاقإلتاريخ ا اقترح بعض المؤيدين ل    ١٠٢ إستنتاج
 أو أصـول أخـرى إلـى        نقداًوال يطلب من المنشأة أن تنقل       .  غير واضح  ستنتاجإلهذا ا أن أساس   
  .ات حقوق ملكيةلتزامها الوحيد هو إصدار أدوإإن . الموظفين

  
 ألنه يقتضي إعادة قيـاس حقـوق        ،اإلطار مع   ينسجم ال   ستحقاقإلتاريخ ا استنتج المجلس أن قياس       ١٠٣ إستنتاج

  .الملكية
  

غيـر أن   . األولـي عتراف  إلال يقتضي قياس تاريخ الخدمة إعادة قياس حصص حقوق الملكية بعد ا             ١٠٤ إستنتاج
لة لخيار السهم فـي     ي القيمة العاد  ، أن إدماج التغييرات ف    سابقاً، كما تم توضيح ذلك      المجلس استنتج 

العادلة للخدمات المـستلمة،     القيمة   بوضوحمبلغاً يعكس   عنه   من غير المحتمل أن ينتج       مبلغ المعاملة 
  .الرئيسيهو الهدف و

  
الموارد أو   استالم   أي(تم التركيز عليه    ي على ذلك، أنه مهما كان الجانب الذي         بناءاًواستنتج المجلس     ١٠٥ إستنتاج

ألنـه ال    ،اإلطـار المناسب بموجـب     القياس    تاريخ  تاريخ المنح هو   يكون،  )كيةق مل إصدار أداة ح  
 للقيمة العادلـة للخـدمات      معقوالً قياساً بديالً    وألنه يقدم  يقتضي إعادة قياس حصص حقوق الملكية     

  . المستلمة من الموظفين
  

  قضايـا أخـرى
  *"العرض: األدوات المالية" ٣٢ معيار المحاسبة الدولي 

  

 في اإلطار، تعتبر كـل مـن         الوارد لتزامات وحقوق الملكية  إل ا وبموجب تعريف ،  أعاله قشنوكما    ١٠٦ إستنتاج
  أو أصوال  نقداًمنها أن تنقل المنشأة      ا ال تقتضي أي   حيثاألسهم وخيارات األسهم أدوات حقوق ملكية،       

منشأة  ال من خالل إصدار  تفاقات التي سيتم تسويتها     إل، فإن كافة العقود أو ا     وعلى نحو مماثل  . أخرى
ن التمييـز بـين     غير أن هذا يختلف ع    .  حقوق ملكية  اأسهماً أو خيارات أسهم يتم تصنيفها على أنه       

وعلى الـرغم مـن أن معيـار        . ٣٢  في معيار المحاسبة الدولي    لتزامات وحقوق الملكية المطبق   إلا
، مـا إذا    ن وحقـوق الملكيـة    وبين الدي تمييز  ال في كذلك،   عتبارإل ا بعين يأخذ   ٣٢ المحاسبة الدولي 

                                                 
 ."العرض: األدوات المالية :  ٣٢معيار المحاسبة الدولي " تم تعديل معيار المحاسبة الدولية ليصبح ٢٠٠٥ في أغسطس  *
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 بعـين  يأخـذ    ستكمل بمعيار ثانٍ  ُي لنقل النقد أو األصول األخرى، إال أن هذا          لتزاماًإتتضمن أداة ما    
عند التسوية ثابتـاً أم     ) سيتم قبضه والنقد الذي   ( ما إذا كان عدد األسهم التي سيتم إصدارها          عتبارإلا

أو يمكن تسويته بأدوات حقوق     يته  تسوتم  ت العقد الذي س   ٣٢ ويصنف معيار المحاسبة الدولي   . متغيراً
لزم أو يمكن أن يلزم المنشأة تسليم        يُ  غير مشتق   العقد كانلتزام إذا   إ على أنه    بالمنشأةالملكية الخاصة   

بطريقـة  تسويته  تسويته أو يمكن    تم  ؛ أو مشتق ست   بهالكية الخاصة   عدداً متغيراً من أدوات حقوق الم     
د أو أصل مالي آخر مقابل عدد ثابـت مـن أدوات حقـوق              ثابت من النق   تبادل مبلغ    بإستثناءأخرى  

  .الملكية الخاصة بالمنشأة
  

، يمكـن   على سبيل المثال  . وفي بعض الحاالت، يختلف عدد خيارات األسهم التي يستحقها الموظفين           ١٠٧ إستنتاج
 اً علـى مـا إذا،     إعتماد ستحقاقإلتاريخ ا لموظفين في   تستحق ل أن يختلف عدد خيارات األسهم التي       

فـأة المـوظفين مقابـل      امكومن األمثلة األخرى    . أداء معين  تجاوز هدف    ، الذي يتم فيه   وإلى الحد 
هذه الحالة، يتم إصدار عدد متغيـر مـن األسـهم،     في  . رتفاع في سعر األسهم المدفوعة باألسهم     إلا

  . سعر سهم المنشأة خالل فترة من الوقترتفاع فيإلتساوي في قيمتها ا
  

التي تكون فيها البضاعة أو     معامالت  ال على   ٣٢  معيار المحاسبة الدولي   ، إذا تم تطبيق متطلبات    لذلك  ١٠٨ إستنتاج
 التعاقـدي  لتـزام إل، يتم في بعض الحاالت تصنيف ا     الخدمات هي المقابل ألدوات الملكية في المنشأة      

ت، فإن القياس النهـائي للمعاملـة       وفي مثل تلك الحاال   . لتزامإية على أنه    كصدار أدوات حقوق مل   إل
  .قياس الحق لتاريخ المنحخ في تارييكون 

  
. ٢ المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليـة     ات مختلفة في إعداد     إعتبار ه تم تطبيق  استنتج المجلس أن    ١٠٩ إستنتاج

الحـق  قياس   الخيارات الثابتة والمتغيرة وطلب تاريخ       وضع تمييز بين خطط   إن  على سبيل المثال،    
 .٢٧٥-٢٧٢ ستنتاج اإل في فقرات ذلكنوقش المتغيرة له نتائج غير مرغوبة، كما لخطط الخيارات

  
 بعـض   بموجبها، التي تصنف    ٣٢  معيار المحاسبة الدولي    الواردة في  متطلباتالاستنتج المجلس أن      ١١٠ إستنتاج

  هـذا   فـي  تطبيقها عدم، يجب   لتزاماتإ أدوات حقوق الملكية على أنها       صدارإل  التعاقدية تزاماتلإلا
المعيـار   بـين    اختالفا يخلق   بأن هذا األمر   المجلس   قروأ. الدفع على أساس األسهم   ب المتعلقالمعيار  

 كان يجـب إلغـاء       ما إذا  تحديدوقبل  . ٣٢  ومعيار المحاسبة الدولي   ٢ الدولي إلعداد التقارير المالية   
هذه المسألة في سـياق      تناول، استنتج المجلس أنه من الضروري       وكيفية القيام بذلك   ختالفإلاذلك  

، اإلطـار  فـي     الـوارد  لتزامات وحقوق الملكيـة   إل ا اسية لتعريف أوسع، كجزء من المراجعة األس    
 التي برزت في مـشروع      حقوق الملكية /بين الديون مسألة التصنيف الوحيدة    أن هذه ليست    خصوصا  

  .الدفع على أساس األسهم، كما هو موضح أدناه
  

  لتزامات وحقوق الملكيةإل امقترحات لتغيير تعريف 
  

، بالنسبة للمعامالت مع الموظفين، هو تاريخ القياس المناسب بموجـب            أن تاريخ المنح   إستنتاجعند    ١١١ إستنتاج
 أبـدوا دعمـا     وورقة المناقشة  ٢ مسودة العرض أجابوا على   ، الحظ المجلس أن بعض الذين       اإلطار

فـي  الـوارد   لتزامات وحقوق الملكيـة     إل ا س أخرى العتقادهم أنه يجب مراجعة تعريف      تواريخ قيا ل
  . اإلطار

  
 بـين تـاريخ     ينأن استالم خدمات الموظف   ب ستحقاقإلتاريخ ا ل، يجادل بعض داعمو     على سبيل المثا    ١١٢ إستنتاج

ـ أعلى المنشاة بأن تدفع مقابل تلك الخـدمات، و         تعاقدياً يخلق التزاماً    ستحقاقإلتاريخ ا المنح و  ال  هن
 ذلـك  ما إذا تمت تـسوية  ليس من المهموبعبارة أخرى،   . أهميةأي  سلوب التسوية   يجب أن يكون أل   

 علـى  وبناءاً. لتزامإإذ يجب معاملة كالهما على أنه  -  أو بأدوات حقوق ملكية   نقداً  التعاقدي امتزلإلا
 تمت تسويتها،   كيفما،   التعاقدية لتزاماتإل كافة أنواع ا   تكونلتزام بحيث   إلذلك، يجب تعديل تعريف ا    

تـاريخ  قياس   أن هذا المنهج سينتج عنه بالضرورة        ولكن من غير الواضح   . لتزاماتإلمشمولة في ا  
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ومن هنا إذا تـم تـصنيف كافـة         .  إلصدار األسهم   تعاقديا ويتضمن خيار السهم التزاماً   . ستحقاقإلا
، ما ينـتج عنـه      لتزامإ عبارة عن    يكون خيار السهم  ا  ه، عند التزاماتعلى أنها   التعاقدية  لتزامات  إلا

  .قياس تاريخ الممارسة
  

التـي تتـأتى     المحاسبية   النتيجة نفس   يثمر عن  نهض قياس تاريخ الممارسة على أساس أ      دعم البع ي   ١١٣ إستنتاج
تشتري فيها المنشأة البضاعة أو الخدمات مقابل اإللتزامات         التي   "مماثلة اقتصادياً ال"معامالت  عنها ال 

مكافـأة المـوظفين مقابـل      أن   جدل حـول  على سبيل المثال، كان هناك      .  المورد أمامالتي تتحملها   
رتفاع في سعر   إلمكافأة الموظفين مقابل ا    تماثل إلى حد كبير      قداًنرتفاع في سعر األسهم المدفوعة      إلا

 إذا تمـت    كما أنه . مقابل لنفس القيمة   في كلتا الحالتين يستلم الموظف        باألسهم، ألنه  األسهم المدفوعة 
األسهم فوراً، ينتهي المطاف    بيعت  باألسهم و رتفاع في سعر األسهم     إلمكافأة الموظفين مقابل ا   تسوية  

رتفـاع  إلا بنقد يعادل    أي،  نقداً المكافأة تلك   حال تسوية هو في   في نفس المركز تقريباً كما      بالموظف  
 وعلى نحو مماثل، يناقش الـبعض أن خيـارات األسـهم            .محددة سعر سهم المنشأة خالل فترة       في
يـة   هما متماثلين مـن الناح     نقداًالتي يتم تسويتها    رتفاع في سعر األسهم     إلمكافأة الموظفين مقابل ا   و
ربحا عند ممارسة خيـارات األسـهم مـن       صحيح بالتحديد عندما يحقق الموظف     وهذا   .قتصاديةإلا

 ينتهـي المطـاف     وفي كـال الحـالتين    . عموماًبيع األسهم فوراً بعد الممارسة، كما يحصل        خالل  
ت فإذا كانت المعـامال .  سعر السهم خالل فترة من الوقت     الزيادة في بالموظف بمبلغ نقدي يستند إلى      

كون الملكية متشابهة اقتصاديا، يجب أن ي      تسويتها بحقوق    تتم والمعامالت التي    نقداً تسويتها   تتمالتي  
  .هو ذاته التعامل المحاسبي

  
 مع قياس ممارسـة     منسجمالتزامات وحقوق الملكية ليكون     إل ال يتضح أن تغيير التمييز بين ا       إال أنه   ١١٤ إستنتاج

على سبيل المثال، يمكن تغييـر      . بي المحاس تعاملس ال تاريخ الممارسة هو السبيل الوحيد لتحقيق نف      
 في تاريخ المنح، مع تسجيل الدفعـة        نقداً تسويتها   تتم التي   ينالتمييز بحيث تقاس خطط أسهم الموظف     

  .، كتوزيع على المشاركين في حقوق الملكيةمباشرة على حساب حقوق الملكيةالنقدية الالحقة 
  

جزء مـن   سهم   األ ات خيار أصحاباريخ الممارسة فال يعتبرون     لذين يدعمون قياس ت   أما اآلخرين ا    ١١٥ إستنتاج
في حين يجادل   . عدم تصنيف الخيارات كحقوق ملكية    يعتقدون أنه يجب    لذلك فهم   مجموعة الملكية،   

لكن من غير الواضح مـا إذا  .  الخيارات هم مالكين محتملين للمنشأة فقط    أصحاب بأن   البعض اآلخر 
إن الـبعض   على سبيل المثال،    . أنواع الخيارات نطبق على كافة     ت أيكانت وجهة النظر هذه عامة،      

 ال يؤيد بالضرورة نفس المنهج لخيـارات        ينممن يدعم قياس تاريخ الممارسة لخيارات أسهم الموظف       
لتزامـات  إل ا إال أن أية مراجعة لتعريـف     .  في السوق  مقابل النقد األسهم أو الضمانات التي صدرت      

ف كافـة الخيـارات والـضمانات التـي          سوف تؤثر على تصني    طاراإل في    الوارد وحقوق الملكية 
  . صدرتها المنشأةت

  
ولم يتم البحث بـشكل     ،  لتزامات وحقوق الملكية  إليوجد أكثر من مقترح لتغيير تعريف ا        ألنه ونظراً  ١١٦ إستنتاج

بالـضبط علـى    التي يتم اقتراحهـا     ، فمن غير الواضح ما هي التغييرات        في هذه المقترحات   كامل
  .التعريفات

  
، ألن تغيير التمييز    على حدة وزيادة على ذلك، استنتج المجلس أنه ال يجب النظر في هذه المقترحات               ١١٧ إستنتاج

 وليس فقط تلك المتعلقة بخطط      ، المالية المصالحلتزامات وحقوق الملكية يؤثر على كافة أنواع        إلبين ا 
أوسع  في مشروع    ةتغييرات مقترح ية  أل جميع المدلوالت الضمنية   البحث في ويجب  . ينأسهم الموظف 

 نتج عن مثل تلك المراجعة    وإذا. اإلطارفي  الوارد  لتزامات وحقوق الملكية    إل ا عريف لمراجعة ت  نطاقاً
المعيـار الـدولي     ما إذا يجب مراجعة      عتبارإل على التعريفات، يأخذ عندها المجلس بعين ا       اتتغيير

  . حول الدفع على أساس األسهمإلعداد التقارير المالية
  

ه بأن تاريخ المنح هو     إستنتاج، أكد المجلس    نوقشت أعاله  التي   المسائل دراسة على ذلك، وبعد     وبناءاً  ١١٨ إستنتاج
غراض توفير قيـاس بـديل      التاريخ المناسب لقياس القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة أل         

  .للقيمة العادلة للخدمات المستلمة من الموظفين
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   الموظفينغيرأطراف أخرى معامالت الدفع على أساس األسهم مع 
  

في العديد مـن معـامالت       الخدمات المستلمة بموثوقية،      أو بضاعةمن الممكن قياس القيمة العادلة لل       ١١٩ إستنتاج
هذا  أن    على ذلك استنتج المجلس    وبناءاً. ين الموظف غيرالدفع على أساس األسهم مع أطراف أخرى        

 أو الخـدمات المـستلمة      بضاعةادلة لل  المنشأة افتراض قياس القيمة الع     منيجب أن يقتضي    المعيار  

، من الضروري قياس المعاملة     فتراضإلالتي يتم فيها دحض ا    نادرة  الحاالت  ال في   لكن . *بموثوقية

 .القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحةب
  

 في  دفع على أساس األسهم مع الموظفين     وتبرز بعض قضايا القياس التي تنشأ بخصوص معامالت ال          ١٢٠ إستنتاج
) أي اسـتحقاق  (على سبيل المثال، يمكن أن تكون هناك شروط أداء          . ف أخرى عامالت مع أطرا  الم

ات إسـتنتاج ، فإن أية    لذلك. خر األسهم أو خيارات األسهم    يجب استيفاءها قبل أن يستحق الطرف اآل      
 فـي سـياق     الشروط التي تستخدم لتحفيز الموظف على األداء       معاملةتم التوصل إليها بشأن كيفية      ي
 . على المعامالت مع أطراف أخرىأيضاًعامالت الدفع على أساس األسهم مع الموظفين تنطبق م

  
، وليس في تاريخ محدد   ، يمكن أن يحصل أداء الطرف اآلخر عبر فترة من الزمن،            وعلى نحو مماثل    ١٢١ إستنتاج

  .ما يثير مرة أخرى مسألة تاريخ القياس المناسب
  
تاريخ قياس لمعامالت الدفع على أساس األسهم مع         ١٢٣م   رق بيان معايير المحاسبة المالية    وال يحدد   ١٢٢ إستنتاج

 فـي مثـل تلـك    ثانويـة مـسألة  ما تكون    هذه عادة  الموظفين، على أساس أن      غيرأطراف أخرى   
 تـصدر  التاريخ الذي يتم فيه تقدير القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكيـة التـي               إال أن . المعامالت

فريـق عمـل    التابعـة ل   ١٨-٩٦ رقم    الناشئة القضيةي   ف غير الموظفين يتم تحديده   ألطراف أخرى   
 المـوظفين   غيـر  ألطراف أخـرى     يتم إصدارها التي   محاسبة أدوات حقوق الملكية   القضايا الناشئة   

   -: مع بيعهارتباطإلباأو البضاعة أو الخدمات  شراء لغرض
  

  :هو أحد التاريخين التاليين، أيهما أسبق ]تاريخ القياس[
  

 الستحقاق أدوات حقوق الملكية     الطرف المقابل األداء من قبل    بلتزام  إفيه التوصل إلى    التاريخ الذي يتم     ) ١(
 ؛ أو)لتزام األداءإ(

  

 )، باستثناء الهوامش١إلصدار ستخرج من ام (الطرف المقابلالتاريخ الذي يكتمل فيه أداء  ) ٢(
  
 هو التاريخ الذي    قاقستحإلتاريخ ا ، ألن   ستحقاقإلتاريخ ا  من هذين التاريخين   التاريخ الثاني    صادفي  ١٢٣ إستنتاج

ألسهم أو خيـارات    ل من غير شرط     مخوالصبح  ييستوفي فيه الطرف اآلخر كافة الشروط الالزمة ل       
أسـهم  على سبيل المثال، بموجب خطة      . بالضرورة تاريخ المنح  التاريخ األول   وال يصادف   . األسهم
عادة علـى   قادرون  هم   الخدمات الضرورية، ألن   ملزمين بتقديم ) عادة( الموظفون   يكون، ال   ينموظف

ق الملكية  ة ح اأن حقيقة أن أد   ب ١٨-٩٦القضية الناشئة رقم    وضح  توبالفعل  . ترك العمل في أي وقت    
، ١اإلصـدار (ى التـزام األداء     ل دليالً كافيا ع   ت في األداء ليس   أخفق الطرف المقابل   إذا   تُلغىسوف  

                                                 
 ألدوات الملكية في المنشأة  أنه يجب قياس المعامالت التي تكون فيها البضاعة أو الخدمات هي المقابل٢ اقترحت مسودة العرض * 

بالقيمة العادلة للبضاعة أو الخدمات المستلمة، أو بالرجوع إلى القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة، أيهما كانـت فيهـا            
يجـب أن    أنه   ٢ مسودة العرض وبالنسبة للمعامالت مع أطراف أخرى غير الموظفين، اقترحت         . القيمة العادلة قابلة للتحديد حاالً    

وأعاد .  يكون هناك افتراض قابل للدحض بأن القيمة العادلة للبضاعة أو الخدمات المستلمة هي أكثر قيمة عادلة قابلة للتحديد حاالً
واستنتج أن طلب قياس المعامالت التي تكون فيها        . المجلس النظر في هذه المتطلبات المقترحة عند الصياغة النهائية لهذا المعيار          

أو الخدمات هي المقابل ألدوات الملكية في المنشأة بالقيمة العادلة للبضاعة أو الخدمات  المستلمة سيكون أكثر إنسجاما                  البضاعة  
، ما لم يكن من غير الممكن تقدير تلك القيمـة العادلـة      )٦٦-٦٤  اإلستنتاج تم توضيحه في فقرات   (مع الهدف الرئيسي للمحاسبة     

وبالنسبة للمعامالت مع أطراف أخرى غير الموظفين، استنتج المجلـس أنـه فـي              ).  الموظفين مثالً في المعامالت مع   (بموثوقية  
ومـن  . حاالت عديدة، يجب أن تكون هناك إمكانية لقياس القيمة العادلة للبضاعة أو الخدمات المستلمة بموثوقية، كما أشير أعاله                 

ة افتراض إمكانية قياس القيمة العادلـة للبـضاعة أو الخـدمات            هنا استنتج المجلس أنه ينبغي لهذا المعيار أن يقتضي من المنشأ          
  .المستلمة بموثوقية
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 غيـر م مـع أطـراف أخـرى     عليه، وفي سياق معامالت الدفع على أساس األسه اًوبناء). ٣هامش
 وفي تلك   ،داءباأللتزام  إباألداء، فلن يكون هناك تاريخ      ملزما   الطرف اآلخر    يكنالموظفين، وإذا لم    

 .ستحقاقإلتاريخ االحالة يكون تاريخ القياس هو 
  
 والقـضية الناشـئة     ١٢٣بيان معايير المحاسبة المالية رقم      كون تاريخ القياس بموجب     يووفقاً لذلك،     ١٢٤ إستنتاج

سهم مع الموظفين هو تاريخ المـنح، ولكـن بالنـسبة           لمعامالت الدفع على أساس األ     ١٨-٩٦رقم  
 أو أي تاريخ آخر     ،ستحقاقإلتاريخ ا للمعامالت مع أطراف أخرى، يمكن أن يكون تاريخ القياس هو           

  .ستحقاقإلتاريخ ابين تاريخ المنح و
  
جلس أنه بالنسبة للمعـامالت مـع       ، استنتج الم  ٢ مسودة العرض  في    الواردة ولدى إعداد المقترحات    ١٢٥ إستنتاج

 ألدوات حقـوق الملكيـة      تقاس بالرجوع إلـى القيمـة العادلـة       التي   الموظفين   غيرأخرى  أطراف  
يجب أن تقاس أدوات حقوق الملكية في تاريخ المنح، كما هو الحال بالنسبة للمعامالت مع               الممنوحة،  
  .الموظفين

  
الـواردة فـي    الل إعادة مداوالته بشأن المقترحات       خ ستنتاجإلالنظر في هذا ا   أعاد   المجلس   غير أن   ١٢٦ إستنتاج

القيمة العادلـة ألدوات حقـوق الملكيـة         ت المجلس مسألة ما إذا كان     كما درس . ٢ مسودة العرض 

الخدمات المستلمة من    وأ بضاعةللقيمة العادلة لل  بديال   اوفر قياس ت )الخدمة (تاريخ تسليم الممنوحة في   

علـى سـبيل    . منحالتاريخ  القيمة العادلة لتلك األدوات في      من  أفضل    الموظفين غيرأطراف أخرى   

 أو الخـدمات،    البضاعة ملزماً بقوة على تسليم      الطرف المقابل  إنه إذا لم يكون      المثال، يناقش البعض  

 ما إذا كانت القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية في تـاريخ            عتبارإل ا بعين يأخذ   الطرف المقابل فإن  

.  أو الخـدمات   البـضاعة  ما إذا يجب تسليم      أو الخدمات عند تحديد    بضاعةفية لل التسليم هي دفعة كا   

 أن هناك عامل ارتباط قوي بين القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية في التاريخ الذي يتم                هذاويوحي  

وأشار المجلس إلى أنـه     .  أو الخدمات  البضاعة أو الخدمات والقيمة العادلة لتلك       البضاعةفيه تسليم   

 سـتنتاج  اإل تيننظر فقر ا( ورفضه    في سياق المعامالت مع الموظفين     نقاشا مماثال  عتبارإلذ بعين ا  أخ

 غيـر  في حالة المعامالت مع أطراف أخـرى         النقاش أكثر إقناعا  وجد   المجلس   إال أن ). ٩٥ و   ٩٤

 فـي    أو الخـدمات   البضاعة الطرف المقابل الموظفين، وبالتحديد بالنسبة للمعامالت التي يسلم فيها        

 لتاريخ المنح، مقارنـة مـع       الحقاًيكون في األساس    ) أو خالل فترة قصيرة من الوقت      (واحدتاريخ  

 فـي تـاريخ   نموذجياًيتم فيها استالم الخدمات خالل فترة مستمرة تبدأ  التي  المعامالت مع الموظفين    

  .المنح
  

 غيـر أطـراف أخـرى      كذلك من أن السماح للمنشآت قياس المعامالت مع          وقد أبدى المجلس قلقا     ١٢٧ إستنتاج

 فرصـاً للمنـشآت     سيتيحالموظفين على أساس القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية في تاريخ المنح            

 بـضاعة  لل سجلالمبلغ الم التقليل من تقدير     محاسبية معينة، ما يسبب      نتيجةق  يلهيكلة المعامالت لتحق  

  .و الخدمات أالبضاعة تلك إستهالك عن مصروف الناتج وال،أو الخدمات المستلمة
  

 المـوظفين التـي ال      غيـر أنه بالنسبة للمعامالت مع أطراف أخرى        على ذلك استنتج المجلس      اًبناء  ١٢٨ إستنتاج

ستالم، إل بموثوقية في تاريخ ا    ة أو الخدمات المستلم   بضاعةتستطيع فيها المنشأة قياس القيمة العادلة لل      

القيمة العادلة  أساس  باشر، على    أو الخدمات بشكل غير م     البضاعةالقيمة العادلة لتلك    يجب أن تقاس    

  . أو الخدماتالبضاعةمقاسة في تاريخ استالم ال ،ألدوات حقوق الملكية الممنوحة
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  ينالقيمة العادلة لخيارات أسهم الموظف
  

، بما في ذلك    ين في بحث كيفية قياس القيمة العادلة لخيارات أسهم الموظف         قضى المجلس وقتاً طويالً      ١٢٩ إستنتاج
الشروط التـي تـستخدم     ، مثل   ين لخيارات أسهم الموظف   المشتركةن الخصائص   كيفية األخذ بالحسبا  

 المناقشات على قياس القيمة العادلة في       هذهوركزت  .  وعدم قابلية النقل   لتحفيز الموظف على األداء   
تاريخ المنح، ليس فقط ألن المجلس اعتبر تاريخ المنح هو تاريخ القياس المناسب للمعـامالت مـع                 

. تواريخ قيـاس الحقـة    أكثر منها في    في تاريخ المنح    تبرز   ألن قضايا القياس     أيضاًالموظفين، بل   
 المالحظات التـي    عتبارإل، أخذ بعين ا   ٢ مسودة العرض  في   اتهإستنتاجوعندما توصل المجلس إلى     

 التابعـة   ات والنصائح التي استلمها من خبراء التقييم في مجموعة تقيـيم الخيـار            المجاوبونقدمها  
  .ايير المحاسبة الماليةلمجلس مع

  
 نادراً ما يتم تداول خيارات      لكن. لقيمة العادلة لخيارات األسهم   تقدم أسعار السوق أفضل دليل على ا         ١٣٠ إستنتاج

 على ذلك استنتج    اًوبناء.  في األسواق  ينسهم الموظف أاألسهم ذات البنود والشروط المماثلة لخيارات       
ـ سيكون من إذا كانت أسعار السوق غير متوفرة، ،نهأالمجلس   ق نمـوذج تـسعير    الضروري تطبي

  . لتقدير القيمة العادلة لخيارات األسهماتخيار
  

تقييم ه في   ستعمالدقيق إل تفرض صيغة أو نموذج ال    ناسب  الضروري أو الم  غير  قرر المجلس أنه من       ١٣١ إستنتاج
 غيـره،   من الناحية النظرية متفوقاً علـى      محدد يعتبر    اتوال يوجد نموذج تسعير خيار    . اتالخيار
وعلى . منهجيات محسنة في المستقبل   ب محدد أي نموذج     يتم استبدال   أن إمكانية مخاطرة   أيضاًناك  وه

على سبيل المثال، تتميز العديد     .  معينة  ظروف األكثر مناسبة في  نموذج  ما هو ال  المنشآت أن تختار    
مـا بـين    ، وعادة ما تكون قابلة للممارسة خالل الفترة         أعمارهامن خيارات أسهم الموظفين بطول      

وبجـب أخـذ هـذه      . وقت مبكر تتم ممارستها في    ، وغالبا ما    عمر الخيار  ونهاية   ستحقاقإلتاريخ ا 
وبالنسبة للعديد من   .  عند تقدير القيمة العادلة لخيارات األسهم في تاريخ المنح         عتبارإلالعوامل بعين ا  

 Black-Scholes-mertonميرتون  -سكولز -  صيغة بالك  إستخدام هذاالمنشآت، يمكن أن يعوق     
عمر خيار السهم ويمكن أن ال تعكس بـشكل         والتي ال تأخذ في الحسبان إمكانية الممارسة قبل نهاية          

 أدناه مزيدا من النقاش     ١٦٢-١٦٠ ستنتاج اإل وتتضمن فقرات .  الممارسة المبكرة المتوقعة   مالئم آثار 
  .حول هذا الموضوع

  
  -:ئص الخيار التالية في الحسبان خصااتتأخذ كافة نماذج تسعير الخيار  ١٣٢ إستنتاج

 سعر ممارسة الخيار •

 سعر السوق الحالي للسهم •

 سعر السهم المتوقع في التقلب •

 توزيعات األرباح المتوقع دفعها على األسهم •

 سعر الفائدة المتوفر في السوق •

 مدة الخيار •
 

قيمـة  ال لخيار السهم؛ أما األربعة بنود الباقية فهـي ذات عالقـة ب            القيمة الجوهرية يحدد أول بندين      ١٣٣ إستنتاج
 التوقعات  إلىتوزيعات األرباح وسعر الفائدة جميعها      و المتوقعة   التقلبتستند  و. خيار السهم ل الزمنية
، ألنها تـؤثر علـى      الزمنيةقيمة  ال مدة الخيار جزء مهم من حساب        تعتبر لذلك،.  مدة الخيار  خالل

  .المدخالت األخرى
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وال يحاول  .  وجدت المستقبلية، إن  األرباحي  حق المشاركة ف   قيمة   جوانب القيمة الزمنية هي    إن أحد   ١٣٤ إستنتاج
 تـاريخ التقيـيم      المستقبلية، إنما فقط المبلغ الذي يدفعه المشتري فـي         رباح األ مبلغالتقييم أن يتوقع    

 اتوبعبارة أخرى، تقدر نماذج تسعير الخيـار      .  مستقبلية في أية أرباح  المشاركة  للحصول على حق    

  . مافي تاريخ مستقبليذو الصلة لسهم اقيمة يس ، ولقيمة خيار السهم في تاريخ القياس
  

 بشكل متأصل،   هو غير مؤكد  أن تقدير القيمة العادلة لخيار السهم       ب يناقش المجلس أن البعض     الحظ   ١٣٥ إستنتاج

 ما إذا سينتهي خيار السهم بدون قيمـة أو          مثالًألنه من غير المعروف ماذا ستكون النتيجة النهائية،         

ن هدف التقييم هـو قيـاس   إال أ.  عند الممارسةا كبيرربحا) أخرىأو جهة (ما إذا سيحقق الموظف  

بغض النظر عمـا إذا     و وعليه.  تلك الحقوق  منحالقيمة العادلة للحقوق الممنوحة، وليس توقع نتيجة        

 عند الممارسة، ال تعني تلـك النتيجـة أن          ربحا كبيرا سينتهي الخيار بدون قيمة أو يحقق الموظف        

  .خاطئاً كان غير موثوقاً أوفي تاريخ المنح لخيار تقدير القيمة العادلة ل
  

ـ  لها قيمة إلـى أن       أن خيارات األسهم ال يكون    ب النقاش الذي يفيد   على   وينطبق تحليل مماثل    ١٣٦ إستنتاج صبح ي

ـ و.  سعر السهم أعلى من سعر الممارسة      أي حيث يكون  ،  سعرها أعلى من سعر السوق      اشير هـذ  ي

وهذا هـو   ،  زمنيةويوجد لخيارات األسهم كذلك قيمة      . قط لخيار السهم ف   القيمة الجوهرية  إلى   النقاش

 قيمـا  الخيـار حقـاً      صـاحب ويملك  . الجوهرية في األسواق بأسعار أعلى من قيمتها        سبب تداولها 

بـسعر   حتى خيارات األسهم التـي تكـون         إذن. للمشاركة في أية زيادات مستقبلية في سعر السهم       

تى لو انتهى بـدون     ، ح  النتيجة الالحقة لمنح ذلك الخيار     ال تغير و.  قيمة عند منحها   يكون لها  السوق

  . قيمة في تاريخ المنح لهتكانمن حقيقة أن خيار السهم قيمة، 
  

 وتلك المسجلة حديثاًغير المسجلة  على المنشآت اتتطبيق نماذج تسعير الخيار
  السوق الماليفي 

  

 ات هما سعر سهم المنـشأة     الخيار تسعير   نموذج، فإن اثنين من المدخالت في       هو موضح أعاله  كما    ١٣٧ إستنتاج

، ال توجد معلومات    السوق المالي  في   وبالنسبة لمنشأة غير مسجلة   . سهمهاأسعر   المتوقع في    التقلبو

  على أسـاس مثالً(ر القيمة العادلة ألسهمها    ي تقد إلى المنشأة   تحتاجولذلك  . منشورة بشأن سعر السهم   
).  صافي األصول أو األرباح    على أساس ، أو   ليالسوق الما  في   مسجلةفي منشآت مماثلة    سعر السهم   

  .تلك القيمة المتوقعة في التقلبتقدير  أيضاً ينبغي عليهاكما 

  
 إسـتخدام  ب السوق المالي  في    ما إذا يجب السماح للمنشآت غير المسجلة       عتبارإلأخذ المجلس بعين ا     ١٣٨ إستنتاج

 ٨٣-٨٠ سـتنتاج  اإل  فقـرات  وتفسر.  قياس القيمة العادلة   طريقةقيمة بدالً من     الحد األدنى لل   طريقة

 الحـد   طريقـة وقعة، فإن    المت التقلبية آثارستثني  ا ت وألنه. للقيمة الحد األدنى    طريقة سابقاًالمذكورة  

 األسـاليب المـصممة     تتأتى عنها  بكثير، من تلك التي      أقل، وغالباً   ا قيمة أقل   عنه لقيمة ينتج األدنى ل 
فـي  مـسجلة   لمنشأة غير   ، ناقش المجلس كيف يمكن       على ذلك  وبناءاً. لتقدير القيمة العادلة للخيار   

  . المتوقعةالتقلبأن تقدر  السوق المالي
  

 تصدر خيارات األسـهم أو األسـهم        السوق المالي  في   مسجلةمنشأة غير     لدى من الممكن أن يكون     ١٣٩ إستنتاج
سهم  أسعار أ   في التقلب قدموت. سوق داخلي ألسهمها  )  أخرى أطرافأو  (على نحو منتظم للموظفين     

 التقلـب خدم  بديل، تستطيع المنـشأة أن تـست      خيار  وك.  المتوقع التقلب الداخلي أساساً لتقدير     السوق

 سـعر    حول معلوماتال، والتي تكون    السوق المالي  في   لتاريخة أو الضمني لمنشآت مماثلة مسجلة     ا

ا قـدرت   ويكون هذا مالئماً إذ   .  المتوقعة التقلبيةالسهم أو سعر الخيار متوفرة بشأنها، كأساس لتقدير         

الـسوق   فـي     المنشآت المماثلة المـسجلة    سهمها بالرجوع إلى أسعار األسهم في هذه      المنشأة قيمة أ  
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 أن تشتق تقـديراً  فبإمكانهاوإذا استخدمت المنشأة بدال من ذلك منهجية أخرى لتقييم أسهمها،           . المالي

م المنشأة أسـهمها    أن تقي على سبيل المثال، يمكن     . يكون منسجما مع تلك المنهجية    لتقلبات المتوقعة   ل

 المتوقـع فـي     التقلـب  إستخدامكنها   األصول أو األرباح، وفي تلك الحالة يم       صافي قيم على أساس   

  .سعر السهمالمتوقعة في  التقلبكأساس لتقدير تلك قيم األصول أو األرباح صافي 
  

الـسوق  في  ير المسجلة   أسهم المنشأة غ   المتوقعة في    التقلبمناهج لتقدير   أن هذه ال  ب المجلس   وقد أقر   ١٤٠ إستنتاج
احية العملية، أن ينتج عن      اعتقد أنه من المحتمل، من الن      إال أنه . هي غير موضوعية نوعاً ما     المالي

من المحتمـل   كان   ه، ألن  المتوقعة، بدالً من المبالغة فيها     التقلب المناهج التقليل من تقدير      تطبيق هذه 
 تقدير قـيم الخيـار     عدم المبالغة في   لضمان   المنشآت الحذر عند إجراء تلك التقديرات،     أن تتوخى   

لقيمـة العادلـة    لأكثر موثوقيـة     ا المتوقعة قياس  التقلب تقدير   من المحتمل أن ينتج عن     لذلك. الناتجة
 طريقة مما قد ينتج عن    السوق المالي  في   لخيارات األسهم الممنوحة من قبل المنشآت غير المسجلة       

  .لقيمةل الحد األدنى طريقة، مثل ةتقييم بديل
  

 وكما في المنشآت غير     . أسعار أسهمها  إلى تقدير  السوق المالي في  ال تحتاج المنشآت المسجلة حديثاً        ١٤١ إستنتاج
 المتوقع عنـد    التقلب في تقدير    صعوباتالمنشآت المسجلة حديثاً    قد تجد   ،  السوق المالي  في   المسجلة

سهم تعتمد عليها عنـد     األعر  سكافية حول     تاريخية  ال تملك معلومات   قدتقييم خيارات األسهم، ألنها     
  . المتوقعالتقلبتقدير 

  
 التاريخي  التقلب عتبارإل ا بعين أن تأخذ تلك المنشآت      ١٢٣ رقم   يقتضي بيان معايير المحاسبة المالية      ١٤٢ إستنتاج

   -: التشغيليةفي أعمارهالمنشآت مماثلة خالل فترة مقارنة 
  

لمدة سنة واحدة فقـط وتمـنح خيـارات         على سبيل المثال، يمكن للمنشأة التي تم تداول أسهمها علناً           
 التـاريخي  التقلب نمط ومستوى عتبارإل ابعين يصل إلى خمس سنوات، أن تأخذ   بمتوسط عمر متوقع  

ها أسهم تلك المنشآت  األولى التي كانت فيللسنوات الستلمنشآت أكثر نضجاً في نفس قطاع الصناعة        
  ).ب٢٨٥ الفقرة(اً متداولة علن

  

الـسوق   فـي    المنشآت غير المسجلة والمسجلة حـديثاً     يجب إعفاء    هل عام، أن  استنتج المجلس، بشك    ١٤٣ إستنتاج
تنفيذيـة   إرشاداتأن يتضمن   المعيار  هذا  ل ه ينبغي  تطبيق قياس القيمة العادلة، وأن     من متطلب  المالي

 على خيـارات األسـهم التـي        اتج تسعير الخيار   المتوقع ألغراض تطبيق نموذ    التقلبحول تقدير   
  .السوق المالي في ير المسجلة والمسجلة حديثاًتمنحها المنشآت غ

  
 مثـل  -  أنه يمكن أن تكون هناك بعض الحاالت التي ال تستطيع فيها المنـشأة              أقر  المجلس غير أن   ١٤٤ إستنتاج

 القيمـة   تقـدير  -السوق المـالي   في    غير المسجلة أو المسجلة حديثاً     المنشأة) إنما ال تقتصر عليها   (
ـ      . في تاريخ المنح  وثوقية  بمالعادلة لخيارات األسهم الممنوحة      ه وفي هذه الحالة، استنتج المجلس أن

، مبدئياً في التاريخ الذي تحصل فيه المنـشأة         الجوهريةقيمته  قياس خيار السهم ب    المنشأة   ينبغي على 
حتـى التـسوية    تقريـر    كل تاريخ    في الخدمات، والحقاً    الطرف المقابل  أو يقدم فيه     البضاعةعلى  

. إعادة القياس في األرباح أو الخـسائر      عتراف بآثار   إلاعلى أساس األسهم، مع      الدفع   إلتفاقالنهائية  
 عند ممارسـة    بشكل نهائي  الدفع على أساس األسهم      إتفاقوبالنسبة لمنح خيارات األسهم، يتم تسوية       

 نهاية  على سبيل المثال، في   (إنتهائها  أو  ) عند توقف العمل  على سبيل المثال،    (الخيارات، أو إلغاءها    
 عنـد   بشكل نهـائي   الدفع على أساس األسهم      إتفاقوبالنسبة لمنح األسهم، يتم تسوية      ).  الخيار رعم

  . األسهم أو عند إلغاءهااستحقاق
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  ين على خيارات أسهم الموظفاتتطبيق نماذج تسعير الخيار 
  

ـ لى نطاق عريض في األسواق المالية، كما أنها مقبولـة فـي             ستخدم نماذج تسعير الخيار ع    تُ  ١٤٥ إستنتاج ك تل
 وقد أخذ . ت األسهم المتداولة  وخياراين   اختالفات بين خيارات أسهم الموظف     يوجدغير أنه   . األسواق
ستشارية وخبراء  إلختالفات، بمساعدة من مجموعته ا    إل ا مدلوالت التقييم لهذه   عتبارإل بعين ا  المجلس

، حاسـبة الماليـة    لمجلس معايير الم   التابعة ات خبراء في مجموعة تقييم الخيار      ذلك آخرين، بمن في  
وتختلف خيارات أسهم الموظفين عـادة      . ٢ مسودة العرض  المعلقون على والمالحظات التي أبداها    

 -:يتم مناقشتها بتفصيل أكثر أدناهسعن الخيارات المتداولة من النواحي التالية، التي 
  

  ؛ خيارات األسهم قابلة للممارسة فيهاال تكوناستحقاق، توجد فترة   )أ (

 ؛رات قابلة للنقلالخياال تكون   )ب (

 ؛ و، والتي إذا لم يتم تلبيتها، تتسبب في إلغاء الخياراتستحقاقإلباتوجد شروط مرتبطة   )ج (

 .كبيرتكون مدة الخيار أطول بشكل   )د (
  

  ستحقاقإلفترة اعدم القدرة على الممارسة خالل  
  

علـى  . رات يمكن خاللها ممارسة الخيـا      ال استحقاق لخيارات أسهم الموظفين فترة      يكون،  نموذجياً  ١٤٦ إستنتاج
ثالث سنوات، لذا فإن    ل فترة استحقاق  سنوات و  لعشر بعمر يمتد السهم  سبيل المثال، يمكن منح خيار      

الخيار غير قابل للممارسة خالل السنوات الثالث األولى ويمكن ممارسـته فـي أي وقـت خـالل               
 سـتحقاق إلفتـرة ا   خالل   ينومن غير الممكن ممارسة خيارات أسهم الموظف      . السنوات السبع الباقية  

وعـالوة  . تقديم الخدمات الالزمة  من خالل    مقابل الخيارات،    "دفعال"  أوال الموظفينيجب على    هألن
أخرى ال يمكن خاللها ممارسة خيار سهم الموظـف         محددة  على ذلك، يمكن أن تكون هناك فترات        

  ). خالل فترة مغلقةمثالً(
  

، لكـون   Bermudian خيارات بيرموديان أحياناً ينوفي لغة التمويل، تدعى خيارات أسهم الموظف  ١٤٧ إستنتاج
ويمكن ممارسة خيار السهم األمريكي في أي وقـت         .  جانب منها أوروبي والجانب اآلخر أمريكي     

.  الخيـار فقـط  عمر الخيار، في حين أنه يمكن ممارسة خيار السهم األوروبي في نهاية     عمرخالل  
ال  فـي القيمـة      الفرقوروبي، رغم أن    خيار السهم األمريكي أعلى قيمة من خيار السهم األ        يكون  و

  .يكون كبيرا عادة
  

يمة أعلى من خيـار      األخرى متساوية، يكون لخيار سهم الموظف ق       وكون األمور  على ذلك،    وبناءاً  ١٤٨ إستنتاج
الفرق بـين   ، لكن من غير المحتمل أن يكون         وقيمة أدنى من خيار السهم األمريكي      السهم األوروبي 

  .كبيراالقيم الثالث 
  

 لتقييم  اتميرتون، أو أي نموذج آخر لتسعير الخيار       - سكولز – دمت المنشأة صيغة بالك   وإذا استخ   ١٤٩ إستنتاج
عدم القدرة على ممارسة الخيار في      ستيعاب  خيارات األسهم األوروبية، فال داعي لتعديل النموذج إل       

ل  أنه ال يمكن ممارسة الخيار خال      مسبقاً، ألن النموذج يفترض     )أو أي فترة أخرى    (ستحقاقإلافترة  
  .تلك الفترة

  
النموذج م األمريكية، مثل    سه خيارات األ  من شأنه تقييم   اتخيارا استخدمت المنشأة نموذج تسعير      إذ  ١٥٠ إستنتاج

 عنـد   ستحقاقإلفترة ا  عدم القدرة على ممارسة الخيار خالل        عتبارإلؤخذ بعين ا  أن تُ يمكن  الثنائي،  
  .تطبيق مثل ذلك النموذج
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 على  هام أثر ليس له، بحد ذاته،      ستحقاقإلفترة ا السهم خالل   رغم أن عدم القدرة على ممارسة خيار          ١٥١ إستنتاج

 وينـاقش .  عند جمعه مع عدم قابلية النقـل       القيد أثر  اهذلقيمة الخيار، تبقى هناك مسألة ما إذا كان         

  . المسألةهذهالقسم التالي 
  

  -:هلذلك استنتج المجلس أن  ١٥٢ إستنتاج

مثل ارات األسهم األوروبية،  خيتقييم ات من شأنهخيارتسعير إذا استخدمت المنشأة نموذج   )أ (

عدم القدرة على ممارسة ستيعاب قتضي أي تعديل الميرتون، فال ُي - سكولز - صيغة بالك

 خالل تلك  عدم إمكانية ممارستهامسبقاًألن النموذج يفترض ، ستحقاقإلفترة االخيارات خالل 

 .الفترة
  

رات األسهم األمريكية، مثل  خياتقييم ات من شأنهخيارتسعير إذا استخدمت المنشأة نموذج   )ب (

النموذج الثنائي، يجب أن يأخذ تطبيق النموذج في الحسبان عدم القدرة على ممارسة الخيارات 

 .ستحقاقإلفترة اخالل 
  

  ة النقـليدم قابلع
  

ة عنـدما  تـوفر  من الفرص المتحد عدم القدرة على نقل خيار السهم   الخيار،   صاحبمن وجهة نظر      ١٥٣ إستنتاج

 إما إنهـاء التعـرض لتغيـرات        صاحبه ويرغب   كون متاحا ر بعض الوقت لي   يكون هناك أمام الخيا   

مـن المحتمـل     الخيار أنه    صاحب يعتقد   قدعلى سبيل المثال،    .  المركز تصفية أو   ستقبليةالسعر الم 

خطط  نموذجياًكما تقتضي . ارتفاعه سعر السهم بدالً من     انخفاض خيار السهم  ما تبقى من مدة   خالل  

 بعـد أن    ثابتـة   زمنية  ضمن فترة  المستحقةخيارات  ال أن يمارس الموظفين     نيسهم الموظف أ اتخيار

  . الخياراتأن يلغوايترك الموظف المنشأة، أو 
  

 يمكَنو.  ومن ثم يبيع األسهم    صاحبه الخيار بدالً من ممارسته    وفي حالة خيار السهم التقليدي، يبيع          ١٥٤ إستنتاج

جوهرية وقيمته الزمنية   ، بما في ذلك قيمته ال      من استالم القيمة العادلة للخيار     صاحبهبيع خيار السهم    

  . فقطالقيمة الجوهرية من استالم صاحبه في حين أن ممارسة الخيار يّمكن المتبقية،
  

اإلمكانيـة  تكـون  وعادة .  غير قابل للنقل سهمال يكون قادرا على بيع خيار الخيار غير أن صاحب   ١٥٥ إستنتاج

. المتبقيـة  الزمنيـة قيمة  ال التخلي عن ا يستتبع   ، مم ته الخيار هو ممارس   أمام صاحب الوحيدة المتاحة   

 المشتقات األخرى، في الواقع، لبيـع أو كـسب          إستخدام الحقاًوسيناقش  . وهذا ليس صحيح دائماً   (

  ).قيمة الخيارالمستقبلية في  التغيرات ضدالحماية 
  

من وجهـة   مالئما   غير   أمراًعدم القدرة على نقل خيار السهم         مسألة بدووللوهلة األولى، يمكن أن ت       ١٥٦ إستنتاج

سعر الممارسة عند ممارسة الخيـار، بغـض    إصدار األسهم ب المنشأةينبغي علىنظر المنشأة، ألنه  

لتزاماتها بموجب العقد ال تتأثر بما      إوبعبارة أخرى، من وجهة نظر المنشأة، فإن        . النظر عمن يملكه  

د تقييم جانـب    لى ذلك، عن   ع وبناءاً.  الخيار األصلي أو لشخص آخر     لصاحباألسهم  يتم إصدار   إذا  

  .مالئم غير أمراً تبدو مسألة عدم قابلية النقل ،من وجهة نظر المنشأةالمنشأة من العقد، 
  

 الـسبيل  ذلك هو قابلية النقل غالباً ما ينتج عنه ممارسة مبكرة لخيار السهم، ألن            فتقار إلى   إلإال أن ا     ١٥٧ إستنتاج

 تـسببت فرض القيود على قابلية النقـل،        لذلك، ومن خالل  .  مركزهم لتصفيةلموظفين   أمام ا  الوحيد

 قيمـة ال مبكر، مما ينتج عنه خـسارة فـي          بممارسته في وقت   الخيار   صاحبالمنشأة في أن يقوم     
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 قيمة الحق فـي تأجيـل دفـع سـعر      أحد جوانب القيمة الزمنية هي    على سبيل المثال، إن     . الزمنية

ـ باكراً بسبب عدم قابل   فإذا تمت ممارسة الخيار     . الممارسة حتى نهاية مدة الخيار     ة النقـل، تـستلم     ي

  .ذلكل  مما لو فعلت خالفاًأبكرالمنشأة سعر الممارسة في وقت 
  

في وقـت   خيارات األسهم   ل الموظفين   وراء إمكانية ممارسة  عدم قابلية النقل ليس السبب الوحيد       إن    ١٥٨ إستنتاج
نتهـاء التوظيـف    فتقار إلى تنوع الثروة، وا    إلاو المخاطر،   تفاديوتتضمن األسباب األخرى    . مبكر

 بعد انتهاء التوظيـف؛     عاجلخالل وقت    المستحقة، يجب أن يمارس الموظفين الخيارات       نموذجياً(
  ). الخياراتيتم إلغاءوبخالف ذلك 

  
مسألة الممارسة  ) ٢ مسودة العرض  بما في ذلك   (المعايير المقترحة ديثة و ة الح تتناول معايير المحاسب    ١٥٩ إستنتاج

 مـن مـدة   المتوقع لخيار السهم غير القابل للنقل في تقييمه، بـدالً            العمر   إستخدامالمبكرة، باقتضاء   
 أو لمجموعات فرعية من     وقع إما لخطة خيار السهم بأكملها     ويمكن تقدير العمر المت   . الخيار التعاقدي 

فتـرة   مثـل طـول       معينـة  ويأخذ التقدير في الحسبان عوامـل     . الموظفين المشاركين في الخطة   
 فـي الماضـي،     متداولـة  خيارات مماثلة    ها بقيت في  التي فترة الزمنية المتوسط طول   و،  ستحقاقإلا

  .ذات الصلةألسهم  المتوقعة في اوالتقلب
  

 المستلمة مـن خبـراء       والنصائح ٢ مسودة العرض  ن على مجاوبيالمن  الواردة   المالحظات   غير أن   ١٦٠ إستنتاج
كأحد واحد  ر متوقع    عم إستخدام أن   إستنتاجإلى  أدت بالمجلس   التقييم خالل إعادة مداوالت المجلس،      

ل الحل األفض كن  لم ي ) ميرتون - سكولز –  صيغة بالك  مثالً (اتنموذج تسعير الخيار   في   المعطيات
على سبيل المثال، ال يأخذ مثل ذلك المنهج فـي          .  خيار السهم  آثار الممارسة المبكرة في تقييم     لعكس

 أن تقيـيم خيـار      أيضاًعنى ذلك   كما ي . رتباط بين سعر السهم والممارسة المبكرة     إلالحسبان عامل ا  
 علـى   وبناءاً. ة عمره المتوقع  نهايتاريخ الحق ل  السهم ال يأخذ بالحسبان إمكانية ممارسة الخيار في         

أكثر مرونة، مثل النموذج الثنـائي،       أن ينتج عن نموذج      من المحتمل في العديد من الحاالت،     ذلك،  
إمكانية الممارسة المبكـرة    ويأخذ في الحسبان     كأحد المعطيات يستخدم العمر التعاقدي لخيار السهم      

رتباط بـين سـعر     إلعوامل مثل ا  مر الخيار، ويتيح وجود      من التواريخ المختلفة في ع     مجموعة في
  .لقيمة العادلة للخيارل الموظفين المتوقعة، تقديراً أكثر دقة دورانالسهم والممارسة المبكرة ونسبة 

  
 تنـوع  بأنها تتـيح    المماثلة ات ونماذج تسعير الخيار    المتعددة مصفوفة خيارات التسعير   أيضاًتميز  ت  ١٦١ إستنتاج

واحـدة   تقلـب    إستخدامل المثال، بدال من     على سبي . ار السهم لنموذج خالل عمر خي   في ا عطيات  الم
إمكانيـة   مشابه   اتج تسعير خيار  ذأو نمو مصفوفة خيارات التسعير المتعددة      يمكن أن تتيح  ،  ةمتوقع
 عند تقييم خيارات األسهم     األمر مناسبا بشكل محدد    هذاويكون  . السهم خالل عمر خيار     التقلبير  تغ

 إلى  للعودةميل  ي التقلبالممنوحة من قبل المنشآت التي تختبر تقلبات أعلى من الوضع العادي، ألن             
  . الوقتعبر مرورمتوسطها 

  
كثر مرونـة،    نموذج أ  إستعمال ما إذا يجب أن يقتضي       عتبارإلولهذه األسباب، أخذ المجلس بعين ا       ١٦٢ إستنتاج

 غيـر أن . ميرتـون   - سـكولز  –  وهي صيغة بالكستعمالإلبدال من الصيغة األكثر شيوعا في ا 
ميرتون، ألنه يمكن     - سكولز – ة بالك يغ ص إستخدامأنه من غير الضروري منع      استنتج  المجلس  

ات األسهم عادلة لخياربشكل كاف للقيمة ال   عن تقدير موثوق     فيها الصيغة    تثمرأن تكون هناك حاالت     
 تطبيق نموذج أكثر    آثارسهم عديدة، فإن    أ اتعلى سبيل المثال، إذا لم تمنح المنشأة خيار       . الممنوحة

وأيضاً، بالنسبة لخيارات األسهم    . ر مادي على البيانات المالية للمنشأة     ال يكون له أث   مرونة يمكن أن    
 ممارستها ضمن فترة قصيرة مـن       ذات العمر التعاقدي القصير نسبياً، أو خيارات األسهم التي يجب         

 ذات  ١٦٠ سـتنتاج  اإل ون المسائل التي نوقشت في فقرة     يمكن أن ال تك   ،  ستحقاقإلتاريخ ا الزمن بعد   
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بشكل أساسي هـي   قيمة تكون     عن ميرتون - سكولز –  صيغة بالك  تثمرعالقة، ومن هنا يمكن أن      
بـدال مـن منـع       على ذلك، و   اءاًوبن.  أكثر مرونة  ات نموذج تسعير خيار   نفس القيمة التي تنتج عن    

 إرشاداًيجب أن يتضمن    المعيار  هذا  ميرتون، استنتج المجلس أن      - سكولز –  صيغة بالك  إستعمال
خذ المنـشأة    بأن تأ  وجود متطلب يقضي   هذاويتضمن  .  اختيار النموذج األكثر مالئمة للتطبيق     حول

اغبة من المشاركين في السوق عند       األطراف المطلعة الر   الحسبانأخذها في    عوامل ت  عتبارإلبعين ا 
  . الواجب تطبيقهاتاختيار نموذج تسعير الخيار

  
، ينسهم المـوظف  أ اتينتج عن عدم قابلية النقل الممارسة المبكرة لخيار       غالباً ما   على الرغم من أنه       ١٦٣ إستنتاج

 بيع   عدم قابلية النقل، حيث أن بإمكانهم في الواقع،        آثارإال أنه بإمكان بعض الموظفين التخفيف من        
 شـراء  بيـع أو ات المستقبلية في قيمة الخيارات مـن خـالل   الخيارات أو حماية أنفسهم من التغير 

على سبيل المثال، بإمكان الموظف فعلياً، أن يبيع خيار سهم الموظف بالـدخول             . المشتقات األخرى 
 بنفس   خيار أي للبنك،   بموجبه الموظف أن يبيع خيار شراء مماثل       يستطيع   إستثمارفي اتفاق مع بنك     
 الوسائل للحصول على حماية من التغيرات في قيمة خيـار سـهم             إن إحدى . مدةسعر الممارسة وال  

الـشراء  بيع خيار    تكلفة، وذلك من خالل      خيار الحد األعلى والحد األدنى بدون     الموظف هي وسيلة    
  .بيعوشراء خيار 

  
على سبيل المثال، يجـب أن تكـون        . معلى الدوا تفاقات ال تكون متاحة     إلإال أنه يبدو أن مثل تلك ا        ١٦٤ إستنتاج

، والذي من المحتمل أن     ستثمارإلالمبالغ المعنية كبيرة بشكل كاف لجعل األمر يستحق بالنسبة لبنك ا          
 أنه من غير المحتمل     أيضاًوكذلك، يبدو   ). ما لم يتم عمل اتفاق جماعي     (يستثني العديد من الموظفين     

 المسجلة فـي    ا لم تكن المنشأة من أفضل المنشآت      اقات م تفإل في مثل تلك ا    ستثمارإلأن تدخل بنوك ا   
  .تحوط مركزه من ستثمارإلونشط، لتمكين بنك ا واسع، ويتم تداول أسهمها في سوق السوق المالي

  
 على أن إجراء التعديل ليأخذ في الحسبان عدم         لن يكون من المجدي النص في معيار محاسبة معين          ١٦٥ إستنتاج

ة النقل مـن    ي عدم قابل  آثارذا لم يستطع الموظفين التخفيف من       قابلية النقل هو أمر ضروري، فقط إ      
 في نموذج تسعير    أحد المعطيات  العمر المتوقع ك   إستعمال غير أن .  المشتقات األخرى  إستعمالخالل  
وإذا كـان   .  الممارسة المبكرة في نموذج ثنائي أو مشابه، يوافق كلتا الحالتين          صياغة، أو   اتالخيار

غالبا مـا    المشتقات، فإنه    إستخداممن خالل    عدم قابلية النقل     آثارتخفيف من   باستطاعة الموظفين ال  
كـان سـتتم   وقت الحق عن الوقت الـذي  ين في   ممارسة خيارات أسهم الموظف    هذا األمر ينتج عن   

تكون القيمة العادلة المقدرة لخيـار الـسهم        وبأخذ هذا العامل بالحسبان،     . ا فيه ممارستهبخالف ذلك   
وإذا لم يـستطع    .  الحالة هذهعائقا في    تشكل   ن عدم قابلية النقل ال    نظرا أل لك منطقياً،   أعلى، ويبدو ذ  

محتمل أن يمارسوا    المشتقات، فمن ال   إستعمال عدم قابلية النقل من خالل       آثارالموظفون التخفيف من    
بكرة  الممارسة الم  آثارستؤدي   الحالة،   هذهوفي  . أفضل عما هو    أبكر بكثير وقت  خيارات األسهم في    

  . بشكل ملحوظالقيمة المقدرة لخيار السهمتخفيض  إلى
  
ألثـر  سـتيعاب ا  ال نت هناك ضرورة لمزيد من التعديل      ما إذا كا   وهذا ُيبقي على السؤال قائما وهو       ١٦٦ إستنتاج

يبـدو  وبعبارة أخرى،   . ستحقاقإلفترة ا ممارسة أو نقل خيار السهم خالل       لعدم القدرة على     المزدوج
ولكـن إذا لـم يكـن       .  تأثير ملحوظ على قيمته    ،حد ذاته بة خيار السهم،    عدم القدرة على ممارس   أن ل 

باإلمكان نقل خيار السهم وال يمكن ممارسته، مع افتراض أن المشتقات األخرى غير متـوفرة، ال                
  .ستحقاقإلفترة ا من اشتقاق القيمة من خيار السهم أو حماية قيمته خالل صاحب الخياريتمكن 
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بعد مقابل خيار الـسهم بتقـديم       " يدفع"فالموظف لم   :  هذه القيود  وجودبب  غير أنه يجب مالحظة س      ١٦٧ إستنتاج
يستطيع الموظف ممارسة أو نقل خيار سهم       وال  ). وتلبية أية شروط أداء أخرى    (الخدمات المطلوبة   

 على ما إذا تـم اسـتيفاء        اًإعتماد،  استحقاقه أو يخفق    يتم استحقاقه وخيار السهم إما    . لم يستحقه بعد  
واحتمالية اإللغاء الناتجة عن اإلخفاق في تلبيـة        . ي تستخدم لتحفيز الموظف على األداء     الشروط الت 

خالل تطبيق أسلوب تـاريخ     من  أخذ بالحسبان   ، تُ الشروط التي تستخدم لتحفيز الموظف على األداء      
  ).١٨٤-١٧٠ ستنتاجاإل  في فقراتتتم مناقشتها(المنح المعدل 

  
، فإن الهدف هو تقدير القيمة العادلة لخيار الـسهم، ولـيس            غراض محاسبية وعالوة على ذلك، وأل     ١٦٨ إستنتاج

 للتدفقات النقديـة  د على المبالغ المتوقعةالقيمة العادلة ألي بنوتعتمد  . القيمة من وجهة نظر الموظف    
كتتاب إلاويوفر منح خيار السهم للموظف الحق في        . وعدم تؤكدها  هاوتوقيت المستقبلية المتعلقة بالبند  

 وأن  الشروط التي تستخدم لتحفيز الموظف على األداء      سعر الممارسة، بشرط استيفاء      ب بأسهم المنشأة 
الـشروط التـي تـستخدم     أثر ويتم فيما يلي أدناه مناقشة   . يدفع سعر الممارسة خالل الفترة المحددة     

 فتـرة قابل للممارسة خالل    ال خيار السهم غير     أعاله مناقشة أثر  كما تم   . لتحفيز الموظف على األداء   
أو  إضافي على المبالغ المتوقعة،      رأث وال يبدو أن هناك أي    . بلية النقل  عدم قا  أثر، وكذلك   ستحقاقإلا

عدم قابلية الممارسـة    ما بين   جمع  ال، أو عدم التأكد من التدفقات النقدية المستقبلية الناشئة عن           توقيت
  .ستحقاقإلفترة اوعدم قابلية النقل خالل 

  
 الممارسة المبكرة،   آثارالنقاط المذكورة أعاله، استنتج المجلس أن       جميع   رعتباإل ا بعينوبعد األخذ      ١٦٩ إستنتاج

 عند تقدير القيمة العادلة لخيار      عتبارإلأخرى، يجب أن تؤخذ بعين ا     قابلية النقل وعوامل    بسبب عدم   
 العمر المتوقع   إستخدامثنائي أو نموذج مشابه، أو ب     بصياغة الممارسة المبكرة في نموذج      السهم، إما   

 - سكولز – ، مثل صيغة بالك   اتنموذج تسعير الخيار  كأحد المعطيات في     التعاقديالً من العمر    بد
  .ميرتون

  

  الشروط التي تستخدم لتحفيز الموظف على األداء
  

وأكثر الشروط  . تستخدم لتحفيز الموظف على األداء    عادة ما يكون لخيارات أسهم الموظفين شروط           ١٧٠ إستنتاج
وإذا ترك الموظـف  .  ثالث سنواتمثالً لفترة معينة، المنشأةدمة شيوعاً هي أن يبقى الموظف في خ    

 مـثالً  شروط أداء أخرى،     أيضاً يمكن أن تكون هناك   . يتم إلغاء الخيارات  الخدمة خالل تلك الفترة،     
  .األرباح في سعر السهم أو محددا نمواأن تحقق المنشأة 

  
 يقدم الموظفون الخـدمات المطلوبـة      أن   الشروط التي تستخدم لتحفيز الموظف على األداء      تضمن     ١٧١ إستنتاج

فرض شروط الخدمـة    وراء  السبب  يكون عادة   على سبيل المثال،    .  مقابل خيارات أسهمهم  " للدفع"
فرض شروط األداء األخرى هو توفير حافز للموظفين        السبب المعتاد وراء    وستبقاء الموظفين؛   هو ا 

 .للعمل صوب تحقيق أهداف أداء معينة
  
 القيام بمشروع لتوضيح تعريف شروط تحفيز الموظـف علـى األداء   ٢٠٠٥لمجلس في عام قرر ا  أ١٧١ إستنتاج

نه من المهم التمييـز     أوعلى وجه التحديد، أشار المجلس إلى       . والمعالجة المحاسبية لعمليات اإللغاء   
 بين الشروط غير المحفزة على األداء، والتي ينبغي على الطرف المقابل تلبيتها ليـصبح مـستحقاً               

ونشر المجلس فـي    . وات حقوق الملكية، وشروط تحفيز الموظف على األداء مثل شروط األداء          ألد
 مسودة عرض شروط تحفيز الموظف على األداء وعمليات اإللغاء، والتي اقترحـت             ٢٠٠٦فبراير  

وهذه هي الـشروط    . اقتصار شروط تحفيز الموظف على األداء على شروط الخدمة وشروط األداء          
 للـدفع   حدد ما إذا كانت المنشأة ستتلقى الخدمات التي تجعل الطرف المقابل مـستحقاً            الوحيدة التي ت  

وعلى وجه الخصوص،   . على أساس األسهم، وبالتالي ما إذا كان الدفع على أساس األسهم سيستحق           
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والسمة . يمكن أن يستحق الدفع على أساس األسهم حتى لو لم يتم تلبية بعض الشروط غير المحفزة               
ز شروط األداء عن الشروط غير المحفزة هي أن شروط األداء تحتوي على متطلب خدمة               التي تمي 

  . صريح أو ضمني في حين ال تحتوي الشروط غير المحفزة على ذلك
  
 مع اقتراحات المجلس لكنه طلبوا توضيحات حول مـا          اتفق المجاوبون على مسودة العرض عموماً       ب١٧١ إستنتاج

، تعتبر شروط لتحفيز الموظـف علـى        "أحكام عدم المنافسة  "، مثل   إذا كانت شروط صارمة محددة    
 الطـرف   إسـتحقاق وأشار المجلس إلى أن الدفع على أساس األسهم يستحق عندما ال يعود             . األداء

ولذلك، ال تعتبر الشروط مثل أحكام عدم المنافـسة  .  بخدمة مستقبلية أو شروط أداء     المقابل مشروطاً 
  للدفع على أساس األسهم، شروطاً      بعد أن يصبح الطرف المقابل مستحقاً      وقيود التحويل، التي تطبق   
  . لتحفيز الموظف على األداء

  
يقتـضي   ال   الشروط التي تستخدم لتحفيز الموظـف علـى األداء        ويجادل البعض بالقول أن وجود       ١٧٢ إستنتاج

 قيمة خيارات أسهم الموظفين أقل بشكل ملحوظ من قيمـة خيـارات األسـهم                تكون بالضرورة أن 
 للوفـاء   الشروط التي تستخدم لتحفيز الموظف على األداء      على الموظفين استيفاء    ويتعين  . متداولةال

تفاق هو  إل من ا  لما يترتب عليهم   يكون أداء الموظفين  وبعبارة أخرى،   . تفاقإل من ا  بما يترتب عليهم  
، كمـا يفعـل     نقداًوال يدفع الموظفون مقابل الخيارات      . مقابل خيارات أسهمهم  يقومون به للدفع    ما  

وال يعنى ضرورة الـدفع مقابـل       . خدماتهمواسطة   يدفعون ب  أصحاب خيارات األسهم المتداولة، بل    
  .ذات قيمةبل على العكس، ذلك يثبت أن خيارات األسهم . خيارات األسهم أنها تصبح أقل قيمة

  
ـ                   ١٧٣ إستنتاج وحي أن  ويجادل البعض اآلخر بالقول أن إمكانية اإللغاء بدون تعويض عـن جـزء مـن األداء ي

 بالعمل  مثالًتفاق،  إل من ا  ما يترتب عليهم  يمكن أن يؤدي الموظفون جزئياً      . خيارات األسهم أقل قيمة   
 خيـارات األسـهم دون      ويقومون بإلغاء ترك العمل ألسباب معينة،     ل يضطرون من الفترة، ثم     لجزء

 معين فـي    مو مثل تحقيق ن   ،فإذا كانت هناك شروط أداء أخرى     .  من األداء  جزءتعويض عن ذلك ال   
 يخفقون فـي تلبيـة      لكنهم،  ستحقاقإلفترة ا ن لكامل   سعر السهم أو األرباح، يمكن أن يعمل الموظفو       
  . خيارات األسهميلغون وبالتالي الشروط التي تستخدم لتحفيز الموظف على األداء

  
اء عنـدما   ، يجادل البعض بالقول أن المنشأة يمكن أن تأخذ بالحسبان إمكانية اإللغ           وعلى نحو مماثل    ١٧٤ إستنتاج

عـدد  إجمـالي   عند تقريـر    تسمح المنشأة   وبعبارة أخرى،   .  في تاريخ المنح    معين ل في اتفاق  ختد

القيمـة  تقـدير   ومن هنا، إذا كان الهدف هو       . ةمتوقعبعمليات إلغاء    يتم منحها خيارات األسهم التي    

ذلك التقييم في   يأخذ  يجب أن   في تاريخ المنح بموجب اتفاقية خيار السهم،        العادلة اللتزامات المنشأة    
الشروط التي  استيفاء  متوقف على    من اتفاقية الخيار     ما يترتب عليها   بتلبيةالحسبان أن التزام المنشأة     

  .تستخدم لتحفيز الموظف على األداء
  

، استنتج المجلس أن تقييم حقوق خيارات األسهم        ٢ مسودة العرض المقترحات الواردة في    عند إعداد     ١٧٥ إستنتاج

الـشروط  يجب أن يأخذ في الحسبان كافة أنواع        ) أو أطراف أخرى  (ة للموظفين   أو األسهم الممنوح  

وبعبـارة  .  شروط الخدمـة وشـروط األداء      ، بما في ذلك   التي تستخدم لتحفيز الموظف على األداء     
الشروط التي   اإلخفاق في تلبية     نتيجةإمكانية اإللغاء    المنح ليسمح ب    تقييم تاريخ  تخفيضأخرى، يجب   

  . الموظف على األداءتستخدم لتحفيز
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ـ  ات نموذج تسعير الخيار   من خالل تعديل  ويمكن تحقيق مثل هذا التخفيض        ١٧٦ إستنتاج الـشروط التـي     شمل لي
وأحـد تلـك    . ، يمكن تطبيق منهج أكثر بساطة     ةبديلطريقة  وك. تستخدم لتحفيز الموظف على األداء    

نمـوذج تـسعير    عـن   اتجة   القيمة الن  وتخفيض ، اإللغاء في تاريخ المنح    حتماليةالمناهج هو تقدير إ   

ات  نموذج تسعير الخيـار    إستخدامعلى سبيل المثال، إذا كان التقييم المحسوب ب       . ات وفقا لذلك  الخيار

من خيارات األسهم سوف تلغى بسبب اإلخفـاق        % ٢٠ وحدة عملة، وقدرت المنشأة أن       ١٥ يساوي

بإمكانية اإللغاء سوف يقلل    ، فإن السماح    الشروط التي تستخدم لتحفيز الموظف على األداء      في تلبية   

  . وحدة عملة١٢ وحدة عملة إلى ١٥من قيمة تاريخ المنح لكل خيار ممنوح من 
  

 تعديل قيمة تـاريخ المـنح   وجوب حول كيفية وجود إرشاد تفصيلياقتراح وقد صوت المجلس ضد       ١٧٧ إستنتاج

. مبـادئ  مع هدف المجلس بوضع معايير تعتمد علـى ال         وهذا ينسجم . إمكانية اإللغاء ببحيث تسمح   

 تفصيلية قواعد    الهدف إذا تم تعيين    ذلكال يتحقق   ويمكن أن   .  وهدف القياس هو تقدير القيمة العادلة     

  . والتي يمكن أن تصبح بالية في ضوء التطورات المستقبلية في منهجيات التقييمفرضية
  

ـ   ن تضمين   أعدة مخاوف بش  أثاروا   ٢ مسودة العرض غير أن المجاوبين على       ١٧٨ إستنتاج ستخدم الشروط التي ت
أن تكون   قلقاً بشأن مدى     المجاوبونوأبدى بعض   .  في تقييم تاريخ المنح    لتحفيز الموظف على األداء   

غيـر  قابلة للتطبيق و   عملية    بالسوق في تقييم خيار السهم     غير المتعلقة داء  األن شروط   ي تضم عملية
الخدمة في تقيـيم    تضمين شروط   عملية  أبدى البعض اآلخر قلقاً بشأن قابلية تطبيق        كما  . موضوعية

 تناقش( ٢ مسودة العرض  في   الخدمة المقترح وحدات  أسلوب  رتباط مع   إل با وخصوصاًتاريخ المنح،   

  ). هذه النقطة بمزيد من التفصيل٢١٧-٢٠٣ ستنتاجاإلفقرات 
  

، والمشار إليه   ١٢٣  المنهج البديل المطبق في بيان معايير المحاسبة المالية        المجاوبونواقترح بعض     ١٧٩ إستنتاج

ستثنى شروط الخدمة وشروط األداء غيـر       وبموجب هذا األسلوب، تُ   .  تاريخ المنح المعدل  بأسلوب  

 إمكانية اإللغاء في الحسبان عند تقـدير القيمـة          أي ال تُؤخذ  (المتعلقة بالسوق من تقييم تاريخ المنح       

 عادلة  قيمةعن  ، مما ينتج     في تاريخ المنح   العادلة لخيارات األسهم أو أدوات حقوق الملكية األخرى       
 أن يعتمد مبلـغ     ضرورة، ولكنها بدال من ذلك تؤخذ في الحسبان من خالل           )لمنحتاريخ ا أعلى في   

وبموجب هـذا األسـلوب،     .  عدد أدوات حقوق الملكية التي يتم استحقاقها في النهاية          على المعاملة
 يتم اسـتحقاق    أو الخدمات المستلمة إذا لم     بضاعة بأي مبلغ لل   عترافإليتم ا ال  وعلى أساس متراكم،    

إحدى الشروط التي تستخدم لتحفيز الموظف      أدوات حقوق الملكية الممنوحة بسبب اإلخفاق في تلبية         

، دمةخمحددة من ال   في إتمام فترة     الطرف المقابل  إذا فشل  مثالً،  ) شرط السوق  بإستثناء (داءألعلى ا 

  ). شرط السوقبإستثناء(أو لم يتم استيفاء شرط أداء 
  

 والحصول على مشورة إضافية من خبراء التقيـيم،         المجاوبين مالحظات   عتبارإلاعين  بوبعد األخذ      ١٨٠ إستنتاج
بيان معايير المحاسبة الماليـة رقـم        المطبق في     يتبنى أسلوب تاريخ المنح المعدل     قرر المجلس أن  

معـايير  بيـان    المتاح فـي  ختيار  إلالمجلس قرر أنه يجب عدم السماح بأن يغطي ا        غير أن   . ١٢٣
 اإللغاءات المتوقعة أو الفعلية لخيـارات األسـهم أو أدوات حقـوق        آثار ١٢٣مالية رقم   المحاسبة ال 

وفق ومن أجل منح أدوات حقوق ملكية       . خدمةال أحد شروط الملكية األخرى بسبب اإلخفاق في تلبية       
عتـراف  إلاللمنـشأة باختيـار    ١٢٣بيان معايير المحاسبة المالية رقـم  خدمة، يسمح أحد شروط ال

تاريخ المنح على أساس تقدير عدد خيارات األسهم أو أدوات حقوق الملكيـة             ت المستلمة في    بالخدما
ـ          ذلكمراجعة  ، و استحقاقهااألخرى المتوقع     ه التقدير، إذا لزم األمر، إذا أشارت معلومات الحقة أن

 أن تبدأ   بديل، يمكن للمنشأة  خيار  وك. عن التقديرات السابقة  ة   الفعلي اتاإللغاءمن المحتمل أن تختلف     
لكية الممنوحة   كافة أدوات حقوق الم    استحقاقعتراف بالخدمات المستلمة كما لو كان من المتوقع         إلا
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عكـس أيـة     اإللغاءات عند حدوثها، من خالل       آثارعتراف ب إلثم يتم ا  .  الخدمة التي تخضع لمتطلب  
  . التي تم إلغاءها للخدمات المستلمة كمقابل ألدوات حقوق الملكيةسابقاًعتراف بها إلمبالغ تم ا

  
ن مبلغ المعاملة يعتمد في النهاية على       أل ونظرا. قرر المجلس أنه ال يجب السماح باألسلوب األخير          ١٨١ إستنتاج

عتـراف  إل تقدير عدد اإللغاءات المتوقعة عنـد ا       المناسب، فمن   المستحقةعدد أدوات حقوق الملكية     
حتـى  تجاهل اإللغاءات المتوقعـة     وعالوة على ذلك، وب   . ستحقاقإلفترة ا بالخدمات المستلمة خالل    

مصروف التعويض   في   تحريفإلى   سابقاً معترف بها  عكس أية مبالغ     آثار يمكن أن تؤدي  ،  حدوثها
 تتعـرض   معينـة  ، على سبيل المثال، يمكن أن تعترف منـشأة        ستحقاقإلفترة ا  خالل   المعترف به 

في بعدئذ  احدة، يتم عكسه     في فترة و   مصروف التعويض مستوى عاٍل من اإللغاءات بمبلغ كبير من        ل
  .فترة الحقة

  
عدد أدوات حقـوق    تقدير   المنشأة   منالمعيار  هذا  يقتضي  أن  وجوب   على ذلك، قرر المجلس      وبناءاً   ١٨٢ إستنتاج

ه مـن    لزم األمر، إذا أشارت معلومات الحقة أن       ، إن ذلك التقدير استحقاقها ومراجعة   الملكية المتوقع   
  .لتقديرات السابقة اإللغاءات الفعلية عن االمحتمل أن تختلف

  
على سـبيل المثـال،     ( تضمين شروط السوق     يتم،  ١٢٣ بيان معايير المحاسبة المالية رقم       بموجب   ١٨٣ إستنتاج

 أو  سـتحقاق إلا يتوقف عليـه   القيمة الجوهرية ، أو مبلغ معين من      مستهدفبسعر سهم   شرط يتعلق   
القيمة العادلـة ألدوات     عند تقدير    أي أنه . في تقييم تاريخ المنح دون عكس الحق      ) قابلية الممارسة 

وطالما . حقوق الملكية في تاريخ المنح، تأخذ المنشأة في الحسبان احتمال عدم استيفاء شرط السوق             
حتمالية في تقييم تاريخ المنح ألدوات حقوق الملكية، ال يجرى أي تعديل على عـدد               إلتلك ا ُأتيحت  
. النظر عن نتيجة شـرط الـسوق      ، بغض   المعاملة مبلغ    حقوق الملكية المشمولة في حساب     أدوات

 الذي يـستوفي    الطرف المقابل  أو الخدمات المستلمة من      البضاعةوبعبارة أخرى، تعترف المنشأة ب    
لمستلمة من موظف    الخدمات ا  مثالً (التي تستخدم لتحفيز الموظف على األداء     األخرى  الشروط  كافة  

 لذلك.  ذلك ا إذا تم تلبية شرط السوق     ، بغض النظر عم   )لخدمةالمحددة ل فترة  يبقى في الخدمة خالل ال    
الشروط التي تـستخدم لتحفيـز       األنواع األخرى من     معاملة  مع ناقضت شروط السوق ت   معاملة فإن

 بموجب أسـلوب تـاريخ المـنح        ،١٧٩ ستنتاج اإل هو موضح في فقرة   وكما  . الموظف على األداء  
تؤخذ في الحـسبان عنـد تقـدير     ال الشروط التي تستخدم لتحفيز الموظف على األداء المعدل، فإن   

مـن  القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية في تاريخ المنح، ولكنها بدال من ذلك تؤخذ في الحـسبان                 
  . في النهايةالمستحقة أن يعتمد مبلغ المعاملة على عدد أدوات حقوق الملكية خالل ضرورة

  
ى شروط السوق كما هو مطبـق        ما إذا يجب أن يطبق نفس المنهج عل        عتبارإلأخذ المجلس بعين ا     ١٨٤ إستنتاج

 التمييز بين شروط    المناسبويمكن القول أنه من غير      . ١٢٣بيان معايير المحاسبة المالية رقم      في  

، أو يسبب   للمراجحةالسوق وأنواع أخرى من شروط األداء، ألن القيام بذلك يمكن أن يخلق فرصاً              

غير .  شروط األداء عن أنواع أخرى     انحرافاً اقتصادياً بتشجيع المنشآت على تفضيل نوع واحد من        

، يمكـن أن تفـضل      ومن جهة .  ما ستؤول إليه النتيجة    إلى أنه من غير الواضح    أشار   المجلس   أن

مـصروف   أسلوب تاريخ المنح المعدل، ألنـه يـسمح بعكـس            في" الضبط " جانب بعض المنشآت 

 في  ، ولم يتم إدماجه   داء، إذا تم استيفاء شرط األ     جهة أخرى ومن  .  إذا لم يتم تلبية الشرط     التعويض

 سيكون المـصروف  ،  )ستخدم أسلوب تاريخ المنح المعدل    كما هو الحال عندما يُ    (تقييم تاريخ المنح    

وعـالوة علـى    ).  إذا تم دمج شرط األداء في تقييم تاريخ المنح         أي(أعلى مما لو كان بخالف ذلك       

 عليـه،   وبناءاً. الضبطها آلية    المحتمل التي تسبب   التقلبذلك، يمكن أن تفضل بعض المنشآت تجنب        

 مختلفة لشروط أداء السوق وتلك غير المتعلقة بالـسوق          معاملةليس من الواضح ما إذا كان وجود        
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ـ    شروط  تجعل المنشآت بالضرورة تفضل شروط السوق على        س ة بالـسوق أو    األداء غيـر المتعلق

 أنـه يجـب     إسـتنتاج إلـى   المجلس  الصعوبات العملية التي قادت     فإن  وزيادة على ذلك،    . بالعكس

التعاطي مع شروط األداء غير المتعلقة بالسوق بواسطة أسلوب تاريخ المنح المعـدل بـدال مـن                 

على شروط السوق، ألنه يمكن إدماج شروط السوق فـي      ال تنطبق    في تقييم تاريخ المنح،      اتضمينه

، مثل سعر   ط السوق وباإلضافة إلى كل ذلك، من الصعب التمييز بين شرو        . اتنماذج تسعير الخيار  

يتم ممارسـة الخيـار فقـط إذا        س أي أنه  في الخيار نفسه،     المتأصلط السوق   ، وشر مستهدفسهم  

 اسـتنتج   ،ولهذه األسـباب جميعهـا    . تجاوز سعر السهم في تاريخ الممارسة سعر الممارسة نفسه        

ماليـة رقـم    بيان معايير المحاسبة ال   مطبق في   النفس المنهج   المعيار  هذا   وجوب أن يطبق  المجلس  

١٢٣.  
  

  مدة الخيار
  

أمـا الخيـارات    .  عشر سـنوات   مثالً،   طويل  تعاقدي عمرخيارات أسهم الموظفين    ل غالبا ما يكون    ١٨٥ إستنتاج

ويمكن أن يكـون تقـدير      . ، كثيرا ما تمتد لشهور قليلة فقط       قصيرة أعمار نموذجياًالمتداولة فتملك   

 أمـراً المتوقع، عبر فتـرات طويلـة        التقلب، مثل   ات التي يقتضيها نموذج تسعير الخيار     المعطيات

ال يشكل عادة مشكلة بالنسبة لخيارات      وهذا  . ، ما يزيد من إمكانية حصول أخطاء تقدير هامة        صعباً
  .القصيرة أعمارها بسبباألسهم المتداولة 

  
 عشر سنوات أو خمسة     مثالً طويلة،   يكون لها أعمار  بعض خيارات األسهم المتداولة مباشرة      غير أن     ١٨٦ إستنتاج

الـذي   نقاش عليه، وعلى العكس من ال     وبناءاً. وتستخدم نماذج تسعير الخيارات لتقييمها    . عشر سنة 

طويلـة   األسـهم    على خيارات ) وهي تطبق فعالً   (ات، يمكن تطبيق نماذج تسعير الخيار     أحياناً ُيثار

  .األجل
  

مماثـل  مـوذج   ن نموذج ثنائي أو     إستعمال التقدير ب   أخطاء احتمالمن  تقليل  الوعالوة على ذلك، يتم        ١٨٧ إستنتاج

 الفائدة  وأسعار المتوقع،   التقلب خيار السهم، مثل     عمر النموذج خالل    معطياتيسمح بالتغييرات في    

 التغييرات خالل مـدة خيـار       تلك األرباح، التي يمكن أن تحدث وكذلك احتمالية حدوث          اتوتوزيع

سبان إمكانية الممارسة   األخذ بالح احتمال أخطاء التقدير عن طريق        من أيضاًالتقليل  كما يتم   . السهم
 في نمـوذج تـسعير      كأحد المعطيات  العمر التعاقدي  من   المتوقع بدالً العمر   إستخدامالمبكرة، إما ب  

 مـن المـدة     يخفـض  هـذا مماثل، ألن   بصياغة سلوك الممارسة في نموذج ثنائي أو         أو   اتالخيار
في فترة مبكرة نسبياً مـن      ن خيارات أسهمهم    ه عادة ما يمارس الموظفو    وألن. المتوقعة لخيار السهم  

  .العمر التعاقدي خيار السهم، فإن المدة المتوقعة تكون عادة أقصر من عمر
  

  ميزات أخرى لخيارات أسهم الموظفين
  

، إال أن   ين أغلب خيارات أسـهم المـوظف      في مشتركة هي   سابقاًالتي نوقشت    الميزاتفي حين أن      ١٨٨ إستنتاج

لى سبيل المثال، تتميـز بعـض خيـارات    ع.  أخرىميزاتتضمن بعض هذه الخيارات يمكن أن ت  

لخيارات أسهم إضافية    تلقائيمنح  عمليات  لالحق  لموظف  تخول ا  الميزةوهذه  . بميزة التبديل األسهم  

. نقداًأسهم المنشأة بدال من دفعها      ب  ويدفع سعر الممارسة   سابقاًعندما يمارس خيارات أسهم ممنوحة      

 عنـد   التنـازل عنـه   ، لكل سهم يتم     تبديلمى خيار   منح الموظف خيار سهم جديد، يس     ونموذجياً، يُ 

السوق لألسهم   بسعر   التبديلخيار  لممارسة  ال سعر   يتم تحديد وعادة ما   . ممارسة خيار السهم السابق   

  .خيار ال هذاالذي يتم فيه منحتاريخ الفي 
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 أنـه   مالية مجلس معايير المحاسبة ال    استنتج،  ١٢٣معايير المحاسبة المالية رقم     بيان  عندما تم إعداد     ١٨٩ إستنتاج

إال أن مجلـس    .  تاريخ المـنح   فيفي تقييم خيار السهم األصلي       ميزة التبديل  يجب، مثاليا، تضمين  

ووفقاً لذلك، ال يقتـضي     . أنه من المستحيل القيام بذلك    معايير المحاسبة المالية اعتقد في ذلك الحين        

تاريخ المنح لخيـار الـسهم      في تقييم   ميزة التبديل   تضمين   ١٢٣بيان معايير المحاسبة المالية رقم      

 الممنوحة عند ممارسـة خيـارات األسـهم         التبديل خيارات   تتم محاسبة وبدال من ذلك،    . األصلي

  .األصلية كمنح خيار سهم جديد
  

 في تـاريخ المـنح،      ميزة التبديل تشير إلى أنه من الممكن تقييم       األبحاث األكاديمية الحديثة     غير أن   ١٩٠ إستنتاج
 مثـل   ، إذا كانت هناك شكوك قائمـة      لكن. *)١٩٩٩( وهودارت   سالي، جاجناثان بحث  ومثال ذلك   

 ميزة التبديل تضمين  قد ال يكون من العملي      ،  التبديلالمنح المتوقعة لخيارات    عمليات  عدد وتوقيت   
  .في تقييم تاريخ المنح

  
 حيثمـا الحسبان،  في   يجب أن تُؤخذ ميزة التبديل     هاستنتج أن ،  ٢ مسودة العرض عندما أعد المجلس     ١٩١ إستنتاج

ميـزة  ؤخذ   إذا لم تُ   لكن. ، عند قياس القيمة العادلة لخيارات األسهم الممنوحة        للتطبيق قابالذلك  كان  

  .خيار سهم جديدلعلى أنه منح ، عند منحه، التبديليجب محاسبة خيار في الحسبان،  التبديل
  

ض لم  غير أن البع  . هافيالواردة   المقترحات   على ٢ مسودة العرض  في ردهم على  العديد  وافق  قد  و  ١٩٢ إستنتاج

ودعـم الـبعض    . المعامالت في   ختيارإلا إتاحة علىعلى سبيل المثال، لم يوافق البعض       . يوافقوا

فـي حـين دعـم      منح جديدة،   عمليات  الممنوحة على أنها     التبديل خياراتل  الدائمة معاملةالاآلخر  

ـ ن قابل أوعبر البعض عن مخاوفه بش    .  المنح  في تقييم تاريخ   آخرون التضمين الدائم لميزة التبديل     ة ي

 هـذه المـسألة،     إعادة النظر في  وبعد  . في تقييم تاريخ المنح    ميزة التبديل التطبيق العملي لتضمين    

كافة يجب محاسبة    وبالتالي في تقييم تاريخ المنح،      ميزة التبديل  ه ال يجب تضمين   استنتج المجلس أن  

  .منح لخيارات أسهم جديدةعمليات على أنها  التبديلخيارات 
  

 لـم   )وغيرها من خيـارات األسـهم      (ينأخرى لخيارات أسهم الموظف    ميزاتتكون هناك   يمكن أن     ١٩٣ إستنتاج
 ممكـن تـصورها     ميزةكل  دراسة   المجلس   أرادلكن حتى إذا    .  بعد عتبارإل المجلس بعين ا   هايأخذ

 جديـدة   ميزاتتظهر    يمكن أن   قائمة حالياً،  )وغيرها من خيارات األسهم   (ين  لخيارات أسهم الموظف  
 .في المستقبل

  
يجب أن يركز على وضع مبادئ واضحة لتطبيقها        المعيار  هذا   على ذلك، استنتج المجلس أن       وبناءاً ١٩٤ إستنتاج

رشاد حول أكثر الخصائص شيوعاً لخيـارات       اإلعلى معامالت الدفع على أساس األسهم، وتوفير        
من المحتمـل أن تـصبح      ي  ت، وال ةمكثفية  تطبيقات  يجب أن يفرض إرشاد   ال  لكن  ين،  أسهم الموظف 

  .قديمة
  

غيـر   الميـزات  ما إذا كان هناك خيارات أسهم بمثل تلـك           عتبارإلومع ذلك، أخذ المجلس بعين ا      ١٩٥ إستنتاج
 إجراء تقدير موثوق لقيمتها العادلة، وإذا كان األمر         جداً أو المعقدة بحيث يكون من الصعب     العادية  

  . الحسابيةالمعاملةكذلك، ماذا يجب أن تكون عليه 
  

يجب أن تتاح إمكانية التقدير المعقول للقيمة       "على أنه   ١٢٣لية رقم   بيان معايير المحاسبة الما   ينص   ١٩٦ إستنتاج
 الفقـرة " (العادلة لمعظم خيارات األسهم وأدوات حقوق الملكية األخرى في التاريخ الذي تمنح فيه            

                                                 
): ٣(١٣ آفاق محاسبيةخيارات األسهم التنفيذية، ميزات التبديل ل تقييم .)١٩٩٩(ر جاجناثان وسي جيه هودارت آبي جي سالي،  *

٢٤٠-٢١٩ .  
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 خيـارات  شـروط في الظروف غير العادية، يمكن أن تجعل   : " على أنه  أيضاًغير أنه ينص    ). ٢١
 فـي   لألداةلعادلة  معقول للقيمة ا  إجراء تقدير    تقريباأخرى من المستحيل     اة حق ملكية  األسهم أو أد  

يـصبح مـن     القياس إلى أن     تأجيل وجوبويقتضي المعيار في مثل تلك الحاالت        ".  منحها تاريخ
 يكون التاريخ   هذا يمكن أن  ويشير المعيار إلى أن     . اةمعقول للقيمة العادلة لألد   الممكن إجراء تقدير    

هذا ويمكن أن يكون    . سعر الممارسة تحديد  و تحديد عدد األسهم التي يستحقها الموظف        يتم فيه الذي  
 التعويض عن فتـرات     مصروفتقديرات  تستند  ويقتضي المعيار أن    . ستحقاقإلتاريخ ا  التاريخ هو 

  . الحاليةالقيمة الجوهريةإلى )  تقدير القيمة العادلةحتى يصبح من الممكن أي(سابقة 
  

القيمة العادلة لخيارات األسهم     من تحديد  المنشآت    ال تتمكن  ه من غير المحتمل أن    أناعتقد المجلس    ١٩٧ إستنتاج
الشروط التي تستخدم لتحفيز الموظف علـى        استبعاد في تاريخ المنح، وبالتحديد بعد       بشكل معقول 

مجموعـة  وتشكل خيارات األسـهم جـزء مـن         . من تقييم تاريخ المنح    وميزات التبديل  *األداء
 قيمة خيارات   عتبارإل ا بعين ويبدو من المعقول افتراض أن إدارة المنشأة تأخذ           الموظف، تعويضات

  . الموظف عادلة ومعقولةتعويضات مجموعةاألسهم إلقناع نفسها أن 
  

 من متطلـب   استثناءات    هناك يجب أن تكون  ال  استنتج أنه   ،  ٢ مسودة العرض وعندما أعد المجلس     ١٩٨ إستنتاج
إلعداد المعيار الدولي    عليه لم يكن من الضروري تضمين        اًتطبيق أساس قياس القيمة العادلة، وبناء     

  . الصعب تقييمهاالتي من لخيارات األسهم محددةالمقترح متطلبات محاسبية التقارير المالية 
  

، وبالتحديـد فيمـا يتعلـق       من قام بالتعليق على مسودة العـرض      بعد النظر في مالحظات     إال أنه    ١٩٩ إستنتاج
واستنتج المجلـس   . ، أعاد المجلس النظر في هذه المسألة      يالسوق المال  في   بالمنشآت غير المسجلة  

 القيمـة العادلـة ألدوات حقـوق        تقديرنادرة فقط، التي ال تستطيع فيها المنشأة        الحاالت  ال في   ،أنه
ـ         في تاريخ المنح  بموثوقية   الملكية الممنوحة  القيمـة  ة ب ، على المنشأة قيـاس أدوات حقـوق الملكي

 الدفع  تفاقإلى حين التسوية النهائية ال    تقرير   كل تاريخ    فيلمنح والحقاً   ، مبدئياً في تاريخ ا    الجوهرية
لمـنح  أمـا بالنـسبة     .  إعادة القياس في الربح أو الخسارة      آثارعتراف ب إلاعلى أساس األسهم، مع     

 الدفع على أساس األسهم بشكل نهائي عنـد ممارسـة خيـارات             اتفاقخيارات األسهم، يتم تسوية     
وبالنسبة ). الخيار عمر في نهاية    مثالً (اأو انتهاء مدته  ) نتيجة توقف التوظيف  (األسهم، أو إلغاءها    

 األسـهم أو    اسـتحقاق  الدفع على أساس األسهم بشكل نهائي عنـد          اتفاقتم تسوية   لمنح األسهم، ي  
الـسوق   فـي    وينطبق هذا المتطلب على كافة المنشآت، بما فيها المسجلة وغير المسجلة          . إلغاءها
  .  المالي

  
عتراف بالخدمات المستلمة وقياسها في معاملة تكون فيها البضاعة أو الخدمات هي إلا

  المقابل ألدوات الملكية في المنشأة
  

  ستحقاق إلخالل فترة ا
  

إن الهدف المحاسبي في معاملة تكون فيها البضاعة أو الخدمات هي المقابل ألدوات الملكيـة فـي                  ٢٠٠ إستنتاج

ات المستلمة كمقابل ألدوات حقـوق الملكيـة الخاصـة          عتراف بالبضاعة أو الخدم   إلالمنشأة هو ا  

وبالنسبة للمعامالت التـي    . بالمنشأة، مقاسة بالقيمة العادلة لتلك البضاعة أو الخدمات عند استالمها         

 ما يكون من الصعب قياس القيمـة العادلـة للخـدمات            تستلم فيها المنشأة خدمات الموظف، غالباً     

 القيمة العادلـة ألدوات     إستخدامحالة، استنتج المجلس أنه يجب      وفي هذه ال  . المستلمة بشكل مباشر  

 ويثير هذا األمـر تـساؤالً     . حقوق الملكية الممنوحة كمقياس بديل للقيمة العادلة للخدمات المستلمة        

وهناك تساؤل آخر   .  المقياس البديل الشتقاق مبلغ ُينسب إلى الخدمات المستلمة        إستخدامبشأن كيفية   

  .ية تحديد المنشأة لوقت استالم الخدماتذو عالقة حول كيف

                                                 
  . شروط السوقاءبإستثن الشروط التي تستخدم لتحفيز الموظف على األداء أي * 
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 ما يتم مـنح األسـهم أو خيـارات األسـهم            وفيما يخص السؤال األخير، يناقش البعض أنه غالباً        ٢٠١ إستنتاج

للموظفين مقابل خدمات سابقة بدال من خدمات مستقبلية، أو على األغلب مقابـل خـدمات سـابقة        

عمل لدى المنشأة لفترة مستقبلية محددة      ستمرار في ال  إلبغض النظر عما إذا يشترط على الموظفين ا       

وعلى العكس من ذلك، يناقش الـبعض       . قبل أن تستحق حقوقهم في تلك األسهم أو خيارات األسهم         

أن األسهم أو خيارات األسهم الممنوحة توفر حافزاً مستقبلياً للموظفين، وأن آثـار تلـك الحـوافز                 

 أن المنشأة تستلم الخدمات من الموظفين خالل        ستحقاق، مما يفيد ضمنا   إلتستمر إلى ما بعد تاريخ ا     

، يجادل البعض بالقول أن     تحديداًوبالنسبة لخيارات األسهم    . ستحقاقإلفترة تمتد إلى ما بعد تاريخ ا      

ستفادة من القيمة الزمنية    إلستحقاق، ألن بإمكان الموظفين ا    إلالموظفين يقدمون الخدمات بعد تاريخ ا     

ستمرار في العمـل لـدى المنـشأة    إلوتاريخ الممارسة فقط في حالة ا     ستحقاق  إلللخيار بين تاريخ ا   

حيث يجب على الموظف الذي ينوي ترك العمل أن يمارس خيارات األسهم ضمن فترة قصيرة،               (

  ).ويتم خالفا لذلك إلغائها
  

غير أن المجلس استنتج أنه إذا اشترط على الموظفين إتمام فترة خدمة معينة ليحق لهـم اسـتالم                   ٢٠٢ إستنتاج

م أو خيارات األسهم، فإن هذا المتطلب يوفر أفضل دليل بشأن وقت تقديم الموظفين للخدمات               األسه

وتبعاً لذلك، استنتج المجلس أنه يجب على المنشأة أن تفتـرض           . مقابل األسهم أو خيارات األسهم    

ـ         . ستحقاقإلاستالم الخدمات خالل فترة ا     ب وإذا تم استحقاق األسهم أو خيارات األسهم فوراً، فيج

ومـن األمثلـة    .  الخدمات، في غياب دليل يثبت عكس ذلك       مسبقاًفتراض أن المنشأة قد استلمت      إلا

على الحالة التي ال تكون فيها األسهم أو خيارات األسهم المستحقة فوراً هي كمقابل لخدمات سابقة                

 خيـارات   هو عندما يكون الموظف المعنى قد بدأ العمل حديثاً لدى المنشأة، وتم مـنح األسـهم أو                

لكن في هذه الحالة، من الممكـن رغـم ذلـك أن يكـون مـن                . األسهم كمكافأة توقيع عقد العمل    

 .عتراف بالمصروف فوراً، إذا لم تلبي خدمات الموظف المستقبلية تعريف األصلإلالضروري ا
  

، وضـع   ٢، عندما أعد المجلس مسودة العرض       ٢٠٠وعودة إلى التساؤل األول الوارد في الفقرة         ٢٠٣ إستنتاج
 التي تم قياسـها    منهجاً يتم بموجبه تقسيم القيمة العادلة لألسهم أو خيارات األسهم الممنوحة،             اًأيض

في تاريخ المنح والتي تتيح جميع الشروط التي تستخدم لتحفيز الموظف على األداء، علـى عـدد                 
 .الحقاً وحدات الخدمات المتوقع استالمها لتحديد القيمة العادلة المقدرة لكل وحدة خدمة مستلمة

  
على سبيل المثال، لنفرض أن القيمة العادلة لخيارات األسهم الممنوحة، قبل أخذ إمكانيـة اإللغـاء                 ٢٠٤ إستنتاج

ولنفرض أن المنشأة تقدر إمكانية اإللغاء ألن إخفـاق         .  وحدة عملة  ٧٥٠,٠٠٠، هي   عتبارإلبعين ا 
اليـة المتوسـط    ا علـى احتم   إعتماد% (٢٠الموظفين في إتمام فترة خدمة ثالثة سنوات هي بنسبة          

 وحـدة عملـة     ٦٠٠,٠٠٠، من هنا فإنها تقدر القيمة العادلة للخيارات الممنوحة بمقـدار            )المرجح
 وحـدة خدمـة خـالل فتـرة         ١,٣٥٠تتوقع المنشأة أن تستلم     %). ٨٠× وحدة عملة    ٧٥٠,٠٠٠(
  .ستحقاق التي تمتد لثالث سنواتإلا

  
، فإن القيمة العادلة المقـدرة لكـل        ٢وبموجب أسلوب وحدات الخدمة المقترح في مسودة العرض          ٢٠٥ إستنتاج

وإذا ). ١,٣٥٠/ وحدة عملـة   ٦٠٠,٠٠٠( وحدة عملة    ٤٤٤,٤٤ هي   الحقاًوحدة خدمة يتم استالمها     
 وحـدة   ٦٠٠,٠٠٠حصل كل شيء كما هو متوقع، فإن المبلغ المعترف به للخدمات المستلمة هو              

  ).١,٣٥٠× وحدة عملة ٤٤٤,٤٤(عملة 
  

لـذلك  . ن هناك عقد مساومة عادل في تاريخ المـنح        أراض الذي يفيد ب   فتإلويستند هذا المنهج إلى ا     ٢٠٦ إستنتاج
 وحدة  ٦٠٠,٠٠٠ وحدة عملة وتتوقع أن تستلم بقيمة        ٦٠٠,٠٠٠منحت المنشأة خيارات أسهم بقيمة      
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وهي ال تتوقع استحقاق كافة خيارات األسهم الممنوحة ألنها ال تتوقع أن ينهـي              . عملة في المقابل  
 توقعـات اإللغـاء بـسبب تـرك         عتبارإلوتؤخذ بعين ا  . الثالث سنوات كافة الموظفين مدة خدمة     

الموظفين العمل عند تقدير القيمة العادلة لخيارات األسهم الممنوحة، وعند تحديد القيمـة العادلـة               
  .للخدمات المستلمة في المقابل

  
ستحقاق إلوبموجب أسلوب وحدات الخدمة، فإن المبلغ المعترف به للخدمات المستلمة خالل فترة ا             ٢٠٧ إستنتاج

وسبب ذلك  .  وحدة عملة، إذا استلمت المنشأة خدمات أكثر من المتوقع         ٦٠٠,٠٠٠يمكن أن يتجاوز    

، وليس القيمة العادلة لخيـارات األسـهم        الحقاًهو أن الهدف يتمثل في محاسبة الخدمات المستلمة         

الممنوحة ومن ثم   وبعبارة أخرى، فإن الهدف ليس تقدير القيمة العادلة لخيارات األسهم           . الممنوحة

، ألن الحقـاً  بل أن الهدف هو محاسبة الخدمات المـستلمة          ،ستحقاقإلتوزيع هذا المبلغ على فترة ا     

. استالم تلك الخدمات هو الذي يسبب تغييراً في صافي األصول وبالتالي تغييرا في حقوق الملكيـة               

 العادلة لخيـارات األسـهم      وبسبب الصعوبة العملية في تقييم تلك الخدمات مباشرة، تستخدم القيمة         

 عليه يعتمد   اً، وبناء الحقاًالممنوحة كمقياس بديل لتحديد القيمة العادلة لكل وحدة خدمة يتم استالمها            

وإذا تم استالم أكثر مما هو متوقع، يكـون         . مبلغ المعاملة على عدد وحدات الخدمة المستلمة فعلياً       

ا تم استالم خدمات أقل، فإن مبلغ المعاملة يكون         وإذ.  وحدة عملة  ٦٠٠,٠٠٠مبلغ المعاملة أكثر من     

  . وحدة عملة٦٠٠,٠٠٠أقل من 
  

 أسلوب قياس تاريخ المنح كوسيلة عملية لتحقيق الهدف المحاسبي، وهـو            إستخدامولهذا السبب يتم     ٢٠٨ إستنتاج

وأشار المجلس إلى أن الكثيرين ممن دعمـوا        . ستحقاقإلمحاسبة الخدمات المستلمة فعلياً في فترة ا      

لتزامات المنشأة بموجب العقد، وليس     إريخ المنح استندوا في دعمهم إلى أسباب تركز على          قياس تا 

فهم يرون من وجهة نظرهم أن المنشأة نقلت لموظفيها أدوات حقوق ملكية قيمة             . الخدمات المستلمة 

 .في تاريخ المنح وأن الهدف المحاسبي يجب أن يتبلور في محاسبة أدوات حقوق الملكية المنقولـة               

ستحقاق أن المنشأة ال تنقل أدوات حقـوق ملكيـة          إلوعلى نحو مماثل، يناقش داعمو قياس تاريخ ا       

ستحقاق، وأن الهدف المحاسبي يجب أن يتبلور في محاسـبة أدوات           إلقيمة للموظفين حتى تاريخ ا    

قوق ويناقش داعمو قياس تاريخ الممارسة أن أدوات ح       . ستحقاقإلحقوق الملكية المنقولة في تاريخ ا     

الملكية القيمة التي تنقلها المنشأة للموظفين في النهاية هي األسهم التي صدرت في تاريخ الممارسة               

وأن الهدف يجب أن يكون محاسبة القيمة التي تتنازل المنشأة عنها عـن طريـق إصـدار أدوات                  

 .حقوق ملكية بأقل من قيمتها العادلة
  

  

خ القياس المختلفة بشكل كامل على ما تنازلت المنشأة         وعليه تركز جميع هذه المناقشات بشأن تواري       ٢٠٩ إستنتاج
ولـذلك، إذا   . عنه بموجب اتفاق الدفع على أساس األسهم، ومحاسبة تلك التضحية         ) نمساهموالأو  (

. كمسألة مبدأ، يكون الهدف الرئيسي محاسبة قيمة الحقوق الممنوحة        " قياس تاريخ المنح  "تم تطبيق   

 وما إذا كانت دفعة مسبقة معينة مقابل الخدمات التي          مسبقاًالخدمات  اً على ما إذا تم استالم       إعتمادو

عتراف بالجانب اآلخر من المعاملة     إلسيتم استالمها في المستقبل تستوفي تعريف األصل، يتم إما ا         
على أنه مصروف في تاريخ المنح، أو تتم رسملته كدفعة مسبقة وإطفاءه خالل فترة من الوقـت،                 

وبموجب وجهة النظر هذه بـشأن      . ستحقاق أو خالل العمر المتوقع لخيار السهم      إل خالل فترة ا   مثالً

وبغض النظر عن عدد خيارات األسـهم       . قياس تاريخ المنح، ال يجري تعديل الحق للنتائج الفعلية        
التي يتم استحقاقها أو عدد خيارات األسهم التي تتم ممارستها، ال يغير ذلك مـن قيمـة الحقـوق                   

  . ين في تاريخ المنحالممنوحة للموظف
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 المجلـس  إسـتنتاج لذلك فإن السبب وراء دعم البعض لقياس تاريخ المنح يختلف عن السبب وراء         ٢١٠ إستنتاج

وهذا يعنى أنه سيكون    . وجوب قياس القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة في تاريخ المنح          

 وألن أسـلوب وحـدات      .لدى البعض وجهات نظر مختلفة بشأن نتائج تطبيق قياس تاريخ المـنح           

 القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة، المقاسـة فـي تـاريخ             إستعمالالخدمة يعتمد على    
المنح، كمقياس بديل للقيمة العادلة للخدمات المستلمة، فإن إجمالي مبلغ المعاملة يعتمد على عـدد                

  .وحدات الخدمة المستلمة
  

 على أسلوب وحدات الخدمة من حيث المبـدأ،         ٢عرض   مسودة ال  في ردهم على  بعض  الولم يوافق    ٢١١ إستنتاج

وبدالً مـن   . ألنهم لم يقبلوا أن تكون القيمة العادلة للخدمات المستلمة هي محور التركيز المحاسبي            

أي الجانب الدائن مـن     (أدوات حقوق الملكية الصادرة     " تكلفة"ذلك، ركز المجاوبون على محاسبة      

 وكانت وجهة نظرهم أنه إذا تم إلغاء خيارات األسهم أو األسهم،         ،  )المعاملة بدالً من الجانب المدين    

، كما يحدث في المعاملة التي      سابقاًفإنه ال يتم تكبد تكلفة، وعليه يجب عكس أية مبالغ معترف بها             

  .نقداًتتم تسويتها 
  

 على معاملة شروط األداء بموجـب أسـلوب         ٢ بعض مجاوبي مسودة العرض      أيضاًكما لم يوافق     ٢١٢ إستنتاج

 الخدمة، ألنه إذا أنهى الموظف فترة الخدمة المطلوبة لكن لم تستحق أدوات حقوق الملكيـة      وحدات
وينـاقش  . سـتحقاق إلبسب عدم تلبية شرط األداء، فال يتم عكس المبالغ المعترف بها خالل فترة ا             

ظف قد  البعض بأن هذه النتيجة غير معقولة، ألنه إذا لم يتم تلبية شرط األداء، فعندها ال يكون المو                

عتراف بمصروف مقابل الخدمات المـستلمة أو       إلأدى ما هو مطلوب، وعليه فمن غير المناسب ا        

  .المستهلكة، ألن المنشاة لم تستلم الخدمات المحددة
  

قام المجلس بدراسة المناقشات التي وردت أعاله ضد أسلوب وحدات الخدمة مـن حيـث المبـدأ                  ٢١٣ إستنتاج
ى أن الهدف من محاسبة الخدمات المستلمة، ولـيس         على سبيل المثال، أشار المجلس إل     . ورفضها

تكلفة أدوات حقوق الملكية الصادرة، ينسجم مع المعاملة المحاسبية لإلصدارات األخـرى ألدوات             

وفيمـا يتعلـق بـشروط األداء، أشـار         .  مجلس معايير المحاسبة الدولية    إطارحقوق الملكية ومع    

 يعتمد على الحد الذي يملـك فيـه الموظـف           ٢١٢ ستنتاج اإل المجلس إلى أن قوة النقاش في فقرة      

وال يمكن للمرء أن يستنتج بالضرورة أن عدم بلوغ هدف          . سيطرة أو نفوذ على إنجاز هدف األداء      

أي اإلخفـاق فـي     (تفاق  إلاألداء هو مؤشر جيد على إخفاق الموظف في أداء ما يترتب عليه من ا             

  ).تقديم الخدمات

  
جلس بأولئك المجاوبين الذين لم يوافقوا على أسلوب وحدات الخدمـة            على ذلك، لم يقتنع الم     اًوبناء ٢١٤ إستنتاج

 إلى أن بعض المجاوبين أثار مخاوف عملية بـشأن          أيضاًغير أن المجلس أشار     . من حيث المبدأ  

.  ويشكل عبئاً عند التطبيق العملـي      جداًواعتبر بعضهم أن أسلوب وحدات الخدمة معقد        . األسلوب

المنشأة خيارات أسهم لمجموعة من الموظفين لكنها لم تمـنح نفـس            على سبيل المثال، إذا منحت      

 يمكن أن يختلف العدد وفقاً لرواتبهم أو وظائفهم فـي           مثالً(العدد من خيارات األسهم لكل موظف       

، سيكون عندها من الضروري حساب قيمة عادلة مقدرة مختلفة لكل وحدة خدمـة لكـل                )المنشأة
لموظفين، إذا كانت هناك مجموعات من الموظفين تستلم كل         أو لكل مجموعة فرعية من ا     (موظف  

ثم يكون على المنشأة أن تتابع كل موظف لحساب المبلـغ الـذي             ). منها نفس العدد من الخيارات    

وعالوة على ذلك، وفي بعض الحاالت، قد ال تقتضي خطط أسهم           . عتراف به لكل موظف   إلسيتم ا 
موظف األسهم أو خيارات األسهم إذا ترك الموظف        الموظف أو خيارات أسهم الموظف أن يلغي ال       
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وبموجب بنود بعض الخطط، يمكـن للمـوظفين        . ستحقاق في ظروف محددة   إلالعمل خالل فترة ا   

، "تاركين العمل بخلفيـة جيـدة     "حتفاظ بخيارات أسهمهم أو أسهمهم، إذا تم تصنيفهم على أنهم           إلا

لموظف، مثل التقاعد اإللزامي أو سوء      ومثال ذلك ترك العمل نتيجة ظروف خارجة عن سيطرة ا         

 عليه، فإنه عند تقدير إمكانيـة اإللغـاء، ال تكـون            وبناءاً. الحالة الصحية أو وفرة في الموظفين     
 أيـضاً من الضروري   . ستحقاقإلالمسألة ببساطة تقدير إلمكانية ترك الموظف العمل خالل فترة ا         

أو " تاركين العمل بخلفية جيـدة    "عمل سيكونون   تقدير ما إذا كان أولئك الموظفون الذين يتركون ال        

، "بخلفية جيدة "وألن خيارات األسهم أو األسهم سوف يتم استحقاقها عند ترك العمل            ". بخلفية سيئة "

ستحقاق سـتكون   إلفإن العدد المتوقع من الوحدات التي سيتم استالمها وطول المدة المتوقعة لفترة ا            

  .يجب إدماج هذه العوامل في تطبيق أسلوب وحدات الخدمةو. أقصر لهذه المجموعة من الموظفين
  

كما أثار بعض المجاوبون مخاوف عملية بشأن تطبيق أسلوب وحدات الخدمة على عمليات المنح               ٢١٥ إستنتاج

وتتضمن هذه المخاوف صعوبة إدماج شروط األداء المعقدة وغيـر المتعلقـة            . وفق شروط األداء  

عية اإلضافية التي يفرضها هذا األسلوب، وأنه كـان       بالسوق في تقييم تاريخ المنح، وعدم الموضو      

ستحقاق ثابتا، ألنهـا تعتمـد      إلمن غير الواضح كيفية تطبيق األسلوب عندما ال يكون طول فترة ا           

  .على الوقت الذي يتم فيه تلبية شرط األداء
  

 المخاوف العملية التي أثارها المجاوبون، وحـصل علـى مـشورة            عتبارإلوأخذ المجلس بعين ا    ٢١٦ إستنتاج
ضافية من خبراء التقييم تتعلق بالصعوبات التي أبرزها المجاوبون فيما يخص تـضمين شـروط              إ

ات العملية، استنتج المجلس    عتبارإلوبسبب هذه ا  . األداء غير المتعلقة بالسوق في تقييم تاريخ المنح       

لس أن   من ذلك،  قرر المج     وبدالً. أنه ال يجب اإلبقاء على أسلوب وحدات الخدمة في هذا المعيار          

وبموجب هـذا   . ١٢٣يتبنى أسلوب تاريخ المنح المعدل المطبق في بيان معايير المحاسبة المالية            

األسلوب، يتم استبعاد شروط الخدمة وشروط األداء غير المتعلقة بالسوق من تقييم تاريخ المـنح               

أو أدوات حقـوق    أي ال تؤخذ بالحسبان إمكانية اإللغاء عند تقدير القيمة العادلة لخيارات األسهم             (

، بـل أنهـا   )الملكية األخرى في تاريخ المنح، مما ينتج عن ذلك قيمة عادلة أعلى في تاريخ المنح              

تُؤخذ بالحسبان من خالل ضرورة أن يستند مبلغ المعاملة على عدد أدوات حقوق الملكية التي يتم                

عتراف بأي مبلغ   إلتم ا وبموجب هذا األسلوب، وعلى أساس تراكمي، ال ي        . *استحقاقها في النهاية  

للبضاعة أو الخدمات المستلمة إذا لم يتم استحقاق أدوات حقوق الملكية الممنوحة بسبب اإلخفـاق               

، مثـل   ) شـرط الـسوق    بإستثناء(في تلبية أحد الشروط التي تستخدم لتحفيز الموظف على األداء           

 شـرط   بإسـتثناء (شرط أداء   إخفاق الطرف المقابل في إنهاء فترة خدمة معينة، أو لم يتم استيفاء             

  ).السوق
  

، قرر المجلس عدم السماح بأن يغطـي        )١٨٢-١٨٠ ستنتاج اإل فقرات   (سابقاًإال أنه وكما نوقش      ٢١٧ إستنتاج
 آثار اإللغاءات المتوقعة أو الفعلية لخيارات       ١٢٣ختيار المتاح في بيان معايير المحاسبة المالية        إلا

وقـرر المجلـس    . فاق في تلبية شرط خدمـة     األسهم أو أدوات حقوق الملكية األخرى بسبب اإلخ       
وجوب أن يقتضي هذا المعيار من المنشأة أن تقدر عدد أدوات حقوق الملكية المتوقع اسـتحقاقها                
وأن تراجع ذلك التقدير، إن لزم األمر، وذلك إذا أشارت معلومات الحقة إلى أنه من المحتمـل أن            

  .تختلف اإللغاءات الفعلية عن التقديرات السابقة
                                                 

المجلس إلـى  ب، فإن الصعوبات العملية التي أدت ١٨٤ر في الفقرة يوكما أش.  شروط السوقمعاملة ١٨٤-١٨٣ تانالفقرتناقش  * 
المنح المعدل بدالً من تضمينه في تقيـيم تـاريخ          تاريخ   الشروط غير المتعلقة بالسوق بواسطة أسلوب        معاملة أنه يجب    استنتاج

  .ات شروط السوق في نماذج تسعير الخياردمج يمكن هلى شروط السوق، ألنطبق عنالمنح ال ت
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  ستحقاقإليارات األسهم التي يتم إلغائها أو تنتهي بعد نهاية فترة اخ

على سبيل المثال، من غير المحتمل أن يمارس صاحب         . ال يمكن ممارسة بعض خيارات األسهم      ٢١٨ إستنتاج

ومـا أن   . خيار السهم خياره إذا كان سعر السهم أدنى من سعر الممارسة طوال فترة الممارسـة              

  .هي أجل خيار السهمينقضي آخر تاريخ للممارسة، ينت
  

وال يغير إنتهاء خيار السهم في نهاية فترة الممارسة من حقيقة أن المعاملة األصلية قد حـصلت،                  ٢١٩ إستنتاج

وال يمثل  ). خيار السهم (أي تم استالم البضاعة أو الخدمات كمقابل إلصدار أدوات حقوق الملكية            

وبعبارة أخرى،  . أصول المنشأة إنتهاء خيار السهم ربحا للمنشأة، ألنه لم يحصل تغيير على صافي            

على الرغم من أن البعض يمكن أن ينظر إلى هذا الحدث على أنه منفعة لباقي حملة األسـهم، إال                   

وفعلياً يصبح نوع واحد من حصص حقوق الملكيـة         . أنه ليس له تأثير على المركز المالي للمنشأة       

). حصة حملة األسهم  (ة  جزء من نوع آخر من حصص حقوق الملكي       ) حصة أصحاب خيار السهم   (

 على ذلك أن القيد المحاسبي الوحيد الذي يمكن اقتضاءه هي الحركة ضمن             بناءاًواستنتج المجلس   

أي كنقل من نوع واحد من حصص       (حقوق الملكية، لكي تعكس أن خيارات األسهم لم تعد متداولة           

 ).حقوق الملكية إلى نوع آخر
  

. ية األخرى، مثل الضمانات الـصادرة مقابـل النقـد         وينجسم هذا مع معاملة أدوات حقوق الملك       ٢٢٠ إستنتاج
 دون ممارستها، ال يتم معاملة هذا على أنه ربح، بـل يبقـى              الحقاًوعندما ينتهي أجل الضمانات     

 . † عند إصدار الضمانات ضمن حقوق الملكيةسابقاًالمبلغ المعترف به 
  

  

علـى  . ستحقاقإلبعد نهاية فترة ا   وينطبق نفس التحليل على أدوات حقوق الملكية التي يتم إلغائها            ٢٢١ إستنتاج

 تلـك   نموذجيـاً سبيل المثال، يجب على الموظف الذي يملك خيارات أسهم مستحقة أن يمـارس              

وإذا لم تكـون    .  لذلك يتم إلغاء الخيارات    الخيارات خالل فترة قصيرة بعد انتهاء التوظيف، وخالفاً       

. خيارات وبالتـالي يـتم إلغائهـا      خيارات األسهم نقوداً، فمن غير المحتمل أن يمارس الموظف ال         

، ال يجرى أي تعديل على المبالغ المعترف بها         ٢١٩ ستنتاج اإل ولنفس األسباب المذكورة في فقرة    

ويكون القيد المحاسـبي الوحيـد الـذي يمكـن          .  للخدمات المستلمة كمقابل لخيارات األسهم     سابقاً

  .سهم لم تعد متداولةاقتضاءه هو الحركة ضمن حقوق الملكية، ليعكس أن خيارات األ

  
  تعديالت على بنود وشروط ترتيبات الدفع على أساس األسهم

  

على سـبيل   . يمكن أن تعدل المنشأة البنود أو الشروط التي تم بموجبها منح أدوات حقوق الملكية              ٢٢٢ إستنتاج

أي إعـادة   (المثال، يمكن أن تخفض المنشأة سعر ممارسة خيارات األسهم الممنوحة للمـوظفين             

، ٢وخالل إعداد مسودة العـرض      . ، مما يزيد من القيمة العادلة لتلك الخيارات       )اتتسعير الخيار 

  .ركز المجلس بشكل رئيسي على إعادة تسعير خيارات األسهم
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ينتهي أجل عندما بالربحتعترف المنشأة حيث ، )مثال اليابان والمملكة المتحدة (اإلختصاصات بعض ُيتبع منهجا بديال في غير أنه †

 ات يكون مالئما فقط في حال كانت الـضمانات         الضمان عند إنتهاء أجل   بالربحفإن اإلعتراف    ،اإلطارولكن بموجب   . الضمانات
  . إلتزامات، وهي ليست كذلكعبارة عن
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 قد ناقـشت    ١+ مجموعة األربعة   /والحظ المجلس أن ورقة مناقشة لجنة معايير المحاسبة الدولية         ٢٢٣ إستنتاج
مها، فإنها قامت فعلياً باستبدال خيار الـسهم األصـلي          أنه إذا أعادت المنشأة تسعير خيارات أسه      

وتعتقد المنشأة افتراضياً أنها سوف تستلم مبلغاً مكافئاً من المنفعة من خالل       . بخيار سهم أعلى قيمة   
. قيامها بذلك، ألنه بخالف ذلك ال يكون عمل المدراء يصب في مصلحة المنـشأة أو مـساهميها                

ستالم خدمات إضافية أو معززة من الموظفين، تكافئ في قيمتهـا           ويوحي هذا بأن المنشأة تتوقع ا     
 على ذلك، اقترحت ورقة المناقـشة أنـه         وبناءاً. القيمة المتزايدة لخيارات األسهم المعاد تسعيرها     

أي الفرق بين قيمة خيار السهم األصلي وقيمة خيـار          (عتراف بالقيمة المتزايدة الممنوحة     إليجب ا 
وعلى الرغم من   . كمصروف تعويض إضافي  ) كما في تاريخ إعادة التسعير    السهم المعاد تسعيره،    

ستحقاق، إال أن بيان    إلأن ورقة المناقشة قد تناولت موضوع إعادة التسعير في سياق قياس تاريخ ا            
، الذي يطبق أساس قياس تاريخ المنح فيما يخص الدفع على أسـاس     ١٢٣معايير المحاسبة المالية    
  .من أسباب مماثلة لتلك الواردة في ورقة المناقشةاألسهم للموظفين، يتض

  
وتبدو هذه األسباب مناسبة إذا تم تطبيق قياس تاريخ المنح على أساس أن المنشاة قامـت بالـدفع                   ٢٢٤ إستنتاج

. للموظفين في تاريخ المنح عن طريق منحهم حقوقاً قيمة في أدوات حقوق الملكية الخاصـة بهـا                
عتقاد بأنها سـوف    إلال تلك الدفعة بدفعة أكبر قيمة، فعليها ا       وإذا كانت المنشأة على استعداد إلستبد     

  .تستلم مبلغاً مكافئا من المنفعة لقيامها بذلك
  

وتُستمد نفس النتيجة إذا تم تطبيق قياس تاريخ المنح على أساس أن نوعا ما من حـصة حقـوق                    ٢٢٥ إستنتاج
ـ              وق الملكيـة تلـك     الملكية يتم إنشائها في تاريخ المنح، وأن التغيرات الالحقة في قيمة حصة حق

وال ينسجم إعادة التـسعير  . تستحق ألصحاب الخيار كمشاركين في حقوق الملكية وليس كموظفين 
مع وجهة النظر التي تفيد بأن أصحاب خيارات األسهم يتحملون التغيرات في القيمة كمـشاركين               

 األسهم بصفتهم   ويستتبع ذلك أن القيمة المتزايدة قد تم منحها ألصحاب خيارات         . في حقوق الملكية  
كجزء من تعويضهم لقاء الخـدمات التـي        ) بدال من كونهم مشاركين في حقوق الملكية      (موظفين  

  .لذلك، ينشأ مصروف تعويض إضافي فيما يخص القيمة المتزايدة الممنوحة. يقدمونها للمنشأة
  

دلـة للخـدمات     قياس تاريخ المنح كمقياس بديل للقيمـة العا        إستخدامتم  ) أ(ويمكن مناقشة إنه إذا      ٢٢٦ إستنتاج
وإذا اسـترجع   )  ج(سـتحقاق   إلإذا حدث إعادة التسعير بين تاريخ المنح وتاريخ ا        ) ب(المستلمة و 

إعادة التسعير القيمة األصلية لخيار السهم في تاريخ المنح، عندها يمكـن أن ال تـستلم المنـشأة                  
يلة لضمان استالم   وبدالً من ذلك، يمكن أن يكون إعادة التسعير ببساطة مجرد وس          . خدمات إضافية 

وبموجب وجهة النظـر    . المنشأة للخدمات التي توقعت أصال أن تستلمها عند منح خيارات األسهم          
عتراف بمصروف تعويض إضافي إلى الحد الذي يسترجع فيه إعـادة           إلهذه، ليس من المناسب ا    

  .التسعير القيمة األصلية لخيار السهم في تاريخ المنح
  

دة التسعير هو إيجاد صفقة جديدة بين المنشأة وموظفيهـا، وبالتـالي            ويناقش البعض بأن أثر إعا     ٢٢٧ إستنتاج

يجب على المنشأة أن تقدر القيمة العادلة للخيارات المعاد تسعيرها في تـاريخ إعـادة التـسعير                 

وبموجب وجهة النظـر    . لحساب قياس جديد للقيمة العادلة للخدمات المستلمة ما بعد إعادة التسعير          

 القيمة العادلة لخيارات األسهم في تـاريخ المـنح عنـد قيـاس              إستخدامن  هذه، تتوقف المنشأة ع   

. سـابقاً الخدمات المستلمة بعد تاريخ إعادة التسعير، ولكن دون أن تعكس المبالغ المعترف بهـا               

سـتحقاق  إلوعلى المنشأة عندها قياس الخدمات المستلمة بين تاريخ إعادة التسعير ونهاية فتـرة ا             

وإذا حـصل   .  العادلة لخيارات األسهم المعدلة، مقاسة في تاريخ إعادة التسعير         بالرجوع إلى القيمة  

ومعنى ذلك أنه ال يجري أي تعديل       . ستحقاق، تنطبق نفس العملية   إلإعادة التسعير بعد نهاية فترة ا     
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ا إعتمادستحقاق،  إل إما مباشرة أو خالل فترة ا      - ،  وتعترف المنشأة   سابقاًعلى المبالغ المعترف بها     

لى ما إذا ُيشترط أن ينهي الموظفون فترة إضافية من الخدمة ليصبحوا مخولين لخيارات األسهم               ع

 بمبلغ يساوي القيمة العادلة لخيارات األسهم المعدلة، مقاسة في تـاريخ إعـادة              - المعاد تسعيرها 

  .التسعير
  

ادلـة للخـدمات    وفي سياق قياس القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية كمقياس بـديل للقيمـة الع              ٢٢٨ إستنتاج

 النقاط المذكورة أعاله، استنتج المجلس عنـدما أعـد مـسودة            عتبارإلالمستلمة، بعد األخذ بعين ا    

 عند قياس  عتبارإل أن القيمة المتزايدة الممنوحة عند إعادة التسعير يجب أن تؤخذ بعين ا            ٢العرض  

 -:الخدمات المستلمة بسبب ما يلي
  

العادلة ألدوات حقوق الملكية في تاريخ المـنح تـوفر          هناك افتراض أساسي يفيد بأن القيمة         ) أ(

وتلك القيمة العادلة تستند إلى البنود والـشروط        . مقياس بديل للقيمة العادلة للخدمات المستلمة     

ولذلك، إذا تم تعديل تلك البنود أو الشروط، يجب أن يؤخـذ التعـديل              . األصلية لخيار السهم  

 .بالحسبان عند قياس الخدمات المستلمة
  

يكون خيار السهم الذي سيتم إعادة تسعيره إذا انخفض سعر السهم، أعلى قيمة مـن خيـار                   ) ب(

 عليه، بافتراض أنه لن يعاد تسعير خيار السهم في تاريخ           اًوبناء. السهم الذي لن يعاد تسعيره    

وألن تضمين إمكانية إعادة التسعير     . المنح، تقلل المنشأة من تقدير القيمة العادلة لذلك الخيار        

في تقدير القيمة العادلة في تاريخ المنح هو أمر غير عملي، اسـتنتج المجلـس أن القيمـة                  

 .المتزايدة الممنوحة عند إعادة التسعير يجب أن تؤخذ بالحسبان عندما يحصل إعادة التسعير
 

 الذين تناولوا مسألة إعادة التسعير علـى المتطلبـات          ٢وافق العديد من مجاوبي مسودة العرض        ٢٢٩ إستنتاج
حتفاظ بمنهج إعادة التسعير كـم      إلوبعد النظر في مالحظات المجاوبين، قرر المجلس ا       . ةالمقترح

عتراف بالقيمة المتزايدة الممنوحة عند إعـادة التـسعير،   إل، أي ا  ٢هو مقترح في مسودة العرض      
  .عتراف بالمبالغ على أساس القيمة العادلة للمنح األصليإلستمرار في اإلباإلضافة إلى ا

  

 الحاالت التي يمكن فيها إنفاذ إعادة التسعير عن طريق إلغاء خيارات األسهم             أيضاًجلس  وناقش الم  ٢٣٠ إستنتاج
على سبيل المثال، لنفرض أن منشأة ما تمنح خيارات شراء أسـهم            . وإصدار خيارات أسهم بديلة   

ولنفـرض أن   .  وحدة عملة لكل منهـا     ٢٠بسعر يساوي سعر السوق بقيمة عادلة مقدرة مقدارها         
 انخفض، بحيث يصبح سعر خيارات األسهم أعلى بكثير من سعر السوق، وتصبح             سعر السهم قد  

لنفرض أن المنشأة تنظر في مسألة إعادة التـسعير، بحيـث           .  وحدة عملة لكل منها    ٢قيمتها اآلن   
 مـثالً يصبح سعر خيارات األسهم يساوي سعر السوق مرة أخرى، ما ينتج عنه أن تصل قيمتها                

الحظ أن خيارات األسهم ال تزال أقل من قيمتها في تاريخ المـنح،              (. وحدات عملة لكل منها    ١٠
وحيث أن البنود األخرى متساوية، فإن خيار الشراء بـسعر مـساوي            . ن سعر السهم أقل اآلن    أل

لسعر السوق على سهم منخفض السعر هو أقل قيمة من خيار شراء بسعر مساوي لسعر الـسوق                 
  .)على سهم مرتفع السعر

  
إلعادة التسعير، فإن القيمة المتزايدة الممنوحـة   ٢املة المقترحة في مسودة العرض وبموجب المع ٢٣١ إستنتاج

 وحدات عملة زيادة في القيمة العادلة       ٨=  وحدة عملة    ٢ - وحدات عملة    ١٠(عند إعادة التسعير    
عتراف بالمـصروف   إلتتم محاسبتها عند قياس الخدمات المقدمة، ما ينتج عنها ا         ) لكل خيار سهم  

أي باإلضافة ألية مبالغ معترف بها في المستقبل فيما يخص منح خيار السهم األصـلي               اإلضافي،  
وإذا ألغت المنشأة بدال من ذلك خيارات األسهم الحالية ثم أصدرت مـا             ).  وحدة عملة  ٢٠وقيمته  (

كان فعلياً خيارات أسهم بديلة، لكنها عاملت خيارات األسهم البديلة كمنح لخيارات أسهم جديـدة،               
 ١٠ورغم أن المنح الجديد يتم تقييمه بمقـدار         .  أن يخفض هذا من المصروف المعترف به       يمكن
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 وحدات عملة، لن تعترف المنشأة بأيـة مـصاريف          ٨وحدات عملة وليس كقيمة متزايدة مقدارها       
وعلى الرغم من أن البعض     .  وحدة عملة  ٢٠أخرى فيما يخص المنح األصلي لخيار السهم وقيمته         

وتنسجم مع وجهات نظرهم بشأن إعادة التسعير، كما موضح في فقرة           (يجة مالئمة   اعتبر تلك النت  
  .إال أنها ال تنسجم مع معاملة المجلس لمسألة إعادة التسعير) ٢٢٧ ستنتاجاإل

  
وبهذه الطريقة، تستطيع المنشأة فعلياً تخفيض مصروف التعويض الخاص بها إذا انخفض سـعر               ٢٣٢ إستنتاج

ألنه لن تكون هنـاك ضـرورة       (وف إذا ارتفع سعر السهم      السهم، دون أن تضطر لزيادة المصر     
وبعبارة أخرى، تستطيع المنشأة هيكلة إعادة التسعير بحيث تحقق         ). إلعادة التسعير في هذه الحالة    

شكال من قياس تاريخ الخدمة إذا انخفض سعر السهم وشكال من قياس تاريخ المنح إذا ارتفع سعر                 
  .غييرات في سعر السهمالسهم، أي معالجة غير متماثلة للت

  
استنتج أنه إذا ألغت المنشأة منح سهم أو خيار سهم خالل  ،٢وعندما أعد المجلس مسودة العرض  ٢٣٣ إستنتاج

 عمليات اإللغاء بسبب إخفاق الموظف في تلبية الشروط التـي تـستخدم             بإستثناء(ستحقاق  إلفترة ا 
اسبة الخـدمات المـستلمة،   ستمرار في محإل، يتعين عليها رغم ذلك ا )لتحفيز الموظف على األداء   

ومن وجهة نظر المجلـس، مـن غيـر         . كما لو أنه لم يتم إلغاء ذلك المنح للسهم أو خيار السهم           
المحتمل أن يتم إلغاء منح األسهم أو خيارات األسهم دون بعض التعويض للطرف المقابـل، إمـا                 

 اختالف بين إعـادة     وعالوة على ذلك، لم يرى المجلس أي      . على شكل نقد أو خيارات أسهم بديلة      
تسعير خيارات األسهم وإلغاء خيارات األسهم الذي يتبعه منح خيارات أسهم بديلة بسعر ممارسـة          

 نقداًوإذا تم الدفع    . أقل، وعليه استنتج المجلس أن المعاملة المحاسبية يجب أن تكون نفس المعاملة           
ب محاسبة الدفع على أنه إعـادة       عند إلغاء منح األسهم أو خيارات األسهم، استنتج المجلس أنه يج          

 . من حقوق الملكيةإقتطاعشراء حصة حقوق ملكية، أي ك
  

  

عتراف بالخدمات المستلمة خالل    إلوأشار المجلس أن معاملته المقترحة تعني استمرار المنشأة في ا          ٢٣٤ إستنتاج

ستحقاق األصلية، رغم أن المنشأة يمكن أن تكون قد دفعت تعـويض نقـدي              إلما تبقى من فترة ا    

وناقش المجلس منهجاً بديالً مطبقاً فـي       .  المقابل عند إلغاء منح األسهم أو خيارات األسهم        للطرف

إذا قامت المنشأة بتسوية أسهما أو خيارات أسهم غير مستحقة          : ١٢٣بيان معايير المحاسبة المالية     

وُيقتضي من  . ، فإنه تتم معاملة تلك األسهم أو خيارات األسهم كما لو أنه تم استحقاقها مباشرة              نقداً

عتراف فوراً بمصروف معين مقابل مبلغ مصروف التعويض الذي تم بخـالف ذلـك              إلالمنشأة ا 

وعلى الرغم مـن أن المجلـس كـان         . ستحقاق األصلية إلعتراف به خالل ما تبقى من فترة ا       إلا

سيفضل تبني هذا المنهج، إال أنه كان سيكون من الصعب تطبيقه في سياق األسـلوب المحاسـبي             

 ، نظرا ألنه ال يوجد مبلغ محدد لمصروف تعويض غير معترف به           ٢قترح في مسودة العرض     الم

 . إن المبلغ المعترف به مستقبالً كان سيعتمد على عدد وحدات الخدمة المستلمة في المستقبل–
  

لم يوافق العديد من المجاوبين ممن أبدوا مالحظاتهم حول معاملة عمليات اإللغاء على المقترحات               ٢٣٥ إستنتاج

سـتمرار فـي    إلحيث أفادت مالحظاتهم أنه من غير المناسـب ا        . ٢اردة في مسودة العرض     الو

واقترح البعض مناهج أخرى، بما في ذلك المنهج المطبق         . عتراف بالمصروف بعد إلغاء المنح    إلا

وبعد النظر في هذه المالحظات، ونظرا ألن المجلس        . ١٢٣في بيان معايير المحاسبة المالية رقم       

تبدال أسلوب وحدات الخدمة بأسلوب تاريخ المنح المعدل الـوارد فـي بيـان معـايير        قد قرر اس  

، استنتج المجلس أنه ينبغي عليه تبني نفس المنهج المطبق في بيان معـايير              ١٢٣المحاسبة المالية   

وبموجب بيان معايير المحاسبة المالية رقم      .  بشأن عمليات اإللغاء والتسوية    ١٢٣المحاسبة المالية   

ستحقاق المباشر ألدوات حقوق    إلعلى أنها ناتجة عن ا    ) بما في ذلك اإللغاء   (، تُعتبر التسوية    ١٢٣
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عتراف بمبلغ مصروف التعويض، المقاس في تاريخ المنح لكن غير المعترف به            إلويتم ا . الملكية

  .بعد، مباشرة في تاريخ التسوية أو اإللغاء
  

 مداوالته بشأن المقترحات الواردة فـي مـسودة         وباإلضافة إلى المسائل المذكورة أعاله، وخالل      ٢٣٦ إستنتاج
.  مسائل أكثر تفصيال تتعلق بالتعديالت واإللغـاءات       أيضاً عتبارإل، أخذ المجلس بعين ا    ٢العرض  

  -:ونظر المجلس بالتحديد فيما يلي

أي تكون القيمة العادلة ألداة معدلة أقل من        ( ينتج عنه انخفاض في القيمة العادلة        تعديالً  )أ (
  ).ادلة ألداة أصلية، مقاسة في تاريخ التعديلالقيمة الع

 ).اًنخفاضإزيادة و(تغييراً في عدد أدوات حقوق الملكية الممنوحة   )ب (

زيـادة  (سـتحقاق   إلما يسبب تغييراً فـي طـول فتـرة ا         كتغييراً في شروط الخدمة،       )ج (
 ).اًوانخفاض

 )اًوانخفاضزيادة (ستحقاق إلتغييراً في شروط األداء، ما يسبب تغييراً في احتمالية ا  )د (

 .لتزاماتإتغييراً في تصنيف المنح، من حقوق ملكية إلى )   هـ(
  

واستنتج المجلس أنه عند تبني أسلوب قياس تاريخ المنح، يجـب أن تـضمن متطلبـات إجـراء                   ٢٣٧ إستنتاج

التعديالت واإللغاءات أن ال تتمكن المنشأة، عند طريق تعديل أو إلغاء منح األسـهم أو خيـارات                 

 وبناءاً. عتراف بمصروف التعويض على أساس القيم العادلة في تاريخ المنح         إلاألسهم، من تفادى ا   

علـى  (عليه، استنتج المجلس أنه بالنسبة للترتيبات المصنفة كترتيبات تتم تسويتها بحقوق الملكية             

عتراف بالقيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية في تاريخ المنح خـالل       إل، على المنشأة ا   )األقل مبدئياً 

ستحقاق، ما لم يخفق الموظف في استحقاق أدوات حقوق الملكية تلـك بموجـب شـروط                إلافترة  

 .ستحقاق األصليةإلا
 

 خالل مناقشة اقتراحاته الواردة في مسودة العرض بشأن الشروط التي تحفز الموظف علـى األداء             أ٢٣٧ إستنتاج

امل مع اإلخفاق في تلبية     ، درس المجلس كيفية التع    ٢٠٠٦وعمليات اإللغاء التي نشرت في فبراير       

نه إجل التناسق مع طريقة قياس تاريخ المنح، ف       أواستنتج المجلس أنه ومن     . الشروط غير المحفزة  

يجب أن ال يكون لإلخفاق في تلبية الشروط غير المحفزة اثر محاسبي عندما ال تستطيع المنـشاة                 

 عتراف أن تستمر المنشاة في اإل     ويجب. أو الطرف المقابل تحديد ما إذا كان قد تلبية تلك الشروط          

 ما لم يخفق الموظـف  ستحقاقبالمصروف، على أساس القيمة العادلة لتاريخ المنح، خالل فترة اإل         

  . في تلبية شروط تحفيز الموظف على األداء

  

ـ                  ب٢٣٨إستنتاج ان  لكن استنتج المجلس أن إخفاق المنشأة في تلبية الشروط غير المحفزة يعتبر عملية إلغاء إذا ك

عالوة على ذلـك، أشـار      . باستطاعة المنشأة أن تحدد ما إذا كان قد تلبية الشروط غير المحفزة           

المجلس إلى عدم وجود معايير غير عشوائية أو غير مبهمة للتميز بين قرار الطرف المقابل بعدم                

يـده  ودرس المجلس وضع افتراض يمكن تفن. تلبية الشروط غير المحفزة واإللغاء من قبل المنشأة  

إلغاء، مـا لـم   ) أو ال يعتبر(وهو أن إخفاق الطرف المقابل في تلبية الشروط غير المحفزة يعتبر     

وال يعتقد المجلـس    . التأثير على قرار الطرف المقابل    ) أو تملك بعض  (يبرهن أن المنشأة ال تملك      

فية لتحديد مـا    أن المعلومات بشأن عمليات اتخاذ القرار في المنشأة والتي تتوفر للعامة ستكون كا            
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ستنتج المجلس أن اإلخفاق في تلبية الشروط غير المحفزة يجب أن           إلذلك،  . إذا تم تفنيد االفتراض   

يعامل كعملية إلغاء عندما ال تستطيع المنشأة أو الطرف المقابل تحديد ما إذا كان قد تلبيـة تلـك                   

  . الشروط

  
  نقداً مكافأة الموظفين مقابل اإلرتفاع في سعر األسهم المدفوعة

  

، حتى لو لم تكن تتـضمن إصـدار أسـهم أو            "على أساس األسهم  "تعتبر بعض المعامالت قائمة      ٢٣٨ إستنتاج
إن مكافأة الموظفين مقابل اإلرتفاع في      .  خيارات أسهم أو أي شكل آخر من أدوات حقوق الملكية         

) آخـر أو طرف   ( هي معامالت يستند فيها مبلغ النقد المدفوع للموظف          نقداًسعر األسهم المدفوعة    
ستحقاق، مثل بقـاء    إلإلى أساس الزيادة في سعر السهم خالل فترة محددة، تخضع عادة لشروط ا            

الحظ أن المناقشة التالية تركـز علـى مكافـأة          . (الموظف في خدمة المنشأة خالل الفترة المحددة      
ل هذه   على مث  أيضاًالموظفين مقابل اإلرتفاع في سعر األسهم الممنوحة للموظفين، ولكنها تنطبق           

  ).المكافأة الممنوحة ألطراف أخرى
  

وفيما يتعلق بالمفاهيم المحاسبية، فإن معامالت الدفع على أساس األسهم التي تتضمن تدفقاً صادرا               ٢٣٩ إستنتاج
تختلف عن المعامالت التي يتم فيها استالم البضاعة أو الخدمات كمقابـل            ) أو أصول أخرى  (للنقد  

 .إلصدار أدوات حقوق الملكية
  

ة التي تتم تسويتها بحقوق الملكية، فإن جانباً واحداً فقط من المعاملة يسبب تغييراً في               وفي المعامل  ٢٤٠ إستنتاج
والجانب اآلخـر مـن     . لكن ال يتم صرف أية أصول     ) الخدمات(األصول، أي يتم استالم األصل      

ووفقا لذلك، ال يكـون إعـادة   . المعاملة يزيد من حقوق الملكية؛ لكن ال يسبب تغييراً في األصول        
 ألنه ال يتم إعـادة      أيضاً مبلغ المعاملة عند التسوية غير ضروريا فقط، بل أنه غير مناسب             قياس

  .قياس حصص حقوق الملكية
  

، يسبب جانبي المعاملة تغييراً في األصـول،  نقداًوعلى النقيض من ذلك، وفي معاملة تتم تسويتها     ٢٤١ إستنتاج
لذلك، مهما كانت القيمة    . هايةفي الن ) النقد(ويتم صرف األصل    ) الخدمات(أي يتم استالم األصل     

عتراف بالتغيير  إل، سيكون من الضروري في النهاية ا      )الخدمات المستلمة (المنسوبة لألصل األول    
وعليه، مهما كانت الكيفية التـي تـتم فيهـا          ). النقد(في األصول عندما يتم صرف األصل الثاني        

لتعادل مبلغ  " زيادتها بشكل حقيقي  " يجب   ، فإنه نقداًمحاسبة المعاملة بين استالم الخدمات والتسوية       
  .النقد المدفوع، من أجل محاسبة كال التغييرين في األصول

  
 تنطوي على تدفق صادر من      نقداًوألن مكافأة الموظفين مقابل اإلرتفاع في سعر األسهم المدفوعة           ٢٤٢ إستنتاج

ة مقابل اإلرتفاع   ، ينبغي محاسبة مكافأة الموظفين النقدي     )بدال من إصدار أدوات حقوق ملكية     (النقد  
ويبدو ذلك صريحاً، لكن هنـاك بعـض        . في سعر األسهم وفقا للمحاسبة العادية اللتزامات مماثلة       

  -: وهيعتبارإلالتساؤالت يجب أن تؤخذ بعين ا

ستحقاق، أي قبـل أن يـستوفي الموظفـون         إللتزام قبل تاريخ ا   إلعتراف با إلهل يجب ا    )أ (
  لنقدية؟لدفعة اصبحوا مخولين بدون شرط االشروط لي

 لتزام؟إلوإذا كان األمر كذلك، كيف يجب قياس ذلك ا  )ب (

 كيف يجب عرض المصروف في بيان الدخل؟  )ج (
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  ستحقاق؟إللتزام قبل تاريخ اإهل يوجد 
  

ستحقاق، ألنه ال يوجد لـديها التـزام   إللتزام حتى تاريخ اإيمكن النقاش بأن المنشأة ال يكون لديها    ٢٤٣ إستنتاج
ن يستوفوا الشروط التي تخولهم بدون شرط الستالم النقـد؛ إذ     للموظفين إلى أ   نقداًحالي لكي تدفع    

  .لتزام طارئإستحقاق يوجد فقط إلأنه بين تاريخ المنح وتاريخ ا
  

، وليس  نقداًالحظ المجلس أن هذا النقاش ينطبق على كافة أنواع منافع الموظفين التي تتم تسويتها                ٢٤٤ إستنتاج
 على سبيل المثال، يمكن النقاش بأن لـيس         .فقط مكافأة الموظفين مقابل اإلرتفاع في سعر األسهم       

. ستحقاق المحددة إللدى المنشأة التزام لدفعات التقاعد للموظفين إلى أن يستوفي الموظفين شروط ا           
منـافع  " ١٩وقد تطرقت لجنة معايير المحاسبة الدولية إلى هذا النقاش في معيار المحاسبة الدولي              

  : يليات على ماستنتاجإلوينص أساس ا". الموظفين
  

لتزامات الناشئة عن خطط    إلعتراف با إل ا ١٩ من معيار المحاسبة الدولي الجديد رقم        ٥٤تلخص الفقرة   
 على أسـاس    ١٩ من معيار المحاسبة الدولي الجديد رقم        ٥٤وتعتمد الفقرة   ... المنافع المحددة وقياسها  

ويعتقد المجلـس أن    ... ف به عتراإللتزام في إطار لجنة معايير المحاسبة الدولية ومعايير ا        إلتعريف ا 
لتزام بموجب خطة المنافع المحددة عندما يقدم الموظف خدمات مقابل منـافع موعـودة              إلدى المنشأة   

لتزام قائم حتى لو لم يتم استحقاق المنفعة، بعبارة أخـرى، إذا            إلويعتقد المجلس أن ا   ...بموجب الخطة 
على سبيل المثـال، لنفـرض أن       . لمستقبليكان حق الموظف في استالم المنافع مشروطاً بالتوظيف ا        

في نهاية السنة األولى،    .  للموظفين الذين يبقون في الخدمة لمدة سنتين       ١٠٠منشأة تقدم منافع مقدارها     
ال يكون الموظف والمنشأة في نفس المركز كما في بداية السنة األولى، ألنه يجب على الموظف العمل                 

وعلى الرغم من وجـود احتمـال       . صبح مخوال الستالم المنفعة   سنة واحدة، بدال من سنتين، قبل أن ي       
لتزاماً، ومن وجهة نظر المجلس، يجب أن ينـتج عنـه           إبعدم استحقاق المنفعة، فإن ذلك الفرق يشكل        
لتزام بقيمته الحالية أفضل تقـدير      إلويعكس قياس ذلك ا   . اعتراف بالتزام معين في نهاية السنة األولى      

ات، الفقـرات   سـتنتاج إل، أساس ا  ١٩معيار المحاسبة الدولي    . (استحقاق المنفعة للمنشأة الحتمالية عدم    
١٤-١١.(  

  
، الـذي   ١٩ على ذلك، استنتج المجلس أنه من أجل اإلنسجام مع معيار المحاسبة الـدولي               وبناءاً ٢٤٥ إستنتاج

لتزام معين فيما يخـص     إعتراف ب إل، يجب ا  نقداًيغطي منافع الموظفين األخرى التي تتم تسويتها        
ستحقاق، حيث يـتم    إل خالل فترة ا   نقداً الموظفين مقابل اإلرتفاع في سعر األسهم المدفوعة         مكافأة

لتزام، استنتج  إلوعليه، مهما كانت الطريقة التي يتم بها قياس ا        .  تقديم الخدمات من قبل الموظفين    
ترتـب  ستحقاق، إلى الحد الذي يؤدي فيه الموظفون ما ي        إلالمجلس أنه يجب استحقاقه خالل فترة ا      

تفاق أن يؤدي الموظفون الخدمات خالل      إلعلى سبيل المثال، إذا اقتضت بنود ا      . تفاقإلعليهم من ا  
نسجام مع معاملـة منـافع   إللتزام خالل فترة الثالث سنوات تلك، با    إلثالث سنوات، يتم استحقاق ا    

  .نقداًالموظفين األخرى التي تتم تسويتها 
  

  لتزام؟إلكيف يجب قياس ا
  

ستحقاق إلى سعر سهم المنشأة في نهاية كـل فتـرة           إللمناهج البسيطة هو أن يستند ا     إن من أحد ا    ٢٤٦ إستنتاج
ستحقاق، تكون المـصاريف أكبـر فـي        إلوإذا ازداد سعر سهم المنشأة خالل فترة ا       . ماليتقرير  

وسبب ذلك هو أن كل فترة      . المالي األولى تقرير  المالي الالحقة مقارنة مع فترات ال     تقرير  فترات ال 
لتزام فيما يخص خدمات المـوظفين المـستلمة        إلالزيادة في ا  ) أ(سوف تتضمن آثار     يمالتقرير  

لتزام المنسوبة إلى الزيادة فـي سـعر سـهم          إلوالزيادة في ا  ) ب(المالي تلك،   تقرير  خالل فترة ال  
، ما يزيد المبلغ الواجب دفعه فيما يخـص خـدمات المـوظفين             التقرير المالي المنشأة خالل فترة    

  .مستلمةالسابقة ال
  

محاسبة  ٢٨والتفسير رقم   ) ٢٥الفقرة   (١٢٣وينسجم هذا المنهج مع بيان معايير المحاسبة المالية          ٢٤٧ إستنتاج
مكافأة الموظفين مقابل اإلرتفاع في سعر األسهم وخيارات األسهم المتغيرة األخـرى أو خطـط               

  .المنح
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إن القيمة العادلـة لمكافـأة      وكما في خيارات األسهم، ف    .  للقيمة العادلة  غير أن هذا ال يعتبر منهجاً      ٢٤٨ إستنتاج
الزيادة فـي سـعر     (الموظفين مقابل اإلرتفاع في سعر األسهم تتضمن كال من قيمتها الجوهرية            

قيمة حق المشاركة في الزيادة المستقبلية في سعر السهم، إن          (وقيمتها الزمنية   ) السهم حتى تاريخه  
 نمـوذج معـين     إستخدامويمكن  ). وجدت، التي يمكن أن تحدث بين تاريخ التقييم وتاريخ التسوية         

  .لتسعير الخيارات لتقدير القيمة العادلة لمكافأة الموظفين مقابل اإلرتفاع في سعر األسهم
  

ستحقاق، يتم إعادة قيـاس     إللتزام خالل فترة ا   إلوفي النهاية، مهما كانت الطريقة التي يقاس بها ا         ٢٤٩ إستنتاج
ن مقابل اإلرتفاع فـي سـعر األسـهم،          وبالتالي المصروف، عند تسوية مكافأة الموظفي      -لتزامإلا

وسوف يعتمد مبلغ النقد المدفوع علـى القيمـة الجوهريـة لمكافـأة             . لتعادل مبلغ النقد المدفوع   
لتزام مكافـأة   إويدعم البعض قياس    . الموظفين مقابل اإلرتفاع في سعر األسهم في تاريخ التسوية        

ية لهذا السبب، وألنه من األسهل قيـاس        الموظفين مقابل اإلرتفاع في سعر األسهم بالقيمة الجوهر       
  .القيمة الجوهرية

  
استنتج المجلس أن قياس مكافأة الموظفين مقابل اإلرتفاع في سعر األسهم بالقيمـة الجوهريـة ال                 ٢٥٠ إستنتاج

. ينسجم مع أساس قياس القيمة العادلة المطبق، في معظم الحاالت، فيما تبقى من هـذا المعيـار                
اس القيمة العادلة هو أكثر تعقيداً في التطبيق، فمن المحتمـل           وعالوة على ذلك، رغم أن أساس قي      

 عمليات منح لمكافأة جديدة     مثالًأن تقيس منشآت عديدة القيمة العادلة ألدوات مماثلة بشكل منتظم،           
للموظفين مقابل اإلرتفاع في سعر األسهم أو خيار سهم جديد، ما يوفر معظم المعلومات المطلوبة               

تقريـر   العادلة لمكافأة الموظفين مقابل اإلرتفاع في سعر األسهم في كل تاريخ            إلعادة قياس القيمة  
وزيادة على ذلك، وألن أساس قياس القيمة الجوهرية ال يتضمن القيمة الزمنية، فال يعتبـر               . مالي

مقياسا مالئما اللتزام مكافأة الموظفين مقابل اإلرتفاع فـي سـعر األسـهم أو تكلفـة الخـدمات                  
  .المستهلكة

  
لتزام مع مسألة كيفية عرض المصروف ذو العالقة في بيان الـدخل،            إلترتبط مسألة كيفية قياس ا     ٢٥١ إستنتاج

  .كما هو موضح أدناه
    

  كيف ينبغي عرض المصروف ذو العالقة في بيان الدخل؟

ومن . تماثل مكافأة الموظفين مقابل اإلرتفاع في سعر األسهم من ناحية اقتصادية خيارات األسهم             ٢٥٢ إستنتاج
عض أن المعاملة المحاسبية لمكافأة الموظفين مقابل اإلرتفاع في سعر األسهم يجـب             هنا يناقش الب  

غير أنه وكما أشير    ). ١١٣الفقرة   (سابقاًأن تكون نفس معاملة خيارات األسهم، وذلك كما نوقش          
 يوجد في المعاملة التي تتم تسويتها بحقوق الملكية تغيير وحيد           ٢٤١ و ٢٤٠ ستنتاج اإل في فقرتين   

في حين يوجد في المعاملة التي تتم تسويتها        ) البضاعة أو الخدمات المستلمة   (في األصول   في صا 
البضاعة أو الخدمات المستلمة والنقـد أو األصـول األخـرى           ( تغييرين في صافي األصول      نقداً

، نقـداً وللتمييز بين آثار كل تغيير في صافي األصول في المعاملة التي تتم تـسويتها               ). المدفوعة
 -:فصل المصروف إلى عنصرين همايجب 

  

مبلغ يقوم على أساس القيمة العادلة لمكافأة الموظفين مقابل اإلرتفاع في سعر األسهم في               •
ستحقاق، بطريقة تماثل محاسبة المعامالت التـي       إلتاريخ المنح، معترف به خالل فترة ا      

  و،تكون فيها البضاعة أو الخدمات هي المقابل ألدوات الملكية في المنشأة
  

تغييرات في التقدير بين تاريخ المنح وتاريخ التسوية، أي كافة التغيرات المطلوبة إلعادة              •
 . قياس مبلغ المعاملة ليساوي المبلغ المدفوع في تاريخ التسوية

  
، استنتج المجلس أن المعلومات بشأن هذين العنصرين ستكون مفيدة          ٢عند إعداد مسودة العرض      ٢٥٣ إستنتاج

على سبيل المثال، يعتبر مستخدمو البيانات المالية أن آلثـار إعـادة            . يةلمستخدمي البيانات المال  
 عليه، استنتج المجلس أنه يجب أن يكون هنـاك إفـصاحاً            اًوبناء. لتزام قيمة توقع ضئيلة   إلقياس ا 

منفصالً، إما في مقدمة البيانات المالية أو في المالحظات، بشأن ذلك الجـزء مـن المـصروف                 
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لتزام بـين   إلفترة محاسبية ُينسب إلى التغيرات في القيمة العادلة المقدرة ل         المعترف به خالل كل     
  .تاريخ المنح وتاريخ التسوية

  
 لم يوافقوا على اإلفصاح المقتـرح، مجـادلين         ٢ مسودة العرض    في ردهم على  بعض  الغير أن    ٢٥٤ إستنتاج

وكذلك حـساب،    نقداًبالقول أن الطلب من المنشأة محاسبة المعاملة على أنها معاملة تتم تسويتها             
تفاق عبارة عن معاملـة     إلألغراض اإلفصاح، ما كان يمكن أن يكون عليه مبلغ المعاملة إذا كان ا            

 .تتم تسويتها بحقوق ملكية، يشكل عبئاً وغير مالئما
  

 إلى أن قراره لتبني أسلوب تـاريخ        أيضاً هذه المالحظات وأشار     عتبارإلوقد أخذ المجلس بعين ا     ٢٥٥ إستنتاج

 سيزيد األمـر تعقيـداً بالنـسبة        ١٢٣ي بيان معايير المحاسبة المالية رقم       المنح المعدل الوارد ف   

للمنشآت في تحديد المبلغ الواجب اإلفصاح عنه، ألنه سيكون من الضروري التمييز بـين آثـار                

 على ذلـك    وبناءاً. اإللغاءات وآثار تغيرات القيمة العادلة عند حساب المبلغ الواجب اإلفصاح عنه          

حتفاظ باإلفصاح كمتطلب إلزامي، بل يجب أن يتم تقديمه كمثـال           إله ال يجب ا   استنتج المجلس أن  

علـى سـبيل المثـال، إن       . على اإلفصاح اإلضافي الذي ينبغي على المنشآت النظر في تقديمه         

 والتي تشهد تقلبات كبيرة في سعر       نقداًالمنشآت التي لديها كم كبير من الترتيبات التي تتم تسويتها           

  .محتمل أن تجد اإلفصاح مفيد لمستخدمي بياناتها الماليةاألسهم، من ال
  

  معامالت الدفع على أساس األسهم  مع بدائل النقد
  

بموجب بعض ترتيبات الدفع على أساس األسهم الخاصة بالموظفين، بإمكان المـوظفين اختيـار               ٢٥٦ إستنتاج
وهناك العديـد   . هم بدل األسهم أو خيارات األسهم، أو بدالً من ممارسة خيارات األس           نقداًستالم  إلا

على . ختالفات المحتملة لترتيبات الدفع على أساس األسهم التي يمكن بموجبها دفع بديل نقد            إلمن ا 

 يمكن  مثالًسبيل المثال، يمكن أن يكون أمام الموظفين أكثر من فرصة الختيار استالم بديل النقد،               

ستحقاق، أو اختيار   إلسهم في تاريخ ا   للموظفين اختيار استالم النقد بدالً من األسهم أو خيارات األ         

تفاق للمنشأة خيار التسوية،    إلويمكن أن توفر بنود ا    . استالم النقد بدالً من ممارسة خيارات األسهم      

سـتحقاق أو   إلأي ما إذا ستدفع بديل النقد بدالً من إصدار األسهم أو خيارات األسهم في تـاريخ ا                

ويمكن أن يكون مبلغ بديل النقـد ثابتـاً أو          . سهمبدال من إصدار األسهم عند ممارسة خيارات األ       

متغيراً، فإذا كان متغيراً يمكن أن يكون قابال للتحديد بطريقة تتعلق أو ال تتعلـق بـسعر أسـهم                   
  .المنشأة

  
يتضمن هذا المعيار أساليب محاسبية مختلفة للمعامالت التي تشتري فيها المنـشأة البـضاعة أو                ٢٥٧ إستنتاج

تي تتحملها أمام المورد والمعامالت التي تكون فيهـا البـضاعة أو            الخدمات مقابل اإللتزامات ال   

 عليه، إذا أتيح للمنشأة أو الموظف إمكانية        اًوبناء. الخدمات هي المقابل ألدوات الملكية في المنشأة      

وقد أخذ المجلس بعـين     . اختيار التسوية، من الضروري تحديد األسلوب المحاسبي الالزم تطبيقه        
وللمنشأة اختيـار   ) ب(للموظف اختيار التسوية    ) أ(تفاق  إل التي توفر فيها بنود ا      الحاالت عتبارإلا

  .التسوية
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  ختيار التسوية إتفاق توفر للموظف إلبنود ا
  

، اإلطارلتزامات بموجب   إال تؤدي معامالت الدفع على أساس األسهم بدون بدائل النقد إلى نشوء              ٢٥٨ إستنتاج
غير أن هذا ليس واقـع      . صول األخرى إلى جهة أخرى    ألنه ال ُيطلب من المنشأة نقل النقد أو األ        

وفي هـذه   . الحال إذا أعطى العقد بين المنشأة والموظف حقا تعاقديا للموظف للمطالبة ببديل النقد            
 علـى ذلـك،     وعالوةً. لتزامإالحالة، يوجد على المنشأة التزام بنقل النقد للموظف وبالتالي يوجد           

 حقا مـشروطا    أيضاًية بحقوق الملكية بدالً من النقد، يكون له         وألنه يحق للموظف المطالبة بالتسو    
لذا، تم منح الموظف في تاريخ المنح حقوقا في أداة مالية مركبـة؛ أي              . في أدوات حقوق الملكية   

  .أداة مالية تتضمن كل من عنصري الدين وحقوق الملكية
  

د هي دائماً نفس القيمة العادلة لبديل       ومن الشائع هيكلة البدائل بحيث تكون القيمة العادلة لبديل النق          ٢٥٩ إستنتاج
ختيار بين خيارات األسهم ومكافأة الموظفين      إل إذا كان أمام الموظف فرصة ا      مثالًحقوق الملكية،   

غير أنه إذا لم يكن الحال كذلك، فإن القيمة العادلة لألداة الماليـة     . مقابل اإلرتفاع في سعر األسهم    
بسبب إمكانية أن تكون األسهم أو خيارات       (عادلة لبديل النقد    المركبة تتجاوز عادة كل من القيمة ال      

بسبب إمكانية أن يكون بديل     (والقيمة العادلة لألسهم أو الخيارات      ) األسهم أكثر قيمة من بديل النقد     
  ).النقد أكثر قيمة من األسهم أو الخيارات

  
سبتها كأداة مركبة يتم فصلها     ، فإن األداة المالية التي تتم محا      ٣٢وبموجب معيار المحاسبة الدولي      ٢٦٠ إستنتاج

إلى عنصري الدين وحقوق الملكية، عن طريق توزيع العوائد المستلمة مقابل إصدار أداة مركبـة               
لتزام ومـن ثـم   إلويستلزم هذا تحديد القيمة العادلة لعنصر ا. على عنصري الدين وحقوق الملكية    

تبر هذا ممكناً إذا كانت تلك العوائد       ويع. تعيين ما تبقى من العوائد المستلمة لعنصر حقوق الملكية        
وإذا لم تكـن تلـك      . عبارة عن مقابل نقدي أو غير نقدي من الممكن قياس قيمته العادلة بموثوقية            

  .هي الحالة، فمن الضروري تقدير القيمة العادلة لألداة المركبة نفسها
  

) بديل النقـد  (تزام أوالً   لإلواستنتج المجلس أنه يجب قياس األداة المركبة عن طريق تقييم عنصر ا            ٢٦١ إستنتاج
 بحيث يأخذ ذلك التقييم في الحسبان أنه        - )أداة حقوق الملكية  (ومن ثم تقييم عنصر حقوق الملكية       

.  وجمع قـيم العنـصرين معـاً       - يجب على الموظف إلغاء بديل النقد الستالم أداة حقوق الملكية         
، والذي يتم بموجبـه قيـاس       ٣٢ي  وينسجم هذا مع المنهج الذي تم تبنيه في معيار المحاسبة الدول          

وإذا كانت القيمة العادلـة لكـل       . لتزام أوالً ثم توزع القيمة المتبقية على حقوق الملكية        إلعنصر ا 
بديل تسوية هي دائما نفس القيمة، عندها ستكون القيمة العادلة لعنصر حقـوق الملكيـة لـألداة                 

ألداة المركبة هي نفـس القيمـة العادلـة         المركبة تساوي صفراً، وبالتالي ستكون القيمة العادلة ل       
  .لتزامإللعنصر ا

  
واستنتج المجلس أنه يجب على المنشأة محاسبة الخدمات المقدمة فيما يخص كـل عنـصر مـن                  ٢٦٢ إستنتاج

عناصر األداة المالية المركبة على حدة، لضمان انسجامها مع متطلبات هذا المعيار فيمـا يتعلـق                
لخدمات هـي المقابـل ألدوات الملكيـة فـي المنـشأة            بالمعامالت التي تكون فيها البضاعة أو ا      

والمعامالت التي تشتري فيها المنشأة البضاعة أو الخدمات مقابل اإللتزامات التي تتحملهـا أمـام           
عتراف بالخدمات المـستلمة،    إل عليه، وبالنسبة لعنصر الدين، يجب على المنشأة ا        اًوبناء. المورد

دما يقدم الموظفون الخدمات، بنفس الطريقة التي تعترف فيها         وبالتزام الدفع لقاء تلك الخدمات، عن     
بالمعامالت األخرى التي تشتري فيها المنشأة البضاعة أو الخدمات مقابل اإللتزامات التي تتحملها             

وبالنسبة لعنـصر حقـوق     ).  مكافأة الموظفين مقابل اإلرتفاع في سعر األسهم       مثالً(أمام المورد   
عتراف بالخدمات المستلمة، وبالزيادة في حقوق الملكية، عندما        إللمنشأة ا ، على ا  )إن وجد (الملكية  

يقدم الموظفون الخدمات، بنفس الطريقة التي تعترف فيها بالمعامالت األخرى التي تكـون فيهـا               
  .البضاعة أو الخدمات هي المقابل ألدوات الملكية في المنشأة
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يمته العادلة كما في تاريخ التسوية، قبل محاسبة        لتزام بق إلواستنتج المجلس أنه يجب إعادة قياس ا       ٢٦٣ إستنتاج
لتزام عن طريـق إصـدار أدوات       إلوهذا يضمن، في حال قامت المنشأة بتسوية ا       . لتزامإلتسوية ا 

حقوق ملكية، أن تقاس الزيادة الناتجة في حقوق الملكية بالقيمة العادلة للمقابل الذي يتم اسـتالمه                
  .لتزام الذي تتم تسويتهإلونها القيمة العادلة للقاء أدوات حقوق الملكية الصادرة، ك

  
 من إصدار أدوات حقـوق ملكيـة عنـد           بدالً نقداً أنه إذا دفعت المنشأة      أيضاًكما استنتج المجلس     ٢٦٤ إستنتاج

 فيما يخص عنصر حقـوق الملكيـة        سابقاًالتسوية، فإن أية مساهمات لحقوق الملكية معترف بها         
 بدالً من أدوات حقوق ملكيـة، يكـون         نقداًالقبض  وباختيار  . يجب أن تبقى ضمن حقوق الملكية     

وال يسبب ذلك الحدث تغييراً فـي       . الموظف قد تنازل عن حقوقه في استالم أدوات حقوق ملكية         
ات إسـتنتاج وهذا ينسجم مـع     . صافي األصول وبالتالي ال يوجد تغيير في إجمالي حقوق الملكية         

 -٢١٨ إستنتاجانظر الفقرات   (حقوق الملكية   المجلس بشأن العمليات األخرى إلنقضاء مدة أدوات        
  ).٢٢١ إستنتاج

  
  تفاق توفر للمنشأة اختيار التسويةإلبنود ا

  

تفاق للمنشأة اختيار ما إذا تريد      إلبالنسبة لمعامالت الدفع على أساس األسهم التي توفر فيها بنود ا           ٢٦٥ إستنتاج
أوالً أن تحـدد مـا إذا        أو عن طريق إصدار أدوات حقوق ملكية، يجب على المنشأة            نقداًالتسوية  

وبالرغم أن العقد   .   وبالتالي ال يكون متاح أمامها فعلياً خيار للتسوية        نقداًكان لديها التزام للتسوية     
 أو عن طريق إصـدار أدوات       نقداًيمكن أن ينص على إمكانية المنشأة اختيار ما إذا تريد التسوية            

 إذا كان اختيار التسوية     نقداًلتزام بالتسوية   إ حقوق ملكية، استنتج المجلس أن المنشأة سيكون عليها       
، أو  ) ألن المنشأة ممنوعة قانونياً من إصدار األسـهم        مثالً(بحقوق الملكية ليس له جوهر تجاري       

 بالتسوية  عموماً، أو تقوم    نقداًإذا كان لدى المنشأة ممارسة سابقة أو سياسة معلنة بوجوب التسوية            
 إذا كانـت األسـهم      نقـداً لتزام التسوية   إ أيضاًوعلى المنشأة   . ذلك كلما طلب الطرف المقابل      نقداً

، إمـا  سـترداد إلقابلـة ل ) بما في ذلك األسهم التي تصدر عند ممارسة خيارات األسهم         (الصادرة  
  .أو بحسب اختيار الطرف المقابل) عند توقف التوظيف(إلزامياً 

  
أشـار المجلـس إلـى أن     ،٢ العرض وخالل إعادة مداوالته بشأن المقترحات الواردة في مسودة ٢٦٦ إستنتاج

التصنيف كالتزامات أو حقوق ملكية للترتيبات التي يبدو فيها أنه يوجد أمام المنشأة خيار التسوية،               

، والذي يقتضي أن يتم تصنيف مثل هذا        ٣٢يختلف عن التصنيف بموجب معيار المحاسبة الدولي        

إذا لم يكن العقد (أو كأداة مركبة    ) عقد مشتق إذا كان العقد عبارة عن      (الترتيب إما بالكامل كالتزام     

ختالفات األخرى بـين المعيـار الـدولي     إلاته بشأن ا  إستنتاجنسجام مع   إلغير أنه با  ). عقداً مشتقاً 

 إسـتنتاج  -١٠٦ إسـتنتاج نظر الفقرات   أ (٣٢ ومعيار المحاسبة الدولي     ٢إلعداد التقارير المالية    

الف، بانتظار نتيجة مشروعه طويل األجـل حـول         ختإل، قرر المجلس الحفاظ على هذا ا      )١١٠

  .لتزامات وحقوق الملكيةإلالمفاهيم، والذي يتضمن مراجعة تعريف ا
  

 إلى أن تختار القيام بذلك، فإنه فـي الوقـت الـذي             نقداًوحتى إذا لم تكن المنشأة ملزمة بالتسوية         ٢٦٧ إستنتاج
ساؤل حول كيفية محاسبة الجانب     وهذا يثير الت  . لتزام عن مبلغ الدفعة النقدية    إتختار فيه ذلك ينشأ     

وإجمالي المصروف  ) ب(مبلغ الدفعة النقدية    ) أ(ويمكن مناقشة أن أي فرق بين       . المدين من القيد  
والذي يمكن أن يعتمد علـى      (المعترف به لقاء الخدمات المستلمة والمستهلكة حتى تاريخ التسوية          

عتراف به كتعـديل علـى مـصروف        إليجب ا ) قيمة بديل تسوية حقوق الملكية في تاريخ المنح       
لكن نظرا أن الدفعة النقدية هي لتسوية حصة حقوق ملكية، استنتج المجلس            . تعويضات الموظف 

، أي  اإلطارأن معاملة الدفعة النقدية على أنها إعادة شراء لحصة حقوق ملكية هو أمر ينسجم مع                
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يل على مصروف التعويـضات  وفي هذه الحالة، ال ُيقتضي وجود تعد.  من حقوق الملكية   إقتطاعك
  .عند التسوية

  
عتراف بمصروف إضافي إذا اختارت المنشأة بـديل تـسوية          إلإال أن المجلس استنتج أنه يجب ا       ٢٦٨ إستنتاج

بقيمة عادلة أعلى، وحيث أن المنشأة دفعت طوعاً أكثر مما يلزمها، فإنها تتوقع افتراضياً أن تستلم           
  .فين مقابل القيمة اإلضافية الممنوحةخدمات إضافية من الموظ) مسبقاًأو أنها استلمت (

  

  ات عامة بشأن محاسبة خيارات أسهم الموظفينإستنتاج
  

عتراف بمعامالت الدفع علـى     إل كافة القضايا الرئيسية المتعلقة با     عتبارإلأخذ المجلس أوال بعين ا     ٢٦٩ إستنتاج
ومـن ثـم وضـع بعـض        . ات حول تلك القـضايا    إستنتاجأساس األسهم وقياسها، وتوصل إلى      

ات العامة، وبالتحديد بشأن التعامل مع خيارات أسهم الموظفين، والتي هي واحدة مـن              اجستنتإلا
ات، أخـذ المجلـس بعـين       ستنتاجإلولدى توصله إلى تلك ا    . أكثر جوانب المشروع إثارة للجدل    

   -: القضايا التاليةعتبارإلا

 المتحدة األمريكيةالمطبقة في الواليات  عموماًتحقيق المقاربة مع مبادئ المحاسبة المقبولة  •
عتراف مقابل اإلفصاح عن المصاريف الناشئة من معامالت الدفع على أساس األسـهم             إلا •

 للموظفين
 موثوقية قياس القيمة العادلة لخيارات أسهم الموظفين •

  

المطبقة في الواليات المتحدة     عموماًتحقيق المقاربة مع مبادئ المحاسبة المقبولة       
  األمريكية

 المجلس على إعداد معيـار دولـي        ٢ ورقة المناقشة ومسودة العرض      ن على المجاوبيحث بعض    ٢٧٠ إستنتاج
 عمومـاً إلعداد التقارير المالية يستند إلى المتطلبات القائمة بموجب مبادئ المحاسـبة المقبولـة              

  . (US GAAP) المطبقة في الواليات المتحدة األمريكية
  

ار يستند إلى بيان معايير المحاسـبة       ، حث المجاوبون المجلس على إعداد معي      تحديداًوبشكل أكثر    ٢٧١ إستنتاج
 السبب وراء هـذا     عموماًونظرا ألن تحقيق المقاربة بين معايير المحاسبة كان         . ١٢٣المالية رقم   

 المطبقة في الواليات المتحدة األمريكيـة      عموماًقتراح، درس المجلس مبادئ المحاسبة المقبولة       إلا
لمبادئ حـول الـدفع علـى       بهذه ا نات الرئيسية   والبيا. بشكل شامل، وليس فقط ناحية واحدة منها      

 محاسبة األسهم الـصادرة للمـوظفين،      ٢٥أساس األسهم هو رأي مجلس المبادئ المحاسبية رقم         
  . ١٢٣وبيان معايير المحاسبة المالية رقم 

  

   ٢٥رأي مجلس المبادئ المحاسبية رقم 
  

ول خطط أسـهم المـوظفين   وتتنا. ١٩٧٢ في العام ٢٥رأي مجلس المبادئ المحاسبية رقم       صدر ٢٧٢ إستنتاج
غير المتعلقة باألداء والخطط المتعلقة باألداء والخطط المتغيـرة         ) الثابتة(فقط، وتميز بين الخطط     

  .األخرى
  

أي الفرق بين سعر السهم وسـعر       (بالنسبة للخطط الثابتة، يتم قياس المصروف بالقيمة الجوهرية          ٢٧٣ إستنتاج
عتـراف بـه    إل ينتج هذا عن مصروف يتم ا      ونموذجياً، ال . ، إن وجد، في تاريخ المنح     )الممارسة

للخطط الثابتة، ألن معظم خيارات األسهم الممنوحة بموجب الخطط الثابتة يـتم منحهـا بـسعر                
وبالنسبة للخطط المتعلقة باألداء والخطط المتغيرة األخـرى، يـتم قيـاس            . مساوي لسعر السوق  

هو التاريخ الذي يكون فيه عـدد       وتاريخ القياس   . المصروف بالقيمة الجوهرية في تاريخ القياس     
وحيـث  . األسهم أو خيارات األسهم التي يكون الموظف مخول باستالمها وسعر الممارسة ثابتين           
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أنه من المحتمل أن يصادف تاريخ القياس هذا في وقت الحق لتاريخ المنح، فـإن أي مـصروف         
 باألداء سيكون أكبر    يخضع للشك، وإذا كان سعر السهم في تزايد، فإن مصروف الخطط المتعلقة           

  .منه للخطط الثابتة
  

، أشار مجلس معايير المحاسبة المالية إلـى أن رأي          ١٢٣وفي بيان معايير المحاسبة المالية رقم        ٢٧٤ إستنتاج
فتقاره أليـة   إل واجه انتقاداً لما تأتى عنه من نتائج غير عادية و          ٢٥مجلس المبادئ المحاسبية رقم     

تج عن متطلبات رأي مجلس المبادئ المحاسبية رقـم         على سبيل المثال، ن   . أسس مفاهيمية ضمنية  
عتراف بمصروف معين لخيارات األسهم المتعلقة بـاألداء، لكـن ال يـتم عـادة               إل ا نموذجياً ٢٥
وهذه نتيجة غير عادية ألن خيـارات األسـهم         . عتراف بأي مصروف لخيارات األسهم الثابتة     إلا

وزيـادة علـى    . يارات األسهم المتعلقة باألداء   الثابتة تكون عادة أكثر قيمة في تاريخ المنح من خ         
  :ذلك، فإن حذف مصروف معين لخيارات األسهم الثابتة يضعف من جودة البيانات المالية

  

إن البيانات المالية الناتجة هي أقل مصداقية مما يمكن أن تكون، والبيانات المالية للمنشآت التي تستخدم         
ثف ال تكون قابلة للمقارنة بتلك البيانات الخاصـة بالمنـشآت           خيارات أسهم الموظفين الثابتة بشكل مك     

  ). ٥٦، الفقرة ١٢٣بيان معايير المحاسبة المالية رقم (التي تستخدم بشكل كبير الخيارات الثابتة 
  

المطبقة في الواليات المتحدة     عموماًوأشارت ورقة المناقشة، في تناولها لمبادئ المحاسبة المقبولة          ٢٧٥ إستنتاج
ختالف التعامل المحاسبي للخطط الثابتة والمتعلقة باألداء له تأثير غير مالئم مـن             ، أن ا  األمريكية

  .حيث عدم تشجيع المنشآت على وضع خطط أسهم الموظفين المتعلقة باألداء
  

  ١٢٣بيان معايير المحاسبة المالية رقم 
 

عـامالت  عتـراف بم  إلويقتضي ا . ١٩٩٥ في العام    ١٢٣صدر بيان معايير المحاسبة المالية رقم        ٢٧٦ إستنتاج
الدفع على أساس األسهم مع أطراف أخرى غير الموظفين، على أساس القيمة العادلة لألسـهم أو                
خيارات األسهم الصادرة، أو القيمة العادلة للبضاعة أو الخدمات المستلمة، أيهما قابـل للقيـاس               

ب محاسـبة    تشجيع المنشآت، لكن ال ُيطلب منها، على تطبيق أسلو         أيضاًكما يتم   . بموثوقية أكبر 
 على معامالت الدفع على أساس األسـهم  ١٢٣القيمة العادلة في بيان معايير المحاسبة المالية رقم        

 بين الخطط الثابتة وتلـك      ١٢٣وعموما ال يميز بيان معايير المحاسبة المالية رقم         . مع الموظفين 
  .المتعلقة باألداء

  

 بدالً مـن  ٢٥س المبادئ المحاسبية رقم إذا طبقت المنشأة األسلوب المحاسبي الوارد في رأي مجل         ٢٧٧ إستنتاج
، فإن األخير يقتـضي اإلفـصاحات عـن         ١٢٣ذلك الوارد في بيان معايير المحاسبة المالية رقم         

صافي الدخل األولي وحصة السهم من األرباح في البيانات المالية السنوية، كما لو أنه تم تطبيـق            
ية الكبرى أسلوب محاسبة القيمة العادلـة       ومؤخراً تبنى عدد كبير من الشركات األمريك      . المعيار

  . للمعامالت مع الموظفين١٢٣الوارد في بيان معايير المحاسبة المالية رقم 
  

 هو أفضل مـن     ١٢٣ويعتبر مجلس معايير المحاسبة المالية أن بيان معايير المحاسبة المالية رقم             ٢٧٨ إستنتاج
على أساس القيمة العادلـة     عتراف  إل، وكان يفضل لو أن ا     ٢٥رأي مجلس المبادئ المحاسبية رقم      

 ١٢٣ويوضح بيان معايير المحاسبة المالية رقـم        . لخيارات الموظفين كان إلزامياً وليس اختيارياً     
أن مجلس معايير المحاسبة المالية قرر السماح بالبديل على أساس اإلفصاح ألسـباب سياسـية،               

  -:وليس ألنه اعتقد أن هذا أفضل حل محاسبي
  

لتزامـات  إلعتـراف باألصـول وا    إلعتقاد أن اإلفصاح ليس بديالً مناسباً ل      إلافي  ... يستمر المجلس 
واختار المجلس حال علـى أسـاس       ... وحقوق الملكية واإليرادات والمصاريف في البيانات المالية      

اإلفصاح لتعويضات الموظفين على أساس األسهم لوضع حد للجدل المثير للخـالف حـول هـذه                
ن ذلك الحل هو أفضل وسيلة لتحسين المحاسبة المالية وإعـداد التقـارير             المسألة، ليس ألنه يعتقد أ    

  ).٦٢ و٦١ الفقرتان ١٢٣بيان معايير المحاسبة المالية رقم . (المالية
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، فـإن التعامـل     المطبقة في الواليات المتحدة األمريكيـة      عموماًوبموجب مبادئ المحاسبة المقبولة      ٢٧٩ إستنتاج
اً على ما إذا كان الطرف اآلخـر فـي          إعتمادهم تختلف   المحاسبي لمعامالت الدفع على أساس األس     

المعاملة موظفاً أو غير موظف، وما إذا تختار المنشأة تطبيق بيان معايير المحاسبة الماليـة رقـم                 
 إلـى   عموماًوينظر  .  على المعامالت مع الموظفين    ٢٥ أو رأي مجلس المبادئ المحاسبية رقم        ١٢٣

وفي الحقيقة، كرس المجلـس     .  على أنه أمر غير مرغوب به      وجود اختيار في األساليب المحاسبية    
 كثيراً من الوقت والجهد في عمل تحسينات على المعايير الدولية القائمة، وأحد أهداف هـذه                مؤخراً

  .ختيارات في األساليب المحاسبيةإلالتحسينات هو إلغاء ا
  

 األساليب المحاسبية عن غيره له      وتثبت األبحاث في الواليات المتحدة األمريكية أن اختيار واحد من          ٢٨٠ إستنتاج
على سبيل المثال، أثبت األبحاث التي أجرتها       . أثر هام على األرباح المبلغ عنها للمنشآت األمريكية       

) S&P 500 (٥٠٠شركتي بير ستيرنز وكريدت سويس فيرست بوسطن بشأن مؤشر أس آند بـي  
 ١٢٣معايير المحاسـبة الماليـة رقـم        أنه لو تم تطبيق أسلوب قياس القيمة العادلة الوارد في بيان            

عتراف بمصروف معين لتعويضات الموظفين على أساس األسهم، فإن أرباح الشركات           إلألغراض ا 
إن األثر على   . الخمسمائة وفق مؤشر أس آند بي كانت ستكون أقل بشكل كبير، وأن األثر في تنامي              

دم الشركات خيارات األسهم بشكل     األرباح المبلغ عنها أمر أساسي في بعض القطاعات، حيث تستخ         
 .كبير

  

ووفقـاً  .  مشروعه بشأن الدفع على أسـاس األسـهم        مؤخراًوأنهى مجلس معايير المحاسبة الكندي       ٢٨١ إستنتاج
نسجام بين المعايير الكندية والمعايير األمريكية، فقد اقتـرح         إللسياسة هذا المجلس المتعلقة بتحقيق ا     

، بما فـي    المطبقة في الواليات المتحدة األمريكية     عموماً معياراً استند إلى مبادئ المحاسبة المقبولة     
 مالحظات المجاوبين، قـرر  عتبارإلوبعد األخذ بعين ا. ٢٥ذلك رأي مجلس المبادئ المحاسبية رقم   

مجلس معايير المحاسبة الكندي إلغاء اإلرشادات المستمدة من رأي مجلس المبادئ المحاسبية رقـم              
 لعدة أسباب، بما في ذلك، من وجهة نظـره، أن أسـلوب القيمـة               وقد توصل إلى هذا القرار    .  ٢٥

 في معيار   ٢٥كما أن إدماج متطلبات رأي مجلس المبادئ المحاسبية رقم          . الجوهرية يشوبه عيب ما   
محاسبي معين ينتج عنه تكبد تكاليف كبيرة من قبل معدي البيانات المالية ال يجني منها مـستخدمي                 

 ستقضي المنشآت قدراً كبيراً من الوقت والجهد في فهم القواعد ومن ثم             - ةالبيانات المالية أية منفع   
عتـراف  إلإعادة تصميم خطط الخيار، وذلك عادة من خالل حذف شروط األداء القائمة، لتجنـب ا              

بمصروف معين فيما يخص تلك الخطط، وبالتالي ال يحدث أي تحسين على محاسبة خطط خيـار                
  .السهم

  

وشمل ذلك  . ١٢٣ندي منسجما بشكل أولي مع بيان معايير المحاسبة المالية رقم           لقد كان المعيار الك    ٢٨٢ إستنتاج
ختيار بين المحاسبة على أساس القيمة العادلة لمصروف تعويض الموظف على أسـاس             إلالسماح با 

 من البيانات المالية المرحلية     األسهم في بيان الدخل واإلفصاح عن المبالغ األولية في مالحظات كالً          
ختيـار بـين    إل بتعديل معياره إللغاء ا    مؤخراًغير أن مجلس معايير المحاسبة الكندي قام        . والسنوية

 ١عتراف بالمصروف إلزامياً للفترات المالية التي تبدأ فـي          إلعتراف واإلفصاح، وبالتالي يكون ا    إلا
  . أو بعد ذلك التاريخ٢٠٠٤ يناير

  
 خطيرة،  فقد استنتج المجلس أن إعداد يتضمن عيوباً ٢٥وألن رأي مجلس المبادئ المحاسبية رقم  ٢٨٣ إستنتاج

 عليه من غير المحتمل أن يمثل تحسنا كبيرا، إن وجد، في            اًمعيار دولي إلعداد التقارير المالية بناء     
وعالوة على ذلك، فإن اآلثار غير المالئمة لرأي مجلس المبادئ المحاسـبية            . إعداد التقارير المالية  

لى خطط خيارات األسهم المتعلقة باألداء، يمكن أن تـسبب          ، وبالتحديد في عدم التشجيع ع     ٢٥رقم  
والهدف من المعايير المحاسبية هو أن تكون محايدة، بحيث ال تمنح تعـامالت             . تشوهات اقتصادية 

محاسبية مواتية أو غير مواتية لمعامالت محددة لتشجيع أو عدم تشجيع المنشآت على الدخول فـي                
كما تسود خطط   .  في تحقيق ذلك الهدف    ٢٥مبادئ المحاسبية   ويخفق رأي مجلس ال   . تلك المعامالت 

وفـي نـواحي    ) غالباً ما يقتضي القانون شروط األداء     (أسهم الموظفين المتعلقة باألداء في أوروبا       
 وبناءاً.  أكبر لشروط األداء   ستخدامأخرى من العالم خارج الواليات المتحدة، ويدعو المستثمرون إل        

ن استحداث معيار محاسبي على أساس رأي مجلس المبادئ المحاسـبية           على ذلك، استنتج المجلس أ    
  . سيكون غير منسجم مع هدفه المتمثل في وضع معايير محاسبة ذات جودة عالية٢٥رقم 
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وتشير المالحظات الواردة من مجلـس      . ١٢٣وذلك يبتعد عن بيان معايير المحاسبة المالية رقم          ٢٨٤ إستنتاج
، والـواردة   ١٢٣ات بيان معايير المحاسبة المالية رقم       اجإستنتمعايير المحاسبة المالية في أساس      

من مجلس معايير المحاسبة الكندي عندما أعد معياراً يستند إلى بيان معايير المحاسبة المالية رقم               
، إلى أن هذين المجلسين الواضعين للمعايير يعتبرون ذلك البيان غير مالئم، ألنـه يـسمح                ١٢٣
وأضـاف  ). هذه المسألة ستناقش بمزيد من التفصيل أدنـاه       . (صاحعتراف واإلف إلختيار بين ا  إلبا

 مشروعاً لمراجعة المتطلبات    ٢٠٠٣ مارسمجلس معايير المحاسبة المالية إلى جدول أعماله في         
المحاسبية األمريكية حول الدفع على أساس األسهم، بما في ذلك إلغاء بديل اإلفصاح الوارد فـي                

وعلق رئيس  . عتراف بالمصروف إلزامياً  إل، بحيث يكون ا   ١٢٣رقم  بيان معايير المحاسبة المالية     
  -:مجلس معايير المحاسبة المالية على ذلك بقوله

  
كانت األحداث األخيرة بمثابة تذكير لنا جميعاً بأن المعلومات المالية الواضحة والموثوقة والقابلة للمقارنة هي               

ي أعقاب انهيار األسواق وفضائح التقارير المالية فـي         وف. أمر أساسي لسالمة وتطور نظام سوقنا الرأسمالي      
الشركات، تلقى مجلس معايير المحاسبة المالية مطالب عديدة من المستثمرين أفراداً ومؤسسات، والمحللـين              
الماليين وكثيرين غيرهم، يحثون فيها المجلس على إلزام تسجيل تكلفة التعويضات المتعلقة بخيـارات أسـهم              

وفي حين أن عدد من الشركات الكبرى اختارت طوعـاً أن تعكـس هـذه               ... نها مصروف الموظفين على أ  
عن أرباحها، استمرت شركات أخرى في بيان هذه التكاليف فـي هـوامش             تقرير  التكاليف كمصروف في ال   

لتـزام  إ معاملة معينة للمصروف يكون منسجما مـع         لقضاءوباإلضافة إلى ذلك، فإن التحرك      . بياناتها المالية 
. جلس معايير المحاسبة المالية بالعمل تجاه تحقيق المقاربة بين المعايير األمريكية ومعايير المحاسبة الدولية             م

، استنتج المجلس أن إعادة تناول هذا الموضوع المهم اآلن هو أمر            عتبارإلومع أخذ كافة هذه العوامل بعين ا      
  ).٢٠٠٣ ارسم ١٢نشرة أخبار مجلس معايير المحاسبة المالية، . (أساسي

  
، عمل المجلس مع مجلـس      ٢وخالل إعادة مداوالته بشأن المقترحات الواردة في مسودة العرض           ٢٨٥ إستنتاج

معايير المحاسبة المالية لتحقيق المقاربة بين المعايير الدولية واألمريكية، إلى أقصى حد ممكـن،              
 - ة من مشروعه   أن مجلس معايير المحاسبة المالية كان في مرحلة مبكر         عتبارإلمع األخذ بعين ا   

 فـي حـين كـان       ١٢٣حيث كان يعد مسودة عرض لمراجعة بيان معايير المحاسبة المالية رقم            
. مجلس معايير المحاسبة الدولية يصوغ معياره الدولي إلعداد التقارير المالية بالـشكل النهـائي             

الئماً تأخير  واستنتج المجلس أنه بالرغم من أن تحقيق المقاربة هو هدف مهم، إال أنه لن يكون م               
مسألة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية،  بسبب الحاجة الملحة لوجود معيار بشأن الدفع على               

وفي أي حال، ففـي الوقـت       . ٥ إستنتاج-٢ إستنتاجأساس األسهم، كما هو موضح في الفقرات        
.  مـن المقاربـة    كبيراًالذي اختتم فيه مجلس معايير المحاسبة الدولية مداوالته، تم تحقيق مقداراً            

على سبيل المثال، اتفق مجلس معايير المحاسبة المالية مع مجلس معايير المحاسبة الدولية علـى               
 على  التي تم قياسها  بكافة معامالت الدفع على أساس األسهم في البيانات المالية           عترافإلوجوب ا 

ومن . ا خيارات األسهم للموظفين   أساس قياس القيمة العادلة، بما في ذلك المعامالت التي تمنح فيه          
هنا، وافق مجلس معايير المحاسبة المالية على وجوب إلغاء بديل اإلفصاح الوارد في بيان معايير               

  .١٢٣المحاسبة المالية رقم 
  

واتفق كل من مجلس معايير المحاسبة المالية ومجلس معايير المحاسبة الدولية على أنـه، حالمـا               ٢٨٦ إستنتاج
 نهائية بشأن الدفع على أساس األسهم، سوف ينظر كل منهما في            ييراًُيصدر كل من المجلسين معا    

القيام بمشروع لتحقيق المقاربة، بهدف إزالة أي مجاالت اختالف متبقية بين المعـايير الدوليـة               
  .والمعايير األمريكية حول هذا الموضوع

  

  عتراف مقابل اإلفصاحإلا
  

صاح عن المعلومات المالية ليس بديالً مناسباً عن        إن أحد المفاهيم المحاسبية األساسية هو أن اإلف        ٢٨٧ إستنتاج
   -: على ما يلياإلطارعلى سبيل المثال، ينص . عتراف في البيانات الماليةإلا

  
وإن اإلخفاق . عتراف بها في الميزانية العمومية أو بيان الدخلإلعتراف يجب اإلإن البنود التي تستوفي معايير ا

قويمه باإلفصاح عن السياسات المحاسبية المـستخدمة، وال بالمالحظـات أو           عتراف بتلك البنود ال يتم ت     إلفي ا 
  )٨٢الفقرة . (المواد التوضيحية
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وتتم مناقـشة   . عتراف هو أنه يمكن قياس البند بموثوقية      إلإن أحد الجوانب الرئيسية في معايير ا       ٢٨٨ إستنتاج
عتـراف مقابـل    إلا"لذلك تركز هذه المناقشة على مـسألة        . هذه المسألة بمزيد من التفصيل أدناه     

وما أن يتم تحديد أن بند معـين يـستوفي   . من حيث المبدأ، وليس على موثوقية القياس  " اإلفصاح
عتراف به ال ينسجم مع المفهوم األساسـي        إلعتراف في البيانات المالية، فإن اإلخفاق با      إلمعايير ا 

  .عترافإلالذي يفيد بأن اإلفصاح ليس بديالً مناسباً عن ا
  

عتراف بالمعلومات في   إلعض على هذا المفهوم، مجادلين بالقول إن مسألة ما إذا تم ا           لم يوافق الب   ٢٨٩ إستنتاج
وفـي كـل    . البيانات المالية أو تم اإلفصاح عنها في المالحظات هو  أمر ال يـشكل اخـتالف               

األحوال، فإن مستخدمي البيانات المالية يكون لديهم المعلومات التي يطلبونها التخـاذ القـرارات              
 عليه، فهم يعتقدون أن اإلفصاح في المالحظات عن المصاريف الناشئة مـن             اًوبناء. قتصاديةإلا

أي تلك المتعلقة بعمليات منح خيارات أسهم       (معامالت محددة للدفع على أساس األسهم للموظفين        
  .عتراف بها في بيان الدخل، هو أمر مقبولإل من ا، بدالً)للموظفين

  
ار إلى أنه إذا كان اإلفصاح في المالحظات هو أمر مقبـول،            وأش. لم يقبل المجلس هذه المناقشة     ٢٩٠ إستنتاج

عتراف إذاً فـي    إلعتراف بالمصروف أو اإلفصاح عنه، فإن ا      إلألنه ال يشكل فرقاً بين ما إذا يتم ا        
عتـراف مقبـوالً، وكـان      إلوإذا كان ا  .  مقبوالً لنفس السبب   أمراًالبيانات المالية يجب أن يكون      

صاح يتفق مع المبادئ المحاسبية المطبقة على كافة بنود المصاريف          عتراف بدال من مجرد اإلف    إلا
  .األخرى، فال يكون مقبوالً ترك بند مصروف معين خارج بيان الدخل

  
أوالً، . عتـراف واإلفـصاح   إلكما أشار المجلس إلى أن هناك دليل مهم على وجود اختالف بين ا             ٢٩١ إستنتاج

عتراف بالمعلومات أو يتم فقـط اإلفـصاح        إلاتشير األبحاث األكاديمية إلى أن مسألة فيما إذا يتم          

 فإذا تم اإلفصاح عن     *).٢٠٠٣بارث، كلينتش وشيبانو،    (عنها هو أمر يؤثر على أسعار السوق        
المعلومات في المالحظات فقط، يكون على مستخدمي البيانات المالية أن يقضوا الوقت والجهـد              

عتراف بهـا فـي     إلناك بنودا ال يتم ا    أن ه ) أ(ليصبحوا خبراء بشكل كاف في المحاسبة لمعرفة        
كيفيـة تقيـيم    ) ج. (أن هناك معلومات بشأن تلك البنود فـي المالحظـات         ) ب. (البيانات المالية 

وألن اكتساب تلك الخبرة ينتج عنها تكبد تكلفة، وألن لـيس           . اإلفصاحات الواردة في المالحظات   
لمعلومات التي ُيفصح عنهـا فقـط       كافة مستخدمي البيانات المالية سوف يصبحون خبراء، فإن ا        

  .يمكن أن ال يتم عكسها بشكل كامل في أسعار األسهم
  

، يبدو أن كال من معدي ومستخدمي البيانات المالية يوافقون على وجود اختالف مهـم بـين                 ثانياً ٢٩٢ إستنتاج
وقد عبر مستخدمو البيانات المالية بقوة عن وجهة النظر التي تفيد بأن كافة             . عتراف واإلفصاح إلا
عتراف بها فـي    إلشكال الدفع على أساس األسهم، بما في ذلك خيارات أسهم الموظفين، يجب ا            أ

 البضاعة أو الخدمات المستلمة،     إستهالكعتراف بالمصروف عند    إلالبيانات المالية، ما ينتج عنه ا     
وتم التعبير عن وجهات نظرهم بوسائل متنوعة       . وأن اإلفصاح في المالحظات لوحده غير مالئمٍ      

  -:ضمن ما يليتت

  .٢ اجابات المستخدمين على ورقة المناقشة ومسودة العرض  )أ (

 للمحللـين ومـدراء     ٢٠٠١ واألبحاث عـام     ستثمارإلالدراسة التي أجراها اتحاد إدارة ا       )ب (
من المجاوبين على الدراسة أن األسلوب المحاسـبي لكافـة          % ٨٣ حيث ذكر    – التمويل

عتراف بمصروف معين في بيـان  إل امعامالت الدفع على أساس األسهم يجب أن يقتضي   
 .الدخل

                                                 
-٥٨١):٤(٤١ األبحاث المحاسبيةاآلثار السوقية لإلعتراف واإلفصاح، مجلة . ٢٠٠٣. أم إي بارث، جي كلينتش وتي شيبانو* 

٦٠٩ .  
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المالحظات العامة من قبل مستخدمي البيانات المالية، مثل تلك المذكورة في الصحافة أو               )ج (
  .ستماع األخيرة لمجلس الشيوخ األمريكيإلفي جلسات ا

  

على سـبيل المثـال، كـان       . عتراف واإلفصاح إلكما يرى معدو البيانات المالية فرقاً كبيراً بين ا         ٢٩٣ إستنتاج
 قلقون من مسألة أنه ما لم تقتضي كافة البلـدان           ٢عض مجاوبو ورقة المناقشة ومسودة العرض       ب
عتراف بالمصروف ستكون في موقع     إلعتراف بالمصروف، فإن المنشآت التي يشترط عليها ا       إلا

. عتراف واإلفـصاح  إلختيار بين ا  إلتنافسي في غير صالحها مقارنة مع المنشآت التي يسمح لها ا          
عتـراف بالمـصروف    إلل هذه المالحظات إلى أن معدي البيانات المالية يعتبرون أن ل          وتشير مث 

  .نتائج تختلف عن تلك النتائج الخاصة باإلفصاح
  

  موثوقية القياس
عتراف بالمصروف الناشئ عن المعامالت     إلإن أحد األسباب التي يبديها أولئك الذين يعارضون ا         ٢٩٤ إستنتاج

سهم للموظفين هو أنه من غير الممكـن قيـاس تلـك    التي تنطوي على عمليات منح لخيارات األ      
  .المعامالت بموثوقية

  

على . ناقش المجلس هذه المخاوف بشأن الموثوقية، بعد أن وضع أوالً المسألة ضمن سياق معين              ٢٩٥ إستنتاج
سبيل المثال، أشار المجلس أنه عند تقدير القيمة العادلة لخيارات األسهم، يكون الهدف هو قيـاس      

ويعتبـر  . في تاريخ القياس، وليس قيمة السهم األساسي في أي تاريخ مستقبلي          تلك القيمة العادلة    
البعض أن تقدير القيمة العادلة غير مؤكد بشكل متأصل، ألنه غير معلوم، في تاريخ القياس، مـا                 

غير أن التقييم   ). إن وجد (ستؤول إليه النتيجة النهائية، أي كم سيكون مقدار الربح عند الممارسة            
تقدير الربح المستقبلي، إنما فقط المبلغ الذي يدفعه الطرف اآلخر للحصول على الحـق              ال يحاول   

 عليه، حتى لو انتهت مدة خيار السهم بدون قيمـة أو            اًوبناء. في المشاركة في أية أرباح مستقبلية     
ذلك حقق الموظف ربحاً كبيراً عند الممارسة، فال يعنى هذا أن تقدير تاريخ المنح للقيمة العادلة ل               

  .الخيار كان غير موثوق أو خاطئ
 

تقريـر   إلى أنه غالبا ما تتضمن المحاسبة إجراء تقديرات، وبالتالي فإن ال           أيضاًكما أشار المجلس     ٢٩٦ إستنتاج
 غير مرغوب به لمجرد أن ذلك المبلغ يمثل تقديراً وليس           أمراًعن القيمة العادلة المقدرة هو ليس       

ات األخرى التي تجري في المحاسبة، والتي يمكـن أن          وتتضمن األمثلة على التقدير   . قياساً دقيقاً 
يكون لها أثر مادي على بيان الدخل والميزانية العمومية، تقديرات حول قابلية تحـصيل الـديون                

لتزامـات  إها، وتقديرات   إستهالكالمشكوك فيها، وتقديرات العمر اإلنتاجي لألصول الثابتة وأنماط         
  .تقاعد الموظفين

  

  

قش بأن تضمين تقدير القيمة العادلة لخيارات أسهم المـوظفين فـي البيانـات       غير أن البعض ينا    ٢٩٧ إستنتاج
وستتم فـي   . المالية يختلف عن تضمين تقديرات أخرى، ألنه ال يوجد تصحيح الحق على التقدير            

. النهاية مراجعة التقديرات األخرى، مثل تكاليف التقاعد للموظفين، لتعادل مبلغ النقـد المـدفوع             
عتـراف بالقيمـة    إللك، وبسبب أنه ال يعاد قياس حقوق الملكية، فإنه إذا تم ا           وعلى النقيض من ذ   

 مـا لـم     - العادلة المقدرة لخيارات أسهم الموظفين، فال يجري إعادة قياس لتقدير القيمة العادلة           
 وبذلك فإن أي خطأ في التقدير يتم تضمينه في البيانات الماليـة             - ُيستخدم قياس تاريخ الممارسة   

  .مبشكل دائ
  

وقد درس مجلس معايير المحاسبة المالية هذا النقاش ورفضه عند إعداد بيان معايير المحاسـبة                ٢٩٨ إستنتاج
على سبيل المثال، بالنسبة لتكاليف تقاعد الموظفين، ال يتم أبداً ضبط إجمـالي             . ١٢٣المالية رقم   

ألي سنة محددة،   التكلفة بشكل كامل ما لم يتم إلغاء الخطة، كما ال يتم أبداً ضبط المبلغ المنسوب                
وفي غضون  . ويمكن أن يستغرق األمر عقودا قبل أن يتم ضبط المبالغ المتعلقة بموظفين محددين            

  .قتصادية على أساس التكاليف المقدرةإذلك، يكون مستخدمو البيانات المالية قد اتخذوا قرارات 
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روف علـى   أو مـص  (عتراف بأي مـصروف     إلوعالوة على ذلك، أشار المجلس أنه إذا لم يتم ا          ٢٩٩ إستنتاج
فيما يخص خيارات أسهم المـوظفين،      )  صفر نموذجياًأساس القيمة الجوهرية فقط، والتي تساوي       

وال يتم أبدا ضبط    .  أنه يوجد خطأ يتم تضمينه بشكل دائم في البيانات المالية          أيضاًفإن ذلك يعنى    
  ). أو أي مبلغ على أساس القيمة الجوهرية، إن وجد(عن صفر تقرير ال

  
إن المناقشات بشأن ما إذا كانت تقديرات القيمـة  .  معنى الموثوقيةعتبارإلمجلس بعين ا  كما أخذ ال   ٣٠٠ إستنتاج

  - العادلة لخيارات أسهم الموظفين موثوقة بشكل كاف تركز على جانب واحد من الموثوقية فقط             
ت شتراك مع أطر مفاهيم الهيئـا     إلبا،  اإلطارويبين  . ما إذا كان التقدير خالياً من أية أخطاء مادية        

األخرى الواضعة للمعايير المحاسبية، أن من الجوانب األخرى المهمة للموثوقية هو ما إذا كـان               
 على المعلومات من قبل مستخدمي البيانات المالية لكي تمثل بأمانـة مـا تقـصد                عتمادإليمكن ا 
ـ               اًوبناء. تمثيله ه  على ذلك، فمن الضروري عند تقييم ما إذا كان أسلوب محاسبي معين ينتج عن

وهـذه  .  ما إذا كانت المعلومات تمثل الحقائق بأمانـة  عتبارإلمعلومات مالية موثوقة األخذ بعين ا     
إحدى الوسائل التي ترتبط من خاللها الموثوقية بخاصية نوعية مهمة أخرى للمعلومات الماليـة،              

  .أال وهي مدى مالئمتها
  

ض المعلقون قياس خيارات أسهم     على سبيل المثال، وفي سياق الدفع على أساس األسهم، يدعم بع           ٣٠١ إستنتاج
الموظفين بالقيمة الجوهرية بدالً من القيمة العادلة، ألن القيمة الجوهرية تعتبـر مقياسـا أكثـر                

 فمـن   -  أكثر موثوقية هو موضع شـك      اًإن مسألة ما إذا كانت القيمة الجوهرية مقياس       . موثوقية
 أن يكون مقياساً يمثل التعويضات      المؤكد أنه أقل عرضة ألخطاء التقدير، لكنه من غير المحتمل         

ويتم . كما أن القيمة الجوهرية ليست مقياساً مالئما، خصوصا عند قياسها في تاريخ المنح            . بأمانة
إصدار العديد من خيارات أسهم الموظفين بسعر يساوي سعر السوق، لذا ال يكـون لهـا قيمـة                  

له قيمة جوهرية بشكل كامـل مـن        ويتألف خيار السهم الذي ال يكون       . جوهرية في تاريخ المنح   
وإذا تم قياس خيار السهم بالقيمة الجوهرية في تاريخ المنح، فإن قيمـة الـصفر               . القيمة الزمنية 

 عليه، وبتجاهل القيمة الزمنية، يكون المبلغ المنسوب إلـى خيـار            اًوبناء. تُنسب إلى خيار السهم   
  %.١٠٠السهم مقلل من قيمته بنسبة 

  
حيث يناقش البعض أنه نظرا للشكوك المتعلقة       . ة األخرى قابلية المقارنة   ومن الخصائص النوعي   ٣٠٢ إستنتاج

بتقدير القيمة العادلة لخيارات أسهم الموظفين، من األفضل لكافة المنشآت اإلبالغ عن الـصفر،              
كما يناقشون أنه، على سبيل المثال، إذا كـان        . ألن هذا يجعل البيانات المالية أكثر قابلية للمقارنة       

 وحدة  ٥٠٠,٠٠٠للمصروف المتعلق بخيارات أسهم الموظفين لمنشأتين مقداره        " الصحيح"المبلغ  
عملة، وأدت ظروف عدم التأكد في التقدير بإحدى المنشأتين إلـى اإلبـالغ عـن مـا قيمتـه                   

 وحدة عملة، فـإن     ٥٥٠,٠٠٠ وحدة عملة، وأدت باألخرى إلى اإلبالغ عن ما قيمته           ٤٥٠,٠٠٠
ين تكون أكثر قابلية للمقارنة إذا أبلغت كل منهما عن الصفر، بدال من هذه              البيانات المالية للمنشأت  

  .األرقام المنحرفة
  

إال أنه من غير المحتمل أن يكون لدى أي منشأتين نفس مبلغ مصروف تعويضات الموظف على                 ٣٠٣ إستنتاج
 شركتي بير ستيرنز وكريدت سويس فيرسـت        مثالًالتي أجرتها   (وتشير األبحاث   . أساس األسهم 

 إلى اختالف المصروف بشكل كبير من قطاع صناعي إلى آخر، ومـن منـشأة إلـى                 )بوسطن
وإن اإلبالغ عن الصفر بدال من مبلغ مقدر معين مـن شـأنه أن              . أخرى، ومن سنة إلى أخرى    

على سبيل المثال، إذا كان مصروف      . يجعل البيانات المالية أقل قابلية للمقارنة، وليس أكثر قابلية        
هـي علـى التـوالي      " ج"و  " ب"و  " أ"وظف على أساس األسهم للـشركات       التعويض المقدر للم  

 وحدة عملة، فإن اإلبالغ عـن       ١,٠٠٠,٠٠٠ وحدة عملة، و     ١٠٠,٠٠٠ وحدة عملة، و   ١٠,٠٠٠
  .صفر للشركات الثالث لن يجعل بياناتها المالية قابلة للمقارنة
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مـا إذا يمكـن قيـاس       وفي سياق النقاش السابق بشأن الموثوقية، تطرق المجلس إلـى مـسألة              ٣٠٤ إستنتاج
عتـراف  إلالمعامالت التي تنطوي على خيارات أسهم ممنوحة للموظفين بموثوقية كافية لغرض ا           

وأشار المجلس إلى أن العديد من مجاوبي ورقة المناقشة أكدوا أن هذا األمر             . في البيانات المالية  
خيـارات أسـهم    فهم يناقشون بأنه ال يمكن تطبيق نماذج تسعير الخيـارات علـى             . غير ممكن 

  .ختالفات بين خيارات الموظفين والخيارات المتداولةإلالموظفين، بسبب ا
  

ستشارية للمشروع وخبـراء    إلختالفات، بمساعدة المجموعة ا   إل هذه ا  عتبارإلوأخذ المجلس بعين ا    ٣٠٥ إستنتاج

ختالفات بالحسبان عنـد تقـدير القيمـة        إلات بشأن كيفية أخذ هذه ا     إستنتاجآخرين، وتوصل إلى    

. ١٩٩ إسـتنتاج -١٤٥ إسـتنتاج لخيارات أسهم الموظفين، كما هو موضح في الفقـرات          العادلة  

ولدى قيامه بذلك، أشار المجلس إلى أن الهدف هو قياس القيمة العادلة لخيـارات األسـهم، أي                 

تقدير لما كان سيكون عليه سعر أدوات حقوق الملكية تلك في تاريخ المنح في معاملة على أساس                 

لذلك يجب أن تكون منهجية التقييم المطبقة منـسجمة مـع           .  مطلعة وراغبة  تجاري بين أطراف  

منهجيات التقييم التي يستخدمها المشاركون في السوق لتسعير أدوات مالية مماثلـة، وأن تـشمل               

 المشاركون في السوق المطلعون     عتبارإلفتراضات التي يمكن أن يأخذها بعين ا      إلكافة العوامل وا  

  . السعروالراغبون عند تحديد
  

 المشاركون في السوق المطلعون والراغبون      عتبارإلومن هنا، فإن العوامل التي لن يأخذها بعين ا         ٣٠٦ إستنتاج
عند تحديد سعر خيار معين لن تكون ذات عالقة عند تقدير القيمة العادلة لألسـهم أو خيـارات                  

رات األسـهم   على سبيل المثال، بالنسبة لخيا    . األسهم أو أدوات حقوق الملكية األخرى الممنوحة      
الممنوحة للموظفين، ال تكون العوامل التي تؤثر على قيمة الخيار من وجهة نظر الموظف فقـط                

وغالبا مـا   . ذات عالقة بتقدير السعر الذي يتم تحديده من قبل مشارك في السوق مطلع وراغب             
سـهم  ختالفات بين خيـارات أ    إلركزت العديد من مالحظات المجاوبين بشأن موثوقية القياس، وا        

ولـذلك، اسـتنتج    . الموظفين والخيارات المتداولة، على قيمة الخيار من وجهة نظر الموظـف          
المجلس وجوب أن يؤكد هذا المعيار على أن الهدف هو تقدير القيمة العادلة لخيار السهم، وليس                

 .قيمة خاصة بالموظف
  

  

كن إجراء تقـدير موثـوق      ا معينا مفاده أنه من المم     إستنتاجوأشار المجلس إلى وجود دليل يدعم        ٣٠٧ إستنتاج
مثـل   (سـتنتاج إلأوالً، هناك أبحاث أكاديمية تدعم هذا ا      . للقيمة العادلة لخيارات أسهم الموظفين    

وثانياً، يعتبر مستخدمو البيانـات الماليـة       . *)٢٠٠٢، مالير، تان وفان دو فايفر       ١٩٩٨كاربنتر  
ويمكن إيجاد الدليل علـى     .  المالية عتراف في البيانات  إلالقيم العادلة المقدرة موثوقة بشكل كاف ل      

هذا األمر في مصادر متنوعة، مثل رسائل المالحظات التي استلمت مـن مـستخدمي البيانـات               
إن وجهات نظر المستخدمين مهمـة  . ٢المالية الذين أجابوا على ورقة المناقشة ومسودة العرض      

ة وشـفافة وقابلـة للمقارنـة       ألن الهدف من البيانات المالية هو توفير معلومات ذات جودة عالي          
وبعبارة أخرى، المقصود مـن البيانـات       . قتصاديةإللمساعدة المستخدمين على اتخاذ القرارات ا     

إن .  المعدين أو مجموعات المـصالح األخـرى       بإستثناءالمالية هو تلبية احتياجات المستخدمين،      
بي المعلومات المقدمـة    الغرض من وضع المعايير المحاسبية هو ضمان، حيثما أمكن ذلك، أن تل           

 علـى ذلـك، إذا اعتبـر األشـخاص الـذين            وبناءاً. في البيانات المالية احتياجات المستخدمين    

                                                 
  .١٥٨-١٢٧: ٤٨ إلقتصاديات الماليةمجلة ا. ممارسة وتقييم خيارات أسهم التنفيذيين. ١٩٩٨ جيه إن كاربنتر* 

 

  المحاسبة األستراليةمراجعة خيارات أسهم التنفيذيين؟ تقييمات ككيف يمكن للشر. ٢٠٠٢ر فر تان و إم فان دو فايآ، ماليرأر إيه 
٢٤-١١): ١(١٢.  
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قتصادية تقديرات القيمة العادلة على أنها موثوقة       إليستخدمون البيانات المالية في اتخاذ القرارات ا      
  . قوياً على موثوقية القياسعتراف في البيانات المالية، فإن هذا يوفر دليالًإلبشكل كاِف ل

  
كما أشار المجلس، إلى أنه بالرغم من أن مجلس معايير المحاسبة الماليـة قـد قـرر الـسماح                    ٣٠٨ إستنتاج

عتراف واإلفصاح عن المصاريف الناشئة عن معامالت الدفع على أساس األسهم           إلختيار بين ا  إلبا
ة النظر التي تفيـد بـأن       للموظفين، فإنه سمح بذلك ألسباب غير فنية، ليس ألنه وافق على وجه           

  :القياس الموثوق لم يكن ممكناً
  

 نماذج تسعير الخيارات، كما هي معدلة في هـذا البيـان،   إستخدامعتقاد بأن إلويستمر المجلس في ا 
عتراف إلسوف ينتج عنها تقديرات للقيمة العادلة لخيارات األسهم تكون موثوقة بشكل كاِف لتبرير ا             

عتـراف بتكلفـة    إللغموض في تلك التقديرات ال يبـرر اإلخفـاق فـي ا           إن ا . في البيانات المالية  
عتقاد تشجيع المجلس المنشآت علـى  إلويؤكد ذلك ا  . التعويضات النابعة من خيارات أسهم الموظفين     
عتراف بتكلفة تعويضات الموظف علـى أسـاس        إلتبنى األسلوب القائم على أساس القيمة العادلة ل       

ات، الفقـرة   سـتنتاج إل أسـاس ا   ،١٢٣بيان معايير المحاسبة المالية رقم      (األسهم في بياناتها المالية     
١١٧.(  

  

وباختصار، إذا تم حذف المصاريف الناشئة عن عمليات منح خيارات األسـهم للمـوظفين مـن                 ٣٠٩ إستنتاج
 نموذجياًوالذي ينتج عنه    ( أسلوب القيمة الجوهرية     إستخدامعتراف بها ب  إلالبيانات المالية، أو تم ا    

أو أسلوب الحد األدنى من القيمة، سيكون هناك خطأ دائم تتضمنه البيانات            ) رمصروف قيمته صف  
وهكذا، فإن السؤال المطروح هنا هو أي األساليب المحاسبية التي من المحتمل أن ينـتج               . المالية

 تقدير القيمة العادلة، الذي     - عنها أقل مقدار من الخطأ وأكثر المعلومات مالءمة وقابلية للمقارنة         
 أن ينتج عنه بعضاً من المغاالة في تقدير المصروف ذو العالقة أو التقليل من تقـديره، أو                  يمكن

، الذي سينتج عنه    )وخاصة إذا تم قياسها في تاريخ المنح      (أساس قياس آخر، مثل القيمة الجوهرية       
 بالتأكيد تقليل كبير في تقدير المصروف ذو العالقة؟

  
، استنتج المجلس أنه يمكن، تقريبا في كافـة الحـاالت،           بارعتإلوبأخذ جميع ما ذكر أعاله بعين ا       ٣١٠ إستنتاج

قياس القيمة العادلة المقدرة لخيارات أسهم الموظفين في تاريخ المنح بموثوقية كافيـة ألغـراض        
 علـى ذلـك     اًوبناء. عتراف بمعامالت الدفع على أساس األسهم للموظفين في البيانات المالية         إلا

أن يقتضي المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية بشان الدفع         استنتج المجلس، بشكل عام، وجوب      
على أساس األسهم وجود أسلوب قياس للقيمة العادلة يتم تطبيقه على كافة أنواع معامالت الـدفع                

ومن هنا، استنتج   . على أساس األسهم، بما في ذلك كافة أنواع الدفع على أساس األسهم للموظفين            
ختيار بين أسلوب قياس القيمة العادلة وأسلوب قياس        إليح هذا المعيار ا   المجلس أنه ال يجب أن يت     

عتراف واإلفصاح عن المصاريف الناشئة     إلختيار بين ا  إلالقيمة الجوهرية، ويجب أن ال يسمح با      
  .عن معامالت الدفع على أساس األسهم للموظفين

  

 التعديالت المترتبة على المعايير األخرى
  

  الت الدفع على أساس األسهماآلثار الضريبية لمعام
  

، قتطاعإلإن مسألة ما إذا كانت المصاريف الناشئة عن معامالت الدفع على أساس األسهم قابلة ل               ٣١١ إستنتاج
 الضريبي هو نفس المصروف المبلغ عنه، ومـا إذا          قتطاعإلوإذا كانت كذلك، وما إذا كان مبلغ ا       

  .ور تختلف من بلد إلى آخر هي أم-  الضريبي ينشأ في نفس الفترة المحاسبيةقتطاعإلكان ا
  

 الضريبي ينـشأ    قتطاعإل الضريبي هو نفس المصروف المبلغ عنه، لكن ا        قتطاعإلفإذا كان مبلغ ا    ٣١٢ إستنتاج
 بموجـب معيـار المحاسـبة       قتطاعإلفي فترة محاسبية الحقة، سينتج عن هذا فرق مؤقت قابل ل          

بلغ المسجل لألصـول     وتنشأ عادة الفروق المؤقتة من الفرق بين الم        . ضرائب الدخل  ١٢الدولي  
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غير أن معيـار    . لتزامات ألغراض الضريبة  إللتزامات والمبلغ المنسوب إلى تلك األصول وا      إلوا
 البنود التي لها أساس ضريبي لكنها غير معترف بها كأصـول            أيضاً يتناول   ١٢المحاسبة الدولي   

البحـث التـي يـتم    ويورد هذا المعيار مثاالً حـول تكـاليف   . والتزامات في الميزانية العمومية  
عتراف بها كمصروف في البيانات المالية في الفترة التي يتم فيها تكبد تلك التكـاليف، لكنهـا                 إلا

وينص المعيار على أن الفـرق بـين   .  ألغراض الضريبة في فترة محاسبية الحقة   قتطاعإلقابلة ل 
حاسبية مـستقبلية،   ه في فترة م   إقتطاعاألساس الضريبي لتكاليف البحث، كونه المبلغ الذي سيتم         

معيـار  ( ينتج عنه أصل ضريبي مؤجـل        قتطاعإلوالمبلغ المسجل للصفر هو فرق مؤقت قابل ل       
  ).٩، الفقرة ١٢المحاسبة الدولي 

  
عتراف بالمصروف الناشئ عن معاملة الـدفع علـى         إلويشير تطبيق هذا اإلرشاد إلى أنه إذا تم ا         ٣١٣ إستنتاج

 الـضريبي فـي     قتطاعإلية واحدة ويكون قابال ل    أساس األسهم في البيانات المالية في فترة محاسب       
 بموجـب  قتطاعإلفترة محاسبية الحقة، فيجب محاسبة هذا المصروف على أنه فرق مؤقت قابل ل        

عتراف بأصل ضريبي مؤجل لكافـة      إلوبموجب ذلك المعيار، يتم ا    . ١٢معيار المحاسبة الدولي    
تمل أن يتوفر فيه الربح الخاضع للضريبة        إلى الحد الذي من المح     قتطاعإلالفروق المؤقتة القابلة ل   

، الفقـرة   ١٢معيار المحاسبة الـدولي      (قتطاعإل الفرق المؤقت القابل ل    إستخدامالذي يمكن مقابله    
٢٤.(  

  
 حاالت العكس، إال أن نفس المنطق ينطبق علـى          ١٢وفي حين ال يناقش معيار المحاسبة الدولي         ٣١٤ إستنتاج

 ضريبي إلجمالي مبلـغ     إقتطاعدرة على المطالبة ب   على سبيل المثال، لنفرض أن المنشأة قا      . ذلك
المعاملة في تاريخ المنح، لكّن المنشأة تعترف بالمصروف الناشئ عن تلك المعاملة خالل فتـرة               

 إلى أنه يجب محاسـبة      ١٢ويشير تطبيق اإلرشاد الوارد في معيار المحاسبة الدولي         . ستحقاقإلا
  .عتراف بالتزام ضريبة مؤجلإلا يجب اهذا على أنه فرق مؤقت خاضع للضريبة، ومن هن

  
 الضريبي يمكن أن يختلف عن مبلغ المصروف المعترف به في البيانـات             قتطاعإلغير أن مبلغ ا    ٣١٥ إستنتاج

على سبيل المثال، يمكن أن ال يكون أساس القياس المطبق ألغراض المحاسبة هو نفـس               . المالية
القيمة الجوهرية ألغراض ضريبية     يمكن أن تُستخدم     مثالًاألساس المستخدم ألغراض الضريبة،     

 تـاريخ   أيضاًوعلى نحو مماثل، يمكن أن يختلف       . وأن تُستخدم القيمة العادلة الغراض محاسبية     
 ضريبي على أساس القيمة الجوهرية في تـاريخ         إقتطاعفمثال، تستلم المنشآت األمريكية     . القياس

التـي تطبـق بيـان معـايير        الممارسة فيما يخص بعض خيارات األسهم، في حين أن المنشأة           
 ألغراض المحاسبة يمكن أن تعترف بالمصروف على أساس القيمـة           ١٢٣المحاسبة المالية رقم    

ويمكن أن تكون هناك فروق أخرى فـي أسـلوب          .  في تاريخ المنح   كما تم قياسه  العادلة للخيار،   
أو اخـتالف    الفروق في معاملـة اإللغـاءات        مثالًالقياس المطبق ألغراض محاسبية وضريبية،      

  .منهجيات التقييم المطبقة
  

 الضريبي إجمـالي    قتطاعإل أنه إذا تجاوز مبلغ ا     ١٢٣ويقتضي بيان معايير المحاسبة المالية رقم        ٣١٦ إستنتاج
 الزائـد   قتطاعإلعتراف بالمنفعة الضريبية ل   إلالمصروف المعترف به في البيانات المالية، يجب ا       

وعلى العكس من ذلك،    . اب حقوق الملكية  نه رأس مال مدفوع إضافي، أي كقيد مباشر لحس        أعلى  
 الضريبي أقل من إجمالي المصروف المعترف به ألغـراض المحاسـبة، يـتم              قتطاعإلإذا كان ا  

 الضريبي في   قتطاعإلعتراف بشطب األصل الضريبي المؤجل ذو العالقة الذي يتجاوز منافع ا          إلا
ات الـضريبية   قتطاعإلضافي من ا  بيان الدخل، ما عدا إلى الحد الذي يبقى فيه رأس مال مدفوع إ            

، ١٢٣بيان معايير المحاسبة المالية رقـم       (الزائدة من معامالت الدفع السابقة على أساس األسهم         
  ).٤٤الفقرة 

  
للوهلة األولى، يبدو من المشكوك فيه القيد مباشرة لحساب أو على حساب حقوق الملكية أية مبالغ                 ٣١٧ إستنتاج

وسـوف تظهـر    . بي وإجمالي المصروف المعترف به     الضري قتطاعإلمتعلقة بالفروق بين مبلغ ا    
غير أن البعض يناقش بـأن المـنهج        . عادة اآلثار الضريبية ألي من هذه الفروق في بيان الدخل         
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 هو مالئم إذا كان السبب وراء الفرق بين مبلغ          ١٢٣الوارد في بيان معايير المحاسبة المالية رقم        
  .طبيق تاريخ قياس مختلف الضريبي والمصروف المعترف به هو تقتطاعإلا

  
على سبيل المثال، لنفرض أنه ُيستخدم قياس تاريخ المنح ألغراض محاسبية، وُيـستخدم قيـاس                ٣١٨ إستنتاج

فبموجب قياس تاريخ المنح، تستحق أية تغييرات في قيمـة          . تاريخ الممارسة ألغراض ضريبية   
 فـي حقـوق     بصفتهم مـشاركين  ) أو جهة أخرى  (أداة حقوق الملكية بعد تاريخ المنح للموظف        

 على ذلك، يناقش البعض بأن أية أثار ضريبية ناشئة عن تلك التغييرات في التقييم               اًوبناء. الملكية
أو على حساب حقوق الملكية، إذا كانت قيمـة أداة حقـوق            (يجب أن تقيد لحساب حقوق الملكية       

  ).الملكية في انخفاض
  

ممارسة (أ عن معاملة حقوق ملكية       الضريبي ينش  قتطاعإلوعلى نحو مماثل، يناقش البعض بأن ا       ٣١٩ إستنتاج
كما يمكن المناقشة بأن    . ، وبالتالي يجب اإلبالغ عن اآلثار الضريبية في حقوق الملكية         )الخيارات

 لمحاسبة اآلثار الضريبية    ١٢هذه المعاملة تنسجم مع المتطلب الوارد في معيار المحاسبة الدولي           
. يها المنشأة تلك المعامالت أو األحداث ذاتها      للمعامالت أو األحداث بنفس الطريقة التي تحاسب ف       

 الضريبي ببند معين في بيان الدخل وبند حقوق ملكية، يجب توزيع اآلثـار              قتطاعإلوإذا ارتبط ا  
  .الضريبية ذات العالقة بين بيان الدخل وحقوق الملكية

  
ـ      قتطاعإلولم يوافق آخرون، مجادلين بالقول أن ا       ٣٢٠ إستنتاج وظفين،  الضريبي يرتبط بمصروف تعويض الم

 فـي   قتطاعإلعتراف بكافة اآلثار الضريبية ل    إلأي بند معين في بيان الدخل فقط، وبالتالي يجب ا         
 قتطـاع إلوإن حقيقة أن السلطات الضريبية تطبق أسلوبا مختلفا في قيـاس مبلـغ ا             .  بيان الدخل 

، اإلطارمع  وهناك مناقشة أخرى تفيد بأن هذه المعاملة تنسجم         . الضريبي ال يغير من هذه النتيجة     
ألن اإلبالغ عن المبالغ مباشرة في حقوق الملكية سيكون غير مالئم، نظرا ألن الحكومة ليـست                

 .جهة مالكة للمنشأة
  

وأشار المجلس أنه إذا قبل المرء أنه قد يكون من المناسب القيد لحساب أو على حـساب حقـوق          ٣٢١ إستنتاج
مالي المصروف المعترف به حيثما   الضريبي وإج  قتطاعإلالملكية األثر الضريبي للفرق بين مبلغ ا      

كان ذلك الفرق مرتبطا بالتغييرات في قيمة حصص حقوق الملكية، فقد يكون هناك أسباب أخرى               
على سبيل المثال، يمكن    .  الضريبي عن إجمالي المصروف المعترف به      قتطاعإلالختالف مبلغ ا  

ة، لكن يمكن أن ينتج عـن       أن ُيستخدم قياس تاريخ المنح لكل من األغراض المحاسبية والضريبي         
منهجية التقييم المستخدمة ألغراض الضريبة قيمة أعلى من المنهجيـة المـستخدمة ألغـراض              

ولم ).  يمكن تجاهل آثار الممارسة المبكرة عند تقيم خيار معين ألغراض الضريبة           مثالً(المحاسبة  
زائـدة لحـساب حقـوق      ، في هذه الحالة، وراء وجوب قيد المنافع الضريبية ال         سبباًير المجلس   

  .الملكية
  

عتراف باآلثار الضريبية لمعـامالت     إل، استنتج المجلس أنه يجب ا     ٢وعند إعداد مسودة العرض      ٣٢٢ إستنتاج
. الدفع على أساس األسهم في بيان الدخل بعد أخذها في الحسبان عند تحديد مصروف الـضريبة               

 التعـديالت   ووافق المجلس على وجوب توضيح هذا األمر في شكل مثال تطبيقي فـي إحـدى              
  .١٢المترتبة على معيار المحاسبة الدولي 

  
، أعاد المجلس النظر فـي      ٢وخالل إعادة مداوالته بشأن المقترحات الواردة في مسودة العرض           ٣٢٣ إستنتاج

النقاط المذكورة أعاله، واستنتج أن اآلثار الضريبية للمعاملة التي تكون فيها البضاعة أو الخدمات              
ومـن ثـم    . المنشأة يجب توزيعها بين بيان الدخل وحقوق الملكية       هي المقابل ألدوات الملكية في      

درس المجلس كيفية تنفيذ هذا التوزيع والقضايا ذات العالقة، مثـل قيـاس األصـل الـضريبي                 
  .المؤجل
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 قتطـاع إل، فإن األصل الضريبي المؤجل لفرق مؤقت قابل ل        ١٢وبموجب معيار المحاسبة الدولي      ٣٢٤ إستنتاج
 وبنـاءاً .  في فترات مـستقبلية إقتطاعمح به السلطات الضريبية ك يقوم على أساس المبلغ الذي تس     

 قتطاعإلعلى ذلك، استنتج المجلس أن قياس األصل الضريبي المؤجل يجب أن يستند إلى تقدير ا              
 الـضريبي   قتطـاع إلوإذا حدثت تغييرات في سعر السهم تـؤثر علـى  ا           . الضريبي المستقبلي 

 المستقبلي المتوقع يجب أن يقوم على أساس سعر السهم           الضريبي قتطاعإلالمستقبلي، فإن تقدير ا   
  .الحالي

  
 فيما يتعلق بقياس األصـل  ٢ات مع المقترحات الواردة في مسودة العرض  ستنتاجإلوتنسجم هذه ا   ٣٢٥ إستنتاج

، الذي  ١٢٣غير أن هذا المنهج يختلف عن بيان معايير المحاسبة المالية رقم            . الضريبي المؤجل 
وقـد رفـض   . لى أساس المصروف التراكمي المعتـرف بـه       يقيس األصل الضريبي المؤجل ع    

 لألصل الضريبي المؤجل ألنـه ال       ١٢٣المجلس أسلوب قياس بيان معايير المحاسبة المالية رقم         
، ١٢وكما أشرنا أعاله، بموجب معيار المحاسبة الـدولي         . ١٢ينسجم مع معيار المحاسبة الدولي      

 يعتمد على المبلـغ الـذي تـسمح بـه           قتطاعإلفإن األصل الضريبي المؤجل لفرق مؤقت قابل ل       
وإذا تم تطبيق تاريخ قياس الحق ألغـراض        .  في الفترات المستقبلية   إقتطاعالسلطات الضريبية ك  

.  الضريبي المصروف التراكمي إال مصادفةً     قتطاعإلضريبية، فمن غير المحتمل أبداً أن يعادل ا       
تـم   ضـريبي    إقتطاعين، واستلمت المنشأة    على سبيل المثال، إذا تم منح خيارات األسهم للموظف        

 على أنه الفرق بين سعر السهم وسعر الممارسة في تاريخ الممارسة، فمن غير المحتمـل                قياسه
ومن خالل إسناد قياس األصل الضريبي      .  الضريبي المصروف التراكمي   قتطاعإلأبداً أن يعادل ا   

عن أسلوب بيان معايير المحاسبة     المؤجل على أساس المصروف التراكمي، من المحتمل أن ينتج          
وفـي بعـض    .  تقليل في تقدير األصل الضريبي المؤجل أو مبالغة في تقـديره           ١٢٣المالية رقم   

الحاالت، كالحالة التي يصبح فيها سعر خيارات األسهم أعلى من سعر الـسوق بـشكل كبيـر،                 
عتراف باألصل الضريبي إل أن تستمر المنشأة في ا١٢٣يقتضي بيان معايير المحاسبة المالية رقم       

. حتمـال إل المنشأة لذلك األصـل هـو أمـر بعيـد ا           إستردادالمؤجل حتى عندما تكون إمكانية      
عتراف باألصل الضريبي المؤجل في هذه الحالة ال يعتبر فقط غير منـسجما             إلستمرار في ا  إلوا

، اإلطـار  غير منسجم مع تعريف األصل الوارد فـي          أيضاً، بل   ١٢مع معيار المحاسبة الدولي     
عتـراف باألصـول   إلومتطلبات المعايير الدولية األخرى إلعداد التقارير المالية فيمـا يخـص ا      

  .وقياسها، بما في ذلك متطلبات تقييم انخفاض القيمة
  

 -: ما يليأيضاًواستنتج المجلس  ٣٢٦ إستنتاج
  

 كما هو موصـوف فـي       تم قياسه أو المتوقع استالمه،    ( الضريبي المستلم    قتطاعإلإذا كان ا    )أ (
عتـراف بالمنـافع   إلأقل من المصروف التراكمي أو يعادله، يجـب ا     ) ٣٢٤ إستنتاجة  الفقر

كضريبة دخل ويجب تضمينها فـي      ) أو المتوقع استالمها  (الضريبية ذات العالقة المستلمة     

 .ربح أو خسارة الفترة
 كما هو موصـوف فـي       تم قياسه أو المتوقع استالمه،    ( الضريبي المستلم    قتطاعإلإذا كان ا    )ب (

عتراف بالمنـافع الـضريبية     إليتجاوز المصروف التراكمي، يجب ا    ) ٣٢٤ إستنتاجة  الفقر

 .مباشرة في حقوق الملكية) أو المتوقع استالمها(الزائدة ذات العالقة المستلمة 
  

 ١٢٣ويماثل أسلوب التوزيع أعاله ذلك األسلوب المطبق في بيان معايير المحاسبة المالية رقـم                ٣٢٧ إستنتاج
، إن أسلوب التوزيع المذكور أعـاله يـضمن أن إجمـالي المنـافع              أوال. ستثناءاتإلمع بعض ا  

الضريبية المعترف بها في بيان الدخل فيما يخص معاملة دفع محددة علـى أسـاس األسـهم ال                  

ولم يوافق المجلس على المنهج الوارد فـي بيـان          . تتجاوز المنافع الضريبية المستلمة في النهاية     

 تجـاوز إجمـالي المنـافع الـضريبية         أحياناً، الذي ينتج عنه     ١٢٣معايير المحاسبة المالية رقم     
المعترف بها في بيان الدخل المنافع الضريبية المستلمة في النهاية، ألنه فـي بعـض الحـاالت،                 

 أن يتم شطب الجزء غير المـسترد مـن األصـل            ١٢٣يسمح بيان معايير المحاسبة المالية رقم       

  .الضريبي المؤجل من حقوق الملكية
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، استنتج المجلس أن أسلوب التوزيع أعاله يجب تطبيقه بغض النظر عـن سـبب اخـتالف                 ثانياً ٣٢٨ إستنتاج
ويستند أسلوب بيـان    . عن المصروف التراكمي  ) أو المتوقع استالمه  ( الضريبي المستلم    قتطاعإلا

 إلى التشريع الضريبي األمريكي، الذي تنشأ بموجبـه المنـافع         ١٢٣معايير المحاسبة المالية رقم     
 تـاريخ قيـاس الحـق       إستخدامعن  ) إن وجدت (الزائدة المقيدة لحساب حقوق الملكية      الضريبية  

ووافق المجلس مع المجاوبين الذين علقوا بقـولهم أن المعاملـة المحاسـبية             . ألغراض الضريبة 
وأبدى المجلـس مخـاوف     . ينبغي أن يكون من الممكن تطبيقها في اختصاصات ضريبية مختلفة         

 الـضريبي   قتطـاع إلختالف بـين ا   إللمنشآت دراسة األسباب وراء ا    حول أن مسألة الطلب من ا     
 لتطبيقه بانـسجام  جداًوالمصروف التراكمي، ومحاسبة اآلثار الضريبية وفقاً لذلك، هو أمر معقدا      

 .ختصاصات الضريبية المختلفةإلعبر نطاق عريض من ا
  

شأن محاسبة اآلثار الضريبية    اته ب إستنتاجوأشار المجلس إلى أنه ربما يحتاج إلى إعادة النظر في            ٣٢٩ إستنتاج
 إذا راجع المجلس معيار المحاسبة الـدولي        مثالًلمعامالت الدفع على أساس األسهم في المستقبل،        

  . بشكل أوسع١٢
  

  محاسبة األسهم الخاصة المحتفظ بها
  

 أسهم الخزينة من حقوق الملكية، وأن       إستمالك إقتطاع أن يتم    ٣٢يقتضي معيار المحاسبة الدولي      ٣٣٠ إستنتاج
والمقابـل  . عتراف بأي ربح أو خسارة من بيع أسهم الخزينة أو إصـدارها أو إلغائهـا              إلم ا ال يت 

  .المستلم عند البيع أو اإلصدار الالحق ألسهم الخزينة يتم قيده لحساب حقوق الملكية
  

 ألطراف أخـرى    الحقاًإن إعادة شراء األسهم وإعادة إصدارها أو نقلها         . اإلطاروهذا ينسجم مع     ٣٣١ إستنتاج
عتراف بها على أنها تغييـرات فـي        إلالت مع المشاركين في حقوق الملكية ويجب ا       تعتبر معام 

وفي المعنى المحاسبي، ال يوجد فرق بين األسهم التي يعاد شـراؤها وإلغاؤهـا،              . حقوق الملكية 
ففي كلتا الحـالتين، ينطـوي إعـادة        . حتفاظ بها من قبل المنشأة    إلواألسهم التي يعاد شراؤها وا    

 حملـة   إسـتثمار ، يخفض بذلك من     )أي التوزيع (ق صادر للموارد لحملة األسهم      الشراء على تدف  
وعلى نحو مماثل، ال يوجد فرق بين اإلصدار الجديد لألسهم وإصدار األسهم            . األسهم في المنشأة  

ففي كلتا الحالتين، هناك تدفق داخل للموارد من        .  والمحتفظ بها في الخزينة    مسبقاًالمعاد شراؤها   
وعلى الرغم مـن أن الممارسـة       .  حملة األسهم في المنشأة    إستثمارم، يزيد بذلك من     حملة األسه 

ختصاصات تعامل األسهم الخاصة المحتفظ بها كأصـول، إال أن هـذا ال            إلالمحاسبية في بعض ا   
 وأطر مفاهيم الهيئات األخرى الواضعة للمعـايير،        اإلطارينسجم مع تعريف األصول الوارد في       

 في  سابقاً من ورقة المناقشة، تم صياغتها       ٧. ٤هامش الفقرة   (قة المناقشة   كما هو موضح في ور    
  ).٧٣ إستنتاجهامش الفقرة 

  
ختصاصات، فمن الضروري تغييـر تلـك       إل ألن أسهم الخزينة تُعامل كأصول في بعض ا        نظراً ٣٣٢ إستنتاج

المعاملة المحاسبية عند تطبيق هذا المعيار، ألنه بخالف ذلـك سـتواجه المنـشأة بنـدين مـن                  
 البـضاعة   سـتهالك إل( مصروف ناشئ عن معاملة الدفع على أسـاس األسـهم            - صاريفالم

ومصروف آخر ناشئ عن تخفيض قيمـة  ) والخدمات المستلمة كمقابل إلصدار أداة حقوق الملكية     
  .ألسهم الخزينة الصادرة أو المنقولة للموظفين بسعر ممارسة أقل من سعر شراءها" األصل"

  
أن المتطلبات الواردة في الفقرات ذات العالقة من معيـار المحاسـبة            ومن هنا، استنتج المجلس      ٣٣٣ إستنتاج

 على أسهم الخزينة المشتراة، أو المباعـة،        أيضاً المتعلقة بأسهم الخزينة يجب تطبيقها       ٣٢الدولي  
أو الصادرة، أو الملغاة فيما يتعلق بخطط أسهم الموظفين أو ترتيبات الدفع األخرى على أسـاس                

  .    األسهم
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  المحتويات 
  

  ٢التقارير المالية المعيار الدولي إلعداد إرشادات تنفيذ 
  الدفع على أساس األسهم

  
  الفقرات  

  ٤-١تنفيذ   تعريف تاريخ المنح

   أ٤تنفيذ  تعريف الشروط التي تحفز الموظف على األداء

  ٧-٥تنفيذ   تاريخ القياس للمعامالت مع أطراف غير الموظفين

  ٨تنفيذ   نتقاليةإلالترتيبات ا

  ٢٢-٩تنفيذ   أمثلة توضيحية

التي تكون فيها البضاعة أو الخدمات هي المقابل ألدوات الملكية في معامالت ال

   المنشأة

  ١٧ -٩تنفيذ 

التي تشتري فيها المنشأة البضاعة أو الخدمات مقابل اإللتزامات التي معامالت ال

  تتحملها أمام المورد 

  ١٩-١٨تنفيذ 

  ٢٢-٢٠تنفيذ   ى أساس األسهم مع بدائل النقد ترتيبات الدفع عل

  ٢٣تنفيذ   إفصاحات توضيحية

  ٢٤تنفيذ   
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  ٢ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية إرشادات تنفيذ
  "الدفع على أساس األسهم"
  

  .  منهاً، لكنها ليس جزء٢ترافق هذه اإلرشادات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  

   تاريخ المنحتعريف
  

الـذي توافـق فيـه       تاريخ المنح على أنه التاريخ       ٢ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية     فعَرُي     ١تنفيذ  
دفع على أساس األسهم، حيث     اتفاق  على  ) خدمات مشابهة يقدم   آخرف  أو طر (المنشأة والموظف   

تمنح وفي تاريخ المنح،    .  تفاقاإلروط    بنود وش فهم مشترك ل   المقابل المنشأة والطرف    يكون لدى 
 ،لمنـشأة ل حقـوق ملكيـة      تأخرى، أو أية أدوا    أصول   وأ،   الحق في النقد   للطرف المقابل المنشأة  
تفاقيـة تخـضع لعمليـة      إل ا وإذا كانت تلك  .  المحددة، إن وجدت   ستحقاقإل شروط ا  إستيفاءبشرط  
  . الموافقةالحصول على تلكو تاريخ خ المنح ه يكون تاري،) من قبل حملة األسهممثالً(موافقة 

  
دفع اتفاق  ن على   الطرفا كال    فيه  يوافق هو التاريخ الذي   يكون تاريخ المنح     ،وكما هو مذكور أعاله        ٢تنفيذ  

 ه يجـب أن    في معناها اللغوي العادي، والذي يعني أن       "يوافق"ستعمل كلمة   وتُ. على أساس األسهم  
رف معين  ليه ال يعتبر تاريخ تقديم العرض من قبل ط        وع. يكون هناك عرض وقبول لذلك العرض     

. الطرف اآلخر للعرض  ذلك  تاريخ المنح هو تاريخ قبول       يكون   بل. تاريخ المنح   هو  لطرف آخر   
.  توقيـع العقـد    مثالًتفاق، من خالل    اإل بصراحة على    الطرف المقابل يوافق   ،وفي بعض الحاالت  
 ترتيبات الـدفع علـى      من بالنسبة للعديد  مثالً،  ضمنياً تفاقاإلكون  ، يمكن أن ي   وفي حاالت أخرى  

  .  تقديم الخدماتمن خالل بدئهم في ينلموظف موافقة اتتثُب  ،أساس األسهم للموظفين
  

تفـاق للوصـول   اإليجب أن يكون لدى كال الطرفان فهم مشترك لبنود وشروط    ؛  وزيادة على ذلك       ٣تنفيذ  
 شروطبعض بنود و   تفاق على إلتم ا  إذا   ولهذا،. األسهمأساس   الدفع على    اتفاق إلى موافقتهما على  

تاريخ الحق، فإن تاريخ    تفاق على بقية البنود والشروط في       إل، في حين تم ا    تاريخ معين  في   تفاقإلا
علـى سـبيل    . ا تتم الموافقة على جميع البنود والشروط       أي عندم  ،هو التاريخ األخير  يكون  المنح  
 ممارسة معين، لكن سيتم تحديد سعر       صدار خيارات أسهم لموظف    إذا وافقت المنشأة على إ     المثال،

 تاريخال تجتمع في غضون ثالثة أشهر، فيكون تاريخ المنح هو           ات من قبل لجنة تعويض    الخيارات
  .ات سعر الممارسة من قبل لجنة التعويضالذي يتم فيه تحديد

  
أدوات  تم مـنحهم   الذي   ونيبدأ الموظف تاريخ المنح بعد أن     ، يمكن أن يصادف     في بعض الحاالت       ٤تنفيذ  

 الملكية خاضع لموافقـة     على سبيل المثال، إذا كان منح أدوات حقوق        .حقوق ملكية بتقديم الخدمة   
 تاريخ المنح بعد عدة أشهر من بدء الموظفين تقديم الخدمات فيما            يصادفيمكن أن   ،  حملة األسهم 

وفـي هـذه    . الخدمات عند استالمها  أة ب أن تعترف المنش  المعيار    هذا ويقتضي.  المنح  ذلك يخص
مثل تقدير  (تاريخ المنح   ألدوات حقوق الملكية في      يجب على المنشأة أن تقدر القيمة العادلة         ،الحالة

بالخـدمات  عتـراف   إل ا ألغـراض  ،)بالغالقيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية في نهاية فترة اإل        
 علـى    يتم تحديد تاريخ المنح،    وما أن . ريخ المنح المستلمة خالل الفترة بين تاريخ بدء الخدمة وتا       

لخدمات المـستلمة فيمـا     المبالغ المعترف بها مقابل ا    تعتمد   بحيث   المنشأة مراجعة التقدير السابق   
  .في تاريخ المنح القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية  أساسفي النهاية علىيخص المنح 
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  ءتعريف الشروط التي تحفز الموظف على األدا
  

نه أ الشروط التي تحفز الموظف على األداء على         ٢ يعرف المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية         أ٤تنفيذ 

ستالم النقـد  إلالشروط التي تحدد ما إذا كانت المنشأة ستتلقى الخدمات التي تخول الطرف المقابل      
ويوضـح  . س األسهم أو األصول األخرى أو أدوات حقوق الملكية بموجب ترتيب الدفع على أسا           

  .الجدول التالي تقييم ما إذا كان الشرط عبارة عن شرط خدمة أو أداء أو شرط غير محفز

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تاريخ القياس للمعامالت مع أطراف غير الموظفين
  

التـي  )  خدمات مـشابهة  الذين يقدمون   واآلخرين  (بالنسبة للمعامالت مع أطراف غير الموظفين            ٥تنفيذ  
المعيـار  من   ١٣ حة، تقتضي الفقرة   القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنو      بالرجوع إلى  ستقا

 الذي تحصل فيـه   تاريخ  لمنشأة قياس تلك القيمة العادلة في ال       من ا  ٢ الدولي إلعداد التقارير المالية   
  . الخدمةالطرف المقابل أو يقدم فيه البضاعةالمنشأة على 

  
على المنشأة قيـاس القيمـة      ، يتعين    أو الخدمات  في أكثر من تاريخ واحد        البضاعةالم  إذا تم است       ٦تنفيذ  

وعلى .  أو الخدمات  البضاعة استالم   يتم فيه العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة في كل تاريخ         
  .ذلك التاريخ أو الخدمات المستلمة في البضاعةالمنشأة تطبيق تلك القيمة العادلة عند قياس 

  
ت منـشأة   إسـتلم  إذا   على سبيل المثال،  .  في بعض الحاالت    تقدير تقريبي  إستخدام يمكن   غير أنه      ٧يذ  تنف

 خالل  بصورة ملحوظة فيها   ولم يتغير سعر السهم      ،خدمات بشكل متواصل خالل فترة ثالثة أشهر      
دير القيمة   سعر السهم خالل فترة الثالثة أشهر عند تق        متوسطلمنشأة  يمكن أن تستخدم ا    تلك الفترة، 

  .لة ألدوات حقوق الملكية الممنوحةالعاد
  

  نتقاليةإلاترتيبات ال
  

طلـب   يُ ، يتم تشجيع المنشأة، لكـن ال      ٢ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية     من   ٥٤ الفقرة   في     ٨تنفيذ  
 لياتأي عم (دوات حقوق الملكية    عمليات المنح األخرى أل   على  المعيار  هذا  منها، تطبيق متطلبات    

هل يحدد الشرط ما إذا كانت المنشأة ستتلقى الخدمات التي تخول الطرف المقابل للدفع 
 .على أساس األسهم

 هل يتطلب الشرط فقط فترة محددة من الخدمة إلتمامها؟شرط غير محفز

 نعم ال

 شرط خدمةشرط أداء

 نعمال
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القيمـة  ، إذا أفصحت المنشأة عالنية عـن        )المعيارهذا   من   ٥٣ المحددة في الفقرة      تلك المنح غير 
 تتـضمن   على سبيل المثال،  .  في تاريخ القياس   التي تم قياسها   ،العادلة ألدوات حقوق الملكية تلك    

الحظات أدوات حقوق الملكية تلك أدوات حقوق ملكية أفصحت بشأنها المنشأة عن معلومات في م             
محاسبة  "١٢٣بيان معايير المحاسبة المالية رقم       -  في الواليات المتحدة   - قتضيهابياناتها المالية ي  

  ". التعويضات على أساس األسهم
  

  أمثلة توضيحية
  

تكون فيها البضاعة أو الخدمات هي المقابل ألدوات الملكية في التي معامالت ال
  المنشأة 

 القيمـة العادلـة     بالرجوع إلـى   التي تم قياسها  ها بحقوق الملكية    ت تسوي التي تتم ت  معاماللبالنسبة ل      ٩تنفيذ  
 ٢ المعيار الدولي إلعداد التقـارير الماليـة       من   ١٩ الفقرة   تنص ،ألدوات حقوق الملكية الممنوحة   

 عند تقدير القيمة العادلـة      باإلعتبارؤخذ   ال تُ  *، شروط السوق  إستثناءب ،ستحقاقإلشروط ا على أن   
أي تاريخ المنح، بالنسبة للمعامالت مـع المـوظفين         (هم أو خيارات األسهم في تاريخ القياس        لألس

في الحسبان عن    ستحقاقإلشروط ا ؤخذ  تٌ ، من ذلك  وبدالً .)لة خدمات مماث  الذين يقدمون واآلخرين  
بـشكل  المعاملة، بحيـث يـستند      تعديل عدد أدوات حقوق الملكية المشمولة في قياس مبلغ          طريق  
 بل ألدوات حقوق الملكية الممنوحـة كمقا الخدمات المستلمة وأ للبضاعة المبلغ المعترف به ي  أساس
وعليه، وعلى أساس تراكمي،    . النهايةها في   إستحقاقيتم   عدد أدوات حقوق الملكية التي        أساس على

الملكية  أدوات حقوق    إستحقاقلم يتم    إذا    أو الخدمات  المستلمة    للبضاعةعتراف بأي مبلغ    إلال يتم ا  
 أن  مثل  تستخدم لتحفيز الموظف على األداء،      التي طوشرأحد ال بسبب اإلخفاق في تلبية     الممنوحة  

عـرف هـذا    وُي.  شـرط أداء   إستيفاء فترة خدمة محددة، أو لم يتم        إتمام في   الطرف المقابل يخفق  
لة فـي  األسلوب المحاسبي بأسلوب تاريخ المنح المعدل، ألن عدد أدوات حقوق الملكيـة المـشمو   

التي تستخدم لتحفيز الموظف علـى األداء،       شروط  التحديد مبلغ المعاملة يتم تعديله ليعكس نتيجة        
ويتم تقـدير تلـك القيمـة     .العادلة ألدوات حقوق الملكية تلك على القيمة يجري أي تعديللكن ال 

)  خدمات مماثلـة  الذين يقدمون بالنسبة للمعامالت مع الموظفين واآلخرين      (العادلة في تاريخ المنح     
 الزيادة أو النقصان في القيمة العادلة ألدوات        باإلعتبارومن هنا، ال تؤخذ     . الحقاًوال يتم مراجعتها    

 المتزايـدة  قياس القيمة العادلـة     إستثناءب( حقوق الملكية بعد تاريخ المنح عند تحديد مبلغ المعاملة          
  .)ملكيةال تعديل منح أدوات حقوق الحقاً المنقولة إذا تم

  
 أن تعترف   ٢ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية     من   ٢٠الفقرة  تقتضي  ،  لتطبيق هذه المتطلبات      ١٠تنفيذ  

 أفـضل التقـديرات      أسـاس   علـى  ستحقاقإلخالل فترة ا   أو الخدمات المستلمة     البضاعةالمنشأة ب 
 إذا  -  لزم األمر   إن -ديرها، ومراجعة ذلك التق   إستحقاقالمتوفرة لعدد أدوات حقوق الملكية المتوقع       

 تختلف عن التقديرات    هاإستحقاقأشارت معلومات الحقة إلى أن عدد أدوات حقوق الملكية المتوقع           
ة التي تـم    تراجع المنشأة التقدير ليعادل عدد أدوات حقوق الملكي       ،  ستحقاقإلاوفي تاريخ   . السابقة
  .)ة بشروط السوق المتعلق٢١الفقرة متطلبات بمراعاة ( في النهاية هاإستحقاق

  
. في نهاية فترة محددة   ،  نفس الوقت في   جميع خيارات األسهم الممنوحة      تستحقوفي األمثلة أدناه،        ١١تنفيذ  

ممنوحة األخرى ال ملكية  ال خيارات األسهم أو أدوات حقوق       تستحق يمكن أن    ،وفي بعض الحاالت  
سيتم  ، خيار سهم  ١٠٠ ينالموظفأحد   أنه قد تم منح      مثالًلنفرض  . ستحقاقإل أقساط خالل فترة ا    في

.  نهاية كل سنة مـن الـسنوات األربـع القادمـة           في خيار سهم    ٢٥  أقساط  بمقدار   في هاإستحقاق

                                                 
 من المعيار ٢١في بقية هذه الفقرة، تستثني مناقشة شروط االستحقاق اإلشارة إلى شروط السوق، التي تخضع لمتطلبات الفقرة   *

  .٢الدولي إلعداد التقارير المالية 
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 خيار سهم، منفصل ل منح  ، على المنشأة أن تعامل كل قسط على أنه          هذا المعيار ولتطبيق متطلبات   
ألن (القيمة العادلة لكـل قـسط       ف  سوف تختل  عليه   اً مختلفة، وبناء  إستحقاقألن كل قسط له فترة      

 تؤثر، على سبيل المثال، على التوقيت المحتمل للتدفقات النقدية الناشـئة    ستحقاقإلاطول مدة فترة    
  ).ممارسة الخياراتعن 

  
  

  ١مثال : تنفيذ
  

  خلفية
  

وكل عملية مـنح    .  موظف ٥٠٠ خيار سهم لكل واحد من موظفيها البالغ عددهم          ١٠٠تمنح إحدى المنشآت    

وتقدر المنشأة أن القيمة العادلة لكل خيار سـهم         . وطة بعمل الموظف لدى المنشأة للثالث سنوات المقبلة       مشر

  . )أ( وحدة عملة١٥هي 
  

من الموظفين سيتركون العمل خالل فتـرة       % ٢٠ تقدر المنشأة أن     ، احتمالية المتوسط المرجح   سوعلى أسا 

  .سهمالثالث سنوات وبالتالي سيفقدون حقهم في خيارات األ

  تطبيق المتطلبات
   

  الحالة األولى 
  

، بالنـسبة   سـتحقاق إذا سارت األمور بالضبط كما هو متوقع، تعترف المنشأة بالمبالغ التالية خالل فتـرة اإل              
  .للخدمات المستلمة كمقابل لخيارات األسهم

  

مصروف   اإلحتساب  السنة
التعويض 
  للفترة

  وحدة عملة

مصروف 
التعويض 
  التراكمي
  وحدة عملة

 ١/٣×  وحدة عملة ١٥× % ٨٠×  خيار ٥٠,٠٠٠  ١
  سنوات

٢٠٠,٠٠٠  ٢٠٠,٠٠٠  

 ٢/٣×  وحدة عملة ١٥× % ٨٠×  خيار ٥٠,٠٠٠(  ٢
   وحدة عملة٢٠٠,٠٠٠ –) سنوات

٤٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠  

 ٣/٣×  وحدة عملة ١٥× % ٨٠×  خيار ٥٠,٠٠٠(  ٣
   وحدة عملة٤٠٠,٠٠٠ –) سنوات

٦٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠  

  
  

  الحالة الثانية
  

وتراجع المنشأة تقديرها لمجموع الموظفين التـاركين للعمـل         . موظفاً ٢٠الل السنة األولى، يترك العمل      خ
وخالل السنة الثانية، يتـرك     ).  موظف ٧٥% (١٥إلى  ) موظف١٠٠% (٢٠خالل فترة الثالث سنوات من      

خـالل فتـرة الـثالث      وتراجع المنشأة تقديرها لمجموع الموظفين التاركين للعمل        .  آخراً العمل  موظفاً ٢٢
وبهذا فإن ما   .  آخراً العمل  موظفاً ١٥وخالل السنة الثالثة، يترك     ). موظفاً ٦٠% (١٢إلى  % ١٥سنوات من   

 ٤٤,٣٠٠ فقدوا حقوقهم في خيارات األسهم خالل فترة الثالث سنوات، وما مجموعـه              موظفاً ٥٧مجموعه  
 . نهاية السنة الثالثةه فيإستحقاقتم )  خيار لكل موظف١٠٠×  موظف ٤٤٣(خيار سهم 

  

 ...يتبع
  



  ٢المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  إرشادات التنفيذ

  معايير المحاسبة الدوليةلجنةمؤسسة حق التأليف ل©   ٢٩٦

    
  

  

  يتبع...
  

  ١مثال : تنفيذ
  
    

مصروف   اإلحتساب  السنة
  التعويض للفترة
  وحدة عملة

مصروف التعويض 
  التراكمي
  وحدة عملة

 ١/٣×  وحدة عملة ١٥× % ٨٥×  خيار ٥٠,٠٠٠  ١
  سنوات

٢١٢,٥٠٠  ٢١٢,٥٠٠  

 ٢/٣×  وحدة عملة ١٥× % ٨٨×  خيار ٥٠,٠٠٠(  ٢
   وحدة عملة٢١٢,٥٠٠ – )سنوات

٤٤٠,٠٠٠ ٢٢٧,٥٠٠  

 ٤٤٠,٠٠٠ –)   وحدة عملة١٥×  خيار ٤٤,٣٠٠(  ٣
  وحدة عملة

  

٦٦٤,٥٠٠ ٢٢٤,٥٠٠  

  .في هذا المثال وجميع األمثلة األخرى الواردة في هذه اإلرشادات، يتم التعبير عن المبالغ النقدية بوحدات العملة)   أ(
  

  
  

وفـي  . محـددة  الموظفين لفترة خدمة     تمامان منح خيارات األسهم مشروطاً بإ     ، ك ى األول الحالةفي    ١٢تنفيذ  
. محـدد بعض الحاالت، يمكن أن يكون منح خيار السهم أو السهم مـشروطا بتحقيـق هـدف أداء                  

منح خيارات األسهم أو األسهم بـشروط       عمليات  على  المعيار  هذا   تطبيق   ٤،  ٣،  ٢األمثلة  وتوضح  
). ٦و   ٥ المثـالين في   والموضحة   "١٣تنفيذ  "  التي نوقشت في الفقرة    ، شروط السوق  إستثناءب(أداء  
 شـرط   إسـتيفاء  اعتماداً على الوقت الذي يتم فيه        ،ستحقاقإل، تتفاوت طول فترة ا    ة الثاني الحالةوفي  
ماداً  اعت ، المتوقعة ستحقاقإلاأن تقدر المنشأة طول فترة      المعيار  هذا   من   ١٥تقتضي الفقرة   و. األداء

، إذا أشارت معلومـات     إن لزم األمر   ، ومراجعة ذلك التقدير،   ط األداء  نتيجة محتملة لشر   على أكثر 
  . من الممكن أن تختلف عن التقديرات السابقةستحقاقإلاالحقة إلى أن طول فترة 

  
  ٢مثال : تنفيذ

  
  .ستحقاقالمنح وفق شرط أداء معين، يختلف فيه طول فترة اإل

  

  خلفية 
  

 موظف، مـشروطة    ٥٠٠ سهم لكل موظف مما مجموعه       ١٠٠تمنح المنشأة   في بداية السنة األولى،     
 األسهم في نهايـة الـسنة       إستحقاقوسيتم  .  ستحقاقببقاء الموظفين في خدمة المنشأة خالل فترة اإل       

، وفي نهاية السنة الثانية إذا زادت أرباح المنشأة         %١٨األولى إذا زادت أرباح المنشأة بما يزيد عن         
 خالل فترة سنتين، وفي نهاية السنة الثالثة إذا زادت أرباح المنـشأة بمـا               سنوياً %١٣بما يزيد عن    

 وحدة عملة للسهم    ٣٠ولألسهم قيمة عادلة مقدارها     .  خالل فترة ثالث سنوات    سنوياً% ١٠يزيد عن   
وال يتوقع أن يتم دفـع توزيعـات        . في بداية السنة األولى، والتي تعادل سعر السهم في تاريخ المنح          

  .رباح خالل فترة الثالث السنواتاأل
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  يتبع...
  ٢مثال : تنفيذ

  
وتتوقـع  . المنشأةالعمل لدى    موظفاً ٣٠ ، وترك %١٤ بنسبة   المنشأةأرباح   زادت   ، نهاية السنة األولى   وبحلول
سهم  األ إستحقاق تتوقع أن يتم     وبالتالي فهي  بنسبة مماثلة في السنة الثانية،       رتفاعإلبا األرباحتستمر  أة أن   المنش

 آخـرين  موظفـاً  ٣٠ يترك أن ،المرجح متوسط يةحتمالإ أساس على ،المنشأة تتوقع كما .في نهاية السنة الثانية   

  .الثانية السنة نهاية في منهم لكل سهم ١٠٠ موظفاً ٤٤٠ يستحق أن تتوقع ولهذا الثانية، السنة خالل العمل
  

 نهايـة  فـي  األسهم إستحقاق يتم لم وبالتالي فقط، %١٠ بةبنس المنشأة أرباح ازدادت ،الثانية السنة نهاية وبحلول

 الـسنة  خالل العمل آخر موظف ٢٥ يترك أن المنشأة وتتوقع .السنة خالل العمل موظفاً ٢٨ وترك .الثانية السنة

  .سنوياً %١٠ معدل بذلك محققة األقل، على %٦ بنسبة ستزداد المنشأة أرباح وأن الثالثة،
  

 عنهـا  نتج ،%٨ بنسبة المنشأة أرباح وازدادت ،المنشأة لدى العمل موظف ٢٣ ترك ،ثالثةال السنة نهاية وبحلول

  .الثالثة السنة نهاية في سهم ١٠٠ موظفاً ٤١٩ إستلم عليه، وبناءاً %.١٠,٦٧ بنسبة زيادة
  

  تطبيق المتطلبات
  

مصروف   اإلحتساب  السنة
  التعويض للفترة
  وحدة عملة

مصروف التعويض 
  التراكمي
  لةوحدة عم

×  وحدة عملة ٣٠×  سهم ١٠٠×  موظف ٤٤٠  ١

١/٢   

٦٦٠,٠٠٠  ٦٦٠,٠٠٠  

 وحدة عملة ٣٠×  سهم ١٠٠×  موظف ٤١٧(  ٢

   وحدة عملة٦٦٠,٠٠٠ –) ٢/٣× 

٨٣٤,٠٠٠ ١٧٤,٠٠٠  

 وحدة عملة ٣٠×  سهم ١٠٠×  موظف ٤١٩(  ٣

   وحدة عملة٨٣٤,٠٠٠ –) ٣/٣×   
  

١,٢٥٧,٠٠٠ ٤٢٣,٠٠٠  
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  ٣مثال : تنفيذ

  

   أدوات حقوق الملكية معين، يختلف فيه عدد شرط أداءوفقنح الم
  

  خلفية
  

 موظف يعملـون    ١٠٠أسهم لكل من موظفيها البالغ عددهم       خيارات  ) أ(، تمنح المنشأة    في بداية السنة األولى   
 ، بشرط بقاء الموظفين في خدمـة      السنة الثالثة  خيارات األسهم في نهاية      إستحقاقوسيتم  .  المبيعات دائرةفي  

إذا زاد حجم مبيعات المنتج بمعدل      . سنوياًعلى األقل    %٥  بنسبة المنشأة، وأن يزداد حجم مبيعات منتج معين      
، سيـستلم   %١٥ - ١٠ زاد حجم المبيعات بمعدل       أما إذا  .خيار سهم  ١٠٠ كل موظف    سيستلم،  % ١٠- ٥

 خيـار   ٣٠٠كل موظف   سيستلم   ،أو أكثر % ١٥وإذا زاد حجم المبيعات بمعدل      .  خيار سهم  ٢٠٠كل موظف   
  .سهم

  

وتقدر . حدة عملة لكل خيار    و ٢٠سهم قيمة عادلة مقدارها      األ اتخيارأن ل ) أ( تقدر المنشأة    ،في تاريخ المنح  و
يبقي في   ، كل موظف  يستحق ولهذا تتوقع بأن     ،سنوياً %١٥-١٠لمنتج سيزيد بمعدل    امبيعات  أيضا أن حجم    

 أنالمـرجح   متوسـط   إحتمالية ال وتقدر المنشأة على أساس     . سهم خيار   ٢٠٠ حتى نهاية السنة الثالثة،   الخدمة  
  .  نهاية السنة الثالثةقبلمن الموظفين العمل  %٢٠ يترك

  

 موظفـاً  ٢٠ ما مجموعه    أن يترك توقع  المنشأة ت زال  ت وال    العمل ن موظفو ٧ ترك ، نهاية السنة األولى   بحلول
لفتـرة الـثالث     في الخدمة    موظفاً ٨٠المنشأة بأن يبقى    ع  تتوق عليه،   اً وبناء . نهاية السنة الثالثة   العمل بحلول 

هذه خـالل الـسنتين     الزيادة  نسبة  استمرار  وتتوقع المنشأة   % ١٢ بنسبة   ارتفعت مبيعات المنتج  قد  و. سنوات
  .القادمتين

  

 يـصل    مجموع الموظفين التاركين للعمل    ما جعل  موظفين آخرين العمل،     ٥ ترك ، نهاية السنة الثانية   وبحلول
، العمل خالل الـسنة الثالثـة     ثالثة موظفين فقط    يترك  وتتوقع المنشأة اآلن أن     .  موظف حتى تاريخه   ١٢ ىإل

 ٨٥لتالي ُيتوقـع بقـاء      ، وبا تالثالث سنوا خالل فترة    موظف العمل    ١٥بأن يترك ما مجموعه     ولهذا تتوقع   
خـالل الـسنتين   % ١٥ معدل نتج عنه، ما %١٨ بما نسبتهارتفع حجم مبيعات المنتج وقد  .  في العمل  موظفاً

فترة الـثالث  أو أكثر خالل % ١٥  إلى ما نسبتهوتتوقع المنشأة اآلن أن يصل متوسط المبيعات. حتى تاريخه 
  . نهاية السنة الثالثةفيسهم خيار  ٣٠٠ كل موظف مبيعات يستلمأن سنوات، ولذا تتوقع 

  

 ١٤يصبح مجموع الموظفين الذين تركوا للعمل       وبهذا  . بحلول نهاية السنة الثالثة، ترك موظفان آخران العمل       
خالل % ١٦ وزاد حجم مبيعات المنشأة بما نسبته     .موظفاً ٨٦ خالل فترة الثالث سنوات، في حين بقي         موظفاً

  . خيار سهم٣٠٠ موظف يستلم ٨٦وبهذا فإن كل موظف من الموظفين البالغ عددهم . فترة لثالث سنوات
  

 ...يتبع
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  يتبع ...
  

  ٣مثال : تنفيذ
  

  تطبيق المتطلبات
  

مصروف   اإلحتساب  السنة
  التعويض للفترة
  وحدة عملة

مصروف 
التعويض 
  التراكمي
  وحدة عملة

 وحدة عملة ٢٠×  خيار ٢٠٠×  موظف ٨٠  ١
 ×١/٣   

١٠٦,٦٦٧  ١٠٦,٦٦٧  

 وحدة عملة ٢٠×  خيار ٣٠٠×  موظف ٨٥(  ٢
   وحدة عملة١٠٦,٦٦٧ –) ٢/٣× 

٣٤٠,٠٠٠ ٢٣٣,٣٣٣  

 وحدة عملة ٢٠×  خيار ٣٠٠ ×  موظف٨٦(  ٣
   وحدة عملة٣٤٠,٠٠٠ –) ٣/٣×  

٥١٦,٠٠٠ ١٧٦,٠٠٠  

  
  

  

  ٤مثال : تنفيذ
  

  المنح وفق شرط أداء معين، يختلف فيه سعر الممارسة
  

  خلفية
   

المنشأة خدمة   في    ببقائه  مشروطاً ،سهمخيار   ١٠,٠٠٠  التنفيذيين الموظفينأحد   تمنح المنشأة    ،في بداية السنة األولى   
 إذا   وحدة عملة  ٣٠ينخفض إلى    هذا السعر    أن غير .حدة عملة  و ٤٠  هو إن سعر الممارسة  . حتى نهاية السنة الثالثة   

  . خالل فترة الثالث سنواتسنوياً %١٠  ال يقل عنا المنشأة بمأرباحزادت 
  

 ١٦ هـو    حدة عملة، و ٣٠  مقداره ، بسعر ممارسة   تقدر المنشأة أن القيمة العادلة لخيارات األسهم       ،وفي تاريخ المنح  
خيارات األسهم قيمة عادلـة     أن ل المنشأة  تقدر    وحدة عملة،  ٤٠هو   وإذا كان سعر الممارسة      .خيار لكل   حدة عملة و

  . لكل خيار وحدة عملة ١٢ هي
  

هذا المعـدل    وفق   رتفاعإلأرباحها با  وتتوقع أن تستمر     ،%١٢  بما نسبته   المنشأة أرباح ارتفعت ،خالل السنة األولى  
لخيارات األسهم سـعر     وبالتالي سيكون ،  األرباح المستهدفة ولهذا فإن المنشأة تتوقع تحقيق      . السنتين القادمتين خالل  

  . وحدة عملة٣٠ممارسة هو 
  

  . األرباح المستهدفة وال تزال المنشأة تتوقع تحقيق ،%١٣ما نسبته  المنشأة بأرباح ارتفعت ،خالل السنة الثانية
  

 ويكمـل . األرباح المـستهدفة   وبالتالي لم يتم تحقيق    ،فقط% ٣أرباح المنشأة بما نسبته     فعت   ارت ،خالل السنة الثالثة  
 األرباح المستهدفة، يكـون  وألنه لم يتم تحقيق .ا يستوفي شرط الخدمة خدمة، وبهذ  في ال  سنوات ٣  التنفيذي الموظف

  .عملة وحدة ٤٠مقداره  سعر ممارسة ١٠,٠٠٠  البالغ عددهاالمستحقةخيارات األسهم ل
  

 
 ...يتبع
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  يتبع ...
  

  ٤مثال : تنفيذ
  

  تطبيق المتطلبات 
  

 ال ُيؤخذ في     الذي ال يكون عبارة عن شرط سوق،        على نتيجة شرط األداء    ألن سعر الممارسة يتباين اعتماداً    
 وحدة عملة وإمكانيـة أن يكـون   ٤٠أي إحتمال أن يكون سعر الممارسة هو (الحسبان أثر شرط األداء ذلك   

 مـن   وبـدالً . عند تقدير القيمة العادلة لخيارات األسهم في تاريخ المنح        )  وحدة عملة  ٣٠ الممارسة هو    سعر
أي سعر الممارسـة    (ذلك، تقدر المنشأة القيمة العادلة لخيارات األسهم في تاريخ المنح بموجب كل سيناريو              

معاملة لتعكس نتيجة شـرط     وتراجع بشكل أساسي مبلغ ال    )  وحدة عملة  ٣٠ وحدة عملة وسعر الممارسة      ٤٠
  -:األداء، كما هو موضح أدناه

  
مصروف التعويض   الحساب  السنة

  للفترة
  وحدة عملة

مصروف التعويض 
  التراكمي
  وحدة عملة

  ٥٣,٣٣٣  ٥٣,٣٣٣   ١/٣×  وحدة عملة ١٦×  خيار ١٠,٠٠٠  ١
) ٢/٣×  وحدة عملة ١٦×  خيار ١٠,٠٠٠(  ٢

   وحدة عملة٥٣,٣٣٣ –
١٠٦,٦٦٧ ٥٣,٣٣٤  

) ٣/٣×   وحدة عملة ١٢×  خيار ١٠,٠٠٠(  ٣
   وحدة عملة١٠٦,٦٦٧ –

  

١٢٠,٠٠٠  ١٣,٣٣٣  

  
  

 مثـل سـعر الـسهم       ،شروط الـسوق   اإلعتبارؤخذ في   أن تُ المعيار    هذا  من ٢١تقتضي الفقرة       ١٣تنفيذ  

مشروطا به، عند تقدير القيمـة العادلـة        ) أو قابلية الممارسة   (ستحقاقإلالمستهدف والذي يكون ا   

شروط وفق  منح أدوات حقوق الملكية      ولذلك، وبالنسبة لعمليات     . حقوق الملكية الممنوحة   اتألدو

 الـذي يفـي بكافـة       الطرف المقابل المستلمة من    أو الخدمات    البضاعةالمنشأة ب تعترف  السوق،  

مـستلمة مـن    الخـدمات   ال على سبيل المثال،  (  التي تستخدم لتحفيز الموظف على األداء      شروطال

ط  تحقيـق شـر    ما إذا يـتم   ، بغض النظر ع   )في الخدمة خالل المدة المحددة للخدمة     موظف يبقى   

  .هذه المتطلبات "٥ "المثالويوضح .  ذلكالسوق
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  ٥مثال : تنفيذ
  

   معينسوقوفق شرط المنح 
   

  خلفية
  

  خدمـة  في ئه مشروطة ببقا  ،خيار سهم  ١٠,٠٠٠ التنفيذيين   الموظفينأحد   تمنح المنشأة    ،في بداية السنة األولى   

 ٥٠الـسهم مـن     سعر  ما لم يرتفع    غير أنه ال يمكن ممارسة خيارات األسهم        . المنشأة حتى نهاية السنة الثالثة    

فـإذا كـان سـعر      .  الثالثة  في نهاية السنة    وحدة عملة  ٦٥ما يزيد عن     ملة في بداية السنة األولى إلى     عوحدة  

 خـالل   في أي وقت  خيارات األسهم    فيمكن ممارسة    ية السنة الثالثة،   في نها   وحدة عملة  ٦٥ أكثر من    الممارسة
  .نهاية السنة العاشرة أي بحلولالسنوات السبع المقبلة، 

  

 وحدة عملة   ٦٥ سعر السهم    يتجاوز احتمال أن    اإلعتباريأخذ في    ات،خيارللتسعير  ثنائي ل تطبق المنشأة نموذج    

 ٦٥ سعر السهم    يتجاوز، واحتمال أن ال     )ممارسةقابلة لل خيارات األسهم   تصبح  وبالتالي  (في نهاية السنة الثالثة     
سـهم وفـق    وتقدر القيمة العادلة لخيارات األ    ).  الخيارات يتم إلغاء وبالتالي  (وحدة عملة في نهاية السنة الثالثة       

  . لكل خيار وحدة عملة٢٤ بمقدار هذا ط السوقشر
  

  تطبيق المتطلبات 
  

 اإلعتراف بالخدمات المستلمة من الطـرف المقابـل الـذي            من هذا المعيار تقتضي من المنشأة      ٢١ألن الفقرة   
 الخدمات المستلمة من موظـف      مثالً(يستوفي كافة الشروط األخرى التي تستخدم لتحفيز الموظف على األداء           

 شرط السوق ذلـك، فإنـه ال        إستيفاء، وبغض النظر عما إذا يتم       )يبقى في الخدمة طيلة الفترة المحددة للخدمة      
إن إحتمال عدم تحقيق سعر السهم المـستهدف قـد ُأخـذ      . إذا تحقق سعر السهم المستهدف أم ال      يشكل فرقا ما    

لذلك، إذا توقعت المنشأة بقاء الموظف      . باإلعتبار مسبقا عند تقدير القيمة العادلة لخيارات األسهم بتاريخ المنح           
 ٢،  ١ة بالمبالغ التالية فـي الـسنوات        التنفيذي إلتمام فترة خدمة الثالث سنوات، وأتمها بالفعل، تعترف المنشأ         

   -:٣و
  

مصروف   اإلحتساب  السنة
  التعويض للفترة
  وحدة عملة

مصروف 
التعويض 
  التراكمي
  وحدة عملة

  ٨٠,٠٠٠  ٨٠,٠٠٠   ١/٣×  وحدة عملة ٢٤×  خيار ١٠,٠٠٠  ١
) ٢/٣×  وحدة عملة ٢٤×  خيار ١٠,٠٠٠(  ٢

   وحدة عملة٨٠,٠٠٠ –
١٦٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠  

 –)  وحدة عملة٢٤× يار  خ١٠,٠٠٠(  ٣
   وحدة عملة١٦٠,٠٠٠

٢٤٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠  

  
لكـن إذا تـرك     . وكما هو مشار إليه أعاله، يتم اإلعتراف بهذه المبالغ بغض النظر عن نتيجة شرط الـسوق               

) والثانيـة (، فإن المبلغ المعترف به خالل السنة األولى         )أو الثالثة (الموظف التنفيذي العمل خالل السنة الثانية       
 لشرط السوق، لم ُيؤخذ باإلعتبـار       خالفاًوهذا سببه أن شرط الخدمة،      ). أو الثالثة (سيتم عكسه في السنة الثانية      

 من ذلك، ُيؤخذ شرط الخدمة باإلعتبـار عـن          وبدالً. عند تقدير القيمة العادلة لخيارات األسهم في تاريخ المنح        
ها في النهايـة، وفقـاً      إستحقاقحقوق الملكية التي يتم     طريق تعديل مبلغ المعاملة ليستند على أساس عدد أدوات          

  . من هذا المعيار٢٠ و١٩للفقرتين 
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 إذا تبـاين طـول فتـرة        لكـن . ستحقاقإلاط السوق من طول فترة      ، لم تغير نتيجة شر    ٥في المثال     ١٤تنفيذ  
أن المعيار  هذا    من ١٥الفقرة  تقتضي  تحقيق شرط األداء،    الذي يتم فيه     الوقت اعتماداً على    ستحقاقإلا

 التي يجب تقديمها من الموظفين كمقابل ألدوات حقوق الملكية الممنوحـة            تفترض المنشأة أن الخدمات   
 ستحقاقإل طول فترة ا    تقدير  المنشأة وُيطلب من . ستحقاقإلا في المستقبل خالل فترة      يتم استالمها سوف  

ا كان شـرط األداء هـو       وإذ. األداءط  لشرأكثر نتيجة محتملة     أساس    على ،المتوقعة في تاريخ المنح   
فتراضـات  إل مـع ا ينسجم المتوقعة يجب أن   ستحقاقإلاطول فترة   تقدير  فإن  شرط السوق،   عبارة عن   

المثال ويوضح   .الحقاً يتم مراجعته سهم الممنوحة، وال    لخيارات األ  تقدير القيمة العادلة     فيتخدمة  المس
  . هذه المتطلبات"٦"

  
  

 

  ٦مثال : تنفيذ
  

  ستحقاقإلا طول فترة تختلف فيه  معين،سوقط  شرفقوالمنح 
  

  خلفية
  

 مـا  من  تنفيذي موظفمدتها عشرة سنوات لكل     سهم   خيار   ١٠,٠٠٠ تمنح المنشأة    في بداية السنة األولى،   
ـ        سهم   األ اتصبح خيار وت. موظفين ١٠ مجموعه سهم مستحقة وقابلة للممارسة فوراً، عندما يزداد سعر ال

في الخدمة لحين تحقيق    التنفيذي   الموظفبشرط بقاء   ،  حدة عملة و ٧٠ إلى    عملة حدةو ٥٠من  في المنشأة   
  . سعر السهم المستهدف

  
 احتمالية تحقيق سعر الـسهم المـستهدف        اإلعتبار، يأخذ في    اتخيارالتسعير  ثنائي ل تطبق المنشأة نموذج    

وتقـدر  . هم المـستهدف  عشر سنوات، واحتمالية عدم تحقيق سعر الس      مدة الخيارات التي تمتد إلى      خالل  
 نمـوذج   ووفـق . خيار لكل    وحدة عملة  ٢٥ لخيارات األسهم في تاريخ المنح هو        المنشأة أن القيمة العادلة   

 عبـارة وب.  الممكنة هي خمس سنوات    ستحقاقإل، تحدد المنشأة أن طريقة توزيع تواريخ ا       اتتسعير الخيار 
تملة لـشرط الـسوق هـي أن سـعر الـسهم             فإن أكثر نتيجة مح    ،أخرى، من بين جميع النتائج المحتملة     

 ٥ المتوقعة هي    ستحقاقإلتقدر المنشأة أن فترة ا    ولذلك،  . السنة الخامسة المستهدف سوف يتحقق في نهاية      
، الـسنة الخامـسة    نهاية   بحلول ا العمل ترك قد   ثنين يكونان  تنفيذيين إ  موظفينتقدر أيضا أن    كما  . سنوات

 مـوظفين  ٨×  خيار سـهم     ١٠,٠٠٠ (هاإستحقاقسيتم  ات األسهم    من خيار  ٨٠,٠٠٠ولهذا فإنها تتوقع أن     
  .نهاية السنة الخامسةفي ) تنفيذيين

  
 تنفيذيين إثنين سيتركان العمل     موظفين بأن ما مجموعه     هافي تقدير تستمر المنشأة   ،  ٤-١خالل السنوات   و

 الثالثـة    الـسنة   في ملتركوا الع قد   تنفيذيين   موظفين ٣ما مجموعه   غير أن    .بحلول نهاية السنة الخامسة   
 موظـف ويترك  .  في نهاية السنة السادسة    ويتحقق سعر السهم المستهدف   .  على التوالي  الخامسةو والرابعة
  .ق سعر السهم المستهدفأن يتحققبل ، خالل السنة السادسةالعمل آخر تنفيذي 

   
 ...يتبع
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  يتبع ... 
  ٦مثال : تنفيذ

  
 تطبيق المتطلبات  

  
 المتوقعة، كمـا    ستحقاق من هذا المعيار أن تعترف المنشأة بالخدمات المستلمة خالل فترة اإل           ١٥تقتضي الفقرة   

ولهـذا فـإن المنـشأة تعتـرف        . هو مقدر في تاريخ المنح، كذلك تقتضي من المنشأة عدم مراجعة ذلك التقدير            
بلغ المعاملة يقـوم بـشكل      وبالتالي، فإن م  .  سنوات ٥ -١تنفيذيين خالل فترة    بالخدمات المستلمة من الموظف ال    

 موظفين تنفيذيين يبقون في الخدمة  ٧×  خيار سهم    ١٠,٠٠٠( خيار سهم    ٧٠,٠٠٠رئيسي على أساس ما مقداره      
وبالرغم من ترك موظف تنفيذي آخر العمل خالل السنة السادسة، إال أنه ال يجري              ). حتى نهاية السنة الخامسة   

ولهذا فإن المنـشأة  .  سنوات٥ المتوقعة وهي ستحقاق مسبقا فترة اإل  أي تعديل، ألن الموظف التنفيذي كان قد أتم       
  .٥-١تعترف بالمبالغ التالية في السنوات 

  
مصروف   اإلحتساب  السنة

  التعويض للفترة
  وحدة عملة

مصروف 
التعويض 
  التراكمي
  وحدة عملة

  ٤٠٠,٠٠٠  ٤٠٠,٠٠٠   ١/٥×  وحدة عملة ٢٥×  خيار ٨٠,٠٠٠  ١
) ٢/٥× حدة عملة  و٢٥×  خيار ٨٠,٠٠٠(  ٢

   وحدة عملة٤٠٠,٠٠٠ –
٨٠٠,٠٠٠ ٤٠٠,٠٠٠  

) ٣/٥×  وحدة عملة ٢٥×  خيار ٨٠,٠٠٠(  ٣
   وحدة عملة٨٠٠,٠٠٠ –

١,٢٠٠,٠٠٠ ٤٠٠,٠٠٠  

) ٤/٥×  وحدة عملة ٢٥×  خيار ٨٠,٠٠٠(  ٤
   وحدة عملة١,٢٠٠,٠٠٠ –

١,٦٠٠,٠٠٠ ٤٠٠,٠٠٠  

 –)  وحدة عملة٢٥×  خيار ٧٠,٠٠٠(  ٥
  ملة وحدة ع١,٦٠٠,٠٠٠

  

١,٧٥٠,٠٠٠  ١٥٠,٠٠٠  
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عيد تـسعير خيـار   متطلبات تنطبق في حال ُأالمعيار هذا  من ٤٤ب-٢  و٢٩-٢٦الفقرات تبين     ١٥تنفيذ 
 وتوضـح . )على أساس األسـهم   اتفاق الدفع   بنود أو شروط     لذلك   خالفاًأو عدلت المنشأة    (السهم  
  .  بعض هذه المتطلبات٩-٧األمثلة 

  
  

  ٧مثال : تنفيذ
  

  الحقاً ا تسعيرهالتي تم إعادةسهم األخيارات  منح
  

  خلفية
  

.  موظـف  ٥٠٠ همسهم لكل من موظفيها البالغ عدد      خيار   ١٠٠ تمنح المنشأة    ،في بداية السنة األولى   
تقدر المنشأة أن القيمة    .  في الخدمة لثالث سنوات قادمة     وتكون كل عملية منح مشروطة ببقاء الموظف      

 ١٠٠، تقدر المنشأة أن     المرجحمتوسط  احتمالية ال وعلى أساس   . ة عملة  وحد ١٥العادلة لكل خيار هي     
ـ  سيخـسرون ، وبالتالي   سيتركون العمل لدى المنشأة خالل فترة الثالث سنوات       موظف   هم فـي   وق حق

  . خيارات األسهم
  

 نهايـة الـسنة     بحلـول  ولنفرض أيضا أنه     .يتركون العمل خالل السنة األولى     موظفاً ٤٠لنفرض أن   
 األسـهم    خيارات  المنشأة تسعير خيارات أسهمها، وأن     وتعيد،   في المنشأة  نخفض سعر السهم   إ ،األولى

 سـيتركون العمـل    إضافيا   موظفاً ٧٠تقدر المنشأة أن    . تستحق في نهاية السنة الثالثة    المعاد تسعيرها   
ل فتـرة  خـال  التـاركين للعمـل  لموظفين خالل السنة الثانية والثالثة، وبالتالي فإن المجموع المتوقع ل      

 موظفـاً  ٣٥ يترك المنشأة ،وخالل السنة الثانية .  موظفين ١١٠ هو لثالث سنوات     التي تمتد  ستحقاقإلا
 المتوقع  وع ليصبح المجم  السنة الثالثة،  خالل    العمل  إضافيا موظفاً ٣٠ يترك المنشأة أن    قدرإضافياً، وت 
وخـالل  . موظفين ١٠٥نوات هو    التي تمتد لثالث س    ستحقاقإلفترة ا خالل   التاركين للعمل للموظفين  

 موظفين توقفـوا عـن      ١٠٣  هو ، فيصبح المجموع  موظفاً ٢٨ يترك العمل ما مجموعه    ،السنة الثالثة 
 خيـارات   إستحقاقيتم  ،  ٣٩٧وظفين الباقين البالغ عددهم     أما بالنسبة للم  . ستحقاقإلالعمل خالل فترة ا   

  . في نهاية السنة الثالثةاألسهم
  

األصـلية   لكل من خيـارات األسـهم        ، تكون القيمة العادلة    تاريخ إعادة التسعير    في ،تقدر المنشأة أنه  
خيار القيمة العادلة لكل    أن   وحدة عملة و   ٥ هو   )ؤخذ إعادة التسعير في الحسبان    بل أن يُ  أي ق (الممنوحة  

  . حدة عملة و٨ هو  تسعيرهمعادسهم 
 ...يتبع
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  يتبع ... 
  

  ٧مثال : تنفيذ
  

  تطبيق المتطلبات 
  

 من هذا المعيار أن تعترف المنشأة بآثار التعديالت التي تزيد من إجمالي القيمة العادلة إلتفاق                ٢٧تقتضي الفقرة   
إذا زاد التعديل  من القيمة العادلـة ألدوات         . الدفع على أساس األسهم أو التي تكون بخالف ذلك مفيدة للموظفين          

أ من  ٤٣، التي تم قياسها قبل وبعد التعديل، فإن الفقرة ب         )سة بتخفيض سعر الممار   مثالً(حقوق الملكية الممنوحة    
أي الفرق بين القيمة العادلة ألداة حقوق       (تقتضي أن تشمل المنشأة القيمة العادلة المتزايدة الممنوحة         "  ب"الملحق  

بلغ المعترف به   في قياس الم  ) الملكية المعدلة وأداة حقوق الملكية األصلية، مقدرا كل منها كما في تاريخ التعديل            
، فإن القيمة   ستحقاقوإذا حدث التعديل خالل فترة اإل     . للخدمات المستلمة كمقابل ألدوات حقوق الملكية الممنوحة      

العادلة المتزايدة الممنوحة يجب أن تُشمل في قياس المبلغ المعترف به للخدمات المستلمة خالل الفترة من تاريخ                 
قوق الملكية المعدلة، إضافة إلى المبلغ الذي يقوم علـى أسـاس القيمـة               أدوات ح  إستحقاقالتعديل وحتى تاريخ    

العادلة ألدوات حقوق الملكية األصلية في تاريخ المنح، والذي يتم اإلعتراف به خـالل مـا تبقـى مـن فتـرة          
  . األصليةستحقاقاإل
  

ف بهـذا المبلـغ خـالل    ويتم اإلعترا).  وحدة عملة  ٥-٨( وحدة عملة لكل خيار سهم       ٣إن القيمة المتزايدة هي     
، إضافة إلى مصروف التعويض القائم على أساس قيمة الخيـار األصـلي   ستحقاقالسنتين المتبقيتين من فترة اإل    

  . وحدة عملة١٥البالغة 
  

   -:هي كما يلي ٣-١المبالغ المعترف بها للسنوات 
مصروف   اإلحتساب  السنة

  التعويض للفترة
  وحدة عملة

مصروف 
التعويض 
  التراكمي

  دة عملةوح
 ١٥×  خيار ١٠٠× موظف ) ١١٠ - ٥٠٠(  ١

   ١/٣× وحدة عملة 
١٩٥,٠٠٠  ١٩٥,٠٠٠  

 ١٥(×  خيار ١٠٠× موظف ) ١٠٥ - ٥٠٠(  ٢
) ١/٢×  وحدة عملة ٣ + ٢/٣× وحدة عملة 

   وحدة عملة١٩٥,٠٠٠ –

٤٥٤,٢٥٠ ٢٥٩,٢٥٠  

 ١٥(×  خيار ١٠٠× موظف ) ١٠٣ - ٥٠٠(  ٣
 ٤٥٤,٢٥٠  -)  وحدة عملة٣+ وحدة عملة 
  وحدة عملة

  

٧١٤,٦٠٠ ٢٦٠,٣٥٠  
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  ٨مثال : تنفيذ

  
   الحقاًله يتم تعدي  معينإستحقاقشرط منح خيارات األسهم وفق 

  

  خلفية 
  

 مـشروطة ببقـاء     ، فريق المبيعات لـديها    فيخيار سهم لكل عضو      ١٠٠٠ تمنح المنشأة    ،في بداية السنة األولى   

 وحدة من منتج معـين خـالل        ٥٠,٠٠٠أن يبيع الفريق أكثر من      ثالث سنوات، و  مدة   المنشأة ل   خدمة الموظف في 

  . في تاريخ المنح وحدة عملة ١٥سهم هي  األاتلخيار إن القيمة العادلة .ثالث سنواتفترة 
  

 تكون  ، نهاية السنة الثالثة   وبحلول. وحدة ١٠٠,٠٠٠ المنشأة من المبيعات المستهدفة إلى       تزيد ،وخالل السنة الثانية  

 مـن فريـق      عـضواً  ١٢بقي في الخدمـة     و.  األسهم وتم إلغاء خيارات    ،وحدة فقط  ٥٥,٠٠٠اعت  بقد  المنشأة  

  .طوال فترة الثالث سنواتالمبيعات 
  

  تطبيق المتطلبات
  

 شرط سـوق،    عن  معين ال يكون عبارة     بالنسبة لشرط أداء   ،أن تعترف المنشأة  المعيار  هذا   من   ٢٠الفقرة  تقتضي  

  المتوقع  أفضل التقديرات المتوفرة لعدد أدوات حقوق الملكية        أساس  على ستحقاقإلابالخدمات المستلمة خالل فترة     

إلى أن عدد أدوات حقوق الملكيـة       معلومات الحقة   أشارت   إذا   -لزم األمر  إن   -ومراجعة ذلك التقدير  ،  هاإستحقاق
 عدد أدوات   ليعادل التقدير، تراجع المنشأة    ستحقاقإلوفي تاريخ ا  .  تختلف عن التقديرات السابقة    هاإستحقاقالمتوقع  

تـم  على البنود والشروط التي     جرت   النظر عن أية تعديالت      وبغض.  في النهاية  هاإستحقاقيتم  التي  حقوق الملكية   

 ٢٧، تقتضي الفقـرة     ذلك المنح ألدوات حقوق الملكية    لعلى أساسها منح أدوات حقوق الملكية، أو إلغاء أو تسوية           

ألدوات حقـوق الملكيـة     القيمة العادلة    ب التي تم قياسها   ، المستلمة نى بالخدمات نشأة أن تعترف كحد أد     الم من من 

أحد الشروط التي    في تلبية    اإلخفاق بسبب    أدوات حقوق الملكية تلك    إستحقاقيتم  في تاريخ المنح، ما لم      الممنوحة  

إضافة لذلك، تحـدد    . منحتم تحديده في تاريخ ال    الذي   ) شرط السوق  إستثناءب (تستخدم لتحفيز الموظف على األداء    

بطريقة ال   التي تستخدم لتحفيز الموظف على األداء     شروط  ال أنه إذا عدلت المنشأة      "ب"لملحق  من ا " ج٤٤ب"الفقرة  

الشروط المعدلة التي تستخدم لتحفيز الموظف علـى األداء         في حسبانها    فإن المنشأة ال تأخذ      ،نالموظفو ينتفع منها 
  .المعيارهذا من  ٢١-١٩عند تطبيق متطلبات الفقرة 

  

 ...يتبع
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  يتبع ...
  

  ٨مثال : تنفيذ
 

  خيارات األسهم، األمر الذي لـم يكـن مفيـداً          إستحقاقوعليه، وألن التعديل على شرط األداء قلل من إحتمال          
 من ذلك، تـستمر     وبدالً. ستلمةللموظفين، فإن المنشأة تتجاهل شرط األداء المعدل عند اإلعتراف بالخدمات الم          

في اإلعتراف بالخدمات المستلمة خالل فترة الثالث سنوات على أساس الشروط األصلية التي تستخدم لتحفيـز                
 وحدة  ١٨٠,٠٠٠وبهذا فإن المنشأة تعترف بالنهاية بمصروف التعويض التراكمي بمقدار          . الموظف على األداء  

  ). وحدة عملة١٥×  خيار ١٠٠٠× موظف ١٢(عملة خالل فترة الثالث سنوات 
  

 من تعديل هدف األداء، بزيادة عدد السنوات للخدمة         بدالًوكان سيتم التوصل إلى نفس النتيجة إذا قامت المنشأة،          
وألن مثل هذا التعديل يقلل مـن احتماليـة         .  سنوات ١٠ سنوات إلى    ٣ خيارات األسهم من     ستحقاقالمطلوبة إل 
ي لن يكن مفيدا للموظفين، فإن المنشأة لن تأخذ باإلعتبار شرط الخدمـة المعـدل           الخيارات، األمر الذ   إستحقاق

 من ذلك، فإنها تعترف بالخدمات المستلمة من الموظفين البالغ عددهم           وبدالً. عند اإلعتراف بالخدمات المستلمة   
  . األصلية التي امتدت لثالث سنواتستحقاق موظف الذين بقوا في الخدمة طوال فترة اإل١٢

  
  

  

   ٩ مثال: تنفيذ
  

  الحقاً  إضافتهيتم مع بديل نقدي ،منح األسهم
  

  خلفية 
  

أحـد  سـهم إلـى     حدة عملة لكـل      و ٣٣سهم بقيمة عادلة تبلغ      ١٠,٠٠٠ تمنح المنشأة    ،في بداية السنة األولى   

لسهم إلى   سعر ا  نخفضإ ، نهاية السنة الثانية   وبحلول.  ثالث سنوات خدمة   ين، مشروطة بإتمام  تنفيذيال الموظفين

  التنفيـذي  الموظف تضيف المنشأة بديال نقديا إلى المنح، يستطيع         ،ذلك التاريخ وفي  . حدة عملة لكل سهم    و ٢٥

 فـي تـاريخ     ١٠,٠٠٠سهم البالغ عـددها      لقيمة األ  مساوياً نقداً سهم أو    ١٠,٠٠٠م  ختيار بين استال  إلابموجبه  

  .ستحقاقإل في تاريخ ا وحدة عملة٢٢هو  سعر السهم يكون .ستحقاقإلا
  

  تطبيق المتطلبات 
  

وبغض النظر عن أية تعديالت جرت على البنود والشروط التي تم على أساسها منح أدوات حقوق الملكية، أو                  

 من هذا المعيار من المنـشأة أن تعتـرف          ٢٧إلغاء أو تسوية لذلك المنح ألدوات حقوق الملكية، تقتضي الفقرة           
تم قياسها بالقيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة في تاريخ المنح،           كحد أدنى بالخدمات المستلمة، التي ي     

 أدوات حقوق الملكية تلك بسبب اإلخفاق في تلبية أحد الشروط التي تستخدم لتحفيز الموظف               إستحقاقما لم يتم    
ف بالخـدمات   ولهذا فإن المنـشأة تعتـر     . الذي تم تحديده في تاريخ المنح     )  شرط السوق  إستثناءب(على األداء   

  .المستلمة خالل فترة الثالث سنوات، على أساس القيمة العادلة لألسهم في تاريخ المنح

 ...يتبع
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  يتبع... 
   ٩مثال : تنفيذ

  

ووفقا لمتطلبـات  . نقداً بالتسوية  وزيادة على ذلك، فإن إضافة البديل النقدي في نهاية السنة الثانية يخلق التزاماً            

الفقرات (ري فيها المنشأة البضاعة أو الخدمات مقابل اإللتزامات التي تتحملها أمام المورد             المعامالت التي تشت  

 في تاريخ التعديل، على أساس القيمة العادلـة         نقداً التسوية   م، تعترف المنشأة بالتزا   ) من هذا المعيار   ٣٣-٣٠

يادة على ذلك، تقوم المنشأة بإعـادة       وز. لألسهم في تاريخ التعديل والحد الذي يتم فيه استالم الخدمات المحددة          

وفي تاريخ التسوية، مع أي تغييرات فـي القيمـة العادلـة            تقرير  قياس القيمة العادلة لإللتزام في كل تاريخ        

  -:ولهذا، فإن المنشأة تعترف بالمبالغ التالية. المعترف بها في أرباح أو خسائر الفترة

  

  المصروف  اإلحتساب  السنة
  وحدة عملة

  لكيةحقوق الم
  وحدة عملة

  التزام
  وحدة عملة

×  سهم   ١٠,٠٠٠: مصروف التعويض للسنة    ١
   ١/٣×  وحدة عملة ٣٣

  
١١٠,٠٠٠  

  
١١٠,٠٠٠  

  

 سهم  ١٠,٠٠٠: (مصروف التعويض للسنة    ٢
 ١١٠,٠٠٠ –) ٢/٣×  وحدة عملـة     ٣٣× 

  وحدة عملة
: إعادة تصنيف حقوق الملكية إلى اإللتزامات     

  ٢/٣×  وحدة عملة ٢٥×  سهم ١٠,٠٠٠

  
  

١١٠,٠٠٠  

  
  

١١٠,٠٠٠  
  
  

)١٦٦,٦٦٧(  

  
  
  
  
  

١٦٦,٦٦٧  

 سهم  ١٠,٠٠٠: (مصروف التعويض للسنة    ٣
 ٢٢٠,٠٠٠ –) ٣/٣×  وحدة عملـة     ٣٣× 

  وحدة عملة
: تعديل اإللتزام إلى القيمة العادلـة لإلقفـال       

 وحدة  ٨٣,٣٣٣+  وحدة عملة    ١٦٦,٦٦٧(
 ١٠,٠٠٠×  وحـدة عملـة      ٢٢ (–) عملة
  )سهم

  
  

١١٠,٠٠٠  
  
  

)٣٠,٠٠٠(  

  
  

  )أ(٢٦,٦٦٧

  
  
   )أ( ٨٣,٣٣٣
  
  

)٣٠,٠٠٠(  

  المجموع   
  

٢٢٠,٠٠٠  ٨٠,٠٠٠  ٣٠٠,٠٠٠  

موزعة بين اإللتزامات وحقوق الملكية، لتحقيق آخر ثلث من اإللتزام على أساس القيمة العادلة لألسهم في تاريخ                 ) أ(
  .التعديل
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ة يمكن للطرف المقابل اختيار عدم تلبيتها ولم         إذا لم يكن للدفع على أساس األسهم شروط غير محفز            أ١٥تنفيذ  

أ من المعيـار    ٢٨، فان الفقرة    ستحقاقيقم الطرف المقابل بتلبية الشروط غير المحفزة خالل فترة اإل         

أ طريقـة   ٩ويوضـح المثـال     . الدولي إلعداد التقارير المالية يقتضي معاملة الحدث كعملية إلغـاء         

  . محاسبة هذا الحدث
  

  

  أ٩ مثال :تنفيذ
  

 الدفع على أساس األسهم الذي يملك شروط محفزة وغير محفزة عندما يستطيع الطرف المقابل تحديد               
  .ما إذا تم تلبية الشرط

  

  الخلفية
تمنح المنشأة الموظف فرصة المشاركة في خطة يحصل فيها الموظف على خيارات أسهم فـي حـال                 

وتـتم الـدفعات    .  سنوات ٣ملة لفترة    وحدة ع  ٤٠٠من راتبه الشهري وبقيمة     % ٢٥وافق على توفير    
ويمكن للموظـف اسـتخدام التـوفيرات المتراكمـة         . قتطاع من راتب الموظف   إلالشهرية من خالل ا   

 .لممارسة خياراته في نهاية الثالث سنوات، أو يسترد مساهماته في أي مرحلة خالل السنوات الـثالث  
  . وحدة عملة١٢٠بلغ وتقدر المصروف السنوي لترتيب الدفع على أساس األسهم بم

  

، يتوقف الموظف عن دفع مساهمته إلى الخطة ويسترد مساهماته المدفوعة حتى تاريخه              شهراً ١٨بعد  
  .  وحدة عملة١,٨٠٠والتي تبلغ 

  

  تطبيق المتطلبات
هناك ثالثة مكونات لهذه الخطة وهي المبلغ المدفوع واقتطاع الراتب المدفوع لخطة التـوفير والـدفع                

 أو حقوق الملكة    لتزاموتعترف المنشأة بمصروف لكل مكون وزيادة مقابلة في اإل        . سهمعلى أساس األ  
 غير محفز، يختار الموظـف      ويعتبر المتطلب بدفع المساهمات إلى الخطة شرطاً      . حسب ما هو مالئم   

د أ من المعيار الـدولي إلعـدا       (٢٨والفقرة  ) ب (٢٨لذلك، ووفقا للفقرة    . عدم تلبيته في السنة الثانية    
 ويعامل إيقاف المساهمات في السنة الثانيـة        لتزامنه إطفاء لإل  أالتقارير المالية، يتم معاملة التسديد على       

  .نه عملية إلغاءأعلى 
  

  حقوق الملكية  اإللتزام  النقد  المصروف  ١السنة 
 وحدة عملة وحدة عملة وحدة عملة  وحدة عملة  

      )٣,٦٠٠(  ٣,٦٠٠  الراتب المدفوع
  )١٢×٤٠٠×%٧٥(        

اقتطاع الراتب المدفوع لخطة 
  التوفير

١,٢٠٠(  ١,٢٠٠(      

  )١٢×٤٠٠×%٢٥(        
  )١٢٠(      ١٢٠  الدفع على أساس األسهم

  )١٢٠(  )١,٢٠٠(  ) ٣,٦٠٠(  ٤,٢٩٠  اإلجمالي
  ...يتبع        
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  ...يتبع

  حقوق الملكية  اإللتزام  النقد  المصروف  

 ملةوحدة ع وحدة عملة وحدة عملة  وحدة عملة  ٢السنة 
      - ٤,٢٠٠  ٤,٢٠٠  الراتب المدفوع

  )٦+٤٠٠×%٧٥ 

+٦×٤٠٠ ×%١٠٠(  

      

اقتطاع الراتب 

المدفوع لخطة 

  التوفير

٦٠٠    ٦٠٠ -    

  )٦×٤٠٠×%٢٥(        

تسديد المساهمات 

  للموظف

  ١,٨٠٠  - ١,٨٠٠    

الدفع على أساس 

  األسهم

٢٤٠      ٢٤٠ -  

تسارع المصروف 

  المتبقي

)١٢٠-٣×١٢٠(        

  - ٢٤٠  ١,٢٠٠  - ٦,٠٠٠  ٥,٠٤٠  اإلجمالي

          

  
أن تقيس المنشأة   المعيار  هذا   يقتضي فيها    ،، في حاالت نادرة فقط    المعيار  هذا  من ٢٤تقتضي الفقرة     ١٦تنفيذ  

 الرجوع إلـى  ب التي تكون فيها البضاعة أو الخدمات هي المقابل ألدوات الملكية في المنشأة           معاملة  ال
تلك القيمة العادلة   تقدير  ة، ولكن المنشأة غير قادرة على        الممنوح كيةالقيمة العادلة ألدوات حقوق المل    

 بدالً وتقوم المنشأة    ،)يخ المنح، للمعامالت مع الموظفين     تار مثالً(بموثوقية في تاريخ القياس المحدد      
 أيضا متطلبات   ٢٤وتحتوي الفقرة   . الجوهريةقياس القيمة   أسلوب   إستخداممن ذلك بقياس المعاملة ب    

  . المتطلباتهذهيوضح المثال التالي و. األسلوبكيفية تطبيق هذا بشأن 
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  ١٠مثال : تنفيذ

  
  الجوهرية القيمة أسلوب بتطبيق الذي تتم محاسبتهسهم األمنح خيارات 

  

  خلفية 
  

 خيـارات   إسـتحقاق وسيتم  .  موظف ٥٠ لما مجموعه  خيار سهم    ١٠٠٠ تمنح المنشأة    ،في بداية السنة األولى   
  مدتـه  أجلخيارات األسهمول. حتى ذلك الحين هاية السنة الثالثة، بشرط بقاء الموظفين في الخدمة         األسهم في ن  

أيـضا فـي تـاريخ       وحدة عملة    ٦٠سعر سهم المنشأة    و  وحدة عملة  ٦٠ سعر الممارسة    ويكون.  سنوات ١٠
  . المنح

  
  . بموثوقيةةسهم الممنوح األاتار لخي تستطيع أن تقدر القيمة العادلة المنشأة أنها التستنتج ،في تاريخ المنح

  
سـيتركون العمـل    آخرين  موظفين   ٧ موظفين عن العمل، وتقدر المنشأة أن        ٣ توقف   ،في نهاية السنة األولى   

  .األسهمخيارات من % ٨٠ إستحقاقالثانية والثالثة، وبهذا فإن المنشأة تقدر خالل السنتين 
  
تـي تتوقـع    تراجع المنشأة تقديرها لعدد خيارات األسهم ال      ، و  العمل  موظفان آخران  يتركخالل السنة الثانية    و

   %.٨٦ بنسبة هاإستحقاق
  
سهم فـي نهايـة      خيار   ٤٣,٠٠٠ العمل، وبهذا يستحق ما مجموعه       موظفان آخران يترك  خالل السنة الثالثة    و

  .السنة الثالثة
  

خـالل    ممارسـتها  تمت التي عدد خيارات األسهم   و ١٠-١ر سهم المنشأة خالل السنوات      وفيما يلي أدناه سع   
 تم ممارستها جميعها في نهاية تلك       محددة وخيارات األسهم التي تمت ممارستها خالل سنة         . ١٠-٤السنوات  

  .السنة
  

   األسهمخياراتالسنة            سعر السهم في نهاية السنة        عدد 
  لسنة                                                الممارسة في نهاية ا

٠                             ٦٣                      ١  
٠                             ٦٥                      ٢  
٠                             ٧٥                      ٣  
٦,٠٠٠                              ٨٨                      ٤  
٨,٠٠٠                            ١٠٠                      ٥  
٥,٠٠٠                              ٩٠                      ٦  
٩,٠٠٠                              ٩٦                      ٧  
٨,٠٠٠                             ١٠٥                     ٨  
٥,٠٠٠                             ١٠٨                     ٩  
٢,٠٠٠                              ١١٥                   ١٠  

 ...يتبع
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  يتبع ...
  

  ١٠مثال : تنفيذ
  

  متطلبات التطبيق
  

  .١٠-١، تعترف المنشأة بالمبالغ التالية في السنوات هذا المعيار من ٢٤وفقاً للفقرة 
  

  مصروف الفترة  اإلحتساب  السنة
  لةوحدة عم

المصروف 
التراكمي وحدة 

  عملة
 ٦٠ – وحدة عملة ٦٣(× % ٨٠×  خيار ٥٠,٠٠٠  ١

   سنوات١/٣× ) وحدة عملة
٤٠,٠٠٠  ٤٠,٠٠٠  

 ٦٠ – وحدة عملة ٦٥(× % ٨٦×  خيار ٥٠,٠٠٠  ٢
 وحدة ٤٠,٠٠٠ – سنوات ٢/٣× ) وحدة عملة

  عملة

١٤٣,٣٣٣  ١٠٣,٣٣٣  

 وحدة ٦٠ – وحدة عملة ٧٥(×  خيار ٤٣,٠٠٠  ٣
   وحدة عملة١٤٣,٣٣٣ – )عملة

٦٤٥,٠٠٠  ٥٠١,٦٦٧  

 ٧٥ – وحدة عملة ٨٨(×  خيار متداول ٣٧,٠٠٠  ٤
 وحدة ٨٨(×  خيار ُممارس ٦,٠٠٠) + وحدة عملة

  ) وحدة عملة٧٥ –عملة 

١,٢٠٤,٠٠٠  ٥٥٩,٠٠٠  

 ٨٨ – وحدة عملة ١٠٠(×  خيار متداول ٢٩,٠٠٠  ٥
 ١٠٠(×  خيار ُممارس ٨,٠٠٠) + وحدة عملة

  ) وحدة عملة٨٨ –وحدة عملة 

١,٦٤٨,٠٠٠  ٤٤٤,٠٠٠  

 ١٠٠ – وحدة عملة ٩٠(×  خيار متداول ٢٤,٠٠٠  ٦
 وحدة ٩٠(×  خيار ُممارس ٥,٠٠٠) + وحدة عملة

  ) وحدة عملة١٠٠ –عملة 

)١,٣٥٨,٠٠٠  )٢٩٠,٠٠٠  

 ٩٠ – وحدة عملة ٩٦(×  خيار متداول ١٥,٠٠٠  ٧
 وحدة ٩٦(×  خيار ُممارس ٩,٠٠٠) + وحدة عملة

  )ة عملة وحد٩٠ –عملة 

١,٥٠٢,٠٠٠  ١٤٤,٠٠٠  

 ٩٦ – وحدة عملة ١٠٥(×  خيار متداول ٧,٠٠٠  ٨
 ١٠٥(×  خيار ُممارس ٨,٠٠٠) + وحدة عملة

  ) وحدة عملة٩٦ –وحدة عملة 

١,٦٣٧,٠٠٠  ١٣٥,٠٠٠  

 ١٠٥ – وحدة عملة ١٠٨(×  خيار متداول ٢,٠٠٠  ٩
 ١٠٨(×  خيار ُممارس ٥,٠٠٠) + وحدة عملة

  )لة وحدة عم١٠٥ –وحدة عملة 

١,٦٥٨,٠٠٠  ٢١,٠٠٠  

 – وحدة عملة ١١٥(×  خيار ُممارس ٢,٠٠٠  ١٠
  ) وحدة عملة١٠٨

١,٦٧٢,٠٠٠  ١٤,٠٠٠  

  
  
  

ويوضح المثال التالي تطبيـق     . هناك عدة أنواع مختلفة من أسهم الموظفين وخطط خيارات األسهم           ١٧تنفيذ 
. للموظفينخطة شراء أسهم     –  على نوع معين من الخطط     ٢ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية    

وتختلف الـشروط   . مخصومفرصة شراء أسهم المنشأة بسعر      للموظفين  الخطة  هذه   تتيح ونموذجيا
 ليس هناك   ه أي بمعنى أن   .آخر إلى   بلدوالبنود التي تعمل بموجبها خطط شراء األسهم للموظف من          

  عديـدة   أنـواع  أيضاً هناك    بل ، الموظفين أسهممن خطط أسهم وخيارات     مختلفة  أنواع عديدة   فقط  
المعيـار   على ذلك، يوضح المثال التالي تطبيـق         وبناءاً. مختلفة من خطط شراء األسهم للموظفين     

  . األسهم للموظفينخطط الشراء على واحدة من ٢ الدولي إلعداد التقارير المالية
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  ١١مثال : تنفيذ
  

  خطة شراء األسهم للموظفين
   

  خلفية 
  

 موظف فرصة المـشاركة فـي خطـة شـراء األسـهم             ١٠,٠٠ موظفيها البالغ عددهم     تتيح المنشأة لجميع  
يحـق  بموجب بنـود الخطـة،      و.  العرض سيقبلون ما إذا    لتحديدلدى الموظفين أسبوعين    يكون  و .للموظفين

الـسوق  من سـعر  % ٢٠  بنسبةوسيكون سعر السهم أقل. سهم كحد أقصى لكل منهم     ١٠٠للموظفين شراء   
 حتفـاظ إلاويجـب  .  تاريخ قبول العرض، ويجب أن يدفع سعر الشراء حال قبول العرض  سهم المنشأة في  أل
وال يـسمح للموظـف بـأن    .  بيعها قبل خمسة سـنوات  يمكن كوديعة للموظفين، وال     المشتراةكافة األسهم   ب

خالل فتـرة الخمـس      إذا توقف الموظف عن العمل       على سبيل المثال،  . الفترةينسحب من الخطة خالل تلك      
ـ   إلسيتم ا و. يجب أن تبقى األسهم رغم ذلك في الخطة حتى نهاية فترة الخمس سنوات            ات،  سنو أي حتفـاظ ب

  .كوديعة للموظفين حتى نهاية فترة الخمس سنواتمدفوعة خالل فترة الخمس سنوات أرباح ات توزيع
  

 ما  يشتري الموظفون  سهما، أي    ٨٠ موظف، ويشتري كل موظف ما معدله        ٨٠٠يقبل العرض ما مجموعه     
  وحدة عملـة   ٣٠ لألسهم في تاريخ الشراء هو       يسعر السوق المرجح لل متوسط  إن ال .  سهم ٦٤,٠٠٠ مجموعه

  . وحدة عملة٢٤سعر الشراء هو والمتوسط المرجح للكل سهم، 
  

  تطبيق المتطلبات 
   

ـ    ٢بالنسبة للمعامالت مع الموظفين، يقتضي المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية            غ المعاملـة    أن يقاس مبل
، الفقرة  ٢المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية      (بالرجوع إلى القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة         

ومع أن  . ولتطبيق هذا المتطلب، من الضروري أوال تحديد نوع أداة حقوق الملكية الممنوحة للموظفين            ). ١١
ن بعض هذه الخطط تتضمن خصائص الخيار وبالتـالي         الخطة موصوفة كخطة شراء أسهم للموظفين، إال أ       

ميزة "على سبيل المثال، يمكن أن تتضمن خطة شراء األسهم للموظفين           . فهي في الواقع خطط خيارات أسهم     
، والتي يمكن للموظف بموجبها أن يشتري األسهم بخصم معين، ويختار ما إذا يريد تطبيق               "ذات أثر رجعي  

أو يمكن للخطـة أن     . في تاريخ المنح أو على سعر السهم في تاريخ الشراء         الخصم على سعر سهم المنشأة      
. تحدد سعر الشراء، ثم تسمح للموظفين بعدها بفترة معينة من الوقت لتقرير رغبتهم في المشاركة في الخطة                

ومن األمثلة األخرى على خصائص الخيار هو أن تسمح الخطة للموظفين المشاركين بإلغاء مشاركتهم قبـل               
  . ضمن الخطةسابقاًترة محددة أو في نهايتها واسترداد المبالغ التي دفعت ف
  

ويتم تطبيق الخصم على سعر السهم فـي تـاريخ          . لكن ال تتضمن الخطة، في هذا المثال، خصائص الخيار        
  . الشراء وال ُيسمح للموظفين باإلنسحاب من الخطة

 ...يتبع
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  يتبع ...
  

  ١١مثال : تنفيذ
  

. ، إن وجـدت   سـتحقاق ل األخرى التي يجب أن تُؤخذ بعين اإلعتبار هو أثر قيود النقل ما بعد اإل              ومن العوام 
 على أنه إذا كانت األسهم خاضعة لقيود النقل         ٢من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       " ٣ب"وتنص الفقرة   
القيمة العادلة لتلك األسهم، ولكن فقط      ، يجب أن ُيؤخذ ذلك العامل في اإلعتبار عند تقدير           ستحقاقبعد تاريخ اإل  

 على السعر الذي يدفعه طرف مطلع وراغب مشارك في الـسوق            ستحقاقللحد الذي تؤثر فيه قيود ما بعد اإل       
على سبيل المثال، إذا كان يتم التداول باألسهم بشكل نشط في سوق كبير وذو سيولة، فـإن                 . مقابل ذلك السهم  
 على السعر الذي يدفعه الطـرف       - أصالً هذا إن وجد     – يكون لها أثر ضيل       يمكن أن  ستحقاققيود ما بعد اإل   

  . المطلع والراغب المشارك في السوق مقابل تلك األسهم
  

 األسهم عند شرائها، لكن ال يمكن بيعها خالل فترة خمس سـنوات مـن تـاريخ                 إستحقاقفي هذا المثال، يتم     
 سنوات من   ٥ خالل   ستحقاق أثر التقييم للقيود على تحويل اإل      لذلك يجب أن تأخذ المنشأة في إعتبارها      .  الشراء
وهذا يستلزم استعمال أسلوب تقييم لتقدير ما كان سيكون عليه سعر السهم المقيد في تاريخ الشراء فـي                  . منحه

، في هذا المثال، أن المنـشأة تقـدر أن          مثالًولنفرض  . معاملة على أساس تجاري بين أطراف راغبة ومطلعة       
في هذه الحالة، تكون القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكيـة          .  وحدة عملة  ٢٨العادلة لكل سهم مقيد هي      القيمة  

 وحدة عملة مطروحا منها     ٢٨كونها القيمة العادلة للسهم المقيد بمقدار       ( وحدة عملة لكل سهم      ٤الممنوحة هي   
جمالي القيمة العادلة ألدوات حقـوق   سهم، فإن إ  ٦٤,٠٠٠وألنه تم شراء    ).  وحدة عملة  ٢٤سعر الشراء البالغ    

  .  وحدة عملة٢٥٦,٠٠٠الملكية الممنوحة هو 
  

، ٢ من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية        ١٤وعليه ووفقاً للفقرة    . إستحقاقوفي هذا المثال، ال توجد فترة       
  . وحدة عملة٢٥٦,٠٠٠يجب على المنشأة أن تعترف مباشرة بمصروف مقداره 

  

.   بعض الحاالت، يمكن أن ال يكون المصروف المتعلق بخطة شراء األسهم للمـوظفين  ذو قيمـة                 إال أنه في  
على أنه  "  المحاسبية واألخطاء  التقديراتغييرات في   الت،  السياسات المحاسبية  "٨وينص معيار المحاسبة الدولي     

اد التقارير المالية إذا كان أثر      ليس من الضروري تطبيق السياسات المحاسبية الواردة في المعايير الدولية إلعد          
، وينص أيضا على أن حذف بند معين أو الخطـأ           )٨، الفقرة   ٨معيار المحاسبة الدولي    (تطبيقها غير ذي قيمة     
 إذا كان يمكن أن يؤثر، بشكل فردي أو جماعي، علـى القـرارات اإلقتـصادية                 هاماً في عرضه يكون أمراً   

وتعتمد المادية على حجم وطبيعة الحذف أو العرض الخاطئ         . الماليةللمستخدمين المتخذة على أساس البيانات      
كما أن حجم أو طبيعة البند، أو كالهما معاً، يمكن أن يكونا عامالً محدداً              . المحكوم عليه في الظروف المحيطة    

ـ           ). ٥، الفقرة   ٨معيار المحاسبة الدولي    ( ا إذا كـان    وبناءاً عليه، يتعين على المنشأة في هذا المثال أن تقرر م
  . وحدة عملة هو ذو قيمة٢٥٦,٠٠٠المصروف البالغ 

  
  

التي تشتري فيها المنشأة البضاعة أو الخدمات مقابل اإللتزامـات          معامالت  ال
  التي تتحملها أمام المورد

  

 أو  البضاعة المنشأة   تشتري فيها متطلبات المعامالت التي    المعيار  هذا   من   ٣٣-٣٠ الفقرات   تبين    ١٨تنفيذ  
  علـى  تقـوم  في مبالغ    البضاعة تلك الخدمات أو     مورد تجاهلتزامات  إل ا من خالل تكبد  دمات  الخ

منشأة أن تعتـرف مبـدئيا      على ال ويتعين  . سهم المنشأة أو أدوات حقوق ملكية أخرى      أ سعر   أساس
عنـدما تحـصل    البضاعة أو الخدمات،    الدفع مقابل تلك    المشتراة، وبالتزام    البضاعةأو  بالخدمات  
 وبعد ذلـك،  . لتزامإلالقيمة العادلة ل   ب التي تم قياسها  ،  م الخدمات يتقدعند   أو   البضاعة على   المنشأة

  .لتزامإل بالتغييرات في القيمة العادلة لعترافإلاطلب من المنشأة لتزام، ُيإلوحتى تتم تسوية ا
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 ٣١٥  لجنة معايير المحاسبة الدولية             مؤسسة    حق التأليف ل      ©  

 كجزء من    في سعر األسهم   مكافأة الموظفين مقابل اإلرتفاع    يمكن أن تمنح المنشأة      ،على سبيل المثال     ١٩تنفيذ  
 مـن أداة حقـوق      بـدالً (تقبلية   نقدية مس  بموجبها استالم دفعة  لموظفين  ل يحق،  تعويضاتهم مجموعة
وإذا . محددةزمنية   الزيادة في سعر سهم المنشأة من مستوى معين وخالل فترة             أساس  على ،)ملكية

 فترة معينة   ون الموظف يكملإلى أن   مكافأة الموظفين مقابل اإلرتفاع في سعر األسهم         إستحقاقيتم  لم  
 عند تقديم الموظفين للخدمـة      ،الدفع مقابلها ، وبالتزام   من الخدمة، تعترف المنشأة بالخدمات المستلمة     

إلى أن تتم تـسويته      مالي إعداد التقارير كل فترة   نهاية  لتزام مبدئيا في    إلويقاس ا . خالل تلك الفترة  
  معـين  تطبيق نمـوذج  ، من خالل    بل اإلرتفاع في سعر األسهم    لمكافأة الموظفين مقا  القيمة العادلة   ب
بـالتغيرات  عتراف  إلويتم ا .  تاريخه حتىالحد الذي يقدم فيه الموظفون الخدمة       ، و اتتسعير الخيار ل

تلمة  المس ه مقابل الخدمات   إذا كان المبلغ المعترف ب     ،ولهذا. الربح أو الخسارة  في القيمة العادلة في     
ال  ،)مثالًكالمخزون  ( للمنشأة    بيان المركز المالي    به في  المعترفصل  أل ل مسجلالمشموالً في المبلغ    

 هـذه   ١٢المثال  ويوضح  . لتزامإلإعادة قياس ا  الستيعاب آثار    لذلك األصل    المسجلالمبلغ  يتم تعديل   
  . المتطلبات

  
  

  ١٢مثال : تنفيذ
  

  خلفية 
  

 بشرط بقـائهم    ، موظف ٥٠٠لغ عددهم  لكل من موظفيها البا    ية نقد  مكافئة سهمية  ١٠٠تمنح المنشأة   
  . في خدمة المنشأة لثالث سنوات مقبلة

  

 خالل  ترك العمل آخراً سي  موظفاً ٦٠ وتقدر المنشأة أن     .موظفاً ٣٥ يترك العمل  ،خالل السنة األولى  
 موظفـاً  ٢٥ وتقدر المنشأة أن     موظفاً ٤٠ يترك العمل  ،وخالل السنة الثانية  .  الثانية والثالثة  تينالسن
، وفي نهايـة    موظفاً ٢٢ يترك العمل  ،خالل السنة الثالثة  و.  خالل السنة الثالثة   سيترك العمل فياً  إضا
ويمـارس  . حقوقهم في المكافأة مقابل اإلرتفاع في سعر األسـهم        موظفاً ١٥٠ يمارس    الثالثة، السنة
 موظفـاً  ١١٣ في نهاية السنة الرابعة، ويمارس الباقون البالغ عددهم          هذه الحقوق  آخر   موظفاً ١٤٠

  . في نهاية السنة الخامسةتلك الحقوق
  

  في نهاية كل عام يوجد     لمكافأة الموظفين مقابل اإلرتفاع في سعر األسهم      تقدر المنشأة القيمة العادلة     
مكافآت الموظفين مقابل    جميع   تستحق ،وفي نهاية السنة الثالثة   .  أدناه التزام قائم كما هو موضح       فيه

لمكافـأة   الجوهريـة  القيم   أدناهكما تظهر   . الموظفونبقية   يحتفظ بها  التي   هماإلرتفاع في سعر األس   
في نهاية  ) عادل النقد المدفوع  تي  توال( في تاريخ الممارسة     الموظفين مقابل اإلرتفاع في سعر األسهم     

  .٥ و٤، ٣السنوات 
  جوهرية  القيمة ال  القيمة العادلة                   السنة                  

  -                   وحدة عملة١٤,٤٠                          ١
  -                  حدة عملةو ١٥,٥٠                          ٢
   وحدة عملة١٥,٠٠                وحدة عملة١٨,٢٠                          ٣
   وحدة عملة٢٠,٠٠                وحدة عملة٢١,٤٠                          ٤
   وحدة عملة٢٥,٠٠                                                            ٥

  
...يتبع  
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  يتبع ... 
  

  ١٢مثال : تنفيذ
  

  تطبيق المتطلبات
  

  المصروف    اإلحتساب  السنة
  وحدة عملة

  اإللتزام
  وحدة عملة

 مكافأة ١٠٠× موظف ) ٩٥ – ٥٠٠(  ١
  ١/٣× عملة  وحدة ١٤,٤٠ × *سهمية

  
  

  
١٩٤,٤٠٠  

  
١٩٤,٤٠٠  

 مكافأة ١٠٠× موظف ) ١٠٠ – ٥٠٠(  ٢
 – ٢/٣×  وحدة عملة ١٥,٥٠× سهمية 

   وحدة عملة١٩٤,٤٠٠

    
  

٢١٨,٩٣٣  

  
  

٤١٣,٣٣٣  
 ١٠٠× موظف ) ١٥٠ - ٩٧ – ٥٠٠(  ٣

 – وحدة عملة ١٨,٢٠×  سهمية مكافأة
   وحدة عملة٤١٣,٣٣٣

×  سهمية مكافأة ١٠٠×  موظف ١٥٠ + 
  وحدة عملة ١٥,٠٠
  المجموع

  
  
  

٤٧,١٢٧  
  

٢٢٥,٠٠٠  
  

  
  
  
  
  
  

٢٧٢,١٢٧  

  
  
  

٤٦٠,٤٦٠  

 مكافأة ١٠٠× موظف ) ١٤٠ – ٢٥٣(  ٤
 ٤٦٠,٤٦٠ – وحدة عملة ٢١,٤٠× سهمية 

  وحدة عملة
×  سهمية مكافأة ١٠٠×  موظف ١٤٠ + 

   وحدة عملة٢٠,٠٠
  المجموع

  
  

)٢١٨,٦٤٠(  
  

٢٨٠,٠٠٠  

  
  
  
  
  

٦١,٣٦٠  

  
  

٢٤١,٨٢٠  

   وحدة عملة٢٤١,٨٢٠ – صفر وحدة عملة  ٥
×  سهمية مكافأة ١٠٠×  موظف ١١٣+ 

   وحدة عملة٢٥,٠٠
  المجموع
  المجموع

  
)٢٤١,٨٢٠(  

  
٢٨٢,٥٠٠  

  
  
  
  

٤٠,٦٨٠  
٧٨٧,٥٠٠  

  
  صفر

  

  

  

  ترتيبات الدفع على أساس األسهم مع بدائل النقد
  

 أو أدوات نقـد  استالمريد ما إذا يللموظف أن يختار أساس األسهم  على الدفعتسمح بعض ترتيبات      ٢٠تنفيذ 
 أي أداة مالية تشتمل على عناصـر ديـن          ،منح أداة مالية مركبة   تم   ،وفي هذه الحالة  . حقوق ملكية 

ـ         المعيار    هذا  من ٣٧ وتقتضي الفقرة . حقوق ملكية و ة أن تقدر المنشأة القيمة العادلـة لـألداة المالي
 ومن ثم قيـاس القيمـة       ،لة لعنصر الدين  قياس القيمة العاد  المركبة في تاريخ المنح، أوال من خالل        

  حقـه باسـتالم  إسقاط على الموظف ينبغيالحسبان أنه مع األخذ في العادلة لعنصر حقوق الملكية،     
  .النقد لكي يستلم أداة حقوق ملكية

  

 لبديل تكون القيمة العادلةمع بدائل النقد بحيث  أساس األسهم على الدفع ترتيبات هيكلة ويتم نموذجيا    ٢١تنفيذ 
 يمكن للموظف أن يختار بـين اسـتالم         على سبيل المثال،  .  للبدائل األخرى  هي نفس القيمة  التسوية  

 ،وفـي حـاالت كهـذه   . مكافأة الموظفين النقدية مقابل اإلرتفاع في سعر األسهمخيارات األسهم أو  
ألداة المالية المركبة   تكون القيمة العادلة لعنصر حقوق الملكية صفرا، وبالتالي تكون القيمة العادلة ل           

، تكون عادة القيمة    فت القيم العادلة لبدائل التسوية     إذا اختل  لكن. لقيمة العادلة لعنصر الدين   هي نفس ا  
تكون القيمة العادلـة لـألداة الماليـة        هذه الحالة   العادلة لعنصر حقوق الملكية أكبر من صفر، وفي         

  .كبر من القيمة العادلة لعنصر الدينالمركبة أ
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بشكل منفصل، فيمـا    تقوم المنشأة بمحاسبة الخدمات المستلمة      أن  المعيار  هذا   من   ٣٨تقتضي الفقرة      ٢٢يذ تنف

 المنـشأة  أما بالنسبة لعنصر الـدين، تعتـرف  . كبة المالية المر  اةيخص كل عنصر من عناصر األد     

 وفقـاً   ،لخـدمات ا الطرف المقابل  عندما يقدم    ، الخدمات تلكالتزام الدفع مقابل     وب بالخدمات المستلمة 

تي تشتري فيها المنـشأة البـضاعة أو الخـدمات مقابـل            المعامالت  الللمتطلبات التي تنطبق على     

 المنـشأة   تعتـرف  ،)إن وجد (وبالنسبة لعنصر حقوق الملكية     . اإللتزامات التي تتحملها أمام المورد    

للمتطلبات ، وفقاً    الخدمة بلالطرف المقا  عندما يقدم    ،ملكيةالالمستلمة، والزيادة في حقوق     بالخدمات  

التي تكون فيها البضاعة أو الخدمات هي المقابل ألدوات الملكيـة فـي            معامالت  الالتي تنطبق على    

  . المتطلباتهذه ١٣المثال ويوضح . المنشأة
  

 
  ١٣مثال : تنفيذ

  

  خلفية
  

عـة نقديـة     دف، أي الحق في     افتراضي سهم   ١٠٠٠ الحق في اختيار إما      ينالموظفأحد  تمنح المنشأة   
 .خدمـة من ال  المنح مشروطاً بإتمام ثالث سنوات       يكونو.  سهم ١,٢٠٠ أو    سهم ١٠٠٠تعادل قيمة   

  . ستحقاقإلاألسهم لمدة ثالثة سنوات بعد تاريخ اب حتفاظإلايجب إذا اختار الموظف بديل األسهم، 
  

 األولـى   سنواتوفي نهاية ال  .  لكل سهم   وحدة عملة  ٥٠وفي تاريخ المنح، يكون سعر سهم المنشأة        
وال تتوقـع   .  علـى التـوالي     وحدة عملة  ٦٠  و ٥٥  و    ٥٢  هو  سعر السهم  يكون ،ثالثةوالثانية وال 

 قيودال آثار اإلعتبارأن تُؤخذ في    وبعد  . أرباح خالل الثالث سنوات القادمة    المنشأة أن تدفع توزيعات     
 ٤٨في تاريخ المنح هو     يل السهم   لبد تقدر المنشأة أن القيمة العادلة       ،ستحقاقإلا ما بعد    تحويلالعلى  

  .  لكل سهموحدة عملة
  
  -:ة السنة الثالثة، يختار الموظففي نهايو
  

  بديل النقد: ى األولالحالة
  

  ملكية البديل أداة حقوق : ة الثانيالحالة
   

 ...يتبع
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  يتبع ...
  

  ١٣مثال : تنفيذ
  

  تطبيق المتطلبات
   

وتكـون  ).  وحدة عملة  ٤٨×  سهم   ١,٢٠٠( وحدة عملة    ٥٧,٦٠٠كية هي   تكون القيمة العادلة لبديل حقوق المل     
وبهذا تكـون   ).  وحدة عملة  ٥٠×  سهم افتراضي    ١,٠٠٠( وحدة عملة    ٥٠,٠٠٠القيمة العادلة لبديل النقد هي      

 ٥٠,٠٠٠ - وحدة عملة    ٥٧,٠٠٠( وحدة عملة    ٧,٦٠٠القيمة العادلة لعنصر حقوق الملكية لألداة المركبة هي         
  )وحدة عملة

  
   -:وعلى المنشأة اإلعتراف بالمبالغ التالية

  
  المصروف    السنة

  وحدة عملة
  حقوق الملكية
  وحدة عملة

  اإللتزام
  وحدة عملة

  : عنصر اإللتزام  ١
  )١/٣×  وحدة عملة ٥٢ × ١,٠٠٠(

 وحدة ٧,٦٠٠: (عنصر حقوق الملكية
  ) ١/٣× عملة 

  
١٧,٣٣٣  

  
٢,٥٣٣  

  
  
  

٢,٥٣٣  

  
١٧,٣٣٣  

  : عنصر اإللتزام  ٢
 –) ٢/٣×  وحدة عملة ٥٥ × ١,٠٠٠(

   وحدة عملة١٧,٣٣٣
 وحدة ٧,٦٠٠: (عنصر حقوق الملكية

  )١/٣× عملة 

  
  

١٩,٣٣٣  
  

٢,٥٣٣  

  
  
  
  

٢,٥٣٣  

  
  

١٩,٣٣٣  

  : عنصر اإللتزام  ٣
 ٣٦,٦٦٦ –)  وحدة عملة٦٠ × ١,٠٠٠(

  وحدة عملة
 وحدة ٧,٦٠٠: (عنصر حقوق الملكية

  )١/٣× عملة 

  
  

٢٣,٣٣٤   
  

٢,٥٣٤  

  
  
  
  

٢,٥٣٤  

  
  

٢٣,٣٣٤  

نهاية 
السنة 
  الثالثة

 وحدة عملة كنقد ٦٠,٠٠٠: الحالة األولى
  مدفوع

      
)٦٠,٠٠٠(  

   صفر       ٧,٦٠٠  ٦٧,٦٠٠  إجمالي الحالة األولى  
  )٦٠,٠٠٠(  ٦٠,٠٠٠     سهم صادر١,٢٠٠: الحالة الثانية  
      صفر       ٦٧,٦٠٠  ٦٧,٦٠٠  إجمالي الحالة الثانية  
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  إفصاحات توضيحية
  
    *.هذا المعيارمن  ٥٢-٤٤يوضح المثال التالي متطلبات اإلفصاح في الفقرات   ٢٣فيذ تن
  

   .٣١/١٢/٢٠٠٥للسنة المنتهية في " س "لبيانات المالية للشركةمقتطف من مالحظات ا
  

  الدفع على أساس األسهم 
  

  ،س األسـهم   ترتيبات دفع على أسا    الشركة أربع كان لدى   ،  ٣١/١٢/٢٠٠٥ل الفترة  المنتهية في    خال
  . أدناهكما هو مبين

  
  

  

خطة خيارات أسهم   نوع الترتيب
  اإلدارة العليا

  خطة خيارات أسهم

  نالموظفين العامي

خطة أسهم 
   التنفيذيينالموظفين

المكافأة خطة 
لموظفين النقدية ل

مقابل اإلرتفاع في 
  سعر األسهم 

  إلدارة العليال
  ٢٠٠٥ يوليو ١ ٢٠٠٥ ريناي ١ ٢٠٠٥ يناير ١  ٢٠٠٤ يناير ١  تاريخ المنح

  ٢٥,٠٠٠  ٥٠,٠٠٠  ٧٥,٠٠٠  ٥٠,٠٠٠  العدد الممنوح
   سنوات١٠  ال ينطبق   سنوات١٠   سنوات١٠  العمر التعاقدي
الشروط التي 

تستخدم لتحفيز 
الموظف على 

  داءألا

 سنة خدمة ١,٥
وتحقيق سعر سهم 

مستهدف، قد تم 
  تحقيقه 

 سنوات خدمة ٣   سنوات خدمة٣
وتحقيق نمو 
 حصة مستهدف في

  السهم من األرباح

 سنوات خدمة ٣
وتحقيق زيادة 

مستهدفة في حصة 
  السوق

  
وحدة  ٢٣,٦٠ي  العامة ه الموظفين  سهم  ات أ القيمة العادلة المقدرة لكل خيار سهم ممنوح في خطة خيار         تكون  
عر السهم  سهو   النموذج   معطياتوكانت  . اتخيارالتسعير  ثنائي ل تطبيق نظام   وتم حساب هذا من خالل      . عملة

  بنـسبة   والتقلبات المتوقعـة   ، وحدة عملة  ٥٠  بمقدار سعر الممارسة و وحدة عملة،    ٥٠  بمقدار في تاريخ المنح  
بنسبة خالي من المخاطر    سعر فائدة   و سنوات،   ١٠  مدته تعاقديوعمر  ،  بدون توزيعات أرباح متوقعة   ،  %٣٠
 سـتحقاق إل بعد تـاريخ ا    اترسون الخيار ض أن الموظفين سيما   اُفتر  الممارسة المبكرة،  بآثارللسماح  و%. ٥

 وتتضمن الـسنوات    ،%٤٠ ما نسبته  التقلبات السابقة    بلغت و . سعر السهم ضعفي سعر الممارسة     يكونعندما  
  .هانمو في سعر السهم مع  وتتوقع الشركة أن تنخفض التقلبات،األولى من عمر الشركة

  
 ، وحـدة عملـة    ٥٠,٠٠ ي ه ين التنفيذي الموظفين م أسه لكل سهم ممنوح في خطة    تكون القيمة العادلة المقدرة     

  . والتي تساوي سعر السهم في تاريخ المنح
   

                                                 
ضح، على سبيل المثال، فهو ال يو. الحظ أنه ال يقصد من المثال التوضيحي أن يكون نمطا أو نموذجا وبالتالي فهو غير شامل ( *

  .) من هذا المعيار٤٩، ٤٨، )ج (٤٧متطلبات اإلفصاح الواردة في الفقرات 
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  -:حول خطتي خيارات األسهم أخرىتفاصيل وفيما يلي أدناه 
  

      

٢٠٠٤   
  

٢٠٠٥  
  

المتوسط المرجح   عدد الخيارات  
  لسعر الممارسة

المتوسط   عدد الخيارات
المرجح لسعر 
  الممارسة

  

   وحدة عملة٤٠  ٤٥,٠٠٠   -  ٠  ية السنةمتداولة في بدا
   وحدة عملة٥٠  ٧٥,٠٠٠   وحدة عملة٤٠  ٥٠,٠٠٠  ممنوحة
   وحدة عملة٤٦  )٨,٠٠٠(   وحدة عملة ٤٠  )٥,٠٠٠(  ملغاة

   وحدة عملة ٤٠  )٤,٠٠٠(  -  ٠  ُممارسة
   وحدة عملة٤٦  ١٠٨,٠٠٠   وحدة عملة٤٠  ٤٥,٠٠٠  متداولة في نهاية السنة

 ارسة في نهايةمقابلة للم
  السنة

   وحدة عملة٤٠  ٣٨,٠٠٠   وحدة عملة٤٠   ٠

  
  

 ٥٢تمت ممارستها خـالل الفتـرة       خيارات األسهم التي    بلغ المتوسط المرجح لسعر السهم في تاريخ ممارسة         
 وحـدة  ٥٠ أو  وحدة عملـة ٤٠  هو٣١/١٢/٢٠٠٥ في المتداولةخيارات  لوكان سعر الممارسة ل   . وحدة عملة 

  .  سنة٨,٦٤هو عمر التعاقدي المتبقي لالمرجح لمتوسط عملة، وكان ال
  

         
  ٢٠٠٤   

  وحدة عملة 
٢٠٠٥  

  وحدة عملة
  ١,١٠٥,٨٦٧  ٤٩٥,٠٠٠  المصروف الناشئ من معامالت الدفع على أساس األسهم
  ١,٠٠٧,٠٠٠  ٤٩٥,٠٠٠  المصروف الناشئ من خطط الخيارات وخيارات األسهم 

موظفين مقابل لالمكافأة النقدية لرصيد اإلقفال إللتزام خطة 
  اإلرتفاع في سعر األسهم 

-  ٩٨,٨٦٧  

  خطةلتزام من الزيادة في القيمة العادلة إلالمصروف الناشئ
  لموظفين مقابل اإلرتفاع في سعر األسهمالمكافأة النقدية ل

-  ٩,٢٠٠  
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وحـة وللمعـامالت   ملخص لشروط الطرف المقابل الستالم أداة حقوق ملكية ممن   
  المحاسبية

  
يصنف الجدول أدناه، مع األمثل، الشروط المختلفة لتحديد ما إذا كان الطرف المقابـل سيـستلم أداة                  ٢٤تنفيذ

  .حقوق ملكية ممنوحة والمعاملة المحاسبية للمدفع على أساس األسهم مع هذه الشروط
  

  أداة حقوق ملكية ممنوحةملخص للشروط التي تحدد ما إذا كان الطرف المقابل سيستلم 
  الشروط المحفزة على األداء 
  شروط األداء

    الشروط غير المحفزة 

  شروط الخدمة

شروط األداء التي 

  تعتبر شروط سوق

شروط األداء 

  األخرى

ال تستطيع المنشاة 

أو الطرف المقابل 

تحديد ما إذا تم 

  تلبية الشرط

يستطيع الطرف 

المقابل اختيار 

  تلبية الشرط

يستطيع المنشأة 

اختيار تلبية 

  الشرط

متطلب البقاء   شروط المثال

في الخدمة 

  لثالث سنوات

الهدف بناًء على 

سعر السوق 

ألدوات حقوق 

الملكية الخاصة 

  بالمنشأة

الهدف بناًء 

على العرض 

العام األولي 

الناجح مع 

متطلب خدمة 

  محدد

الهدف بناًء على 

  مؤشر السلع

دفع المساهمات 

نحو سعر 

ممارسة للدفع ال

على أساس 

  األسهم 

استمرار 

الخطة من قبل 

  المنشأة

ــشمل  ــل ي ه

القيمة العادلة  

  لتاريخ المنح

  ) أ( نعم نعم  نعم   أال   نعم   ال

ــة  المعاملــ

المحاسبية في  

ــة  ــال تلبي ح

الــشرط بعــد 

تاريخ المـنح   

وخالل فتـرة   

  اإلستحقاق

  .المصادرة

تراجع المنشأة 

المصروف 

لتعكس أفضل 

ت التقديرا

المتوفرة لعدد 

أدوات حقوق 

الملكية 

المتوقعة 

إستحقاقها 

  )١٩الفقرة (

ال تغيير في 

تستمر . المحاسبة

المنشأة في 

اإلعتراف 

بالمصروف 

خالل المدة 

المتبقية من فترة 

الفقرة (اإلستحقاق 

٢١(  

  .المصادرة

تراجع المنشأة 

المصروف 

لتعكس أفضل 

التقديرات 

المتوفرة لعدد 

أدوات حقوق 

ية الملك

المتوقعة 

إستحقاقها 

  )١٩الفقرة (

ال تغيير في 

تستمر . المحاسبة

المنشأة في 

اإلعتراف 

بالمصروف 

خالل المدة 

المتبقية من فترة 

اإلستحقاق 

  )أ٢١الفقرة (

تعترف . إلغاء

المنشأة مباشرة 

بمبلغ المصروف 

الذي خالفاً لذلك 

كلن سيتم 

اإلعتراف به 

خالل المدة 

المتبقية من فترة 

قاق اإلستح

  )أ٢٨الفقرة (

تعترف . إلغاء

المنشأة مباشرة 

بمبلغ 

المصروف 

الذي خالفاً 

لذلك كلن سيتم 

اإلعتراف به 

خالل المدة 

المتبقية من 

فترة 

اإلستحقاق 

  )أ٢٨الفقرة (

 
  .جزء ١٠٠عند حساب القيمة العادلة للدفع على أساس األسهم، إن إحتمالية إستمرار الخطة من قبل المنشأة يفترض أن يكون ) أ(
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   ٣لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ا

  

   األعمالإندماج
  
 يناير ١٧ناتجة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة حتى التعديالت ال هذه النسخة شملت

٢٠٠٨ .  
  
في أكتوبر  ل األعماإندماج ٢٢ معيار المحاسبة الدولي المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةت لجنة صدرأ

 في ديسمبر الصادرة (" األعمالإندماج  "٢٢كانت قبل ذلك نسخة معدلة من معيار المحاسبة و. ١٩٩٨
  ). ١٩٩٨ نوفمبر  فيالصادر (" األعمالإندماجمحاسبة " ٢٢  المحاسبة الدوليمعيارب هاإستبدالتم و) ١٩٩٣

  
التفسيرات الصادرة  المعايير وكافةأن  ٢٠٠١ لإبريفي  قرر مجلس المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةو

  .  أو إلى حين يتم ذلكهاسحبأو  هاليتعدتم  إال إذاتبقى سارية  السابقة نظمةبموجب األ
  

 المعيار الدولي إلعداد التقارير ٢٠٠٤في مارس  أصدر مجلس المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةكما 
   - :تفسيرات وثالثة ٢٢  المحاسبة الدوليمعيارحل  حل مالذي"  األعمالإندماج "٣المالية 

  "الحصصتوحيد أو  إستمالك التصنيف إما ك– األعمال إندماج"  ٩ التفسير •

 "مبدئياً بلغ عنهالعادلة والشهرة الم التعديل الالحق للقيم ا– األعمال إندماج" ٢٢ التفسير •

 " الملكيةوقة العادلة ألدوات حقوالقيم" تاريخ التبادل "– األعمال إندماج  "٢٨ التفسير •
  
  ٥ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية خالل من ٣إلعداد التقارير المالية جرى تعديل المعيار الدولي و
  ). ٢٠٠٤ في مارس  الصادر (" المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفةمتداولةاألصول غير ال"
  

المصطلحات ) ٢٠٠٧ في سبتمبر تعديله كما تم ("ض البيانات الماليةعر" ١ لدوليمعيار المحاسبة اعدل 
  . ٣المستخدمة في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بما فيها المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  
تقارير  من المعيار الدولي إلعداد المعدلةايير المحاسبة الدولية نسخة أصدر مجلس مع، ٢٠٠٨وفي يناير 

   .٣المالية 
  

  -:٣تشير التفسيرات التالية إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

تم  و٢٠٠٢در في مارس اصال" ( تكاليف الموقع االلكتروني–األصول غير الملموسة  "٣٢ – تفسيرال •
  . )٢٠٠٤ في مارس ٣ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  عبرتعديله

در في مارس اصال( المشتقات الضمنيةتقييمإعادة  ٩المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ة تفسير لجن •
٢٠٠٦( . 
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  المحتويات
  

  الفقرات                    المقدمة
   األعمالإندماج ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  ١                    الهدف
  ٢                    النطاق

  ٣                 األعمالإندماج عريفت
  ٥٣- ٤                  ستمالكطريقة اإل

  ٧- ٦                 المنشأة المشتريةعريفت
  ٩- ٨                ستمالكاإل تاريخ تعريف

  باألصول المشتركة التي يمكن تحديدها وقياسها عترافاإل
  حصة غير مسيطرةوال المضمونة اتلتزاماإل

  ٣١-١٠                                      المشتراهفي المنشأة 
  ١٧- ١٠                عترافاإلمبدأ 

  ١٤- ١١                  عترافاإلشروط 
  تخصيص األصول المستملكة القابلة للتحديد وأتصنيف 

  ١٧- ١٥                   األعمالإندماج المضمونة في اتلتزاماإلو
  ٢٠- ١٨                  مبدأ القياس
  ٣١- ٢١            القياسو عترافاإلمبادئ  على إستثناءات
  ٢٣- ٢٢              عترافاإل مبدأ على إستثناءات
  ٢٣- ٢٢                محتملة اتإلتزام
  ٢٨- ٢٤             والقياسعترافاإل مبادئ على إستثناءات
  ٢٥- ٢٤                 الدخلائبضر

  ٢٦                ينمنافع الموظف
  ٢٨- ٢٧              األصول التعويضية

  ٣١- ٢٩               مبدأ القياسعلى إستثناءات
  ٢٩              هاإستمالكالمعاد   الحقوق

  ٣٠            أساس األسهممكافآت الدفع على 
  ٣١                      محتفظ بها للبيعالصول األ

  الربح من الشراءأو  بالشهرة وقياسها عترافاإل
  ٤٠-٣٢                  خفضةنبأسعار م

  ٣٦- ٣٤              الشراء بأسعار مخفضة
  ٤٠- ٣٧               المنقولالمقابل المالي
  ٤٠- ٣٩               المحتملالمقابل المالي

  أنواع معينةعلى  ستمالكاإل طريقةيق  لتطبة إضافياتإرشاد
  ٤٤-٤١                  األعمالإندماجمن 

  ٤٢- ٤١             األعمال المتحقق على مراحلإندماج
  ٤٤- ٤٣        المقابل المالينقل عمال المتحقق دون  األإندماج

  ٥٠-٤٥                  فترة القياس
  ٥٣-٥١           األعمال إندماج من معاملة جزءتحديد ما يعتبر 

  ٥٣             ستمالكاإلمتعلقة بال تكاليفال
  ٥٨-٥٤                محاسبةالالحق والقياس ال
  ٥٥                هاإستمالكمعاد الحقوق ال
  ٥٦                محتملةال اتلتزاماإل
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  ٥٧                 تعويضيةالصول األ
  ٥٨                محتملال المقابل المالي
  ٦٣-٥٩                                 اإلفصاحات

  ٦٧-٦٤                نتقالواإلتاريخ النفاذ 
   ٦٤                  تاريخ النفاذ

  ٦٧-٦٥                    نتقالاإل
  ٦٧                 الدخلائبضر

  ٦٨        )٢٠٠٤ (٣سحب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
    
  -:المالحق

  تعريف المصطلحات  أ 
 إرشادات التطبيق  ب 
 األخرىإلعداد التقارير المالية ة ر الدولييياتعديالت على المعال  ج 

  ٣ المجلس على المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةموافقة 
  ستنتاجاتاإلأساس 
  ملحق

  األخرى إلعداد التقارير المالية المعايير الدولية  حولستنتاجاتاإلتعديالت على أساس ال
  أمثلة توضيحية

  ملحق
  األخرى إلعداد التقارير الماليةتعديالت على إرشادات المعايير الدولية ال

  )ر (١٤١بيان معايير المحاسبة المالية ب ٣دولي إلعداد التقارير المالية عيار المقارنة الم
  جدول التوافق
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 والمالحق أ ٦٨-١ في الفقرات  األعمالإندماج ٣تمت اإلشارة إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
أما . المبادئ الرئيسيةبالخط الغامق  المبينة  وتوضح الفقرات. صالحيات متكافئة الفقرات ولدى كافة .ج –

 الدولي إلعداد لى في المعيارو للمرة األا عند ذكرهبالخط المائل تظهرالملحق أ فتعريف المصطلحات في 
خرى في قائمة المصطلحات الخاصة بالمعايير الدولية األوتظهر تعريفات المصطلحات ، التقارير المالية

 وأساس  أغراضه في سياق٣ارير المالية وينبغي قراءة المعيار الدولي إلعداد التق .إلعداد التقارير المالية
المقدمة إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وإطار إعداد وعرض البيانات  وفي سياق هإستنتاجات
 المحاسبية واألخطاءالتغيرات في التقديرات السياسات المحاسبية،  ٨ معيار المحاسبة الدولي وفروي. المالية
  . الواضحة ات وتطبيق السياسات المحاسبية في غياب اإلرشادالختيارأساساً 
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  المقدمة
  

  أسباب إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
  

  بين مشتركد من جهجزء  األعمالإندماج المعدل ٣ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية يعتبر ١مقدمة
 إعداد مجلس معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة المالية األمريكية من أجل تطوير

 ينمجلسمن ال كل وقرر. ة المحاسببين معايير  المقاربة الدوليةبينما يتم تعزيزالتقارير المالية 
 الدولية ومجلس ةمجلس معايير المحاسب تداول  فقد. األعمال على مرحلتينإندماجمعالجة محاسبة 

ة المالية  معايير المحاسباختتم مجلسو. لى بشكل منفصلومعايير المحاسبة المالية المرحلة األ
 ١٤١ من خالل إصدار بيان مجلس معايير المحاسبة المالية رقم ٢٠٠١يونيو في األولى مرحلته 
 ٢٠٠٤ولى في مارس بينما انتهى مجلس معايير المحاسبة الدولية من مرحلته األ.  األعمالإندماج

 وكان.  األعمالإندماج ٣النسخة السابقة من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية من خالل إصدار 
 هي عمليات  األعمالإندماج عمليات كافةأن  ولى هو في المرحلة األ الرئيسي للمجلسينستنتاجاإل

 لمحاسبة ة واحدطريقة خداماستيقتضيا   أن المجلسان قرر، نتيجة لذلك و. من الناحية الفعليةإستمالك
  . ستمالكاإلهي طريقة   – األعمال إندماج

  
قرر المجلسان  و.ستمالكاإل طريقةتطبيق المتعلقة ب من المشروع اإلرشادات ةلت المرحلة الثانيواتن ٢مقدمة

حاسبة معايير مماثلة لم كان لديهما وإعداد التقارير المالية لعلى  مهمة حسينات ته باإلمكان إجراءأن
 غيةثانية من المشروع كجهد مشترك ب إجراء المرحلة ال المجلسانلذلك قرر،  األعمالإندماج

المعيار  ة الثانية من المشروع بإصدارالمرحللسان  المجاختتمو.  ذاتهاستنتاجاتاإلالوصول إلى  
 في معدالً( ١٤١بة المالية رقم  وبيان مجلس معايير المحاس هذاالدولي إلعداد التقارير المالية

بيانات ال ٢٧معيار المحاسبة الدولي ب ت المرتبطة التعديالباإلضافة إلى  األعمالإندماج )٢٠٠٧
 غير المسيطرة الحصص ١٦٠ وبيان مجلس معايير المحاسبة المالية رقم منفصلةالموحدة والمالية ال

    . في البيانات المالية الموحدة
  

كما تم  (٣عداد التقارير المالية المعيار الدولي إلبقارير المالية ولي إلعداد الت المعيار الدإستبدالتم ي ٣مقدمة
في بداية فيه،  ستمالكاإل تاريخ  الذي يكون  األعمالإندماج  علىسارياًيصبح و) ٢٠٠٤ في إصداره

 التطبيق المبكر يجوزو. ٢٠٠٩ وليو ي١ المبتدئة في  األولىسنويةالفترة إعداد تقارير  بعد بدايةأو 
  . في نفس الوقت) ٢٠٠٨ ي فهليعدا تم تمك (٢٧الدولي معيار المحاسبة  تطبيق شرط

  

   الرئيسية للمعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةخصائصال
  

 والموثوقية والقدرة على مقارنة مالئمةقارير المالية إلى تعزيز اليهدف المعيار الدولي إلعداد الت ٤مقدمة
ل وتأثيراتها عن طريق وضع  األعماإندماج  حول الماليةا المنشأة في بياناتهاالمعلومات التي تقدمه

  -:طريقة عمل المنشأة المشترية فيب المتعلقة والمتطلبات عاييرالم

 ضمونة الماتلتزاماإل القابلة للتحديد وستملكةالمألصول أن تعترف وتقيس في بياناتها المالية ا  )أ (
   ؛المشتراهمسيطرة في المنشأة   غيرةحص ةوأي

 ؛ والربح من الشراء بسعر منخفضأو  األعمال إندماج الشهرة المستملكة في يسأن تعترف وتق )ب (

لبيانات المالية من تقييم طبيعة ا و مستخدميتمكن لمعلوماتعنه من   أن تحدد ما يتم اإلفصاح  )ج (
 .  األعمال وآثاره الماليةإندماج
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  المبدأ الرئيسي
  

في   العادلةهاقيمعلى أساس   المضمونةاتملتزااإل والمستملكةلمنشأة المشترية باألصول تعترف ا ٥مقدمة
 من تقييم طبيعة  البيانات الماليةدميمستختمكن التي معلومات الفصح عن ت وستمالكاإلتاريخ 

  .  وآثاره الماليةستمالكاإل
  

  ستمالكاإل طريقةتطبيق 
  

 علىشتمل اً يإندماج ما لم يكن ستمالكاإل طريقةتطبيق من خالل  األعمال إندماجيجب محاسبة  ٦مقدمة
المنشأة األعمال دوما ب إندماجراف  احد أطقد يعرف و.سيطرة مشتركةبموجب  أعمالأو منشآت 
 وال تعتبر .)المشتراهالمنشأة ( على األعمال األخرى  تملك السيطرة المنشأة التي كونهاالمشترية

 دماجإن الاعمأ ضممجموعة من األصول التي ال تأو  أصل إستمالكأو  أشكال األعمال المشتركة
  . أعمال

  
 التي يمكن المشتراه والقياس لألصول عترافاإلتضع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية مبادئ  ٧مقدمة

يجب كما . المشتراه غير قابلة للسيطرة في المنشأة حصص وأي  المضمونةاتلتزاماإلتحديدها و
الشروط و التعاقدية بنودلل وفقاً بهذه البنود عترافاإل بتعيينات متعلقةأو  تصنيفات إجراء أية

 في تاريخ قائمةأة المشترية وأي عوامل أخرى المحاسبية للمنشأو  والسياسات التشغيلية قتصاديةاإل
  . ستمالكاإل

  
كما يتم  .ستمالكاإل العادلة في تاريخ تهقيمعلى أساس  إلتزام كل أصل قابل للتحديد وأي تم قياسي ٨مقدمة

الحصة على أساس أو القيمة العادلة على أساس  لمشتراها في المنشأة قياس الحصة غير المسيطرة
  . التناسبية للحصة غير المسيطرة في صافي أصول المنشأة المشترية القابلة للتحديد

  
  -: والقياسعترافاإل محددة لمبادئ إستثناءاتيقدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  ٩مقدمة

عند ط التعاقدية وعوامل أخرى  الشرو تصنيف عقود اإليجار والتأمين على أساسنبغيي  )أ (
في تاريخ قائمةس العوامل األخرى الا أسوليس على) عند تغيير الشروطأو ( العقد إبتداء 
  . ستمالكاإل

 اًإلتزام تشكل فقط إذا كانت األعمال إندماج في المضمونة المحتملة اتلتزاماإل بعترافاإليتم   )ب (
 . حالياً ويمكن قياسها بشكل موثوق

 للمعايير الدولية إلعداد التقارير وفقاًقياسها أو  اتلتزاماإل ببعض األصول وعترافإلا نبغيي  )ج (
 ضمن نطاق  المتأثرةاتلتزاماإلاألصول وقع تلك  وت. القيمة العادلةوليس على أساسالمالية 

" ينمنافع الموظف" ١٩ومعيار المحاسبة الدولي  "ضرائب الدخل" ١٢معيار المحاسبة الدولي 
 الدولي إلعداد  والمعيار"سهمالدفع على أساس األ" ٢الدولي إلعداد التقارير المالية المعيار و

 . "المتوقفة والعمليات برسم البيعمحتفظ بها ال متداولة الصول غير األ" ٥ التقارير المالية

 . هإستمالك ذي تمت إعادةهناك متطلبات خاصة لقياس الحق ال  )د (

 مع البند الخاضع للتعويض،  يتسقضية وقياسها على أساس باألصول التعويعترافاإل يتم  ) هـ(
 . القيمة العادلة ولم يكون المقياس ه وحتى ل

  
  
  



 ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 ٣٢٩   لجنة معايير المحاسبة الدولية            مؤسسة     حق التأليف ل      ©  

 باألصول التي اعترفتلى المنشأة المشترية  المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية عقتضيي ١٠مقدمة
  -:حدد أي فرق بينت وأي حصص غير مسيطرة أن اتلتزاماإلالتعويضية و

وفي حالة ، المشتراه المنقول وأي حصة غير مسيطرة في المنشأة قابل الماليلم اإجمالي  )أ (
ملكية السابقة للمنشأة المشترية ال وق لحقالقيمة العادلة   األعمال المتحقق على مراحلإندماج

   ؛ وستمالك في تاريخ اإلالمشتراهفي المنشأة 

 .  القابلة للتحديدالمشتراهصافي األصول   )ب (
  

 المنشأة الذي تحرزه  بالكسبعترافكما يتم اإل.  شهرةأنه على عموماً ذا الفرق بهعترافاإل يتمو
  .ةرالخساأو الربح في  خفضنم لشراء بسعر من االمشترية

   
باستخدام القيمة )  محتمل مقابل ماليبما فيه أي( األعمال إندماج المنقول في المقابل المالييتم قياس  ١١مقدمة

  . العادلة
  

 حملةالمتأو   المضمونةاتلتزاماإل والمشتراه بقياس ومحاسبة األصول موماًعتقوم المنشأة المشترية  ١٢مقدمة
جارية  إلعداد التقارير المالية ايير الدولية األخرى للمعوفقاً األعمال بعد استكماله إندماجفي 

تي تمت د التقارير المالية متطلبات محاسبية للحقوق اليقدم المعيار الدولي إلعدابرغم ذلك، . التطبيق
   .  المحتمل واألصول التعويضيةالمقابل المالي المحتملة واتلتزاماإل وهاإستمالك عادةإ

  

  اإلفصاح
  

 المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية على المنشأة المشترية أن تفصح عن معلومات تمكن قتضيي ١٣مقدمة
التي حدثت خالل و ةالماليوآثارها  األعمال إندماجمستخدمي البيانات المالية من تقييم طبيعة عملية 

إصدار البيانات  مصادقة على قبل الليسرير وبعد تاريخ إعداد التقاأو فترة إعداد التقارير الحالية 
 عترافتي تم اإلمال أن تفصح عن التعديالت ال األعإندماجويجب على المنشأة المشترية بعد . المالية

 أو  الحاليةفتراتال في ذي حدثألعمال ال اإندماجبها في فترة إعداد التقارير الحالية المتعلقة ب
  . عداد التقاريرإلالسابقة 
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   ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
   األعمالإندماج 
  

  الهدف
  

 والموثوقية والقدرة على مقارنة مالئمةتقارير المالية إلى تعزيز اليهدف المعيار الدولي إلعداد ال ١
ضع ي ولتحقيق ذلك،. في بياناتها الماليةه  األعمال وتأثيراتإندماج ولحا المنشأة المعلومات التي تقدمه

 المنشأة المشترية حول ما ينبغي علىطلبات المبادئ والمتهذا المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  -:عمله

 ةضمون الماتلتزام واإلالقابلة للتحديد ستملكةألصول المأن تعترف وتقيس في بياناتها المالية ا  )أ (
  ؛ المشتراهالمنشأة  في مسيطرة غير ة حصةوأي

  األعمال أو الربح من الشراء بسعر منخفض؛ وإندماج المستملكة في الشهرة أن تعترف وتقيس  )ب (

لبيانات المالية من تقييم طبيعة ا و مستخدميتمكنمعلومات لعنه من  أن تحدد ما يتم اإلفصاح  )ج (
 .  األعمال وآثاره الماليةإندماج

  

  النطاق
  
 إندماج تعريف يلبيانأي حدث آخر أو معاملة ال إلعداد التقارير المالية على هذا المعيار الدولي  تطبيقيتم ٢

  -:إلعداد التقارير المالية على هذا المعيار الدولي يطبقوال ، األعمال

  . تأسيس مشروع مشترك  )أ (

ة في مثل شتري المنشأة المتحددو، عمالوعة من األصول التي ال تشكل مجمأو  أصل إستمالك  )ب (
وتشمل تلك األصول التي ( وتعترف باألصول الفردية المستملكة القابلة للتحديد هذه الحاالت

 ٣٨ألصول غير الملموسة حسب معيار المحاسبة الدولي با عترافاإلمعيار التعريف و لبيت
 تخصيص كلفة الفئة لألصول الفردية كما يتم.  المضمونةاتلتزاماإلو) األصول غير الملموسة

وال ينتج عن ،  النسبية في تاريخ الشراءقيمتها العادلة على أساس اتلتزاماإللقابلة للتحديد وا
 . الحدث أي شهرةأو مثل هذه المعاملة 

 توفر ٤ب -١قرات بالف(األعمال الخاضعة للسيطرة المشتركة أو مجموعة من المنشآت   )ج (
 ). يق المعنيةإرشادات التطب

  

   األعمالإندماج تعريف
  
 أعمال عن طريق تطبيق إندماجأي حدث آخر يشكل أو نشأة أن تحدد ما إذا كانت المعاملة على الم ٣

 المشتراهالتعريف الوارد في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية، ويتطلب هذا أن تشكل األصول 
دة التقارير  معالمنشأة ال تشكل عمالً، فعلى المشتراهوإن كانت األصول .  عمالً المضمونةاتلتزاماإلو

ب ١٢–ب٥ر الفقرات وتوف.  األصلإستمالكالحدث اآلخر على أساس أو المعاملة محاسبياً أن تعالج 
  .  وتعريف األعمالإندماجإرشادات حول تحديد 
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  ستمالكاإل طريقة
  
  . ستمالكاإل طريقة أعمال عن طريق تطبيق إندماجعلى المنشأة أن تحاسب كل   ٤
  
  -: ما يليتمالكساإل طريقةيتطلب تطبيق   ٥

  نشأة المشترية؛ تحديد الم  )أ (

 ؛ستمالكاإلتاريخ تحديد   )ب (
غير مسيطرة في  وأي حصة  المضمونةاتلتزاماإل القابلة للتحديد والمشتراهألصول  باعترافاإل  )ج (

 ؛ و وقياسهاالمشتراهالمنشأة 
 . الربح من الشراء بسعر منخفضأو  وقياس الشهرة عترافاإل  )د (

  

   المنشأة المشتريةتعريف
  

   . المشتريةالمنشأة أعمال لتكون إندماجفي كل عملية  المدمجة تحديد إحدى المنشآت تمي  ٦
  
جل أ من "البيانات المالية الموحدة والمنفصلة "٢٧ في معيار المحاسبة الدولي  اإلرشاداتإتباع نبغيي  ٧

 إندماجوإذا حدث . المشتراهسيطرة على المنشأة ال تملك وهي المنشأة التي – المشترية منشأةتحديد ال
المنشأة ن هي بوضوح إلى م ال يشير ٢٧  الدوليأعمال ولكن تطبيق اإلرشاد في معيار المحاسبة

 ١٨ب- ١٤ العوامل الواردة في الفقرات بالرجوع إلى نبغيي، لذا المدمجةالمنشات ضمن  المشترية
  . لتحديد المنشأة المشترية

  

  ستمالكاإل تاريخ تعريف
  

 السيطرة على المنشأة امتالكهاتاريخ  و، وهستمالكاإلرية أن تحدد تاريخ على المنشأة المشت  ٨
  . المشتراه

  
  فيهالمنشأة المشترية التاريخ الذي تقوم عموماً المشتراه على المنشأة  فيه السيطرةتمت التاريخ الذي يعتبر   ٩

 . تاريخ اإلقفال-ل قانوني  بشكالمشتراه المنشأة اتإلتزام ضمان األصول وإستمالك والمقابل الماليبنقل 
 ستمالكاإلتاريخ يتقدم على سبيل المثال، ف. بعدهأو  السيطرة قبل تاريخ اإلقفال  المنشأة المشتريةتملكقد و

لمنشأة المشترية السيطرة على المنشأة ا أن تملك الخطية تفاقيةاال  اشترطتتاريخ اإلقفال إذاعلى 
والظروف وقائع  الأخذ بالحسبان كافة المنشأة المشترية أن تى علنبغي وي. قبل تاريخ اإلقفالالمشتراه
  . ستمالكاإلفي تحديد تاريخ المعنية 

  
 والحصة غير  المضمونةاتلتزاماإل التي يمكن تحديدها وقياسها والمشتراه باألصول عترافاإل

  . المشتراهالمسيطرة في المنشأة 
  

  عترافاإلمبدأ 
  

 ستملكةالم بالشهرة واألصول عتراف اإلستمالكاإل من تاريخ باراًإعت على المنشأة المشترية نبغيي  ١٠
.  بشكل منفصلالمشتراه حصة غير مسيطرة في المنشأة ة وأي المضمونةاتلتزاماإلالقابلة للتحديد و

 للشروط المحددة في  المضمونةاتلتزاماإل القابلة للتحديد وستملكةالم باألصول عترافاإل خضعوي
  . ١٢و ١١الفقرات 
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  عترافاإلشروط 
  

 أن  المضمونةاتلتزاماإل القابلة للتحديد وستمالكاإل من تطبيق طريقة جزء كعترافلإلللتأهل  يجب ١١
. ستمالكاإل في تاريخ إطار إعداد وعرض البيانات المالية في اتلتزاماإلتتطابق مع تعريفات األصول و

ة المشترية لكنها غير ملزمة في تحملها في على سبيل المثال، ال تعتبر التكاليف التي تتوقعها المنشأ
إلنهاء عمل موظفين في المنشأة أو  المشتراهالخروج من نشاط تابع للمنشأة أو المستقبل لتسيير خطتها 

لهذا ال تعترف المنشأة المشترية . ستمالكاإل في تاريخ اتإلتزاموضعهم في وظيفة جديدة أو  المشتراه
ولكنها تعترف بتلك التكاليف في بياناتها ، ستمالكاإل طريقةن تطبيق  مجزءبتلك التكاليف على أنها 

  .  للمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةوفقاً ندماجالمالية السابقة لإل
  

 مما تبادلته جزء  المضمونةاتلتزاماإل، يجب أن تكون األصول المستملكة القابلة للتحديد ولذلكإلضافة با  ١٢
 نتيجة وليست األعمال إندماجفي معاملة ) السابقين هامالكي أو (المشتراه والمنشأة المنشأة المشترية

 المنشأة وينبغي أن تطبق. ستمالك من تطبيق طريقة اإلجزء بها كعتراف ليتم اإلالمعامالت المنفصلة
 مضمونة الاتلتزاماإلأو  المشتراهاألصول أي  لتحديد ٥٣-٥١ اإلرشادات الواردة في الفقرات المشترية
 لطبيعتها وفقاًها بتساحمتم تنتيجة المعامالت المنفصلة التي  و من التبادل وأي منها، إن وجد هجزء تكون

  .  إلعداد التقارير الماليةمطبقةولية الوالمعايير الد
  

لم   التياتلتزاماإلببعض األصول وبأن تعترف  عترافاإل تطبيق المنشأة المشترية لمبدأ وشروط يتسبب  ١٣
 مثالً فتعترف المنشأة المشترية . في بياناتها الماليةاتإلتزامأصول و كسابقاًبها  شأة المشتريةالمنترف تع

 اتعالق أو براءة الوأ التجاري سم مثل االهاإستمالك والتي تم  القابلة للتحديدباألصول غير الملموسة
 داخليا وحملت عدتها المالية ألنها أي البياناتأصول فكف بها المنشأة المشترية ، والتي لم تعترءالالعم

  . مصروفعلى الالمعنية التكاليف 
  

 .األصول غير الملموسةالتشغيلية وعقود اإليجار ب عترافاإلب  تتعلق إرشادات٤٠ب - ٢٨بم الفقرات تقد  ١٤
هذا  يوفر لها بنوداً التي تشمل اتلتزاماإل أنواع األصول القابلة للتحديد و٢٨ -٢٢وتحدد الفقرات 

   . عترافاإل محددة لمبدأ وشروط إستثناءات إلعداد التقارير المالية معيار الدوليال
  

 إندماج في  المضمونةاتلتزاماإل ولتحديدالقابلة ل  المستملكة األصولتخصيصأو تصنيف 
  األعمال

  

 القابلة مستملكةال األصول تسميةأو ف ي تصنعلى المنشأة المشتريةنبغي ي، ستمالكفي تاريخ اإل  ١٥
. الحقاً  إلعداد التقارير المالية األخرىتطبيق المعايير الدوليةل كما يلزم  المضمونةاتلتزاماإلللتحديد و

على المنشأة المشترية تحديد تلك التصنيفات والتسميات على أساس الشروط التعاقدية والظروف 
 تاريخ لقائمة في ا المعنيةغيرها من الظروفوالتشغيلية  أو والسياسات المحاسبية قتصاديةاإل
  . ستمالكاإل

  
 التي طريقةال على بناءالية في بعض الحاالت محاسبة مختلفة  المعايير الدولية إلعداد التقارير الم تشترط١٦

 التسميات التيأو  التصنيفات أمثلةومن  .معيناً اًإلتزامأو  أصال  تسمي من خاللهاأو المنشأةتصنف 
، تلك التي ستمالكاإلفي تاريخ المعنية القائمة ساس الظروف على أا إجراءهالمنشأة المشترية على  ينبغي

  -:تشمل ولكنها ال تقتصر على

القيمة العادلة من خالل على أساس  إلتزامأو كأصل مالي محددة  اتإلتزام وتصنيف أصول مالية  )أ (
 وفقاً، ستحقاقمحتفظ به حتى تاريخ اإلأو لبيع متوفر برسم اكأصل مالي أو الخسارة، أو الربح 

  ؛" والقياسعترافاإل -:األدوات المالية  "٣٩ لمعيار المحاسبة الدولي
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 ؛ و٣٩لمعيار المحاسبة الدولي  وفقاًط للتحواة االشتقاق كأداة تسمية أد  )ب (

 لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً عن العقد األساسي  المشتق المتضمنإذا ما كان ينبغي فصلتقييم   )ج (
 إلعداد هذا المعيار الدولي  وهو المصطلح الذي يستخدمه"تصنيف "والذي يعتبر مسألة (٣٩

 ). التقارير المالية
  

  -:١٥لمبدأ في الفقرة على اين استثناءة المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليهذا يقدم   ١٧

  ؛ وعقود اإليجار ١٧ للمعيار وفقاًتمويلي كإيجار أو  كإيجار تشغيلي تصنيف عقد اإليجار  )أ (

 . عقود التأمين ٤ للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية وفقاًعقد تأمين تصنيف العقد ك  )ب (
  

العوامل األخرى في على المنشأة المشترية أن تصنف تلك العقود على أساس الشروط التعاقدية وينبغي 
كون الذي قد ي في تاريخ ذلك التعديل طريقة تغير تصنيفهايل شروط العقد بتعدإذا تم أو (  العقدإبتداء

  ). ستمالكاإلتاريخ 
  

  مبدأ القياس
  

على أساس   المضمونةاتلتزاماإل القابلة للتحديد و المستملكةلى المنشأة المشترية قياس األصولع  ١٨
  . ستمالكاإل العادلة في تاريخ تهاقيم

  
إما  هالمشترا أي حصة غير مسيطرة في المنشأة قياس أعمال إندماج في كل  على المنشأة المشتريةينبغي  ١٩

  القابلة للتحديد فيصولاألصافي من  للحصة غير المسيطرة بيتناس السهمالأو  ة العادلعلى أساس القيمة
  .المشتراهالمنشأة 

  
والحصة معينة قابلة للتحديد ألصول  قياس القيمة العادلة  حول إرشادات٤٥ب -٤١ب الفقرات عرضت  ٢٠

 اتلتزاماإل أنواع األصول القابلة للتحديد و٣١-٢٤ت وتحدد الفقرا. المشتراهغير المسيطرة في المنشأة 
  .  محددة بشأنها لمبدأ القياسإستثناءات تنص المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على بنوداًالتي تشمل 

  

   والقياسعترافاإل دئامبعلى  إستثناءات
  

-٢٢تحدد الفقرات . هقياس وهإعتراف مبادئ محددة لإستثناءاتيقدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية   ٢١
ترية أن  على المنشأة المشنبغيوي. ستثناءاتاإل وطبيعة تلك ستثناءاتاإل البنود الخاصة التي تقدم لها ٣١

  -: والتي ينتج عنها بعض البنود التي٣١-٢٢ تطبيق المتطلبات في الفقرات من خاللتحاسب تلك البنود 

أو  ١٢و ١١ باإلضافة إلى تلك الواردة في الفقرات عترافاإلشروط تكون معترفاً بها إما بتطبيق   )أ (
 نتائج تختلف عن تطبيق  تتبعهاولية إلعداد التقارير الماليةعن طريق تطبيق متطلبات المعايير الد

 . عترافاإلمبدأ وشروط 

  . ستمالكاإلتقاس بقيمة غير القيمة العادلة في تاريخ   )ب (
  

  عترافاإل على مبدأ إستثناءات
  

   المحتملةاتلتزاماإل
  

 المحتمل على لتزاماإل " واألصول المحتملةاتلتزاماإل ،المخصصات  "٣٧  الدولييعرف معيار المحاسبة  ٢٢
  -:أنه
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عدم حدوث حدث ما أو  حدوث من خاللاث سابقة ويتأكد وجوده فقط  محتمل ينشأ عن أحدإلتزام  )أ (

 . بشكل كامل ضمن سيطرة المنشأةغير المؤكدة التي ال تقعأكثر من األحداث المستقبلية أو 
  -: مالي ينشأ عن أحداث ماضية لكنه غير معترف به ألنهإلتزام  )ب (

منافع لضمن مت الالموارد الصادرتدفق  لتزام تقتضي تسوية اإلمن غير المحتمل أن )١(

  ؛ أوإقتصادية

 .  بموثوقية كافيةلتزاماإل قياس مبلغ يس باإلمكان ل  )٢(
  

 المحتملة التي يعترف بها اتلتزاماإلتحديد أي من في  ٣٧  الدولياسبة معيار المحمتطلباتال تنطبق   ٢٣

 ستمالكاإل من تاريخ إعتباراًولكن يجب على المنشأة المشترية أن تعترف ، ستمالكاإل من تاريخ إعتباراً

ياس ن أحداث سابقة ويمكن قم ناشئا حاليا اًإلتزام كان ذا األعمال إإندماجفي  ضمون المحتمل الملتزامباإل

، تعترف المنشأة المشترية ٣٧  الدوليمعيار المحاسبةل خالفاًنتيجة ذلك و. قيمته العادلة بشكل موثوق

 طلب تدفقات المصادر مرجحاً لم يكن و حتى لستمالكاإل األعمال في تاريخ إندماج المحتمل في لتزامباإل

 المحاسبة  حول إرشادات٥٦الفقرة وتقدم ، لتزاماإل تسوية بغية قتصاديةاإلمنافع لل ةتضمنالمصادرة ال

  .  المحتملةاتلتزامالالحقة لإل
  

   والقياسعترافاإل لكل من مبادئ إستثناءات
  

  ضرائب الدخل
  

أو مستملكة الصول األ من الناشئ لتزاماإلأو  مؤجلال ةضريبال لأص وتقيس المنشأة المشترية تعترف  ٢٤

  . "ضرائب الدخل " ١٢ يار المحاسبة الدوليلمع وفقاً األعمال إندماج في ضمونةمال اتلتزاماإل
  

لمنشأة المتعلقة باالمؤقتة  وعمليات الترحيل وق آثار الضريبة المحتملة للفربمحاسبة المنشأة المشترية تقوم  ٢٥
  . ١٢الدولي  لمعيار المحاسبة وفقاً اإلستمالك  الناشئة منأو ستمالكاإل في تاريخ قائمةالو المشتراه

  

  ينمنافع الموظف
  

 في ين الموظفافعالمتعلق بترتيبات من) ل إن وجداألصأو  (لتزاماإلوتقيس المنشأة المشترية تعترف   ٢٦
  . "الموظفينمنافع " ١٩الدولي  لمعيار المحاسبة وفقاً المشتراهالمنشأة 

  

  تعويضيةالاألصول 
  

غير أو  محتملةالالظروف  جنتائمنشأة المشترية تعاقدياً عن  الأن يعوض  األعمالإندماجبائع في يجوز لل  ٢٧

 بتعويض المنشأة مثالًفقد يقوم البائع .  منهماجزءين أو  معينإلتزامأو  أصل افة المتعلقة بكالمؤكدة

ال تتعدى  بأيتعهدأي أن البائع ، ة معينإحتمالية ناجم عن  معينإلتزام  خسائر تفوق مبلغالمشترية عن

 تعترف ويوعلى هذا تحصل المنشأة المشترية على أصل تعويض، معيناً المنشأة المشترية مبلغاً اتإلتزام

 قياسهمو ذي تم تعويضهبند الال بهذا األصل التعويضي في نفس الوقت الذي تعترف فيه بالمنشأة المشترية

. هاتحصيلالتي ال يمكن  بدل تقييم للمبالغ  للحاجة إلىوفقاً لذلك البند الذي تم تعويضهساس األ على ذات

على  ماقياسه وستمالكاإل في تاريخ  بهماعترافتم اإل إلتزامأو   بأصل التعويضارتبطإذا  ،نتيجة ذلك

، في تاريخ يصل التعويضاأل ب المنشأة المشتريةتعترف، ستمالكاإلالقيمة العادلة في تاريخ  أساس

 المقاس يويضألصل التعبا فيما يتعلقو. ستمالك اإلتاريخ  بالقيمة العادلة في الذي تم قياسه،ستمالكاإل
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المقابيل المالية  الناتجة عنالتدفقات النقدية المستقبلية  حول شكوك آثار الفإنه ال يتم إدراج، بالقيمة العادلة

 ٤١قرة تقدم الف ( ضرورياًليس بدل تقييم منفصل وجود كما أن  مقياس القيمة العادلة القابلة للتحصيل في

  ).  المتعلقة بالتطبيقرشاداتاإل
  

فعلى سبيل .  والقياسعترافاإل مستثنى من مبادئ إلتزامأو بأصل  يانالتعويض في بعض األح يتعلق  ٢٨
 ألن القيمة العادلة له غير ستمالكاإل محتمل غير معترف به في تاريخ إلتزامالمثال، قد يتعلق التعويض ب

 إذا كان مإلتزاأو  يتعلق التعويض بأصل  عوض ذلك،.قابلة للقياس بشكل موثوق في ذلك التاريخ
 على أساس غير القيمة العادلة في تاريخ ا تم قياسهينموظفمن منافع ال عن منفعة ناتجاً ،مثالً أحدهما،

 متسقة وقياسه باستعمال افتراضات يصل التعويضاأل في مثل هذه الحاالت بعترافاإلويتم . ستمالكاإل
ود قي وأي يألصل التعويضاتحصيل لقابلية  لتقييم اإلدارة وفقاًستعملة في قياس بند التعويض، مع تلك الم

  . يألصل التعويضل إرشادات حول المحاسبة المستقبلية ٥٧وتقدم الفقرة . تعاقدية على مبلغ التعويض
  

   على مبدأ القياسإستثناءات
  

  هاإستمالكالحقوق المعاد 
 
 وفقاًأصل غير ملموس ك ه بعترافوتم اإله إستمالك الذي تمت إعادة قيمة الحق  المنشأة المشتريةتقيس  ٢٩

 ات جديدةد تعاقبإجراء  في السوقين المشارك عن نية المتبقية من العقد بغض النظرللفترة التعاقدية
  . متعلقة بالتطبيق إرشادات ٣٦ب -٣٥وتقدم الفقرات ب. محتملة في تحديد القيمة العادلة

  
  مكفآت الدفع على أساس األسهم 

  
 على المشتراهلمنشأة  ا دفع مكافآتإستبدالب الملكية المتعلقة وقأداة حقأو  تزامل اإل المنشأة المشتريةتقيس  ٣٠

 المعيار الدولي طريقة لوفقاً األسهم ية على أساس المنشأة المشتر دفع مكافآتاألسهم باإلضافة إلى أساس
 قارير المالية هذا إلعداد الت المعيار الدولييشير ( "سهم على أساس األالدفع " ٢إلعداد التقارير المالية 

  . )" السوق أساس علىالقياس" أنها في قياس المكافأةلك الطريقة إلى نتيجة ت
  

  لبيعلمحتفظ بها الصول األ
  

والتي تم ) مجموعة التصرفأو  ( ةلوا غير المتدول األصه منإستمالك ما تم المنشأة المشتريةتقيس   ٣١
 للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية وفقاً ستمالكاإل برسم البيع في تاريخ  محتفظ بهاأنهاعلى تصنيفها 

 بالقيمة العادلة ناقص تكاليف " المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفةمتداولة األصول غير ال " ٥
    .الدولي إلعداد التقارير المالية معيارذلك ال من ١٨- ١٥ للفقرات وفقاًالبيع 

  

  ةخفضنر ماسعأ بالشراءالربح من أو  هاوقياسالشهرة ب عترافاإل
  
) ب (أعلى من) أ ( زيادةأنه على مقاسا ستمالكاإل من تاريخ إعتباراً بالشهرة  المنشأة المشتريةتعترف  ٣٢

  -:أقل من

  -:إجمالي  )أ (

، والذي  الدولي إلعداد التقارير المالية لهذا المعياروفقاً ذي تم قياسه المنقول الالمقابل المالي )١(
   ؛)٣٧ الفقرة أنظر ( ستمالكاإلقيمة العادلة في تاريخ  العموماً يتطلب
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   ؛ و لهذا المعيار الدوليوفقاًمبلغ أي حصة غير مسيطرة في المنشأة المشترية ويتم قياسه  )٢(

 في تاريخ القيمة العادلة، )٤٢ و٤١أنظر الفقرات (حلرا األعمال المتحقق على مإندماجفي  )٣(
 المشتراه المنشأة  فيشترية التي كانت تحتفظ بها المنشأة الم ملكيةوقلحصة حق ستمالكاإل

  . سابقاً
  

التي  وستمالكفي تاريخ اإل  المضمونةاتلتزاماإلألصول المستملكة القابلة للتحديد و اصافي مبالغ  )ب (
  .  التقارير المالية الدولي إلعداد لهذا المعياروفقاً تم قياسها

  
حصص حقوق ) أو مالكيها السابقين (المشتراه المشترية و األعمال الذي تتبادل فيه المنشأتانإندماجفي   ٣٣

 قابلة ستمالكاإل في  تاريخ المشتراهلمنشاة ا ملكية وقتكون القيمة العادلة لحصص حق الملكية المتبقية،
لمنشأة المشترية في تاريخ ا ملكية وقللقياس بموثوقية أكبر من قياس القيمة العادلة لحصص حق

 مبلغ الشهرة باستعمال القيمة المنشأة المشترية تحدد ،مر على هذه الصورة األكانوإن . ستمالكاإل
 من القيمة العادلة لحصص بدالً ستمالكاإل في تاريخ المشتراهلمنشأة ا ملكية وقالعادلة لحصص حق

 يتم فيه  ال الذي األعمالإندماج مقدار الشهرة في  ولتحديد.ستمالكاإل الملكية المنقولة في تاريخ وقحق
 لحصص المنشأة ستمالك في تاريخ اإل القيمة العادلةتستخدم المنشأة المشترية، قل مقابل مالين

 مقابل المالي السارية للقيمة العادلة لل والمحددة باستعمال تقنيات التقييمالمشتراه المنشأة المشترية في
 المتعلقة رشاداتاإل ٤٩- ٤٦ وتقدم الفقرات. ))١) (أ(٣٢الفقرة ( ستمالكاإلالمنقول في تاريخ 

  . بالتطبيق
  

  ةخفضنر ماسعأالشراء ب
  

المبلغ فيه ز وا يتج أعمالإندماج و وهةخفضنر ماسعأ بء المنشأة المشترية من حين آلخر شراجريت  ٣٤
وفي حال استمرت تلك الزيادة بعد تطبيق ، )أ(٣٢إجمالي المبالغ المحددة في الفقرة ) ب(٣٢في الفقرة 

الخسائر في أو األرباح عن   المنشأة المشترية بالربح الناتجتعترف، ٣٦لفقرة طلبات الواردة في االمت
  . المنشأة المشتريةإلى  األرباح نسبيتم و، ستمالكاإلتاريخ 

  
 البائع يكون حيث اضطراريا األعمال الذي يعد بيعا إندماج في مثالً ةخفضنر ماسعأ الشراء بقد يحدث  ٣٥

قياس بعض البنود المعينة أو  عترافاإل إستثناءاتتسبب تقد  ذلك غمرب.  مكرها على القيام بالبيعفيه
في عملية ) تغيير مبلغ الربح المعترف بهأو ( بالربح عترافباإل، ٣١- ٢٢التي نوقشت في الفقرات 

  . ةر منخفضاسعأالشراء ب
  

  كافةتحديدقامت ب تقييم ما إذا ةمنخفضبأسعار  الشراء من بالربح عترافاإل المنشأة المشترية قبل تعيد  ٣٦
 اتإلتزامأو   أصولة بشكل صحيح وتعترف بأي المضمونةاتلتزاماإل افة وكمستملكةالاألصول 
دمة في  اإلجراءات المستخالمشترية بعد ذلكالمنشأة وتراجع  ، في تلك المراجعةتم تحديدها إضافية

 بها في تاريخ عترافاإل إلعداد التقارير المالية هذا المعيار الدولي قتضيقياس المبالغ التي ي
  -: لكل مما يليستمالكاإل

  ؛ المضمونةاتلتزاماإل والقابلة للتحديدالمستملكة األصول   )أ (

 ، إن وجدت؛المشتراهر المسيطرة في المنشأة الحصة غي  )ب (
المحتفظ بها حصة حقوق ملكية المنشأة المشترية  األعمال المتحقق على مراحل إندماجفي   )ج (

 ؛ والمشتراه في المنشأة سابقاً
  المنقولالمقابل المالي  )د (

  
 من تاريخ بدءالمعلومات المتوفرة كافة مناقشة  ل المقاييسضمان صحة إظهاروتهدف المراجعة إلى 

  . ستمالكاإل
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   المنقولالمقابل المالي
  

 على أنها مجموع  التي يتم حسابهامال بالقيمة العادلة األعإندماج المنقول في المقابل المالييتم قياس   ٣٧
 تي تتحملها الاتلتزاماإلو، ستمالكاإل المنشأة المشترية في تاريخ التي تنقلهام العادلة لألصول يالق

تي  الملكية الوقحصص حقباإلضافة إلى   السابقينالمشتراه المنشأة مالكيإلى المنشأة المشترية 
 على أساس تريةلمنشأة المشلدفع مكافآت ايتم قياس أي حصة برغم ذلك، . ( المنشأة المشتريةتصدرها
المقابل مدرجة في وال المشتراهالمنشأة  وبها موظف التي يحتفظ مكافآتمع الها تبادلمت موالتي تاألسهم 
 المتعلقةاألمثلة تضم و. )لقيمة العادلة لوفقاً وليس ٣٠ للفقرة وفقاً  األعمالإندماج المنقول في المالي

 وشركاتها لمنشأة المشتريةأعمال ا وصول األخرى النقد واألالمالي كل من للمقابل الممكنة األشكالب
ضمانات  وخياراتال و أو الممتازةعاديةال ملكيةال وأدوات حقوق  المحتملالمقابل الماليو، التابعة

  . المنشآت المشتركة أعضاءوحصص 
  

 تلفة عن مخ مسجلةقيم التي لديهالمنشأة المشترية ا اتإلتزامأو   المنقول أصولالمقابل المالي يشمل   ٣٨
المنشأة  أعمالأو نقدية ال غير صولاأل، على سبيل المثال (ستمالكاإلقيمها العادلة في تاريخ 

بقيمها العادلة المنقولة  اتلتزاماإلأو ة المشترية قياس األصول المنشأتعيد  وبناء على ذلك،. )المشترية
 .الخسارةأو  في الربح ،إن وجدت ئر،الخساأو  مكاسب بالعترافاإل وستمالكاإل تاريخ  بدء منإعتباراً
 المدمجة ضمن المنشأة  األعمال إندماجبعد  أحياناً المنقولة اتلتزاماإلأو  تبقى األصول ، ذلكبرغم

 ) السابقينمالكيها وليس المشتراه إلى المنشأة اتلتزاماإلأو  األصول بسبب نقل على سبيل المثال،(
تلك األصول شأة المشترية المنتقيس   في تلك الحالة،.هاالمنشأة المشترية بالسيطرة علي تحتفظ ولذلك

خسارة في الربح الأو  الكسبعترف بت وال ستمالكاإل قبل تاريخ مباشرة بمبالغها المسجلة اتلتزاماإلو
  .  األعمالإندماجا قبل وبعد سيطر عليهالتي ت اتلتزاماإلأو صول األالخسارة على أو 

  

   المحتملالمقابل المالي
  

 ناشئ إلتزامأو  أي أصل المشتراه المنشأة لمبادلةالذي تنقله المنشأة المشترية  المقابل المالي نتضمي  ٣٩
للمقابل المنشأة المشترية بالقيمة العادلة تعترف و. )٣٧ الفقرة أنظر(محتمل مقابل مالي   ترتيبمن

  . المشتراه المنشأة ةمبادل المنقول لالمقابل المالي من جزء كستمالكاإل المحتمل في تاريخ المالي
  

 ملكية على أساس وقحقأو  إلتزام المحتمل ك المقابل الماليدفعب لتزاماإلالمشترية تصنف المنشأة   ٤٠
 من المعيار الدولي إلعداد ١١ المالي في الفقرة لتزام الملكية واإلوقالتعريفات الخاصة بأداة حق

 إلعداد دوليةالمعايير  معايير أخرى سارية من الأيةأو ،  عرض-:ألدوات المالية  ا٣٢التقارير المالية 
  إذا تمت تلبية كأصلسابقاً حق إعادة مبلغ مالي منقول المنشأة المشتريةكما تصنف  .التقارير المالية
  .  المحتملمبلغ الماليللالمحاسبة الالحقة ب المتعلقةرشادات اإل ٥٨ الفقرة بينوت. الشروط المحددة

  

   األعمالإندماجمن معينة  على أنواع ستمالكاإل طريقة تطبيقل ة إضافياتإرشاد
  

   األعمال المتحقق على مراحلإندماج
  

 قبل تاريخ  ملكيةوق بحصة حقاحتفظت فيها مشتراه على منشأة أحياناً  السيطرة المنشأة المشتريةملكت  ٤١

من حصة % ٣٥  بنسبة٢٠٠١ ديسمبر ٣١في المنشأة أ تحتفظ  سبيل المثال، على.  مباشرةستمالكاإل

  حصة إضافية بنسبة المنشأة أوفي ذلك التاريخ، تشتري.  الملكية غير المسيطرة في المنشأة بوقحق

ويشير المعيار الدولي إلعداد التقارير .  السيطرة على المنشأة بمما يخولها  ب في المنشأة%٤٠



  ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 

     لجنة معايير المحاسبة الدولية            سة  مؤس   حق التأليف ل      ©  ٣٣٨

 على أحياناًويشار إليها ، مراحل أعمال متحقق على إندماجالمالية هذا إلى مثل هذه المعاملة على أنها 

  .  على خطواتإستمالكأنها 
  

تي  الة حقوق ملكيتهاالمنشأة المشترية قياس حصتعيد  ، األعمال المتحقق على مراحلإندماجفي   ٤٢

 وتعترف ستمالكاإل العادلة في تاريخ تهاقيمعلى أساس  المشتراه المنشأة  فيسابقاً احتفظت بها

فترات ال في تكون المنشأة المشتريةو .الخسارةأو ، في الربح ا، إن وجدينتجالخسارة الناأو  كسببال

 في المشتراه المنشأة  فيتها ملكية حقوق قد اعترفت بالتغيرات في قيمة حصعداد التقاريرالسابقة إل

وإذا ما كان ذلك، . )لبيعبرسم ا متوفر أنه على ستثماراإل فمثال، بسبب تصنيف(الدخل الشامل اآلخر

في ل اآلخر على نفس األساس المطلوب  في الدخل الشام بهعترافاإل بالمبلغ الذي تم عتراف اإليتم

  . مسبقاًالتي تم االحتفاظ بها  الملكية وق مباشرة بحصة حق المنشأة المشتريةحال تصرفت
  

  المقابل الماليدون نقل  األعمال المتحقق إندماج
  

 وتنطبق طريقة .المقابل الماليدون نقل  أحياناً المشتراهنشأة  السيطرة على الم المنشأة المشتريةملكت  ٤٣
  -:لظروف اتتضمن هذه و. األعمال تلكإندماجعمليات  األعمال على إندماجمحاسبة في  ستمالكاإل

 )المنشأة المشترية(لي مستثمر حال شراء عدد كاف من أسهمها المشتراهأن تعيد المنشأة   )أ (
  . السيطرةالمتالك 

السيطرة على  المنشأة المشترية  امتالك دونسابقاً التي حالتاألقلية نقض  حقوقأن تنتهي   )ب (
 . بحقوق تصويت األغلبيةفيها المنشأة المشترية التي احتفظت  المشتراهالمنشأة 

وال . مستقل عقد من خالل على دمج أعمالهما المشتراهوالمنشأة  المشترية تتفق المنشأةأن   )ج (
 وال تحتفظ المشتراه السيطرة على  المنشأة  لمبادلةامالي مقابالتنقل المنشأة المشترية 

ومن األمثلة . قبلهأو  ستمالكاإل في تاريخ سواء المشتراه المنشأة فيملكية ال وقحصص حقب
ضم عملين من خالل ترتيب جامع أو  األعمال المتحقق من خالل عقد مستقل إندماجعلى 

  . تشكيل شركة مسجلة مرتين في سوق األسهم
  

 صافي أصول المنشأة قيمةبنسب  المنشأة المشترية  تقوم،منفصل األعمال المتحقق بعقد إندماجفي   ٤٤
أي ، المشتراه إلى مالكي المنشأة  للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية هذاوفقاً المعترف بها المشتراه

منشاة المشترية هي حصة جهات غير ال تي تحتفظ بها الالمشتراه الملكية في المنشأة وقأن حصص حق
نتج عن ذلك نسب كافة حقوق  و حتى لندماجمسيطرة في البيانات المالية للمنشأة المشترية قبل اإل غير

  . حصة غير مسيطرةإلى المشتراهالملكية في المنشاة 
  

  فترة القياس
  

التي يحدث فيها  األعمال مع نهاية فترة إعداد التقارير ندماجإذا لم تكتمل المحاسبة المبدئية إل  ٤٥
 في  لم تكتمل محاسبتهاتي للبنود اليةنتقالالمبالغ اإل  باإلبالغ عن المنشأة المشتريةتقوم ‘ندماجاإل

 المعترف بها في تاريخ يةنتقال المبالغ اإلمشتريةالمنشأة التعدل وخالل فترة القياس، . بياناتها المالية
 في ظروفالحقائق والتي تم الحصول عليها حول  المعلومات الجديدة الظهر لت بأثر رجعيستمالكاإل

.  ذلك التاريخذ من بهاعترافتي تم اإل على قياس المبالغ التثرأل  علمت،و ل، والتيستمالكاإلتاريخ 
تم  إذا  اإلضافية اتلتزاماإلل أو  باألصو أيضا ترية أثناء فترة القياس المنشأة المشكما تعترف

 ، لو تم العلم بها،والتي ستمالكاإلفي تاريخ ظروف الائق وحقبال تتعلقمعلومات جديدة إحراز 
  حصولهي فترة القياس حال وتنت.  ذلك التاريخمنذ اتلتزاماإل بتلك األصول وعترافاإلب تسببتل
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 حال أو ستمالكاإل تاريخ الحادثة منذ ظروفالحقائق والمتعلقة بالالمشترية على المعلومات المنشأة 
ز فترة القياس سنة او تتجبرغم ذلك، ينبغي أال.  أخرىماتمعلوإحراز بعدم القدرة على  علمها

  . ستمالكاإلواحدة من تاريخ 
  

 بتعديل المبالغ خاللهاتي تقوم المنشأة المشترية ال ستمالكاإلبعد تاريخ ما فترة فترة القياس هي   ٤٦

  بغيةلمنشأة المشتريةقوال لوقتا مع فترة القياس توفرو.  األعمالإندماجصالح  المعترف بها ليةنتقالاإل

هذا  لمتطلبات وفقاً ستمالكاإل من تاريخ إعتباراً لتحديد وقياس ما يلي الزمةلحصول على معلومات ا

  -:عداد التقارير الماليةالمعيار الدولي إل

 غير مسيطرة في  حصةة وأي المضمونةاتلتزاماإل القابلة للتحديد، ومستملكةالاألصول   )أ (

   ؛المشتراهالمنشأة 

 ؛) في قياس الشهرة أي قيمة أخرى مستخدمةأو( المشتراهلمنشاة  إلى ا المنقولالمقابل المالي  )ب (

 التي المشتراه الملكية في المنشأة وقحصة حق ، األعمال المتحقق على مراحلإندماجفي   )ج (

 ؛ ومسبقاً بها  المنشأة المشتريةاحتفظت

 . ةخفضنر ماسعأ من الشراء ب الكسب الناتجينأو الشهرة  )د (
  

 المعلومات التي تم الحصول عليها تكانتحديد ما إذا المتعلقة ب العوامل كافة المنشأة المشترية في تنظر  ٤٧

 تلك المعلومات  ما نتجتما إذاأو  المعترف بها يةنتقالتعديل المبالغ اإلسببا في  ستمالكاإلبعد تاريخ 

 المعلومات اإلضافية إحراز ريخ تاالمعنية العوامل وتشمل. ستمالكاإلعن أحداث حصلت بعد تاريخ 

وعلى . يةنتقالالمبالغ اإلعلى تغيير جراء سبب إلأي  تحديد  المنشأة المشترية بإمكان كان ماإذاو

 الظروف ستمالكاإل أن تعكس المعلومات التي تم الحصول عليها بعد وقت قصير من تاريخ األرجح

فعلى . التي تم الحصول عليها بعد عدة أشهر بشكل أفضل من المعلومات ستمالكاإل تاريخ قائمة منذال

 ستمالكاإل إلى طرف ثالث بعد وقت قصير من تاريخ  بيع أصلمن المرجح أن يشير، سبيل المثال

في خطأ  إلى حديدها في ذلك التاريخالعادلة المؤقتة التي تم ت تهقيمن  عقيمة تختلف بشكل ملحوظب

  .  قيمته العادلة تم تغييرخل الذييتم تحديد الحدث المتدالمبلغ المرحلي ما لم 
  

قابل للتحديد ) إلتزام ( المعترف به ألصلينتقالفي المبلغ اإل) نقصان( بزيادة تعترف المنشأة المشترية  ٤٨

 المعلومات الجديدة التي تم الحصول قد تؤدي، برغم ذلك. في الشهرة) الزيادة( النقصان من خالل

 تكون ،مثالً. إلتزامأو   ألكثر من أصلينتقالتعديل على المبلغ اإل الإلى أحياناً ا أثناء فترة القياسعليه

 المشتراهحد مرافق المنشأة أ بحادث في المتعلقةضرار  األ بدفعاًإلتزامقد تحملت المنشأة المشترية 

إذا حصلت المنشأة المشترية على و. المشتراهلمنشاة امين أبعضها في بوليصة تأو  كلها مشمولال

 التعديل فإن، ستمالكاإل في تاريخ لتزاميدة خالل فترة القياس حول القيمة العادلة لذلك اإلمعلومات جد

مع ) جزئياً أو كلياً (يكون متعادالً لتزام المعترف به لإلينتقالة الناتجة عن تغيير المبلغ اإلعلى الشهر

بة بالذمم المدينة من شركة  المعترف به للمطالينتقالالمبلغ اإل للشهرة الناتجة عن تغيير وافقتعديل م

  . التأمين
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 إندماج محاسبة مثل يةنتقالبالتعديالت على المبالغ اإل ، تعترف المنشأة المشترية فترة القياسخالل  ٤٩
لفترات لالمعلومات المقارنة  بالتالي المنشأة المشتريةوتراجع  .ستمالكاإل في تاريخ  المستوفاةاألعمال
أو اإلطفاء  أو الكهستاال إجراء أي تغيير في هابما في كما يلزمنات المالية في البياالمعروضة السابقة 

  . ستكمال المحاسبة المبدئية ال بهاعترافتم اإلعلى الدخل أخرى أي مؤثرات 
  

 وفقاًخطأ أي تصحيح  األعمال فقط إندماج محاسبة ية بعد انتهاء فترة القياسالمنشأة المشترتراجع   ٥٠
  . "التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء، السياسات المحاسبية  "٨ وليلمعيار المحاسبة الد

  

   األعمالإندماج من معاملة جزءتحديد ما يعتبر 
  

بدء  قبل مسبقاًقائمة  المشتراهبين المنشأة المشترية والمنشأة أو أي ترتيب آخر  قد تكون العالقة  ٥١
 يكون منفصال عن خالل المشاورات بينهما با فيماتبتدئان ترتيقد أو  األعمال، إندماج مشاورات
ه ت مما تبادلجزء ليست  مبالغة أيأة المشتريةالمنشوفي كلتا الحالتين، تحدد .  األعمالإندماج

ألعمال، أي المبالغ التي  اإندماجفي )  السابقين مالكيهاأو (المشتراهالمنشأة المشترية والمنشاة 
إلى  المنقول المقابل المالي ب فقطالمشتراه المنشأة تعترفو. مشتراهال المنشأة  من مبادلةجزء ليست

 المشتراهلمنشاة عملية مبادلة ا في  المضمونةاتلتزاماإل وستملكةالم واألصول المشتراهلمنشاة ا
المعنية  للمعايير الدولية وفقاًمحاسبة المعامالت المنفصلة تتم  و.ستمالك من تطبيق طريقة اإلجزءك

    .تقارير الماليةإلعداد ال
  

 لمنشأةا  أساسا لمنفعة، أو بدأت أو ممثليها المنشأة المشترية  التي ابتدأتهامعاملةتكون المن المرجح أن   ٥٢
 معاملة ندماجقبل اإل)  السابقين مالكيهاأو (المشتراه لمنفعة المنشأة  وليست المدمجةالمشترية أو المنشأة

  -:ستمالكاإل تطبيق طريقة ال يشملهات المنفصلة التي  المعامالفيما يلي أمثلة على. منفصلة

   ؛المشتراه بين المنشأة المشترية وسابقاً عالقات قائمة ة تسوي علىفعلياًالتي تعمل معاملة ال  )أ (

  خدمات مستقبلية؛ والسابقين مقابل المشتراهشأة لمنا  أو مالكي الموظفيندفع مستحقاتمعاملة  )ب (

 المنشأة إستمالكأصحابها السابقين ما دفعته من تكاليف متعلقة بأو  المشتراهمعاملة تعيد للمنشأة   )ج (
  . المشترية

  
  . التطبيقالمعنية برشادات اإل ٦٢ ب- ٥٠ ب الفقراتبينت
  

  ستمالكالتكاليف المتعلقة باإل
  
.  األعمالإندماج تفعيلحملها المنشأة المشترية لتت التي تكاليف هي الستمالكاإلمتعلقة بالالتكاليف   ٥٣

تقييم ال والرسوم القانونية والمحاسبية ورسوم االستشاراتشمل تلك التكاليف رسوم الباحث ورسوم وت
إنشاء قسم  تكاليف بما فيها والتكاليف اإلدارية العامة ستشاريةإلاالرسوم أو والرسوم المهنية األخرى 

وتحاسب . ملكيةالوق حق ولالمالية للديونراق واأل، ورسوم تسجيل وإصدار ستمالكاإل داخلي لعمليات
تكاليف واستالم ال تحمل  التي تملفتراتا كمصارف في ستمالكاإلالتكاليف المتعلقة بالمنشأة المشترية 

ملكية الحقوق أو ل  للديونماليةالراق واأل بتكاليف إصدار عترافاإليتم .  واحداستثناءفيها بخدمات ال
  . ٣٩و ٣٢ لمعياري المحاسبة الدوليين وفقاً
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  والمحاسبة الالحق س القيا
  

أو   المضمونةاتلتزاماإل وستملكةالماألصول  الحقاً وتحاسب المنشأة المشترية بشكل عام، تقيس  ٥٤
 األخرى  للمعايير الدوليةوفقاً  األعمالإندماجالتي تم تحملها وأدوات حقوق الملكية الصادرة في 

 هذا المعيار الدولي وفريبرغم ذلك، . طبيعتهال وفقاً إلعداد التقارير المالية المطبقة على تلك البنود
ألصول ما يلي من  لينالقياس والمحاسبة الالحقب  المتعلقةرشاداتاإلإلعداد التقارير المالية 

 إندماجالتي تم تحملها وأدوات حقوق الملكية الصادرة في أو   المضمونةاتلتزاماإل ومستملكةال
  -:األعمال

   ؛هاإستمالك تي أعيدالحقوق ال  )أ (

 ؛ستمالكاإل تاريخ  بها منذعترافتم اإل محتملة اتإلتزام )ب (
 ؛ وأصول تعويضية )ج (
 .مبلغ محتمل  )د (

  
  . التطبيق المتعلقة برشاداتاإل ٦٣ الفقرة بينت
  

   هاإستمالك المعادالحقوق 
  

رة التعاقدية أصل غير ملموس خالل الفت بها كعترافإل واهاإستمالك تي تمت إعادة إطفاء الحقوق التمي  ٥٥
ه إلى إستمالك أعيد حقاً الحقاً المنشأة المشترية التي تبيعوتدرج  . فيها الحقمنحتم التي لعقد لية المتبق

  . الخسارة في البيعأو  كسبتحديد الل ة المسجلة  لألصل غير الملموس القيمطرف ثالث
  

   المحتملةاتلتزاماإل
  

 المنشأة  تقيس،لتزامإذا ما انتهى ذلك اإلأو إلغائه أو  لتزام تسوية اإلوإلى أن تتم المبدئي عترافاإلبعد   ٥٦
  -:من بالحد األعلى  األعمالإندماج في  بهعترافذي تم اإل المحتمل اللتزاماإلالمشترية 

   ؛ و٣٧معيار المحاسبة الدولي ل وفقاً ا بهعترافاإل التي يتم قيمةال  )أ (

 وفقاًالتراكمي المعترف به ، اإلطفاء عند اللزوم، باستثناء مبدئياً ا بهعترافاإلتم  قيمة التيال  )ب (
 . "اإليراد  "١٨لمعيار المحاسبة الدولي 

  
  . ٣٩ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً محاسبتها ت على العقود التي تميسري هذا المتطلبال 
  

  األصول التعويضية
  

 تمي أصل التعويض الذ من كالً المنشأة المشترية تقيسعداد التقارير، الحقة إلفترة كل في نهاية   ٥٧

  الذي تم تعويضهاألصلأو  لتزامنفس األسس المطبقة على اإل على ستمالكاإل به في تاريخ عترافاإل

  باإلضافة إلى بقيمته العادلةالحقاً الذي لم يتم قياسهأصل التعويض و ،قيمته قيود تعاقدية على ة أليوفقاً

فقط  بأصل التعويض عترافاإل رية المنشأة المشتوتلغي. تقييم اإلدارة لقابلية تحصيل أصل التعويض

  .  تخسر الحق فيه أنأوتبيعه أو  تحصل على األصل عندما
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   المحتملالمقابل المالي
  

المحتمل الذي تعترف به المنشأة المشترية بعد لمقابل المالي غييرات في القيمة العادلة ل بعض التنتجقد ت  ٥٨
لمنشأة المشترية بعد ذلك التاريخ عن حقائق معلومات إضافية حصلت عليها ا عن ستمالكاإلتاريخ 

- ٤٥ للفقرات وفقاًتلك التغيرات هي تعديالت فترة القياس . ستمالكاإلوظروف كانت قائمة في تاريخ 
ف مثل تحقيق هد ستمالكاإلرات الناتجة عن أحداث ما بعد تاريخ ي التغيبرغم ذلك، ال تعتبر. ٤٩

على تعديالت   مشروع البحث والتطوير فيحدث مهمأو  سهملل  محدداألرباح والوصول إلى سعر
 المحتمل قابل الماليلتغيرات في القيمة العادلة للمابمحاسبة  المنشأة المشترية  كما تقوم.فترة القياس

  -:والتي ال تعتبر تعديالت فترة القياس كما يلي

 تتم محاسبةو،  ملكيةوقحق الذي تم تصنيفه كمحتملال المقابل المالي قياس تتم إعادةال   )أ (
  .  الملكيةوقتسويته الالحقة ضمن حق

  -: يكونإلتزامأو  كأصل الذي تم تصنيفهمحتمل ال المقابل المالي  )ب (

 إضافة إلىعادلة،  بالقيمة ال٣٩ق معيار المحاسبة الدولي ضمن نطايتم قياسها أداة مالية  )١(
الشامل في الدخل أو الخسارة أو  معترف بها إما في الربح خسارة ناتجةأو  كسبأي 

  .  للمعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةوفقاًاآلخر 

 لمعيار وفقاً  وتتم محاسبته٣٩ معيار المحاسبة الدولي ضمن نطاقغير مشمول  )٢(
  .المالئمةمالية المعايير الدولية إلعداد التقارير الأو  ٣٧المحاسبة 

  

  اإلفصاحات
  
 مستخدمي بياناتها المالية من تقييم الطبيعة تمكنالتي معلومات ال عن  المنشأة المشتريةتفصح  ٥٩

  -: األعمال الذي يحدث إماندماجواألثر المالي إل

   ؛ وخالل فترة إعداد التقارير الحالية  )أ (

  . إصدار البيانات الماليةالمصادقة على ل قبو هاية فترة إعداد التقاريربعد ن  )ب (
  

 -٦٤ب  محددة في الفقراتالمعلومات لا عن  المنشأة المشترية تفصح،٥٩ الفقرة يتحقق الغرض منل  ٦٠
  . ٦٦ ب

  
تمكن مستخدمي بياناتها المالية من تقييم اآلثار المالية التي معلومات ال عن المنشأة المشتريةتفصح   ٦١

 األعمال الذي حدث في إندماجللتعديالت المعترف بها في فترة إعداد التقارير الحالية والمتصلة ب
  . عداد التقاريرالسابقة إلفترات الأو فترة ال

  
  . ٦٧ب محددة في الفقرة المعلومات ال  عنالمنشأة المشتريةتفصح ، ٦١ الفقرة يتحقق الغرض منل  ٦٢
  
 التقارير إلعداداألخرى دولية المعايير الأو  هذا المعيار  التي يقتضيها اإلفصاحات المعينةلم تلبيإذا   ٦٣

 معلومات إضافية ة عن أي المنشأة المشتريةح تفص،٦١، ٥٩ في الفقرات غراض المحددة األالمالية
  . غراض تلك األالزمة لتحقيق
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  نتقالاإلتاريخ النفاذ و
  

  تاريخ النفاذ
  

 األعمال التي يكون إندماج على عمليات  إلعداد التقارير المالية مستقبالًر الدولياي المع هذا تطبيقتمي  ٦٤

 ١بعد أو   المبتدئة فيسنويةالتقارير العداد ولى إل األفترة البعد بدايةأو  يوم ستمالكاإلفيها تاريخ 

 إلعداد التقارير  تطبيق هذا المعيار الدولي برغم ذلك، يتم. المسبقالتطبيقب ويسمح. ٢٠٠٩يناير 

طبقت إذا . ٢٠٠٧ يناير ١بعد أو بداية فترة إعداد التقارير السنوية والتي تبدأ في  في  فقط المالية

 حاسبةم وتطبق معيار الذلك التطبيقعن فإنها تقوم باإلفصاح ، ٢٠٠٩ يوليو ١ل  هذا المعيار قبالمنشأة

   . في نفس الوقت) ٢٠٠٨ في هتعديلكما تم  (٢٧ الدولي
  

  نتقالاإل
  

 هاإستمالكاريخ و تت سبقالتي األعمال إندماجعمليات  من الناشئة اتلتزاماإل تعديل األصول وال يتم  ٦٥

 هذا إلعداد  المعيار الدولي تطبيق إذا ما تملي إلعداد التقارير الماليةوتاريخ تطبيق هذا المعيار الد

  . التقارير المالية
  

بتطبيق  بعد  تقم لمإذا ٦٩ و ب٦٨ في الفقرتين بنتقال بنود اإل المنشأة المشتركةة أمثال المنشأتطبق  ٦٦

 محاسبتها/ ه محاسبتت تمكثرأ أو أعمال واحد إندماج ديها ول٣ لتقارير الماليةالمعيار الدولي إلعداد ا

  . شراء الطريقة من خالل
  

  ضرائب الدخل
  

 طبيق هذا المعيار الدولي فيها قبل تستمالكاإل تاريخ كان األعمال التي إندماجعمليات فيما يتعلق ب  ٦٧
 اسبة الدولي من معيار المح٦٨متطلبات الفقرة مستقبال ة  المنشأة المشتري تطبق،إلعداد التقارير المالية

 أة المشترية المنشال تعدل أويعني ذلك.  هذا إلعداد التقارير المالية المعيار الدولي كما عدله١٢

ضريبية الصول األ في سابقاً  بهاعترافالتي تم اإلتغيرات ل األعمال السابقة لإندماجمحاسبة عمليات 

  تعترف،د التقارير المالية إلعدامن تاريخ تطبيق هذا المعيار الدولي،  برغم ذلك.معترف بهاالمؤجلة ال

الربح  ، خارج١٢معيار المحاسبة كما يقتضي أو (الخسارة أو  كتعديل على الربح ، المنشأة المشترية

  .  بالتغيرات في األصول الضريبية المؤجلة المعترف بها،)الخسارةأو 
  

  )٢٠٠٤ (٣سحب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  

 إندماج" ٣  إلعداد التقارير المالية المعيار الدولي محلولي إلعداد التقارير الماليةدهذا المعيار اليحل   ٦٨
  ). ٢٠٠٤ في كما تم إصداره ("األعمال
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  الملحق أ 
  المصطلحاتتعريف 

  

  . لمعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةمكمل ل جزءهذا الملحق 
  

  المشتراهالمنشأة 
  

 إندماج في عليها/ سيطرة عليهال لمنشأة المشتريةا ملكاألعمال الذي ت/هي العمل
  .األعمال

  المنشأة المشترية
  

  .المشتراهالمنشأة سيطرة على تملك الالمنشأة التي 

  ستمالكاإلتاريخ 
  

  .المشتراهتاريخ حصول المنشأة المشترية على سيطرة على المنشأة 

  األعمال
  

  توفير بغية وإدارتهاإجراؤهاكن ألنشطة واألصول التي يممجموعة متكاملة من ا
  أخرىإقتصاديةأو منافع منخفضة تكاليف ب  أو منافعأسهمعائد على شكل أرباح 

  .مشاركينالعضاء أو المالكين اآلخرين أو األ للمستثمرين أو مباشرة
  

   األعمالإندماج
  

.  أو أكثرعملسيطرة على فيها ال المنشأة المشترية  تمتلكمعاملة أو حدث آخر
نشآت  المإندماج"أو "  فعلية اتإندماج " أحياناًالتي يطلق عليها  المعامالت عتبروت

  إلعداد التقارير الماليةر الدولييا المعإذ يستخدم هذا   أعمالإندماج أيضاً "المتكافئة
  .ذلك المصطلح

  
  المقابل المالي المحتمل

  
  إلى ملكيةوقحقحصص نقل أصول إضافية أو ب المنشأة المشترية إلتزام هو عادة
 المشتراهالمنشأة  على السيطرة ةبادلم من جزء السابقين كالمشتراهالمنشأة مالكي 

 يجوز للمقابل ، برغم ذلك.شروط معينة أحداث مستقبلية أو تلبية حدوثفي حال 
  المنقولقابل المالي الحق في استعادة المالمنشأة المشترية  إعطاء المحتملالمالي
  . ت تلبية الشروط المحددة إذا ما تمسابقاً

   
  السيطرة

  
الناتجة عن  إلحراز المنافع منشأة ةالتشغيلية أليو في السياسات المالية سلطة التحكم

  . أعمالها
  

   الملكيةوقحصص حق
  

  الملكيةوقحصص حق، تستعمل  التقارير الماليةالمعيار الدولي إلعدادهذا ألغراض 
 والمالك لمستثمرالتي يملكها اات لمنشفي ا ملكية حصصبشكل واسع لتعني 

  .للمنشات المشتركة ةمشاركوالحصص األعضاء أو ال
  

  القيمة العادلة
  

 المعنية والقادرة ، بين األطراف بهالتزامتسوية اإل أو صلاأل  مبادلة يمكنالقيمة التي
  . معاملة حسب األصول التجاريةعلى إجراء

  
  الشهرة

  
 في هاإستمالكتم لية الناشئة عن أصول أخرى ستقب المقتصاديةاإلأصل يمثل المنافع 

  . بشكل منفصل بهاعترافولم يتم تحديدها بشكل منفرد واإل األعمال إندماج
  

 لتحديد لقابل
  

  -: إذاللتحديد  يكون األصل قابالً

 ترخيصهو نقلهو هيعوب عن المنشأةأو تقسيمه فصله له، أي يمكن  فصأمكن  )أ (
أو قابل للتحديد  ، مع أصلمعنيأو مع عقد  فردياًه، إما تبادلمتأجيره أو و

   أو  ؛عمل ذلكإلى  هدف النظر عما إذا كانت المنشأة ت، بغضإلتزام

 قابلة كانت تلك الحقوق إذا تعاقدية أو قانونية بغض النظر ناشئ عن حقوق )ب (
  .  أخرىاتإلتزام وعن حقوقأو فصل عن المنشأة ال أو نقللل
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  األصل غير الملموس 

  
  . محسوسد دون جوهر ماديتحديلل قابلير نقدي أصل غ

  متبادلةمنشأة 
  

  أو منافعإقتصاديةمنافع و سهماأل أرباحلمستثمر، تقدم ا هاملكي  غير التيمنشأة
 على ، فيهامشاركين الوأ ئها، أعضامالكيهامباشرة إلى منخفضة التكاليف أخرى 

 ةتعاونيالمنشأة الو تسليفال واتحاد المتبادلةمين أتال شركة سبيل المثال، تعتبر
  .منشآت متبادلة

  
  حصة غير مسيطرة 

  
ال يمكن نسبها إلى الشركة األم سواء بشكل مباشر ية في شركة تابعة  ملكوقحق

  .أو غير مباشر
  

     أصحاب العمل
  

أصحاب مصطلح يستخدم ، دولي إلعداد التقارير الماليةالمعيار الهذا ألغراض 
التي يملكها منشات ال في  الملكيةوقحق ابأصح بشكل واسع ليشمل العمل

  .ةبادلمتمنشأة ن في ومشاركال أو عضاءاأل أو المالكون وونمستثمرال
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  الملحق ب 
  إرشادات التطبيق

  
  . لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ل مكمالًجزء هذا الملحقيعتبر 

  
  ))ج (٢تطبيق الفقرة (رة المشتركة  السيطآت تحتفي المنش األعمال إندماج

  
المنشآت أو األعمال تحت  أعمال إندماج  علىعداد التقارير الماليةالمعيار الدولي إلال يسري هذا  ١ ب

 سيطرة مشتركة تحت أعمالأو  األعمال الذي يحتوي على منشات إندماجويعتبر . السيطرة المشتركة
دمجة تحت السيطرة المطلقة لنفس الطرف أو المنشآت أو األعمال الم أعمال تكون فيه إندماج

   .  األعمال وهي سيطرة غير مؤقتةإندماجقبل وبعد األطراف 
  
 يكون لديهم ،ترتيبات تعاقديةلنتيجة ، كمنشأة عندماال على ة مسيطراألفراد مجموعة من تم اعتباري ٢ ب

وعليه، يكون . نشطتها للحصول على منافع من أوالتعاقديةلمالية  اهاسياسات تحكم فيمجتمعين سلطة 
نفس مجموعة لدى  كوني إلعداد التقارير المالية عندما المعيار الدوليهذا  األعمال خارج نطاق إندماج

 إندماج سلطة جماعية للتحكم في السياسات المالية والنافذة في كل ت تعاقدية،رتيبااألفراد، نتيجة ت
  . مؤقتة ليست  المطلقةالجماعيةالسلطة  تلك ى منافع من أنشطتها وأنأعمال للحصول عل

  
يب تعاقدي وقد  معا بموجب ترتاملوإذا ما ععلى منشأة السيطرة عة من األفراد وممجأو  جوز لفردي ٣ ب

  يلزم، النتيجة ذلك.  إلعداد التقارير الماليةر الدوليايالمعهذا  لمتطلبات  خاضعينال يكون هؤالء
يتم اعتبارها  األعمال لندماج المالية الموحدة إلالبياناتنفس  من جزء كالمدمجة المنشآتإدراج 

  .  تحت السيطرة المشتركة واحدةكمنشات شاملة
  
 بتحديد  األعمالإندماج قبل وبعد المدمجةمدى الحصص غير المسيطرة في كل من المنشات ال يتعلق  ٤ ب

 إحدى نكو حقيقة  ال تتعلق،وبالمثل.  يضم منشات تحت السيطرة المشتركةندماج اإلكانما إذا 
 ندماج اإلكان بتحديد ما إذا  انات المالية الموحدة من البيتم استثناؤها شركة تابعة المدمجةالمنشات 

  . يضم منشات تحت السيطرة المشتركة
  

  )٣تطبيق الفقرة (  األعمال إندماجتحديد 
  
 تملكدث آخر حأو  معاملة أنه األعمال على إندماج دولي إلعداد التقارير المالية يحدد المعيار ال ٥ ب

سيطرة  ال المنشأة المشترية تملكقدو.  من األعمالأكثرأو  واحدسيطرة على ال  فيهالمنشأة المشترية
  -:بعدة طرق، على سبيل المثال المشتراهعلى المنشأة 

التي  بما في ذلك صافي األصول ( أو النقد المعادل أو أصول أخرى تحويل النقدمن خالل   )أ (
   ؛) األعمالتشمل

 ؛ اتإلتزامتحمل  من خالل  )ب (

 إصدار حصص حقوق ملكية؛من خالل   )ج (

 ؛ أومن المقابل الماليتوفير أكثر من نوع من خالل   )د (

  ). ٤٣ الفقرة أنظر (المستقل العقد قابل المالي بما فيهدون نقل الم  ) هـ(
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ا كنهغيرها وتشمل ولأو  ضريبية  أوب قانونية بعدة طرق ألسبامنظما  أن يكون األعمالندماجإل جوزي ٦ ب
  -: تقتصر علىال

مجموعة صافي أصول أو  شركات تابعة للمنشأة المشترية أكثرأو مجموعة أعمال أن تصبح   )أ (
   في المنشأة المشترية؛قانوناًمجة أكثر مدأو  أعمال 

  الملكية إلى منشأةوق حصصهم في حقينقل مالكوهاأو صافي أصولها، منشأة مندمجة أن تنقل   )ب (
  ؛لمالكيهاأو  ى أخرمندمجة

 الملكية وق حصصهم في حقمالكوهاينقل أن أو  صافي أصولها المدمجةالمنشآت  أن تنقل كافة  )ج (
  ؛ أو)معاملة ضم أو معاملة تجميع أحياناًيشار إليها  (أسيسإلى منشأة حديثة الت

سيطرة على المنشأة ال دمجةنالم إلحدى المنشات  السابقين المالكين منأن تمتلك مجموعة  )د (
 . المدمجة

  
  )٣تطبيق الفقرة ( ألعمال تعريف ا

  
أن من رغم وب. تتكون األعمال من مدخالت وعمليات تنطبق على المدخالت القادرة على تحقيق نتائج ٧ ب

العناصر الثالثة و. مجموعة متكاملة للتأهل كأعمال تلك النتائج ال تتطلب مال نتائج، إال أنألعلدى ا
  -:لألعمال كما يليالمحددة 

أو  عملية يتم تطبيق ما نتائج عندإيجادله القدرة على أو  يوجد،صادي  أي مورد اقت-:المدخالت  )أ (
أو وتشمل األصول غير الملموسة  (متداولة ومن األمثلة على ذلك األصول غير ال. هأكثر علي
لمواد ا  وتحقيق الوصول إلى  استخدامكرية، الملكية الف)متداولة  أصول غير خدامحقوق است

  . ظفينالموأو الحقوق أو  لالزمةا

تم  إن تعمل على إيجاد مخرجاتقاعدة أو ميثاق  أو بروتوكولر أو معيا أو  أي نظام-:العملية  )ب (
تشغيلية العمليات  والاإلستراتيجيةومن األمثلة على ذلك عمليات اإلدارة .  على مدخالتتطبيقها

 العاملة القوىيجوز أن تقدم لكن و هذه العملياتتوثيق عادة  ويتم . وعمليات إدارة الموارد
العمليات الالزمة التي اثيق وتتبع القواعد والموالالزمة خبرة ال ومهاراتاللمنظمة التي تتمتع با

كشف و إصدار الفواتير ومليات المحاسبةفع.  على المدخالت إلحداث مخرجاتهاتطبيق يمكن
  . اتمخرجالإحداث في  مستخدمة عمليات  تعتبر عادةخرى الاألدارية اإلنظمة األالرواتب و

أو  على تلك المدخالت والتي تحقق تي تم تطبيقهانتيجة المدخالت والعمليات ال -:المخرجات  )ج (
منافع أية أو  ومنافع منخفضة التكاليفسهم، أرباح لألدرة على تحقيق عائد على شكل قا

  . مشاركينأو أعضاء أو  المالكينأو  أخرى مباشرة للمستثمرين إقتصادية
  
محددة ال لغايات إجراؤها وإدارتها لسهللكي ي واألصول عمالن األممتكاملة تتطلب مجموعة  ٨ ب

 مدخالت وعمليات تطبيق على تلك المدخالت ويستعمالن معاً في إحداث –عنصرين هامين 
 البائع خدمهاتي استالعمليات الأو  المدخالت افة كدراج، ال تحتاج األعمال إلى إبرغم ذلك. مخرجات

 تقديم في ستمرار األعمال واالإستمالكمشاركون في السوق قادرين على  الكانفي تشغيل األعمال إذا 
  .  األعمال مع مداخالتهم وعملياتهم الخاصةمن خالل توحيد، مثالًفمخرجات، ال
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ا في ذلك ، بم)عمالاأل( عمليات المنشأة نظام األعمال باختالف الصناعة وتختلف طبيعة عناصر ٩ ب
ن لألعمال المقررة عدة أنواع من المدخالت والعمليات غالباً ما يكو.  المنشأةأسيسمرحلة ت

 مخرج واحد أحياناًوالمخرجات، بينما غالباً ما يكون لألعمال الجديدة بعض المدخالت والعمليات و
  . اتإلتزام إلى اجتح يالعمل ال إال أن تقريباً اتإلتزام  األعمالويكون لدى كافة. فقط) منتج(

  
 وإن لم يكن، .التأسيسفي مرحلة مخرجات  من األنشطة واألصول ملةمتكا مجموعة  لدىقد ال يكون ١٠ ب

هذه العوامل .  كانت المجموعة عبارة عن أعمالما إذا المنشأة المشترية في عوامل أخرى لتحديد تنظر
  -: ال تقتصر على، ما إذا كانت المجموعةهالكنوتشمل 

   ؛تم التخطيط لهاقد بدأت أنشطة رئيسية   )أ (

 ليات يمكن تطبيقها على المدخالت؛كية فكرية ومدخالت أخرى وعملديها موظفين، ومل  )ب (

 تطبق خطة ما إلحداث مخرجات؛ و  )ج (

  . لعمالء الذين سيشترون المخرجات الوصول إلى اتكون قادرة علىو  )د (
  

 األنشطة واألصول في مرحلة  تلك العوامل أن تكون متوفرة لمجموعة متكاملة معينة منافةال تحتاج ك
  . عمال للتأهل كأأسيسالت

  
 أن تستند عملية تحديد ما إذا كانت مجموعة األصول واألنشطة أعماالً أم ال على ما إذا ما كانت نبغيي ١١ ب

ال يتعلق ، وبذلك.  واإلدارة كأعمال من قبل المشاركين في السوقعملموعة المتكاملة قادرة على الالمج
أة المشترية إلى تشغيل المجموعة كعمل ما إذا قام البائع بتشغيل المجموعة كعمل أو إذا ما هدفت المنش

  .م التقييم ما إذا كانت المجموعة المعينة عمالً أب
  
  الشهرة فيهاتظهرمجموعة األصول واألنشطة التي  يتم اعتبار، يخالف ذلكليل على دالفي غياب  ١٢ ب

  . ل إلى شهرةحتاج العمي، ال برغم ذلك. أعماال
  

  )٧و ٦تطبيق الفقرات ( تحديد المنشأة المشترية 
  

 البيانات المالية الموحدة والمنفصلة ٢٧ معيار المحاسبة الدولي ات التي يبينها اإلرشادنبغي استخدامي ١٣ ب
 إندماجإذا حدث و. المشتراهسيطرة على المنشأة ال تملك المنشأة التي –نشأة المشترية في تحديد الم

 ، ينبغيالمشتريةالمنشأة   المنشآت هي بوضوح إلى أي٢٧ تطبيق معيار المحاسبة ولم يشرأعمال 
  .  إلجراء ذلك التحديد١٨ ب- ١٤ب ات العوامل الواردة في الفقرفيالنظر 

  
أو تحويل األصول النقدية وغيرها أو  نقل ذي يتم تفعيله بشكل رئيسي من خالل األعمال الإندماجفي  ١٤ ب

أو أو األخرى ية  تحول األصول النقد هي عادةتكون المنشأة المشترية ، اتلتزاماإل من خالل تحمل
  . اتلتزاماإلتتحمل 

  
 تكون  حصص حقوق الملكية،مبادلة الذي يتم تفعيله بشكل رئيسي من خالل األعمال إندماجفي  ١٥ ب

تكون المنشأة  ،برغم ذلك.  الملكية التابعة لهاوق تصدر حصص حقمن هي  عادةالمنشأة المشترية
عمليات "عمال والتي تسمى بشكل عام  األإندماج في بعض عمليات المشتراهالمصدرة هي المنشأة 

 ستمالكاإلعمليات محاسبة ب المتعلقةرشادات اإل  ٢٧ ب-١٩ب الفقرات وتقدم. "العكسي ستمالكاإل
ألعمال  اإندماجتحديد المنشأة المشترية في ب المتعلقةإلى العوامل والظروف  النظر كما ينبغي. عكسيال

  -:شمل الملكية، وتوق حصص حقالجاري نتيجة مبادلة

 تكون المنشأة المشترية عادة –  األعمالإندماج في المنشأة المدمجة بعد  المعنيةحقوق التصويت  )أ (
 من حقوق  األكبرحصةعلى ال  كمجموعة أو يحصل مالكوهاالمدمجة التي يحتفظالمنشأة هي 
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 تحصل علىأو  تحتفظ المالكينوعند تحديد أي مجموعة من . المدمجةالتصويت في المنشأة 
عادية أو  في وجود أي ترتيبات خاصة المنشأةتنظر من حقوق التصويت، األكبر ة حصال

  . تي يمكن تحويلهاراق المالية الواألأو للتصويت والخيارات والضمانات 

 إذا لم يكن لدى مالك آخر أو مجموعة المدمجةلمنشأة في ا وجود حصة كبيرة لتصويت األقلية  )ب (
 مالكيها ولالمدمجةدة ما تكون المنشأة المشترية هي  عا– مالكين آخرين حصة تصويت كبيرة 

 . المدمجةإنهاء أعضاء الجهاز الحاكم للمنشأة أو تعيين أو القدرة على انتخاب 

كن لصاحب العمل اآلخر حصة  إن لم يالمدمجةوجود حصة كبيرة لتصويت األقلية في المنشأة   )ج (
أو   الذي يحتفظ مالكهاشأة الدامجةي المن ما تكون المنشأة المشترية ه عادةً–  كبيرةتصويت

  . في المنشأة المدمجةت األقلية تصوياألكبر من حصة بال مالكيها المنظمةمجموعة 

 تكون المنشأة المشترية في العادة هي المنشأة الدامجة – تكوين اإلدارة العليا للمنشأة المدمجة  )د (
 . حيث تسيطر اإلدارة السابقة على إدارة المنشأة المدمجة

 فوق دفع أقساطاًي عادة هي من تكون المنشأة المشترية  –  الملكيةوق حصص حقمبادلةشروط    )هـ(
  . الدامجة األخرىأو المنشآت لمنشأة في ا الملكية وق لحصص حقندماجالقيمة العادلة لما قبل اإل

  
سه على سبيل يتم قيا(أة المشترية هي المنشأة الدامجة التي يكون حجمها النسبي عادة ما تكون المنش ١٦ ب

  . بشكل ملحوظالدامجة  أو المنشآت  من ذلك في المنشأةكبرأ) الربحأو  اإليرادات  أو باألصولالمثال
  
، من بين المقابل المالي األعمال الذي يضم أكثر من منشاتين، يشمل تحديد المنشأة المشترية إندماجفي  ١٧ ب

 الحجم النسبي للمنشات ضافة إلى  باإل ندماجاإلفي  به المنشات الدامجة الذي بدأتأمور أخرى، 
  . الدامجة

  
 .  المنشأة المشترية هيعمالاأل إندماج إلجراء تي تشكلت أن تكون المنشأة الجديدة البالضرورةليس  ١٨ ب

 ه ينبغي أن تحديدفإن األعمال، إندماجإذا تأسست منشأة جديدة إلصدار حصص حقوق ملكية لتسيير 
 من خاللعلى أنها المنشأة المشترية   األعمالإندماججودة قبل إحدى المنشات الدامجة التي كانت مو

المنشأة الجديدة التي تحول األصول تكون ،  لذلكخالفاًو. ١٧ ب-١٣بتطبيق اإلرشادات في الفقرات 
  .  المنشأة المشترية هيالمقابل المالي كاتلتزاماإلتتحمل أو   من األصولالنقدية وغيرها

  

  ةعكسي ستمالكعمليات اإل
  
المنشأة المشترية (راق المالية و عندما يتم تحديد المنشأة التي تصدر األالعكسي ستمالكاإلحدث ي ١٩ ب

  ب الفقراتالمبينة فيإلرشادات ل وفقاًالمشترية ألغراض محاسبية على أنها هي المنشأة ) القانونية
 المشتراهة المنشأ( الملكية وق حصصها في حقإستمالكالمنشأة التي جرى  أن تكون ويجب. ١٨ب- ١٣
، تحدث مثالً. اًعكسي اًإستمالك  المعاملةيتم اعتبارالمشترية ألغراض محاسبية ل المنشأة هي) لقانونيةا
تصبح منشأة عامة لكنها ال  عندما ترغب المنشأة الخاصة العاملة في أن أحياناً العكسيةات ستمالكاإل
 الخاصة أن ترتب لمنشأة عامة النجاز ذلك، على المنشأة. ل حصص حقوق الملكيةي تسجغب فيتر
في هذا المثال، تكون المنشأة العامة هي .  حصص بدل حصص حق الملكية للمنشأة العامةستمالكإل

 المنشأة ألنها أصدرت حصص حقوق ملكية وتكون المنشأة العامة هي المنشأة المشترية القانونية
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تطبيق ينتج عن ، برغم ذلك. لكيةحقوق المفي صها  حصإستمالكه قد تم  ألن القانونيةالمشتراه
  -: ما يليينتج عنه تحديدب  ١٨-ب١٣اإلرشادات في الفقرات 

  ؛ و) المحاسبةالمشتراهالمنشأة ( ة  ألغراض محاسبيالمشتراهالمنشأة المنشأة العامة بصفتها   )أ (

 ). المنشأة المشترية المحاسبة( ألغراض محاسبية المنشأة المشتريةالمنشأة الخاصة بصفتها   )ب (
  

 استيفاء تعريف األعمال لمحاسبة العملية على أنها التي تجري المحاسبةجب على المنشأة المشترية ي
 ، الدولي إلعداد التقارير المالية والقياس في المعيارعترافاإل مبادئ تتسري كافة، وعكسي إستمالك
  .  بالشهرةعترافاإل متطلبات هابما في

  
   المنقولالمقابل الماليقياس 

  

 للمنشأة مقابل ماليأي عادة  تي تجري المحاسبةمنشأة المشترية ال ال تصدر ال العكسي،مالكستاإلفي  ٢٠ ب
 المنشأة المشترية مالكي أسهم حقوق ملكية ل عادةالمشتراه تصدر المنشأة  من ذلك،بدالً. المشتراه
منشأة  ال تنقلهالذي على المقابل المالي ستمالكاإل القيمة العادلة في تاريخ رتكزوعليه، ت. المحاسبية

 على عدد من حصص حقوق الملكية التي  المحاسبيةالمشتراه في المنشأة صالحهاالمشترية المحاسبية ل
النسبة المئوية  بنفس قانوناً األم المنشأة مالكي إصدارها وإعطاءها إلى قانوناً التابعة المنشأة على كان
يمكن استعمال القيمة العادلة . العكسي ستمالكاإلفي المنشأة المدمجة الناتجة عن  الملكية وقحصة حقل

 المنقول عتبار الملكية التي احتسبت بتلك الطريقة، على أنها القيمة العادلة لالوقلعدد من حصص حق
  . المشتراه المنشأة مبادلةفي 

  
 إعداد وعرض البيانات المالية الموحدة

  

المنشأة (  األم القانونيةالمنشأة اسم بيالعكس ستمالكاإلتصدر البيانات المالية الموحدة التي تلي  ٢١ ب
المنشأة ( المالية للشركة التابعة  للبياناتستمراركاوتوضح في المالحظات )  المحاسبةالمشتراه
 القانوني إجراء تعديل بأثر رجعي على محاسبة رأس المال  و، مع تعديل واحد وه) المحاسبةالمشترية

 ظهر ليالتعديلويتم طلب .  المحاسبةالمشتراهلمنشأة لوني  رأس المال القانتظهرللمنشأة المشترية ل
معلومات المقارنة تعديل اليتم و. ) المحاسبةالمشتراهالمنشأة ( األم القانونية المنشأةرأس مال 

ني للشركة األم  بأثر رجعي لتعكس رأس المال القانوأيضاًالبيانات المالية الموحدة تلك  المعروضة في
  ).  المحاسبةالمشتراه المنشأة(القانونية 

  
 بنية رأس استثناء بقانوناً البيانات المالية للشركة التابعة استمرارألن البيانات المالية الموحدة تمثل  ٢٢ ب

  -: البيانات المالية الموحدة تعكسفإنالمال، 

 والتي تم قياسهاالمعترف بها )  المحاسبةالمشتراهالمنشأة (بعة  التاالمنشأة اتإلتزامأصول و  )أ (
  . ندماجالغها المسجلة قبل اإلبمب

والتي  قانوناً المعترف بها ) المحاسبةالمشتراهالمنشأة ( األم القانونية المنشأة اتإلتزامأصول و  )ب (
  .  للمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةوفقاً تم قياسها

رية المنشأة المشت( الملكية األخرى للشركة التابعة وقاألرباح المحتفظ بها وأرصدة حق  )ج (
  .  األعمالإندماج قبل )المحاسبة
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لمالية الموحدة والتي ا ملكية صادرة في البيانات وقحصص حقك  بهاعترافقيمة التي تم اإلال  )د (
المنشأة المشترية ( قانوناً الملكية الصادرة للشركة التابعة وقتم تحديدها بإضافة حصة حق

المنشأة (العادلة للشركة األم القانونية  األعمال مباشرة بالقيمة إندماج العالقة قبل )المحاسبة
مع ذلك، تعكس .  إلعداد التقارير المالية هذادولي للمعيار الوفقاً والمحددة ) المحاسبةالمشتراه

بنية وتركيبة حق الملكية ) أي عدد ونوع حصص حق الملكية الصادرة(بنية حق الملكية 
، بما في ذلك حصص حق الملكية التي ) المحاسبةالمشتراهالمنشأة (للشركة األم القانونية 

وعليه، يعلن عن بنية وتركيبة حق الملكية للشركة . ندماج األم لتفعيل اإلالمنشأةأصدرتها 
 ليعكس ستمالكاإل اتفاقيةمحاسبة المنشأة المشترية باستعمال معدل التبادل المقرر في (التابعة 

  . العكسي ستمالكاإل والصادرة في )المحاسبة المشتراهالمنشأة ( األم القانونية المنشأةعدد أسهم 

المنشأة المشترية (السهم التناسبي لحصة غير مسيطرة للمبالغ المسجلة للشركة التابعة   )  هـ(
 لألرباح المحتفظ بها وحصص حق ملكية أخرى كما نوقش في الفقرات ندماج قبل اإل)المحاسبة

  . ٢٤و ٢٢
 

  الحصة غير المسيطرة
  

المنشأة المشترية ( المشتراهكسي، قد ال يبادل بعض أصحاب العمل في المنشأة  العستمالكاإلفي  ٢٣ ب
. )المشتراهالمنشأة ( األم القانونية المنشأة حصصهم في حق الملكية مقابل حقوق ملكية )المحاسبة

يجري معاملة أصحاب العمل هؤالء على أنهم حصة غير مسيطرة في البيانات المالية الموحدة بعد 
 القانونية ال يتبادلون حصصهم في حقوق المشتراههذا ألن أصحاب العمل للمنشأة . العكسي ستمالكاإل

الملكية مقابل حصص حق الملكية للمنشأة المشترية القانونية ولهم اهتمام فقط في النتائج وصافي 
 رغم أن بالمقابل،.  وليس في نتائج وصافي أصول المنشأة المدمجة– القانونية المشتراهأصول المنشأة 

 ألصحاب العمل في المنشأة فإن ألغراض محاسبية، المشتراهالمنشأة المشترية القانونية هي المنشأة 
  . المشترية مصلحة في النتائج وصافي أصول المنشأة المدمجة

  
 ويعترف بها في البيانات المالية الموحدة حسب المبالغ المشتراه المنشأة اتإلتزامتقاس أصول و ٢٤ ب

، تعكس الحصة غير العكسي ستمالكاإلوعليه، في . )أ٢٢ الفقرة أنظر ( ندماجإلالمسجلة قبل ا
 لصافي أصول ندماجالمسيطرة الحصة النسبية للمساهم غير المسيطر في المبالغ المسجلة قبل اإل

ات األخرى بقيمتها العادلة في ستمالكاإلقيست الحصص غير المسيطرة في  و حتى لالمشتراهالمنشأة 
  . تمالكساإلتاريخ 

  

  أرباح السهم
  

تعكس تركيبة حق الملكية في البيانات المالية الموحدة التي تلي ، )ث (٢٢كما لوحظ في الفقرة  ٢٥ ب
، بما في ) المحاسبةالمشتراهالمنشأة ( العكسي تركيبة حق الملكية للمنشأة المشترية القانونية ستمالكاإل

  . ةذلك حصص حق الملكية الصادرة من قبل المنشأة المشتري
  
أثناء الفترة التي يحدث ) المهيمن على حساب أرباح السهم(في حساب معدل عدد األسهم العادية العالقة  ٢٦ ب

  -: العكسيستمالكاإلفيها 

   على ستمالكاإل من بداية الفترة وحتى تاريخ إعتباراًيجب حساب عدد األسهم العادية الباقية   )أ (



  ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 

     لجنة معايير المحاسبة الدولية            سة  مؤس   حق التأليف ل      ©  ٣٥٢

المنشأة المشترية ( القانونية المشتراه أساس معدل العدد المرجح لألسهم العادية للمنشأة
  ؛ وندماج اإلاتفاقية بمعدل الصرف المقرر في  المتبقية أثناء الفترة مضروباً)المحاسبة

 ويجب أن يكون ه،  وحتى نهاية تلك الفترةستمالكاإلعدد األسهم العادية الباقية من تاريخ   )ب (
 والباقية ) المحاسبةالمشتراهالمنشأة (ية العدد الفعلي لألسهم العادية للمنشأة المشترية القانون

 . أثناء الفترة
 
 والمعروضة في البيانات المالية ستمالكاإلاألرباح األساسية لكل سهم لكل فترة مقارنة قبل تاريخ  ٢٧ ب

  -: يجب أن تكون محسوبة بقسمةالعكسي ستمالكاإلالموحدة التي تلي 

اهمين العاديين في كل من تلك الفترات  الذي يعزى إلى المسالمشتراهخسارة المنشأة أو ربح   )أ (
  .بواسطة

معدل العدد المرجح التاريخي لألسهم العادية العالقة للمنشأة المستملكة القانونية مضروبا في   )ب (
  . ستمالكاإل اتفاقيةسعر الصرف المقرر في 

  

   موكلةاتإلتزامكة وستمل بأصول معينة معترافاإل
  )١٣-١٠تطبيق الفقرات (
  

  تشغيليةعقود اإليجار ال
  

 المتعلقة بعقد اإليجار التشغيلي حيث اتلتزاماإل باألصول وعترافاإليجب على المنشأة المشترية عدم  ٢٨ ب
  . ٣٠و ٢٩ ما يطلب في الفقرات استثناءتكون المنشأة المشترية هي المستأجر ب

  
 مشتراهاليجب على المنشأة المشترية تحديد ما إذا كانت شروط كل عقد إيجار تشغيلي حيث المنشأة  ٢٩ ب

 باألصل عترافاإليجب على المنشأة المشترية . غير مفضلةأو هي المستأجرة هي شروط مفضلة 
 عترافاإلغير الملموس أن كانت شروط عقد اإليجار التشغيلي مفضلة نسبة لشروط السوق، و

 إرشادات حول قياس ٤٢تقدم الفقرة .  أن كانت الشروط غير مفضلة نسبة لشروط السوقلتزامباإل
 حيث تكون المنشأة ستمالكاإلقيمة العادلة لألصول الخاضعة لعقود اإليجار التشغيلية في تاريخ ال

   . المشترية هي المؤجر
  
قد يكون األصل غير الملموس والقابل للتحديد مرتبطا بعقد إيجار تشغيلي، ويمكن إثباته بالرغبة  ٣٠ ب

، عقد إيجار البوابات في مثالً. السوقيةبالشروط  والسوقية للمشاركين في دفع سعر عقد اإليجار حتى ل
 إقتصاديةمنافع أو مكان بيع بالتجزئة في منطقة تسوق رئيسية ربما توفر مدخال للسوق أو مطار ما 

في ذلك الموقف، . ، عالقة العميلمثالًمستقبلية تتأهل على أنها أصول غير ملموسة قابلة للتحديد، 
 وفقاًاألصول غير الملموسة المرتبطة القابلة للتحديد /صل باألعترافاإليجب على المنشأة المشترية 

  . ٣١للفقرة 
  

  األصول غير الملموسة
  

 غير الملموسة المشتراهيجب على المنشأة المشترية أن تعترف، بشكل منفصل عن الشهرة، باألصول  ٣١ ب
طبق عليه معيار  للتحديد إذا انويكون األصل غير الملموس قابالً.  األعمالإندماجالقابلة للتحديد في 

  . المعيار التعاقدي القانونيأو قابلية القسمة 
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 كان وأصل قابل للتحديد حتى ل وأن األصل غير الملموس الذي ينطبق عليه معيار التعاقد القانوني ه ٣٢ ب
على سبيل . اتلتزاماإلعن حقوق أخرى وأو  المشتراهمنفصل عن المنشأة أو غير قابل للتحويل 

  -:المثال

 بموجب عقد تشغيلي بشروط مفضلة نسبة لشروط  صناعياً مرفقاًالمشتراهة تؤجر المنشأ  )أ (
يكون . )تأجير من الباطنأو بالبيع (تمنع شروط عقد اإليجار صراحة نقل عقد اإليجار . السوق

المبلغ الذي فيه شروط عقد اإليجار مفضلة مقارنة مع شروط معامالت السوق الحالية لنفس 
 بشكل عترافلإل غير ملموس ينطبق عليه المعيار التعاقدي القانوني أصل وما شابه، هأو البند 

  . نقل عقد اإليجارأو لم تستطع المنشأة المشترية بيع  ومنفصل عن الشهرة، حتى ل

رخصة تشغيل محطة الطاقة هي أصل غير .  وتدير محطة طاقة نوويةالمشتراهتمتلك المنشأة   )ب (
 بشكل منفصل عن الشهرة، حتى إذا كانت عترافلإلملموس يلبي العيار التعاقدي القانوني 
قد . المشتراهالنقل بشكل منفصل عن محطة الطاقة أو المنشأة المشترية غير قادرة على البيع 

تعترف المنشأة المشترية بالقيمة العادلة لرخصة التشغيل والقيمة العادلة لمحطة الطاقة كأصل 
  .  اإلنتاجي لتلك األصول متشابها العمركانوحيد ألغراض إعداد تقارير مالية أن 

 براءة اختراع تقنية قامت بترخيص البراءة لآلخرين الستعمالهم المطلق المشتراهتمتلك المنشأة   )ج (
. خارج السوق المحلي، مع تلقي نسبة معينة من اإليراد األجنبي في المستقبل مقابل الرخصة

 عترافلإليار التعاقدي القانوني  الترخيص المعاتفاقية واالختراعينطبق على كٍل من براءة 
صلة منفصلة عن  وتبادل البراءة والرخصة ذأو كأن بيع وبشكل منفصل عن الشهرة حتى ل

  . بعضها ليس عمليا
  
تقسيمه عن األصل أو  يعني أن يكون األصل غير الملموس المستملَك يمكن فصله االنفصاليةمعيار  ٣٣ ب

صلة، أصل  و بعقد ذمعاًأو   فردياًسواءالمتبادل أو المستملك، المباع، المنقول، المرخص، المؤجر 
يلبي األصل غير الملموس الذي ستكون معه المنشأة المشترية قادرة على بيعه، / إلتزامأو قابل للتحديد 

لم تكن المنشأة  و حتى لاالنفصاليةقيمة، يلبي معيار  وآخر بشي آخر ذ وتبادله على نحأو ترخيصه 
 إذا االنفصاليةيلبي األصل غير الملموس المستملك معيار . التبادلأو الترخيص المشترية تنوي البيع، 

كانت هذه المعامالت غير  ونوع مشابه له حتى لأو توفر دليل معامالت تبادل لذلك النوع من األصل 
، قوائم العمالء والمشتركين ترخص مثالً. مستمرة بغض النظر عن انشغال المنشأة المشترية بها

كانت المنشأة المشترية تعتقد أن قوائم العمالء  وحتى ل. االنفصالية وهي بذلك تفي بمعيار رإستمراب
 تعني إستمرار حقيقة أن قوائم العمالء ترخص بفإنلديها تتمتع بمزايا مختلفة عن القوائم األخرى، 

  . االنفصالية تفي بمعيار المشتراهبشكل عام أن قائمة العمالء 
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المدمجة، بمعيار أو  المشتراهموس غير المنفصل بشكل فردي عن المنشأة يفي األصل غير المل ٣٤ ب
  -:مثالً ،إلتزامأو  بعقد متعلق، بأصل قابل للتحديد ندماج مع اإلمسبقاً كان أن نفصالاإل

 واألصول غير الملموسة ذات العالقة المرتبطة اتلتزاماإليتبادل المشاركون في السوق إيداع   )أ (
 عترافاإلعليه، ينبغي على المنشأة المشترية .  تبادل مالحظةمع المودعين في معامالت

  . باألصل غير الملموس في عالقة المودع بشكل منفصل عن الشهرة

 عالمة تجارية مسجلة وموثقة لكنها تستعمل خبرة تقنية غير مسجلة المشتراهتمتلك المنشأة   )ب (
 العالمة التجارية، مطلوب من لنقل ملكية. البراءة في تصنيع المنتجات ذات العالمة التجارية

خدمة غير مميزة عن المنتج أو المالك نقل كل شيء آخر ضروري للمالك الجديد إلنتاج منتج 
أو  المشتراهوألنه يجب فصل الخبرة التقنية غير المسجلة في براءة اختراع عن المنشأة . السابق
  . نفصاليةإلاتلبي معيار  وبيعها إذا بيعت العالمة التجارية ذات الصلة، فإنها المدمجة

  
  هاإستمالكحقوق أعيد 

  

، المشتراه منحته في السابق إلى المنشأة حقاً األعمال، قد تستعيد المنشأة المشترية إندماج من جزءك ٣٥ ب
ومن األمثلة على مثل . غير معترف بها للمنشأة المشتريةأو أصول معترف بها أو الستعمال أصل 

 اتفاقيةحق استعمال تقنية المنشأة المشترية بموجب أو لتجاري  اسمهذه الحقوق حق استعمال اال
أصل غير ملموس قابل للتحديد تعترف به المنشأة  وه هإستمالكأن الحق المعاد . ترخيص تقنية

ه وتقدم إستمالك حول قياس الحق المعاد إرشاداً ٢٩تقدم الفقرة . المشترية بشكل منفصل عن الشهرة
  . هإستمالكحاسبة الالحقة للحق المعاد  عن المإرشاداً ٥٥الفقرة 

  
غير مفضلة نسبة لشروط أو ه مفضلة إستمالكإذا كانت شروط العقد التي تؤدي إلى حق أعيد  ٣٦ ب

تقدم الفقرة . خسارة التسويةأو  بربح عترافاإلمعامالت السوق الحالية، يجب على المنشأة المشترية 
  .  عن قياس تلك التسويةإرشاداً ٥٢

  
  لة المجمعة وبنود أخرى غير قابلة للتحديدالقوى العام

  

ه وغير القابل للتحديد إستمالكتصنف المنشأة المشترية ضمن الشهرة قيمة األصل غير الملموس المعاد  ٣٧ ب
المنشأة المشترية قيمة ما إلى وجود القوى العاملة  و، قد تعزمثالً. ستمالكاإل من تاريخ إعتباراً

 من كة في تشغيل أعمال مستملاالستمراريسمح للمنشأة المشترية المجمعة وهي تجميع الموظفين مما 
 الخبرة التي –أن القوى العاملة المجمعة ال تمثل رأس المال الفكري للعمالة الماهرة . ستمالكاإلتاريخ 

وألن العمالة المجمعة ليست أصال قابال . )غالبا متخصصين(يجلبها الموظفون إلى مواقع العمل 
  .  أي قيمة تعزى إليه تصنف في الشهرةفإن به بشكل منفصل عن الشهرة، عترافاإلللتحديد ليتم 

  
كما تصنف المنشأة المشترية من ضمن الشهرة أي قيمة تعزى إلى بنود ال تتأهل كاألصول بتاريخ  ٣٨ ب

ض عليها  مع عمالء واالمنشأة المشترية قيمة ما إلى عقود محتملة يف و، قد تعزمثالً. ستمالكاإل
وألن تلك العقود المحتملة ليست أصوال بحد ذاتها في تاريخ . ستمالكاإل جدد في تاريخ مستقبليين

ال ينبغي على المنشأة .  المنشأة المشترية ال تعترف بها بشكل منفصل عن الشهرةفإن، ستمالكاإل
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لى لكن ع. ستمالكاإلالمشترية إعادة تصنيف قيمة تلك العقود من الشهرة إلى إحداث تقع بعد تاريخ 
 بقليل من اجل ستمالكاإلالمنشأة المشترية تقييم الحقائق والظروف المحيطة باألحداث التي تقع بعد 

  . ستمالكاإل في تاريخ عترافلإلتحديد ما إذا وجد بشكل منفصل األصل غير الملموس القابل 
  
 األعمال إندماج  المبدئي، تعالج المنشأة المشترية األصول غير الملموسة المستملكة فيعترافاإلبعد  ٣٩ ب

، ٣٨ من المعيار ٣ األصول غير الملموسة، كما في الفقرة – ٣٨ ألحكام معيار المحاسبة الدولي وفقاً
وصفت المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية معالجة بعض األصول غير الملموسة المستملكة بعد 

  .  المبدئيعترافاإل
  
لكن ال تقدم تلك .  عن الشهرةمسبقاً باألصل غير الملموس افعتراإلتحدد معايير التحديد ما إذا جرى  ٤٠ ب

 لقياس القيمة العادلة لألصل غير الملموس وال تقيد االفتراضات المستعملة في تقدير إرشاداًالمعايير 
ها االفتراضات التي ينظر اعتبار، تأخذ المنشأة المشترية في مثالً. القيمة العادلة لألصل غير الملموس

ليس من . اركون في السوق مثل توقعات تجديد العقود المستقبلية، في قياس القيمة العادلةفيها المش
 لمبدأ اًاستثناء، التي تضع ٢٩ الفقرة أنظر(. الضروري للتجديدات نفسها أن تلبي معايير قابلية التحديد

 ٣٦تقدم الفقرات . ) األعمالإندماج والمعترف بها في هاإستمالكقياس القيمة العادلة للحقوق المعاد 
 يجب دمج األصول غير الملموسة كان عن تحديد ما إذا إرشاداً ٣٨ من معيار المحاسبة الدولي ٣٧و

  . ملموسةأو في وحدة منفردة من الحساب مع أصول أخرى غير ملموسة 
  

قياس القيمة العادلة ألصول معينة قابلة للتحديد وحصة غير مسيطرة في المنشأة 
   )١٩و ١٨لفقرات تطبيق ا( المشتراه

  

  )ت التقييمبدالً( أصول بتدفقات نقدية غير مؤكدة 
  

 ألصول ستمالكاإل من تاريخ إعتباراًيجب أن ال تعترف المنشأة المشترية ببدل التقييم المنفصل  ٤١ ب
ألن آثار الشك ،ستمالكاإل األعمال التي جرى قياسها بالقيمة العادلة من تاريخ إندماجمستملكة في 
 ألن المعيار الدولي إلعداد مثالً.  النقدية المستقبلية مدرجة في مقياس القيمة العادلةحول التدفقات

، وتشمل القروض بقيمها العادلة المشتراهالتقارير المالية هذا يتطلب من المنشأة المشترية قياس الذمم 
ات النقدية التعاقدية  المنشأة المشترية ال تعترف ببدل التقييم المنفصل للتدفقفإن، ستمالكاإلفي تاريخ 

  . التي تعتبر غير قابلة للتحصيل في ذلك التاريخ
  

  أصول خاضعة لعقود إيجار تشغيلية تكون فيها المنشأة المشترية هي المؤجر
  

براءة اختراع خاضعة لعقد إيجار أو  ألصل ما مثل مبنى ستمالكاإلفي قياس القيمة العادلة بتاريخ  ٤٢ ب
المقابل ية هي المؤجر، يجب على المنشأة المشترية أن تأخذ بعين تشغيلي حيث فيه المنشأة المشتر

 إذا كانت إلتزامأو بمعنى، ال تعترف المنشأة المشترية بأصل منفصل .  شروط عقد اإليجارالمالي
 ٢٩غير مفضلة عند مقارنتها بشروط السوق كما تتطلب الفقرة أو شروط عقد اإليجار إما مفضلة 

  .  هي المستأجرةالمشتراهأة لعقود اإليجار حيث المنش
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تنوي استعمالها بطريقة أو األصول التي ال تنوي المنشأة المشترية استعمالها 
  مختلفة عن طريقة المشاركين في السوق

  

أو ، أصل بحث مثالًألسباب تنافسية وغيرها، قد ال تنوي المنشأة المشترية استعمال أصل مستملك،  ٤٣ ب
وي استعمال األصل بطريقة مختلفة عن طريقة المشاركين في قد تنأو . أصل غير ملموس تطويري

 الستعمالها من وفقاًعلى أي حال، على المنشأة المشترية قياس األصل بالقيمة العادلة المحددة . السوق

  . قبل المشاركين اآلخرين في السوق

  
  المشتراهحصة غير مسيطرة في المنشأة 

  

مالية هذا للمنشأة المشترية قياس الحصة غير المسيطرة في يتيح المعيار الدولي إلعداد التقارير ال ٤٤ ب

 تكون المنشأة المشترية قادرة على قياس أحياناً. ستمالكاإل بالقيمة العادلة في تاريخ المشتراهالمنشأة 

 لحصة غير مسيطرة على أساس أسعار السوق الفاعلة ألسهم حقوق ستمالكاإلالقيمة العادلة في تاريخ 

في هذه . وفي مواقف أخرى، تكون أسعار السوق تلك غير متوفرة. ة المنشأة المشتريةالملكية  بواسط

  . المواقف، تقيس المنشأة المشترية القيمة العادلة للحصة غير المسيطرة باستعمال تقنيات تقييم أخرى

  
ى أساس  والحصة غير المسيطرة علالمشتراهتختلف القيمة العادلة لحصة المنشأة المشترية في المنشأة  ٤٥ ب

إشراك قسط السيطرة في القيمة العادلة للسهم من  ومن المرجح أن يكون الفرق الرئيسي ه. السهم
 أيضاً(، وعلى النقيض، إشراك خصم لنقص السيطرة المشتراهحصة المنشأة المشترية في المنشأة 

  . في القيمة العادلة للسهم الخاص بالحصة غير المسيطرة) يشار إليه خصم األقلية

  
  الربح من الشراء بسعر مخفضأو ياس الشهرة ق

  
 لحصة المنشأة المشترية في المنشأة ستمالكاإلقياس القيمة العادلة في تاريخ 

  )٣٣تطبيق الفقرة (  باستعمال تقنيات التقييم المشتراه
  

، يجب على المنشأة المشترية المقابل المالي األعمال المتحققة على مراحل بدون نقل إندماجفي   ٤٦ ب

 ستمالكاإل بالقيمة العادلة بتاريخ المشتراه لحصتها في المنشأة ستمالكاإل القيمة العادلة بتاريخ تبدالإس

ينبغي . )٣٤-٣٢ الفقرات أنظر(الربح في الشراء مخفض السعر أو  المنقول لقياس الشهرة عتبارلال

 باستعمال المشتراهمنشأة  لحصتها في الستمالكاإلعلى المنشأة المشترية قياس القيمة العادلة بتاريخ 

في حال استعمال أكثر من . أكثر للتقييم المناسب في هذه الظروف التي تتوفر لها بيانات كافيةأو تقنية 

 الصلة والموثوقية المقابل الماليتقنية تقييم، على المنشأة المشترية تقييم نتائج التقييم، مع األخذ بعين 

  . يانات المتوفرةالخاصة بالمدخالت المستعملة ومدى الب

  
تطبيق ( منشات مشتركة ندماج إلستمالكاإل خاصة في تطبيق طريقة تااعتبار
  )٣٣الفقرة 

  

الملكية في المنشأة حقوق ، قد تكون القيمة العادلة لحصص  معا متبادلتين منشأتينإندماج ما يتمعند ٤٧ ب
دلة لحصص األعضاء  القيمة العاأكثر قابلية للقياس من) المشتراهالقيمة العادلة للمنشأة أو  (المشتراه

 مبلغ المنشأة المشترية تحديد على ٣٣ الفقرة ضيتق تذلك الوضع،في .  المنشأة المشتريةتي تنقلهاال
 من بدالً ستمالكاإلتاريخ  في المشتراهلحصص حقوق ملكية المنشأة الشهرة باستعمال القيمة العادلة 

. مقابل مالي المنقولة ك ستمالكاإلتاريخ في  ترية لحصص حقوق ملكية المنشأة المشالقيمة العادلة
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 المنشآت المتبادلة بصافي أصول المنشأة المشترية إندماجباإلضافة لذلك، تعترف المنشأة المشترية في 

كإضافة مباشرة على رأس المال أو حقوق ملكية بياناتها المالية الخاصة بالمركز المالي وليس كإضافة 

التي تتسق مع الطريقة التي تطبق أنواع أخرى من المنشآت فيها طريقة على األرباح المستبقاة 

  .ستمالكاإل
  
 أعلى الرغم من تشابههما بعدة طرق ألعمال أخرى، تتمتع المنشأة المشتركة بمزايا خاصة ومميزة تنش ٤٨ ب

يتوقع أعضاء المنشآت المشتركة بشكل . بشكل رئيسي ألن أعضاءهما هم عمالء وأصحاب عمل معا
 ما تكون على شكل رسوم مخفضة مفروضة على السلع غالباً. قي منافع مقابل عضويتهمعام تل

على مقدار العمل  وتقوم حصة عوائد األسهم المخصصة لكل عض. نسبة عوائد أسهمأو والخدمات 
  . أثناء السنة والذي أنجزه العض

  
 في ون المشاركل ما يجريهحو افتراضات تبادلةقيمة العادلة في المنشأة الم أن يشمل قياس النبغيي ٤٩ ب

 المشاركون في جريها أخرى يافتراضات  باإلضافة إلىالمستقبلية عضاءمنافع األسوق لمصلحة ال
على سبيل المثال، يمكن استخدام نموذج التدفق النقدي المقدر في . تبادلة المنشأة المبخصوصالسوق 

التدفقات النقدية المستخدمة كمخرجات على وينبغي أن ترتكز . تحديد القيمة العادلة للمنشاة المتبادلة
والتي من المرجح أن تعكس خصومات على منافع األعضاء التدفقات النقدية المتوقعة للمنشاة المتبادلة 

  .  مثل الرسوم المخفضة المفروضة على السلع والخدمات
  

  )٥٢و ٥١تطبيق الفقرة (  األعمالإندماج من معاملة جزءال وتحديد ما ه
  

منشأة المشترية النظر في العوامل التالية التي ليست مطلقة بشكل مشترك وال هي شاملة بشكل على ال ٥٠ ب
كانت المعاملة منفصلة عن أو  المشتراه من تبادل المنشأة جزءفردي، لتحديد ما إذا كانت المعاملة 

  -: األعمالإندماج
 وأصحابها مشتراه ومنشأة منشأة مشترية (ندماج فهم أسباب إبرام األطراف لإل–أسباب المعاملة  )أ (

ترتيب خاص قد يوفر بصيرة أو في معاملة خاصة )  ووكالؤهم–المدراء والمدراء العامون 
 اتلتزاماإلأو  المنقول والممتلكات المستملكة المقابل المالي من جزءحول ما إذا كانت 

لمنفعة أو يسي ، إذا جرى ترتيب المعاملة لمنفعة المنشأة المشترية بشكل رئمثالً. المضمونة
 تلك فإن، ندماجأصحابها السابقون قبل اإلأو  المشتراه من منفعة المنشأة بدالً المدمجةالمنشأة 

من غير المرجح أن ) اتإلتزامأو وأي أصول ذات عالقة (الحصة من سعر المعاملة المدفوعة 
 جزءذلك البياً محاسوعليه، تعالج المنشأة المشترية . المشتراه من تبادل المنشأة جزءتكون 

  .  األعمالإندماجبشكل منفصل عن 

 من جزء قد يوفر فهم من شرع بالمعاملة نفاذ بصيرة في ما إذا كانت –من شرع بالمعاملة  )ب (

حدث آخر شرعت به المنشأة أو ، ربما تم التوصل إلى المعاملة مثالً. المشتراهتبادل المنشأة 

المنشأة المدمجة مع أو لية إلى المنشأة المشترية  مستقبإقتصاديةالمشترية ألغراض توفير منافع 

  من جانب آخر، . ندماجألصحابها السابقين قبل اإلأو  المشتراهعدمها للمنشأة أو قليل من المنافع 
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أصحابها أو  المشتراهالترتيبات المعدة من المنشأة أو من غير المرجح أن تكون المعاملة 

 إندماج من جزءالمنشأة المدمجة ومن المرجح أن تكون و أالسابقين، لمنفعة المنشأة المشترية 

  . األعمال

 من تبادل المنشأة جزء حول ما إذا كانت  قد يوفر توقيت المعاملة تبصيراً–توقيت المعاملة  )ج (
ضات الشروط وا تحدث خالل مفالمشتراه، معاملة بين المنشأة المشترية والمنشأة مثالً. المشتراه

 إقتصادية األعمال لتوفير منافع إندماجتم التوصل إليها في اعتزام  األعمال ربما ندماجإل

 . المنشأة المدمجةأو مستقبلية إلى المنشأة المشترية 
  

  تسوية فعالة لعالقة سابقة بين المنشأة المشترية
  ) أ٥٢تطبيق الفقرة ( األعمال إندماج في المشتراهوالمنشأة 

  
 األعمال، إندماج عالقة وجدت قبل النظر في المشتراهمنشأة قد يكون بين كل من المنشأة المشترية وال ٥١ ب

مرخص أو ، مورد وعميل مثالً(قد تكون العالقة السابقة هذه تعاقدية . "عالقة سابقة"يشار إليها 

  ). ، المدعي والمدعى عليهمثالً(غير تعاقدية أو ) ومرخص له
  
أو ، تعترف المنشأة المشترية بالربح  األعمال الساري على تسوية العالقة السابقةإندماجإذا عمل  ٥٢ ب

  -:الخسارة، وتقاس كما يلي

 . ، القيمة العادلة)مثل قضية(العالقة السابقة غير التعاقدية   )أ (

  -:٢و ١بالنسبة للعالقة السابقة التعاقدية، األقل من  )ب (

 المنشأة المشترية عند منظور من رضغير مأو  مرضياًالمبلغ الذي يكون فيه العقد  )١(
وال يعتبر العقد  (.ما يماثلهاأو شروط معامالت السوق الحالية لنفس البنود مقارنته مع 

وليس بالضرورة أن يكون العقد .  لشروط السوق الحاليةوفقاً مرضيا إذا لم يكن مرضيا

 غير المرضية بموجب العقد تفوق المنافع اتلتزامإذا كانت تكاليف تلبية اإلصعب التطبيق 

  ). صول عليها بموجبه التي يتوقع الحقتصاديةاإل

 . مبلغ أي تسوية مذكورة في العقد المتوفر للطرف المقابل الذي يعتبر العقد غير مفضل )٢(
  

  .  األعمالإندماج من محاسبة جزء، يدرج الفرق ك١ أقل من ٢ كانإذا 
  

فت  على ما إذا كانت المنشأة المشترية قد اعترجزئياًالخسارة المعترف به أو قد يعتمد مبلغ الربح 
الخسارة المعد به تقرير قد يختلف عن المبلغ المحسوب أو  وأن الربح إلتزامأو صلة  و بأصل ذسابقاً

  . بتطبيق المتطلبات السابقة
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إذا اشتمل العقد . هإستمالك حق أعيد أنه تعترف به المنشأة المشترية على قد تكون العالقة السابقة عقداً ٥٣ ب

ارنتها مع تسعيرة معامالت السوق الحالية لنفس البنود، غير مفضلة عند مقأو على شروط مفضلة 

الخسارة للتسوية الفعالة للعقد أو  األعمال، بالربح إندماجتعترف المنشأة المشترية بشكل منفصل عن 

  . ٥٢ للفقرة وفقاًالمقاس 
  

  بيع المساهمينأو ترتيبات الدفعات المحتملة للموظفين 
  ) ب٥٢تطبيق الفقرة (

  
 األعمال إندماج محتمل في اعتباربيع المساهمين، أو ترتيبات للدفعات المحتملة للموظفين  كانت السواء ٥٤ ب

 على ستمالكاإل اتفاقيةفهم أسباب اشتمال . كانت معامالت منفصلة تعتمد على طبيعة الترتيباتأو 

تقييم نص للدفعات المحتملة، من شرع بالترتيب ومتى أبرمت األطراف الترتيبات، قد يكون مفيدا في 

  . طبيعة الترتيب
  
 من تبادل المنشأة جزءبيع المساهمين أو  ترتيب الدفعات للموظفين كانإن لم يكن من الواضح إن  ٥٥ ب

 األعمال، على المنشأة المشترية النظر في المؤشرات إندماج معاملة منفصلة عن كانإن أو  المشتراه
  -:التالية

ون المساهمالتي يضعها الوظيفة  ستمراراشروط يمكن أن تكون  –  التوظيفاستمرار  )أ (
.  المحتملالمقابل المالي  ترتيب لجوهرمؤشراً ي أصبحوا موظفين أساسيين الذالبائعين

  أيأو إستمالك اتفاقية  أوتوظيفال الوظيفة في عقد استمرارب المتعلقةيمكن إدراج الشروط و

صم الدفعات إذا انتهى ويعتبر ترتيب المقابل المالي المحتمل الذي يتم فيه خ. وثيقة أخرى

وتشير الترتيبات التي ال تتأثر الدفعات . ندماجالتوظيف تعويضا عن خدمات ما بعد اإل

المحتملة فيها بإلغاء التوظيف إلى أن الدفعات المحتملة هي مقابل مالي إضافي وليس 

  . تعويضاً

أطول من فترة كانت أو  إذا توافقت فترة الوظيفة المطلوبة مع – فترة الوظيفة المستمرة  )ب (
  .  تلك الحقيقة تشير إلى أن الدفعات المحتملة هي التعويضفإنالدفع المحتملة، 

 الدفعات المحتملة استثناءب إن المواقف التي يكون فيها تعويض الموظف – مستوى التعويض  )ج (

على مستوى معقول مقارنة مع ذلك التعويض للموظفين األساسيين في المنشأة المدمجة، قد 

  .  إضافي خالف األتعاباعتبار أن الدفعات المحتملة هي يشير إلى

 المساهمون الذي لم يصبحوا موظفين يتلقون دفعات كان إذا – دفعات متزايدة للموظفين  )د (
محتملة اقل على أساس السهم من المساهمين الذين أصبحوا موظفين في المنشأة المدمجة، 

فعات المحتملة إلى المساهمين الذين أصبحوا  تلك الحقيقة تشير إلى أن المبلغ المتزايد للدفإن

  . أتعاب وموظفين ه



  ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 

     لجنة معايير المحاسبة الدولية            سة  مؤس   حق التأليف ل      ©  ٣٦٠

 قد يكون العدد النسبي لألسهم المملوكة من قبل المساهمين الذين – عدد األسهم الممتلكة  )هـ(

، إذا مثالً.  المحتملالمقابل المالي على جوهر ترتيب مؤشراًأصبحوا موظفين أساسيين 

 فإن كموظفين أساسيين، المشتراه كل األسهم في المنشأة فعلياًاستمر المساهمون الذين اقتنوا 

 الربح يقصد منه تقديم اسمترتيب تق وتلك الحقيقة تشير إلى أن الترتيب، من حيث الجوهر، ه

عوض ذلك، إذا امتلك المساهمون البائعون الباقون . ندماجتعويض عن خدمات ما قبل اإل

 فقط وحصل كافة المساهمين المشتراه في المنشأة كموظفين رئيسيين عددا قليال من األسهم

ي المحتمل على أساس السهم الواحد، فإن هذا الواقع البائعين على نفس قيمة المقابل المال

 وينبغي النظر في حصص الملكية ما .يشير إلى الدفعات المحتملة هي مقابل مالي إضافي

ين البائعين الباقين كموظفين رئيسيين  التي تحتفظ بها أطراف مرتبطة بالمساهمستمالكقبل اإل

   .مثل أفراد العائلة

 يقوم على النهاية ستمالكاإل المبدئي المنقول بتاريخ المقابل المالي كان إذا – الصلة مع التقييم  )و (

 والمعادلة المحتملة تتعلق بمنهجية ذلك التقييم، المشتراهالدنيا لطائفة مقررة في تقييم المنشأة 

كبديل، إن كانت معادلة .  إضافياعتبار تقترح أن الدفعات المحتملة هي  تلك الحقيقةفإن

 تلك الحقيقة تفيد أن جوهر فإن الربح السابقة، اسمالدفعة المحتملة منسجمة مع ترتيبات تق

  . تقديم تعويض والترتيب ه

 في تقييم  قد تكون المعادلة المستعملة في تحديد الدفعة المحتملة– المقابل الماليمعادلة تحديد   )ز (

 ذلك يفيد فإن، إذا تحددت الدفعة المحتملة على أساس مضاعفات الربح، مثالً. جوهر الترتيب

أو تأسيس  و األعمال وأن المقصود من المعادلة هإندماج محتمل في اعتبار و هلتزامأن اإل

وهي وعلى العكس، قد تقترح الدفعة المحتملة . المشتراهالتحقق من القيمة العادلة للمنشأة 

 األرباح من اجل اسمترتيب تق و تجاه الموظفين هلتزامنسبة محددة من األرباح، إن اإل

 . تعويض الموظفين مقابل الخدمات التي قدموها

 اتفاقيةمثل ( قد تشير الشروط األخرى للترتيبات مع المساهمين –  ومسائل أخرىاتفاقيات  )ح (

ومعالجة )  عقود إيجار عقاراتاتفاقيات ،استشاريةعدم المنافسة، عقود إدارية تنفيذية، عقود 

ضريبة الدخل من الدفعات المحتملة، إلى أن الدفعات المحتملة تعزى إلى شيء آخر غير 

، قد تبدأ المنشأة المشترية ستمالك على سبيل المثال، وفيما يتعلق باإل.المشتراه المنشأة اعتبار

فعات اإليجار المحددة في العقد أقل من وإذا كانت د. مع مساهم بائع مهم ترتيبا لتأجير الملك

التي ) المساهم البائع( للمؤجر السوق بشكل ملحوظ، يكون الدفعة أو كافة الدفعات المحتملة

يتطلبها ترتيب الدفعات المحتملة في جوهرها دفعات الستخدام الملك المستأجر الذي ينبغي أن 

 وخالف ذلك، .ندماجلمالية ما بعد اإلتعترف المنشأة المشترية به بشكل منفصل في بياناتها ا

إذا حدد عقد اإليجار دفعات تتسق مع شروط السوق للممتلكات المؤجرة، يكون ترتيب 

  .  األعمالإندماج في  محتمالً مالياًالدفعات المحتملة للمساهم البائع مقابالً
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يحتفظ  للدفع على أساس السهم المتبادلة مقابل مكافآت المشتراهمكافآت المنشأة 
  ) ب٥٢تطبيق الفقرة  (المشتراه المنشأة موظفوبها 

  
  

مقابل مكافآت يحتفظ بها )  مكافآتإستبدال(قد تبادل المنشأة المشترية مكافآت الدفع على أساس السهم  ٥٦ ب
مكافآت الدفع على أساس السهم أو تعالج التبادالت الخاصة بخيارات السهم . المشتراه المنشأة موظفو

على أنها تعديالت على مكافآت الدفع على أساس محاسبياً  األعمال، إندماجك مع األخرى باالشترا

إذا ُألزِمت المنشأة . "الدفع على أساس السهم" ٢ للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية وفقاًالسهم 

تي تستند  من المقاييس الجزءأو ، يتم إدراج إما كل المشتراه مكافآت المنشأة إستبدالالمشترية على 

 إندماج المنقول في المقابل المالي المستبدلة في قياس المشتراهإلى السوق التابع لمكافآت المنشأة 

أو  المشتراه لدى المنشأة كان إذا المشتراه مكافآت المنشأة إستبدالتلتزم المنشأة المشترية ب. األعمال

 تطبيق هذا المطلب، تلتزم المنشأة ، بالنسبة ألغراضمثالً. ستبدالاإلموظفيها القدرة على إنفاذ 

  -: من مطلوباًستبدالاإل كان إذا المشتراه مكافآت المنشأة إستبدالالمشترية ب

  ؛ ستمالكاإل تفاقيةإشروط   )أ (

  أو  ؛ المشتراهشروط مكافآت المنشأة   )ب (

 . األنظمة المطبقةأو القوانين   )ج (
  

وإذا استبدلت المنشأة .  األعمالندماجمكافآت المنشأة المشترية نتيجة إلفي بعض األوضاع، تنتهي 

 كافة المكافآت التي تم إستبدال بعترافالمشترية تلك المكافآت حتى لو لم تكن ملزمة بذلك، يتم اإل

أي ال يتم إدراج أي . ندماجقياسها على أساس السوق كتكاليف تعويض في البيانات المالية ما بعد اإل

   . األعمالإندماج في قياس المقابل المالي المنقول في من المكافآت التي تم قياسها على أساس السوق
  
 وحصة المشتراه المنقول للمنشأة المقابل المالي من جزء التي هي ستبدالاإللتحديد حصة مكافأة  ٥٧ ب

 ستبدالاإل من مكافآت ، على المنشأة المشترية قياس كالًندماجالتعويض عن الخدمات التي سبقت اإل

 لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً ستمالكاإل من تاريخ إعتباراً المشتراهت المنشأة الممنوعة من قبلها ومكافآ

  . ٢إلعداد التقارير المالية 
  
 هي مقياس يقوم على السوق لمكافأة ندماج التي تعزى إلى الخدمات ما قبل اإلستبدالاإلحصة مكافأة  ٥٨ ب

المنح هي فترة انجاز وتلبية كل فترة .  مضروبة في نسبة حصة التخويل المستكملةالمشتراهالمنشأة 

  . ٢شروط التحفيز محددة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية . شروط التحفيز المعينة
  
، ومعترف بها بالتالي ككلفة ندماج غير المكتسبة المنسوبة لخدمات ما بعد اإلستبدالاإلحصة مكافأة  ٥٩ ب

 ناقص ستبدالاإلي المقياس المستند للسوق لمكافأة وا وتسندماجتعويض في البيانات المالية لما بعد اإل
المنشأة المشترية أي فائض في المقياس  ووعليه، تعز. ندماجالمبلغ المنسوب لخدمات ما قبل اإل

 لخدمات ما بعد المشتراه على المقياس المستند للسوق لمكافأة المنشأة ستبدالاإلالمستند للسوق لمكافأة 

وتنسب المنشأة . ندماج كتكاليف أتعاب في البيانات المالية لما بعد اإل وتعترف بالفائضندماجاإل
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 بغض ندماج إذا طلبت خدمات ما بعد اإلندماج لخدمات ما بعد اإلستبدالاإل من مكافأة جزءالمشترية 

  .  أم الستمالكاإل قبل تاريخ المشتراهالنظر إذا قدم الموظفون كافة الخدمات المطلوبة لمنشأتهم 
  
 عن الحصة ، فضالًندماج غير المكتسبة المنسوبة إلى خدمات ما قبل اإلستبدالاإلمكافأة حصة  ٦٠ ب

.  المتوقع منحهاستبدالاإل، تعكس أفضل تقدير متوفر لعدد مكافآت ندماجالمنسوبة لخدمة ما بعد اإل
 ١٠٠هي  ندماج المنسوبة إلى خدمات ما قبل اإلستبدالاإل مقياس السوق لحصة مكافأة كان، إذا مثالً

المقابل  المبلغ المشتمل في فإنفقط من المكافأة ستمنح، % ٩٥وحدة عملة وتتوقع المنشأة المشترية أن 
 تنعكس التغيرات في العدد المقدر من مكافآت .  وحدة عملة٩٥ و األعمال هإندماج المنقول في المالي
غيرات ليس كتعديالت على  المتوقعة للمنح في كلفة تعويض الفترات التي يحدث فيها تستبدالاإل

نتائج أو وبنفس الطريقة، آثار أعمال أخرى مثل تعديالت .  األعمالإندماج المنقول في المقابل المالي
الدفع  " ٢ فتحسب وفق المعيار الدولي لإلبالغ المالي ستمالكاإلنهائية على المكافآت تقع بعد تاريخ 

  . رة التي يقع بها الحدث، عند تحديد تكاليف أتعاب الفت"على أساس األسهم
  
 ندماج التي تعزى إلى خدمات ما قبل وبعد اإلستبدالاإلتنطبق نفس المتطلبات لتحديد حصة مكافأة  ٦١ ب

للمعيار الدولي أداة حق ملكية وفق أو  إلتزام مصنفة كستبدالاإلبغض النظر عما إذا كانت مكافأة 
كافة التغييرات في المقاس المستند للسوق و. "الدفع على أساس األسهم" ٢إلعداد التقارير المالية 

 بها في عترافاإل وآثار ضريبة الدخل المتصلة يتم ستمالكاإل بعد تاريخ اتإلتزامللمكافآت المصنف ك
  . التي يقع بها التغيير) الفترات(  في الفترة ندماجالبيانات المالية للمنشأة المشترية لما بعد اإل

  
 بها عترافاإل التابعة لدفعات على أساس السهم سوف يتم ستبدالاإلمؤثرات ضريبة الدخل لمكافآت  ٦٢ ب

  . "ضرائب الدخل" ١٢ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً
  

 القياس الالحق إرشادات حولمعايير دولية أخرى إلعداد التقارير المالية تقدم 
  )٥٤تطبيق الفقرة (والمحاسبة 

  

 عن القياس إرشاداًد التقارير المالية التي تقدم تشمل األمثلة على المعايير الدولية األخرى إلعدا ٦٣ ب
  -: األعمالإندماجالمتكبدة في أو   المضمونةاتلتزاماإلوالمحاسبة الالحقة لألصول الممتلكة و

، محاسبة األصول غير الملموسة "األصول غير الملموسة "٣٨يصف معيار المحاسبة الدولي   )أ (
تقوم المنشأة المشترية بقياس الشهرة بالقيمة . ل األعماإندماجالقابلة للتحديد والمستملكة في 

يصف معيار .  متراكمةإنخفاض مطروحاً منها أي خسائر ستمالكاإلالمعترف فيها بتاريخ 
  .  قيمةإنخفاضتخفيض قيمة األصول، محاسبة خسائر  "٣٦المحاسبة الدولي 

 عن المحاسبة الالحقة لعقد داًإرشا  يقدم "عقود التامين" ٤المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية   )ب (
  .  األعمالإندماجالتامين المستملك في 

بما في ذلك أصول  ("المحاسبة الالحقة ألصول الضريبة المؤجلة" ١٢يصف معيار المحاسبة   )ج (
  .  األعمالإندماج المستملكة في اتلتزاماإلو) الضريبة المؤجلة غير المعترف بها

 عن القياس الالحق ومحاسبة حصة إرشاداً يقدم ٢لية المعيار الدولي إلعداد التقارير الما  )د (
 الخاصة بالدفع على أساس السهم التي يصدرها المنشأة المشترية وتعزى إلى ستبدالاإلمكافآت 

 . خدمات الموظف المستقبلية
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 المنشأة األم في المنشأة عن محاسبة التغيرات في حصة ملكية إرشاداً يقدم ٢٧معيار المحاسبة    )هـ(
  . تابعة بعد الحصول على السيطرةال

  

  )٦١و ٥٩تطبيق الفقرات ( إفصاحات 
  

، على المنشأة المشترية اإلفصاح عن المعلومات التالية خالل فترة إعداد ٥٩لتلبية الهدف في الفقرة  ٦٤ ب
  -:التقارير

  . المشتراه ووصف المنشأة سمإ  )أ (

  . ستمالكاإلتاريخ   )ب (

 . يتنسبة حصص المالكين المستملكة المؤهلة للتصو  )ج (

 .  األعمال ووصف كيف حصلت المنشأة المشترية على السيطرةندماجاألسباب الرئيسية إل  )د (

 . وصف نوعي للعوامل التي تشكل الشهرة المعترف بها )  هـ(

 المنقول والقيمة العادلة بتاريخ مقابل المالي إلجمالي الستمالكاإلالقيمة العادلة بتاريخ   )و (
 -: مثلابل الماليمق لكل فئة رئيسية من الستمالكاإل

  ؛النقد )١(

شركاتها أو أصول أخرى ملموسة وغير ملموسة وتشمل أعمال المنشأة المشترية  )٢(
  ؛التابعة

  و؛ المحتملمقابل المالي الإلتزام المتحملة كاتلتزاماإل )٣(

القابلة أو الحصص الصادرة أو حصص المالكين للمنشأة المشترية وتشمل عدد األدوات  )٤(
 .الحصصأو يمة العادلة لتلك األدوات لإلصدار وطريقة تحديد الق

 -: المحتمل وأصول التعويضمقابل الماليلترتيبات ال  )ز (

  ؛ستمالكاإلالمبلغ المعترف به بتاريخ  )١(

 تيبات وأساس تحديد مقدار الدفعة؛ وبيان تر )٢(

إذا تعذر تقدير المجموعة، فتلك الحقيقة وأسباب أو ) دون خصم(تقدير مجموعة النتائج  )٣(
 الحد األقصى للدفعة غير محدود فعلى المنشأة المشترية كانذا وإ. تعذر تقديرها

   .اإلفصاح عن ذلك

  -:بالنسبة للذمم المستملكة  )ح (

  ؛القيمة العادلة للذمم )١(

  ؛ و لتدفقات النقد التعاقدية التي ال يتوقع تحصيلهاستمالكاإلإجمالي التقدير في تاريخ  )٢(

 . التدفقاتإستمالكأفضل تقدير في تاريخ  )٣(
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إلفصاح بفئة رئيسية من الذمم المدينة كالقروض واإليجارات المالية المباشرة وأية يتم تقديم ا
   .فئة أخرى للذمم المدينة

 

   .اتلتزاماإل  لكل فئة من األصول وستمالكاإل من تاريخ إعتباراًالمبالغ المعترف بها   )ط (

 من ٨٥لفقرة ، المعلومات المطلوبة في ا٢٣ للفقرة وفقاً به عتراف محتمل تم اإلإلتزاملكل   )ي (
وإذا لم . " المحتملة واألصول المحتملةاتلتزامالمخصصات واإل  "٣٧معيار المحاسبة الدولي 

 المحتمل بسبب عدم القدرة على قياس قيمته العادلة بشكل موثوق، تفصح لتزام باإلعترافيتم اإل
 -:المنشأة المشترية عن

   ؛ و٣٧ من معيار المحاسبة ٨٦المعلومات المطلوبة من الفقرة  )١(

 . لتزامأسباب عدم القدرة على قياس اإل )٢(

  . المبلغ اإلجمالي للشهرة المتوقع خصمه ألغراض ضريبية  )ك (

 إندماج في اتإلتزام األصول وافتراض إستمالكللمعامالت المعترف بها بشكل منفصل عن   )ل (
  -:٥١ للفقرة وفقاًاألعمال 

   ؛وصف كل معاملة )١(

  ؛عاملة كل ممحاسبياً كيف يعالج المنشأة المشترية  )٢(

 ؛ والمبالغ المعترف بها لكل معاملة )٣(

 . أن كانت المعاملة تسوية فعالة لعالقة سابقة، الطريقة المستعملة في تحديد مبلغ التسوية )٤(

 ذي تتطلبه وال بشكل منفصل بهاعترافالتي تم اإل المعامالت ح عناإلفصاينبغي أن يشمل   )م (
 وبند أو لك التكاليف المعترف بها كنفقات تقيمة وستمالكاإلمتعلقة بال قيمة التكاليف )ط(الفقرة 

ويتم اإلفصاح أيضا .  بتلك التكاليف فيهعترافبنود السطر في بيان الدخل الشامل التي تم اإل
   .  بهاعتراف بها كمصروف باإلضافة إلى كيفية اإلعترافتكاليف إصدار لم يتم اإلعن أية 

  -:)٣٦- ٣٤ الفقرة أنظر( في الشراء منخفض السعر   )ن (

وبند السطر في بيان الدخل الشامل الذي تم  ٣٤  للفقرة وفقاًلغ أي ربح معترف به مب )١(
    بالكسب؛ وعتراففيه اإل

  . وصف أسباب المعاملة التي ينتج عنها الربح )٢(

من حصص حق الملكية في % ١٠٠ أعمال يحتفظ به المنشأة المشترية اقل من إندماجلكل   )س (
  -:ستمالكاإلتاريخ 

  ستمالكاإل المعترف به في تاريخ المشتراهطرة في المنشأة مبلغ الحصة غير المسي )١(
    ؛ ووأساس قياس ذلك المبلغ

لكل حصة غير مسيطرة مقاسه بالقيمة العادلة، تقنيات التقييم والنموذج األساسي  )٢(
  . للمدخالت المستعملة في تحديد القيمة تلك
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  -: األعمال المتحقق على مراحلإندماجفي   )ع (

 التي يحتفظ المشتراه الملكية في المنشأة وق لحصة حقستمالكاإلريخ القيمة العادلة في تا )١(
   ؛ وستمالكاإلبها المنشأة المشترية  مباشرة قبل تاريخ 

 التي  الملكيةوق حقةه نتيجة قياس القيمة العادلة لحصخسارة معترف بأو  كسبمبلغ أي  )٢(

وبند السطر في ) ٤٢أنظر الفقرة ( األعمال إندماجاحتفظت المنشأة المشترية بها قبل 

   .  فيه بالكسب أو الخسارةعترافبيان الدخل الشامل الذي تم اإل

  -:المعلومات التالية  )ف (

 مدرجة في البيان ستمالكاإل منذ تاريخ المشتراهخسائر المنشأة أو مبالغ إيرادات وأرباح  )١(

   ؛ والموحد للدخل الشامل في فترة إعداد التقارير

 كان وكما ل. أة المدمجة لفترة إعداد التقارير الحاليةخسائر المنشأو إيرادات وأرباح  )٢(

بداية فترة إعداد  و األعمال الواقعة خالل السنة هإندماج لجميع عمليات ستمالكاإلتاريخ 
 . التقرير السنوي

  
 اإلفصاح عن أي من المعلومات المطلوبة في هذه الفقرة الفرعية غير ممكن عمليا، تقوم كانإذا 

.  باإلفصاح عن تلك الحقيقة مع تفسير سبب تعذر اإلفصاح عن تلك المعلوماتالمنشأة المشترية

 بنفس معناها الوارد في "غير ممكن عمليا"ويستخدم هذا المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية عبارة 

  . "السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء  "٨معيار المحاسبة الدولي 
  
ات األعمال غير الهامة  التي تحدث أثناء فترة إعداد التقارير والتي تكون هامة ندماجبالنسبة إل ٦٥ ب

 )هـ( ٦٤بمجموعها، على المنشأة المشترية اإلفصاح باإلجمال عن المعلومات المطلوبة في الفقرة 

  . )ف(و
  
ريح بإصدار ولكن قبل التص األعمال بعد نهاية فترة إعداد التقارير ندماج إلستمالكاإل تاريخ كانإذا  ٦٦ ب

إال إذا لم تكتمل   ٦٤ب الفقرة تي تتطلبها المنشأة المشترية عن المعلومات التفصحالبيانات المالية، 

   .  األعمال في الوقت الذي تمت المصادقة فيه على إصدار البيانات الماليةندماجإلمحاسبة المبدئية ال
  
 مادي أو في  أعمالإندماج عن المعلومات التالية لكل ية المنشأة المشتر تفصح،٦١لتلبية هدف الفقرة  ٦٧ ب

  -: األعمال غير المادي التي تكون مجتمعة ماديةندماجإجمالي  العمليات الفردية إل

ألصول معينة، ) ٤٥ الفقرة أنظر( األعمال غير مكتملة ندماجأن كانت المحاسبة المبدئية إل  )أ (
 والمبالغ المعترف بها في البيانات اليمقابل المبنود الأو ، حصص غير مسيطرة اتإلتزام

  -: فقطياًإنتقالتحددت  األعمال ندماجإلالمالية 

  ألعمال؛ اندماجأسباب عدم اكتمال المحاسبة المبدئية إل )١(

 غير مكتملة المقابل الماليد بنوأو  وحصص حق الملكية اتلتزاماإلاألصول،  )٢(
  والمحاسبة؛
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 وفقاًلمعترف بها خالل فترة إعداد التقارير طبيعة ومبلغ أي تعديالت على فترة القياس ا )٣(

 . ٤٩للفقرة 

خسارة أو  بيع ،  وحتى تتمكن المنشأة من جمعستمالكاإللكل فترة إعداد تقارير بعد تاريخ   )ب (

أو  المحتمل مقابل المالي الإلتزامحتى تسوي المنشأة أو  المحتمل مقابل الماليالحق في أصل ال

  -:انتهائهأو  لتزامإلغاء اإل

  مل أي فروقات ناشئة على التسوية؛تغيرات في المبالغ المعترف بها، وتشأي  )١(

  وأسباب تلك التغيرات؛ و)  المخصومةغير(أي تغيرات في طائفة المحصالت  )٢(

  .  المحتملالمقابل الماليتقنيات التقييم ونموذج المدخالت المستعمل في قياس  )٣(

ألعمال، على المنشأة المشترية اإلفصاح  اإندماج المحتملة المعترف بها في اتلتزامبالنسبة لإل  )ج (

 لكل فئة من ٣٧ من معيار المحاسبة ٨٥و ٨٤عن المعلومات المطلوبة من الفقرة 

  . المخصصات

  -:مطابقة مبلغ الشهرة المسجل بداية ونهاية فترة إعداد التقارير وإظهار التالي بشكل منفصل  )د (

  .رة التقارير القيمة التراكمية بداية فتإنخفاضإجمالي مبلغ وخسائر  )١(

 الشهرة المدرجة في استثناءشهرة إضافية معترف بها خالل فترة إعداد التقارير، ب )٢(

، تلبي معايير تصنف على أنها محتفظ بها برسم البيع االمتالك في مجموعة التصرف

 بها برسم المتداولة المحتفظصول غير األ " ٥ للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية وفقاً
  . "العمليات المتوقفةالبيع و

 بأصول الضريبة المؤجلة أثناء فترة إعداد التقارير السابق عترافاإلتعديالت ناتجة عن  )٣(

 . ٦٧ للفقرة وفقاً

 للمعيار الدولي وفقاًالشهرة المدرجة في مجموعة التصرف مصنفة على أنها برسم البيع  )٤(

ترة إعداد التقارير دون  بها أثناء فالغير معترف والشهرة ٥إلعداد التقارير المالية 

 . إدراجها في مجموعة التصرف المصنفة على أنها برسم البيع

لمعيار  وفقاً القيمة المعترف بها أثناء فترة إعداد التقارير إنخفاضالخسائر الناجمة عن  )٥(

 الذي يتطلب اإلفصاح عن معلومات عن المبلغ الممكن استرداده ٣٦ المحاسبة الدولي

 .  باإلضافة إلى هذا المتطلب قيمة الشهرةإنخفاضو

لمعيار المحاسبة  وفقاًصافي فروقات سعر الصرف الناشئة أثناء فترة إعداد التقارير  )٦(

 . "آثار التغيرات في أسعار الصرف األجنبي" ٢١ الدولي

 . أي تغيرات أخرى في المبلغ المسجل أثناء فترة إعداد التقارير )٧(

 . لقيمة اإنخفاضإجمالي مبلغ الخسائر الناجمة عن  )٨(
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 به في الفترة الحالية إلعداد التقارير المالية عترافقيمة توضيح أي كسب أو خسارة تم اإل  ) هـ(
  -:والتي في كلتا الحالتين

 األعمال الذي إندماج المضمونة في اتلتزامالمستملكة القابلة للتحديد أو اإلتتعلق باألصول  )١(
   التقارير المالية؛ وتم تسييره في الفترة الحالية أو السابقة إلعداد

تكون بالحجم والطبيعة والحدث التي يكون اإلفصاح فيها مالئما لفهم البيانات المالية  )٢(
  . الخاصة بالمنشاة المدمجة

 
أو  تبادلةال التي تضم فقط المنشات الم األعمإندماج لعمليات يةنتقالاإلحكام األ
  )٦٦تطبيق الفقرة ( منفصلعقد ب
  

ات األعمال إندماجالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية يطبق مستقبال على  على أن ٦٤تنص الفقرة  ٦٨ ب
. ٢٠٠٩ يوليو ١ من إبتداءل فترة إعداد تقارير أوبعد بداية أو  في ستمالكاإلالتي يكون فيها تاريخ 

نوية على المنشأة أن تطبق هذا المعيار في بداية فترة إعداد التقارير الس. التطبيق المبكر مسموح به
إذا طبقت المنشأة هذا المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية قبل تاريخ . ٢٠٠٧ يونيو ٣٠التي تبدأ بعد 

) ٢٠٠٨كما تم تعديله في  (٢٧نفاذها، تفصح المنشأة عن تلك الواقعة وتطبق معيار المحاسبة الدولي 
  .في نفس الوقت

  
 األعمال الذي يضم المنشات المشتركة إندماجلتالية على  له اآلثار االمطلب لتطبيق هذا المعيار مستقبالً ٦٩ ب

  -: األعمال قبل تطبيق هذا المعيارندماج إلستمالكاإل تاريخ كانبالعقد وحده إذا أو فقط 

 للسياسات وفقاً األعمال السابق إندماج على المنشأة أن تستمر في تصنيف – التصنيف  )أ (
   ندماجالمحاسبية السابقة لإل

ل فترة إعداد تقارير سنوية حيث يطبق المعيار، أو عند بداية – سابقاًها الشهرة المعترف ب  )ب (
 األعمال السابقة هي المبالغ المسجلة في ذلك إندماجتكون المبالغ المسجلة للشهرة والناشئة عن 

وخالل تحديد القيمة، تلغي المنشأة القيمة .  للسياسات المحاسبية السابقة للمنشأةوفقاًالتاريخ 
وال يتم إجراء أي .  المقابل في الشهرةنخفاضألي إطفاء متراكم لتلك الشهرة واإلالمسجلة ل

  . تعديالت أخرى على القيمة المسجلة للشهرة

اسات المحاسبية  السيقد يكون نتج عن –  الملكيةوقخصم من حقك سابقاًالمعترف بها  الشهرة  )ج (
 في . الملكيةوق حقإنخفاضه ك األعمال السابق المعترف بإندماج عن أن تنشأ الشهرةالسابقة 

ذلك الوضع، تعترف المنشأة بالشهرة كأصل في بداية الفترة السنوية األولى إلعداد التقارير 
وباإلضافة لذلك، ال تعترف . والتي يتم فيها تطبيق هذا المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية

 من أو كافة العمل جزءما تتصرف ب من تلك الشهرة في الربح أو الخسارة عندجزءبأي المنشأة 
   .الذي تتعلق الشهرة به أو عندما يتم خفض قيمة وحدة توليد النقد التي ترتبط الشهرة بها

 حيث يطبق فيها هذا المعيار، على  األولىسنويةالفترة ال من بداية – المحاسبة الالحقة للشهرة  )د (
مال السابق وتختبر الشهرة من حيث  األعإندماجالمنشأة أن توقف إطفاء الشهرة الناشئة عن 

 .٣٦ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً القيمة إنخفاض
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     لجنة معايير المحاسبة الدولية            سة  مؤس   حق التأليف ل      ©  ٣٦٨

 أعمال سابق إندماج قامت بمحاسبةالتي   المنشأةقد تكون – سابقاً المعترف بها سلبيةالالشهرة    )هـ(
قيمة الرصيد المؤجل لفائض حصتها في صافي الب  اعترفت تطبيق طريقة الشراءمن خالل

 أحياناًوتسمى  (كلفة تلك الحصةأساس تعلى  اتلتزام واإلالمشتراهالمنشأة ة ألصول العادل
لذلك الرصيد المؤجل في بداية وإذا ما كان ذلك، تلغي المنشأة القيمة المسجلة . )الشهرة السلبية

عديل الفترة السنوية األولى التي يتم فيها تطبيق هذا المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية مع ت
 . مقابل على الرصيد االفتتاحي لألرباح المستبقاة في ذلك التاريخ
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  جالملحق 
  تعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية األخرىال
  
. ٢٠٠٩ يوليو ١ التي تبدأ في أو بعد إعداد التقارير السنوية  فتراتفيطبيق التعديالت في هذا الملحق  تيتم

التعديالت هذه  تطبيق  فانه يتم في فترة مبكرة، الدولي إلعداد التقارير الماليةالمعيارهذا أة إذا طبقت المنشو

   . تظهر الفقرات المعدلة بنص جديد تحته خط ويظهر النص المحذوف بخط في الوسط.على الفترة المبكرة

  
*****  

  
 إلعداد التقارير المالية في معدليار ال في هذا الملحق عندما تم إصدار هذا المع المدرجة هذه التعديالتدمجتم 

  .  مع المعايير الدولية المعنية إلعداد التقارير المالية في هذا اإلصدار٢٠٠٨
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   ٣ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  المجلس علىموافقة
  

من أصل عضواً  ١١قبل من  " األعمالإندماج  "٣  إلعداد التقارير المالية المعيار الدوليإصدار  اعتمادتم 

وقد تم . السادة غارنت وسميثو بارث ةعارض كل من البروفيسور.  في مجلس المعايير الدولية عضوا١٤ً

  .ستنتاجاتعرض آرائهم المعارضة بعد أساس اإل
  

  الرئيس      سير ديفيد تويدي

  نائب الرئيس       جونزإيتوماس 

   بارثإيماري 

  جورج برونس-هانس

  بنتوني تي كوأ

  انجو دفيلب

  نغرسترومأ انج

  روبرت غارنت

  غلبرت جيالرد

  جيمس جيه ليزينرينغ

  وارين جيه مكغريغر

  ماليأو ل إيا شباتري

  جون تي سميث

  تاتسومي يامادا
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  المحتويات
  

   ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  حول اتستنتاجأساس اإل
  عمال األإندماج

  الفقرات

    خلفية
  ٤ -  ١ إستنتاج  مقدمة

  ٢١ – ٥ إستنتاج  عمال األإندماجتعريف 
  ١٤ إستنتاج  تغيير المصطلحات

  ٢١ – ١٥ إستنتاج  عمالتعريف األ
  ٥٧ – ٢٢ اجإستنت  عمال األإندماج محاسبة طريقة

  ٢٨ – ٢٤ إستنتاج  أسباب اعتماد طريقة اإلستمالك
  ٥٤ – ٢٩ إستنتاج  أسباب رفض طريقة التجميع

  ٣٥ – ٢٩ إستنتاج  إقتصادياًستمالك متشابهة اإل و الدمجعمليات
  ٤٠ – ٣٦ إستنتاج  متوفرة غير مفيدة في اتخاذ القرارالمعلومات ال

  ٤٣ – ٤١ إستنتاج   التاريخيةكلفةت مع نموذج محاسبة النسجامعدم اإل
  ٤٥ – ٤٤ إستنتاج  كافياً رداً اإلفصاح ال يعتبر
  ٤٨ – ٤٦ إستنتاج  التكلفة حيثغير مجدي من 

  ٥٢ – ٤٩ إستنتاج  لالستبقاء  كافياً سبباً ال تشكلقتصادية مدركة إ عواقب
  ٥٤ – ٥٣ إستنتاج  إصالح األخطاء في طريقة اإلستمالك

  ٥٧ – ٥٥ إستنتاج  طريقة البداية الجديدة
  ٧٩ – ٥٨ إستنتاج  النطاق

  ٦١ – ٥٩ إستنتاج   بموجب السيطرة المشتركةالمنشآت إندماجعمليات مشتركة وال المشاريع
  ٦٣ – ٦٢ إستنتاج  ربحيةالمنظمات غير ال

  ٧٧ – ٦٤ إستنتاج   المنشآت المتبادلةعمليات إندماج
  ٧٩ – ٧٨ جإستنتا  عمليات اإلندماج المتحققة بعقد مستقل فقط

  ٤٠٠ – ٨٠ إستنتاج  تطبيق طريقة اإلستمالك
  ١٠٥- ٨٢ إستنتاج  ة المشتريةأتحديد المنش
  ٩٢ - ٨٤ إستنتاج  ١٤١ في بيان معايير المحاسبة المالية رشاداتوضع اإل
  ١٠١ – ٩٣ إستنتاج  ٣ في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رشاداتوضع اإل

تبـادل  الذي تم من خـالل       عمال األ إندماجفي  ة المشترية   أتحديد المنش 
  حصص الملكية

  ٩٧ – ٩٤ إستنتاج

  ١٠١ – ٩٨ إستنتاج  عمال األإندماج إلتمام منشأة جديدة إذا تشكلتتحديد المنشآة المشترية 
 والمعيار  ١٤٤ بيان معايير المحاسبة المالية      إرشاداتمقاربة وتوضيح   

  د المنشأة المشترية لتحدي٣الدولي إلعداد التقارير المالية 
  ١٠٣-١٠٢ إستنتاج

 منشآت متبادلـة    ينطوي على  الذي   عمال األ إندماجة المشترية في    أتحديد المنش 
   فقط

  ١٠٥-١٠٤ إستنتاج

  ١١٠ - ١٠٦ إستنتاج  تحديد تاريخ اإلستمالك
 ات المـضمونة  لتزاماإلو  القابلة للتحديد وقياسها   مستملكةال صولاألباإلعتراف  

   المشتراةوأي حصة غير مسيطرة في المنشآة القابلة للتحديد
  ١١٣ -١١١ إستنتاج

  ١٩٦ – ١١١ إستنتاج  اإلعتراف
  ١٣٠ – ١١٢ إستنتاج  شروط اإلعتراف

  ١١٤ – ١١٣ إستنتاج   في تاريخ اإلستمالكلتزاماإل أوصل األ
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  ١٢٤ – ١١٥ إستنتاج  عمال األإندماج من جزًء
  ١٢٥ إستنتاج   في موثوقية القياس٣  المالية الدولي إلعداد التقاريرالمعيار مقياس
التـدفق  منـافع   في احتمالية    ٣  الدولي إلعداد التقارير المالية    المعيار مقياس

  الصادروالواردة 
  ١٣٠ – ١٢٦ إستنتاج

  ١٨٤ – ١٣١ إستنتاج   ات مضمونةإلتزاموقابلة للتحديد  مستملكة أصولباإلعتراف 
  ١٤٣ – ١٣٢ إستنتاج  المنشأة المشتراهإلغاء أنشطة  أو إعادة الهيكةب المرتبطةاإللتزامات 

  ١٤٨ – ١٤٤ إستنتاج  عقود اإليجار التشغيلية
  ١٥٦ – ١٤٩ إستنتاج  أصول البحث والتطوير

  ١٨٤ – ١٥٧ إستنتاج   الشهرةعنتمييز األصول غير الملموسة القابلة للتحديد 
  ١٨٨ – ١٨٥ ستنتاجإ  تصنيف وتحديد األصول المستملكة واإللتزامات المضمونة

  ١٩٦ – ١٨٩ إستنتاج  إرشادات اإلعتراف والتصنيف والقياس لعقود التأمين وإعادة التأمين
  ٢٦٢ – ١٩٧ إستنتاج  القياس

  ٢٤٥ – ١٩٨ إستنتاج  لماذا يتم وضع القيمة العادلة كمبدأ للقياس ؟
  ٢٠٤ - ١٩٨ إستنتاج  واإللتزامات المضمونة القابلة للتحديد األصول المستملكة 

  ٢٢١ – ٢٠٥ إستنتاج  الحصص غير المسيطرة
  ٢٤٥ – ٢٢٢ إستنتاج   عن بنود محتملة، بما فيها القياس الالحقالناجمةقياس األصول واإللتزامات 

  ٢٥١ – ٢٤٦ إستنتاج  تعريف القيمة العادلة
  ٢٦٢ – ٢٥٢ إستنتاج  في تاريخ اإلستمالك ألصول مستملكة معينة  العادلة ةقياس القيم

  ٢٦٠ – ٢٥٢ إستنتاج  )بدل التقييم(صول ذات التدفقات النقدية غير مؤكدة األ
األصول التي ال تنوي المنشأة إستخدامها أو تنوي إستخدامها بطريقة تختلف           

  عن طريقة مشاركين السوق اآلخرين إلستخدامها
  ٢٦٢ – ٢٦١ إستنتاج

  ٣١١ – ٢٦٣ إستنتاج  اإلعتراف أو القياسمبدأ اإلستثناءات على 
  ٢٧٨ – ٢٦٥ إستنتاج  اإلعترافمبدئ  اإلستثناءات على 

  ٢٧٨ – ٢٦٥ إستنتاج   عن بنود محتملةالناجمةاألصول واإللتزامات 
  ٣٠٣ – ٢٧٩ إستنتاج  اإلستثناءات لكال مبدئي اإلعتراف والقياس

  ٢٩٥ – ٢٧٩ إستنتاج   الدخلضريبة
  ٣٠٠ – ٢٩٦ إستنتاج  ينمنافع الموظف

  ٣٠٣ – ٣٠١ جإستنتا  أصول التعويض
  ٣١١ – ٣٠٤ إستنتاج  إستثناءات على مبدأ القياس

  ٣٠٧ – ٣٠٥ إستنتاج  االستثناء المؤقت لألصول المحتفظ بها برسم البيع
  ٣١٠-٣٠٨ إستنتاج  الحقوق المعاد إستمالكها

  ٣١١ إستنتاج  مكافآت الدفع على أساس السهم
  ٣٨٢ - ٣١٢ إستنتاج  ر منخفضة وقياسهمااإلعتراف بالشهرة أو الربح المترتب على الشراء بأسعا

  ٣٢٧ - ٣١٣ إستنتاج  الشهرة المؤهلة كأصل
  ٣٢١ – ٣١٩ إستنتاج  ٦تعريف األصل في بيان مفاهيم مجلس معايير المحاسبة المالية 

  ٣٢٣ – ٣٢٢ إستنتاج  تعريف األصل في إطار مجلس معايير المحاسبة الدولية
  ٣٢٧ – ٣٢٤ إستنتاج  لشهرة االمتوفرة حولمالئمة المعلومات مدى 

  ٣٣٦ – ٣٢٨ إستنتاج  قياس الشهرة على أنها قيمة متبقية
  ٣٣١ – ٣٣٠ إستنتاج  استعمال القيمة العادلة للمقابل المالي بتاريخ اإلستمالك لقياس الشهرة

  ٣٣٦ – ٣٣٢ إستنتاج  ة المشترية في المنشآة المشتراة لقياس الشهرةأاستعمال حصة المنش
ل المالي وتحديد ما إذا كانت بنود معينة تعتبر جزًء من المقابـل             قياس المقاب 

  لمنشأة المشتراة لالمالي المنقول 
  ٣٧٠-٣٣٧ إستنتاج

  ٣٤٢ – ٣٣٨ إستنتاج  لحقوق الملكية المنقولة ألوراق المالية اتاريخ قياس 
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  ٣٦٠ – ٣٤٣ إستنتاج  المقابل المالي المحتمل بما في ذلك القياس الالحق
  ٣٦٠ – ٣٥٣ إستنتاج   الالحق للمقابل المالي المحتملالقياس

  ٣٦٤ – ٣٦١ إستنتاج  ستبدالإلمكافآت ا
  ٣٧٠ – ٣٦٥ إستنتاج  اإلستمالكقة بالالتكاليف ذات الع

  ٣٨١ – ٣٧١ إستنتاج  ةخفضن مبأسعار الشراء عمليات
  ٣٧٨ – ٣٧٤ إستنتاج  ن أخطاء القياسبسعر منخفض ع الشراء  عملياتتمييز
  ٣٨١ – ٣٧٩ إستنتاج  "ةيلبنتيجة الشهرة الس" عن منخفضة السعر الشراء عمليات تمييز

  ٣٨٢ إستنتاج  ات الزائدةالدفع
  ٣٨٩ – ٣٨٣ إستنتاج  عمال األإندماج من لألنوع الخاصة ةإضافي إرشادات
  ٣٨٩ – ٣٨٤ إستنتاج  على مراحلالمتحقق  عمال األإندماج
  ٤٠٠ – ٣٩٠ إستنتاج فترة القياس

  ٤٢٨ – ٤٠١ إستنتاج  حاتفصااإل
  ٤١٠ – ٤٠٣ إستنتاج  ١٤١بيان معايير المحاسبة المالية لمتطلبات اإلفصاح 
واألربـاح   والمبيعات   سعر الشراء تخصيص   حولمعلومات  الاإلفصاح عن   

  الصورية 
  ٤٠٥ - ٤٠٣ إستنتاج

  ٤٠٦ إستنتاج  بالشهرة المرتبطةفصاحات اال
  ٤٠٧ إستنتاج   الشهرةعدا غير الملموسة ولصاألب المتعلقةمعلومات الفصاح عن اإل

  ٤٠٩ - ٤٠٨ إستنتاج  خرىمتطلبات اإلفصاح األ
  ٤١٠ إستنتاج   االفصاحات في المعلومات المالية المرحلية 

  ٤١٨-٤١١إستنتاج   ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية متطلبات اإلفصاح في 
  ٤٢٢-٤١٩ج إستنتا  المعدلةمتطلبات اإلفصاح في المعايير 

 الخسارة للمنشأة   أو والربح   ندماجاإلفصاح عن المعلومات حول إيراد ما بعد اإل       
  هالمشترا

  ٤٢٨ – ٤٢٣إستنتاج 

  ٤٣٤ – ٤٢٩إستنتاج    واإلنتقالتاريخ النفاذ 
 من خـالل  أو للمنشآت المتبادلة ندماج اإلعمليات بالنسبة لواإلنتقالتاريخ النفاذ   
  عقد مستقل

  ٤٣٤ – ٤٣٣إستنتاج 

  ٤٣٩ – ٤٣٥إستنتاج   المنافع والتكاليف
    ٣ على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية المعارضةراء آلا

    الملحق
 في المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليـة        ستنتاجاتالتعديالت على أساس اإل   

  األخرى
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   حول اتستنتاجأساس اإل
  عمال األإندماج ٣تقارير المالية  إلعداد الالمعيار الدولي

  
  .  منهجزًء لكنهما ال يشكالن ٣ هذا وملحقه المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية اتستنتاجأساس اإليرافق 

  
  

 نظرة عامة
  

 إنـدماج  "٢٢ لمراجعة معيار المحاسبة الدولي      مشروعاً مجلس معايير المحاسبة الدولي      ٢٠٠١بدأ في عام    
ه األولي بهدف تحـسين نوعيـة محاسـبة         أعمالكجزء من جدول    ) ١٩٩٨ في عام    تعديلهتم  كما  " (عمالاأل

 علـى   عمـال  األ إنـدماج التطرق لمحاسبة   وقرر المجلس   .  والسعي وراء مقاربة عالمية له     عمال األ إندماج
  . مرحلتين

  
 إلى جانب   "عمال األ إندماج "٣ مسودة العرض    ٢٠٠٢، نشر المجلس في ديسمبر      وليكجزء من المرحلة األ   

مـع  " وسةم غير المل  صولاأل "٣٦مسودة عرض لتعديالت مقترحة ذات عالقة على معيار المحاسبة الدولي           
  . رسالة تعليق١٣٦جلس موتلقى ال. ٢٠٠٣بريل إ ٤موعد نهائي للتعليقات بتاريخ 

  
 ٣ر الماليـة     من خالل إصدار المعيار الدولي إلعداد التقاري       ٢٠٠٤ في مارس    وليالمرحلة األ نهى المجلس   أ

للمجلـس  األساسي   ستنتاجوكان اإل .  بشكل متزامن  ٣٨ و ٣٦ من معياري المحاسبة الدوليين      المعدلةوالنسخ  
وعليه، قرر المجلـس  .  استمالكعمليات فعلياً في تعتبر عمال األإندماج عمليات أن كافة وليفي المرحلة األ 

  . ك طريقة االستمال– عمال األإندماجأن يطلب استخدام طريقة 
  

وانهـى  .  في عدة مراحل   عمال األ إندماج حول   مشروعاً أيضاً ةعقد مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكي     
 من خالل إصدار بيـان مجلـس معـايير          ٢٠٠١ في يونيو    وليمعايير المحاسبة المالية المرحلة األ    مجلس  

 غيـر  صولالشهرة واأل "١٤٢لمالية وبيان مجلس معايير المحاسبة ا" عمال األإندماج "١٤١المحاسبة المالية   
 وتوصـل   ٣ مشابها للمعيار الدولي إلعداد التقارير الماليـة         وليوكان نطاق المرحلة األ   " الملموسة األخرى 

  .  مشابهة فيما يتعلق بالقضايا الرئيسيةاتإستنتاجمجلس معايير المحاسبة المالية إلى 
  

وقررا أنه من الممكـن عمـل       . تقريباًما في نفس الوقت     بدأ المجلسان بمناقشة المرحلة الثانية من مشروعيه      
لـذلك  . عمـال  األإندماجعايير متشابهة لمحاسبة متحسين جوهري على اعداد التقارير المالية لو كان لديهما      

  . اتستنتاجرحلة الثانية للمشروع كمجهود مشترك بهدف التوصل إلى نفس اإلعمل الماتفق المجلسان على 
  

ونشر المجلسان في يونيو .  تطبيق طريقة االستمالكإرشاداتلثانية من المشروع إلى وتتطرق المرحلة ا
 وبيان معايير ٣ مشودة عرض للمرجاعات التي تمت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ٢٠٠٥

دولي ، إلى جانب مسودة عرض لتعديالت مقترحة ذات عالقة على معيار المحاسبة ال١٤١المحاسبة المالية 
، مع موعد "البيانات المالية الموحدة "٥١ المحاسبية بحاثونشرة األ" البيانات المالية الموحدة والمنفصلة "٢٧

  . رسالة تعليق٢٨٠وتلقى المجلس ما يزيد على . ٢٠٠٥كتوبر أ ٢٨نهائي للتعليقات بتاريخ 
  
 الخاصة بهما، وهما المعيـار    معدلةنهى المجلسان المرحلة الثانية من المشروع من خالل إصدار المعايير ال          أ

وبيـان مجلـس معـايير      ) ٢٠٠٨ في عام    تعديلهكما تم   " (عمال األ إندماج "٣الدولي إلعداد التقارير المالية     
والتعديالت ذات العالقة على معيار     " عمال األ إندماج) "٢٠٠٧ في عام    تعديلهكما تم    (١٤١المحاسبة المالية   
الحصص غير المـسيطرة فـي البيانـات      "١٦٠ معايير المحاسبة المالية      وبيان مجلس  ٢٧المحاسبة الدولي   
  ". المالية الموحدة
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  مقدمة
  

 مجلس معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة        دراسات هذا   اتستنتاجأساس اإل يلخص     ١ إستنتاج
لين لكل منهما، وهمـا      الواردة في  المعيارين المعد     اتستنتاجاإلالمالية األمريكي في التوصل إلى      

، وبيان مجلس   )٢٠٠٨ في   تعديلهكما تم    (عمال األ إندماج ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية      
أسـاس  ويـشمل   ).  ٢٠٠٧فـي    تعديلهكما تم    (عمال األ إندماج) ١٤١(معايير المحاسبة المالية    

 أولـي وقـد  .   أخـرى  معينة ورفض طرقاألسباب التي دفعت المجلسين إلى قبول        اتستنتاجاإل
  . أهمية لبعض العوامل أكثر من غيرهاالمختلفين أعضاء المجلسين 

  
 بدون  ،١٤١بيان معايير المحاسبة المالية      و المعدل ٣يشمل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية         ٢ إستنتاج

إلعداد التقارير  المعيار الدولي    الرئيسية التي توصل إليها كل مجلس في         اتستنتاجاإل ،إعادة نظر 
.  "عمـال  األ إنـدماج " بعنـوان    ١٤١بيان معايير المحاسبة المالية     و) ٢٠٠٤صدر عام    (٣المالية  

تشير إليها  التي   (طريقة الشراء  اشتراط تطبيق    الواردة، من بين امور أخرى،     اتستنتاجوتشمل اإل 
لتحديد ابلية  اق ومعيار   لعما األ إندماج عملياتع  لمحاسبة جمي ) طريقة اإلستمالك بة  المعدلالمعاير  

 أسـباب  اتستنتاجأساس اإلويشمل .  لإلعتراف باألصل غير الملموس بشكل منفصل عن الشهرة      
 التي توصل إليها المجلسان فـي مـداوالتهما         اتستنتاج باإلضافة إلى أسباب اإل    اتستنتاجتلك اإل 

 الخاصـة   معدلـة اليير  ونظرا لكون أحكام المعا   .  معدلةال المعايير   هاالمشتركة التي تمخضت عن   
مما هـو   ) ١٤١( بيان معايير المحاسبة المالية      بالنسبة أكبر   بتطبيق طريقة اإلستمالك تمثل تغيراً    

 اتسـتنتاج أساس اإل ، فقد تضمن    ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية      في النسخة السابقة من     
 مجلـس معـايير     اتإستنتاجقشة   مجلس معايير المحاسبة المالية أكثر من منا       اتستنتاجمناقشة إل 

  . عمال األإندماجالمحاسبة الدولية، في المرحلة الثانية من مشروعيهما الخاصين ب
  

 اتسـتنتاج أساس اإل لتعليقات الواردة على مسودات العرض، يشير       ل المجالس   دراسةمناقشة  أثناء    ٣ إستنتاج
 ٣لدولي إلعداد التقارير الماليـة      المعيار ا إلى مسودة العرض التي سبقت النسخة السابقة من         هذا  
 لعامها مسودة العرض    فبوص ١٤١المحاسبة المالية   عايير  بيان م إلى مسودة العرض التي سبقت      و

 بوصـفها مـسودة     معدلـة ويشير إلى مسودة العرض المشتركة التي سبقت المعايير ال        .  ١٩٩٩
المجلـسين عنـد    مسودات العرض األخرى التي نشرها كل من        تم شرح   و. ٢٠٠٥العرض لعام   

فـي  ) ١٤١( وبيان معايير المحاسـبة الماليـة   ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية     إعداد من   
 إلعـداد   المعـدل المعيار الـدولي    يشير  ،  اتستنتاجأساس اإل وفي  .  سياق القضايا التي تناوالها   

إلى النـسخ   ،  معدلةاليير  والمعا) ١٤١ (المعدلوبيان معايير المحاسبة المالية     ) ٣(التقارير لمالية   
؛ أمـا   )١٤١( وبيان معايير المحاسبة المالية      ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       من   معدلةال

 فهـي   )١٤١( وبيان معايير المحاسبة المالية      ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       اإلشارة إلى 
 . إشارة إلى النسخ األصلية من تلك المعايير

  
تداول كل من المجلسين المسائل في المرحلة الثانية من المشروع وتوصال إلى نفس النتـائج فـي                   ٤ تاجإستن

 وبيـان معـايير     ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       بين   ختالفاتوقائمة اإل . أغلب المسائل 
 الجوهريـة  تالفاتختبين اإل) حيةيضاًوالمعروضة بعد األمثلة األ) (١٤١ (المعدلالمحاسبة المالية   

-٢٠٥ ستنتاجأنظر فقرات اإل   ( المشتراة المنشآةالمتبقية؛ وأهمها قياس الحصة غير المسيطرة في        
 التـي توصـل المجلـسان إلـى نفـس           معدلـة الكما أن تطبيق بعض أحكام المعايير         ).  ٢٢١
 -: فيختالفات بشأنها ربما يختلف بسبب اإلاتستنتاجاإل
على سبيل المثـال    ف.  معدلةالالس والتي تشير إليها المعايير      ة األخرى للمج  معايير المحاسب   )أ (

)  الـضريبة المؤجلـة    أصولك( مستملكة معينة    صولألمتطلبات اإلعتراف والقياس    تشير  
إلى المعايير الدولية إلعداد التقـارير      ) ات منافع الموظفين  إلتزامك (ات المضمونة لتزاماإلو

  .  من مقاييس القيمة العادلةبدالً الحالية عموماًبولة مبادئ المحاسبة األمريكية المق أوالمالية 
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، يتطلـب    فمجلس معايير المحاسبة المالية، مـثالً     . ممارسات اإلفصاح الخاصة بالمجلسين    )ب (
أما مجلس معايير   .  العامة فقط  المنشآت إفصاحات معينة من قبل      أومعلومات إضافية معينة    

  .  المدرجة وغير المدرجةالمنشآت يميز بين المحاسبة الدولية فليس له متطلبات مماثلة، وال

أحكام انتقالية معينة للتغيرات في الممارسات المحاسبية السابقة للشركات األمريكية وغيـر              )ج (
 . األمريكية التي كانت مختلفة في السابق

  

  عمال األإندماجتعريف 
  

 إنـدماج  "المالية تعريـف  مجلس معايير المحاسبة    ب الخاصة   ١٩٩٩ عام مسودة العرض ل   إقترحت  ٥ إستنتاج
 أو أعمـال مؤسـسة    التي تشكل    صولاألصافي   على أنه يحدث حين تستملك منشأة ما         "عمالاأل

 أو المنشآة أكثر، وتنال بذلك السيطرة على تلك        أو في منشأة أخرى     حقوق الملكية حصص  تستملك  
عامالت معينة يغطيها   وقد قال العديد من المجاوبين على التعريف المقترح أنه يستثني م          .  المنشآت

نال فيهـا   ال ت  المعامالت التي     وخصوصاً ،"عمال األ إندماج ")١٦(رأي مجلس ممارسات التدقيق     
 عمليـات ك( المدمجة   المنشآةإحدى مجموعات المساهمين السابقة للمنشآت المدمجة السيطرة على         

 عـام  مسودة العرض ل    إعادة مداوالت  وأثناء).   المتساوية المنشآتالتجميع والضم وما يسمى دمج      
تضمين مثل تلك المعامالت في تعريـف       نه يجب   أمجلس معايير المحاسبة المالية      إستنتج،  ١٩٩٩
) ١٠(ولذا فقد أشارت الفقـرة      ).  ١٤١( وفي نطاق بيان معايير المحاسبة المالية        عمال األ إندماج

 عمـال  األ إندماج ياتعملإلى أن ذلك ينطبق كذلك على       ) ١٤١(بيان معايير المحاسبة المالية     من  
دمجة، كمجموعة، بأغلبية حقـوق التـصويت فـي          الم المنشآتالتي ال يحتفظ فيهاأي من مالكي       

إال أن مجلس معايير المحاسبة المالية أقر حينهـا         .   يحصل على تلك األغلبية    أو المدمجة،   المنشآة
وي في مشروع آخر أن     ، وقال أنه ين    تلك قد ال تكون إستمالكاً     عمال األ إندماج عملياتبأن بعض   

 التي ال تشكل إستمالكا، باستخدام طريقة       عمال األ إندماج عملياتينظر فيما إذا كان يجب محاسبة       
  .  من طريقة الشراءبدالًالبداية الجديدة 

 
 أو المنـشآت جمـع    "أنـه  على   عمال األ إندماج  ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية      عرف     ٦ إستنتاج

المعيار الدولي إلعداد التقـارير     وعند إعداد   ".  لمنفصلة  في منشأة واحدة معدة للتقارير       ا عمالاأل
 الوارد في بيان    عمال األ إندماج  نظر مجلس معايير المحاسبة الدولية في اعتماد تعريف           ٣المالية  

ـ        فعل ذلك نظراً  يولم  ).  ١٤١(معايير المحاسبة المالية     كال  ألن ذلك التعريف قد استثنى بعض أش
الـذي اسـتبدل    ( عمال األ إندماج) ٢٢( التي اشتمل عليها معيار المحاسبة الدولي        عمال األ إندماج

التـي ال ينـال     ) ٥ إستنتاج( فقرةال، كتلك المذكورة في     )٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية      ب
.   المدمجـة  شآةالمنفيها أي من مجموعات المساهمين السابقين للمنشآت المندمجة، السيطرة على           

 إنـدماج   بشكل أساسي على تعريف       ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       لذلك فقد أبقى     ووفقاً
  ). ٢٢( الوارد في معيار المحاسبة الدولي عمالاأل

  
 وبيان  ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       موضوعا للتباعد بين     عمال األ إندماجتعريف  كان     ٧ إستنتاج

) ١٤١(بيان معـايير المحاسـبة الماليـة        كما أن التعريف في     ).  ١٤١(معايير المحاسبة المالية    
صـافي  السيطرة بوسائل أخـرى غيـر إسـتمالك         الذي يتم فيه الحصول على       ندماجاستثنى اإل 

وكان من أهداف المرحلة الثانية من المشروع الذي أنـتج بيـان            .   حصص المالكين  أو صولاأل
إعادة النظر فيما إذا كانت محاسبة التغير فـي الـسيطرة           ) ١٤١ (المعدلبة المالية   معايير المحاس 
 . يجب أن تختلف تبعا لطريقة الحصول على السيطرة عمالاألمؤسسة ستمالك الناتج عن إ

 
، تشمل اعتماد   عمال األ إندماجنظر مجلس معايير المحاسبة المالية في عدة بدائل لتحسين تعريف              ٨ إستنتاج

فذلك التعريف يـشتمل علـى      .  ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية      عريف الوارد لها في     الت
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إال أن مجلس معايير    . ةالمعدل األحداث األخرى الواقعة ضمن نطاق المعايير        أوجميع المعامالت   
قـارير  المعيار الدولي إلعـداد الت     الوارد في    عمال األ إندماجأن تعريف    إستنتاجالمحاسبة المالية   

 عمال األ إندماج كان عاما جدا بالنسبة للغايات التي وضع من أجلها ألنه يسمح بتضمين              ٣المالية  
 .  المستملكةالمنشآةالتي ال تقع تحت سيطرة تلك  أكثر من أو  أعماللمؤسسة 

 
يهـا  ألن مجلس معايير المحاسبة المالية ينظر في جميع التغيرات في السيطرة التـي تـستملك ف                 ٩ إستنتاج

، فقد قرر توسيع التعريـف      إقتصادياًمتشابهة  حداثا   أ أو، بإعتبارها معامالت    أعمالمؤسةة   المنشآة
 من الحصول على الـسيطرة علـى        المنشآة األحداث األخرى التي تمكن      أوليشمل كل المعامالت    

 المحاسـبة، واكتمـال     إرشـادات وسيزيد تطبيق التعريف الموسع من اتساق       .  عمالمؤسسة األ 
ك ل، وقابلية ت  ا وأنشطته ااتهإلتزام و ة المستملك عمالمؤسسة األ  أصولمعلومات الناتجة والمتعلقة ب   ال

  . المعلومات للمقارنة
 
وكانت النتيجة اعتمـاد مجلـس معـايير        .  عمال األ إندماجكما أعاد المجلس النظر في تعريف         ١٠إستنتاج

والحـظ مجلـس معـايير      .  التعريـف نفس  لالمحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة المالية       
 يمكن أن يفهم علـى أنـه يتـضمن          ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية      المحاسبة الدولية أن    

تغييـر  يحدث  ال  وبالتالي   معاملة مسببة،    أوالظروف التي قد ال يوجد فيها حدث اقتصادي مسبب          
المعيار الدولي إلعـداد     الوارد في    وعلى سبيل المثال فبموجب التعريف    .   االقتصادية المنشآةفي  

 التي يسيطر عليها    المنشآت، فإن قرار الفرد بإعداد بيانات مالية مشتركة لجميع          ٣التقارير المالية   
وخلص مجلس معايير المحاسبة الدولية إلـى القـول         .  أعمال إندماج لبعضها يمكن أن يشكل      أو

بة توحيد، وأن التعريف الوارد في       كحدث اقتصادي وليس كمحاس    عمال األ إندماجبوجوب وصف   
 .  يحقق هذا الشرطمعدلةالالمعايير 

  
المعيار الدولي إلعداد الحظ مجلس معايير المحاسبة الدولية أنه على الرغم من أن تعريف   ١١إستنتاج

 تأسيس عملياتسعاً في نطاقه بدرجة كافية تشمل  كان واعمال األندماج إل٣التقارير المالية 
 من  الخاصة بتأسيس المشاريع المشتركةعمليات تلك االإستثناءشتركة، إال أنه تم المشاريع الم

 من نطاق ريع المشتركة المشاستثناءإلونظراً . ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية نطاق 
 أنواع  يهدف ليشمل في االشتمال علىعمال األندماج إلالمعدل التعريف ، فإنمعدلةالالمعايير 

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  نطاق مبدئياًالت وغيرها من األحداث التي يتضمنها امالمع
٣ .  

  
  عمال األإندماج عمليات الذين يعتبرون ٢٠٠٥ عام على مسودة العرض لاوبينقال بعض المج  ١٢إستنتاج

 المنشآةيطر فيه حدث آخر تس أو كمعاملة عمال األإندماجعريف  ته يبدو أنأنب" ات حقيقيةإندماج"
خلص المجلسان وقد .  الحقيقية الدمجعمليات  أكثر يستثنيأو ةواحد أعمالمؤسسة المشترية على 

 إندماج وتعريف ةالمعدل نطاق المعايير  في  اإلشارة إلى أن يهدف مباشرةر الطرقإلى أن أكث
اطة بيان ذلك ي منها، هي ببسات الحقيقية، في حال حدوث أندماجاالشتمال على اإل عمالاأل

  .  الواقع
  

 إندماج أنه لم يتضح ما إذا كان تعريف ٢٠٠٥ عامقال بعض المجاوبون في مسودة العرض ل  ١٣إستنتاج
 إندماج عمليات عكسية وربما  إستمالكعمليات على ة يشتمالنالمعدل ونطاق المعايير عمالاأل

 إستمالك  التي تمالمنشآةهي  و– منشأة واحدة  في اإلستمالك العكسيأن الحظ المجلسان.  أخرى
على األخرى )  قانونية ليسترغم أنهاب(قتصادية االسيطرة تملم ال  –حصصها من حقوق الملكية 

 من المعيار الدولي ١٥ كما هو مشار إلى ذلك في الفقرة ب  المشتريةالمنشآةوبالتالي تكون هي 
 من غير الالزم تبيان إدراج أنهإلى  المجلسان ، وعليه فقد خلص٣ إلعداد التقارير المالية المعدل

  . وبالتالي في نطاق المعايير المعدلةعمال األإندماجاالستمالك العكسي في تعريف 
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   المصطلحاتتغيير
  

 فقد ونتيجة ذلك،.  غياب معاملة الشراء فيعمال األإندماج ، قد يحدثةالمعدل المعايير كما تبين  ١٤إستنتاج
حاسبة  لوصف أسلوب مالتي كانت تستخدم سابقا ريقة الشراءط مصطلح  إستبدالقرر المجلسان 

ولتفادي اإلرباك، . طريقة اإلستمالك مصطلحة، بالمعدل المعايير  الذي تقتضيهعمال األإندماج
المعيار الدولي إلعداد  بما فيها اإلشارة إلى  دائماًالمصطلح هذا اتستنتاجأساس اإل يستخدم

ومسودات العرض السابقة وغيرها من  (١٤١المحاسبة المالية  وبيان معاير ٣التقارير المالية 
 . طريقة الشراء مصطلح، التي تستخدم )الوثائق

  

  األعمالتعريف 
  

 أي حـدث آخـر      أو في المعايير المعدلة على أنه ال تكون المعاملة          عمال األ إندماجينص تعريف     ١٥إستنتاج
) منشأة مشتراه  ( تشكل عمالً  ات المضمونة زاملتاإل المستملكة و  صول كانت األ   إال إذا  أعمال إندماج

  . عمالاأل يعرق الملحق أ معنىو
 

 لفريـق   ٣-٩٨ اإلصدار   بل أشار إلى   عمالاألتعريف   ١٤١يان معايير المحاسبة المالية   ب يشمل   لم  ١٦إستنتاج
 أو منتجـة    أصولحديد ما إذا كانت المعاملة غير النقدية تضم استالم           ت -مهام القضايا المحتملة    

.  تشكل عمـال   صول المتعلقة بتحديد ما إذا كانت مجموعة من صافي األ         رشادات حول اإل  -عمالأ
 فريـق   ٣-٩٨ إصدار   إرشاداتوقد بين بعض الممثلين أن بعض الجوانب المحددة في تعريف و          

 ينبغي على   أنهوقد اقترحوا   . مهام القضايا المحتملة كانت محصورة ومضللة على نحو غير الزم         
 كجزء مـن مرحلـة      رشاداتالمحاسبة المالية اعادة مناقشة ذلك التعريف وتلك اإل       مجلس معايير   

وباإلضافة إلى مناقشة كيفية تحـسين تعريفـه        . المشروع هذه، وقد وافق المجلس على عمل ذلك       
ه، قرر مجلس معايير المحاسبة المالية، باالنضمام مع مجلس معايير المحاسبة الدوليـة،             إرشاداتو

   .عمالن إلى وضع تعريف مشترك لمصطلح األأن يسعى المجلسا
  

 ، لم يكن لدى مجلس معايير المحاسبة الدولية         ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية      قبل إصدار     ١٧إستنتاج
 لفريـق مهـام     ٣-٩٨ في اإلصدار    ة الوارد ة لتلك  مماثل إرشادات أو عمال األ ندماجأي تعريف إل  

، قـرر مجلـس     ٣مسودة العـرض    ع اقتراحات المجاوبين على     ا م إنسجامو.   القضايا المحتملة 
.  ٣المعيار الدولي إلعـداد التقـارير الماليـة          في   عمالمعايير المحاسبة الدولية تقديم تعريف لأل     

 في اإلصدار   ة الوارد رشادات اإل وخالل وضع ذلك التعريف ناقش مجلس معايير المحاسبة الدولية        
 المداوالت التي جرت حول هذا الموضوع       برغم ذلك كانت  .  لفريق مهام القضايا المحتملة    ٣-٩٨

 ٣ مفيدة في وضع التعريف الوارد في المعيار الدولي إلعداد التقـارير الماليـة               حتى ذلك التاريخ  
ريق مهـام القـضايا      لف ٣-٩٨ مختلفا في بعض جوانبه عن ذلك  الوارد في اإلصدار            حيث ظهر 
 من العـاملين     أياً ٣لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية      ا ، لم يتضمن   سبيل المثال  فعلى. المحتملة

  -: لفريق مهام القضايا المحتملة٣-٩٨وارد في اإلصدار التاليين، وكالهما 

   ؛ وا بذاتهستمرار على اإلةقادر عمالمؤسسة األكون تاشتراط أن   )أ (

فيهـا  تبدأ   التي لم    التطوير المنقولة في مرحلة     صولاألبأن مجموعة األنشطة و    فتراضاإل  )ب (
 . أعمالمؤسسة ، ال تشكل  األساسية المخططةعملياتال

 
 التعريفـات    ناقش المجلسان مالءمة   ،عمال األ إندماجهما الخاص ب  في المرحلة الثانية من مشروع      ١٨إستنتاج

ومن أجل معالجة أوجـه القـصور       .   مشترك  محسن  في محاولة لوضع تعريف    عمالالحالية لأل 
.   الخـصوص   بذلك ة المتعلق رشادات اإل  ووضحاً عمال تعريفيهما لأل  انوسوء التفسير، عدل المجلس   

 -:وكانت أهم التعديالت وأسبابها كاآلتي
المعيار الدولي إلعداد التقـارير      الذاتية كما حصل في      ستمرارية اإل إستثناء في   ستمرارإلل  )أ (

يجـب   صول من ذلك على أن المجموعة المتكاملة من األنشطة واأل         بدالً والنص   ٣المالية  
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 تكـاليف   أوأن تكون قابلة لإلجراء واإلدارة لغايات توفير عائد على شكل أربـاح أسـهم               
 غيرهم من المـالكين     أو أية منافع اقتصادية أخرى، بشكل مباشر، للمستثمرين         أومخفضة  

 عمـال األمؤسـسة   فالتركيز على القدرة على تحقيق أهداف       .   المشاركين أو األعضاء   أو
  . اسير الضيقة التي صاحبت اإلرشاد السابقيساعد على تفادي التف

لتي استخدمت في كـل مـن       ، ا  ومخرجات عملياتمدخالت و ح معاني المصطلحات    أيضاً  )ب (
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية      لفريق مهام القضايا المحتملة و     ٣ الفقرة   ٩٨اإلصدار  

عد على التخلص من    ح معاني تلك المصطلحات مع غير ذلك من التعديالت يسا         أيضاًف.  ٣
 مغرقة في التفصيل مع األخطاء في التفسير التي تنشأ أحيانا عن مثل             إرشاداتالحاجة إلى   

  .  رشاداتتلك اإل

 المطبقة عليها هي أساسية، وأنه رغم كـون المخرجـات           عملياتح أن المدخالت وال   يضاًإ  )ج (
ولذا يمكن أن   .  ذلكوالنتائج الناشئة هي مخرجات حالية إال أنه ال ضرورة لها ألن تكون ك            

 واألنشطة عمال إذا كانت تلـك المجموعـة قابلـة           صولتشكل المجموعة المتكاملة من األ    
إن توضيح عدم الحاجـة إلـى أن        .   لإلجراء واإلدارة كي تؤدي إلى المخرجات الناتجة      

، يـساعد علـى     )أ(تكون المخرجات حالية كي تشكل المجموعة المتكاملة عمال، مع البند           
 لفريـق مهـام القـضايا       ٣-٩٨تفسيرات الضيقة لإلرشاد الوارد في اإلصـدار        تفادي ال 
 . المحتملة

 التي اسـتعملها    عمليات ال أو ليست بحاجة إلى تضمين جميع المدخالت        عمالح أن األ  أيضاً  )د (
 في إنتاج   ستمرار على اإل  قادراً، إذا كان المشارك في السوق       عمالالبائع في تشغيل تلك األ    

ح يضاًكما يساعد هذا األ   .  هعملياتم، مثال، بدمج العمل مع مدخالته و      المخرجات، بأن يقو  
 أوعلى تفادي الحاجة إلى اإلرشاد المغرق في التفصيل وتقدير ما إذا كان أحد المـدخالت                

 .  المفقودة ثانوياعملياتال

 أن المجموعة المتكاملة في مرحلـة اإلعـداد ال تـشكل            فتراض اإل إستثناء في   ستمراراإل  ) هـ(
ها الرئيسية المخطط لها، كما حـصل فـي         عمليات، لمجرد أنها لم تبدأ بعد ب      أعمالمؤسسة  

 ينسجم مع التركيز على     فتراضفاستبعاد ذلك اإل  .  ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية      
ويساعد على تفادي التفسيرات    )) أ(البند  ( عمالاألمؤسسة  تقييم القدرة على تحقيق أهداف      

 . ي صاحبت اإلرشاد السابقالضيقة الت
  
 لمـا ورد     مماثالً  مسبقاً اًإفتراضة  المعدلإذا كان يجب تضمين المعايير       ما   كما نظر المجلسان في     ١٩إستنتاج

مؤسـسة   تشكل صول لفريق مهام القضايا المحتملة والقائل بكون مجموعة األ   ٣-٩٨في اإلصدار   
 مجموعة الخبراء فـي مجلـس معـايير         وقد رأى بعض أعضاء   .  إذا كانت الشهرة حالية    أعمال

ورغـم  .  نافعاً عملياً يؤدي إلى حلقة مفرغة ال تشكل إرشادا         فتراضالمحاسبة المالية أن ذلك اإل    
 قد يفيد في تفادي تفـسيرات تعريـف         فتراضتعاطف المجلسين لتلك اآلراء فقد ذكرا أن ذلك اإل        

ة على المعـامالت    المعدل المعايير   داتإرشاالتي تعيق الغاية المذكورة من تطبيق        عمالاألمؤسسة  
 عملية تقدير ما إذا مجموعة معينة       فتراضكما قد يبسط ذلك اإل    .  المشابهة من الناحية االقتصادية   

 التطبيقيـة   رشـادات ولذا فقد أبقـت اإل    .  عمالاألمؤسسة   تطابق تعريف    صولمن األنشطة واأل  
  . فتراضة على ذلك اإلالمعدلللمعايير 

  
 عملياتة بحيث يشمل جميع المعدل المجلسان ما إذا كان يجب توسيع نطاق المعايير  درس٢٠إستنتاج

 أن القيام بذلك يغنيهما عن الحاجة إلى التفريق بين ، وقد الحظاًصولإستمالك مجموعات من األ
، إال أعمالمؤسسة وبين تلك التي ال تعتبر  أعمالمؤسسة  عن عبارةهذه المجموعات التي هي 

 عمال إستمالك األعملياتة بحيث يتعدى المعدل الحظا أن توسيع نطاق المعايير أن المجلسين
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 والمداوالت حول قضايا أخرى وتأخير تنفيذ تحسينات المعايير بحاثسيتطلب مزيداً من األ
ة بالنسبة المعدلة على الممارسة، وبناًء على ذلك لم يقم المجلسان بتوسيع نطاق المعايير المعدل

 المعدلمن المعيار الدولي ) ب(٢تصف الفقرة . صولك جميع مجموعات األ إستمالعملياتل
  .  المحاسبة المعتادة على إستمالك أصل ما) ٣(إلعداد التقارير المالية 

  
) ٤٦(تفسير مجلس معايير المحاسبة المالية ) ٤١ (المعدلعدَّل بيان معايير المحاسبة المالية   ٢١إستنتاج

تفسير مجلس معايير (توحيد منشآت الحصص المتغيرة ) ٢٠٠٣  في شهر ديسمبر عامالمعدل(
 لمنشأة ذات حصص متغيرة والتي هي وليللتوضيح بأن التوحيد األ) ٤٦ (المعدلالمحاسبة المالية 

ات والحصص لتزام واإلصولوبالتالي فإن األ.  أعمال إندماجعن عبارة تكون  أعمالمؤسسة 
نبغي أن تقاس وفقاً لمتطلبات بيان معايير المحاسبة غير المسيطرة لمنشأة الحصص المتغيرة ي

سابقاً، تطلب ) ٤٦ (المعدلتطلب تفسير مجلس معايير المحاسبة المالية ).  ١٤١ (المعدلالمالية 
 تقاس أعمالات وحصصاً غير مسيطرة لمنشآت الحصص المتغيرة والتي هي إلتزام وأصوالً

المالية إلى أن منشآت الحصص المتغيرة التي خلص مجلس معايير المحاسبة . بالقيمة العادلة
 صول يجب أن تمنح نفس إستثناءات اإلعتراف والقياس بالقيمة العادلة الممنوحة ألأعماالًتعتبر 

 التوحيد األوليقرر مجلس معايير المحاسبة المالية أنه لدى إجراء .   المستملكةعمالات األإلتزامو
) عدا عن الشهرة (صولأنه ينبغي أن يتم اإلعتراف األ، مؤسسةمتغيرة وليست الحصص اللمنشأة 
ات والحصص غير المسيطرة وقياسها وفقاً لمتطلبات بيان معايير المحاسبة المالية لتزامواإل

وليس بالقيمة العادلة كما كان مطلوباً سابقاً من قبل تفسير مجلس معايير المحاسبة ) ١٤١ (المعدل
يير المحاسبة المالية إلى ذلك القرار لنفس األسباب المبينة وقد توصل مجلس معا).  ٤٦(المالية 

 لقياس القيمة العادلة ألصل إستثناءيتيح ) ١٤١ (المعدلأعاله، أي أن بيان معايير المحاسبة المالية 
 بالقيمة العادلة إلى حدوث عدم لتزام اإلأو معين، وسيؤدي طلب قياس نفس نوع األصل إلتزام أو

ذا النص، لم يعد مجلس معايير المحاسبة المالية النظر في المتطلبات الموجودة باستثناء ه.  اتساق
للتوحيد المبدئي لمنشأة ذات حصص متغيرة ) ٤٦ (المعدلتفسير مجلس معايير المحاسبة المالية 

 .   أعمالمؤسسة ال تعتبر 
  

  عمال األإندماجطريقة محاسبة 
  

 استخدام إما طريقة    ١٦ ورأي مجلس ممارسات التدقيق      ٢٢ أجاز كل من معيار المحاسبة الدولي       ٢٢إستنتاج
 برغم أنه لـم يكـن النيـة مـن           عمال األ إندماج) التجميع( طريقة تجميع حصص     أواإلستمالك  

 ٣ مـسودة العـرض      إقترحـت .  الطريقتين أن تكونا بديلتين لنفس مجموعة الحقائق والظروف       
 عمـال  األ نـدماج  اإل عملياتحاسبة كافة    اتباع طريقة اإلستمالك لم    ١٩٩٩ومسودة العرض للعام    

 ١٤١ وبيان معايير المحاسبة المالية  ٣بينما اقتضى كل من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية          
 اثناء المشروع الذي ادى الى المعـايير        اتستنتاجساس اإل ولم يعد المجلسان مداولة ذلك األ     .  ذلك

  . ةالمعدل
  

، نـاقش   ١٤١ وبيان معايير المحاسبة المالية      ٣ار الدولي إلعداد التقارير المالية      أثناء وضع المعي    ٢٣إستنتاج
مجلس معايير المحاسبة الدولية  ومجلس معايير المحاسبة المالية ثالث طرق ممكنـة لمحاسـبة               

وخـالل  .   طريقة التجميع، طريقة اإلستمالك وطريقة البداية الجديـدة        – عمال األ إندماج عمليات
 عمـال  األ إندماج تلك الطرق، تنبه المجلسان لمساوئ اتباع أكثر من طريقة لمحاسبة            عملية تقييم 

وانتهى .  ١٦ ورأي مجلس ممارسات التدقيق      ٢٢كما برهنتها التجربة مع معيار المحاسبة الدولي        
) الطرق(المجلسان إلى أنه ال يمكن تبرير الحصول على أكثر من طريقة إال إذا ظهرت الطريقة                

نتجة للمعلومات المفيدة بشكل أكبر في اتخاذ القرارات وكانت واضحة ال حدود عشوائية             البديلة م 
تحيطها بحيث  تفرق تلك الحدود بشكل تام ال لبس فيه متى ينبغي تطبيق طريقة علـى حـساب                   

 هي إستمالكات و، السباب     عمال األ إندماج عملياتكما انتهى المجلسان إلى أن معظم       .  األخرى
، أن طريقة اإلستمالك    ٢٨ اتستنتاجأساس اإل  -٢٤اتستنتاجأساس اإل  في الفقرات    تمت مناقشتها 

ووافق المجاوبون بشكل عام علـى مـسودة        .   تلك عمال األ إندماج عملياتهي الطريقة المالئمة ل   
 أوونتيجة لذلك، ال يمكن استخدام طريقـة التجميـع          .  ١٩٩٩ ومسودة العرض للعام     ٣العرض  

  .  تلكعمال األإندماج عملياتة بشكل مالئم في كافة طريقة البداية الجديد
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   طريقة اإلستمالكإعتمادأسباب 

  

 التـي   عمـال  األ إندماجنتهى المجلسان إلى أن طريقة اإلستمالك هي الطريقة المناسبة لمحاسبة           إ  ٢٤إستنتاج
ن تلـك الطريقـة     أل أعمـال  مجموعة   أو أعمال على السيطرة على     المنشآتتحصل فيها احدى    

 أو وضـمان    صولسجمة مع طريقة حساب النموذج المحاسبي للمعامالت حيث يتم إستمالك األ          من
  .    الطريقة تقدم معلومات مقارنة مع معلومات محاسبية أخرىفإننتيجة لذلك، .  اتلتزامتحمل اإل

  
السيطرة على   التي تملك    المنشآة – المشترية   المنشآة من منظور    ندماجتظهر طريقة اإلستمالك اإل     ٢٥إستنتاج

 وتعتـرف   صول ملك السيطرة على صافي األ     أو المشترية   المنشآةتشتري  .   أخرى مدمجة أعمال
ات المضمونة، بما في ذلك تلك التي لم يتم اإلعتراف          لتزام المشتراه واإل  صولببياناتها المالية باأل  
ة قادرين بشكل أفـضل     لذلك، يكون مستخدموا البيانات المالي    .   المشتراه المنشآةبها سابقا من قبل     

 المنـشآت على تقييم االستثمارات االولية واالداء الالحق لتلك االستثمارات ومقارنتهـا مـع اداء              
ـ  المـستملَكة واإل   صـول  بمعظم األ  اإلعتراف األولي إضافة لذلك، من خالل     .  األخرى ات لتزام

علومات اكثر عـن توقـع      المضمونة بقيمتها العادلة، تشمل طريقة اإلستمالك في بياناتها المالية م         
ات، والتي تعزز مالءمة تلـك      لتزام واإل صولالسوق للتدفقات النقدية المستقبلية المرتبطة بتلك األ      

  . المعلومات
  

 اقتراح إلغاء طريقة التجميع والمطالبـة بمحاسـبة         ٣دعم معظم المجاوبون على مسودة العرض         ٢٦إستنتاج
 طريقة اإلستمالك، وبانتظار الدرأسـة المـستقبلية         من خالل تطبيق   عمال األ إندماج عملياتكافة  

لمجلس معايير المحاسبة الدولية  حول ما إذا كان باإلمكان تطبيق طريقة البداية الجديـدة علـى                 
 علـى أن معظـم      عموماً ١٩٩٩وافق المجاوبون على مسودة العرض      .  ندماج اإل عملياتبعض  
 التي تنطوي   ندماج اإل عملياتد منهم أن كافة      هي إستمالكات، وقال العدي    عمال األ إندماج عمليات

 على أن طريقة اإلسـتمالك هـي        أيضاًكما وافق المجاوبون    .  على منشاتين فقط هي إستمالكات    
  الـسيطرة علـى      مدمجة ال المنشآة والتي تملك    عمال األ إندماج عملياتالطريقة المالئمة لمحاسبة    

  بنـاءً  محتمـل عمه لطريقة اإلستمالك بأنه     رغم ذلك، برر البعض د    .   األخرى مدمجة ال المنشآت
على قرارات مجلس معايير المحاسبة المالية حول بعض مجاالت تطبيق تلك الطريقة، وتحديـدا              

  . محاسبة الشهرة
  

 المعامالت  أو معامالت بين طرفين     سواًء،  عمال األ إندماج عملياتانتهى المجلسان إلى أن معظم        ٢٧إستنتاج
وأقر المجلـسان أن  .  ، هي إستمالكات) متعدد األطراف  إندماج( أكثر   وأالتي تشمل ثالث منشات     

 على أنها متراكمـة     عموماًخاصة، تلك التي يشار إليها      ( متعددة األطراف    ندماج اإل عملياتبعض  
قد ال تكون إستمالكات، برغم ذلك، الحظ المجلس أن طريقـة اإلسـتمالك             )  معامالت مجمعة  أو

كما قرر المجلسان عدم تغيير تلك الممارسة فـي         .  عملياتتلك ال تستخدم بشكل عام في محاسبة      
 عملياتونتيجة ذلك، تقتضي المعايير المعدلة استخدام طريقة اإلستمالك في حساب           .  وقت الوقت 

  .  ، بما في ذلك تلك التي ال يعتبرها البعض إستمالكاتعمال األإندماج
  

بغي توفير اإلستثناءات على طريقة اإلستمالك للظروف التي        ناقش المجلسان التأكيدات على أنه ين       ٢٨إستنتاج

وقال المجاوبون من أصحاب ذلـك الـرأي أن         .   المشترية فيها صعباً   المنشآةيكون  تحديد هوية     

 المنـشآة ورغم إقرارهما بان تحديد هوية . طريقة التجميع توفر معلومات أفضل في تلك الظروف   

نه من العملي تحديـد هويـة       أان، انتهى المجلسان  إلى      المشترية قد يكون صعبا في بعض األحي      

 يجـب   ختـصاصات باإلضافة، في بعض اإل   .  عمال األ إندماج عمليات المشترية في كافة     المنشآة
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.   المشترية ألغراض ضريبية، بغض المناقشة عن الصعوبة في عمـل ذلـك            المنشآةتحديد هوية   

مكنها بأي حال توفير معلومات أفضل من طريقة   إلى أن طريقة التجميع ال ي      أيضاًانتهى المجلسان   

  .  اإلستمالك
  

   التجميع طريقةأسباب رفض 
  

  إقتصادياً واإلستمالك متشابهة الدمج عمليات
  

 ومـسودة العـرض     ٣حاول بعض المراقبون، بما فيهم بعض المجاوبين على مسودة العـرض              ٢٩إستنتاج
على نقاشاتها حصص حقـوق الملكيـة، و         التي تسيطر    عمال األ إندماج عمليات إثبات أن    ١٩٩٩

 اإلستمالك وينبغي محاسبتها    عمليات، تختلف عن    إندماج عملياتيشار إليها بشكل عام على أنها       
 سـواءً ( الن حصص الملكية مستمرة      ندماجوقالوا أن طريقة التجميع مالئمة لإل     .  بطريقة مختلفة 

 موزعـة، وتكـون     أصولمال جديد  وال     ، وال تتطلب استثمار رأس      ) بأجزائها المهمة  أوبالكامل  
 سـتراتيجيات ها توحيد اإلت، ونيندماج نسبية مع مثيالتها ما قبل اإل      ندماجحصص الملكية ما بعد اإل    

 صـول  من حيث القيم المسجلة لأل     ندماجكما قال هؤالء المجاوبون أنه ينبغي حساب اإل       . التجارية
 المشترية فيها   المنشآةإلستمالك التي تبقي     ا عمليات ألنه، على عكس     مدمجة ال المنشآتات  إلتزامو

  .  ندماج تحافظ بفعالية على اإلمدمجة الالمنشآت، كل ندماجعلى اإل
  

واقتـرح  .    حصر تطبيقهـا    أيضاًدعم معظم المجاوبين الذي فضلوا اإلبقاء على طريقة التجميع            ٣٠إستنتاج
 أو"  صـحيحة  إنـدماج  عمليات"الكثير من هؤالء المجاوبين  حصر استخدام طريقة التجميع في           

 تقريبـاً  منشات متساوية الحجم     إندماجالتي وصفوها على أنها     "  المتكافئة المنشآت إندماج عمليات"
  .  المشتريةالمنشآة تلك التي يصعب فيها تحديد أو

  
  الصحيحة هي معاملـة    ندماج اإل عملياتناقش المجلسان التأكيد على أن طريقة التجميع تظهر أن            ٣١إستنتاج

ورفض المجلـسان   .  مدمجة ال المنشآت أكثر من كونها معاملة بين       مدمجة ال المنشآتبين أصحاب   
 المنـشآت  بدأ بواسطة، وحدث بسبب، معاملة بـين         عمال األ إندماجذلك التأكيد، مع مالحظة أن      

، رغـم   ندماج، وليس مالكيها، في مفاوضات ضرورية لتنفيذ اإل       المنشآتوتدخل  .   نفسها مدمجةال
  . جب على مالكيها المشاركة في المعاملة والموافقة عليهاأنه ي

  
نه بالرغم من أن حصص الملكيـة مـستمرة فـي           أاتفق العديد من المجاوبين مع المجلسين على          ٣٢إستنتاج

ولـم  .  ندماج ذلك اإل  ة نتيج تتغير تلك الحصص    فإن المتأثر بتبادل أدوات حقوق الملكية،       ندماجاإل
.  نـدماج  منشات ما قبل اإل    أصولقين ألية منشاة  حصة مطلقة في صافي         يعد لدى المالكين الساب   

 حصة متبقية فـي صـافي       عمال األ إندماج بعد   مدمجة ال المنشآتوعوض ذلك، يكون لدى مالكي      
 ذلـك   إظهـار وقد اخفقت المعلومات التي وفرتها طريقة التجميع فـي          .  مدمجة ال المنشآة أصول

  . ونتيجة لذلك فهو تمثيل غير صحيح
  

نتيجـة  .   التجارية ستراتيجيات تستلزم تجميع اإل   عمال األ إندماج عملياتالحظ المجلسان أن كافة       ٣٣إستنتاج
 وال تـدعم    ندماج اإل عمليات التجارية مخاصية  في      ستراتيجياتذلك، ال تعتبر أغراض توحيد اإل     

  .  أخرىلياتعم عن  الطرق المطبقة على ندماج اإلعملياتتطبيق طريقة محاسبة مختلفة لبعض 
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 اإلسـتمالك مـن الناحيـة       عمليـات  ل تقريبـاً  مطابقة   ندماج اإل عمليات أنقال بعض المجاوبين      ٣٤إستنتاج
وأشـار بعـضهم إلـى أنـه        .   إستمالك من الناحية الجوهرية    عملياتقتصادية، وهذا يجعلها    إلا

ون له النتيجة ذاتها     ويك ندماجباإلمكان اصدار الحصص نقدا ومن ثم استخدام ذلك النقد لتفعيل اإل          
  .  ندماجمن الناحية االقتصادية كاستخدام الحصص في تفعيل اإل

  
التي ال تملـك اي     "  المتكافئة المنشآت إندماج "أو" الدمج الحقيقية  عمليات"ن  أنتهى المجلسان إلى    إ  ٣٥إستنتاج

 واتفق  فعالً  األخرى نادرة لدرجة إعتبارها غير موجودة      المنشآت فيها السيطرة على     مدمجةمنشاة  
 أو الـصحيح    نـدماج كما ذكر مجاوبون اخرون انه حى لو تم اإل        .  العديد من المجاوبين مع ذلك    

.   عدم ضمان معالجـة محاسـبية منفـصلة        ه من النادر جداً   فإن المتكافئة     المنشآت بيمن   ندماجاإل
وغيـر   المجاوبين وممثلين آخرين لم يتمكنوا من اقتراح حـدود واضـحة             أنوالحظ المجلسان   

 عمليـات  المتكافئة عـن     المنشآت بين   ندماج الصحيحة واإل  ندماج اإل عملياتعشوائية للتمييز بين    
باإلضافة لذلك، حتـى    .  ن وضع حدود تشغيلية ليس مجديا     أ األخرى وانتهوا إلى     عمال األ إندماج

 األخـرى فقـد الحـظ    نـدماج  اإلعمليات تلك بشكل مجدي عن  ندماج اإل عملياتلو أمكن تمييز    
.   تلك على اساس ترحيل الحصص     ندماج اإل عمليات ذلك ال يعني أنه ينبغي محاسبة        أنلمجلسان  ا

  .  طريقة البداية الجديدة أفضل من طريقة التجميعفإنوإن تمت محاسبتها بغير طريقة اإلستمالك، 
  

  المعلومات المتوفرة غير مفيدة في اتخاذ القرار
  

ع إثبات أنها توفر معلومات مفيدة في اتخـاذ القـرار الخـاص        حاول بعض مؤيدي طريقة التجمي      ٣٦إستنتاج
 المعلومات هي تمثيـل     أنوقالوا  .   التي آثروا استخدام هذه الطريقة فيها      عمال األ إندماج عملياتب

برغم ذلك،  بين .   تلكندماج اإلعملياتأكثر صحة من المعلومات التي توفرها طريقة اإلستمالك ل        
ات التي توفرها طريقة اإلستمالك أكثر بيانا من تلك التـي توفرهـا              المعلوم أنمجاوبون آخرون   

 طريقـة التجميـع ال تحمـل اإلدارة مـسؤولية           أن أيضاًكما الحظ المجاوبون    .  طريقة التجميع 
 المساءلة الناتجـة عـن تطبيـق طريقـة          فإنوبخالف ذلك،   .  االستثمار الجاري وأدائه الالحق   

 بعناية لترى أنها ذات جدوى      عمال األ إندماج عملياتر صفقات   اإلستمالك تجبر االدارة على اختبا    
  .  اقتصادية

  
 الجزء المهم من المعلومات المفيدة للقرار هي المعلومات عن قـدرات توليـد              أنالحظ المجلسان     ٣٧إستنتاج

اطار اعداد وعرض البيانات    يقول مجلس معيار المحاسبة الدولي      .  النقد والتدفقات النقدية المتولدة   
 المنشآةالقرارات االقتصادية التي يتخذها مستخدمو البيانات المالية تتطلب تقييم قدرة            " أن  المالية

ويـشير بيـان    ).  ١٥الفقـرة   " (على توليد النقد والنقد المعادل وتقييم التوقيت والتأكد من توليدها         
ـ   "أغراض  التقارير المالية    " ١مفاهيم مجلس معايير المحاسبة المالية       ي تعـدها مؤسـسات       الت

ينبغي أن توفر عملية اعداد التقارير المالية  معلومات تساعد المستثمرين،         ..  "... إلى أنه    عمالاأل
الدائنين وآخرين على تقييم المبالغ، التوقيت والشكوك مـن منظـور صـافي التـدفقات النقديـة                 

ال يتأثر كل من قـدرات      و). ، تم حذف إحالة المالحظة الهامشية     ٣٧الفقرة  " ( للمؤسسات المعنية 
 على توليد النقد وال تدفقاتها النقدية المستقبلية بالطريقة المستخدمة فـي محاسـبة              مدمجة ال المنشآة

 المـشتراه   صولبرغم ذلك، تظهر القيم العادلة التدفقات النقدية المتوقعة والمرتبطة باأل         .  ندماجاإل
 بـدالً  المشتراه بالقيم المسجلة     صولي األ ن طريقة التجميع تدون صاف    أل.  ات المضمونة لتزامواإل

 تلـك   صـول  المعلومات التي توفرها طريقة التجميع عن قدرات صافي األ         فإنمن قيمها العادلة،    
  . على توليد النقد  اقل نفعا من تلك التي توفرها طريقة اإلستمالك
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ميع اقل مالءمة ألن لديها قيمة       المعلومات التي توفرها طريقة التج     أن إلى   أيضاًتوصل المجلسان     ٣٨إستنتاج
كما أنها أقل شموال ألنهـا ال  .  تنبؤية وتغذية راجعة أقل من المعلومات التي توفرها طرق أخرى         

ات المضمونة التي لم تكن مدرجة في البيانات الماليـة قبـل            لتزام اإل أو المشتراه   صولتعكس األ 
 في فترات مـا بعـد       مدمجة ال المنشآةاء  كما توفر طريقة التجميع تمثيال أقل صحة ألد       .  ندماجاإل
نتيجـة  ) والنفقات قليلـة  ( مبالغ بها    ندماجعلى سبيل المثال، تعتبر ايرادات ما قبل اإل       .  ندماجاإل

 صـول  السابقة ولكنها لم تعترف بها  إذا تم تـسجيل األ           المنشآتالمكاسب المتضمنة التي ولدتها     
  .  سابقةات على أسس القيم المسجلة للمنشات اللتزامواإل

  
الخصائص النوعيـة للمعلومـات     " ٢يصف االطار وبيان مفاهيم مجلس معايير المحاسبة المالية           ٣٩إستنتاج

ويجعـل اسـتعمال    .   قابلية المقارنة على أنها خاصية هامة للمعلومات المفيدة للقرار          "المحاسبية
ناتجـة اقـل مقارنـة      الطرق المحاسبية المختلفة لنفس مجموعة الحقائق والظروف المعلومات ال        

 اإلستنتاجأساس  وكما تم مناقشته في الفقرات      . ونتيجة لذلك اقل فائدة في اتخذا قرارات اقتصادية       
.  إقتـصادياً  متـشابهة    عمـال  األ إندماج عمليات، توصل المجلسان إلى أن كافة       ٣٥إستنتاج -٢٩

يعزز قابلية المقارنـة     ندماج اإل عمليات استعمال نفس الطريقة في حساب كافة        فإنونتيجة لذلك،   
 باإلمكان منطقيا تطبيق طريقـة      أنكما الحظ المجلسان    .  لمعلومات اعداد التقارير المالية الناتجة    

 التي يملك احـد األطـراف       عمال األ إندماج عملياتاإلستمالك، وليس طريقة التجميع، على كافة       
  .  مدمجة الالمنشآةفيها السيطرة على 

  
 الغاء تلك الطريقة يعزز قابليـة مقارنـة البيانـات الماليـة             أن لطريقة التجميع    بين المعارضون   ٤٠إستنتاج

  . اتفق المجلسان على ذلك.  للمنشات التي تتوسع بواسطة اإلستمالك
  

   لتكلفة التاريخيةا محاسبةنموذج عدم اإلنسجام مع 
  

ليات المبادلة تم أخذها بعـين       للمفهوم العام أن عم    إستثناءالحظ المجلسان أن طريقة التجميع هي         ٤١إستنتاج
 للقيم  وفقاً ندماج طريقة التجميع  تسجل اإل     وألن.  فيما يتعلق بالقيم العادلة للبنود المتبادلة      عتباراإل

 المسجلة لألطراف التابعة للمعاملة، فإنها تخفق في التسجيل و لذلك تحمـل             ندماجالمسجلة قبل اإل  
  . ندماجي اإل التي تم فستثماراإلدارة المسؤولية عن اإل

  
 التابعة لمجلس معايير المحاسبة المالية ممن أيدوا        ١٩٩٩أكد بعض المجاوبين على مسودة عرض         ٤٢إستنتاج

إتباع طريقة التجميع على أنها تتماشى مع نموذج التكلفة التاريخية وان إلغـاء طريقـة التجميـع                 
 إلغاء طريقة التجميـع، ينبغـي        قبل أنهكما ناقشوا   .  يصبح خطوة نحو تبني نموذج القيمة العادلة      

على مجلس معايير المحاسبة المالية أن يحل القضية العامة حول ما إذا كان ينبغي تبني نمـوذج                 
 على ذلك،   إعترض مجلس معايير المحاسبة المالية    .  القيمة العادلة مكان نموذج التكلفة التاريخية     

لة، أن طريقة التجميـع مـضللة وغيـر         ، بغض المناقشة عن مزايا نموذج القيمة العاد       إلى مشيراً
  . متسقة مع نموذج التكلفة التاريخية

  
، فإن نموذج القيمـة العادلـة       "قائم على معاملة  "رغم تكرار وصف نموذج التكلفة التاريخية بأنه          ٤٣إستنتاج

 بالمعامالت في النموذجين على أساس القيم العادلـة         عترافويتم اإل .  كافة المعامالت  أيضاًيسجل  
 بالقيم  عترافوعلى النقيض من ذلك، ال تتسبب طريقة التجميع باإل        .  تبادلة في تاريخ المعاملة   الم

 بالقيم المسجلة للمنـشات     عتراف من ذلك، يتم اإل    وبدالًالمتبادلة في سجالت المنشأة المختلطة، بل       
لبيانـات  ويؤثر اإلخفاق في تسجيل تلك القيم بأثر عكسي على مالئمة وموثوقيـة ا            .  السابقة فقط 

 تلـك  األسـباب، توصـل        أجـل ومن  .   وحتى لعقود قادمة   –المالية للمنشاة المختلطة لسنوات     
وال يعتبر اقتضاء استخدام    .   أن طريقة التجميع ال تتسق مع نموذج التكلفة التاريخية         إلىالمجلسان  
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 ذلـك، فهـي      من وبدالًبل  .   خطوة نحو تبني النموذج المحاسبي للقيمة العادلة       ستمالكطريقة اإل 
ـ  لنموذج التكلفة التاريخية وتقتـضي محاسـبة األصـول المـستملكة واإل            إستثناءتلغي   ات لتزام

 األصـول وتحمـل     سـتمالك  األعمال بشكل يتسق مع عمليات أخـرى إل        إندماجالمضمونة في   
  . اتلتزاماإل

  
   ال يعتبر رداً كافياًاإلفصاح 

  

قة التجميع، بين بعض المجاوبين على مسودة العرض         ينبغي الحفاظ على طري    أنهفي الحث على      ٤٤إستنتاج
 أية مشاكل ضمنية من إتبـاع طـريقتين للمحاسـبة مـن خـالل               إلى يمكن التطرق    أنه ١٩٩٩

ومع ذلك، لم يحددوا يشكل عـام ماهيـة   . اإلفصاحات العامة في المالحظات على البيانات المالية    
مشاكل قابلية المقارنة التي تنشأ حتمـا       تلك اإلفصاحات ومدى دورها في المساعدة على معالجة           

  . من إتباع طريقتين
  

ناقش مجلس معايير المحاسبة المالية أن كانت اإلفصاحات العامة  تعوض جوانب الـنقص فـي                  ٤٥إستنتاج
طريقة التجميع ولكنه شكك في فائدة  أي إفصاحات ينقصها الكشف عما كانت ستؤول إليه النتائج                

ويـصبح تقـديم    .   األعمـال  إنـدماج  في محاسبة عمليـات      ستمالكإلفيما لو استعملت طريقة ا    
اإلفصاحات التي تمكن مستخدمي البيانات المالية من تحديد النتائج فيما لو تم األخـذ بالمعاملـة                

 والذي يطرح تساؤال حول عدم اسـتخدام محاسـبة           مكلفاً  فسيكون حالً  ستمالكبواسطة طريقة اإل  
ومن هنا رفـض مجلـس معـايير المحاسـبة الماليـة             .   البداية  منذ ستمالكالمعاملة بطريقة اإل  

  .  اإلفصاحات العامة كبديل قابل للتطبيق
  

   من حيث التكلفةمجديغير 
  

المالية والعائدات كمبرر لإلبقاء على طريقـة التجميـع           بعض ممثلي المجلسين أمثلة على     عرض  ٤٦إستنتاج
 األعمـال بـسبب عـدم       إندماج في محاسبة    قل كلفة أمحاولين برهنة أن طريقة التجميع أسرع و      

  . تتطلبها من المنشأة استقدام خبراء تقييم بغية تقييم األصول ألغراض محاسبية
  

البعض برروا أن   :  فضل ممثلون آخرون إلغاء طريقة التجميع ألسباب تتعلق بالتكاليف والعائدات           ٤٧إستنتاج
 قضاء وقـت غيـر      إلىن والمنظمين وغيرهم    طريقة التجميع تقود معدي البيانات المالية والمدققي      

 رأي مجلس ممارسات    أو ٢٢منتج في معالجة المعايير المفصلة يقتضيها معيار المحاسبة الدولي          
كمـا الحـظ    .   األعمال لطريقة التجميـع    إندماج في محاوالت لتأهيل بعض عمليات       ١٦التدقيق  

 كبيرا مـن     األعمال تلغي قدراً   اجإندم في محاسبة عمليات     ستمالكآخرون أن استعمال طريقة اإل    
 أن المنافع النابعة من جعـل       أيضاًوقالوا  .  اإلرشادات التفسيرية الالزمة لمالئمة طريقة التجميع     

 األعمال تفوق أية مسائل قد تنشأ مـن         إندماج الطريقة الوحيدة لمحاسبة عمليات      ستمالكطريقة اإل 
 المنشآت المتكافئـة بواسـطة      إندماجعمليات   أو الصحيحة النادرة جدا     ندماجمحاسبة عمليات اإل  

  .  ستمالكطريقة اإل
  

 إتبـاع طـريقتين   ألنقتضاء طريقة واحدة للمحاسبة هو أمر مفـضل         إ أن   إلىتوصل المجلسان     ٤٨إستنتاج
 تكاليف أعلى عند تطبيق المعلومات التي توفرها الطرق المختلفة وتـدقيقها وتحـسينها              إلىيؤدي  
ات مجلس معايير المحاسبة الدولية حـول المنـافع والتكـاليف مناقـشة             وتظهر قرار .  وتحليلها

  . ٤٣٩ إستنتاج - ٤٣٥ إستنتاجبالتفصيل في الفقرات 
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  عواقب إقتصادية مدركة ال تشكل سبباً كافياً لإلستبقاء
  

 ممن آثروا اإلبقاء على طريقة      ١٩٩٩ ومسودة العرض    ٣قدم بعض المجاوبون على مسودة العرض         ٤٩إستنتاج
وجـادل  .   ضمنية بسبب إلغائهـا    إقتصادية أية نتائج    أوات السياسة العامة    إعتبارالتجميع أمثلة على    

 التجميع من شانه أن يتطلب من بعض المستثمرين التكيف مع  مقـاييس أداء               البعض أن إلغاء طريقة   
.  على تقييمات السوق الخاصة ببعض الصناعات أثناء فترة االنتقال المؤقتـة           مختلفة مما يؤثر عكسياً   

ات المرغوب فيها لدى الصناعات، ويخفض من قيمـة         عتباركما جادل البعض أن ذلك يعيق بعض اإل       
 على ثقافة أعمـال     عكساًفقة في تلك الصناعات، ويبطئ تطوير تقنيات جديدة ويؤثر          رأس المال المتد  

 تقليل الخيارات المتاحة لبعض الهيئات      إلىوجادل البعض أن إلغاء طريقة التجميع سيؤدي        . المقاوالت
  . حتفاظ بمجموعة ثانية من سجالت المحاسبةإلالتنظيمية وربما يتطلب من المنشآت المنظمة ا

  
 أو (قتـصادية ات اإل عتبـار بعضهم قال أنه وبسبب كون اإل     : بعض المجاوبين لم يشاطروا تلك اآلراء       ٥٠اجإستنت

 الصحيحة بغض   قتصادية األعمال وليست المحاسبية، تتم الصفقات اإل      إندماجهي التي تقود    ) ينبغي لها 
 األعمال  إندماجيقيم   آخرون أن المجتمع المالي      أىر ولذلك،. النظر عن الطريقة المتبعة في محاسبتها     

 بتلـك المعـامالت فـي        مبدئياً عترافولذلك، ينبغي اإل  . من حيث قيمته العادلة وليس القيمة الدفترية      
  . البيانات المالية بقيمها العادلة

  
بحيث ال تفضل مجموعـة     : نه ينبغي أن تكون معايير المحاسبة محايدة      أرأى المجلسان من مدة طويلة        ٥١إستنتاج

إن الحيادية هي غياب التحيز المقصود في الحصول على نتيجة مقررة           .  على أخرى  يةإقتصادمصالح  
 إتخاذالحيادية هي جانب أساسي في المعلومات المالية المفيدة في          .  الحث على تصرف معين    أو مسبقاً

.  بـشكل أمـين    قتـصادية  معلومات إعداد التقارير المالية المنحازة ال تمثل الظـواهر اإل          ألنالقرار  
المعيار الجديد إلعداد التقارير المالية  سلبية على بعض المصالح على المدى الطويـل               ٦٣ إستنتاجو

  . كما أن نشر معلومات غير موثوقة ومضللة تضر بكافة المصالح على المدى الطويل.  والقصير
  

لغائها عواقب عكسية    إل ألناإلبقاء على طريقة التجميع     المجلسان وجهة النظر القائلة بأن يجب       رفض    ٥٢إستنتاج
 تثبيط أو تشجيع إلى األعمال إندماج أن تسعى متطلبات      الزماًوليس  . قتصاديةعلى بعض المصالح اإل   

 من ذلك، ينبغي أن تقدم تلك المعايير معلومات غير منحازة حـول             وبدالًبل  .  األعمال إندماجعمليات  
 إقتـصادية  قـرارات    إتخاذين وآخرين في     تلك بحيث تكون مفيدة للمستثمرين والدائن      ندماجعمليات اإل 

  . تخص المنشأة المختلطة
  

  إصالح األخطاء في طريقة اإلستمالك
  

 اإلبقاء على طريقة التجميـع      ١٩٩٩ ومسودة العرض    ٣دعم بعض المجاوبون على مسودة العرض         ٥٣إستنتاج
كزت على آثار إطفاء    العديد من تلك التعليقات ر    . ستمالكبسبب المشاكل الضمنية المرتبطة بطريقة اإل     

  .  الشهرة
  

 أن طريقة التجميع خاطئة من األساس بحيث ال يضمن بقاؤها  بغض النظر عن               إلىتوصل المجلسان     ٥٤إستنتاج
كما الحظ المجلسان أن معظم المخاوف المذكورة باستمرار        .  ستمالكالمشاكل الضمنية في طريقة اإل    

 وبيـان مجلـس     انخفاض قيمة األصول   ٣٦الدولي  يتم عالجها عن طريق متطلبات معيار المحاسبة        
بيـان معـايير المحاسـبة       ( الشهرة واألصول األخرى غير الملموسة      ١٤٢معايير المحاسبة المالية    

 الخسارة إن كانـت منخفـضة       إلى الشهرة من ناحية انخفاض القيمة والتعرف        ختبارإل) ١٤٢المالية  
 .   من إطفاء الشهرةبدالًالقيمة 
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  طريقة البداية الجديدة
  

  نـدماج  المنشآت المختلطة التي نجت من اإل      إلىعند استخدام طريقة البداية الجديدة، ال يتم النظر           ٥٥إستنتاج
 تحويل صافي أصول المنـشآت      أنه على   ندماج اإل إلىيتم النظر   بل    . منشاة إعداد تقارير مستقلة   

يبدأ تاريخ تلـك المنـشأة الجديـدة، حـسب          .   منشاة جديدة تتولى السيطرة عليها     إلىالمختلطة  
  . ندماجالتعريف، مع اإل

  
لية  األعمال المعنية، اقر كل من مجلس معايير المحاسبة الدو         إندماجفي الجزء األول من مشاريع        ٥٦إستنتاج

 إنـدماج ومجلس معايير المحاسبة المالية أنه باإلمكان تطبيق طريقة البدايـة الجديـدة لمحاسـبة               
 إمـا   إنـدماج يمكن تعريف هكذا    .  إستمالك أنهاألعمال النادر الذي ال يظهر بشكل واضح على         

مشترية فيه   تعدل المعاملة المنشأة ال    إندماج ك أو ال يمكن فيه تحديد هوية المنشأة المشترية         إندماجك
 وقررا  ستمالكومع ذلك، الحظ المجلسان أن تلك المعامالت تم األخذ بها بطريقة اإل           .  بشكل كبير 

  . عدم تغيير تلك الممارسة
  

لم يكن على جدول أعمال مجلس معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسـبة الماليـة أي                  ٥٧إستنتاج
ومع هذا، عبر المجلسان عن اهتمامهما في مناقشة ما إذا          . مشروع لمناقشة طريقة البداية الجديدة    

ات األعمـال   إنـدماج كانت تشكيالت المشاريع المشتركة وبعض تشكيالت المنشآت الجديدة فـي           
اعتمادا على األولويات النـسبية     .  متعددة األطراف ينبغي أن يتم األخذ بها بطريقة البداية الجديدة         

لمتنافسة على جدول األعمال عند إتاحة الوقت، ربما يباشر         لذلك الموضوع والمواضيع األخرى ا    
  .  لمناقشة تلك القضايا في موعد قريب في المستقبلمشتركاً مشروعاًالمجلسان 

  

  النطاق
  

 من نطاق كل مـن المعيـار        أيضاًتستثني المعايير المعدلة من نطاقها بعض المعامالت المستثناة           ٥٨إستنتاج
بـرغم ذلـك، تتـضمن      .  ١٤١ وبيان معايير المحاسبة المالية      ٣مالية  الدولي إلعداد التقارير ال   

ات تحققت بعقد مـستقل     إندماجات تضم المنشآت المتبادلة و    إندماجالمعايير المعدلة ضمن نطاقها     
 وبيـان معـايير     ٣فقط، والتي كانت مستثناة من نطاق المعيار الدولي إلعداد التقـارير الماليـة              

 أسـباب المجلـسين وراء هـذه        ٧٩ إستنتاج -٥٩إستنتاجاقش الفقرات   تن. ١٤١المحاسبة المالية   
  . اتستنتاجاإل

  

  المشتركةالمشاريع المشتركة وعمليات إندماج المنشآت بموجب السيطرة 
  

 المنشآت بموجب السيطرة المتبادلـة مـن        إندماجتستثنى تشكيالت المشاريع المشتركة وعمليات        ٥٩إستنتاج
 تلك المعامالت من نطاق المعيار الدولي إلعداد التقـارير          إستثناءما تم   ك.  نطاق المعايير المعدلة  

، واستمر المجلسان في االعتقاد أن القضايا المتعلقة        ١٤١ وبيان معايير المحاسبة المالية      ٣المالية  
وأن  المجلـسان    .   هذه تم استثناؤها من نطاق هذا المشروع بالشكل الـصحيح          ندماجبعمليات اإل 
 وبيان معـايير    ٣ لم يحدث شيء منذ صدور المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية            هأنعلى دراية   

  إلـى نه ينبغي أن يتم تأخير المعـايير المعدلـة للتطـرق            أ إقتراح لتتقدم ب  ١٤١المحاسبة المالية   
  . محاسبة تلك األحداث
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جلس معايير المحاسبة الدولية فيما      ، ناقش م   ٣خالل وضع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية          ٦٠إستنتاج
 الحصص فـي     ٣١إذا ينبغي عليه تعديل تعريف السيطرة المشتركة في معيار المحاسبة الدولي            

ألنه كان معني ومهتم أن قراره في إلغاء طريقة التجميع من شانه أن يخلـق               المشاريع المشتركة   
وبعـد  .  بتعريف المشروع المشترك   إعادة تركيبها لتفي     أجل األعمال من    إندماجحوافز لعمليات   

، راجع مجلس معـايير المحاسـبة       ٣مناقشة التعليقات على التعريف المقترح في مسودة العرض         
  -: ليوضح ما يلي٣١الدولية تعريف السيطرة المشتركة في معيار المحاسبة الدولي 

يلبي الترتيب   القرارات التشغيلية والمالية ليست ضرورية ل      كافةأن الموافقة الجماعية على       )أ (
  .  وتكفي الموافقة الجماعية فقط على القرارات اإلستراتيجية–تعريف المشروع المشترك 

ية التعاقدية التي تتطلب الموافقة الجماعية علـى القـرارات الماليـة            تفاقفي ظل غياب اإل     )ب (
ة والتشغيلية اإلستراتيجية، يتم األخذ بالمعاملة التي يوافق فيها أصحاب األعمـال المتعـدد            

باستخدام )  يشار إليها على أنها معاملة تراكمية      أحياناً( على دمج أعمالهم في منشاة جديدة       
  . وتكون موافقة األغلبية على هكذا قرارات غير كافية.  ستمالكطريقة اإل

  
، أشار مجلس معايير المحاسبة المالية أن الممثلين        ١٤١خالل وضع بيان معايير المحاسبة المالية         ٦١إستنتاج

طريقة حقـوق   – ١٨من مجلس ممارسات التدقيق، رأي رقم       ) د (٣ناقشوا اإلرشادات  في الفقرة      
 مـشروعاً وفي تقييم ما إذا كانـت المنـشأة          في األسهم العامة العادية      ستثمارالملكية لمحاسبة اإل  

  .  األعمالإندماج، وقرر عدم تغيير تلك الممارسة في مجمل عرضها حول عمليات مشتركاً
  

  غير ربحيةالمات منظال
  

 المنظمـات غيـر الربحيـة       إنـدماج  عمليات   إستثناء أيضاًقرر مجلس معايير المحاسبة المالية        ٦١إستنتاج
التي تستهدف الربح   ) ر (١٤١ األعمال من نطاق بيان معايير المحاسبة المالية         إستمالكوعمليات  

 غير الربحيـة عـن       المنظمات إندماجتختلف بعض مجاالت    .  عن طريقة منظمات غير ربحية    
 المنظمات التي تخـدم     إندماجعلى سبيل المثال، ال يمكن االفتراض أن        .   منشات األعمال  إندماج

المصلحة العامة تتبادل بالضرورة معامالت يتم من خاللها قيام األطراف المستعدة بتبـادل قيمـا               
 المنظمات غير   إندماج  محاسبة إلىلهذا السبب، يتطرق مجلس معايير المحاسبة المالية        .  متساوية

 يتطـرق   ٢٠٠٦وقد قام المجلس بنشر مسودة عرض في أكتوبر         .  الربحية في مشروع منفصل   
  .  المنظمات غير الربحيةإندماج محاسبة إلىفيها 

  
 أي قيود على نطاق األنشطة غير الربحية        عموماًليس لدى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية          ٦٣إستنتاج

 أجلوبالرغم من وضع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية من          .   العام أوع الخاص   في  القطا  
 أن تختار تطبيق المعايير الدولية      أو المنشأة غير الربحية     إلىالمنشآت الهادفة للربح، قد يتم الطلب       

  . حية المنظمات غير الربإندماج نطاق إستثناءومن غير الضروري .  إلعداد التقارير المالية
  

  لمنشات المتبادلةاعمليات إندماج 
  

، انتهى مجلس معـايير المحاسـبة     ١٤١ بيان معايير المحاسبة المالية      إلىأثناء المداوالت المؤدية      ٦٤إستنتاج
 األعمال التي تنطوي فقط على المنـشآت المتبادلـة          إندماج ينبغي محاسبة عمليات     أنه إلىالمالية  

المجلس قرر عدم اعتماد استعمالها حتى االنتهاء مـن مناقـشة            لكن   ستمالكباستعمال طريقة اإل  
على نحو مماثل، لم يطلـب      .  المجلس للشكوك حول التنفيذ التي أثيرت حول تطبيق تلك الطريقة         

 لعمليات المنشآت المتبادلـة،     ستمالك استعمال طريقة اإل   ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية      
 كانت مناسبة   ستمالك أن طريقة اإل   إلى أيضاًلمحاسبة الدولي انتهى    بالرغم من أن مجلس معيار ا     

 األعمال، قـام    إندماج من ذلك، وكجزء من المرحلة األولى لمشروع         بدالً.   تلك ندماجلعمليات اإل 
مجلس معيار المحاسبة الدولي بنشر مسودة عرض للتعديالت المقترحة الخاصة بالمعيار الـدولي             
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،  المنطوي على منـشات متبادلـة      أو األعمال بعقد مستقل فقط      إندماج  ٣ة  إلعداد التقارير المالي  
 حتى ينتهي مجلس معيار المحاسـبة       ندماج لمحاسبة تلك عمليات اإل    مرحلياًوالتي اقترحت منهجا    

 علـى   وبنـاءً .  الدولي من مناقشة قضايا التنفيذ ذات العالقة في المرحلة الثانية مـن مـشروعه             
ر مجلس معيار المحاسبة الدولي عدم المضي بمقترحات مسودة العـرض،           تعليقات المجاوبين، قر  

في المقام األول ألسباب تتعلق بالتوقيت والدراسة الوشيكة لتلك القضايا في المرحلة الثانية من هذا            
  .  المشروع

  
 وعاًمـشر ، بدأ مجلس معايير المحاسـبة الماليـة         ١٤١بعد صدور بيان معايير المحاسبة المالية         ٦٥إستنتاج

وكان هدف المشروع وضع دليل إرشادات لعمليات       .   مع مجلس معايير المحاسبة الكندية     مشتركاً
، عقد مجلس معايير المحاسبة المالية      ٢٠٠١في أكتوبر   .  أكثر أو أعمال منشاتين متبادلتين     إندماج

بادلـة،  ومجلس معايير المحاسبة الكندية اجتماعا حول طاولة مستديرة مع ممثلي المـصارف المت            
، التقـى   ٢٠٠٤وفي يناير   .  ية ، والشركات التعاونية ومنشات متبادلة أخرى      ئتمانات اإل تحادواإل

 إسـتنتاج مجلس معايير المحاسبة المالية ممثلي منظمات المنشآت التعاونية والمتبادلـة لمناقـشة             
 معايير المحاسبة   باإلضافة لذلك، قام مجلس   .   معينة أثارها الممثلون   إهتمامات المؤقتة و  ةالتجريبي

  . ٢٠٠٤المالية بزيارات ميدانية لثالثة منشات متبادلة في عام 
  

 تفضيل طريقة البداية الجديدة كبـديل لطريقـة         إلى جتماعاتأشار عدد من المشاركين في تلك اإل        ٦٦إستنتاج
ي كـال  ف.   معينة، تحديدا تلك التي يصعب فيها تحديد المنشأة المشترية        إندماج لعمليات   ستمالكاإل

المناسبتين، وعلى أية حال، اقر المشاركون بالتكاليف والصعوبات العملية التي يفرضـها البـديل              
بعد مناقشة تلك اآلراء،    .   المتكرر ندماجعن طريقة البداية الجديدة، خاصة على المنشآت ذات اإل        

لبدايـة الجديـدة     أن أي فوائد محتملة الستعمال طريقة ا       إلىانتهى مجلس معايير المحاسبة المالية      
ات المنشآت المتبادلة تصبح مرجحة بسبب المساوئ المتعلقة بإتباع طـريقتين فـي             إندماجلبعض  
  . المحاسبة

  
، كرر بعض ممثلي المنشآت المتبادلة المخاوف       ٢٠٠٥ مسودة عرض    إلىأثناء المداوالت المؤدية      ٦٧إستنتاج

ول الطلب أن يتم الطلـب مـن كافـة           ح ١٤١الظاهرة أثناء وضع بيان معايير المحاسبة المالية        
كرر الكثير مـن تلـك العناصـر        .  ستمالك المنشآت المتبادلة استعمال طريقة اإل     إندماجعمليات  

.  ٥٢ إسـتنتاج  -٤٩ إستنتاجمخاوف السياسة العامة المماثلة لتلك التي تمت مناقشتها في الفقرات           
 نـدماج شانه أن يعيـق عمليـات اإل      على سبيل المثال، قال البعض أن إلغاء طريقة التجميع من           

ولذلك اقترحـوا، علـى سـبيل       . المرغوبة بها ويقلل من مبلغ رأس المال المتدفق في صناعاتها         
 المنـشآت المتبادلـة المجـاورة    إندماجالمثال، أن شرط تحديد المنشأة المشترية قد يعيق عمليات         

ية قصوى لمـديريها، أعـضاء       المنشآت المتكافئة أهم   إندماجعندما يكون لكل من حقيقة ومظهر       
لم يرى المجلسان أن تلك النقاشات كانت مقنعة لنفس األسباب التي تمت مناقشتها في              .  وجماعات
  .  ٥٢ إستنتاج -٤٩ إستنتاجالفقرات 

  
برغم وجود خصائص معينة للمنشات المتبادلة تميزها عن منـشات األعمـال األخـرى، أشـار        ٦٨إستنتاج

كما أشار المجلـسان    .   لديها خصائص مشتركة عديدة    أيضاًن المنشآت    أن نوعين م   إلىالمجلسان  
 المنشآت المتبادلة، مثل تزويد ممثليها بنطاق أوسع من،         ندماج إل قتصادية على أن الحوافز اإل    أيضاً
 ندماج حق في، الخدمات والحد من التكاليف عبر اقتصاديات متدرجة، تكون شبيهة لعمليات اإل             أو

  -:على سبيل المثال.  األخرىفي منشات األعمال 

 المالك، فأنها   -برغم عدم وجود مساهمين في المنشآت المتبادلة بالمعنى التقليدي للمستثمر           )أ (

مثـل  .  مساهمين آخـرين   أومن قبل أعضائها وفي أعمال تخدم أعضاءها        " مملوكة "فعلياً
وتقـوم  .  ع مالية  مناف أواألعمال األخرى،  تجاهد المنشآت المتبادلة لتزويد أعضائها بعائد          
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 بعمل ذلك من خالل التركيز علـى تـوفير منتجاتهـا وخـدماتها              عموماًالمنشأة المتبادلة   

ية  يكون سـعر     إئتمانات  إتحاد، المنفعة المتوفرة عن طريق      مثالً.  أقلألعضائها بأسعار   

قتراض مما هي عليه عند الحصول عليها عبر مؤسسة ماليـة مملوكـة             إل عند ا  أقلالفائدة  

، بعد عكس   أقلفي منشاة تعاونية مشترية بالجملة، قد تكون المنفعة كلفة صافية           . ثمرلمست

  . أرباح أسهم محسوبية

.  إن حصص األعضاء في المنشأة المتبادلة ليست قابلة للنقل مثل حصص الملكية األخرى              )ب (
ها  ما تشمل حقا في المشاركة في صافي أصول المنشأة المتبادلة في حالة تصفيت             لكن، عادةً 

 .   شكل منشاة آخرإلى تحويلها أو

 منـشات   إندماج المنشآت المتبادلة من عمليات      إندماجتحدث نسبة مئوية أعلى من عمليات         )ج (

 إنـدماج  مقابل قياس المقابل المالي، لكن هكذا عمليـات          أوأعمال أخرى بدون تبادل النقد      

ل المنشآت األخـرى،    ات أعما إندماجتحدث  .  ليست فريدة من نوعها في المنشآت المتبادلة      

  .   قياس المقابل الماليأوتحديدا المنشآت الخاصة، بدون تبادل النقد 
  

 عن تلك في المنـشآت       أن مواقف المنشآت المتبادلة ال تختلف كثيراً       إلىوهكذا، توصلت المجالس      ٦٩إستنتاج

منافع طلب   أن   إلىكما توصلت المجالس    .  ات األعمال المختلفة  إندماجاألخرى لتبرير محاسبات    

.  المترتبة جـراء ذلـك    سوف يبرر التكاليفستمالك المنشآت المتبادلة أن تتبنى طريقة اإلإندماج

   .  ٢٠٠٥ المنشآت المتبادلة مدرجة ضمن نطاق مسودة عرض إندماجوعليه، كانت عمليات 
  

لمنـشآت   ا إنـدماج  والذين علقوا علـى      ٢٠٠٥عارض الكثير من المجاوبين على مسودة عرض          ٧٠إستنتاج

.  سـتمالك المتبادلة أدراجها في نطاق المعايير المعدلة ونتيجة لذلك مطالبتها  أن تتبنى طريقة اإل             

 ألسباب تتعلق بالمفـاهيم والجوانـب العمليـة    ستمالككما عارض المجاوبون استعمال طريقة اإل  
نـشات متبادلـة    الذي ينطوي على مندماجفعلى سبيل المثال، قال البعض إن اإل    .   ومنافع التكلفة 

كمـا  .   ال تعكس اقتصاديات المعامالت    ستمالكوان طريقة اإل  " تجميع صحيح للمصالح  " فقط هو   

كما الحظ آخرون غياب    .   تحديد هوية المنشأة المشترية    عموماً من الصعب    أنه أيضاًقال البعض   

الذي يجعـل مـن      المنشآت المتبادلة، و   إندماجقياس المبلغ المالي المنقول في الكثير من عمليات         
.  سـتمالك الضروري استعمال تقنيات تقييم أخرى لتطوير القيم العادلة المطلوبة لتطبيق طريقة اإل           

 المنشآت المتبادلـة ال     ندماج إل ستمالك إن استعمال طريقة اإل    أيضاًلهذه األسباب، قال المجاوبون     

ت المتبادلة، بمـا فيهـا      واقترح المجاوبون طرق أخرى لمحاسبة المنشآ     .  يكون مفيدا في التكلفة   

طريقة التجميع وطريقة البداية الجديدة وطريقة صافي األصل التي كانت نفس النسخة المعدلة من              
 التي اقترحها مجلس معيار المحاسبة الدولي في مسودة العرض المذكورة فـي             ستمالكطريقة اإل 

  . ٦٤ إستنتاجالفقرة 
  

المجالس أن أسباب اعتـراض المجـاوبين علـى طريقـة           خالل مناقشة تلك التعليقات، أشارت        ٧١إستنتاج
.  ٦٨  إستنتاج و ٦٧ إستنتاج هي نفسها العوامل التي نوقشت في الفقرات         عموماً كانت   ستمالكاإل

ها بـان مواقـف     إسـتنتاج ولنفس األسباب التي نوقشت في تلك الفقرات، أكدت المجالس أساس           

 المالك لتبرير طريقة مختلفة     - منشات المستثمر  المنشآت المتبادلة ليست مختلفة بالقدر الكافي عن      

، بغض النظر عـن نوايـا       أنه أيضاًكما أشارت المجالس    .   المنشآت المتبادلة  إندماجفي محاسبة   

 الذي ينطوي على منشات متبادلة فقط هـي أن منـشاة            ندماجالمنشآت المختلطة، تكون نتيجة اإل    
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 نـدماج نتيجة لذلك، تكون عمليات اإل    ).  منشآت ال أو(واحدة تملك السيطرة على المنشأة األخرى       

  . التي تنطوي على منشات متبادلة فقط مدرجة في نطاق المعايير المعدلة
  

 منـشاة   إسـتمالك  ينبغي على المعايير المعدلة السماح ب      أنهقترح بعض ممثلي المنشآت المتبادلة      إ  ٧٢إستنتاج
كمـا  ) منشأة مختلطة (ستبقاة للمنشأة المشترية    متبادلة يتم اإلبالغ عنها على أنها زيادة في أرباح م         

 إنـدماج  فـي    أنـه الحظت المجـالس    .  لطريقة التجميع في المحاسبة    وفقاًكانت أساس الممارسة    
منشاتين مملوكتين لمستثمر حيث تصدر فيها المنشأة المشترية أسهمها في حقوق الملكية كمقابـل              

 المـشتراه يمة العادلة لحق ملكيـة المنـشأة        ، فان الق  المشتراهلكل حصص حقوق الملكية للمنشاة      
 كزيادة على أسهم عاديـة للمنـشاة        عموماً –معترف بها كإضافة لحقوق ملكية المنشأة المشترية        

المنشأة المختلطة مـن    ) صافي األصول (نتيجة لذلك، تزداد حقوق ملكية      . المشترية ورأس المال  
، ولكن األربـاح المـستبقاة للمنـشاة        )أصولهاوالقيمة العادلة لصافي     (المشتراه المنشأة   إستمالك

 أعمال منـشاتين مملـوكتين لمـستثمر        إندماجتوصلت المجالس أن    .  المشترية تظل غير متأثرة   
 مع المنشآت المتبادلة التي تصدر فيها المنشأة المـشترية حـصص            قتصاديةتتشابه من الناحية اإل   

ا، توصلت المجـالس أن تلـك المعـامالت         هكذ.  المشتراهأفراد لكل مصالح األفراد في المنشأة       
 إذا كان المقابـل     أنهوعليه، توضح المعايير المعدلة     . المتشابهة ينبغي أن يعد فيها تقارير مشابهة      

 أو(  بحصص أعضاء المنشأة المـشترية       المشتراهالمتبادل فقط هو حصص األعضاء في المنشأة        
 المـشتراه بمبلغ صافي أصول المنـشأة       عتراف، يتم اإل  )حديثاًحصص أعضاء المنشأة المختلطة     

 ٤٧ إسـتنتاج فقرة  ( حقوق الملكية، وليس أرباح مستبقاة       أوعلى أنها إضافة مباشرة لرأس المال       
  ). ٣من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  
، اقترح بعض المجاوبين علـى المنـشآت        ٢٠٠٥أثناء إعادة مداوالت المجالس لمسودة العرض         ٧٣إستنتاج

 وفقـاً  المعتـرف بهـا      المشتراه ينبغي أن يعتبر المبلغ الكلي لصافي أصول المنشأة          أنهالمتبادلة  
وارتضوا أن مبادلـة حـصص األعـضاء        . للمعايير المعدلة ربحا على الشراء بأسعار منخفضة      

 الحصص التي تنقلها المنشأة المشترية لـيس        ألن ببعض أشكال المنشآت المتبادلة ال يشكل مقابالً      
 المنـشأة   –ولم توافق المجالس على، مع مالحظة أن منشاة متبادلـة واحـدة             . إقتصاديةا قيمة   له

 المنشأة  – سيطرة منشأة أخرى     إلى من المحتمل أن ال ترغب في نقل صافي أصولها           – المشتراه
  .  في تبادل مقابل ال شيء من القيمة–المشترية 

  
يـة حـول    ئتمان من مخاوف ممثلي النقابـات اإل       مزيداً أيضاًناقش مجلس معايير المحاسبة المالية        ٧٤إستنتاج

ن طلب تطبيق طريقة    أوحاول الممثلون أن يبرهنوا ب    .   العكسية لتلك المنشآت   قتصاديةالعواقب اإل 
 من شأنه إعاقة التضامن ضمن تلك الصناعة وقد يعيق تمثيل الـصحة الماليـة ورأس                ستمالكاإل

 في الواليات المتحدة، يحـدد      أنه إلىكما أشاروا   .   عملياتهما  تدمج إئتمانالمال التنظيمي لنقابتي    
 تحـاد رصيد األرباح المـستبقاة إل    "  باسم   ئتمانالقانون الفدرالي الساري صافي القيمة لنقابات اإل      

 التعريـف التنظيمـي     ألن".  عمومـاً ، كما هو مقرر بموجب المبادئ المحاسبية المقبولة         ئتماناإل
 حقوق الملكية بموجب المبادئ المحاسبية المقبولة في أمريكا، فقد عبروا           للقيمة الصافية أضيق من   

 مستملك مـن أربـاح المنـشأة المختلطـة          إئتمان تحاد حقوق الملكية إل   إستثناءعن المخاوف أن    
المستبقاة من شانه أن يجعل من المنشأة المختلطة ذات األمور المالية السليمة تبدو على أنها غيـر               

ستمرار في إعداد تقارير ماليـة      إل با ئتمان ينبغي السماح لنقابات اإل    أنههكذا اقترحوا   .  سليمة مالياً 
لم .   كإضافة على األرباح المستبقاة في المنشأة المختلطة       مشتراهعن حقوق الملكية لمنشاة متبادلة      

اسبة المالية  نه يعتقد أن بيان معايير المح     أيقتنع مجلس المعايير المحاسبية المالية  بتلك المناقشات،         
  .  ية أخرىإئتمان مع نقابات ندماج في إعادة الهيكلة واإلئتمانلن يؤثر على نقابات اإل) ر (١٤١
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يـة  ئتمانإلات ا تحادإلات ا إندماجخبر ممثلو مجلس معايير المحاسبة المالية أن عدد         أإضافة لذلك،     ٧٥إستنتاج
 في عام   بشكل كبير هو عدد صغير نسبياً     والتي يمكن أن يتأثر فيها حساب صافي القيمة التنظيمية          

ية والمنشآت األخرى واحتياجات    ئتمانات اإل تحادكما الحظ المجلس  أن الترتيبات التنظيمية لإل       . ما
ويبين بيان أفكار مجلس معايير المحاسـبة       . منظميها هي أمور منفصلة وراء نية البيانات المالية       

وفـي سـياق   .   للمعلومات المحاسبية هي الحيادية على أن الخاصية الهامة والضرورية     ٢المالية  
 األعمال، تعني الحيادية أن على المعايير المحاسبية أن ال تقوم بتشجيع وال تثبيط عمليـات                إندماج
 تلك بحيث تكـون عادلـة وموزعـة         ندماج األعمال بل أن توفر معلومات عن عمليات اإل        إندماج

مة هو إصدار معايير محاسبية ينتج عنها معلومات    الحظ المجلس أن هدف سياسته العا     .  بالتساوي
إن إلغاء استعمال طريقة التجميع لدى كافة المنشآت ومطالبة كافة المنـشآت            . مالية حيادية صادقة  

بما فيها المنشآت المتبادلة اإلبالغ مباشرة عن الزيادة الناتجة في حقوق الملكية ولـيس األربـاح                
  . لعامةالمستبقاة ينسجم مع هدف السياسة ا

  
 أن المؤسسات التعاونية ال تتالءم مـع تعريـف          ٢٠٠٥قال بعض المجاوبين على مسودة عرض         ٧٦إستنتاج

المنشأة المتبادلة وأنها مختلفة كثيرا عن المنشآت األخرى لتبرير الطريقة المختلفة لحساب عمليات             
 عوامـل مثـل     ولدعم وجهة نظـرهم، ذكـروا     .   التي تنطوي فقط على منشات تعاونية      ندماجاإل

 تقـديم   إلىالفروقات في الخصائص القانونية واألغراض المختلفة للمؤسسات التعاونية باإلضافة          
  .  لألعضاءإقتصاديةمنافع 

  
ناقشت المجالس على سبيل المثال الفروقات بين منشاة تعاونية تزود أعـضائها بالكهربـاء فـي                  ٧٧إستنتاج

 المجـالس تـستملك    .ادلة، مثل شركة تأمين متبادلة    منطقة ريفية وأنواع أخرى من المنشآت المتب      
بفروقات معينة بين نوعين من المنشآت، على سبيل المثال، منشاة تعاونية تصدر حصص أعضاء              

باإلضافة، يشمل هدف المؤسسة التعاونيـة تـوفير        .  بينما شركة التأمين المتبادلة ال تصدر ذلك      
 أكثـر  أعضائها   إلى إقتصادية منافع   إلىادها باإلضافة   المزيد من المنافع الثقافية واالجتماعية ألفر     

 تـوفر   عموماً أن المؤسسات التعاونية     إلىبرغم ذلك، توصلت المجالس     .  مما تفعله منشاة أخرى   
 مباشرة وغير مباشرة مثل عوائد األسهم والتكلفة األدنـى للخـدمات بمـا فيهـا                إقتصاديةمنافع  

 أن الفروقات فـي أن      إلىوتوصلت المجالس   .  ألعضاء ا إلى منتجات أخرى مباشرة     أو،  ئتماناإل
 بأن المؤسسات   ستنتاج تقديمه ال يبرر اإل    إلىمبلغ المنافع االجتماعية والثقافية الذي تسعى المنشأة        

التعاونية مختلفة بما يكفي عن المنشآت المتبادلة األخرى وأنها ال تتالءم مـع تعريـف المنـشأة                 
نتيجة لذلك، فان المنشآت التعاونية مدرجة في تعريـف المنـشأة           .  المتبادلة في المعايير المعدلة   
  . المتبادلة في المعايير المعدلة

  

  قل فقط عمليات اإلندماج المتحققة بعقد مست
  

 األعمال المتحققة بعقد مستقل فقط ينبغي أن تدرج في نطـاق            إندماجانتهى المجلسان أن عمليات       ٧٨إستنتاج
 هذه مدرجة في نطاق المعايير الدولية إلعداد التقارير         ندماجلم تكن عمليات اإل   .  المعايير المعدلة 

المجالس تتفهم بان الممارسة فـي      ، رغم أن    ١٤١ وال في بيان معايير المحاسبة المالية        ٣المالية  
على سبيل  .  ١٤١ لبيان معايير المحاسبة المالية      وفقاً كانت في محاسبتها     عموماًالواليات المتحدة   

تطبيق بيـان مجلـس معـايير        – ٢-٩٧المثال، في إصدار فريق العمل على القضايا المحتملة         
ـ   ١٦ ورأى مجلس ممارسات التدقيق      ٩٤المحاسبة المالية    شات إدارة عيـادات الطبيـب       على من

 أن  إلـى ، توصل فريق العمل باإلجماع      وبعض المنشآت األخرى ذات الترتيبات اإلدارية التعاقدية      
ية إدارة مع عيادة الطبيب يجب أن تعتبـر         إتفاقالمعاملة التي تنفذ فيها منشاة إدارة عيادة الطبيب         

 األعمال في رأي مجلـس      إندماج تعريف   من الناحية التقنية، لن تفي تلك المعاملة      .   أعمال إندماج
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 منشاة إدارة عيادة الطبيب ال      ألن ذلك   ١٤١ بيان معايير المحاسبة المالية      أو ١٦ممارسات التدقيق   
  .     صافي أصول، عيادة الطبيبأوتستملك  ال حصص حقوق الملكية في، 

  
ات منجزة بعقـد    إندماج على   الكستمتدرك المجالس أن الفروقات ربما تنشأ عن تطبيق طريقة اإل           ٧٩إستنتاج

ات األعمال هذه في العادة ال تشمل دفعة قياس المقابـل المـالي             إندماجتحديدا، فان مثل    .  مستقل
ات نـدماج لذلك وبالنسبة إل  . وفي أحوال نادرة قد تكون من الصعب تحديد هوية المنشأة المشترية          

 يمكن  ستمالكلت المجالس أن طريقة اإل    المنشآت المتبادلة ولألسباب التي تم مناقشتها أعاله، توص       
، توصلت  ستنتاج ذلك اإل  إلىعند التوصل   .  ندماجبل وينبغي تطبيقها في حساب هكذا عمليات اإل       

   -: األعمال المنجز بعقد مستقلإندماج في أنه أيضاًالمجالس 

، وال  صعوبة تحديد المنشأة المشترية ليست سببا كافيا لتبرير المعاملة المحاسبية المختلفـة             )أ (
  . ات بعقد مستقلندماجضرورة إلرشاد إضافي لتحديد المنشأة المشترية إل

 ولم يتم مواجهة ستمالكفي الواليات المتحدة، هذه المعامالت يتم العمل بها فعليا بطريقة اإل           )ب (
 . قضايا مستعصية

ـ تحديد القيمة العادلة لألصول القابلة للتحديد المكتسبة واإل         )ج ( ات المـضمونة وحـساب     لتزام
لشهرة ذات الصلة ينبغي أن تكون متسقة مع قرارات تم التوصل إليها في المرحلة الثانية               ا

  . من المشروع
  

  تطبيق طريقة اإلستمالك
  

 وناقشت متطلبات تطبيق    ستمالك أربعة خطوات لتطبيق طريقة اإل     ٢٠٠٥حددت مسودة العرض      ٨٠إستنتاج
  -: حسب هذه الخطواتستمالكطريقة اإل

  ؛مشتريةتحديد المنشأة ال  )أ (

 ؛ستمالكتحديد تاريخ اإل  )ب (

 ؛ والمشتراهقياس القيمة العادلة للمنشاة   )ج (

  .ات المضمونةلتزام باألصول المستملَكة واإلعترافقياس واإل  )د (
  

 من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       ٥الفقرة  ( وعلى الطرف اآلخر، تشير المعايير المعدلة       
  -:ضي تقتستمالك أن تطبيق طريقة اإلإلى) ٣

  ؛تحديد المنشأة المشترية  )أ (

 ؛ستمالكتحديد تاريخ اإل  )ب (

ات المضمونة وأي حـصة     لتزام ب وقياس األصول القابلة للتحديد المكتسبة واإل       عترافاإل  )ج (
 ؛ والمشتراهمسيطرة في المنشأة 

 .  الربح وقياسهما من الشراء بسعر منخفضأو بالشهرة عترافاإل  )د (
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 على  إلغاء قيـاس القيمـة   ستمالكى قائمة خطوات تطبيق طريقة اإل     تعمل التغييرات الرئيسية عل     ٨١إستنتاج
إن الـسبب   .   بالشهرة وقياسها كخطوة منفـصلة     عتراف ككل وإضافة اإل   المشتراهالعادلة للمنشاة   

 األعمـال   إندماجاألساسي لتلك التغييرات هو قرار المجالس الخاص بالتركيز على قياس عناصر            
 من قياس القيمة العادلـة للمنـشاة        بدالً المشتراه في المنشأة    بما في ذلك أي حصة غير مسيطرة      

 وال عن تلـك     ٢٠٠٥ ال ينتج عن متطلبات مسودة العرض        أنهالحظت المجالس   .   ككل المشتراه
 أو ككـل    المشتراه، مقياس قيمة عادلة ألي من المنشأة        ستمالكالمعايير المعدلة لتطبيق طريقة اإل    
على سبيل المثال، ال تنص المعايير المعدلـة علـى          . المشتراهأة  حصة المنشأة المشترية في المنش    

، أي إذا تخطـت     المشتراه المنشأة   إلى بالخسارة إذا أفرطت المنشأة المشترية في دفعتها         عترافاإل
 الخاصـة   سـتمالك  القيمة العادلة في تاريخ اإل     ستمالكالقيمة العادلة للمقابل المنقول في تاريخ اإل      

يضيف قرار مجلس معـايير المحاسـبة الدوليـة         . المشتراهرية في المنشأة    بحصة المنشأة المشت  
 بقيمـة   المـشتراه بالسماح للمنشأة المشترية اختيار قياس أي حصص غير متحكم بها في المنشأة             

ـ  المـشتراه  على أساس حصتها النسبية صافي األصول القابلة للتحديد للمنـشأة            أوعادلة   ا إختالف
 المعـدل وقيـاس     ٣بيق متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية        محتمال آخر بين نتائج تط    
 إسـتنتاج -٢٠٩ إسـتنتاج انظر الفقرات   . ( ككل المشتراه للمنشأة   ستمالكالقيمة العادلة لتاريخ اإل   

تنـاقش  ).  مناقشة األسباب وراء تقديم مجلس معاير المحاسبة الدولية ذلك الخيـار           أجل من   ٢٢١
 لالفتـراض   أيـضاً  األسباب وراء إزالة المعايير المعدلـة        ٣٣١ إستنتاج و ٣٣٠ إستنتاجالفقرات  

 تقـيس   المـشتراه  وهو أن الدراسة المنقولة مقابل المنـشأة         ٢٠٠٥المصاحب في مسودة عرض     
  . المشتراهمعايير القيمة العادلة لحصص المنشأة المشترية في المنشأة 

  

  تحديد المنشأة المشترية
  

 األعمال كافة ضمن نطاق المعـايير المعدلـة تبنـي           إندماج على عمليات    أنهلمجالس  يفيد قرار ا    ٨٢إستنتاج
  .  أعمالإندماج معناه يجب تحديد المنشأة المشترية في كافة ستمالكاستعمال طريقة اإل

  
وضع مجلس معيار المحاسبة الدولي ومجلس معايير المحاسبة الماليـة بـشكل منفـصل دليـل                  ٨٣إستنتاج

يد هوية المنشأة المشترية التي ظهرت في المعيار الـدولي إلعـداد التقـارير              إرشادات حول تحد  
 -٨٤ إسـتنتاج تناقش الفقـرات    .   على التوالي  ١٤١ وفي بيان معايير المحاسبة المالية       ٣المالية  
 وضع مجلس معايير المحاسبة المالية لدليل إرشادات في بيان معايير المحاسبة المالية             ٩٢إستنتاج
 تناقش وضـع مجلـس معـايير المحاسـبة الدوليـة            ١٠١ إستنتاج-٩٣ إستنتاجت   والفقرا ١٤١

 إسـتنتاج  -١٠٢ إستنتاجتناقش الفقرات   .  ٣إلرشادات في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية        
 األعمال وذلـك    إندماج الدراسة المشتركة للمجالس حول طريقة تحديد المنشأة المشترية في           ١٠٥

  .  األعمالإندماجة من مشروعهم عن في المرحلة الثاني
  

   ١٤١وضع اإلرشادات في بيان معايير المحاسبة المالية 
  

 حول تحديد المنشأة المشترية على أنواع       ١٤١ركزت دليل إرشادات بيان معايير المحاسبة المالية          ٨٤إستنتاج
نـشآت الـسيطرة     األعمال المدرج في نطاقها والتي استثنت معامالت تتولى فيها إحدى الم           إندماج

 إصـدار أوراق ماليـة      أوات  إلتزام منشات أخرى بواسطة أصول انتقالية، تحمل        أوعلى منشاة   
 دليـل   ١٤١نتيجة لذلك، لم يتضمن بيـان معـايير المحاسـبة الماليـة             .  خاصة بحقوق الملكية  

كان اإلرشادات العام في أن المنشأة التي تحصل على سيطرة هي المنشأة المشترية، رغم أن ذلك                
  .   ضمن نطاقهندماجمن آثار دليل اإلرشادات لعمليات اإل

  
، أكد مجلس معايير المحاسبة الماليـة  اإلرشـادات فـي رأي             ١٩٩٩أثناء وضع مسودة عرض       ٨٥إستنتاج

 األعمال التي تتم في المقام األول عبر توزيع النقد        إندماج في   أنهفي   ١٦مجلس ممارسات التدقيق    
 أو هي المنشأة التي توزع النقد       ات، تكون المنشأة المشترية غالباً    إلتزام  بتحمل أو أصول أخرى    أو

ناقش مجلس معايير المحاسبة المالية عدة مقترحات       .  اتإلتزام تتحمل   أو تضمن   أوأصول أخرى   



  ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 أساس اإلستنتاجات

 

 ٣٩٥   لجنة معايير المحاسبة الدولية            مؤسسة     حق التأليف ل      ©  
 

 األعمال  إندماج عند تحديد هوية المنشأة المشترية في        عتبارحول العوامل الواجب أخذها بعين اإل     
عكس دليل اإلرشادات المقترح في مسودة العـرض        . تبادل حصص حقوق الملكية   الذي يتم عبر    

 جميـع الحقـائق المتـصلة    إعتبـار  يجب  أنه مجلس معايير المحاسبة المالية في       إستنتاج ١٩٩٩
 حقوق التصويت النـسبية فـي المنـشأة         والظروف عند تحديد هوية المنشأة المشترية خصوصاً      

 غيـر العاديـة     أوليل اإلرشاد المقترح أن وجود ترتيبات خاصة        يورد د .  ندماجالمختلطة بعد اإل  
 عتبار األوراق المالية القابلة للتحويل ينبغي أخذها بعين اإل        أوللتصويت، والخيارات، والضمانات    

 تلقت الحصة األكبر من حقوق التصويت فـي         أوعند تحديد أي فئة من فئات المساهمين احتفظت         
لذلك، ينبغي مناقشة العوامل المتعلقة بتركيبة مجلس اإلدارة واإلدارة         باإلضافة  . المنشأة المختلطة 

  .  العليا للمنشاة المختلطة بحيث يكون لها نفس وزن العوامل المتعلقة بحقوق التصويت
  

 والذين علقوا على المعايير المقترحة لتحديد المنـشأة         ١٩٩٩وافق المجاوبون على مسودة عرض        ٨٦إستنتاج
قال بعض المجاوبين أن اإلرشادات المقترح كان تحسنا        .   على أنها كانت مناسبة    عموماًالمشترية  

 ألنه قدم عوامل إضافية لمناقشة تحديـد أي مـن فئـات             ١٦على رأي مجلس ممارسات التدقيق      
ولكـن،  .   تلقت النصيب األكبر من حقوق التصويت في المنشأة المختلطة         أوالمساهمين احتفظت   

وبين تحسينات على المعايير المقترحة، والبعض اقترح أن علـى مجلـس            اقترح الكثير من المجا   
  .  معايير المحاسبة المالية مناقشة معايير أخرى

  
 ينبغي على مجلس معايير المحاسبة المالية الحفاظ على النهج االفتراضي           أنهاقترح عدة مجاوبين      ٨٧إستنتاج

 المشترية في معامالت تمت عبر تبادل        لتحديد هوية المنشأة   ١٦في رأي مجلس ممارسات التدقيق      
 في ظل غياب الدليل على ما يناقض ذلك، تكون          أنهيفترض ذلك النهج،    .  حصص حقوق الملكية  

 يتلقون الحصة األكبـر مـن       أوالمنشأة المشترية هي المنشأة التي أصحابها كمجموعة يحتفظون         
 العوامل التي ينبغي مناقشتها     اقترح مجاوبون آخرون أن   .  حقوق التصويت في المنشأة المختلطة    

بعض المجاوبين اقتـرح أن     .  حول تحديد هوية المنشأة المشترية يجب توفيرها على شكل هرمي         
على مجلس معايير المحاسبة المالية أن يوفر دليل إرشاد إضافي يفسر كيف تؤثر العوامل المتعلقة               

انات وأوراق مالية قابلـة     ترتيبات وخيارات تصويت خاصة غير عادية ، ضم       (بحقوق التصويت   
  . على تحديد المنشأة المشترية) للتحويل

  
ات، الحظ مجلس معايير المحاسبة المالية، كما فعل عند وضع مسودة           قتراح خالل مناقشة تلك اإل     ٨٨إستنتاج

 أعمال هو أمر فريد من نوعه، قد تكون الحقائق والظروف           إندماج كل   وألن أنه،  ١٩٩٩العرض  
وعليه، لم يحتفظ   .   عالقة وصلة مع اآلخر    أقل واحد   إندماج المنشأة المشترية في     المتعلقة بتحديد 

 ولم  ١٦ بالنهج االفتراضي في رأي مجلس ممارسة المراجعة         ١٤١بيان معايير المحاسبة المالية     
 عمل ذلك، كان عليه أن يدلل على أن بعض العوامل           أجليوفر دليل اإلرشادات الهرمي ألنه من       

ولكن، كما اقترح بعض    .   أهمية من األخرى في تحديد هوية المنشأة المشترية        أكثرون   ما تك  دائماً
المجاوبين، عدل مجلس معايير المحاسبة المالية دليل اإلرشادات المقترح لشرح كيف تؤثر بعض             

  .   العوامل على عملية تحديد المنشأة المشترية
  

القسط على القيمة السوقية لـألوراق الماليـة         طلب ضرورة دفع     ١٩٩٩لم تقترح مسودة عرض       ٨٩إستنتاج
قال بعض المجاوبين علـى مـسودة       .  لحقوق الملكية المكتسبة كدليل على هوية المنشأة المشترية       

عنـد إعـادة    .   أن دفعة القسط هي مؤشر قوي على هوية المنـشأة المـشترية            ١٩٩٩العرض  
لقسط في بيان معايير المحاسبة المالية      المناقشة، قرر مجلس معايير المحاسبة المالية إشراك دفعة ا        

وبعد إعادة المناقـشة، قـرر مجلـس      .  كمعيار يناقش إليه في تحديد هوية المنشأة المشترية        ١٤١
 إلى قيمة القسط كمعيار للتعرف      ١٤١معايير المحاسبة المالية إدراج بيان معايير المحاسبة المالية         

  .هوية منشأة المشترية
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، الحظ مجلس معايير المحاسبة المالية أن تحديـد         ١٤١يان معايير المحاسبة المالية     أثناء وضع ب    ٩٠إستنتاج
 األعمـال ذات األطـراف المتعـددة،        إندماجالمنشأة المشترية قد يكون صعبا في بعض عمليات         

الحظ مجلـس معـايير     .  ات ولكنها مستملكة لتعتبر كذلك    إستمالكوخاصة تلك التي قد ال تكون       
أن في ظل تلك الظروف قد يكون من المفيد مناقشة عوامل إضافية مثل أي مـن                المحاسبة المالية   

 وان كانت مبالغ األصول التي تم نشرها فـي التقـارير، و             ندماجالمنشآت هي التي شرعت باإل    
وافق .  اإليرادات وأرباح إحدى المنشآت المختلطة تتخطى بشكل كبير تلك لدى المنشآت األخرى           

 أدرج  ١٤١ كما أن بيان معايير المحاسبة الماليـة         ١٩٩٩مسودة عرض    على   عموماًالمجاوبون  
  .   دليل اإلرشادات تلك

  
وكما اقترح المجاوبون،  قرر مجلس معايير المحاسبة المالية أن على بيـان معـايير المحاسـبة                   ٩١إستنتاج

 كسـتمال  األعمال مثـل عمليـات اإل  إندماج في بعض عمليات    أنه أن يعلن صراحة     ١٤١المالية  
فـي  .  العكسية، فان المنشأة التي تصدر حصص حقوق الملكية قد ال تكون المنـشأة المـشترية              

تحصل على ملكية أدوات حقـوق الملكيـة للمنـشاة    ) المنشأة أ( العكسي، منشاة واحدة   ستمالكاإل
، لكن المنشأة أ تصدر ما يكفي من أدوات حقوق الملكيـة فـي التـصويت                )المنشأة ب (األخرى  

 إلى  كمقابل في عملية التبادل للحصول على سيطرة على المنشأة المختلطة وتمريرها              الخاص بها 
  . أصحاب المنشأة ب

  
 أعمال، تطلـب بيـان معـايير        إندماجإذا تشكلت منشاة جديدة إلصدار أدوات حق ملكية إلجراء            ٩٢إستنتاج

 ندماجموجودة قبل اإل   يجب تحديد إحدى المنشآت المختلطة والتي كانت         أنه ١٤١المحاسبة المالية   
 ١٠١ إستنتاج-٩٨ إستنتاجعلى أنها المنشأة المشترية لنفس تلك األسباب التي نوقشت في الفقرات            
  .  ٣في سياق المتطلبات المماثلة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  
  ٣وضع اإلرشادات في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  

 بترحيـل   ٣، قامت المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية        ٣ في مسودة العرض     قتراحكان اإل كما    ٩٣إستنتاج
 األعمال التي تبنت استعمال طريقة      إندماج في حالة    أنه وهو   ٢٢مبدأ من معيار المحاسبة الدولي      

، تكون المنشأة المشترية هي المنشأة المندمجة والتي تملك الـسيطرة علـى المنـشآت               ستمالكاإل
الحظ مجلس معيار المحاسبة الـدولي أن اسـتعمال فكـرة           .   على األعمال  أوالمختلطة األخرى   

السيطرة على أنها أساس تحديد المنشأة المشترية منسجمة مع استعمال فكرة السيطرة في معيـار               
 لتحديد حدود المنـشأة معـدة التقـارير         "منفصلةالموحدة و ال مالية   البيانات " ٢٧المحاسبة الدولي   

 المعيـار   أيـضاً كما قـام    . توفير أساس لتأسيس وجود العالقة بين الشركة األم والشركة التابعة         و
 وهـو أن    ٢٢ بترحيل اإلرشادات في معيار المحاسـبة الـدولي          ٣الدولي إلعداد التقارير المالية     

 السيطرة هي سلطة التحكم والسيطرة على السياسات المالية والتشغيلية للمنشاة األخرى للحـصول            
 بنفس اإلرشادات   أيضاً ٣يزودنا المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       .  على منافع من أنشطتها   

 لتحديد هوية المنشأة المشترية إذا كان لمنشاة واحـدة فـي            ٢٢ مثل معيار المحاسبة الدولي      تماماً
ت  من نصف حقـوق التـصوي      أكثرالمنشآت المختلطة الحصول على سيطرة حتى لو لم تستملك          

  .  لمنشاة مندمجة أخرى
  

   تبادل حصص حقوق الملكيةخاللتحديد المنشأة المشترية في إندماج األعمال الذي تم 
  

، قـرر مجلـس معـايير       ٣ والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       ٣عند وضع مسودة عرض       ٩٤إستنتاج
 حول تحديد أي من     ٢٢ولي  المحاسبة المالية عدم ترحيل  دليل اإلرشادات من معيار المحاسبة الد          

يتطلب معيار المحاسبة الـدولي     .   العكسي ستمالكالمنشآت المختلطة هي المنشأة المشترية في اإل      
.  ها على أنها المنشأة المشترية    إعتبار من المنشأة التي يسيطر أصحابها على المنشأة المختلطة          ٢٢

ل حصص حقوق الملكية، فان المنشأة       األعمال الذي يتم عبر تباد     إندماج في   أنهيفترض هذا النهج    
 المنشأة التي تتمتع بصالحيات وسلطة فـي        دائماًالتي يسيطر أصحابها على المنشأة المختلطة هي        

الحـظ  . التحكم السياسات المالية والتشغيلية في المنشأة األخرى للحصول على منافع من أنشطتها           
، فان ترحيلـه يتجـاوز فكـرة        دائماً يقاًدق االفتراض ليس    ألن أنهمجلس معيار المحاسبة الدولي     

  . السيطرة لتحديد هوية المنشأة المشترية
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الحظ مجلس معيار المحاسبة الدولي  أن مفهوم السيطرة يركز على العالقة بين منشأتين، علـى                  ٩٥إستنتاج
 وجه الخصوص، ما إذا كانت أحداهما لها سلطة للتحكم في السياسات المالية والتشغيلية للمنـشاة              

ن تحديد أي من المنشآت المختلطـة لهـا،         إوعليه، ف .  األخرى للحصول على منافع من أنشطتها     
، السلطة للتحكم في السياسات المالية والتشغيلية لألخرى للحصول على منافع مـن             ندماجنتيجة اإل 

  . أنشطتها أمر أساسي لتحديد هوية المنشأة المشترية، بغض النظر عن شكل المقابل المالي
  
 العكـسية، تكـون   سـتمالك  في  بعض عمليات اإلأنه أيضاًالحظ مجلس معيار المحاسبة الدولي        ٩٦تنتاجإس

 هـي   المـشتراه  حصص حقوق ملكيتها والمنـشأة       إستمالكالمنشأة المشترية هي المنشأة التي تم       
" لتـستملك نفـسها   " ترتيب لنفسها    إلىعلى سبيل المثال، قد تلجأ منشاة خاصة        .  المنشأة المصدرة 

صغر من خالل تبادل حصص حقوق الملكية كوسيلة للحصول على اإلدراج           أبواسطة منشاة عامة    
، يستقيل مدراء المنشأة العامة ويـتم اسـتبدالهم بمـدراء           تفاق من اإل  كجزء.  في سوق البورصة  

 في ظل هكذا    أنهالحظ مجلس معيار المحاسبة الدولي      .  تعينهم المنشأة الخاصة ومالكوها السابقون    
، السلطة للتحكم في السياسات الماليـة       قانوناًظروف، يكون للمنشاة الخاصة، وهي الشركة التابعة        

وبهذا، تكون معاملة الشركة التابعة     . والتشغيلية للمنشاة المختلطة للحصول على منافع من أنشطتها       
ة لتحديد   على،ساس أنها منشاة مشترية في ظل هكذا ظروف تنسجم مع تطبيق فكرة السيطر             قانوناً

إن معاملة الشركة األم على أنها هي المنشأة المشترية فـي ظـل هكـذا               . هوية المنشأة المشترية  
 مما كـان    أقلظروف من شانه أن يضع شكل المعاملة فوق جورها، وبذلك توفر معلومات مفيدة              

  .  يمكن توفيره باستعمال فكرة السيطرة لتحديد المنشأة المشترية
  

 ينبغي تحديد المنـشأة     أنه ٣يه، اقترح مجلس معيار المحاسبة الدولي في مسودة العرض           عل وبناًء  ٩٧إستنتاج
 األعمال الذي تم من خالل إصدار حصص حقوق الملكية من خالل مناقـشة              إندماجالمشترية في   

كافة الحقائق والظروف المتصلة بتحديد أي من المنشآت المختلطة تتمتع بالـسلطة للـتحكم فـي                
وتشمل الحقـائق  .  ية والتشغيلية للمنشاة  األخرى للحصول على منافع من أنشطتهاالسياسات المال 

والظروف المتصلة، وال تقتصر على ، حصص الملكية النسبية، والمنسجمة مع متطلبات مجالس             
  . ١٤١معايير المحاسبة المالية 

  

  تحديد المنشأة المشترية إذا تشكلت منشاة جديدة إلتمام إندماج أعمال
  

 األعمال، اقترحـت مـسودة      إندماجإذا تم تشكيل منشاة جديدة إلصدار أدوات حقوق ملكية إلتمام             ٩٨تاجإستن
 تحديد إحدى المنشآت المختلطة التـي       ٣ وتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية        ٣العرض  

عند مناقـشة   .   على أنها المنشأة المشترية على أساس الدليل المتوفر        ندماجكانت موجودة قبل اإل   
ذلك المتطلب، حدد مجلس معيار المحاسبة الدولي منهجين تم تطبيقهما في عدد مـن التـشريعات    

 األعمال مـن منظـور إحـدى        إندماجيناقش المنهج األول    :  ستمالكواألحكام لتطبيق طريقة اإل   
ـ     . ندماجالمنشآت المختلطة التي كانت موجودة قبل اإل       شترية بموجب ذلك المنهج،على المنشأة الم

 وبالتالي ال تكون منشاة جديدة قد       ندماجأن تكون من المنشات المختلطة التي كانت موجودة قبل اإل         
 األعمال مـن    إندماجويناقش المنهج الثاني    .  ندماجتشكلت إلصدار أدوات حقوق ملكية إلتمام اإل      

 بموجـب ذلـك     . حـديثاً منظور المنشأة التي توفر المقابل المالي، والتي قد تكون منشاة شكلت            
فـسرت بعـض    .  المنهج، ينبغي أن تكون المنشأة المشترية هي المنشأة التي توفر المقابل المالي           

 يتطلب المـنهج األول، بينمـا فـسرت         أنه على   ٢٢التشريعات واألحكام معيار المحاسبة الدولي      
  .  يتطلب المنهج الثانيأنه على ٢٢التشريعات واألحكام األخرى المعيار 
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 األعمال الذي ينطوي علـى      إندماجإذا تم تشكيل منشاة جديدة إلصدار أدوات حقوق ملكية إلتمام             ٩٩إستنتاج
 من منظور المنشأة التي توفر المقابل المالي سوف         ندماج، فان مناقشة اإل   أكثر أومنشأتين أخريين   

.  المختلطـة  لكل المنشآت األخرى     ستمالك لطريقة اإل  حديثاًينتج عنه تطبيق المنشأة التي تشكلت       
الحظ مجلس معيار المحاسبة الدولي أن النتيجة ستكون هي مماثلة عند تطبيـق طريقـة البدايـة                 

 األعمال، والذي من المحتمل أن يـزود مـستخدمي البيانـات الماليـة              إندماجالجديدة عند تبني    
 هـي    أنهـا  سابقاً إحدى المنشآت الموجودة     إعتبار من   أكثر ذات صلة من الطلب      أكثربمعلومات  

  . المنشأة المشترية
  

 حـديثاً  فيما إذا كان معاملة المنشأة التي تـم تـشكيلها            أيضاًناقش مجلس معيار المحاسبة الدولي        ١٠٠إستنتاج
شـكل   أعمال على أنها المنـشأة المـشترية سـيعطي           إندماجإلصدار أدوات حقوق ملكية إلتمام      

 جـوهر   حـديثاً المنشأة التي تم تشكيلها      ألنه يمكن أن ال تمتلك        من جوهرها  أكثرالمعاملة أهمية   
 أوات قانونيـة، ضـريبية      إعتبارإن تشكيل مثل تلك المنشآت غالبا ما يكون مرتبطا ب         .  اقتصادي

 منشاتين بهيكليـة    إندماجعلى سبيل المثال،    .  أعمال أخرى ال تؤثر على تحديد المنشأة المشترية       
ار أدوات حقوق ملكية لمالكي كال المنشأتين       حيث تكون إحداها تقود تشكيل المنشأة الجديدة إلصد       

المندمجتين وهذا، من حيث الجوهر، ال يختلف عن معاملة بحيـث تـستملك إحـدى المنـشآت                 
وعليه، يجب األخذ بالمعاملة في نفس الطريقة كما في المعاملة التـي            .  المختلطة األخرى مباشرة  

من ذلك، فان ذلك يضعف كل من قابلية        تستملك فيها منشاة مندمجة األخرى، وإذا تم فعل العكس          
  .  المعلومات للمقارنة وموثوقيتها

  
 أنه يتم تزويد مستخدمي البيانات المالية لمنشاة بمعلومات         إلىنتهى مجلس معيار المحاسبة الدولي      إ  ١٠١إستنتاج

ـ           إندماج نفعا عن    أكثر ة  األعمال عندما تعطي تلك المعلومات الفكرة الصحيحة بأمانة عن المعامل
 أن تكـون المنـشأة   ٣وعليه، تطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  .  التي تحتويها للتمثيل  

  .  ندماجالمشترية واحدة من المنشآت المختلطة التي كانت موجودة قبل اإل
  

 والمعيـار الـدولي     ١٤١مقاربة وتوضيح إرشادات بيان معايير المحاسبة المالية        
  .  لتحديد المنشأة المشترية٣ة إلعداد التقارير المالي

  

نتج عن مداوالت مجلس معايير المحاسبة المالية ومجلس معيار المحاسبة الدولية الموصوفة فـي                ١٠٢إستنتاج
 دليل إرشاد مشابه لكن ليس مطابقا لتحديد المنشأة المـشترية           ١٠١إستنتاج -٨٤ إستنتاجالفقرات  

ولكـن تـم    .  ٣ار الدولي إلعداد التقارير الماليـة        والمعي ١٤١في بيان معايير المحاسبة المالية      
صياغة دليل اإلرشادات بشكل مختلف، وكانت المجالس متخوفة أن تنشأ فروقـات فـي تحديـد                

 إنـدماج وعليه، وكجزء من الجهود لوضع  معيار عـام لمحاسـبة عمليـات       .  المنشأة المشترية 
.  قه دوليا لتحديد المنـشأة المـشترية  األعمال، قررت المجالس  وضع دليل إرشادات عام يتم تطبي       

على سبيل المثال، تبنى مجلس معايير المحاسبة المالية تعريف مجلس معيار المحاسـبة الـدولي               
للمنشاة المشترية على أنها المنشأة التي تحصل على سيطرة على المنـشآت المختلطـة، وقـرر                

عايير األخرى التي تقـدم دليـل       المجلسان إدراج، في المعايير المعدلة، مرجع واضح وصريح للم        
 كان ضمنيا في الـسابق،  أنهدليل اإلرشادات ذلك، رغم .  إرشادات لتحديد هوية المنشأة المشترية  

كانت نية المجـالس مطابقـة دليـل إرشـادهم          .  ١٤١لم يكن في بيان معايير المحاسبة المالية        
 زودنـا بـه بيـان معـايير         وتوضيحه وليس تغيير جوهر أحكام تحديد المنشأة المشترية والذي        

  . ٣ والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ١٤١المحاسبة المالية 
  

 أن تعريفات مجلس معيار المحاسبة الـدولي        ٢٠٠٥الحظ بعض المجاوبين على مسودة العرض         ١٠٣إستنتاج
ختلفة نوعا  ومجلس معايير المحاسبة المالية الحالية المتعلقة بالسيطرة ضمن معايير التوحيد هي م           

وافقت المجالس على تلـك     .   تحديد منشات مشترية مختلفة    إلىما وفي حاالت نادرة ربما تؤدي       
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 في أن وضع تعريـف      ٢٠٠٥ها في وضع مسودة العرض      إستنتاجالمالحظات لكنها أكدت أساس     
  .    األعمالإندماجمشترك للسيطرة هو خارج نطاق مشروع 

  
  األعمال الذي ينطوي على منشات متبادلة فقطتحديد المنشأة المشترية في إندماج 

  

ناقشت المجالس فيما إذا سينتج عن الفروقات بين المنشآت المتبادلة والمنشآت المملوكة لمـستثمر                ١٠٤إستنتاج
 دليـل   إلـى  منشات مملوكة لمستثمر، حاجـة       إندماج المنشآت المتبادلة و   إندماج الفروقات بين    أو

لـم تالحـظ    .   المنشآت المتبادلة  إندماج المنشأة المشترية في      إضافي لتحديد  أوإرشادات مختلف   
 وجوب تحديد المنشأة المشترية      إلىنتهت المجالس   إونتيجة لذلك،   .  المجالس أيا من تلك الفروقات    

  .  األعمال بما فيها تلك التي تنطوي فقط على منشات متبادلةإندماجفي كافة عمليات 
  

 األعمال يتم تطبيقها علـى      إندماجن مؤشرات تحديد المنشأة المشترية في       كما توصلت المجالس أ     ١٠٥إستنتاج
ن ال مؤشرات إضافية مطلوبة لتحديد هوية المنشأة المشترية فـي عمليـات             أالمنشآت المتبادلة  و   

 منشاتين  إندماجقر المجلسان أنه قد تنشأ صعوبات في تحديد المنشأة المشترية عند            أ.  تلك ندماجاإل
  منـشاتين    إنـدماج  عند   أيضاً أن تلك الصعوبات تنشأ       ولكنهما الحظاً  ويتين فعلياً مشتركتين متسا 

توصلت المجالس أن تلك الصعوبات، التي هي ليست فريـدة مـن       . متساويتين مملوكتين لمستثمر  
  . نوعها في المنشآت المتبادلة، يمكن حلها من خالل الممارسة

  

  تحديد تاريخ اإلستمالك
  

 بـأثر رجعـي،     ١٤١ وبيان معايير المحاسبة المالية      ٣يار الدولي إلعداد التقارير المالية      قام المع   ١٠٦إستنتاج
، علـى   ١٦ ورأى مجلس ممارسـات التـدقيق        ٢٢بترحيل فقرات قانون معيار المحاسبة الدولي       

 سـتمالك نتج عن دليل اإلرشادات ذلك نفـس تـاريخ اإل         . ستمالكالتوالي، حول تحديد تاريخ اإل    
 واحد فقط ينطبق علـى بيـان        إستثناءل اإلرشادات الخاص بالمعايير المعدلة مع       الموجود في دلي  

  ، )١١٠إستنتاج -١٠٨ إستنتاج الفقرات إلىنظر أ (١٤١معيار المحاسبة المالية 
  

، ١٤١ وبيان معايير المحاسـبة الماليـة        ٣تم دمج كل من  المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية             ١٠٧إستنتاج
 علـى   ٣، والذي أشار إليه المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية          ستمالكي تاريخ اإل  اإلرشادات ف 

 مـن ذكـره بـشكل       بدالً ستمالك  ضمن دليل اإلرشادات حول تحديد تكلفة اإل        تاريخ التبادل  أنه
 سـتمالك  لتوضيح أن تاريخ اإل    ستمالكتوضح المعايير المعدلة دليل إرشادات تاريخ اإل      .  منفصل

تنـاقش الفقـرات    .  المـشتراه يخ الذي تملك المنشأة المشترية فيه السيطرة على المنشأة          هو التار 
 القضية المتعلقة بتاريخ قياس األوراق المالية لحقوق الملكية المنقولة          ٣٤٢ إستنتاج -٣٣٨ إستنتاج

قة لتلك  األعمال والتغيرات التي أحدثتها المعايير المعدلة على متطلبات ساب      إندماجكمقابل مالي في    
  . القضية

  
الذي قام بيـان معيـار المحاسـبة      " المناسب "ستثناء اإل أيضاًألغى مجلس معايير المحاسبة المالية        ١٠٨إستنتاج

 وبديل إعداد التقارير المسموح به من       ١٦ بترحيله من رأي مجلس ممارسات التدقيق        ١٤١المالية  
سـمح  ).  ٥١نشرة البحث المحاسـبي      ("البيانات المالية الموحدة  " ٥١قبل نشرة البحث المحاسبي     

 مـن  بـدالً ، للمنشاة المشترية بتعيين تاريخ النفـاذ  ٤٨، الفقرة ١٤١بيان معايير المحاسبة المالية  
تـاريخ  (  تحملهـا    أوات  لتزام تاريخ ضمان اإل   أو حصص حقوق الملكية       أوتاريخ نقل األصول    

في الدخل كما تتطلبها الفقرة تلك لتعويض        وصا المشتراه تكلفة المنشأة    أيضاًإذا خفض   ) ستمالكاإل
 ٥١ من نشرة البحـث المحاسـبي        ١١سمحت الفقرة   .   بالدخل قبل نقل المقابل المالي     عترافاإل

للمنشاة المشترية إدراج شركة تابعة تم شراؤها أثناء العام في الوحدة رغم أنها كانـت مـستملكة                 
  .  ل بيان الدخل الموحد في أسفستمالكبداية العام ولخصم أرباح ما قبل اإل
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 لمنشاة ما بأمانة و نتائج العمليات،       ي لتمثيل الوضع المال   أنهنتهى مجلس معايير المحاسبة المالية        إ  ١٠٩إستنتاج
بمعنى، على  .  ستمالكات األعمال في تاريخ اإل    إندماجينبغي على المنشأة المشترية أن تأخذ بكل        
 وليس  – ستمالكات المضمونة في تاريخ اإل    لتزامة واإل الوضع المالي أن يعكس األصول المستملَك     

 على ذلك، ينبغي أن تـشمل البيانـات الماليـة           وعالوةً.   ضمانها أو بعد الحصول عليها     أوقبل  
للمنشاة المشترية لتلك الفترة فقط التدفقات النقديـة الداخلـة والـصادرة، اإليـرادات والنفقـات                

  .   ستمالك بعد تاريخ اإلشتراهالموالمؤثرات األخرى لعمليات المنشأة 
  

 على دليل اإلرشادات المقترح علـى تحديـد         ٢٠٠٥علق عدد قليل من المجاوبين لمسودة عرض          ١١٠إستنتاج
 مـن   بدالًآثار هؤالء مسائل عملية متعلقة بإلغاء القدرة على تعيين تاريخ النفاذ            . ستمالكتاريخ اإل 
 من غيـر    ستثناءلبيان المالي للتخلص من ذلك اإل     توصلت المجالس أن تأثرات ا    . ستمالكتاريخ اإل 

 سـتمالك مثال، لنية الراحة، قد ترغب إحدى المنشآت تعيين تاريخ اإل         .  المرجح أن تكون ملموسة   
.   الفعلي أثناء الـشهر    ستمالك من تاريخ اإل   بدالًالشهر، وهو تاريخ إقفال الدفاتر،      )  بداية أو(نهاية  

 الفعلي تغيرات ملموسـة فـي       ستمالكتاريخ المريح وتاريخ اإل   ما لم ينتج عن األحداث ما بين ال       
.  المبالغ المعترف بها، فان ممارسة تلك المنشأة ستكون متماشية مع متطلبات المعـايير المعدلـة              

 حول تحديد تـاريخ     ٢٠٠٥وعليه، قررت المجالس االحتفاظ بدليل اإلرشادات في مسودة العرض          
  .  ستمالكاإل

  

، اإللتزامات المضمونة   مستملكة القابلة للتحديد وقياسها   اإلعتراف باألصول ال  
  وأي حصة غير مسيطرة في المنشأة المشتراه

  
  اإلعتراف 

  

 من المعيار الـدولي إلعـداد التقـارير       ١٠ في المعايير المعدلة في الفقرة       عترافتم ذكر مبدأ اإل     ١١١إستنتاج
 الواجبـة علـى     عتراف شروط اإل  ١٣٠ إستنتاج-١١٢ إستنتاجتناقش الفقرات   .   المعدل ٣المالية  

 بـدليل   أيضاًكما تزودنا المعايير المعدلة     .  عترافالمنشأة المشترية استعمالها في تطبيق مبدأ اإل      
 إستنتاج -١٣١ إستنتاجات معينة، والتي تم مناقشتها في الفقرات        إلتزام بأصول و  عترافإرشاد لإل 

ـ وتعيين األصـول المـستملَكة واإل     يناقش دليل إرشاد المعايير المعدلة تصنيف       .  ١٨٤ ات لتزام
ات المحدودة لمبـدأ    ستثناء، وسيتم مناقشة اإل   ١٨٨ إستنتاج -١٨٥ إستنتاجالمضمونة في الفقرات    

     . ٣٠٣إستنتاج -٢٦٣ إستنتاج الموجود في المعايير المعدلة في الفقرات عترافاإل
  

  شروط اإلعتراف
  

تساق في الممارسة ولحل التـضاربات      إلنسجام وا إلعالية من ا   لتحقيق درجة    أنهقررت المجالس      ١١٢إستنتاج
يؤكـد دليـل    .  عتـراف القائمة، ينبغي أن تقدم المعايير المعدلة دليل إرشاد عن تطبيق مبـدأ اإل            

 مـن    به كجـزء   عترافلكي نتمكن من قياس بند واإل     .  اإلرشادات ذلك على شرطين جوهريين    
  -: المتضمنأوند المستملك ، يجب أن يكون البستمالكتطبيق طريقة اإل

  ؛ وستمالك في تاريخ اإلإلتزاماً أو أصالً  )أ (

 .  من كونه نتيجة معاملة منفصلةبدالً) المشتراهالمنشأة (كجزء من األعمال المستملَكة   )ب (
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  لتزام في تاريخ اإلستمالكاإلصل أو األ
  

 األعمـال،   إنـدماج  مـن     كجزء كستمال ببند في تاريخ اإل    عترافعند تحديد ما إذا كان ينبغي اإل        ١١٣إستنتاج
ات فـي   لتزامقررت المجالس أن تكون الخطوة األولى المناسبة هي تطبيق تعريفات األصول واإل           

عناصـر    "٦ بيان أفكار مجلس معايير المحاسبة الدولية          أو مجلس معيار المحاسبة الدولي      إطار
  . ، على التوالي"البيانات المالية

  
يـان معـايير     وب ٣ لكل من المعيار الدولي إلعداد التقـارير الماليـة           وفقاً نهأالحظت المجالس     ١١٤إستنتاج

 ببنـود   عتراف، وأسالفهما ودليل اإلرشادات التفسيري المتعلق بهما، تم اإل        ١٤١المحاسبة المالية   
 مع أنهما لم يفيـا      ستمالكات مضمونة في تاريخ اإل    إلتزام أو كانت أصول مستملَكة     كما لو معينة  

 أو(كانت تلك الممارسة متعلقة بالتأكيد السابق حـول قيـاس تكلفـة             . لتزام اإل أوصل  بتعريف األ 
 لألصـول المـستملكة     ستمالك وليست القيمة العادلة في تاريخ اإل      المشتراهالمنشأة  )  في ستثماراإل
 -٣٦٥ إسـتنتاج على سبيل المثال، وكما تـم مناقـشته فـي الفقـرات             . ات المضمونة لتزامواإل

 إنـدماج رى رسملة بعض النفقات مقابل خدمات تم استالمها وتمت بـصلة مـع              ، ج ٣٧٠إستنتاج
كما لـو كانـت     )  بها كجزء من الشهرة    عترافتم اإل  (المشتراهاألعمال كجزء من تكلفة المنشأة      

  بعض التكاليف المستقبلية المتوقع      إلى ذلك، كان ينظر     إلىباإلضافة  .  ستمالك في تاريخ اإل   أصالً
 في  إلتزاماً كانت   كما لو  ومعترف بها    المشتراهرية تحملها على أنها تكلفة المنشأة       من المنشأة المشت  

 سـيتم  أنهتوصلت المجالس .   كان المثال هو التكاليف المتوقعة إلعادة الهيكلة    – ستمالكتاريخ اإل 
تحسين األمانة في  التمثيل و االنسجام ومدى فهم إعداد التقارير المالية عن طريق إلغـاء هكـذا                  

  .  ممارسات
  

  جزء من إندماج األعمال
  

 األعمال هـو أن     إندماج متحمل في    أو مضمون   إلتزام أو بأصل مستملك    عترافالشرط الثاني لإل    ١١٥إستنتاج
 ينـتج  إلتزامـاً  أو  األعمال وليس أصالًإندماج يجب أن يكون جزًء من معاملة   لتزام اإل أواألصل  

ز من المنشأة المشترية تحديد عناصر المعاملة التـي        يتطلب عمل ذلك التميي   .  عن معاملة منفصلة  
إن الغاية من الشرط ودليل اإلرشـادات حـول         . المشتراهتحصل فيها على سيطرة على المنشأة       

  .  لجوهره االقتصاديوفقاً األعمال هو ضمان أن كل عنصر تم أخذه إندماجتحديد عناصر 
  

 حـول صـعوبة     هتماماتبيق للمساعدة على معالجة اإل    قررت المجالس تقديم دليل إرشادات التط       ١١٦إستنتاج
الحظـت  .   لغاية أخرى  أو المشتراهتحديد ما إذا كان جزء من المقابل المالي المنقول هو للمنشاة            

 األعمال الوشيك ربما تتبنـى مزايـا        إندماجالمجالس أن األطراف المعنية مباشرة في مفاوضات        
 تـضمين  أويـات أخـرى   إتفاقألطراف الدخول في    وعليه، ربما ترغب ا   .  األطراف ذات الصلة  

 منفعة المنـشأة    إلى األعمال بعض الترتيبات التي تهدف في المقام األول          إندماجية  إتفاقكجزء من   
 المنشأة المختلطة، على سبيل المثال، لتحقيق المزيد من النتـائج المفـضلة إلعـداد               أوالمشترية  

رت المجالس وبسبب تلك المخاوف وضع مبدأ لتحديد ما         قر.   األعمال إندماجالتقارير المالية بعد    
 أو ترتيب معين قام األطراف بإبرامه هو جزء مما تبادلته المنشأة المشترية             أوإذا كانت معاملة ما     

  .  هو معاملة منفصلةأو األعمال إندماج في المشتراه
  

 أو للمنشاة المشترية    إقتصادية منافع   إلىتوصلت المجالس أن المعاملة التي تهدف في المقام األول            ١١٧إستنتاج
ليـست  )  األعمـال  إندماج أصحابها السابقين قبل     أو المشتراه من المنشأة    بدالً( المنشأة المختلطة   

 إنـدماج ينبغي األخذ بهذه المعامالت  بـشكل منفـصل عـن            .  المشتراهجزًء من تبادل المنشأة     
لتحديد ما إذا كان جزء من المقابـل المـالي   تقر المجالس أن الحكم ربما يكون مطلوبا       .  األعمال

 عليـه،   وبنـاءً .  ات المضمونة تنبع من معاملة منفصلة     لتزام األصول المستملكة واإل   أوالمدفوع  
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 على كل من المبدأ العام ودليل إرشاد للتنفيذ لتطبيق ذلك المبـدأ،             ٢٠٠٥اشتملت مسودة العرض    
  . بما في ذلك عدة أمثلة

  
 إنـدماج عليقات المجاوبين على دليل اإلرشادات المقترح حول تحديد عناصـر معاملـة             تباينت ت    ١١٨إستنتاج

فعلى سبيل المثال، قال بعض المجاوبين أن المبدأ العام كان واضحا وقدم دليل إرشـاد               : األعمال

وقال عدة مجاوبين أن التركيز علـى       .  كاف، بينما قال آخرون أن المبدأ المقترح لم يكن واضحاً         

 المعاملة  ألن المنشأة المشترية لم يكن واضحا       أو المشتراه إذا كانت المعاملة تفيد المنشأة       تحديد ما 

 هي  المشتراه المنشأة   ألن من شأنها أن تفيد المنشأة المختلطة        المشتراه الحدث الذي يفيد المنشأة      أو

  .  جزء من المنشأة المختلطة
  

 األعمـال بحاجـة   إندماجبدأ المقترح للتمييز بين عناصر اتفقت المجالس مع المجاوبين في أن الم       ١١٩إستنتاج

 باإلنابة عن   أووعليه، عدلوا المبدأ للتركيز على ما إذا تم إبرام المعاملة عن طريق             .   تحسين إلى

 لمنفعـة   أساسـاً  المنشأة المختلطة، وليس     أو لمنفعة المنشأة المشترية     أساسا أوالمنشأة المشترية   

 من المعيار الدولي إلعداد التقارير      ٥٢الفقرة   (ندماجقبل اإل ابها السابقين    أصح أو المشتراهالمنشأة  

  ). ٣المالية المعدل 
  

 األعمال يشمل   إندماج ينبغي أن يركز المبدأ على تحديد ما إذا كان           أنه إلى أيضاًتوصلت المجالس      ١٢٠إستنتاج
دي وليس فقط على تقيـيم       لجوهرها االقتصا  وفقاًمعامالت منفصلة يجب األخذ بها بشكل منفصل        

 من المعيـار الـدولي إلعـداد        ٥١الفقرة   (المشتراهما إذا كانت المعاملة جزًء من تبادل للمنشاة         
ات جزًء من التبـادل     لتزام اإل أوإن التركيز فقط على ما إذا كانت األصول         ).  ٣التقارير المالية   

.   لجوهرها االقتـصادي   وفقاًاألخذ بها    ال ينتج عنها كافة المعامالت التي يجري         المشتراهبالمنشأة  

 كافة تكاليف   أو أن تدفع بعض     المشتراهعلى سبيل المثال، إذا طلبت المنشأة المشترية من المنشأة          

 بـدفع تلـك التكـاليف قبـل تـاريخ           المشتراه ذات الصلة نيابة عنها وقامت المنشأة        ستمالكاإل

وعليـه، قـد   .  بتلك التكاليفإلتزاماً المشتراه، المنشأة ستمالك، لن تظهر، في تاريخ اإل ستمالكاإل

 ال يتم تطبيقه على المعامالت      ٢٠٠٥يعتقد البعض أن المبدأ المنصوص عليه في مسودة العرض          

 من ذلك كما توصلت إليه      بدالًأن التركيز   . ستمالكوالذي ينتج عنه زيادة في التكاليف المتعلقة باإل       
 األعمال ستنقل بشكل أوضح غاية المبـدأ        إندماجلة عن   المجالس على ما إذا كانت المعاملة منفص      

 صلة عن المؤثرات المالية للمعامالت واألحـداث        أكثرونتيجة لذلك تزويد المستخدمين بمعلومات      

سوف تعكس البيانات المالية للمنشاة المشترية اآلثار الماليـة         .  المبرمة بواسطة المنشأة المشترية   

  .   لجوهرها االقتصاديوفقاًأة المشترية مسئولة عنها لكل المعامالت التي تكون المنش
  

 المعدلة ثالثة  ٣ من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية        ٥٢لتسهيل تطبيق المبدأ، تتضمن الفقرة         ١٢١إستنتاج
أمثلة للمعامالت المنفصلة عن المعاملة التي تمتلك فيها المنشأة المشترية السيطرة علـى المنـشأة               

  . ، و يقدم الملحق ب دليل إرشادات التطبيق اإلضافيةهالمشترا
  

 لضمان أن المعاملة السارية المفعول تقـوم بعمـل تـسوية            ٥٢تم توجيه المثال األول في الفقرة          ١٢٢إستنتاج
.   األعمال إندماج مستثناة من محاسبة     المشتراه بين المنشأة المشترية والمنشأة      مسبقاًالعالقة القائمة   

لمطالبة عالقة ضـد    ) ذمم مدينة  ( المحتملة أصالً  المشتراهى سبيل المثال، أن للمنشاة      لنفترض، عل 

 على تسوية تلك المطالبـة  المشتراهيوافق أصحاب المنشأة المشترية و    .  المنشأة المشترية المحتملة  
 إذا قـدمت    أنـه توصلت المجالس   .  المنشأة المشترية  إلى المشتراهية لبيع المنشأة    إتفاقكجزء من   

 من تلـك الدفعـة سـيقوم        ن قسماً إ المالك البائع، ف   إلىالمنشأة المشترية دفعة مقابل مبلغ مقطوع       
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نتيجة لـذلك، ينبغـي   .   األعمالستمالكبتسوية المطالبة وليس جزًء من المقابل المالي المنقول إل     

م معاملتهـا    األعمال ويت  إندماج الحصة من الدفعة التي تتعلق بتسوية المطالبة من محاسبة           إستثناء

تجـاه المنـشأة    ) الذمم المدينـة  ( عن المطالبة    المشتراهفي الواقع، تخلت المنشأة     .  بشكل منفصل 

نتيجة لـذلك، فـي تـاريخ       .  المشتراهلصاحب المنشأة   ) كربح أسهم (المشترية عن طريق نقلها     

، نـدماج إلها كجزء مـن ا    إستمالكليتم  ) أصل( ذمم مدينة    المشتراه،  ليس لدى المنشأة      ستمالكاإل
الحظ مجلس معـايير المحاسـبة      .  وسوف تحاسب المنشأة المشترية دفعة التسوية بشكل منفصل       

 ليست جزًء من تطبيق طريقـة  مسبقاًالمالية في النتيجة أن المعاملة التي تقوم بتسوية عالقة قائمة          

محاسـبة   " 1-04 إصدار فريق العمل على القضايا المحتملة          ي ف ستنتاج تنسجم مع اإل   ستمالكاإل
، والتي تم دمجهـا فـي بيـان معـايير     " األعمال إندماج بين األطراف في     مسبقاًالعالقات القائمة   

  .  وبذلك فقد نسخت) ر (١٤١المحاسبة المالية 
  

  لضمان أن الدفعات التي ليست جزء من المقابـل المـالي             أيضاًتم توجيه المثالين الثاني والثالث         ١٢٣إستنتاج

 أن إلـى وتوصـلت المجـالس   .   األعمـال إندماجة المشترية مستثناة من محاسبة      المنقولة للمنشا 

 للمتطلبات المطبقـة    وفقاً الترتيبات ينبغي معاملتها بشكل منفصل       أوالدفعات لمثل هذه المعامالت     

 التجاوزات المحتملة المتعلقة بالمثـال      أيضاً ٣٧٠ إستنتاجتناقش الفقرة   .  في مثل هذه المعامالت   

 أصحابها السابقين عـن دفـع تكـاليف         أو المشتراه تعويض المنشأة    أو الدفعات لتسديد    –الثالث  

  .    األعمالإندماجالمنشأة المشترية التي تم تحملها فيما يتعلق ب
  

 من المعيار الـدولي     ٥٠ األعمال، تشمل الفقرة ب    إندماجلتقديم مساعدة إضافية في تحديد عناصر          ١٢٤إستنتاج
:  األعمـال  إندماج المعدلة ثالثة عوامل ينبغي مناقشتها عند تقييم معاملة          ٣مالية  إلعداد التقارير ال  

رغم أن هذه العوامـل ليـست       .   توقيت المعاملة  - من شرع بالمعاملة وج    - سبب المعاملة، ب   -أ
حصرية بشكل مشترك وال مقنعة بشكل منفرد، قررت المجالس أن العوامل يمكن أن تساعد فـي                

 أو للمـستملك    قتـصادية  الحدث مرتبا بشكل أساسي للمنفعـة اإل       أونت المعاملة   المناقشة إذا ما كا   
 إنـدماج  وأصـحابها الـسابقين قبـل        المشتراه بشكل أساسي لمنفعة المنشأة      أوالمنشأة المختلطة   

  .  األعمال
  

   موثوقية القياسفي ٣ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية مقاييس
  

 أو باألصول المستملكة    عتراف على معيار آخر لإل    ٣ الدولي إلعداد التقارير المالية      اشتمل المعيار   ١٢٥إستنتاج
 عتـراف  اإل أو باألصـل    عتـراف يتطلب المعيار اإل  .   األعمال إندماجات المفترضة في    لتزاماإل
قرر مجلس معـايير    .   بشكل منفصل عن الشهرة فقط أن كان يمكن قياسها بشكل موثوق           لتزامباإل

 المعدل، قـرر    ٣ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       إلىلية في مداوالته المؤدية     المحاسبة الدو 
مجلس معايير المحاسبة الدولية إلغاء موثوقية القياس كمعيار شامل والتي الحظ المجلس أنها غير              

  . اإلطار الشاملة في عتراف موثوقية القياس جزء من معايير اإلألنضرورية 
  

 احتمالية منـافع التـدفق الـوارد        في ٣لدولي إلعداد التقارير المالية      المعيار ا  مقاييس
  والصادر

  

 بأصـول   عتـراف  أن على المنشأة المستملكة اإل     ٣اشترط المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية         ١٢٦إستنتاج
ـ إل من ا  بدالً(ات  لتزامواإل)  من األصول الملموسة   بدالً( المنشأة المستملكة القابلة للتحديد      ات لتزام

 صـادرة   أو تـدفقات واردة     لتـزام  اإل أوفقط إن كان من المحتمل أن ينتج عن األصل          ) المحتملة
 عتـراف  المعدل معيار اإل   ٣ال يشمل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية        .  قتصاديةللمنافع اإل 

لقابلـة للتحديـد     باألصـول ا   عتـراف باالحتمالية ونتيجة لذلك فانه يطالب المنشأة المستملكة اإل       
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 الصادر مـن    أوات المضمونة بغض النظر عن درجة احتمالية التدفق الوارد          لتزامالمستملكة واإل 
  . قتصاديةالمنافع اإل

  
 درجـة الـشك فـي أن المنـافع          إلى فكرة االحتمالية لإلشارة     اإلطار في   عترافيشمل معيار اإل    ١٢٧إستنتاج

  .   من المنشأةأو سوف تتدفق على تزامإل أو المستقبلية المرتبطة بأصل قتصاديةاإل
  

 المعدل، أعاد مجلس معايير المحاسبة الدولية       ٣ التقارير المالية    إلعداد الدوليأثناء وضع المعيار      ١٢٨إستنتاج
ـ الشروط واإل  ٣٧مناقشة البنود التي تم وصفها في معيار المحاسبة الدولي     ات المـشروطة  لتزام

ـ و كأصول مشروطة    واألصول المشروطة   أويوضـح تحليـل الحقـوق       .  ات مـشروطة  إلتزام
ات في مثل هذه البنود لتحديد أي منها مشروطة وأي منها غير مشروطة إن كانت المنشأة                لتزاماإل

نتيجة لذلك، انتهى مجلس معايير المحاسبة الدولية بأن        .  *ستمالك في تاريخ اإل   إلتزام أولها أصل   
ات مـشروطة تلبـي     إلتزام أوعلى أنها أصول مشروطة      سابقاًالكثير من البنود التي تم وصفها       

ات غير مشروطة إضافة لحقوق     إلتزام ألنها تشمل حقوق و    اإلطار في   لتزام اإل أوتعريف األصل   
 غير مـشروط فـي      إلتزام(حالما يحدد الحق غير المشروط في أصل ما         .  ات مشروطة إلتزام أو

للمنـافع  ) التـدفق الـصادر   (فق الـوارد    ، يصبح السؤال المطروح للمعالجة ما هو التـد        )إلتزام
  ).  غير مشروطإلتزام( المتصلة لذلك الحق غير المشروط قتصاديةاإل

  
 عتـراف  يـصرح بوضـوح عـن معيـار اإل         اإلطارالحظ مجلس معايير المحاسبة الدولية  إن          ١٢٩إستنتاج

ان تواجـد   .  اشرة فقط  من التدفقات النقدية المب    بدالً قتصاديةباالحتمالية  من حيث تدفق المنافع اإل      
 مـن   قتصادية غير مشروط لمنشاة ما، فمن المؤكد أنه سيتم طلب التدفق الصادر للمنافع اإل             إلتزام

 لتـزام المنشأة، حتى لو كان هناك شك حول توقيت ومبلغ تدفق المنافع الصادرة المرتبطة مع اإل              
 غيـر   لتزاماإل (لتزام أن اإل  نتهى مجلس معايير المحاسبة الدولية    إمن هنا،   .  المشروط ذات الصلة  

 على الحقـوق غيـر      ستنتاجينطبق ذلك اإل  . لإلطار باالحتمالية   عترافيلبي معيار اإل  ) المشروط
وهكذا، إن كان هناك حق غير مشروط للمنشاة، من المؤكد أنها تمتلك حقـا  . يالمشروطة بالتساو 
  .  تمالية تم تلبيته باالحعتراف الواردة، وان معيار اإلقتصاديةفي تدفق المنافع اإل

  
بناءا على ذلك، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية أن تضمين معيار االحتمالية فـي المعيـار                  ١٣٠إستنتاج

 غير المشروط سوف    لتزام اإل أو الحق   ألن المعدل غير ضروري     ٣الدولي إلعداد التقارير المالية     
لمحاسبة الدولية تعـديالت هامـة علـى        إضافة لذلك، أجرى مجلس معايير ا     .   بالمعيار دائماًيفي  

 سـبب   إليـضاح  "األصول غير الملموسـة    " ٣٨ من معيار المحاسبة الدولي      ٣٣ و ٢٥الفقرات  
 يوفى به عن األصول     أنه أخذه في الحسبان     دائماً باالحتمالية يتم    عتراف أن معيار اإل   إلىتوصلها  

 على وجه التحديد، يشير التعديل      . األعمال إندماج في   أوغير الملموسة  المستملكة بشكل منفصل       
 واردة متضمنة في أصل غير ملموس مستملك بشكل         إقتصاديةأن المنشأة تتوقع وجود تدفق منافع       

  .   األعمال حتى لو كان هنالك شك حول توقيت ومبلغ التدفق الواردإندماج في أومنفصل 
  

  اإلعتراف بأصول معينة مستملكة قابلة للتحديد وإلتزامات مضمونة
  

للمساعدة على ضمان التطبيق المنسجم مع متطلبات المعايير المعدلة، قررت المجالس تقديم دليل               ١٣١إستنتاج
 إنـدماج ات المـضمونة فـي      لتزامإرشاد ألنواع معينة من األصول المستملكة القابلة للتحديد واإل        

  . سيتم مناقشة دليل اإلرشادات وأسبابها في الفقرات التالية.  األعمال
  

                                                 
، ٣٧ مسودة التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ل من أساس اإلستنتاج حو٢٦-٢٢ وإستنتاج ١٧– ١١الفقرات إستنتاج   *

  .، تناقش هذه المسالة بمزيد من التفصيل٢٠٠٥ونيو نشرت للتعليق في ي
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  لتزامات المرتبطة بإعادة الهيكلة أو إلغاء أنشطة المنشأة المستملكةاإل
  

 األنشطة الخارجة   أوات إعادة الهيكلة    إلتزامتوضح المعايير المعدلة أن المنشأة المشترية تعترف ب         ١٣٢إستنتاج
 ١١فقرة   (ستمالك في تاريخ اإل   لتزام األعمال فقط أن كانت تفي بتعريف اإل       إندماجالمستملكة في   

 بالتكاليف المرتبطـة بإعـادة     عترافيتم اإل ).  المعدل ٣من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       
 أوات في ذلك التاريخ على أنها أنشطة        إلتزام إلغاء أنشطة المنشأة المستملكة التي ليست        أوالهيكلة  

شة الخاصـة بإعـادة     عند المناق .  للمنشاة المختلطة عند تحمل التكاليف     ندماجمعامالت ما بعد اإل   
 إلغاء األنشطة، بدأ مجلس معايير المحاسبة المالية ومجلس معايير المحاسـبة            أوالهيكلة للمستملكة   

 متطلبات بيان معايير المحاسبة المالية والمعيـار الـدولي إلعـداد            ألنالدولية عند نقاط مختلفة     
  .  اختلفا حول المسالة٣التقارير المالية 

 
 فريق العمـل علـى      إلى، تتطلع المنشآت المشترية     ١٤١ بيان معايير المحاسبة الدولية      في تطبيق   ١٣٣إستنتاج

  أعمـال مـشتريات    إنـدماج ات فيما يتعلق ب   لتزام باإل عترافاإل  ٣-٩٥القضايا المحتملة إصدار    
 إلغاء أنـشطة  أوات المرتبطة بإعادة هيكلة     لتزام باإل عترافللحصول على دليل إرشادات حول اإل     

  أن تكـاليف خطـة       ٣-٩٥نص فريق العمل على القضايا المحتملة إصـدار         .  مشتريةللمنشأة ال 
  تنهي عقود عمل الموظفين جبريـاً      )ب( إلنهاء عمل من الشركة المستملكة،       )أ(المنشأة المشترية   

ـ  أنه بنقل موظفي الشركة المستملكة على       عتراف يجب اإل  )ج( أوفي الشركة المستملكة     ات إلتزام
ال تتطلب تلك الشروط وجود     .   أعمال مشتريات في حال تلبية شروط معينة       اجإندممضمونة في   

نتهى مجلـس معـايير المحاسـبة    إ، ٢٠٠٥أثناء وضع مسودة العرض .  حالي لطرف آخر  إلتزام
   التخلص من األنـشطة    أومحاسبة التكاليف المرتبطة بالخروج       ١٤٦المالية، كما فعل في البيان      

ـ ات الحالية فقط تجاه اآلخـرين هـي         لتزام، أن اإل  )١٤٦مالية  بيان معايير المحاسبة ال   ( ات إلتزام
 الـتخلص،   أوإن خطة الخـروج     .  ٦بموجب تعريف بيان أفكار مجلس معايير المحاسبة المالية         

.   لآلخرين عن التكاليف التي تتوقع المنشاة تحملها بموجـب الخطـة            حالياً إلتزاماًبذاتها، ال تخلق    
 وانسجاماً.  لتزام باإل عتراف لإل  المنشأة لخطة التصرف، بذاتها، كافياً     إلتزامنتيجة لذلك، ال يكون     

دليل اإلرشادات في فريق مهـام      ) ر (١٤١، يبطل بيان معايير المحاسبة المالية       ستنتاجمع ذلك اإل  
  . ١٤٦، والذي لم يكن منسجما مع بيان معايير المحاسبة المالية ٣-٩٥القضايا المحتملة إصدار 

  
، معيـار   ٣قبل أن يصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليـة                ١٣٤جإستنتا

 المنشأة المـشترية    إلى، طلب   ٣-٩٥، مثله مثل فريق مهام القضايا المحتملة        ٢٢المحاسبة الدولي   
ـ     أو، فقرة إلنهاء    ندماج، وكجزء من تخصيص تكلفة مخصصة لإل      عترافاإل شطة  التقليل مـن أن

ـ والذي لم يكن    ) فقرة إعادة هيكلة   (المشتراهالمنشأة    فـي تـاريخ     المـشتراه ات للمنـشاة    إلتزام
كانت المعايير في معيـار  .  ، بشرط أن تكون المنشأة المشترية قد أوفت بمعايير محددة         ستمالكاإل

ضـع  وعند و .  ٣-٩٥ مشابهة لتلك في إصدار فريق مهام القضايا المحتملة          ٢٢المحاسبة الدولي   
، ناقش مجلـس معـايير المحاسـبة        ٣ والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       ٣مسودة العرض   

 فـي تـاريخ   المـشتراه  للمنـشاة  إلتزاماًالدولية وجهة النظر القائلة إن فقرة إعادة الهيكلة لم يكن          
ة  به بغض النظر من قبل المنشأة المشترية كجزء من تخصيص تكلف           عتراف ويجب اإل  ستمالكاإل
بما فيهم  ، جادل أولئك الذين يدعمون وجهة النظر هذه      .  في حال الوفاء بالشروط المعينة     ندماجاإل

  -:بأن، ٣بعض المجيبين على مسودة العرض 

  ستؤثر ولو من بعيد على السعر        المشتراه تقليل أنشطة المنشأة     أوالتكلفة المقدرة في إنهاء       )أ (
  .  يجب أن تؤخذ في الحسبان عند قياس الشهرة وعليهالمشتراهالذي دفعه المستملك للمنشاة 

 إنـدماج  بـسبب    المـشتراه  تقليل أنشطة المنشأة     أوالمنشأة المشترية ملزمة بتكاليف إنهاء        )ب (
 أو الحالي إلنهـاء     لتزام اإل إلى هو الحدث الماضي المؤدي      ندماجبمعنى، أن اإل  .  األعمال

  . المشتراهتقليل أنشطة المنشأة 
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، رفض مجلس معايير المحاسبة الدولية تلـك        ٣ التقارير المالية    دالمعيار الدولي إلعدا  عند وضع     ١٣٥إستنتاج
 بالخسائر المستقبلية وتكـاليف     أيضاً أن السعر الذي دفعه المستملك سيتأثر        إلى مشيراًالمناقشات،  

.  دة في أنظمة جدي   ستثمار تتعلق بالسلوك المستقبلي لألعمال، مثل تكاليف اإل       ال يمكن تجنبها  أخرى  
ـ ات ألنها ال تمثل     إلتزام تلك التكاليف ك   ٣لم يورد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية         ات إلتزام

، رغم أن التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة ربما تؤثر على          ستمالك في تاريخ اإل   المشتراهالمنشأة  
 سـيكون مـن     أنه إلىولية  انتهى مجلس معايير المحاسبة الد    .  قيمة األصول القائمة المعترف بها    

 األعمـال   إنـدماج  في   أ بتكاليف إعادة الهيكلة التي ال مفر منها والتي تنش         عترافغير المتسق اإل  
  . ندماج لتكاليف ال مفر منها يتم تحملها نتيجة اإلإلتزام بعترافولكن لمنع اإل

  
 بفقرات إعادة الهيكلة    عترافيد واإل تم تحديد المعايير العامة لمجلس معايير المحاسبة الدولية لتحد          ١٣٦إستنتاج

 البناء في إعـادة الهيكلـة       لتزام على أن اإل   ٣٧وينص المعيار   .  ٣٧في معيار المحاسبة الدولي     
 أثارت  ينشا فقط عندما تضع المنشأة خطة رسمية مفصلة إلعادة الهيكلة وسواءً          ) لتزامومن ثم اإل  (

 عن تفاصـيل    عموماًة الهيكلة عن طريق اإلعالن      توقعا سليما في البنود المتأثرة وأنها ستنفذ إعاد       
 عندما  إلتزام بهكذا   عتراف اإل ٣٧يتطلب معيار المحاسبة الدولي     .   البدء في تنفيذ الخطة    أوالخطة  

 ومبلـغ   لتـزام  تـسوية اإل   أجل من   قتصاديةيصبح من المحتمل أن يجسد تدفق الموارد المنافع اإل        
  .  يمكن تقديره بشكل موثوقلتزاماإل

  
 إذا  أنـه  نتيجة مجلس معايير المحاسبة الدولية في        ٣عكس المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية         ١٣٧نتاجإست

 بفقرة إعـادة الهيكلـة، يـتم        عتراف لإل ٢٢ من معيار المحاسبة     ٣١تم ترحيل المعايير في الفقرة    
 إلـى هيكلة استنادا    بفقرات إعادة ال   عترافيختلف توقيت اإل  .  معاملة البنود المماثلة بشكل مختلف    

قرر مجلس معـايير    .   أو غيابه   األعمال بإندماجما إذا كانت خطة إعادة الهيكلة ناشئة فيما يتعلق          
 سيضعف فائدة التشكيل المقدم للمستخدمين حول خطـط         ختالفالمحاسبة الدولية أن مثل هذا  اإل      

وعليـه، احتـوى    .  ف تقـل   كل من قابلية المقارنة والموثوقية سو      ألنالمنشأة في إعادة الهيكلة     
 المعيار الدولي إلعداد التقارير     ألن على نفس المتطلبات     ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية      

 .    إبطال أنشطةأوات مرتبط بإعادة الهيكلة لتزام باإلعتراف المعدل لإل٣المالية 
  

ن يطبقون المعايير الدولية إلعداد      مم ٢٠٠٥ عالجت بعض تعليقات المجاوبين على مسودة العرض         ١٣٨إستنتاج
 أنـشطة   أوالتقارير المالية في إعداد بياناتهم المالية المقترح حول محاسبة تكاليف إعادة الهيكلـة              

هؤالء وافقوا مع المقتـرح لترحيـل متطلـب         ). تكاليف إعادة هيكلة   ( المشتراهالتصرف للمنشاة   
 أوات المرتبطة مع إعـادة الهيكلـة        لتزام باإل افعتر لإل ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية      

 حول تلـك المـسالة      ٢٠٠٥لكن مثلت فقرات مسودة عرض      .  المشتراهأنشطة التصرف للمنشاة    
 في الواليات المتحدة، وتلقـى مجلـس معـايير          عموماًتغيرات على المبادئ المحاسبية المقبولة      

 لـنفس   عموماًتلقى بعض الردود الموافقة،     كما  . المحاسبة المالية ردودا تعارض التغيير المقترح     
  .  ٢٠٠٥األسباب التي اقترحت من خاللها المجالس الفقرات في مسودة العرض 

  
 أنشطة التـصرف    أوات المرتبطة بإعادة الهيكلة     لتزاموضع المجاوبون الذي عارضوا محاسبة اإل       ١٣٩إستنتاج

  -:لنظر الخاصة بهم ليدعموا وجهة اأكثر أو سببا المشتراهالمقترحة للمنشاة 

.  المـشتراه يحلل المستملكون تكاليف إعادة الهيكلة في مبلغ يرغبون في دفعـه للمنـشاة                )أ (
  .   األعمالإندماجوعليه، يجب إدراج تلك التكاليف في محاسبة 

ـ  بتكـاليف إعـادة الهيكلـة ك       عتراف لماذا قررت المجالس عدم اإل     ليس واضحاً   )ب ( ات إلتزام
 مـن   أكثـر ي الوقت الذي من المرجح تحميل تلك التكاليف          األعمال ف  إندماجمضمونة في   
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ـ  بهـا ك   عترافات المتعلقة بحاالت الطوارئ والتي اقترحت المجالس اإل       لتزاماإل ات إلتزام
 . ندماجمضمونة في اإل

 مـع محاسـبة    األعمال سـيكون منـسجماً    إندماجرسملة تكاليف إعادة الهيكلة كجزء من         )ج (
 سـتمالك  للمبلغ المـدفوع إل    مساوياًلمبلغ المرسمل   ات أصول أخرى بحيث يكون ا     إستمالك

 . ووضع األصل في الخدمة
  

هي ) أ (١٣٩ ستنتاجلم تقتنع المجالس بتلك اآلراء حيث الحظوا أن وجهة النظر الموصوفة في اإل           ١٤٠إستنتاج
إضافة لذلك، الحظـت المجـالس أن   ).  أ(١٣٤ في الفقرة ٣نفسها للمجيبين على مسودة العرض   

 التـصرف باألنـشطة للمنـشاة       أو المشترية لم يدفع التكاليف المتوقعة عن إعادة الهيكلة          المنشأة
 مرتبط فـي    إلتزام و إلتزام إلى ألصحابها وال تؤدي خطط المنشأة المشترية لعمل ذلك          أو المشتراه
  المرتبط بمثل هذه التكـاليف بعـد       لتزاموعادة ما تتحمل المنشاة المشترية اإل     .  ستمالكتاريخ اإل 

  . المشتراهالحصول على السيطرة على أعمال المنشأة 
  

 التـصرف   أو وجهة النظر التي تقول أن محاسبة تكاليف إعادة الهيكلـة            أيضاًعارضت المجالس     ١٤١إستنتاج
وعلى .   ال تنسجم مع متطلبات المعايير المعدلة في حالة الطوارئ         المشتراهببعض أنشطة المنشأة    

 لتزام بـاإل  عتراف كالهما يتطلب اإل   ألنلبين منسجمين مع بعضهما     النقيض من ذلك، يكون المتط    
  . ستمالك موجود في تاريخ اإللتزام الذي يلبي بتعريف اإللتزامفقط أن كان اإل

  
 أن متطلبات المعايير المعدلة حول تكاليف إعادة الهيكلة منسجمة مـع            أيضاًكما الحظت المجالس      ١٤٢إستنتاج

ات أصـول   إستمالكة أي تكاليف مماثلة متوقع تحملها باالشتراك مع         الممارسة الحالية في محاسب   
كان من المحتمـل أن     .  مثال، شركة طيران قد تستملك طائرة من شركة طيران أخرى         .  أخرى

يناقش المستملك تكاليف تغيير الشعار على الطائرة وعمل التغيرات الالزمة على تـشكيلها عنـد               
شركات طيران أخرى تتنافس في عطاءات الطائرة ربما لديها      .  تقرير ما ترغب في دفعه للطائرة     

كان من المحتمل أن تختلف طبيعة ومـدى التغيـرات          .  خطط تغيير الطائرة لو فازوا بالمناقصة     
  . التي تتوقع كل شركة طيران اتخاذها والتكاليف التي يمكن تحملها

  
كية والمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليـة، لـن          األمري عموماً للمبادئ المحاسبية المقبولة     وفقاً  ١٤٣إستنتاج

.   الطـائرة  إستمالك المتوقعة في تاريخ     ستمالكتعترف شركة الطيران بأي من تكاليف ما بعد اإل        
إذا كانت التكاليف   .   من ذلك، تحاسب تلك التكاليف بعد الحصول على السيطرة على الطائرة           بدالً

 األمريكيـة   عموماًطلبات المتعلقة بالمبادئ المحاسبية المقبولة       قيمة الطائرة وتفي بالمت    إلىتضاف  
ربما إضافة على القيمـة     ( بها كأصول    عتراف المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، سيتم اإل       أو

ن من المرجح أن تحمل تلك النفقات اإلضافية علـى نفقـات            إوبخالف ذلك، ف  ).  المسجلة للطائرة 
  .  عند تحملها

  

  تشغيليةاليجار اإلعقود 
  

بيان معايير المحاسـبة     (محاسبة عقود اإليجار   ١٣ لبيان مجلس معايير المحاسبة المالية  رقم       وفقاً  ١٤٤إستنتاج
 الـذي هـو     المـشتراه  ال تعترف المنشأة     عقود اإليجار  ١٧ومعيار المحاسبة الدولي    ) ١٣المالية  

ات متجـسدة فـي عقـود اإليجـار     مإلتزامستأجر في عقد إيجار تشغيلي بشكل منفصل بحقوق و      
 المنفصل بأصل مستملك    عتراف، اإل ناقشت المجالس ما إذا كان عليها أن تتطلب، مثالً        .  التشغيلية

 حقـوق   أو في استعمال ممتلكات للفترة المحددة وخيارات التجديد المتعلقة          المشتراهلحقوق المنشأة   
ل دفعات اإليجار المطلوبة لعقـد إيجـار         لعم المشتراهات المنشأة   لتزام مضمون إل  إلتزامأخرى  و  

ولكن، في الوقت الذي ناقشت فيه المجالس كيف تحاسـب          .   األعمال إندماجتشغيلي مستملك في    
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 جـدول   إلى األعمال، كانت تناقش في إضافة مشروع مشترك         إندماجعقود اإليجار التشغيلية في     
وعليه، توصلت المجالس   .  ٢٠٠٦أضيف ذلك المشروع عام     . أعمالها عن محاسبة عقود اإليجار    

أن المعايير المعدلة ينبغي أن تكون منسجمة مع متطلبات المحاسبة القائمة حول محاسـبة عقـود                
 بأي أصول   عترافوعليه، تنص المعايير المعدلة على أنه يتوجب على المستملك عدم اإل          . اإليجار

 مـن تلـك     بدالً هي المستأجر    راهالمشتات متعلقة بعقد إيجار تشغيلي تكون فيه المنشأة         إلتزام أو
والتي يتم  ،  المعدل ٣ من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية        ٣٠ و ٢٩المشار إليها في الفقرات     
  . نقاشها في الفقرات الالحقة

  
 أو أن المبلغ الذي تكون فيه شروط عقد اإليجار التشغيلي مفـضلة    ٢٠٠٥اقترحت مسودة عرض      ١٤٥إستنتاج

 أصل غير ملموس منفـصل،      أنه بها على    عترافا يتعلق بشروط السوق يجب اإل     غير مفضلة فيم  
بالنسبة لمجلس معايير المحاسـبة     .   مؤجراً أو بغض النظر إن كانت المنشأة المستملكة مستأجراً      

 لعقود اإليجـار  ١٤١ المتعلق بدليل اإلرشادات في بيان المحاسبة      قتراحالمالية، يتم ترحيل ذلك اإل    
 من ذلك أن قياس القيمـة  وبدالًاقترح بعض المجاوبين .  مستأجراًالمشتراهها المنشأة  التي تكون في  

 هي المؤجر ينبغي أن يأخذ      المشتراهالعادلة لألصل الخاضع لعقد إيجار تشغيلي تكون فيه المنشأة          
  .   غير المفضل لشروط عقد اإليجارأو المجال المفضل عتباربعين اإل

  
 في هذه المسالة في سياق اإلرشادات في معايير أخرى حول طريقة تحديد القيمة              ناقشت المجالس   ١٤٦إستنتاج

 مع المبـادئ     منسجماً ٢٠٠٥كما لوحظ أعاله، كان المقترح في مسودة عرض         .  العادلة لألصل 
ولكن بيان مجلس معايير المحاسبة المالية      .   األعمال ندماج األمريكية  إل   عموماًالمحاسبية المقبولة   

 أو مستوى تجميع األصـل      ت قياس القيمة العادلة ال يقدم إرشادات حول وحدة التقييم         عمليا ١٥٧
كمـا أن المجلـس ال يملـك        .   المستوى التفصيلي والتجميعي لتحديد ما الذي يقـاس        أو لتزاماإل

 ينص على   ات العقارية ستثماراإل ٤٠معيار المحاسبة الدولي    .  إرشادات حول تحديد وحدة التقييم    
 العقاري  يأخذ في الحسبان دخل اإليجار من عقود اإليجـار الحاليـة،   ستثمارالعادلة لإلأن القيمة   

 العقـاري   ستثمارويتفهم مجلس معايير المحاسبة الدولية تلك الممارسة في قياس القيمة العادلة لإل           
الذي ينبغي أن يناقش في الشروط التعاقدية لعقود اإليجار والعقود األخـرى المرعيـة المتعلقـة                

  .  باألصل
  

 ينبغـي أن يحـتفظ      ١٤١نتهى مجلس معايير المحاسبة المالية أن بيان معايير المحاسبة الماليـة            إ  ١٤٧إستنتاج
 غيـر المفـضل  لعقـد اإليجـار          أو في الجانب المفضل     ٢٠٠٥باإلرشادات في مسودة العرض     

 أنهل منفصل على     به بشك  عترافالتشغيلي الذي تكون فيه المنشأة المستملكة هي المؤجر ينبغي اإل         
 بدالًنتهى المجلس أن من شان إعداد التقارير المنفصلة لذلك المبلغ           إ.  غير ملموس  إلتزام أوأصل  

 أكثـر من تجسيد جانب عقد اإليجار في القيمة العادلة لألصل المؤجر أن يقدم معلومـات كاملـة     
س معايير المحاسبة المالية    إضافة لذلك، الحظ مجل   .  ستمالكلمستخدمي البيانات المالية لما بعد اإل     

 غير المفضل من عقد اإليجار بشكل منفـصل مـن شـانه             أوأن إعداد التقارير للجانب المفضل      
تسهيل التقسيط المناسب لذلك المبلغ على فترة العقد وليس على العمر المتبقي من األصل المؤجر،               

طوال األعمال اإلنتاجية    مقسطة   أو عناصر، مع عناصر مستهلكة      إلى المعدات لتفصل    أوالمصنع  
  . المختلفة

  
 األعمـال إتبـاع     إندماجقرر مجلس معايير المحاسبة الدولية أن يتطلب من المنشأة المشترية في              ١٤٨إستنتاج

 لألصول الخاضعة لعقود إيجار تـشغيلية تكـون فيهـا           ٤٠اإلرشادات في معيار المحاسبة الدولي    
س معايير المحاسبة الدولية بالنسبة للمؤجرين الذي        مجل أنهالحظ  .  المنشأة المستملكة هي المؤجر   

 ٣٨ و ١٦ن كل من معيار المحاسبة الدولي       إ، ف ٤٠اختاروا خيار التكلفة في معيار المحاسبة الدولي      
 التقسيط التي تعكس نمط تتوقعه الشركة في استهالك منـافع      أويتطلب استعمال طريقة االستهالك     
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 من كل جزء من     ١٦ة لذلك، يتطلب معيار المحاسبة الدولي       إضاف.   المستقبلية قتصاديةاألصل اإل 
بند الممتلكات، المصنع والمعدات والتي له تكلفة هامة فيما يتعلق بالتكلفـة اإلجماليـة للبنـد أن                 

 التقـسيط لألصـل     أوبهذا، يطلب من المنشأة تعديل طريقة االسـتهالك         .  يستهلك بشكل منفصل  
وعليه، رغـم أن    .   عقود اإليجار األساسية   إلىية التي تعزى    المؤجر ليعكس توقيت التدفقات النقد    

عرض عقود اإليجار التشغيلية واألصول األساسية المؤجرة في بيان المركز المالي سوف تختلف             
 المبادئ المحاسبية   أو ما إذا كانت المنشأة تطبق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية            إلىاستنادا  

لواليات المتحدة، الحظ مجلس معايير المحاسبة الدولية أن صافي األصـول            في ا  عموماًالمقبولة  
 سوف يكون   ندماج التقسيط المعترف به في البيانات المالية ما بعد اإل         أوالقابلة للتحديد واالستهالك    

  .   نفسه
  

  أصول البحث والتطوير
  

لبحث والتطـوير غيـر الملموسـة        بكل أصول ا   عترافتتطلب المعايير المعدلة من المستملك اإل       ١٤٩إستنتاج
فـي الـسابق،    .  ٢٠٠٥ األعمال، كما اقترح في مسودة عرض        إندماجوالملموسة المستملكة في    

قابلية تطبيق بيان مجلس المعايير المحاسـبية         ٤تطلب مجلس المعايير المحاسبية المالية  تفسير        
تفـسير مجلـس معـايير       ( ء األعمال المحاسبة بواسطة طريقة الـشرا      إندماج لعمليات   ٢المالية  

 كنفقـات، األصـول الملموسـة    عترافمن المستملك قياس وبشكل فوري اإل     ) ٤المحاسبة المالية   
جـرى  .  وغير الملموسة لتستعمل في البحث والتطوير والتي ليس لها استعمال مـستقبلي بـديل             

 بالمقابل، المعيار   .  فقط أن كان له استعمال مستقبلي بديل       سابقاً بأصل البحث والتطوير     عترافاإل
 لم يطلب من أصل البحث والتطـوير أن يكـون لـه اسـتعمال               ٣الدولي إلعداد التقارير المالية     

ال تغير المعايير المعدلة بناءا على ذلك مخصـصات المعيـار           .   به عترافمستقبلي بديل ليتم اإل   
اقـشات الفقـرات    وعليه، فـان معظـم من     .   حول تلك المسالة   ٣الدولي إلعداد التقارير المالية     

 .  مجلس معايير المحاسبة المالية لهذه المسالةإعتبار تتيح ١٥٦إستنتاج-١٥٠إستنتاج
  

 لشطب استعمال األصول التي ستستخدم فـي أنـشطة          أنهانتهى مجلس المعايير المحاسبية المالية        ١٥٠إستنتاج
ومات لم تكن صـادقة     البحث والتطوير فورا أن لم يكن لديها استعمال مستقبلي بديل نتج عنه معل            

ونتيجة .  باإلضافة، يوسع إلغاء ذلك المطلب هدف المقاربة الدولية لمعايير المحاسبة         .  في التمثيل 
 ٤تفسير مجلس معـايير المحاسـبة الماليـة         )  ر(١٤١ذلك، نسخ بيان معايير المحاسبة المالية       

ر إن كان لها استعمال      األعمال بغض النظ   إندماج بأصول البحث والتطوير في      عترافويتطلب اإل 
 .  مستقبلي بديل

  
 على المحاسبة المقترحة ألصـول  ٢٠٠٥ من المجاوبين على مسودة العرض علق عدد قليل نسبياً   ١٥١إستنتاج

كما أنهم طبقوا المبـادئ المحاسـبية المقبولـة    (عارض هؤالء تلك المقترحات  . البحث والتطوير 
 من المعيار الـدولي إلعـداد     بدالًقارير المالية األمريكي     من المعيار الدولي إلعداد الت     بدالً عموماً

  -: التالية لدعم وجهة نظرهمهتمامات، مع ذكر كل من اإل)التقارير المالية

عملية التطوير والبحث الجارية ربما ال تفي بتعريف األصل في بيان أفكار مجلس معايير                )أ (
 ة مـستقبلي  إقتـصادية قدم منـافع     احتمالها الضعيف في النجاح ال ي      ألن ٦المحاسبة المالية   

  . محتملة

قد ال تكون القيمة العادلة في عملية البحث والتطوير قابلة للقيـاس مـع موثوقيـة كافيـة                    )ب (
  .  بالبيانات الماليةعترافلإل

  
  . رفضت المجالس كلتا وجهتي النظر لألسباب الموضحة في الفقرات التالية
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ن احتمال أن ينتج عن مشروع البحث والتطوير الفردي منـتج           تفقت المجالس مع المجاوبين في أ     إ  ١٥٢إستنتاج
 في  محتمل أن استعمال كلمة     أيضاًولكن، الحظت المجالس    .  مربح هو احتمال متدني في الغالب     

أن التعريـف ال    .   شيء غيـر مؤكـد     إلى يشير   ٦بيان أفكار مجلس المعايير المحاسبية المالية       
 يحدد درجة االحتمالية للتدفقات الواردة والصادرة       رافإعت معيار   أنهيستعمل ذلك المصطلح على     

.  عتـراف  اسـتحقاق اإل   أجـل  المستقبلية والتي يجب أن تكون متوفرة لبند من          قتصاديةللمنافع اإل 
 األعمال سوف   إندماجوعليه، توصلت المجالس أن عملية البحث والتطوير الجارية المستملكة في           

 يقدم الدليل أن األطراف في التبادل       ستمالكحظ في تاريخ اإل    التبادل المال  ألنتفي بتعريف األصل    
الريبة حول محصلة المشروع الفردي     .  مستقبلية تنتج عن البحث والتطوير     إقتصاديةتتوقع منافع   

  . تنعكس في قياس قيمتها العادلة
  

لب استعمال تقديرات   كما وافقت المجالس على أن تحديد القيمة العادلة لعملية البحث والتطوير تتط             ١٥٣إستنتاج
وتعديالت، والمبلغ الناتج لن يكون موثوقا مثل القيم العادلة لألصول األخرى التـي تتـوفر لهـا                 

ولكن، الحظت المجالس أن استعمال التقديرات والتعديالت،       .  األسعار المعلنة في األسواق النشطة    
، الفقرة  مثالً.   التأكيد أوب الدقة   بذاتها، ال يعني أن المعلومات غير موثوقة، أن الموثوقية ال تتطل          

 أوفي العديد من الحاالت، يجب تقدير التكلفة        " مجلس معايير المحاسبة الدولية تقول       إطار من   ٨٦
 أساسي لتحضير البيانات الماليـة وال تـضعف         القيمة، استعمال التقديرات المنطقية المعقولة جزءً     

يمة العادلة لعملية أصول البحـث والتطـوير        والحظت المجالس أن مطلب قياس الق     ".  موثوقيتها
وال حتى في المبـادئ المحاسـبية المقبولـة     – األعمال ليست جديداًإندماجالجارية المستملكة في  

، تم قياس ذلك المبلغ     ٤ لتفسير مجلس معايير المحاسبة المالية       ووفقاً.  في الواليات المتحدة   عموماً
 والـذين   ٢٠٠٥كر المجاوبون على مـسودة عـرض        عالوة على ذلك، لم يذ    . ولكنه شطب فوراً  

يطبقون المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية أي مشاكل في االمتثال لمخصصات المعيار الدولي             
  .  حول أصول البحث والتطوير والتي هي نفسها في المعايير المعدلة٣إلعداد التقارير المالية 

  
 إن كان باإلمكـان     أيضاًقش مجلس معايير المحاسبة المالية      ، نا ٢٠٠٥عند وضع مسودة العرض       ١٥٤إستنتاج

) ر(١٤١ في بيان معايير المحاسـبة الماليـة      عترافعمل تحسينات الحقة بتوسيع مخصصات اإل     
فـي  .   األعمال إندماجألصول البحث والتطوير لمشتريات أصول عملية البحث والتطوير خارج          

 الوقت اإلضـافي المطلـوب      ألنية عدم عمل ذلك     ذلك الوقت، قرر مجلس معايير المحاسبة المال      
  . للتداول في المسائل المتعلقة من شانها التسبب في تأخير ال مبرر له للمعايير المعدلة

  
 المتطلبات الناتجة عـن المبـادئ المحاسـبية         ٢٠٠٥عارض بعض المجاوبين لمسودة العرض        ١٥٥إستنتاج

 األعمـال وتلـك   إندماجالتطوير المستملكة في  غير المنسجمة مع أصول البحث و     عموماًالمقبولة  
اتفق مجلس معايير المحاسبة المالية مع المجاوبين فـي         .  المستملكة في أنواع أخرى من المعاملة     

ها هي غيـر    إستمالكأن المحاسبة غير المنسجمة مع أصول البحث والتطوير اعتمادا على طريقة            
 مناقشة محاسبة أصـول البحـث والتطـوير         وعليه يتوقع المجلس إعادة   .  مرغوبة وال مستحبة  

  .  األعمالإندماج األعمال بشكل منفصل عن مشروعه حول إندماجالمستملكة بوسائل غير 
  

نخفـاض القيمـة لمـشاريع      إ إختباركما قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية تقديم اإلرشاد حول            ١٥٦إستنتاج
فعل المجلس ذلك عن طريق تعديل علـى        .  ة المهجور أو عملية البحث والتطوير المتعطلة مؤقتاً    

  . ١٤٢بيان معايير المحاسبة المالية 
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  تمييز األصول غير الملموسة القابلة للتحديد عن الشهرة
  

 األعمال، الحظ مجلس معايير المحاسبة الماليـة        إندماجفي بداية مشاريعهم عن محاسبة عمليات         ١٥٧إستنتاج
األصول الملموسة تشكل نسبة متزايدة من أصول العديد مـن          ومجلس معايير المحاسبة الدولية أن      

كما الحظت المجالس أن األصول غير الملموسة المستملكة فـي          ).  إن لم يكن معظمها   (المنشآت  
  .  األعمال كانت مدرجة في الغالب في المبلغ المعترف به كشهرةإندماج

  
 تقـديم   إلـى ر المحاسبة الدولية أنهما بحاجـة       قرر مجلس معايير المحاسبة المالية ومجلس معايي        ١٥٨إستنتاج

 بأصل غير ملموس مـستملك بـشكل        عترافمعايير صريحة بغرض تحديد ما إذا كان ينبغي اإل        
قدم مجلس معايير المحاسبة المالية تلك المعايير في بيان معايير المحاسـبة            .  منفصل عن الشهرة  

ير مماثلة، رغم أنها غيـر مطابقـة، فـي           وقدم مجلس معايير المحاسبة الدولية معاي      ١٤١المالية  
  أن فائدة قرار     س المجال إستنتاجاحد أسباب تقديم هذه المعايير كان       .  *٣٨معيار المحاسبة الدولي    

 األعمـال   إندماجالبيانات المالية سوف تتحسن إذا تم تمييز األصول غير الملموسة المستملكة في             
 والقياس في البيانات    عترافاإل  ٥ المحاسبة المالية    ، بيان أفكار مجلس معايير    مثالً.  عن الشهرة 

 يقول أن التصنيف في البيانات المالية يسهل التحليل عن طريق تجميـع             المالية لمشاريع األعمال  
 تحقيق أهداف مثل تنبؤ     إلىالتحليل الذي يهدف    .  البنود بمزايا متشابهة وفصل بنود مختلفة المزايا      

 يتطلب معلومات ماليـة معزولـة فـي فئـات           ةات النقدية المستقبلي  مبالغ، توقيت الشك في التدفق    
  . متجانسة بشكل معقول

  
، ناقش مجلس معايير المحاسبة المالية في المزايا المختلفة         ١٩٩٩عند وضع مسودة العرض لعام        ١٥٩إستنتاج

ليـة   مجلس معايير المحاسبة الما    ألن.  التي قد تميز األصول غير الملموسة األخرى عن الشهرة        
 أن قابلية التحديد هي الخاصية التي تميز األصول غير الملموسة األخرى عن الشهرة،              إلىتوصل  

 أن األصول غير الملموسة القابلة للتحديد والقياس بشكل موثـوق           ١٩٩٩اقترحت مسودة العرض    
اتفق غالبية المجيبين على مسودة العرض      .  ينبغي قياسها على أصول بشكل منفصل عن الشهرة       

ن األصول غير الملموسـة  أ على أن الكثير من األصول غير الملموسة قابلة للتحديد و       ١٩٩٩ام  لع
 المقترحـة  عترافإال أن وجهات نظر المجيبين حول معايير اإل   .  العديدة يتم قياسها بشكل موثوق    

 بديلة والكثير حث المجلـس علـى        إعتراففالكثير من أولئك المجيبين اقترحوا معايير       :  تباينت
  . قابل للقياس بشكل موثوقح المصطلح يضاًأ

  
 المقترحـة   عتـراف ات وقرر تعديل معايير اإل    قتراحناقش مجلس معايير المحاسبة المالية تلك اإل        ١٦٠إستنتاج

 بها بشكل منفصل عن     عتراف بين األصول غير الملموسة التي ينبغي اإل        وضوحاً أكثرلتقديم فرق   
 –نشر المجلس بعـدها مـسودة عـرض معدلـة           . لشهرةالشهرة وتلك التي ينبغي تضمينها في ا      

) ٢٠٠١مـسودة عـرض      ( محاسبة الشهرة  –واألصول غير الملموسة      األعمال إندماجعمليات  
عن الشهرة في حالة أي      باألصل غير الملموس بشكل منفصل       عتراف ينبغي اإل  أنهوالتي اقترحت   

  -:من 

 قانونية أخـرى    أو حقوق تعاقدية     مستقبلية لألصل تنتج عن    إقتصاديةالسيطرة على منافع      )أ (
  أو ؛)قانوني-معيار تعاقدي(

 النقل، الترخيص،   أو التقسيم، والبيع    أو على الفصل،    أن يكون األصل غير الملموس قادراً       )ب (
معيـار قابليـة    ) ( من مجموعة مـن األصـول       كجزء أو إما منفصالً ( التبادل   أواإليجار  
  ). الفصل

                                                 
 ٣٨لمزيد من المعلومات المفصلة عن إستنتاجات مجلس معايير المحاسبة الدولي في تطوير قوعد في معيار المحاسبة الدولي    *

  .هي متوفرة في أساس اإلستنتاجات



  ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 نتاجاتأساس اإلست

    لجنة معايير المحاسبة الدولية            مؤسسة     حق التأليف ل      ©  ٤١٢

فر المعلومات الكافية لقياس القيمة العادلة لألصل الذي يفـي           ينبغي أن تتو   أنه إلىنتهى المجلس   إ
 تخلص من الحاجة صراحة ليشمل      عترافبهذا، فان التغيير في معايير اإل     .  بأي من تلك المعايير   

  .  معنى ذلك المصطلحإليضاح أو إعترافكمعيار " قابل للقياس بموثوقية"
  

مجلس معايير المحاسبة الدوليـة      ل  أصدرته الهيئة السابقة   كما ( ٣٨يار المحاسبة الدولي    أوضح مع   ١٦١إستنتاج
ليكون قابالً للتحديد بغيـة      أصالً غير ملموس   غير الملموس تطلب     األصلن تعريف   إ) ١٩٩٨ في

 في المقابـل، بـين  .  قابل للتحديدبرغم ذلك، لم يعمل على تحديد المصطلح      .  تمييزه عن الشهرة  
 األصـل قـابالً    كـان    ألصل غير الملموس عن الشهرة إذا     انه يمكن تمييز    أ ٣٨معيار المحاسبة   

  .  لقابلية التحديد قابلية الفصل لم تكن شرطا الزماًرغم انب للفصل
  

ستنتاج إ، أكد مجلس معايير المحاسبة الدولية       ٣ وضع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية        أثناء  ١٦٢إستنتاج
 األخـرى  غيـر      التحديد هي خاصية تميز األصـول      قابلية   بأن ٣٨في معيار المحاسبة الدولي     

مجلس معايير المحاسبة الدولية إلى أنه من أجـل           لذلك، توصل  باإلضافة.   عن الشهرة  الملموسة
عن الشهرة، احتاج    باألصول غير الملموسة بشكل منفصل       االعترافتقديم أساس تعريفي لتحديد و    

 في  تهمناقشعتبار الذي تمت    إلانتيجة لذلك   .   بشكل أوضح  ديد ألن يكون مفصالً    قابلية التح  مفهوم
، وضع مجلس معايير المحاسبة الدوليـة المزيـد مـن المعـايير             ١٦٥– ١٦٣ ستنتاجاإل فقرات

 تلك المعايير فـي     قابلة للتحديد والشهرة وتم إدراج    التعريفية للتمييز بين األصول غير الملموسة ال      
 كمـا تـم تعديلـه      (٣٨  الدولية  ومعيار المحاسبة  ٣ة  الدولي إلعداد التقارير المالي   كل من المعيار    

٢٠٠٤ .(  
  

   القانوني-األسباب وراء المعيار التعاقدي 
  

، الحـظ   ١٤١ وبيان معايير المحاسبة المالية      ٣ وضع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية        أثناء   ١٦٣إستنتاج
ن الكثير مـن األصـول غيـر        أية  مجلس معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة المال       

، مـثالً .  ل مشابهةو وسائأنظام أساسي  من خالل عقد أو ياًالملموسة تنشأ عن حقوق منقولة قانون 
ـ  البيع الوجبات السريعة و   يتم منح امتيازات لتجار السيارات وأماكن         .ية المحترفـة  فرق الرياض

 علـى   يتم التفاوض غالباً  كما  .  ةيمكن تسجيل العالمات التجارية  وعالمات الخدمة مع الحكوم        و
وبخـالف  .  ختـراع إوتتم حماية اإلبداعات التكنولوجية ببراءات      .  و موردين أالعقود مع عمالء    

و القيمة التي أوجدها    أ  المشتراة المنشأةتشكل  و  الشهرة من مجموعة أصول تم تجميعها      أذلك، تنش 
ن حقيقة  أ  إلى  المجلسان توصله،  وعلي. ندماج لألعمال إمن خالل    نضمام مجموعة من األصول   إ

 هي خاصية مهمة تميز الكثير من       أخرىو قانونية   أ حقوق تعاقدية     األصل غير الملموس من    نشوء
المستملك بتلـك    غير الملموس    أنه ينبغي االعتراف باألصل   األصول غير الملموسة عن الشهرة و     

  .  بشكل منفصل عن الشهرةالخاصية
  

  أسباب معيار قابلية الفصل
  

 معيار المحاسبة الـدولي     ية من األصل النسخة   ، اشتملت )١٦١ ستنتاجإالفقرة  (كما تم اإلشارة إليها       ١٦٤ ستنتاجإ
 وخـالل . صول غير الملموسة عن الشهرة     على قابلية الفصل كخاصية تساعد على تمييز األ        ٣٨

ستنتاج إلذلك ا لية  ، أكد مجلس معايير المحاسبة الدو     ٣وضع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       
  .  الفقرات التاليةسباب التي تناقشهاألل

  
، الحـظ   ١٤١ وبيان معايير المحاسبة المالية      ٣ وضع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية        أثناء  ١٦٥إستنتاج

سة ن بعض األصول غير الملمو    أمجلس معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة المالية         
 عن  أخرى يمكن برغم ذلك فصلها    و وسائل قانونية    أعقد   عن حقوق منقولة من خالل       أشالتي ال تن  
 المنشأة، مثل الشهرة ال يمكن فصلها عن        وغيرها. آخر ذي قيمة   بشيء    ومبادلتها  المشتراة المنشأة

ن قابليـة الفـصل هـي       أ بذلك إلى     كال المجلسين  وتوصل .ف ذلك و نقلها بخال  أوال يمكن بيعها    
 عتـراف إلاينبغـي   .  تميز الكثير من األصول غير الملموسة عـن الـشهرة          أخرى خاصية هامة 

  .  الخاصية بشكل منفصل عن الشهرةاألصل المستملك غير الملموس بتلكب
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 غير الملموس الذي    صلاأل أن لمجلس معايير المحاسبة المالية      ٢٠٠١ مسودة العرض    إقترحت  ١٦٦إستنتاج
  أو نقلـه    أو  فردي يلبي معيار قابلية الفصل إذا كان باإلمكان بيعـه           للفصل بشكل  قابالً لم يكن 

 تـرح إق.  ذات العالقـة   اتلتزاماإل أو مجموعة من األصول      مع  مبادلته أو تأجيره   أوترخيصه  
نه ما  أبعض المجاوبين انه ينبغي على مجلس معايير المحاسبة المالية إلغاء ذلك المطلب، بحجة              

كما طلـب   .  في المبلغ المعترف به كشهرة      يتم إدراجه  فإنه،  منفرداً للفصل   قابالً صلاأللم يكن   
مجموعـة األصـول ذات      معنى المصطلح    س معايير المحاسبة المالية توضيح     من مجل  آخرون

 حتى لـو اشـتملت      أيضاً مشتراهال المنشأةعن   أنه يمكن فصل الشهرة      إلى مع اإلشارة    القةالع
  . أعماالً صول المباعةاأل مجموعة

  
 مـع   األصول غير الملموسة ترتبط بشكل كبير      بعض   أنالحظ مجلس معايير المحاسبة المالية        ١٦٧إستنتاج

 وعالقـة المـودع     إيداعيه اتإلتزامل،  مثا" ( كحزمة" وأنها في العادة تباع      إلتزام أو آخر أصل
ول غير الملموسة ضـمن الـشهرة، فـإن          تلك األص   تم تصنيف  إذاو. ) غير الملموس  صلاألب
 أو صـل األ غير الملموس فيما بعد مع       صلاأل  تم بيع  إذا صحيحاً باألرباح ال يكون     عترافاإل
طلب الذي تم   ت الم أنعلى  سبة المالي    وافق مجلس معايير المحا    برغم ذلك، .  ذي العالقة  لتزاماإل

 أو بيعه    يمكن  بشكل منفصل عن الشهرة إذا كان       غير ملموس  أصل ب عترافإلا  بأن يتم  هإقتراح
 اشترط،  سبابلهذه األ .  مما كان يقصد منه    أوسع  هو معيار  لوصاأل من مجموعة    كجزء أونقله  

 الملمـوس   غيرصلاأل أن يلبي، ، شأنه شأن المعايير المعدلة١٤١ة بيان معايير المحاسبة المالي   
  نقلـه  أو  وبيعه المنشأةن كان يمكن فصله عن      إمعيار قابلية الفصل     منفرداًالذي ال يمكن فصله     

 أو قابـل للتحديـد      آخر أصل،   العقد ذي العالقة   إلى مبادلته باإلضافة    أوتأجيره   أو  ترخيصه أو
  . آخر إلتزام

  
 حصر معيار قابلية الفصل على األصـول        ٢٠٠١ بعض المجاوبين على مسودة العرض       إقترح  ١٦٨إستنتاج

جلـس   م وبرغم موافقـة  . عامالت التبادل الظاهرة  المتداولة في م  وغير الملموسة القابلة للفصل     
  أنـه  إال صـل األ معامالت التبادل تقدم دليال على قابلية فصل         أن على   معايير المحاسبة المالية  

 باإلضـافة  على قابلية الفـصل  الوحيد الدليل بالضرورة   تلك المعامالت ال تكون    أن إلى توصل
    . قتراح ذلك اإل انه لم يتبنىإلى

  
 غيـر   أصـل  ب عترافاإل  أنه ينبغي تعديل معيار قابلية الفصل ليقتضي       آخرون مجاوبون   إقترح  ١٦٩إستنتاج

  مبادلـة  أو تـأجير    أو  بيع تزمع المنشأة إدارة كانت   إذاملموس بشكل منفصل عن الشهرة فقط       
 إمكانيـة  أن إلـى  توصل ألنه   قتراح المالية ذلك اإل   ة مجلس معايير المحاسب    رفض وقد. صلاأل

 غيـر   صـل األ قيمة هو خاصـية متعلقـة ب        ذي آخر بشيء    ومبادلته المنشأة عن   صلاأل فصل
  . صلاألذلك ل خاصية  ال تعتبراإلدارة، فان أغراض وبخالف ذلك. ملموس تميزه عن الشهرةال

  
 التـي تـم     عتـراف األخرى لإل معايير  ال المالية    رفض مجلس معايير المحاسبة    أسباب
   ١٤١ لبيان معيار المحاسبة المالية هاإقتراح

  
 عتـراف اإل عايير المحاسبة المالية إلغاء متطلب     مجلس م   بعض المجاوبين أنه ينبغي على     إقترح  ١٧٠إستنتاج

   كـل   إدراج انـه ينبغـي      آخرونواقترح  . باألصول غير الملموسة بشكل منفصل عن الشهرة      
رفض مجلس معـايير    و.  للشهرة  في القيمة المسجلة كشهرة      األصول ذات الخصائص المشابهة   

 ألنها تضعف وال تحسن من الفائدة المرجوة مـن المعلومـات            اتقتراح تلك اإل  المحاسبة المالية 
  . المالية التي تم اإلبالغ عنها في اتخاذ القرار

  
لموسـة  اس القيم العادلة للكثير من األصول غيـر الم        شكك بعض المجاوبين في قدرتهم على قي        ١٧١إستنتاج

ال  بشكل منفصل عن الـشهرة        باألصول غير الملموسة   عتراف اإل  بأن واقترحوا. بشكل موثوق 
عبر معامالت مبادلـة    تلك التي لها تدفقات نقدية مباشرة والتي يتم شراؤها وبيعها           يتم فقط إال ب   

ورغم أن مقاييس   . اد التقارير المالية ذلك الرأي    وقد رفض مجلس المعايير الدولية إلعد     . ظاهرة
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القيمة العادلة لبعض األصول غير الملموسة القابلة للتحديد قد تعوزها الدقـة الموجـودة فـي                
 القول بأن المعلومات المتوفرة     إلى توصل، إال أن المجلس المذكور قد       خرىمقاييس األصول األ  

أكثر صحة من تلـك      لعادلة المقدرة تشكل تمثيالً    باألصول غير الملموسة بقيمها ا     عترافاإلمن  
 كمـا أن إدراج . ملموسة ضمن الـشهرة  تلك األصول غير الالمعلومات المتوفرة لو تم تصنيف 

 تمثيـل   ر المطفأة من شأنه زيادة ضعف     محدودة األجل في الشهرة غي    واألصول غير الملموسة    
  . البيانات المالية

  
  
  
  

  ١٧٢ إستنتاج

 والمعيار الـدولي  ١٤١عايير الواردة في بيان معايير المحاسبة المالية    المقاربة بين الم  
  ٣إلعداد التقارير المالية 

  

 غيـر   صلاألإذا ما كان     المتعلقة بتحديد  ٣ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       شملت معايير 
 أووط التعاقدية    نفس الشر   به بشكل منفصل عن الشهرة     عترافاإلبالتالي   للتحديد و  قابالً الملموس
إال أن المعيـار  . ١٤١ في بيان معايير المحاسبة المالية   وشروط قابلية الفصل الموجودة   القانونية  
 صـل كون القيمة العادلـة لأل    ت تضي أن  يق  تتضمن كذلك متطلبا   ٣ إلعداد التقارير المالية     الدولي

 وخالل.  بها بشكل منفصل   عترافإليتم ا لغير الملموس القابل للتحديد قابلة للقياس بشكل موثوق         
 هم المعنيـة   بين معايير   ناقش المجلسان أفضل السبل للمقاربة     ٢٠٠٥رض لعام   إعداد مسودة الع  

  . األصول غير الملموسة بعترافاإلب
  

 ذكر مجلس المعايير الدولية إلعداد التقارير       ٣إعداد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       خالل    ١٧٣ إستنتاج
 األعمـال  إنـدماج ن القيمة العادلة لألصول غير الملموسة القابلة للتحديد المستملكة في           المالية أ 

وتنعكس آثـار   .  الشهرة  بها بشكل منفصل عن    عترافلإللقياس بموثوقية كافية    لتكون عادة قابلة    
 على قياس القيمة العادلة   ة ذات االحتماالت المختلفة      من النتائج الممكن    عن سلسلة  ة الناجم الشكوك

وقد تـضمن   .  قياس القيمة العادلة بشكل موثوق     ، وال يمثل وجود تلك السلسلة ضعفا في         صللأل
ر  إلعداد التقاري   معدل ال المعيار الدولي قبل التعديالت الناتجة عن      (٣٨ المحاسبة  الدولي     معيار

إلنتـاجي   ا  ذي الزمن  صل القيمة العادلة لأل   ه يمكن قياس   بأن افتراضا قابل النقض يفيد   ) ٣المالية  
 مجلس معايير المحاسبة الدوليـة      وتوصل.  بشكل موثوق  األعمال إندماجالمحدود المستملك في    

 أو ذي األساس التعاقدي     صل القول بأنه قد ال يكون من الممكن دائما قياس القيمة العادلة لأل            إلى
يدة التي   ينص على أن الظروف الوح     ٣٨إال أن معيار المحاسبة  الدولي       . القانوني بشكل موثوق  

 أو غير الملموس والناشـئة عـن الحقـوق القانونيـة            صلقد يتعذر فيها قياس القيمة العادلة لأل      
  -:صلاأل، هي حين يكون ذلك األعمال إندماج المستملكة في خرىالتعاقدية األ

  أوغير قابل للفصل،   )أ (

 أو صـل األ لـنفس     دليل على معامالت المبادلة    أواريخ   للفصل غير أنه ال يوجد ت      قابالً  )ب (
  . متشابهة، وكان تقدير القيمة العادلة معتمدا على متغيرات غير قابلة للقياسالصول األ

  
 القول بـأن    إلى مجلس معايير المحاسبة الدولية      توصل،٢٠٠٥ إعداد مسودة العرض لعام      خالل  ١٧٤ إستنتاج

  تـصنيفها  ة العادلة المقدرة وليس      المنفصل باألصول غير الملموسة على أساس القيم       عترافاإل
في الشهرة، يوفر معلومات أفضل لمستخدمي البيانات المالية حتى لو تطلب تقدير القيمة العادلة              

 تعديالت هامة   إقتراح قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية    ،   السبب ولذلك. الحكم من   كبيراً قدراً
ة المستملكة فـي     إلزالة معيار موثوقية قياس األصول غير الملموس       ٣٨لمعيار المحاسبة الدولي    

، أكد مجلـس    ٢٠٥ الواردة في مسودة العرض لعام       اتقتراحوخالل مداولة اإل  . األعمال إندماج
  . ٣٨معيار المحاسبة الدولي اسبة الدولية على تلك التعديالت على معايير المح

  
  
  

  ١٧٥ إستنتاج

  القائمة التوضيحية لألصول غير الملموسة
  

 قائمة تتضمن أمثلة    ٣لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية      ة ل افقتتضمن األمثلة التوضيحية المر   
هنالـك  و. األعمـال  إندماج في هاإستمالك موسة القابلة للتحديد التي يمكن    على األصول غير المل   

 األمثلـة   أنظـر ( المعـدل    ٣معيار الدولي إلعداد التقـارير الماليـة        قائمة مماثلة لها مرافقة لل    
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 ٤١٥   لجنة معايير المحاسبة الدولية            مؤسسة     حق التأليف ل      ©  

 القوائم المماثلة في مسودات العـرض التـي         لى ع مة تغييرات متعددة  وتعكس القائ . )التوضيحية
وقـد الحـظ    . األعمـال  إندماجالمتعلقة بعمليات   وسبق للمجلسين نشرها في مشاريع كل منهما        

 من األصول غيـر الملموسـة الـذي         معيناً نوعاًالمجلسان أن القائمة ليست شاملة، وأن هنالك        
 وال يعنـي ذلـك    . لـة التوضـيحية    فـي األمث   وارداًال يكون   تضمنته إحدى القوائم السابقة، قد      

. اردة في المعايير المعدلة    للمعايير الو  وفقاً للتحديد   قابالً غير الملموس ليس     صلاألبالضرورة أن   
صـول غيـر الملموسـة       مـن األ   أصل طبيعة كل     المشترية أن تنظر في    المنشأةعلى  وينبغي  

  . لمعاييرالمستملكة لتحديد ما إذا تم تلبية تلك ا
  

 

  ١٧٦ إستنتاج
   

اد التقـارير    لم ينظر مجلس المعايير الدولية إلعد      ١٤١ إعداد بيان معايير المحاسبة المالية       خالل
 معيار القابلية للفـصل     أوالقانوني   - المعيار التعاقدي  ة المجمع  لبت القوى العاملة   المالية فيما إذا  

ضا عن ذلك فإن بيان معـاير المحاسـبة         وعو.  غير ملموس قابل للتحديد    أصل بها ك  عترافلإل
 مجلـس المعـايير     إستنتاج بسبب   القوى العاملة المجمعة   المنفصل ب  عترافاإل  منع ١٤١المالية  

كافية  بموثوقية   القوى العاملة المجمعة   قياس قيمة    ولية إلعداد التقارير المالية بعدم توفر آليات      الد
 ومعيار المحاسبة   ٣ي إلعداد التقارير المالية      فإن المعيار الدول   أخرىومن جهة   . في ذلك الوقت  

 ١٥برغم ذلك، أشارت الفقرة     . القوى العاملة المجمعة   ب عترافاإل ال يمنعان صراحة     ٣٨الدولي  
 ال تملك في العادة سيطرة كافية علـى المنـافع           المنشأة أن   إلى ٣٨من معيار المحاسبة الدولي     

المنفصل  صلاأل تعريف    العاملة المجمعة لتلبي   القوىمن  ة المستقبلية المتوقعة الناشئة     قتصادياإل
  . غير الملموس

  
 أنه ال ينبغي أن تعترف المنـشأة        إلى المجلسان   توصل ٢٠٠٥ إعداد مسودة العرض لعام      خالل  ١٧٧ إستنتاج

- المعيار التعاقـدي   منفصل غير ملموس ألنها ال تلبي      أصل ك القوى العاملة المجمعة   ب المشترية
 عتـراف اإل آراء المجاوبين الذين علقـوا علـى         واختلطت. النفصالر قابلية ا  ياالقانوني وال مع  

 خرورأى البعض اآل  .  بها عترافإلا  منع إقتراحفقد وافق البعض على     . القوى العاملة المجمعة  ب
 قد تم   القوى العاملة المجمعة  أن على المجلسين إعادة النظر في ذلك المنع؛ وقالوا بشكل عام أن             

 عند تحديد القيمة العادلة     " اإلسهامي صلاألرسم  "كثير من الحاالت لغايات احتساب      تقييمها في ال  
‘ األربـاح الفائـضة   ’ أسلوب التقييم على أساس      إستخدامعند  و(. لبعض األصول غير الملموسة   

 غير الملموس الذي    صلاأل عزل التدفقات النقدية المتولدة من     اإلسهامي ل  صلاألرسم  وجود  يلزم  
 األصول غير الملموسة    تلك التدفقات النقدية، بما فيها     في   خرىمساهمة األصول األ   تم تقييمه من  

 تلـك األصـول     ستخدام افتراضي إل  "استئجار"ورسوم األصول اإلسهامية هي رسوم      . خرىاأل
 أصل ك القوى العاملة المجمعة   ب عترافاإلوقد عارض أولئك المجاوبون منع      . )خرىالمساهمة األ 

القـوى العاملـة    لوا السماح للمنشآت المستملكة بتقدير ما إذا كانت         غير ملموس منفصل؛ وفض   
  .  بتلك القابلة للفصلعترافاإل حالة من الحاالت و قابلة للفصل في كالالمجمعة

  
 أنـه   إلى المجلسان   توصل،  ٢٠٠٥عام  ل الوارد في مسودة العرض ل     قتراح اإل خالل إعادة مناقشة    ١٧٨ إستنتاج

القـوى العاملـة    نظرا لكـون    ذلك  و. القوى العاملة المجمعة   ب عترافإلا اإلبقاء على منع     ينبغي
 أو، فهي ال تنشأ عن الحقوق التعاقدية         واحداً  تمثل مجموعة من الموظفين وليس موظفاً      المجمعة
 لـيس لـدى     فإنه العمل،   ع رب ومع أن الموظفين األفراد قد تكون لديهم عقود عمل م         . القانونية

 غير قابلـة للفـصل،      القوى العاملة المجمعة  كما أن   . ل ذلك العقد   مث مجموعة الموظفين، ككل،  
كما انـه ال    . قابل للتحديد ال لتزاماإل أو صلاأل أو ذي العالقة    عقدال معا ب  أو كموظفين أفراد    سواء

 دون   خالفـه  أوهـا   تبادل م أوها  ريج تأ أوها  صي ترخ أو  نقلها أو القوى العاملة المجمعة   يمكن بيع 
 في عملهـا    ستمرار اإل المنشأةوعلى النقيض من ذلك فبإمكان      .  المشترية شأةالمناإلضرار بعمل   

 غيـر   أصـالً  القوى العاملة المجمعة  وبذلك ال تكون    . من األصول القابلة للتحديد    أصلبعد نقل   
  .  بشكل منفصل عن الشهرة بهعترافوال يتم اإل للتحديد قابالًملموس 
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 إلى لم يعمدا    ١٤١ وبيان معايير المحاسبة المالية      ٣٨محاسبة الدولي   الحظ المجلسان أن معيار ال      ١٧٩ إستنتاج
كمـا  .  خالل التطبيـق    حاالت من عدم االتساق    إلى  إذ أدى ذلك   القوى العاملة المجمعة   تعريف

القـوى   أن   ٢٠٠٥لعـام    الوارد في مسودة العرض ل     عترافاإل الذين عارضوا منع     يعتبر بعض 
والخبـرة   المعرفـة    –  للقـوى العاملـة المحترفـة      لفكـري  تمثل رأس المال ا    العاملة المجمعة 

 يعتبـر المجلـسان   ،  برغم ذلك . بها وظائفهم  المشترية   المنشأة موظفو   التي يثري ) المتخصصة(
 فـي   ستمرار اإل تتيح للمنشأة المشترية  التي  مجموعة قائمة من الموظفين      القوى العاملة المجمعة  

 ذلك التعريف في المعايير المعدلـة       ررا إدراج  وق ،ستمالكشغيل العمل المستملك من تاريخ اإل     ت
  ). ٣إلعداد التقارير المالية  معدل ال من المعيار الدولي٣٧الفقرة ب(
  

 ألنها جزء من القيمة العادلة      فعلياً  بها عترافاإلالحظ المجلسان أن قيمة رأس المال الفكري يتم           ١٨٠ إستنتاج
ت وعقود الزبائن   يازات ملكية التكنولوجيا والعمليا   امت للمنشأة، ك   األخرى غير الملموسة   لألصول

 إلـى  وإتباعهمـا   طريقة العمل  أوالة يمكن توثيق العملية     وفي تلك الح  .  بهم والعالقات المرتبطة 
وفـي  . المنشأة في حال ترك أحد الموظفين العمل في        العمل  على كبيراًالحد الذي ال يترك أثرا      

 معظـم عقـود     وتنص.  رأس المال الفكري للموظف     رب العمل عادة   ‘يملك ’معظم التشريعات 
وعلـى سـبيل    .  فكرية يبتكرها الموظف    أي ملكية   العمل بحقوق وملكية    رب إحتفاظالعمل على   

)  مجموعـة مـن المـوظفين      أو (المثال، يتم توثيق برنامج الحاسوب الذي يبتكره موظف معين        
 بمبـرمج  معين الذي ابتكر البرنامج   المبرمج ال  إستبدالكما يمكن   . ويكون بشكل عام ملكا للمنشأة    

ولكن تعتبر الملكية الفكرية المتمثلة فـي       . المنشأةاثلة دون التأثير على سير عمل       ممخبرة   ب آخر
 للتحديد إذا   قابالً غير ملموس    أصالً من القيمة العادلة للبرنامج وتشكل       جزءالحاسوب   برمجيات

 القوى العاملة المجمعة   ب عترافاإل منع   ينطبق، ال   أخرىوبعبارة  . المنشأةكانت قابلة للفصل عن     
تـاريخ  قوى عاملة في      وإنما ينطبق على قيمة وجود     على الملكية الفكرية؛   غير ملموس    أصلك
 دون الحاجـة    مشتراهال المنشأة في أعمال    ستمرار المشترية من اإل   المنشأة كي تتمكن    ستمالكاإل
  .  وتدريبها توظيف قوى عاملةإلى

  
  
  

  ١٨١ إستنتاج

  هاإستمالكالحقوق المعاد 
  

 حق سـبق أن منحتـه        إستمالك إعادة   إلى،  األعمال إندماج من   كجزء المشترية،   المنشأةقد تلجأ   
 غير المعترف   أو المشترية غير الملموسة المعترف بها       المنشأة أصول   إستخدام ب مشتراهالللمنشأة  

لمنشأة المستملكة بموجب اتفاقيـة      االسم التجاري ل   إستخدامومن أمثلة تلك الحقوق الحق في       . بها
 إقترحـت وقد  .  المشترية بموجب اتفاقية لترخيص التقنية     المنشأة تقنية   إستخدام الحق ب  أوامتياز  

 المشترية  المنشأة، على    التي تقتضي   المعايير المعدلة  إلى، باإلضافة   ٢٠٠٥لعام  مسودة العرض ل  
 مـن   ٣٥ب الفقرة(بل للتحديد   موس قا  غير مل  أصله ك إستمالك بمثل ذلك الحق المعاد      عترافاإل

ويتم إطفاء القيمـة العادلـة للحـق المعـاد          ). ٣إلعداد التقارير المالية     معدل ال المعيار الدولي 
ات  اإلرشـاد  وال تعتبر تلـك   . فترة المتبقية من العقد الذي أوجد ذلك الحق        على مدى ال   هإستمالك
ات ؛ فهي نفس اإلرشاد   عموماًية المقبولة    على المنشآت التي تطبق مبادئ المحاسبة األمريك       جديدة

فقرات تناقش  ( القضايا المحتملة     لفريق مهام  ١-٠٤والوارد في إصدار     المعنية بهذا الخصوص  
  ). هاإستمالك قياس الحقوق المعاد ٣١٠ إستنتاج – ٣٠٨ اإلستنتاج

  
 هإسـتمالك حق المعاد  بال عترافاإل  مع ٢٠٠٥ين على مسودة العرض لعام       بعض المجاوب  اختلف  ١٨٢ إستنتاج

 غير ملموس مولـد     أصل ب عترافاإل غير ملموس قابل للتحديد ألنهم اعتبروا ذلك بمثابة          أصلك
؛ وقـال    كتسوية لعالقة قائمـة مـسبقا      هإستمالك بالحق المعاد    عترافاإلواقترح البعض   . داخلياً
  .  من الشهرةكجزء هإستمالك بالحق المعاد عترافاإل  أنه ينبغيآخرون
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 لعالقة سـابقة ألن إعـادة        كإلغاء هإستمالكرفض المجلسان البديل المتمثل بمعاملة الحق المعاد          ١٨٣ تنتاجإس
 فإن الحق في تشغيل محـل      األعمال إندماجوبعد  .  ذلك الحق  ، ال تلغي  مثالً حق امتياز،    إستمالك
يـست المنـشأة     ول  المـشترية  المنشأةويتمثل الفرق في كون     .  يظل قائماً   في منطقة معينة   امتياز

  . ت تسيطر على حق االمتياز أصبح بحد ذاتها هي التي تسيطر علىمشتراهال
  

ويعتبر مؤيـدو هـذا     .  من الشهرة  كجزء هإستمالك بالحق المعاد    عترافاإلكما رفض المجلسان      ١٨٤ إستنتاج

ف بها   القابلة للتحديد المعتر   خرىالبديل أن مثل ذلك الحق يختلف عن األصول غير الملموسة األ          

قة االمتياز مع طرف خارجي لم تعد قائمة مـن منظـور المنـشأة               ألن عال  األعمال إندماجفي  

التـدفقات النقديـة    و هإستمالكالحق المعاد   وبرغم ذلك، يظل كل من      ،  سابقاًوكما ذكر   . المدمجة

  بذلك الحق بشكل منفصل عـن      عترافاإل القول بأن    إلى المجلسان   توصلوقد  . المتعلقة به قائماً  

لية للمنشأة المدمجة معلومات أكثر إفادة في القـرارات مـن      الشهرة يقدم لمستخدمي البيانات الما    

ير  المعـاي  يلبـي هإسـتمالك كما الحظ المجلسان أن الحق المعاد   .  الشهرة تصنيف ذلك الحق مع   

  . د للتحديالقابلملموس ال غير صلاأل القانونية ومعيار قابلية الفصل ويحقق متطلبات-التعاقدية
  

  
  

  ١٨٥ إستنتاج

   المضمونةاتلتزاماإل األصول المستملكة ووتحديد تصنيف
  

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومبادئ المحاسـبة األمريكيـة           في بعض الحاالت، تقدم   

على سبيل  ف.  محددين إلتزام أو أصلوتعيين   لطريقة تصنيف    وفقاً محاسبة مختلفة    عموماًولة  المقب

ن  وبيا " والقياس عترافاإل -:األدوات المالية   "٣٩عيار المحاسبة الدولي    ووفقا لكل من م   المثال،  

حقوق  للديون و  واألوراق المالية ات معينة   إستثمارمحاسبة   ١١٥مجلس معايير المحاسبة المالية     
 من  بالقيمة العادلة ،  مثالً لطريقة تصنيف األداة،   تبعا    تختلف محاسبة أدوات مالية معينة     الملكية،

ومن األمثلـة   .  محتفظ بها لتاريخ االستحقاق    أو كمتوفرة برسم البيع     أو الخسارة،   أوخالل الربح   

ن مجلس معايير المحاسبة     بيا أو ٣٩المحاسبة الدولي    لمعيار   وفقاً محاسبة األداة المشتقة     خرىاأل

قد تـم تعيـين     ، المعتمدة على ما إذا كان       التحوطمحاسبة األدوات المشتقة وأنشطة      ١٣٣المالية  

  .  وإذا ما تم ذلك، تعيين نوع التحوط كتحوط،المشتقة
  

 أن تصنيف عقد اإليجار المستملك ال يغير مـن تـصنيف            ٢٠٠٥عام  ل مسودة العرض ل   إقترحت  ١٨٦ إستنتاج

 بطريقـة  األعمـال  نـدماج إل يتم تعديل أحكام العقد نتيجة مل  عند بداية العقد ما    مشتراهال المنشأة

. ١٣ بيان معايير المحاسبة الماليـة       أو ١٧ لمعيار المحاسبة الدولي     وفقاًفا   مختل تستدعي تصنيفا 

 خـرى  التعيين المتعلقتـين بـاألنواع األ  أومسألتي التصنيف ولكن مسودة العرض تلك لم تعالج      

 حـول   ات من المجلسين تقديم المزيد من اإلرشـاد       وقد طلب بعض المجاوبين وآخرون    . دلعقول

 أو ربما تغيير، تصنيف العقد      أو في،    إعادة النظر   المشترية المنشأة فيها على    غيبحاالت التي ين  ال

  . أخرىية محاسبتعيينه، لغايات تطبيق متطلبات 
  

 تعيينها يسهل   أو األعمال إندماجقرر المجلسان أن وضع مبدأ عام لتصنيف العقود المستملكة في             ١٨٧ إستنتاج

 عترافاإل إلى يؤدي   ستمالكاإلالحظا أن تطبيق طريقة     وقد  . ة بشكل متسق  معدلتنفيذ المعايير ال  

 فـي بيانـات المنـشأة       األعمال إندماج في    المضمونة اتلتزاماإل باألصول المستملكة و   المبدئي

وتعين ، أن تصنف     المشترية، من حيث المفهوم    المنشأة نتيجة ذلك، ينبغي على   . المشترية المالية 

 سياق األحكام التعاقديـة      ضمن ستمالكاإلتاريخ    في    الاألعم إندماج البنود المستملكة في     كافة
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 أساسـاً ويكون ذلك المفهوم    . ة وغيرها من العوامل المعنية في ذلك التاريخ       قتصاديوالظروف اإل 

  ). ٣ إلعداد التقارير المالية معدلال من المعيار الدولي ١٥الفقرة (بدأ التصنيف والتعيين مل
  

، يقتضي  ٣ إلعداد التقارير المالية     معدلال من المعيار الدولي     ١٧ في الفقرة    تينفي الحالتين المبين    ١٨٨ إستنتاج
 إعـادة   أو عقد مالي وتصنيف العقد كعقد تـأمين         أو تصنيف عقد اإليجار كعقد تشغيلي       كل من 
 إلعداد التقـارير الماليـة ومبـادئ المحاسـبة          خرى عقد إيداع، والمعايير الدولية األ     أوتأمين  

ـ      تعريف العقد عند ابتدائه    المنشأة  على عموماًولة  مقباألمريكية ال  ام  فقـط، علـى أسـاس األحك
ونظرا ألن تلك المتطلبات تنطبق علـى أنـواع         . ذلك التاريخ التعاقدية وغيرها من العوامل في      
 انـه   إلـى  المجلسان   توصلهوية األطراف المتعاقدة، فقد     عن  محددة من العقود بصرف النظر      

 اًإسـتثناء ولذلك تقدم المعايير المعدلة     . األعمال إندماجات في محاسبة     تطبيق تلك المتطلب   ينبغي
، لنوعي  األعمال إندماج في    المضمونة اتلتزاماإل األصول المستملكة و    وتعيين  مبدأ تصنيف  على

  . ١٧العقود الذي تم تحديدهما  في الفقرة 
  

  ن  والتصنيف والقياس لعقود التأمين وإعادة التأميعترافاإل إرشادات  
  

 إرشادات خاصة بعقود التأمين وإعادة التأمين ١٤١يوفر بيان معيار المحاسبة المالية المعدل   ١٨٩ إستنتاج
 األعمال وبشكل رئيسي من خالل إجراء تعديالت على إندماج تحملها في أوها إستمالكالتي يتم 

كما .  اإلرشادات تلك١٩٥-١٩٠فقرات اإلستنتاجوتناقش . المعايير األخرى المرتبطة بالتأمين
 بعقود عتراف إرشادات مجلس معايير المحاسبة الدولية حول اإل١٩٦إستنتاجتناقش الفقرة 

عقود " ٤ األعمال المذكورة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية إندماجالتأمين وقياسها في 
     . "التأمين

  
بغي محاسبة عقود التأمين وإعادة التأمين المستملكة في قرر مجلس معايير المحاسبة المالية أنه ين  ١٩٠ إستنتاج

 بكافة األصول عترافجديدة، وعليه يتم اإل) عقود جديدة( األعمال أساس بداية إندماج
 إندماج عقود التأمين وإعادة التأمين المستملكة في إلتزامات الناشئة عن حقوق ولتزاماتواإل

ويمكن أن يتضمن . ستمالكقيمها العادلة في تاريخ اإل ويتم قياسها بستمالكاألعمال في تاريخ اإل
 بدفع مطالبات لتزام والقياس المذكورين البنود القابلة لالسترداد من إعادة التأمين واإلعترافاإل

العقود المستقبلية ومصاريف العقود والمطالبات مستقبلية على الجزء الذي لم ينته أجله من عقود 
برغم ذلك، ال تشمل األصول . صاريف مطالب العقد التي تم تكبدها بدفع ملتزامالمستملكة واإل
 مشتراه المضمونة حسابات عقد التأمين وإعادة التأمين الخاصة بالمنشأة اللتزاماتالمستملكة واإل
ويعتبر .  المؤجلة واألقساط غير المتحققة التي ال تمثل تدفقات نقدية مستقبليةستمالككتكاليف اإل

 ومحاسبة ستمالكاسبة المالية أن هذا النموذج هو األكثر اتساقاً مع طريقة اإلمجلس معايير المح
   .  أعمال ماإندماجأنواع أخرى من العقود المستملكة في 

            
 أنه ينبغي على المنشأة المشترية ترحيل العقود التي أيضاًقرر مجلس معايير المحاسبة المالية   ١٩١ إستنتاج

على أساس شروط العقد ) وليس وديعة( إعادة تأمين أو كعقد تأمين شتراهمتصنفها المنشأة ال
وإذا تم تعديل شروط .  اتفاقيات معنية بهذا الخصوص عند ابتداء العقدأوالمستملَك وأية عقود 

تلك  العقود واالتفاقيات المذكورة بشكل يغير التصنيف، تقوم المنشأة المشترية بتحديد تصنيف 
وطه وعلى أساس عوامل أخرى ذات عالقة منذ ابتداء تاريخ التعديل والذي العقد على أساس شر
 أمراً هاماً عتبارويعتبر أخذ العقود واالتفاقيات ذات العالقة بعين اإل. ستمالكقد يكون تاريخ اإل

 إعادة تأمين وذلك ألثرها البالغ أولدى تقييم ما إذا كانت العقود جديرة بأن تكون عقود تأمين 
   . المخاطرة المنقولةعلى حجم 
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أن تكون القيمة العادلة لعقود التأمين ) ر (١٤١يقتضي بيان معايير المحاسبة المالية المعدل   ١٩٢ إستنتاج
أرصدة محاسبة مبادئ المحاسبة ) أ (إلى األعمال مقسمة إندماجوإعادة التأمين المستملكة في 

 السياسات المحاسبية للمنشأة المشترية إستخدام ب للتأمين وإعادة التأمينعموماًاألمريكية المقبولة 
وتتيح اإلرشادات للمنشأة . )ا آخرإلتزام، في حين توقع ندرتها، أو( غير ملموس أصالً) ب (و

 إطفاء إستثناءب( على نفس أساس عملها المكتوب مشتراهالمشترية اإلبالغ الحقا عن المنشأة ال
األخرى التي تقدم عموالت محتملة لطرف ثالث وتتم محاسبة العقود ). األصل غير الملموس

بنفس الطريقة التي تتم فيها محاسبة االحتماالت األخرى، وتتم محاسبة العقود التي توفر 
  .  المطالب على أنها تعويضاتإلتزاماتضمانات لكفاية 

          
ير الملموس على أساس  أنه ينبغي إطفاء األصل غإلىتوصل مجلس معايير المحاسبة المالية   ١٩٣ إستنتاج

فعلى سبيل المثال، بالنسبة لمعظم العقود قصيرة األجل مثل عقود . لتزاممتسق مع قياس اإل
 مطالبات مبادئ المحاسبة األمريكية المقبولة إلتزامات، ال تخصم لتزاماتتأمين الممتلكات واإل

صص قد تكون  طريقة الحإستخدام، ولذلك فإن إطفاء األصل غير الملموس كخصم بعموماً
 إستخدامبالنسبة لبعض العقود طويلة األجل كغالبية عقود التأمين على الحياة فإن . طريقة مناسبة

 من بيان مجلس معايير ٣١ يشابه اإلرشاد الوارد في الفقرة لتزامأساس يتسق مع قياس اإل
ايير المحاسبة بيان مع (المحاسبة إعداد التقارير من قبل مؤسسات التأمين ٦٠المحاسبة المالية 

      . )٦٠المالية 
  

 من عدة ٢٠٠٥ناقش مجلس معايير المحاسبة المالية ما حدده المجاوبون لمسودة العرض للعام   ١٩٤ إستنتاج
ولكنه قرر أنه ينبغي أن تكون طريقة البداية الجديدة لعقود التأمين وإعادة . قضايا متعلقة بالتنفيذ

محدودة حول المحاسبة الالحقة بما في ذلك تطلب إطفاء أصل التأمين المستملكة وتقديم إرشادات 
ويتسق مستوى .  كافية لحل معظم قضايا الممارسةلتزامغير ملموس على أساس يتسق مع اإل

  . ٤اإلرشادات هذا مع اإلرشادات التي يحددها ويقدمها المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  
  

 والقياس بما في ذلك عترافمحاسبة المالية تقديم اإلرشادات حول اإلقرر مجلس معايير ال  ١٩٥ إستنتاج
 األعمال من خالل تعديل بيان إندماجالقياس الالحق لعقود التأمين وإعادة التأمين المستملكة في 

ويوازي ذلك موضع إرشادات مجلس معايير المحاسبة الدولية . ٦٠معايير المحاسبة المالية 
 مما يسهل ٤ود التأمين في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  األعمال حول عقندماجإل

بشكل أكبر معالجة أية تغييرات على تلك اإلرشادات التي يمكن أن تنشأ إذا ما قرر كل من 
مجلس معايير المحاسبة المالية ومجلس معايير المحاسبة الدولية المباشرة بمشروع مشترك في 

    . محاسبة عقود التأمين بشكل شاملنهاية األمر إلعادة مناقشة 
   

 جوانب محدودة من ٤ في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ٣٣-٣١تتناول الفقرات من   ١٩٦ إستنتاج
 األعمال، وقد تم وضع تلك اإلرشادات في المرحلة األولى إندماجعقود التأمين المستملكة في 

وقرر مجلس معايير . الخاص بعقود التأمينمن مشروع مجلس معايير المحاسبة الدولية 
 إندماجالمحاسبة الدولية أال يجري تعديالً على هذه الفقرات في المرحلة الثانية من مشروع 

األعمال كي ال يتم تخصيص المرحلة الثانية من مشروع مجلس معايير المحاسبة الدولية لعقود 
الدولية آراءه المبدئية حول المرحلة ، نشر مجلس معايير المحاسبة ٢٠٠٧وفي مايو . التأمين

    . آراء أولية حول عقود التأمينالثانية من ذلك المشروع في ورقة مناقشة بعنوان 
  

  
  ١٩٧ إستنتاج

  القياس
 مبدًأ يفيد بأنه ينبغي قياس معدل ال٣ من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ١٨تضع الفقرة 

. ستمالك المضمونة بقيمها العادلة في تاريخ اإلاتلتزاميد واإلاألصول المستملكة القابلة للتحد
وتمت مناقشة األسباب وراء هذا المبدأ وتطبيقه على الظروف المحتملة والحصص غير 

فقرات  كما تمت مناقشة تعريف القيمة العادلة في ٢٤٥-١٩٨ فقرات اإلستنتاجالمسيطرة في 
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 إرشادات حول تحديد القيمة العادلة في تاريخ وتوفر المعايير المعدلة. ٢٥١-٢٤٦ اإلستنتاج
 ٢٥٢ من فقرات اإلستنتاج ألنواع محددة من األصول المستملكة إذ تمت مناقشتها في ستمالكاإل
   . ٢٦٢ إلى
    

  لماذا يتم وضع القيمة العادلة كمبدأ للقياس؟  
    

   المضمونة اتلتزاماألصول المستملكة القابلة للتحديد واإل
  

 أن القيمة العادلة هي السمة إلىخالل إعداد مبدأ قياس في المعايير المعدلة، توصل المجلسان   ١٩٨ إستنتاج
كما أن القياس .  األعمالإندماج المضمونة في اتلتزاماألكثر ارتباطا باألصول المستملكة واإل

على أساس  أوبالقيمة العادلة يوفر معلومات أكثر قابلية للمقارنة والفهم من القياس بالتكلفة 
وقد تطلب كل من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية . ستمالكتخصيص التكلفة اإلجمالية لإل

 تخصيص تلك التكلفة على أساس القيمة العادلة لألصول ١٤١ وبيان معايير المحاسبة المالية ٣
ياسات غير  المضمونة، ولكن إرشادات أخرى في هذه المعايير تتطلب قاتلتزامالمستملكة واإل

 لقياس ١٤١ ذلك فقد أدت متطلبات بيان معايير المحاسبة المالية إلىالقيمة العادلة، وباإلضافة 
 تم تحقيقه على مراحل إستمالك المضمونة في اتلتزاماألصول المستملكة القابلة للتحديد واإل

 إلى اهمشتر غير كامل حصص حقوق الملكية للمنشأة الإستمالكوفي )  على خطواتإستمالك(
 القابلة للتحديد وعملية مراكمة التكاليف اتلتزامفرق آخر بين قياس القيمة العادلة لألصول واإل

 ٢٢وتخصيصها، وقد كانت هذه المتطلبات مماثلة للمعالجة التحليلية في معيار المحاسبة الدولي 
تالية كال من أسباب وتناقش الفقرات ال. ٣الذي حل محله المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 ٢٢مجلس معايير المحاسبة الدولية لذلك التغيير الذي تم إجراؤه على معيار المحاسبة الدولي 
وأسباب مجلس معايير المحاسبة المالية للتغيير الذي تم إجراؤه على متطلبات بيان معايير 

قشة إضافية حول  مناإلى على خطوات، باإلضافة ستمالك المتعلقة باإل١٤١المحاسبة المالية 
   . أسباب مبدأ قياس القيمة العادلة في المعايير المعدلة

        
 ١٤١ وبيان معايير المحاسبة المالية المعدل ٣خالل إعداد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية   ١٩٩ إستنتاج

الجة التحليلية على التوالي، قام المجلسان بدراسة حاالت عدم االتساق التي نتجت عن تطبيق المع
 وإرشادات التنفيذ ١٤١ ونصوص بيان معايير المحاسبة المالية ٢٢في معيار المحاسبة الدولي 

 على خطوات فقد تضمنت تلك ستمالك األعمال، وفيما يتعلق باإلإستمالكالمتعلقة بعمليات 
دثت منذ  تسجيل قيم عمليات شراء سابقة لحصص في منشأة لربما حأوالعملية مراكمة التكاليف 

 التكلفة الحالية لشراء حصص متزايدة في إلىوقد أضيفت هذه المبالغ .  عقودأوعدة سنوات 
تم تخصيص المبالغ المتراكمة لعمليات الشراء المذكورة . ستمالك في تاريخ اإلمشتراهالمنشأة ال

 إلىم  المضمونة، وقد أدى تخصيص المبالغ المتراكمة بشكل عااتلتزاملألصول المستملكة واإل
 بمزيج من أسعار مشتراه القابلة للتحديد الخاصة بالمنشأة الاتلتزام باألصول واإلعترافاإل

الصرف السائدة والقيم الدفترية للترحيل لكل عملية شراء سابقة بدالً من أن تكون بالقيم العادلة 
لممارسات حيث لطالما انتقد مستخدمو البيانات المالية تلك ا.  الخاصة بهاستمالكفي تاريخ اإل
فعلى سبيل المثال وردا على .  معلومات يعوزها االتساق وقابلية الفهم والفائدةإلىأنها تؤدي 

سياسة وإجراءات  بعنوان ١٩٩١مذكرة نقاش مجلس معايير المحاسبة المالية في سبتمبر عام 
  -:، قالت مؤسسة تمثل موظفي اإلقراضالتوحيد

  

التي تم اإلبالغ عنها في التوحيد ] مشتراهالمنشأة ال[ الشركة التابعة اتلتزامإأنه ينبغي أن تعكس أصول و] نعتقد[
أن الممارسة ] نعتقد. . . [اتلتزامالقيم الكاملة التي وضعتها معاملة المبادلة التي تم فيها شراء تلك األصول واإل

الصرف السائدة وبعض  عار الفردية بمزيج من بعض من أساتلتزامالحالية المتمثلة باإلبالغ عن األصول واإل
  ]. تمت إضافة التأكيد[. .. مضللة بشكل خطيرالقيم الدفترية للترحيل 
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 عمل اتإلتزام أو أنه ال يتم تلبية أي غرض من خالل اإلبالغ عن أصول إلىتوصل المجلسان   ٢٠٠ إستنتاج

 أو والتكاليف التاريخية ستمالك مزيج من قيمها العادلة في تاريخ اإلإستخدام به حديثاًإستمالكتم 
وال ترتبط المبالغ المتعلقة بمعامالت وأحداث قبل إدراجها في . القيم المسجلة للمنشأة المشترية

       . البيانات المالية للمنشأة المشترية بمستخدمي هذه البيانات المالية
  

مات الناتجة عن تطبيق عملية تخصيص  أن االنتقادات المتعلقة بالمعلوأيضاًالحظ المجلسان   ٢٠١ إستنتاج
 ملكية غير كاملة لحصص حقوق إلى األعمال التي أدت إستمالكالتكلفة ومراكمتها على عمليات 

، وفي ظل هذه األحوال فقد أدى تطبيق عملية تخصيص التكلفة مشتراهالملكية للمنشأة ال
 لم تكن بشكل عام قيمها العادلة  القابلة للتحديداتلتزام تعيين مبالغ لألصول واإلإلىومراكمتها 
 في ورقة المركز ستثمارفعلى سبيل المثال قالت جمعية إدارة وأبحاث اإل. ستمالكفي تاريخ اإل

إعداد التقارير المالية في التسعينات وما  والتي كانت بعنوان ١٩٩٣المالي الخاصة بها لعام 
   -:١بعدها

 فإنهفي ظل الممارسة الحالية .  كامالاًإستمالكب الشركة أ ينشأ وضع أكثر صعوبة عندما ال تستملك الشركة 
 الشركة أ التي تملكها الشركة ب إال أنه تتم إعادة تقييم كافة اتإلتزامتتم إعادة تقييم الحصة التناسبية ألصول و

ييم أي من  وال يتم توحيدها مع تلك التابعة للشركة ب والتي لم تتم إعادة تق– الشركة أ جزئيا اتإلتزامأصول و
 وتكون النتيجة عبارة عن مجموعة من القيم التاريخية والحالية والتي !ها، وهذا أمر مربكاتإلتزامأصولها و

   . ]، تمت إضافة التأكيد٢٨صفحة  [ال يتم التوصل إليها بدقة إال بصعوبة بالغة جدا
     

ة شراء واحدة فإن عملية تعيين  كافة الحصص في العمل بعمليإستمالكوبخالف ذلك، إذا تم   ٢٠٢ إستنتاج
 بها بقيمها عتراف واإلاتلتزام قياس األصول واإلإلىسعر الشراء الحالي تؤدي بشكل عام 

 اتإلتزام، وبالتالي فإن المبالغ التي تم اإلبالغ عنها من أصول وستمالكالعادلة في تاريخ اإل
ت كافة حصص حقوق الملكية كانت مختلفة بناء على ما إذا كانت المنشأة المشترية قد اشتر

    .  خالل عدة معامالتأو خالل معاملة واحدة مشتراهالخاصة بالمنشأة ال
   

 المضمونة بمبالغ غير قيمها اتلتزام اإلأو أن قياس األصول المستملكة إلىتوصل المجلسان   ٢٠٣ إستنتاج
ة للمنشأة المشترية صاديقت الظروف اإلأوة قتصادي ال تمثل قيمها اإلستمالكالعادلة في تاريخ اإل

 في نقاشها، يعتبر ٣٧ إستنتاجوكما بينت الفقرة .  األعمال بشكل صحيحإندماجوالناشئة عن 
توفير المعلومات الهامة والموثوقة للمستخدمين والتي تتعلق بأداء المنشأة والموارد التي تسيطر 

ض النظر عن مقدار حصة ويسري هذا األمر بغ. عليها من األغراض الهامة للبيانات المالية
 أن القياس بالقيمة إلىكما توصل المجلسان . الملكية التي تملكها الشركة األم في أي شركة تابعة
ت صافي األصول القابلة للتحديد التي تم قدراًالعادلة يمكن المستخدمين من إجراء تقييم أفضل ل

. رة عن الموارد التي عهد إليها األعمال على توليد النقد ومساءلة اإلداإندماجها في إستمالك
وبالتالي فإن مبدأ قياس القيمة العادلة في المعايير المعدلة سيعمل على تحسين المعلومات المبلغ 

وقد . مالءمتهاعنها، في البيانات المالية للمنشأة المشترية، من حيث اكتمالها وموثوقيتها ومدى 
ر ينبغي أن ال يفرض تكاليف زائدة ومتزايدة  أن تطبيق مبدأ القياس المذكوإلىتوصل المجلسان 

 المضمونة اتلتزام قياس القيم العادلة لألصول المستملكة واإلأيضاً على المنشآت ألنه كان لزاماً
 وبيان معايير المحاسبة المالية ٣بموجب نصوص المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 باألصول عترافن دائماً المبالغ التي تم اإلعلى الرغم من أن تلك القيم العادلة لم تك١٤١
     .  على أساسهااتلتزامواإل

                                                 
اإلشارة إلى هذه المؤسسة في هذه .  بناء على ذلك، غيرت جمعية إدارة وأبحاث اإلستثمار اسمها إلى معهد المحللين الماليين ١

  .   استنتاجات تكون باستخدام اسمها في التاريخ الذي نشرت فيه ورقة معينة
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وبالتالي فإن المعايير المعدلة تعكس قرارات مجلس معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير   ٢٠٤ إستنتاج

من أجل قياس األصول المستملكة ) وإرشادات متعلقة بالتطبيق(المحاسبة المالية لوضع معيار 

  -: أعمال ما والتيإندماج المضمونة في اتلتزامواإل

 المضمونة اتلتزامتتسق مع المبدأ العام المتعلق بالقياس المبدئي لألصول المستملكة واإل  )أ (
 وإمكانية مقارنة المعلومات الناتجة مالئمةبقيمها العادلة مما يعمل على تحسين مدى 

  و المضمونة؛ اتلتزامحول األصول المستملكة واإل

 حاالت عدم االتساق وغيرها من أوجه القصور المتعلقة بعملية تخصيص سعر تزيل  )ب (

 األعمال المتحققة على مراحل وتلك إستمالكالشراء بما في ذلك التي توجد في عمليات 

 أي من، حصص أوالتي تحصل المنشأة المشترية فيها على عمل دون شراء كافة، 

 و؛ مالكست في تاريخ اإلمشتراهحقوق ملكية المنشأة ال

   . تساق ودون فرض تكاليف زائدةإليمكن تطبيقها عملياً بدرجة عالية نسبياً من ا   )ج (
         

  الحصص غير المسيطرة     
 أنه ينبغي تحديد الحصة غير المسيطرة في المنشأة ٢٠٠٥ مسودة العرض لعام إقترحت  ٢٠٥ إستنتاج

في األصول المستملكة القابلة للتحديد  كمجموع الحصة التناسبية للحصة غير المسيطرة مشتراهال
 سهم الحصة غير المسيطرة من الشهرة، وبما أنه يتم قياس إلى المضمونة باإلضافة اتلتزامواإل

 يكون مشتراهالشهرة كقيمة متبقية فإن المبلغ المعترف به للحصة غير المسيطرة في المنشأة ال
هم الحصة غير المسيطرة في الشهرة من  بسعتراف، وكان إذا ما ينبغي اإلأيضاًقيمة متبقية 

 ذلك بمسألة إلى ما ُيشار غالباً(القضايا الهامة في إصدار القرار المتعلق بقياس تلك الحصة 
، توصل ٢٠٠٥وخالل إعداد مسودة العرض لعام ). الشهرة التامة مقابل الشهرة الجزئية

     . )لتامةأي تم اختيار الشهرة ا( به عتراف أنه ينبغي اإلإلىالمجلسان 
     

، الحظ المجلسان أنها حددت آليات تحديد القيمة ٢٠٠٥خالل إعادة مداوالت مسودة العرض   ٢٠٦إستنتاج
وكانت نتيجة تلك اآلليات أن تم . المبلغ عنها للحصة غير المسيطرة لكنها لم تحدد أداة قياسها

بمعنى أن القيمة المبلغ . ال األعمإندماجقياس الحصة غير المسيطرة بفعالية كمتبقي نهائي في 
وعليه، تكون . عنها للحصة غير المسيطرة تعتمد على قيمة الشهرة، وتقاس الشهرة كمتبقي

  .  المتبقي من متبقيأوالحصة غير المسيطرة هي المتبقي بعد تخصيص المتبقي، 
  

الحظ .  األعمالاجإندم أنها غير راغبة في قيمتين متبقيتين في محاسبة إلىتوصل المجلسان   ٢٠٧إستنتاج
المجلسان كذلك أنه ال يمكن قياس الشهرة إال كمتبقي، وأنه من غير الممكن قياس القيمة العادلة 

وخالف ذلك، تستطيع المنشأة المشترية قياس القيمة العادلة للحصة غير . للشهرة مباشرةً
اهمون غير المسيطرة، على سبيل المثال، على أساس أسعار السوق لألسهم التي يملكها مس

 عبارة عن مشتراهالحصة غير المسيطرة في المنشأة ال.  بتطبيق طريقة تقييم أخرىأومسيطرين 
من حصص حقوق الملكية، % ١٠٠ أقل من إستمالك العمل الذي يتم فيه إندماجعنصر من 

 أنه ينبغي قياس الحصة غير المسيطرة، مثل عناصر إلىوتوصل المجلسان، من حيث المفهوم، 
 أن اتخاذ قرار فائدة معلومات حول الحصة إلىوتوصل المجلسان .  أخرى، بالقيمة العادلةإندماج

غير المسيطرة كان سيتحسن لو حددت المقاييس المعدلة أداة قياس لحصة غير مسيطرة بدالً من 
.  أن أداة القياس يجب أن تكون القيمة العادلةإلى أيضاًتوصلت . مجرد آليات لتحديد تلك القيمة

 من مشاورات مع بعض المؤسسين المستخدمين لبيانات مالية التخاذ قرارات أيضاًفهم المجالس وت
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 ستمالك أن تلك المعلومات عن القيمة العادلة في تاريخ اإلإستثمار)  رفع توصيات حولأو(
للحصة غير المسيطرة ستكون مفيدة في تقدير قيمة أسهم الشركة األم، ليس فقط في تاريخ 

  . أيضاًبل بتواريخ الحقة  ستمالكاإل
  

 أن الحصة غير المسيطرة هي عنصر حقوق ملكية في البيانات المالية أيضاًالحظ المجلسان   ٢٠٨إستنتاج
 ستمالكالموحدة للمنشأة المشترية وأن قياس قيمة غير مسيطرة بقيمتها العادلة في تاريخ اإل

على سبيل المثال، أسهم قائمة . يتطابق مع الطريقة التي تقاس بها عناصر حقوق ملكية أخرى
 العمل، قيست في إندماج لتنفيذ مشتراهللشركة األم، بما فيها أسهم مكتتبة لمالك سابق للمنشأة ال

ووفقاً لذلك، مبدأ قياس القيمة . في تاريخ اكتتابها) سعر السوق(البيانات المالية بقيمتها العادلة 
ينطبق على الحصة غير المسيطرة قي المنشأة ) ر (١٤١العادلة في بيان معايير المحاسبة المالية 

 للمنشأة المشترية من قياس حصة غير ٣، وتسمح المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية مشتراهال
  . ستمالك بقيمته العادلة في تاريخ اإلمشتراهمسيطرة في منشأة 

  
  س الحصة غير المسيطرة  ألساس قيا٣اختيار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  

 إندماجتوصلت مجلس معايير المحاسبة الدولية أن على المنشأة المشترية قياس كافة عناصر   ٢٠٩ إستنتاج
. ستمالك، بقيمها العادلة في تاريخ اإلمشتراهالعمل، بما فيها أي حصة غير مسيطرة في المنشأة ال

 للمنشأة المشترية اختيار قياس ٣رير المالية  إلعداد التقامعدلبرغم ذلك، يجيز المعيار الدولي ال
 كحصة تناسبية من صافي أصول أو بقيمتها العادلة مشتراهأي حصة غير مسيطرة بالمنشأة ال

  .  القابلة للتحديدمشتراهالمنشأة ال
  
لم يكن إدخال خيار أساس قياس الحصص غير المسيطرة هو الخيار األول الذي فضله مجلس   ٢١٠ إستنتاج

بشكل عام، يعتقد مجلس معايير المحاسبة الدولية أن طريقة المحاسبة .  المحاسبة الدوليةمعايير
برغم ذلك، لم يتمكن مجلس معايير .  تقليل إمكانية مقارنة البيانات الماليةإلىالبديلة تؤدي 

المحاسبة الدولية من االتفاق على أساس قياس واحد لحصص غير مسيطرة ألنه لم يحظ أي بديل 
)  القابلة للتحديدمشتراهالقيمة العادلة والحصة التناسبية من صافي أصول المنشأة ال(لبدائل من ا

قرر . ةمعدلات أعمال إندماجبتأييد ودعم عدد كاف من أعضاء المجلس  لتمكين إصدار قياس 
مجلس معايير المحاسبة الدولية السماح بخيار أساس قياس الحصص غير مسيطرة ألنه توصل 

ات األعمال التي تطورت في هذا إندماجائد على تحسينات أخرى على وتقارب محاسبة  أن فوإلى
   . المشروع ترجح على سيئات السماح بهذا الخيار المحدد

  
معلومات إضافية عن بدائل القياس التي ناقشها مجلس معايير المحاسبة ) أ(توفر األقسام التالية   ٢١١ إستنتاج

مناقشة األثر ) ج (ولرئيسية على السماح باختيار أساس القياس، ملخصا باآلثار ا) ب(الدولية، 
  . على المقاربة

  

  بدائل القياس
  

 العمل بالقيمة إندماجعلى الرغم من دعم مجلس معايير المحاسبة الدولية لمبدأ قياس كافة عناصر   ٢١٢ إستنتاج
ايير المحاسبة الدولية ال فبعض أعضاء مجلس مع. العادلة، إال أن دعم هذا المبدأ لم يكن باإلجماع

ولهذا السبب، أيد . يدعمون هذا المبدأ ألنه يتطلب قياس حصص غير مسيطرة بالقيمة العادلة
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 مبدأ القياس للحصة غير المسيطرة إستثناءهؤالء األعضاء من مجلس معايير المحاسبة الدولية 
  . مشتراهفي منشأة 

  
.  الحصة غير المسيطرة ألسباب مختلفةإستثناءسبة الدولية أيد بعض أعضاء مجلس معايير المحا  ٢١٣ إستنتاج

 بشأنه لتقييم المنافع الهامشية  كافياً على األساس الذي ال يملكون دليالًإستثناءفقد ناصر بعضهم 
وتوصل هؤالء األعضاء . ستمالكلإلبالغ عن قيمة الحصص غير المسيطرة العادلة في تاريخ اإل

 القيمة العادلة للحصة غير المسيطرة بصورة موثوق بها، لكنهم  أنه يمكن قياسإلىبشكل عام 
 أن ذلك يكون أكثر تكلفة من قياسها بحصتها التناسبية من صافي أصول المنشأة إلىأشاروا 

 أنهم لم إلىوالحظ هؤالء األعضاء أن العديد من المجاوبين قد أشار .  القابلة للتحديدمشتراهال
في الحصة غير المسيطرة التي تم اإلبالغ عنها، بغض النظر عن يشاهدوا معلومات قيمة كافية 

  . كيفية قياسها
  
 أن المنافع الهامشية إستثناءتوصل أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية الذي لم يؤديوا إجراء   ٢١٤ إستنتاج

مشية  تفوق التكاليف الهاستمالكلإلبالغ عن القيمة العادلة للحصص غير المسيطرة في تاريخ اإل
  . لقياسها

  
نظر مجلس معايير المحاسبة الدولية في اشتراط قياس الحصص غير المسيطرة بالقيمة العادلة إال   ٢١٥ إستنتاج

برغم ذلك، أظهرت تغذية .  جهود زائدة على المنشأة المشتريةأوإذا فرض القيام بذلك تكاليف 
 جهود أوتكاليف ق المصطلح راجعة من المؤسسين وطاقم البحث أنه لم يكن من المحتمل تطبي

وعليه، من غير المحتمل أن يعمل هذا المتطلب على زيادة االتساق الممكن تقديره . باتساقزائدة 
  . الذي قاست به مختلف المنشآت حصص غير مسيطرة

  
 أن الطريقة الوحيدة التي قد تحظى بها إلىتوصل مجلس معايير المحاسبة الدولية على مضض   ٢١٦ إستنتاج

 بأصوات كافية إلصدارها كانت سماحها للمنشأة ٣ايير الدولية إلعداد التقارير المالية المع
 بالحصة التناسبية من صافي أصول المنشأة أوالمشترية قياس حصة غير مسيطرة بالقيمة العادلة 

  .  معاملة- القابلة للتحديد على أساس معاملة مشتراهال
    

  طرةختياري للحصص غير مسيإلآثار القياس ا
  

 رئيسية في اتإختالفأشار مجلس معايير المحاسبة الدولية أنه من المحتمل أن يكون هناك ثالث   ٢١٧ إستنتاج
النتائج التي تنتج عند قياس الحصة غير المسيطرة بحصتها التناسبية من صافي أصول المنشأة 

كون القيم المعترف بها في أوالً، من المحتمل أن ت.  القابلة للتحديد وليس بالقيمة العادلةمشتراهال
ويجب أن تكون هاتان المادتان هما المادتان ( األعمال لحصص غير مسيطرة وشهرة أقل إندماج

ثانياً، إذا خفضت أي وحدة توليد نقد في مرحلة الحقة، . ) األوليعترافالوحيدتان المتأثرتان باإل
من خالل الدخل أقل مما كان فمن المحتمل أن يكون أي انخفاض ناتج في الشهرة والمعترف به 

رغم عدم تأثير ذلك على خسارة انخفاض (عليه لو قيست الحصة غير المسيطرة بالقيمة العادلة 
   . )القيمة المنسوبة للفائدة المسيطرة

  
حصص )  كافةأو( الثالث فيظهر إذا قامت المنشأة المشترية الحقاً بشراء بعض ختالفأما اإل  ٢١٨ إستنتاج

 حصص غير مسيطرة، بالقيمة العادلة بشكل إستمالكفي حال .  المسيطرينالمساهمين غير
محتمل، فإن حصة المجموعة تنخفض بحصة الحصص غير المسيطرة ألي تغيير غير معترف 

وإذا قيست الحصة غير المسيطرة . به في القيمة العادلة لصافي أصول العمل، بما فيه الشهرة
 القابلة للتحديد، وليس بالقيمة العادلة، مشتراهالمنشأة المبدئياً كحصة تناسبية من صافي أصول 

وقد . فعلى األرجح أن يكون االنخفاض في الحصة المبلغ عنها المنسوبة للمنشأة المشترية أعلى
تم تناول هذا األمر في مشاورات مجلس معايير المحاسبة الدولية حول التعديالت المقترحة على 

  . ٢٧معيار المحاسبة الدولي 
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 المقاربة
  

قرر كال المجلسان، رغم تفضيلهما ألداة قياس مشتركة للحصص غير المسيطرة، فإنهما ناقشا   ٢١٩ إستنتاج
 بين المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وبيان اتختالفوتغلبا على أكبر قدر ممكن من اإل

   .  بالقدر الذي أمكن تطبيقه١٤١معايير المحاسبة المالية 
  

 اتختالفلم يتمكن المجلسان من تحقيق مقاربة بين متطلباتهما في العديد من الجوانب بسبب اإل  ٢٢٠ جإستنتا
مبادئ المحاسبة األمريكية القائمة بين متطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومتطلبات 

القيمة في المعايير والحظ المجلسان أن محاسبة انخفاضات .  العملإندماج خارج عموماًالمقبولة 
وهذا . عموماًالدولية إلعداد التقارير المالية تختلف عنها في مبادئ المحاسبة األمريكية المقبولة 

يعني أنه حتى لو اتفق المجلسان على قياس أولي للحصص غير مسيطرة، وبالتالي للشهرة، فلن 
 في القياس األولي إختالف بورغم أن هذا ليس سبباً وجيهاً للسماح. تتم مقاربة محاسبة الشهرة

  . للحصص غير المسيطرة، إال أنه كان عامل تخفيف
  

 أن المقاييس أيضاًات العمل حصة غير مسيطرة، الحظ المجلسان إندماجحيث ال تتطلب معظم   ٢٢١ إستنتاج
ات العمل بغض النظر عن المحاسبة المختلفة للحصص إندماجالمعدلة توائم معظم محاسبة غالبية 

  . مسيطرة في المقاييس المعدلةغير ال
  

   القياس الالحقا الناجمة عن بنود محتملة، بما فيهاتلتزامقياس األصول واإل
  

البند المحتمل على أنه محاسبة البنود المحتملة،  ٥ مجلس معايير المحاسبة الماليةُيعَّرِف بيان   ٢٢٢ إستنتاج
 أوعلى شك حول إمكانية ربح  مجموعة من الظروف القائمة التي تنطوي أو حالة أووضع 

يشير بيان معايير .  أكثرأو عدم حدث واحد أوخسارة منشأة سيتم حلها في النهاية عند حصول 
 التي تتصل بها البنود المحتملة مثل األصول اتلتزام األصول واإلإلى) ر (١٤١المحاسبة المالية 

ات هذا المصطلح إستنتاجم أساس ولتبسيط النقاش، يستخد.  الناجمة عن بنود محتملةاتلتزامواإل
 المسائل المتصلة بالبنود المحتملة، بما فيها المسائل التي نظرها مجلس إلىلإلشارة بوضوح 

 المحتملة في اتلتزام وقياس اإلعترافمعايير المحاسبة الدولية عند وضع متطلباته بشأن اإل
  . )٢٧٨-٢٧٢ فقرات اإلستنتاج و٢٤٥-٢٤٢ فقرات اإلستنتاج( األعمال إندماج

  
 الناجمة عن بنود محتملة والمعترف بها في اتلتزامتتطلب المقاييس المعدلة قياس األصول واإل  ٢٢٣ إستنتاج

ويتطابق هذا المتطلب بشكل عام مع . ستمالك بقيمها العادلة في تاريخ اإلستمالكتاريخ اإل
ثل تغييراً في طريقة تطبيق ، لكنه يم٣متطلبات قياس المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

باإلضافة لذلك، يرحل دليل قياس مجلس معايير . ١٤١المنشآت لبيان معايير المحاسبة الدولية 
 المحتملة الدليل المتصل في المعايير الدولية إلعداد التقارير اتلتزامالمحاسبة الدولية الخاص باإل

-٢٧٢ فقرات اإلستنتاج (٣٧حاسبة الدولي  وقفاً على اكتمال المشروع لتنقيح معيار الم٣المالية 
ات مجلس معايير المحاسبة الدولية إستنتاجووفقاً لذلك، تمت بصورة منفصلة مناقشة ). ٢٧٦

  .  الناجمة عن بنود محتملةاتلتزامالخاصة بقياس األصول واإل
  

 الناجمة اتلتزامات مجلس معايير المحاسبة الدولية الخاصة بقياس األصول واإلإستنتاج
 عن بنود محتملة

  

 الناجم عن بند محتمل معترف به حسب بيان معايير لتزام اإلأونادراً ما كانت قيمة األصل   ٢٢٤ إستنتاج
 أو ما كانت قيمة تسوية غالباًو. ستمالك هي القيمة العادلة في تاريخ اإل١٤١المحاسبة المالية 

  . ستمالكة في تاريخ بعد تاريخ اإلأفضل تقدير لقيمة التسوية المتوقعة على أساس الظروف السائد
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 في اشتراط طريقة صارمة ٢٠٠٥نظر مجلس معايير المحاسبة المالية عند وضع مسودة العرض   ٢٢٥ إستنتاج
 إندماج األولي بكافة البنود المحتملة في عتراف للقياس واإل٥لبيان معايير المحاسبة المالية 

لبيان معايير المحاسبة " االحتمالية" تستوفي معيار وهذا يعني البنود المحتملة التي ال. األعمال
قال بعض . وليس بالقيمة العادلة)  بأقل قيمة تؤهل كمحتملأو( ستقاس بالصفر ٥المالية 

 األعمال قد يكون طريقة إندماج في محاسبة ٥المؤسسين أن تطبيق بيان معايير المحاسبة المالية 
مصاحبة في الحصول على معلومات واستشارات عملية لتخفيض التكاليف وصعوبات القياس ال

 مشتراهقانونية مطلوبة لقياس القيمة العادلة للبنود المحتملة العديدة التي لم تعترف بها المنشأة ال
  . ٥حسب بيان معايير المحاسبة المالية 

  
 -: تنص٥ المالية من بيان معايير المحاسبة) أ(١٧الحظ مجلس معايير المحاسبة المالية أن الفقرة   ٢٢٦إستنتاج

 عتراف المكاسب في الحسابات إذ قد يتطلب ذلك اإلإلىال تظهر البنود المحتملة التي تؤدي عادة "
 في ٥وعليه، من المحتمل أن يؤدي تطبيق بيان معايير المحاسبة المالية ". باإليراد قبل تسويته

 ببنود الكسب إعترافدم  عإلى األعمال بنفس الطريقة المطبقة في أوضاع أخرى إندماجمحاسبة 
وتوصل مجلس معايير . ستمالكالمحتملة، بما فيها المتوفر عنها المعلومات المطلوبة في تاريخ اإل

 ١٤١ أن هذه قد تكون خطوة للخلف؛ فقد طلب بيان معايير المحاسبة المالية إلىالمحاسبة المالية  
الفقرات (كن تحديد قيمتها العادلة  الممستمالك في بنود الكسب المحتملة في تاريخ اإلعترافاإل
إضافة لذلك، وحسب متطلبات بيان معايير . )١٤١من بيان معايير المحاسبة المالية ) أ(٤٠ و٣٩

 األعمال ما لم يكن إندماج بالخسائر المحتملة الناشئة خارج عتراف، ال يتم اإل٥المحاسبة المالية 
اإلضافة، ألنه يتم احتساب الشهرة كقيمة متبقية، ب. هناك احتمالية مرتفعة لتدفقات مصادر مستقبالً

وبنفس الطريقة، إهمال .  شهرة عاليةإلىفإن إهمال أصل لكسب محتمل قابل للتحديد قي يؤدي 
وعليه، رفض مجلس معايير المحاسبة المالية  .  شهرة منخفضةإلى لخسارة محتملة قد يؤدي إلتزام

 .  األعمالإندماجاسبة  لمح٥طريقة بيان معايير المحاسبة المالية 
 

 إلى بالممارسة القائمة استناداً حتفاظ لكنه رفض اإلأيضاًنظر مجلس معايير المحاسبة المالية    ٢٢٧إستنتاج
 للمنشآت ستمالكلمحاسبة البنود المحتملة قبل اإل،  من مجلس معايير المحاسبة المالية٣٨البيان 

 دون ١٤١الذي رحله بيان معايير المحاسبة المالية ) ٣٨بيان معايير المحاسبة المالية (، مشتراهال
لألسباب الموضحة في الفقرات السابقة، توصل مجلس معايير المحاسبة المالية  أن . إعادة نظر

 الناجمة عن بنود محتملة اتلتزام المتأخر بمعظم األصول واإلعتراف بالسماح باإلستمراراإل
لية ودليله سيفشل في تحقيق تحسينات مطلوبة في حصلت عند تطبيق بيان معايير المحاسبة الما

وقرر مجلس معايير المحاسبة المالية  أن الطلب من المنشأة المشترية . ات األعمالإندماجمحاسبة 
 الناجمة عن بنود محتملة تستوفي تعرف اتلتزام باألصول واإلعترافالقياس بالقيمة العادلة واإل

التحسينات المطلوبة، خاصةً، تحسينات في كفاءة العناصر النظرية سيساعد في تحيق هذه 
 . المعلومات المالية المبلغ عنها

  
 مهتمين بشأن القدرة على القياس بشكل ٢٠٠٥كان بعض المجاوبين على مسودة العرض لعام   ٢٢٨إستنتاج

استنتج . ستمالك الناشئة عن الشروط في تاريخ اإلاتلتزامموثوق للقيمة العادلة لألصول واإل
 الناشئة عن شرط عقد مع إلتزام أوس معايير المحاسبة المالية أن قياس القيمة العادلة ألصل مجل

 ال ينبغي أن تكون أكثر صعوبة من قياس القيمة العادلة ستمالكموثوقية كافية عند تاريخ اإل
ذلك  أخرى كثيرة والتي تتطلب المعايير المعدلة قياسها على القيمة العادلة في اتإلتزامألصول و
،  معاًستمالكينبغي أن تقدم مصطلحات العقد والمعلومات التي تتطور خالل عملية اإل. التاريخ

 أيضاًمن المحتمل . المعلومات التي يتم احتياجها، تحديد السعر الذي سيتم دفعه، على سبيل المثال
اتجة عن شروط  النستمالك في تاريخ اإلاتلتزامتوفر معلومات كافية القيمة العادلة لألصول واإل
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فقرات  أنظر(ليست في العقد التي تلبي خاصية األكبر احتماال أكثر من التي ليست محتملة 
 اتلتزاميعترف مجلس معايير المحاسبة المالية أن األصول واإل. )٢٧١ إستنتاج و٢٧٠ اإلستنتاج

 ألن كثر احتماالً تعتبر األستمالكغير الموجودة في العقد والتي ال تلبي تلك الخاصية في تاريخ اإل
 هتماماتلمعالجة اإل.  حول موثوقية تلك القياساتإهتماماتتتسبب في إيجاد قضايا قياس صعبة و

قرر مجلس معايير المحاسبة المالية أنه ال ينبغي على المستملك القياس ، الخاصة بالموثوقية
 اتلتزاماألصول واإلتتم المحاسبة على ، في الواقع. اتلتزام بمثل هذه األصول واإلعترافواإل

الناجمة عن الشروط غير الموجودة في العقد التي ال تلبي خاصية األكبر احتماال أكثر من التي 
بما فيها ،  األمريكيةعموماً للمبادئ المحاسبية المقبولة وفقاً ستمالكليست محتملة في تاريخ اإل
  . ٥بيان معايير المحاسبة المالية 

  
 أن المجاوبين الذين اهتموا بشأن الموثوقية التي يمكن أيضاًير المحاسبة المالية الحظ مجلس معاي  ٢٢٩إستنتاج

القياس  الناجمة عن الشروط يمكن أن تفسر اتلتزاممن خاللها قياس القيم العادلة لألصول واإل
لتحديد قياس موثوق للقيمة العادلة .  بشكل مختلف عن مجلس معايير المحاسبة الماليةالموثوق
 بطريقة أخرى أن يعرف أو التوقع أو يحتاج المستملك ألن يكون قادرا على التحديد ال، لشرط

 أوبشكل محدد )  خالل فترة القياسأو (ستمالكالمبلغ المدفوع النهائي لذلك الشرط في تاريخ اإل
  . دقيق

  
لية للمناقشة نشر مجلس معايير المحاسبة المالية ومجلس معايير المحاسبة الدو، ٢٠٠٦في عام    ٢٣٠إستنتاج

تناقش . ورقة المناقشة األولى في مشروعهما المشترك لتحسين األطر المفاهيمية الخاصة بهم
اآلراء التمهيدية في إطار مفاهيمي محسن إلعداد التقارير المالية - من تلك الورقة٢١الفقرة ف ج 

قة بين التمثيل العال-والخصائص النوعية للمعلومات المفيدة في قرار إعداد التقارير المالية
الصادق ونوعية المعلومات المفيدة في قرار إعداد التقارير المالية التي تتعلق بموثوقية المعلومات 

إنها تقول أن دقة التقديرات مرغوبة وبعض الحد األدنى من الدقة ضروري للتقدير ليكون . والدقة
صادق الدقة المطلقة في التقدير ال يتطلب التمثيل ال، برغم ذلك. ةإقتصاديتمثيال صادقا لظاهرة 

  . وال في التأكيد بشأن المخرجات
  

 الناجمة عن الشروط اتلتزاماستنتج مجلس معايير المحاسبة المالية أن القيم العادلة لألصول واإل   ٢٣١إستنتاج
قابلة للقياس مع موثوقية ) ر(١٤١ لمجلس معايير المحاسبة المالية عترافالتي تلبي خاصية اإل

 األعمال إذا ارتكزت التقديرات على إندماج للمحاسبة على عتراف لإلستمالكعند تاريخ اإلعالية 
يعترف مجلس . المدخالت المالئمة وكل ُمدخَل يعكس المعلومات المتوفرة األفضل حول العامل

  لن تكون المبلغستمالكمعايير المحاسبة المالية أن القيمة العادلة التي يتم قياسها في تاريخ اإل
لكنها تقدم المعلومات حول القيمة الحالية ، لتزام اإلأوالذي يتم دفعه بشكل نهائي مقابل األصل 

  .  عن طريق دمج عدم التأكيد في القياسإلتزام أوألصل 
  

  الناجمة عن الشروطاتلتزامالقياس المتتابع لألصول واإل
  

 فيما بعد فترة ٥ معايير المحاسبة المالية الحظ مجلس معايير المحاسبة المالية أن تطبيق بيان   ٢٣٢إستنتاج
 ٥ أصل ناجم عن شرط لم يلبي حد إمكانية بيان معايير المحاسبة المالية أو إلتزام على ندماجاإل

 أو األصل وإعداد تقارير ربح أو لتزام بذلك اإلعتراف سينتج في إلغاء اإلستمالكفي تاريخ اإل
ة التي تحدث في قتصاديمثل تلك النتيجة األحداث اإللن ت. ندماجخسارة في دخل فترة ما بعد اإل

 المتشابهة حول احتمالية هتماماتالحظ مجلس معايير المحاسبة المالية أن اإل. تلك الفترة بصدق
نتائج إعداد التقارير المضللة ال تتواجد في الكثير من األدوات المالية الناجمة عن شروط مثل 

 بأن عموماً اتلتزامستستمر مثل هذه األصول واإل. تقات أخرى مشأواالختيارات والعقود المقدمة 
،  األمريكية القابلة للتطبيقعموماً للمبادئ المحاسبية المقبولة وفقاًيتم قياسها على القيمة العادلة 
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 دليل في كيفية إعداد التقارير عن التغيرات المتتابعة في القيم العادلة لألدوات أيضاًوالتي تقدم 
قرر مجلس معايير المحاسبة المالية أنه يتوجب عليه ، لذلك.  أرباح الدخل الشاملالمالية في

 إندماج الناجمة عن الشروط المعترف بها في اتلتزاممعالجة القياس المتالحق لألصول واإل
 التي ستكون اتلتزامفقد حددت المجال ذلك الجهد على األصول واإل، برغم ذلك. األعمال

  . ٥ معيار المحاسبة المالية خاضعة بالتتابع لبيان
  

 خمسة بدائل للقياس المتالحق لألصول عتبارأخذ مجلس معايير المحاسبة المالية بعين اإل  ٢٣٣إستنتاج
 إذا لم يكن ٥ الناجمة عن الشروط التي ستكون خاضعة لبيان معيار المحاسبة المالية اتلتزامواإل

   -: األعمالإندماج في  مفترضاًأو مطلوباً

  .القياس بالتتابع على القيمة العادلة   –١ل البدي

 األعمال على قيمها إندماج في اًإبتدائيإعداد تقارير المبالغ بالتتابع والمعترف به    –٢ البديل
 حتى يكتسب المستملك معلومات جديدة حول المخرجات ستمالكالعادلة في تاريخ اإل

 تلك يم المنشأة المشتريةتق، عندما يتم اكتساب معلومات جديدة. المحتملة للشرط
 من قيمته العادلة في تاريخ األعلى على الحد لتزامقيس اإلتالمعلومات الجديدة و

 به إذا تم تطبيق بيان معيار المحاسبة المالية عتراف المبلغ الذي سيتم اإلأو ستمالكاإل
فضل  التقدير األأو ستمالك من قيمته العادلة في تاريخ اإلاألدنى واألصل على الحد ٥

  . لمبلغه المدفوع المستقبلي

  .  األعمالإندماج في اًإبتدائي بها عترافالتي يتم اإل" المجمدة"المبالغ    –٣البديل 

مشابهة للنموذج في مجلس معايير المحاسبة المالية (تطبيق طريقة تخصيص المصالح    –٤البديل 
  ). ١٤٣سبة المالية بيان معايير المحا ( تقاعد األصلاتلتزامالمحاسبة إل ١٤٣بيان 

لكن فقط على تلك البنود المرتبطة النشاطات ، تطبيق طريقة اإليرادات المؤجلة   –٥البديل 
 . المولدة لإليرادات

  
 قرار مجلس معايير المحاسبة إلى األسباب المؤدية ٢٣١إستنتاج- ٢٢٤فقرات اإلستنتاجتناقش    ٢٣٤إستنتاج

.  الناجمة عن الشروطاتلتزام باألصول واإلبتدائي اإلافعترالمالية بطلب قياس القيمة العادلة لإل
 - ١ طلب البديل عتبارأخذ مجلس معايير المحاسبة المالية بعين اإل، للكثير من تلك األسباب نفسها

رفض مجلس معايير المحاسبة المالية ، ولمجموعة من األسباب. القياس بالتتابع على القيمة العادلة
يمكن أن تكون منشآت ( تبني هذا البديل أنه بالنسبة لبعض المنشآت سيعني. نهائيا ذلك البديل

 األعمال يمكن أن يتم إندماج الناجمة عن الشروط المطلوبة في اتلتزامفإن األصول واإل) كثيرة
 المشابهة في مبالغ بيان معايير اتلتزامبينما سيتم ذكر األصول واإل، ذكرها في القيمة العادلة

 سيؤدي ألن تكون التقارير المالية أكثر اتلتزامالقياس المختلف لألصول واإل-٥المحاسبة المالية 
ات األعمال لن يكون إندماجالحظ مجلس معايير المحاسبة المالية أن المشروع في . صعوبة للفهم

باإلضافة . ٥المكان المالئم لمعالجة النقص المالحظ بشكل واسع في بيان معايير المحاسبة المالية 
كان مجلس معايير ، )ر(١٤١ي نفس الوقت الذي نُشر فيه بيان معايير المحاسبة المالية ف، لذلك

 إضافة مشروع ألجندته التقنية إلعادة النظر بشكل شامل عتبارالمحاسبة المالية يأخذ بعين اإل
أضاف مجلس معايير المحاسبة (. ٥المحاسبة على الشروط في بيان معايير المحاسبة المالية 

. ) ٢٠٠٧مشروعا ليعيد النظر في الحساب على الشروط التي في أجندتها في سبتمبر المالية 
 الناجمة عن الشروط التي اتلتزاماستنتج مجلس معايير المحاسبة المالية أن طلب األصول واإل

 ويمكن أن يحكم مسبقا على مخرجات تداوالته في سيتم قياسها على القيمة العادلة كان متسرعاً
  . هذا المشروع
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 ، لتلك الطريقةوفقاً. أن يتطلب البديل الثاني، كبديل عملي، قرر مجلس معايير المحاسبة المالية   ٢٣٥إستنتاج

 الناجم عن شرط معترف به كما هو في تاريخ لتزاميتابع المستملك عمل تقرير األصل واإل
ة حول المخرجات  في ظل غياب معلومات جديدستمالك على قيمته العادلة في تاريخ اإلستمالكاإل

يقييم المستملك تلك المعلومات ويقيس ، عندما يتم اكتساب معلومات جديدة. المحتملة للشرط
  -: كالتاليلتزام اإلأواألصل 

 -: منلتزام لإلاألعلىيتم قياس الحد   ) أ(
 و؛ ستمالكقيمتها العادلة في تاريخ اإل )١(
 . ٥اسبة المالية  به إذا تم تطبيق بيان معايير المحعترافالمبلغ الذي سيتم اإل )٢(

 -: لألصل مناألدنىيتم قياس الحد   ) ب(
 أو؛ ستمالكقيمتها العادلة في تاريخ اإل )١(
 . التقدير األفضل لمبلغه المدفوع المستقبلي )٢(

 
 سنة بين إعداد التقارير المح عملياًاستنتج مجلس معايير المحاسبة المالية أن هذا البديل كان جسراً   ٢٣٦إستنتاج

 بموجب المتطلبات الموجودة لمجلس معايير المحاسبة الحقةوالمحاسبة ال ستمالكفي تاريخ اإل
 على مخرجات التداول التي ستكون لدى مجلس معايير المحاسبة المالية لن يحكم مسبقاً. ٥المالية 

 بعض إهتمامات أيضاًعالج . ٥في المشروع إلعادة النظر في مجلس معايير المحاسبة المالية 
ب الشروط ليتم قياسها بالتتابع على القيمة العادلة التي ستنتج في الشروط المجاوبين التي تتطل

 األعمال التي يتم قياسها بشكل مختلف عن الشروط التي تنشأ إندماج المفترضة في أوالمطلوبة 
  .  األعمالإندماجخارج 

  
ختلف قليال ت اتلتزامق باإلإرشادات تتعلالحظ مجلس معايير المحاسبة المالية أن هذا البديل يقدم    ٢٣٧إستنتاج

 قد ال يتم طلب قياس األصول على الحد اتلتزامعلى خالف اإل. ألصولبا إرشاداته المتعلقةعن 
 بها إذا تم تطبيق عتراف المبالغ التي سيتم اإلأو ستمالكاألدنى من قيمها العادلة في تاريخ اإل

 عتراف ال يسمح باإل٥ة المالية ألن مجلس معايير المحاسب. ٥مجلس معايير المحاسبة المالية 
 ٥ به عن طريق مجلس معايير المحاسبة المالية عتراففإن المبلغ الذي سيتم اإل، بربح الشرط

قرر مجلس معايير المحاسبة المالية أن األصل الناجم عن الشرط ينبغي أن . ألصل سيكون صفر
التقدير األفضل للمبلغ المدفوع في  أو ستمالكيتم قياسه في الحد األدنى لقيمته العادلة في تاريخ اإل

يعتقد مجلس معايير المحاسبة المالية أن ذلك القياس مشابه للقياس المطلوب من قبل . المستقبل
 مجلس معايير أيضاًالحظ . )خسارة شروط (اتلتزاممقابل اإل٥بيان معايير المحاسبة المالية 

بخسارة انخفاض القيمة لألصل؛ يتطلب  عترافالمحاسبة المالية أن الطريقة لألصول تسمح لإل
  . ذلك أصل ليتم تخفيضه للتقدير الحالي للمبلغ الذي يتوقع المستملك أن يجمعه

  
. اًإبتدائي بها عترافالمبالغ المجمدة التي يتم اإل-٣رفض مجلس معايير المحاسبة المالية البديل    ٢٣٨إستنتاج

. ٢ائج البديلة في معلومات أقل ترابطا من البديل الحظ مجلس معايير المحاسبة المالية أن هذه النت
 ال يرى أي سبب فإنه،  كحل عملي وتشغيلي٢ألن مجلس معايير المحاسبة المالية يرى البديل 

طريقة -٤ البديل أيضاًرفض مجلس معايير المحاسبة المالية . اضطراري لتبني بديل أقل مثالية
 طريقة مشابهة لبيان إستخدامعادة قياس الشرط بسيتم إ،  لتلك الطريقةوفقاً. تخصيص المصالح

 له يتم اكتساب معدالت الفائدة بشكل ثابت بالنسبة وفقاً والذي ١٤٣معايير المحاسبة المالية 
ختيار االحظ مجلس معايير المحاسبة المالية أن األسباب . بتدائيالفتراضات التدفق النقدي اإل

 تقاعد األصل طويلة اتلتزام إل١٤٣سبة المالية  في بيان معايير المحاحصصطريقة تخصيص ال
ليست اضطرارية للشروط مثل الكفاالت ، بما فيها المصالح الخاصة بقابلية بيان الدخل، األمد

  .  أقصر عمراًعموماًوالقضايا المعلقة والتي يكون لها 
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 لتزام إلستمالكلة في تاريخ اإل سيتم تقسيط القيمة العاد-طريقة اإليرادات المؤجلة-٥ للبديل وفقاً   ٢٣٩إستنتاج
مثل طريقة الكفاالت ممتدة التسعير بشكل ، ستمالكبعد تاريخ اإل)  االنجازإلتزام(إيراد مؤجل 

 إلىسيتم إضافة التراكمات .  األعمالإندماجمنفصل وعقود صيانة المنتجات المطلوبة خارج 
ة المالية بأن تكاليف تطبيق اعترف مجلس معايير المحاسب. الشرط الخاص بالتكاليف المباشرة

استنتج مجلس معايير المحاسبة ، برغم ذلك. طريقة القياس تلك تكون أقل من الطرق األخرى
 في إيجاد حاالت من عدم االتساق) أ(المالية أن االنخفاض المحتمل في التكاليف ال يبرر 

الترابط الضعيف ) ب(و األعمال إندماج في معينة من البنود المحتملة لفئات الحقةالمحاسبة ال
دعم بعض . ٥ البديل أيضاًرفض مجلس معايير المحاسبة المالية ، لذلك. للمعلومات الناتجة

 بالتغيرات الالحقة في المبالغ عتراف إلغاء اإل٢٠٠٥ على مسودة العرض لعام اوبينالمج
 في الدخل أو  كانت تعديالت للشهرةسواء الناجمة عن الشروط اتلتزامالمعترف بها لألصول واإل

بعض الذين فضلوا ذكر مثل هذه التغيرات في التقارير كتعديالت . اإلجمالي أكثر منه في األرباح
للشهرة قاموا بذلك على األقل جزئيا بسبب الصعوبات التي شاهدوها في التمييز بين التغيرات 

لق أكثر باكتساب  والتغيرات التي تتعستمالكالتي نتجت من التغيرات في الظروف بعد تاريخ اإل
الحظوا أن الالحقة هي تعديالت . معلومات أفضل حول الظروف التي تواجدت في ذلك التاريخ

  . الكثير منها ينتج في التعديالت على الشهرة، فترت قياس
  
أنه من الصعب أحياناً التمييز بين تعديالت فترة القياس  مجلس معايير المحاسبة الماليةيفهم   ٢٤٠إستنتاج

لوحظ برغم ذلك .  الناجمة عن حاالت محتملةاتلتزاميرات األخرى في قيمة األصول واإلوالتغي
 األعمال؛ ويتم في إندماج متحققة في اتإلتزامأن هناك صعوبات مماثلة ألصول أخرى مستملكة و
مجلس وال يجد . ستمالك بعد تاريخ اإلاتلتزامالعائدات إدراج هذه التغييرات في قيم األصول واإل

  .  مختلفةةسبباً ملحاً لمعاملة البنود الناجمة عن بنود محتملة بصورير المحاسبة المالية معاي
  

 الناجمة اتلتزامالذين يفضلون اإلبالغ عن التغييرات الالحقة في القيمة المعترف بها لألصول واإل  ٢٤١إستنتاج
 الحساب عموماًشابه عن البنود المحتملة في دخل شامل آخر بدالً من اإلبالغ عنها في عائدات ت

 أن إلىوبينوا أن البنود الناشئة عن بنود محتملة ال تتحقق . القائم لألوراق المالية المتوفرة للبيع
 هذا البديل ألنه لم يجد سبباً مجلس معايير المحاسبة الماليةوقد رفض . يتم تسوية البند المحتمل

ويعتبر . مل آخر يتم تدويرها الحقاً للعائداتملحاً تضيفه لفئة البنود المعترف بها مبدئياً كدخل شا
 أن اإلبالغ عن تغييرات الحقة في قيم البنود الناشئة عن بنود مجلس معايير المحاسبة المالية 

محتملة في العائدات ليس هام جداً لإلبالغ عن هذه التغييرات فقط في الدخل الشامل بل ويتماشى 
 المضمونة في أواألخرى في قيمة البنود المستملكة مع الطريقة التي يعترف بها بالتغييرات 

  .  األعمالإندماج
  

بشأن القياس األولي والالحق مجلس معايير المحاسبة الدولية النتائج التي توصل إليها 
   الالحقةاتلتزاملإل

  

المعايير ، فإن دليل قياس البنود المحتملة ينقل الدليل المتصل ب٢٢٣إستنتاجكما يالحظ في فقرة   ٢٤٢إستنتاج
 ببند عتراف توضيح أنه ال يمكن للمنشأة المشترية اإلإستثناءب (٣ الدولية إلعداد التقارير المالية

 واألصول اتلتزامإلا والمخصصاتوقفاً على اكتمال المشروع لمراجعة ) اًإلتزاممحتمل ليس 
عمال تقاس مبدئياً  األإندماج المحتملة المضمونة من اتلتزامووفقاً لذلك، فإن اإل. ٣٧ المحتملة

  . ستمالكبقيمته العادلة في تاريخ اإل
  



  ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 أساس اإلستنتاجات

 ٤٣١   لجنة معايير المحاسبة الدولية            مؤسسة     حق التأليف ل      ©  

 أن ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  خالل وضع مجلس معايير المحاسبة الدوليةالحظ   ٢٤٣إستنتاج
 إلى األعمال قد يؤدي إندماج بها في ف المحتملة المعتراتلتزامعدم تحديد المحاسبة الالحقة لإل

  .  المحتملة مباشرة بعد دمجهااتلتزام كافة تلك اإلأو بصورة غير مالئمة ببعض فعتراإلغاء اإل
  

 المحتمل لتزام اإلإستثناءأنه ينبغي  ٣عرض المسودة  في مجلس معايير المحاسبة الدولية إقترح  ٢٤٤إستنتاج
 قاً  وقياسه الح٣٧ األعمال من نطاق معيار المحاسبة الدولي إندماج به في عترافالذي تم اإل

 أن إلى الخسارة أوبالقيمة العادلة مع التغييرات الحاصلة في القيمة العادلة المعترف بها في الربح 
 لتزام حل الحدث المستقبلي غير المؤكد الموضح في تعريف اإلأو المحتملة اتلتزامتتم تسوية اإل

جلس معايير م، الحظ عتبارعند أخذ مالحظات المجاوب على هذه المسألة بعين اإل. المحتمل
 العادلة لن يتناغم مع النتائج التي ة المحتمل بالقيملتزام أن القياس الالحق لهذا اإلالمحاسبة الدولية

توصل لها عند محاسبة الضمانات والتعهدات المالية لتوفير قروض بمعدل فائدة أقل من السوق 
   . ٣٩ته لمعيار المحاسبة الدولي عند مراجع

  
 لغايات االتساق مع معيار ٣ مسودة العرض إقتراحعايير المحاسبة الدولية مراجعة قرر مجلس م  ٢٤٥إستنتاج

 اتلتزام قياس اإل٣ المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةوعليه، يتطلب . ٣٩المحاسبة الدولي 
  -: المبدئي على القيمة العليا منعتراف األعمال بعد اإلإندماج بها في فالمحتملة المعتر

  أو؛ ٣٧ معيار المحاسبة الدوليل وفقاً بها عترافلتي يتم اإلالقيمة ا  )أ (

المبلغ المعترف به مبدئياً مطروحاً منه، إذا صح ذلك، اإلطفاء المتراكم المعترف به حسب  )ب (
  . "اإليراد "١٨معيار المحاسبة الدولي 

  
  تعريف القيمة العادلة

) ر(١٤١ بيان معايير المحاسبة المالية و٣ لماليةالمعيار الدولي إلعداد التقارير ايستخدم كٌل من   ٢٤٦إستنتاج
مجلس معايير الدولية ومجلس معايير المحاسبة نفس التعريف للقيمة العادلة الذي استعمله 

على وجه الخصوص، يعرف معيار المحاسبة .  على التوالي في مقاييس أخرىالمحاسبة المالية
 القيمة العادلة على أنها القيمة الممكن بها اليةالمعايير الدولية إلعداد التقارير الم و٣٩الدولي 

، معاملة على أساس تجاريراغبين في مطلعين  بين طرفين اتلتزام تسوية اإلأومبادلة األصل 
بيان معايير المحاسبة أما .  المعدل يستخدم هذا التعريف٣ المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةو

 دفعه أوة على أنها السعر الممكن الحصول عليه من بيع أصل ، فيعرف القيمة العادل١٥٧ المالية
 في معاملة قديمة بين مشاركين بالسوق في تاريخ القياس وهذا التعريف مستخدم في إلتزاملتحويل 

  . )ر (١٤١ الماليةبيان معايير المحاسبة 
  

عادلة من بيان معايير المحاسبة  تعريف القيمة الإستخدام بأيضاًنظر مجلس معايير الحاسبة الدولية   ٢٤٧إستنتاج
 ذلك سيعطي حكماً مسبقاً لنتائج مشروعه عن مقاييس القيمة إستخدام لكنه قرر أن ١٥٧المالية 
 تعريف القيمة العادلة من إستخدامبمجلس معايير المحاسبة المالية وبصورة مماثلة، نظر . العادلة

 ذلك سيكون غير مالئم على ضوء إستخدامأن  لكنه قرر ٣ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
 في كافة الحاالت التي يتطلب ستخدام الذي يهدف لإل١٥٧ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
  . بها مقياس جديد قياساً بالقيمة العادلة

  
لعادلة لألصول  قياس القيم اإلىيقر المجلسان بأن التعريفات المختلفة للقيمة العادلة قد تؤدي   ٢٤٨إستنتاج

 األعمال بصورة مختلفة بناء على إذا تمت محاسبة إندماج المضمونة من اتلتزامالمستملكة واإل
بيان معايير المحاسبة  حسب أو المعدل ٣ حسب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ندماجاإل

آلثار المحتملة للتعريفات برغم ذلك، قامت المجالس باستشارة خبراء تقييم بشأن ا. )ر(١٤١المالية 
 حصول غالباً تفهم المجالس أنه منن المحتمل إلىستشارة إلوأسفرت هذه ا. المختلفة للقيمة العادلة

 التعريفات لكلمات مختلفة لتوضيح نفس إستخدام أيضاًالحظ المجلسان . اتختالفمثل هذه اإل
 المالية وهدف القياس اتلتزامءة اإل مخاطر عدم األداء ودرجة مال–المفاهيم في المجالين العامين 

  . المبني على السوق



  ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 أساس اإلستنتاجات

 

    لجنة معايير المحاسبة الدولية            مؤسسة     حق التأليف ل      ©  ٤٣٢

 إلتزام مخاطرة عدم األداء على أنه مخاطرة عدم الوفاء ب١٥٧يعرف بيان معايير المحاسبة المالية   ٢٤٩إستنتاج
تشمل مخاطرة عدم األداء لكن ليس حصراً على . لتزامويوضح أنه يؤثر على القيمة العادلة لإل

بالمقارنة، ال تستخدم المعايير الدولية إلعداد التقارير . نشأة المعدة للتقارير المإئتمانمخاطرة 
برغم ذلك، يتطلب معيار . لتزامالمالية مصطلح مخاطرة عدم األداء عند مناقشة القيمة العادلة لإل

وعلى الرغم من . هاإئتمان المالي مخاطرة لتزام أن تعكس القيمة العادلة لإل٣٩المحاسبة الدولي 
  .  الكلمات، إال أن المجالس تعتقد بأن المفاهيم األساسية هي نفسهاختالفإ

  
 للقيمة العادلة على أنها سعر في معاملة قديمة ١٥٧يشير تعريف بيان معايير المحاسبة المالية   ٢٥٠إستنتاج

العادلة بالمقارنة، توضح المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أن القيمة . بين مشاركين بالسوق
 من ٤٤-٤٢وتناقش الفقرات .تعكس معاملة على أساس تجاري بين طرفين مطلعين راغبين

 ماذا تعني المعاملة بين طرفين مطلعين "يةستثمارالعقارات اإل" ٤٠معيار المحاسبة الدولي 
  -:راغبين

  
قولة بطبيعة ومواصفات في هذا السياق، مطلع تعني أن المشتري الراغب والبائع الراغب على علم ومعرفة مع. ..

  . ..اتها الفعلية والمحتملة، وظروف السوق في نهاية فترة اإلبالغإستخدامية، وستثمارالعقارات اإل
  
ال تكون . ية بشروط السوق مقابل أفضل سعر يمكن الحصول عليهإستثمار  للبائع الراغب الحافز لبيع عقاراً. ..

 ألن البائع الراغب هو مالك افتراضي إلعتبار الفعلي جزء من هذا ايةستثمارالظروف الفعلية لصاحب العقارات اإل
  . )يةستثمار ظروف ضريبية خاصة على صاحب العقارات اإلإلعتبارأي لن يأخذ البائع الراغب با(
  

المعاملة على أساس تجاري هي معاملة بين طرفين ال .  معاملة على أساس تجاريإلىيشير تعريف القيمة العادلة 
ومن المفترض أن تكون هذه . ا عالقة خاصة تجعل من أسعار المعامالت غير مميزة عن ظروف السوقتربطهم

  . المعاملة بين طرفين ليس بينهما عالقة، يعمل كٌل منهما بصورة منفصلة عن اآلخر
  

 القيمة – كال التعريفان لكلمات مختلفة، إال أن المفهوم هو نفسه إستخداموبناء عليه، بالرغم من 
  . لعادلة عبارة عن مقياس مبني على السوق في معاملة بين طرفين ال تربطهما عالقةا

  
.  في نتائج تطبيق التعريفات المختلفة للقيمة العادلة في مجاالت معينةاتإختالفبرغم ذلك، قد تقع   ٢٥١إستنتاج

ها سعر الخروج  القيمة العادلة على أن١٥٧بيان معايير المحاسبة المالية على سبيل المثال، يعرف 
بين مشاركين بالسوق وتعرف المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية القيمة العادلة على أنها سعر 

قال معظم خبراء التقييم الذين استشارتهم المجالس أنه لعدم . التبادل في معاملة على أساس تجاري
فقد يختلف سعر خروج أصل كون تكاليف المعاملة مكوناً من القيمة العادلة في أي تعريف، 

إذ تم ) أ(فقط )  خروجأودخول ( األعمال عن سعر التبادل إندماج متحقق في إلتزام أومكتسب 
 على أساس تسويته مع الدائن بدالً من لتزامإذا تم قياس اإل) ب (أوامتالك األصل لقيمته الدفاعية 

قياس األصول على أساس  أن طرق إلىبرغم ذلك، المجالس متفهمة .  طرف ثالثإلىتحويله 
 ال تزال قيد الوضع، ومن ١٥٧ من بيان معايير المحاسبة المالية ١٢قيمتها الدفاعية حسب الفقرة أ

 أيضاًمن غير الواضح .  التي قد تنجماتختالف من اإلإختالفالسابق ألوانه معرفة أهمية أي 
  .  األعمالإندماجلمضمونة من  ااتلتزام المنشآت لطرق مختلفة لقياس القيمة العادلة لإلإستخدام

  
   ستمالكقياس القيمة العادلة ألصول مستملكة معينة في تاريخ اإل

  

  ) تقييمبدل( نقدية غير مؤكدة ذات تدفقاتأصول 
  

قياس الذمم  ١٤١  بيان معايير المحاسبة الماليةو ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية اقتضى   ٢٥٢إستنتاج
حالية للمبالغ المطلوب تحصيلها محددة بمعدالت الفائدة الحالية المناسبة مطروحاً المدينة بالقيم ال

 إذا كان من الضروري عتبارأخذت المجالس باإل. منها مخصصات تكاليف تحصيل إن لزم األمر
 لمبدأ قياس القيمة العادلة ألصول مثل ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى قصيرة إستثناء

 العديد من مؤسسي المجالس بضرورة إقترح.  األعمالإندماجها في إستمالك وطويلة األجل تم
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 ٤٣٣   لجنة معايير المحاسبة الدولية            مؤسسة     حق التأليف ل      ©  

 على قرض ئتمان ألسباب عملية وألسباب أخرى، بما فيها مقارنة خسائر اإلستثناءالسماح باإل
برغم ذلك، عند وضع .  على قروض محددة المنشأئتمان أعمال مع خسائر اإلإندماجمكتسب في 

والحظ المجلسان أن . ستثناء المجالس سبباً ملحاً لمثل هذا اإل، لم تجد٢٠٠٥مسودة العرض 
 وإدراج تكاليف التحصيل تتعارض مع المتطلبات المعدلة مشتراه أساس تسجيل المنشأة الإستخدام

لقياس القيمة العادلة ومع االفتراض الرئيسي القائل بأن القياس المبدئي للمنشأة المشترية 
. ستمالك المضمونة يبدأ في تاريخ اإلاتلتزاممستملكة واإل وتصنيف األصول العترافواإل

وبسبب أن الشكوك المحيطة بعمليات التحصيل والتدفقات النقدية المستقبلية مدرجة في قياس القيمة 
 أنه ال ينبغي أن تعترف المنشأة المشترية ٢٠٠٥ مسودة العرض إقترحتالعادلة لذمة مدينة، 

  . ول المستملكة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة التقييم المنفصلة لألصعالوةًب
  
 أن إدراج الشكوك مجلس معايير المحاسبة المالية ، اعترف ٢٠٠٥خالل وضع مسودة العرض   ٢٥٣إستنتاج

 منفصلة للمبالغ التي ال يمكن عالوةًالنقدية المستقبلية في قياس القيمة العادلة، بدون حول التدفقات 

وقد وضعت تلك . الممارسة الحالية لمسجلي لجنة التفسيرات الدائمةتحصيلها، قد اختلفت عن 

 من النشرة المحاسبية لموظفي لجنة التفسيرات الدائمة تحت عنوان ٥.أ.٢الممارسة في الموضوع 

 والذي يبين على أنه ينبغي أال  األعمالإندماجالتعديالت على عالوات خسائر القروض المتعلقة ب

 عن تقدير مشتراهلمشترية للحصة غير المحصلة من قروض المنشأة اليختلف تقدير المنشأة ا

 أن قياس أيضاً مجلس معايير المحاسبة الماليةبرغم ذلك، الحظ . ستمالك قبل اإلمشتراهالمنشأة ال

القيمة العادلة يتسق مع إرشادات المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين الخاص ببيان المركز 

المعهد  ( األوراق المالية للديون المستملكة في تحويلأو المعينة محاسبة القروض، ٣- ٠٣

 إيجاد عالوات تقييم أو يحظر تدوير الذي) ٣- ٠٣األمريكي للمحاسبين القانونيين، بيان المركز 

ها في تحويالت واقعة ضمن نطاقه، بما فيه إستمالكفي المحاسبة األولية لكافة القروض التي تم 

  . إستمالكتمت محاسبته ك األعمال الذي إندماج
  

 أن لدى طريقة قياس القيمة العادلة ٢٠٠٥خالل وضع مسودة العرض  أيضاًاعترف المجلسان   ٢٥٤إستنتاج
برغم ذلك، الحظ المجلسان .  البنوكمؤشرات على متطلبات رأسمال المؤسسات المالية، وتحديداً

ض العام من إعداد التقارير أن متطلبات اإلبالغ التنظيمية هي شأن منفصل خارج نطاق الغر
  . المالية

  
 من الذين علقوا على هذه القضية على ٢٠٠٥وافق بعض المجاوبين على مسودة العرض   ٢٥٥إستنتاج

 تقييم منفصلة لذمم عالوةً بعتراف إال أن العديد ممن علقوا عليها لم يوافقا على عدم اإلقتراحاإل

 بالدليل في المعيار الدولي إلعداد حتفاظين اإلوفضل بعض أولئك المجاوب. مدينة وأصول مشابهة

وقالوا أن تكاليف قياس القيمة العادلة لذمم ١٤١ بيان معايير المحاسبة المالية و ٣التقارير المالية 

مدينة تجارية وقروض وذمم مدينة بموجب إيجارات تمويلية وما شابه ستكون مرتفعة، ولم 

 أن أنظمة البرمجيات المتوفرة أيضاًوقال بعضهم . لتكاليفيعتقدوا أن الفوائد المتصلة تبرر تلك ا

حالياً للقروض ولذمم مدينة أخرى ال توفر محاسبة منفصلة لقروض محددة المنشأ، ويجب حسابها 

تتكبد تكاليف باهظة ، يدوياً لقروض يستخدمها المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين، بيان المركز

  . للقيام بهذا
  

، أقرت المجالس أن متطلبات قياس الذمم المدينة ٢٠٠٥وكما فعلت في وضع مسودة العرض   ٢٥٦إستنتاج
 تكاليف إضافية لبعض إلى تقييم منفصلة قد يؤدي عالوةًواألصول المشابهة بالقيمة العادلة دون 

برغم ذلك، الحظ المجلسان أنه مطلوب من المنشآت التي تطبق معيار المحاسبة . المنشآت
 األعمال واألصول المالية المحددة المنشأ إندماجياس األصول المالية المستملكة خارج  ق٣٩الدولي
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 غيرها أووال تعتقد المجالس بضرورة قياس األصول المالية .  المبدئيعترافبالقيمة العادلة لإل
وألن المجالس ال . ها بموجبهاإستمالكمن األصول بصورة مختلفة بسبب طبيعة المعاملة التي تم 

ي، إئتمان أصول أخرى ذات مخاطرة أو لمبدأ القياس لذمم مدينة إستثناءى سبباً ملحاً إلعطاء تر
هم من أن فوائد قياس الذمم المدينة واألصول المشابهة بالقيمة العادلة يبرر إستنتاجفقد أكدت 

  . التكاليف المتصلة
  
المنفصل بعالوات تقييم لقروض  عتراف أن اإل٢٠٠٥بين بعض المجاوبين على مسودة العرض   ٢٥٧إستنتاج

 الموجودة في تقييمات ئتمانواألصول المشابهة كان هاماً للمستخدمين في تقييم افتراضات اإل

إجمالي ) أ (-: ثالث مكوناتإلىواقترحوا ضرورة تقسيم القيمة العادلة للذمم المدينة . القروض

 تقييم عالوةً) ج (وت الفائدة  قسط منفصل لتغييرات في معدالأوخصم ) ب(المبالغ التعاقدية، 

.  تعتمد على تدفقات نقدية تعاقدية من المتوقع أن تكون غير قابلة للتحصيلئتمانلمخاطرة اإل

 عالوةً التقييم المقدمة تختلف عن عالوةًوخالل تقييم هذا العرض البديل، الحظ المجلسان أن 

 والذي يتم ٥ ن معايير المحاسبة الماليةبيا و٣٩التقييم لذمم مدينة بموجب معيار المحاسبة الدولي 

وعليه، تكون طريقة . تحديد كل منهما على أساس الخسائر المتحملة وليس الخسائر المتوقعة

على سبيل المثال، في حال تطبيق متطلبات على ذمم .  التقييم بصورة مستمرة مشكلةعالوةًتحديد 

. بين الخسائر المتحملة والخسائر المتوقعة بالكسب المباشر عن الفرق عترافمدينة أخرى، يتم اإل

 إندماج تقييم لذمم مدينة مستملكة بالتحويل، بما فيه عالوةً تحديد وبخالف ذلك، إذا تم الحقاً

وتوصل . األعمال، وليس من إصدار، فقد تكون النتيجة نموذج محاسبة جديد لتلك الذمم المدينة

لمناقشة القضايا األوسع لتحديد عالوات تقييم الذمم  أن هذا المشروع ليس هو المكان إلىالمجلسان 

  .  الذمم المدينةإستمالكالمدينة بغض النظر عن الطريقة التي يتم بها 
 

  اإلفصاح عن معلومات حول ذمم مدينة مستملكة
 إضافية عن الذمم المدينة الماسة بالقيمة إفصاحاتطلب بعض المؤسسين من المجالس اشتراط   ٢٥٨إستنتاج

 المدرج في مقاييس القيمة العادلة بما فيها توقعات عن ئتمانة للمساعدة في تقييم جودة اإلالعادل
واعتقد هؤالء المؤسسين أنه سيكون من المستحيل بدون إفصاح . ذمم مدينة غير قابلة للتحصيل

يلها إذا تم إضافي تحديد التدفقات النقدية التعاقدية وقيمة التدفقات النقدية التعاقدية الغير متوقع تحص
ورداً على هذه المالحظات، قرر المجلسان طلب إلفصاح .  بالذمم المدينة بالقيمة العادلةعترافاإل

 إستمالكللقيمة العادلة للذمم المدينة المستملكة، وإجمالي المبالغ التعاقدية وأفضل تقدير في تاريخ 
مطلوبة لكل فئة رئيسية من الذمم  فصاحاتواإل. التدفقات النقدية التعاقدية الغير متوقع تحصيلها

  . المدينة
  

 بإضافة مشروع على جدول أعماله ٢٠٠٧ ديسمبرقام مجلس معايير المحاسبة المالية  في شهر   ٢٥٩إستنتاج
 وكجزء.  المصاحبة لذمم مدينة تمويليةئتمان خسائر اإلعالوةً المتصلة بفصاحاتالفنية لتحسين اإل

 إفصاحات جديدة محتملة وإفصاحاتير المحاسبة المالية  بمن هذا المشروع، ينظر مجلس معاي
 المنشأة وسياساتها إئتمان محفظة المنشأة وعروض مخاطرة إئتمانحالية معززة حول جودة 

  . المحاسبية الخاصة بعالوات التقييم وربما بجوانب أخرى
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 ئتمان جودة اإلاتإفصاحالحظ المجلسان أن العمل الجاري في وضع مجموعة كاملة من   ٢٦٠إستنتاج
 أعمال سيكون مشابهاً لتلك المطلوبة في إندماجالمطلوب القيام بها لذمم مدينة مستملكة في 

وسيكون توحيد هذه . مشروع إفصاح مجلس معايير المحاسبة المالية  المتصل بعالوات التقييم
 يجب إفصاحات إدراج ولذلك قرر مجلس معايير المحاسبة المالية. اً فعاالً للمواردإستخدامالجهود 

 المتصلة بعالوات التقييم فصاحات األعمال في نطاق مشروعه الخاص باإلإندماجالقيام بها في 
في غضون ذلك، . ، وسيقوم مجلس معايير المحاسبة الدولية بمراقبة هذا المشروعئتمانوجودة اإل
عيار الدولي إلعداد من الم) ح (٦٤الفقرة ب ( المطلوبة بالمقاييس المعدلة فصاحاتستزود اإل

 المعدل بعض المعلومات على األقل، ربما ليس كلها، التي يحتاجها المستخدمين ٣التقارير المالية 
  . ية لذمم مدينة مستملكةئتمانلتقييم الجودة اإل

  
ها بطريقة تختلف عن إستخدام تنوي أوها إستخداماألصول التي ال تنوي المنشأة المشترية 

  هاستخدام اآلخرين إلطريقة مشاركين السوق
  
بينما كان يتم وضع المقاييس المعدلة، تلقى مجلس معايير المحاسبة المالية  استفسارات عن عدم   ٢٦١إستنتاج

 المتصلة بقياس أصول مادية معينة تنوي ١٤١المطابقة عملياً حسب بيان معايير المحاسبة المالية 
ا بطريقة تختلف عن طريقة مشاركين السوق هإستخدام تنوي أوها إستخدامالمنشأة المشترية عدم 

 اسم ماركة تم إستخدامعلى سبيل المثال، في حال ال تنوي المنشأة المشترية . هاستخداماآلخرين إل
 أعمال، تقوم بعض المنشآت بعدم تخصيص قيمة لألصل وتقوم بعض إندماجه في إستمالك

  . ق لتبادل األصل، أي بقيمته العادلةالمنشآت بقياسه بالقيمة الممكن أن يتوقعها مشاركين السو
  

لتفادي هكذا عدم تطابق عملياً، قرر المجلسان توضيح مقياس األصل الذي ال تنوي المنشأة   ٢٦٢إستنتاج
وكان . ) المعدل٣ من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ٤٣الفقرة ب (ه إستخدامالمشترية 

 أنه يجب قياس ١٤١ وبيان معايير المحاسبة المالية ٣مالية هدف المعيار الدولي إلعداد التقارير ال
األصول، المادية وغير المادية، بقيمها العادلة بغض النظر عن كيف وعما إذا تنوي المنشأة 

 أن قياس هذه األصول حسب مجلس معايير المحاسبة المالية والحظ . ها أم الإستخدامالمشترية 
 من ١٢توضح الفقرة أ. ١٥٧ بيان معايير المحاسبة المالية  لها يتماشى معإستخدامأعلى وأفضل 

 تحديد القيمة العادلة لمشروع بحث وتطوير قيد التنفيذ مستملك ١٥٧بيان معايير المحاسبة المالية 
ويفهم مجلس معايير المحاسبة الدولية من .  أعمال ال تنوي المنشأة المشترية إكمالهإندماجفي 

 ٣ المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةراء ومدققين تقييم أنه تم تطبيق استشاراته مع ُمِعدين وخب
  . بالطريقة التي تشترطها المقاييس المعدلة

  
  القياس أو عترافمبدأ اإلعلى ات ستثناءاإل

  

 المعدل، تشمل ٣ من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ٢٠و ١٤كما هو موضح في الفقرات   ٢٦٣إستنتاج
 – ٢٦٥ إستنتاجأما الفقرتين .  والقياسعترافات محددة لمبادئ اإلإستثناءلمقاييس المعدلة ا

ات وأسباب هذه إستثناء القابلة للتحديد الممنوحة اتلتزام فتناقش أنواع األصول واإل٣١١ إستنتاج
  . اتستثناءاإل

  
 إستثناء هي اتلتزام اإلأول من المهم مالحظة أن ليس أي مادة تقع ضمن نوع معين من األصو  ٢٦٤إستنتاج

 المحتملة على أنها اتلتزامعلى سبيل المثال، تعرف اإل. ) كليهماأو( القياس أو عترافلمبدأ اإل
 إعتراف المعدل يشمل شرط ٣ ألن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية عتراف لمبدأ اإلإستثناء

رغم أن تطبيق الشرط اإلضافي . ١٢و ١١ الموضحة في الفقرتين عترافلها باإلضافة لشروط اإل
 المحتملة اتلتزام باإلعتراف المحتملة، إال أنه يتم اإلاتلتزام ببعض اإلعتراف عدم اإلإلىيؤدي 

مثال آخر هو منافع الموظفين المحددة كنوع . عترافالتي تستوفي الشرط اإلضافي حسب مبدأ اإل
وكما هو موضح .  والقياسعتراف لمبادئ اإلاتإستثناء التي تمنح لها اتلتزام اإلأومن األصول 

 عتراف، مطلوب من المنشأة المشترية اإل٣٠٠ إستنتاج – ٢٩٦ إستنتاجبتفصيل أكبر في فقرات 
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 حسب مشتراه وأي أصول متصلة ناجمة عن ترتيبات منافع موظفي المنشأة الاتلتزاموقياس اإل
 والقياس في المعيار عترافيق مبادئ اإل بدالً من تطب منافع الموظفين١٩معيار المحاسبة الدولي 

، منافع ١٩يؤدي تطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولي .  المعدل٣الدولي إلعداد التقارير المالية 
 منافع الموظفين بنفس اتإلتزام بالعديد من، إذا ليس معظمها، أنواع عتراف اإلإلىالموظفين، 

برغم ذلك، ليس من . )٢٩٧ إستنتاجراجع فقرة  (افعترالطريقة التي قد تنجم عن تطبيق مبدأ اإل
 سحب من خطط صاحب عمل متعددة اتإلتزام أخرى، مثل اتإلتزامالضروري أن تكون 

باإلضافة . عتراف، متطابقة مع مبدأ اإلعموماًمبادئ المحاسبة األمريكية المقبولة لمنشآت تطبق 
 قياس إلى عموماً الموظفين، يؤدي ، منافع١٩لذلك، تطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولي 

على أساس غير القيم العاجلة في تاريخ ) وأي أصول متصلة( منافع الموظفين اتإلتزام
 على منافع إنهاء ١٤٦ بيان معايير المحاسبة الماليةبرغم ذلك، تطبيق متطلبات . ستمالكاإل

   . ستمالكيخ اإل تلك المنافع بقيمها العادلة في تاراتإلتزام قياس إلىالخدمة يؤدي 
  

 عتراف مبدأ اإل علىاتإستثناء
  

  ناجمة عن بنود محتملةال اتلتزاماإلصول واأل
  

 ناجمة عن بنود اتإلتزام بأصول وعترافات مجلس معايير المحاسبة المالية  بشأن اإلإستنتاج  ٢٦٥ إستنتاج
محتملة ناجمة عن  اتإلتزام بعترافات مجلس معايير المحاسبة الدولية بشأن اإلإستنتاجمحتملة و
 بعض البنود غير إلى في المقاييس المعدلة ألن كالهما سيؤدي عترافات لمبدأ اإلإستثناء

تمت مناقشة أسباب . اتستثناءبرغم ذلك، تختلف تفاصيل اإل. ستمالكالمعترف بها في تاريخ اإل
  . ٢٧٨ إستنتاج و٢٦٦ إستنتاج بينها في فقرة اتختالفات واإلستثناءهذه اإل

  
   ناجمة عن بنود محتملةاتإلتزامات مجلس معايير المحاسبة المالية بشأن أصول وتاجإستن

  
 دون إعادة نظر متطلبات بيان معايير المحاسبة المالية ١٤١رحل بيان معايير المحاسبة المالية   ٢٦٦ إستنتاج

بنود  الذي يشترط على المنشأة المشترية أن تدرج في مخصص سعر الشراء القيمة العادلة لل٣٨
 إذا كان باإلمكان تحديد قيمها العادلة أثناء فترة التخصيص، حيث مشتراهالمحتملة للمنشأة ال

 بالبنود المحتملة في عتراف على المنشأة المشترية اإل١٤١اشترط بيان معايير المحاسبة المالية 
  . رة معقولةالعوائد إذا أصبح وقوع البند المحتمل محتمالً وكان من الممكن تقدير قيمتها بصو

  
أعضاء من مجموعة مواردها وآخرون أخبروا مجلس معايير المحاسبة المالية  عدم قيام المنشأة   ٢٦٧ إستنتاج

 الناجمة عن بنود مشتراه المنشأة الاتإلتزام عملياً بأصول وعتراف باإلغلبالمشترية على األ
 ستمالكود المحتملة بعد تاريخ اإل بالبنعترافوبدالً من ذلك، يتم اإل. ستمالكمحتملة في تاريخ اإل

 ألنه تقرر أوبقيمة تحدد في ذلك التاريخ المتأخر إما ألنه ال يمكن تقدير قيمتها بصورة معقولة 
  . "االحتمالية "٥ لبيان معايير المحاسبة المالية عترافعدم استيفاء البند المحتمل لمعيار اإل

  
 بكافة األصول عترافن على المنشأة المشترية اإل أنه يتعي٢٠٠٥ مسودة العرض إقترحت  ٢٦٨ إستنتاج

 إذا استوفت تعريف األصول مشتراه الناجمة عن البنود المحتملة للمنشأة الاتلتزامواإل
 عدم أو، بغض النظر عن استيفاء ٦بيان المفاهيم ،  في مجلس معايير المحاسبة الماليةاتلتزامواإل

وتوصل مجلس . ٥بيان معايير المحاسبة المالية  في عترافاستيفاء البند المحتمل لمعيار اإل
 كما الحال بالنسبة لمجلس معايير المحاسبة الدولية أنه ٩األمريكي(معايير المحاسبة المالية 

 بكافة عتراف بصورة عادلة، فال بد من اإلستمالكة في تاريخ اإلقتصاديلعرض الظروف اإل
ورة منفصلة عن الشهرة، بما فيها األصول  المضمونة بصاتلتزاماألصول القابلة للتحديد واإل

  . ستمالك الناجمة عن بنود محتملة في تاريخ اإلاتلتزامواإل
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 عموماًمبادئ المحاسبة األمريكية المقبولة  الذي طبقوا ٢٠٠٥عبر المجاوبين على مسودة العرض   ٢٦٩ إستنتاج
 أو استيفاء أل إلىحتمل عن اهتمامهم بشأن كيفية التعامل مع الشك عما إذا ومتى تؤدي بند م

الشك في ، مجلس معايير المحاسبة المالية  المشار إليه باسم  ٦ بتعريف بيان المفاهيم إلتزام
 مع طرف ثالث في تاريخ مشتراهمثال ضربه بعض المجاوبين ذكر مفاوضات منشأة . عنصر

ة المشترية تحديد كيف للمنشأ.  لتعويض التكاليف المضمونة بالنيابة عن الطرف اآلخرستمالكاإل
 إقترح أعمال؟ إندماج من محاسبة كجزء بأصل عتراف اإلإلىما إذا تؤدي البند المحتمل 

 سواء على إدخال عتبة عموماًالمجاوبون عدة طرق للتعامل مع الشك في عنصر الذي ينطوي 
 عترافشترية اإل التعاقدية المطلوب من المنشأة المر للحاالت المحتملة غيأولكافة البنود المحتملة 

 اتلتزام فقط باألصول واإلعتراف متجاوبون آخرون اشتراط اإلإقترح. ستمالكبها في تاريخ اإل
 الممكن تحديد قيمها العادلة بصورة موثوق بها تكون مشابهة نالناجمة عن بنود محتملة م

  . ١٤١لمتطلبات بيان معايير المحاسبة المالية 
  

 الصعوبات المحتملة في حل الشك في عنصر، خاصةً لمحاسبة المالية مجلس معايير ايفهم   ٢٧٠ إستنتاج
ونظر بالتعامل مع الشك في عنصر .  تعاقديةر ناجمة عن بنود محتملة غياتإلتزامألصول و
 في حال كانت قيمتها العادلة ط ناجمة عن بنود محتملة فقاتإلتزام بأصول وعترافباشتراط اإل

 أن تطبيق دليل إلى مجلس معايير المحاسبة المالية وتوصل . قابلة للقياس بصورة موثوق بها
 تقدير قيمة عادلة ألصول إلى لقياس القيمة العادلة سيؤدي ١٥٧بيان معايير المحاسبة المالية 

مجلس معايير الحظ . عتراف بها بصورة كافية لإلق ناجمة عن بنود محتملة موثواتإلتزامو
ط قياس هو طريقة غير مباشرة للتعامل مع الشك المتطلب  أن إضافة شرأيضاً المحاسبة المالية 

  . ، ومن األفضل التعامل مع هذا الشك بصورة مباشرةإعتراف
  

 أن معظم حاالت الشك الهامة عما إذا كان من إلى مجلس معايير المحاسبة المالية توصل   ٢٧١ إستنتاج
الشك (وفي التعريف المتصل  محتمل ناجم عن بند محتمل يستإلتزام أوالمحتمل أن ينطوي أصل 

ولمساعدة الُمِعدين ومدققيهم على التعامل مع عنصر .  أم الةعلى بنود محتملة تعاقدي) في عنصر
 إضافة متطلب على المنشأة المشترية لتقييم ما إذا مجلس معايير المحاسبة المالية شكوك، قرر 

 كما هو معرف في بيان إلتزام أو  أصلإلىأن تؤدي البند المحتمل من األكثر ترجيحا أم ال كان 
وبالنسبة ألصل ناجم عن بند محتمل، فإن تطبيق هذا . معايير المحاسبة المالية ، ٦المفاهيم 

ة إقتصاديالمعيار يركز على ما إذا كان من المرجح تمتع المنشأة المشترية بسيطرة على منافع 
، فيركز المعيار على ما إذا لتزامسبة لإلأما بالن.  حدث آخر أم الأومستقبلية نتيجة معاملة سابقة 

ة مستقبلية نتيجة إقتصادي حالي للتضحية بمنافع إلتزامكان من المرجح أن يكون للمنشأة المشترية 
، تعترف المنشأة ستمالكإذا تم استيفاء هذا المعيار في تاريخ اإل.  حدث آخر أم الأومعاملة سابقة 

 إندماج من محاسبة كجزء ستمالكبقيمته العادلة في تاريخ اإل مقاساً لتزام اإلأوالمشترية باألصل 
، تقوم المنشأة المشترية بمحاسبة ستمالكأما في حال عدم استيفاء المعيار في تاريخ اإل. األعمال

بيان معايير المحاسبة ، بما فيها عموماًالبند المحتمل حسب مبادئ المحاسبة األمريكية المقبولة 
 أن إضافة معيار محتمل إلى مجلس معايير المحاسبة المالية وتوصل . اسب، حسب المن٥ المالية

 أكثر قابلية للتحديد مشتراهقد يسمح لمنشأة مشترية من تركيز جهودها على بنود محتملة لمنشآت 
وبالتالي تفادي هدر أوقات غير تناسبية في البحث عن بنود محتملة، حتى لو كانت محددة، ذات 

 . آثار أقل أهمية
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  المحتملةاتلتزامات مجلس معايير المحاسبة الدولية بشأن اإلإستنتاج
  

 عتراف أنه يجب اإل٢٠٠٥ عند وضع مسودة العرض مجلس معايير المحاسبة الدوليةتوصل   ٢٧٢إستنتاج
في .  بصورة منفصلة عن الشهرة إذا استوفت التعريفات الواردة في إطار العمللتزامباألصل واإل

 المطلوبة لتسوية أوة المستقبلية المجسدة في أصل قتصاديون قيمة المنافع اإلبعض الحاالت، تك
 أكثر من حاالت الشك أو عدم وقوع حالة أوعند وقوع )  مشروطأو( عبارة عن بند محتمل إلتزام

 إستنتاج إلىوقد توصل مجلس معايير المحاسبة المالية  . ويتم عكس الشك في القياس. المستقبلية
  . مطابق

  
 بنشر مسودة ٢٠٠٥قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بنفس الوقت الذي نشر به مسودة العرض   ٢٧٣تنتاجإس

عرض منفصلة للتعليق وإبداء المالحظات عليها تحتوي مقترحات مشابهة عن محاسبة األصول 
وتوقع . ٣٧ واألصول المحتملة اتلتزام المحتملة ضمن نطاق المخصصات واإلاتلتزامواإل

 واألصول اتلتزامالمخصصات واإلمعايير المحاسبة الدولية وقتئذ أن يكون تاريخ نفاذ مجلس 
برغم .  المعدل٣ المعدلة هو نفس تاريخ نفاذ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ٣٧المحتملة 

 واألصول اتلتزامذلك، يتوقع مجلس معايير المحاسبة الدولية اآلن إصدار المخصصات واإل
 توضيح أن على المنشأة المشترية عدم إستثناءووفقاً لذلك، ب.  في تاريخ الحق٣٧ملة المحت
، قرر مجلس معايير ستمالكاً في تاريخ اإلإلتزام محتمل ال يكون إلتزام بما يسمى عترافاإل

.  األصلي٣المحاسبة الدولية ترحيل المتطلبات المتصلة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
يتوقع مجلس معايير المحاسبة الدولية إعادة النظر في، وإذا لزم األمر، تعديل المتطلبات في و

 واألصول اتلتزامالمخصصات واإل المعدل عندما يصدر ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  .  المعدلة٣٧المحتملة 

  
 لتزام باإلعترافعلى المنشأة المشترية اإل أنه يتعين إلىتوصل مجلس معايير المحاسبة الدولية   ٢٧٤إستنتاج

.  في إطار العمللتزام األعمال فقط في حال استوفى تعريف اإلإندماجالمحتمل المفترض في 
 األعمال الذي تعترف بها المنشأة إندماجويتماشى هذا مع الهدف العام للمرحلة الثانية من مشروع 

  . ونة في تاريخ التمتع بالسيطرة المضماتلتزامالمشترية باألصول المستملكة واإل
  

المخصصات  المحتمل في لتزامبرغم ذلك، الحظ مجلس معايير المحاسبة الدولية أن تعريف اإل  ٢٧٥إستنتاج
 حالية ليس من اتإلتزام) ب(و ممكنة، اتإلتزام) أ( يشمل ٣٧  واألصول المحتملةاتلتزامواإل

 أو اتإلتزامة ستكون مطلوبة لتسوية إقتصاديالمحتمل أن يكون أيٍ منها تدفق موارد تجسد منافع 
 مجلس معايير المحاسبة الدوليةوتوصل .  الغير ممكن قياسها بصورة موثوقةاتلتزامعدد من اإل
. اً حالياًإلتزام أعمال فقط في حال كان إندماج المحتمل المتكبد في لتزام باإلعترافأنه يجب اإل

، ال يسمح ٣لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية وعليه، على العكس من النسخة السابقة من ا
  .  ممكنةاتإلتزام بعتراف المعدل من اإل٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  
 أعمال، توصل مجلس إندماج المحتملة المضمونة في اتلتزام باإلعترافكما هو قراره بشأن اإل  ٢٧٦إستنتاج

 إندماج باألصل المحتمل المتكبد بعترافمنشأة المشترية اإلمعايير المحاسبة الدولية أن على ال
برغم ذلك، الحظ مجلس معايير . أعمال فقط في حال استوفى تعريف األصل في إطار العمل

 واألصول المحتملة اتلتزامالمحاسبة الدولية أن تعريف األصل المحتمل في المخصصات واإل
مل في حال هناك شك ما إذا كانت المنشأة يظهر األصل المحت. "أصول ممكنة" يشمل فقط ٣٧

 في نهاية فترة اإلبالغ أم ال، لكن من المتوقع أن تعمل حالة مستقبلية على تأكيد ما إذا أصالًتملك 
ووفقاً لذلك، توصل مجلس معايير المحاسبة دولية أنه يجب عدم .  أم الأصالًتملك المنشأة 

.  غير محتملةأولمؤكد أنها ستصبح غير مشروطة  باألصول المحتملة حتى لو كان من اعترافاإل
أي أنها تملك حق غير مشروط في تاريخ  (ستمالكوإذا قررت المنشأة وجود األصل في تاريخ اإل

المعيار الدولي إلعداد ، فال يكون هذا األصل أصل محتمل ويجب محاسبته حسب )ستمالكاإل
  . التقارير المالية
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  المقاربة
  

ات مجلس معايير المحاسبة المالية  ومجلس معايير المحاسبة الدولية بشأن إستنتاجتيجة تمثلت ن  ٢٧٧إستنتاج
 الناجمة عن بنود محتملة أن معيار تحديد البنود المطلوب اتلتزام باألصول واإلعترافاإل
عدم وجود هذه المقاربة أمر .  بها في تاريخ االمتالك يختلف، على األقل لألجل القصيرعترافاإل

ن تفاديه بسبب إعادة مداولة مجلس معايير المحاسبة الدولية لنسخته من المخصصات ال يمك
 ولحقيقة أنه لم يكن يوجد مشروع على جدول أعمال مجلس ٣٧ واألصول المحتملة اتلتزامواإل

 وقت وضع المجالس ٥معايير المحاسبة المالية  للنظر في متطلبات بيان معايير المحاسبة المالية 
أضاف مجلس معايير المحاسبة المالية  مشروعاً للنظر في محاسبة البنود . لمعدلةللمقاييس ا

 باألصول عترافمحاولة مقاربة دليل لإل. ٢٠٠٧المحتملة على جدول أعماله في شهر سبتمبر 
 أعمال قد تشكل اآلن مخاطرة على وضع إندماج الناجمة عن بنود محتملة في اتلتزامواإل

 الناجمة اتلتزامل قد ال تكون متطابقة مع المتطلبات النهائية لألصول واإل األعماندماجمتطلبات إل
  .  األعمالإندماج متحققة بطرق غير أوعن بنود محتملة مستملكة 

  
 الناجمة عن بنود محتملة معترف بها حسب اتلتزام اإلأوالحظ المجلسان برغم ذلك أن األصول   ٢٧٨إستنتاج

 المحتملة المعترف بها حسب دليل اتلتزامة المالية واإل مجلس معايير المحاسبإعترافدليل 
بمعنى آخر، متطلبات قياس أولية .  مجلس معايير المحاسبة الدولية سيتم قياسها باتساقإعتراف

يقر .  تكون قد تقاربتستمالك ناجمة عن بنود محتملة معترف بها في تاريخ اإلاتإلتزامألصول و
ياس الالحقة تختلف ألن دليل قياس بيان معايير المحاسبة المجلسان برغم ذلك أن متطلبات الق

وتم في فقرة . ٣٧ واألصول المحتملة اتلتزام يختلف عن دليل قياس المخصصات واإل٥المالية 
 المجالس بشأن قياس هذه األصول إستنتاج مناقشة أسباب ٢٤٥ إستنتاج و٢٢٤ إستنتاج
  . اتلتزامواإل

  

  ف والقياساإلستثناءات لكال مبدئي اإلعترا
 ضريبة الدخل

  

 الضريبة إلتزام أو بأصل عتراف، وتشترط المقاييس المعدلة، اإل٢٠٠٥ مسودة العرض إقترحت  ٢٧٩إستنتاج
 لمجلس ١٠٩ حسب البيان أو، ضريبة الدخل، ١٢ معيار المحاسبة الدوليالمؤجلة وقياسه حسب 

يضع . على التوالي) لمحاسبة الماليةبيان معايير ا(محاسبة ضريبة الدخل معايير المحاسبة المالية، 
 وقياس عتراف متطلبات لإل١٠٩ وبيان معايير المحاسبة المالية ١٢معيار المحاسبة الدولي 

 عترافمتطلبات ليس من الضروري تطابقها مع مبادئ اإل – الضريبة المؤجلةاتإلتزامأصول و
  . والقياس في المقاييس المعدلة

  
 لمبدأ القياس فقط ألن معظم، إستثناء الضريبة المؤجلة كاتإلتزاميد أصول ونظر المجلسان بتحد  ٢٨٠إستنتاج

 تتطابق ١٠٩ وبيان معايير المحاسبة المالية ١٢متطلبات معيار المحاسبة الدولي / إن لم يكن كافة
 المنشأة إعتراف عترافيشترط مبدأ اإل.  المقاييس المعدلةإعترافبصورة قابلة للجدل مع مبدأ 

 المضمونة التي تستوفي التعريف اتلتزام باألصول المستملكة واإلستمالكي تاريخ اإلالمشترية ف
 أن إعفاء أصول إلىتوصل المجلسان برغم ذلك .  بذلك التاريخلتزاملإل أوالنظري لألصل 

 ومبدأ القياس يوضح بصورة أوضح أن على عتراف الضريبة المؤجلة من مبدأ اإلاتإلتزامو
 وبيان ١٢ والقياس الموضحة في معيار المحاسبة الدولي عترافيق أحكام اإلالمنشأة المشترية تطب

  . ، وتفسيراتها وتعديالتها١٠٩معايير المحاسبة المالية 
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 بالمبالغ غير المخصومة حسب معيار المحاسبة عموماً الضريبة المؤجلة اتإلتزامتقاس أصول و  ٢٨١إستنتاج
 اتإلتزام أووقرر المجلسان عدم اشتراط قياس أصول . ١٠٩ وبيان معايير المحاسبة المالية ١٢

   -: أعمال بالقيمة العادلة ألنها الحظت ما يليإندماجضريبة مؤجلة مستملكة في 

، فسوف يؤدي ستمالك بقيمها العادلة في تاريخ اإلاتلتزامإذا قيست هذه األصول واإل  )أ (
 إلى ١٠٩محاسبة المالية  وبيان معايير ال١٢قياسها الالحق حسب معيار المحاسبة الدولي 

 بالرغم من عدم ستمالك في الفترة التالية مباشرةً لإلندماج خسائر معلنة بعد اإلأوأرباح 
ولن يمثل هذا بصورة عادلة نتائج فترة ما بعد . ة األساسيةقتصاديتغيير الظروف اإل

 األعمال جإندما وستكون غير متطابقة مع القاعدة القائلة بأنه يجب أن ال يؤدي ندماجاإل
  . ندماج خسائر مباشرةً بعد اإلأو بأرباح إعتراف إلىالذي هو تبادل قيمة عادلة 

 والتغلب على مشاكل ستمالك بقيمتها العادلة في تاريخ اإلاتلتزامقياس هذه األصول واإل  )ب (
أعاله سيتطلب النظر بصورة شاملة فيما إذا يجب تعديل ) أ(اإلبالغ الموضحة في البند 

 وكيف نعدلها ١٠٩وبيان معايير المحاسبة المالية ١٢ار المحاسبة الدولي متطلبات معي
وبسبب .  أعمالإندماج ضريبة مؤجلة مستملكة في اتإلتزام أولقياس الحق ألصول 

 والتعقيدات ١٠٩وبيان معايير المحاسبة المالية ١٢تعقيدات معيار المحاسبة الدولي 
 إندماج متكبدة في اتإلتزاممؤجلة مستملكة والمضافة التي قد تنجم في تتبع أصول ضريبة 

 أن منافع تطبيق مبادئ قياس القيمة العادلة للمقاييس المعدلة إلىأعمال، توصل المجلسان 
  .  التعقيدات التي قد تسببهاأوقد ال يضمن التكاليف 

 
  لمتطلبات قياس القيمةستثناء بصورة عامة هذا اإل٢٠٠٥ودعم المجاوبون على مسودة العرض 

  . العادلة
  
 بصورة أكبر لجعل ١٠٩ وبيان معايير المحاسبة المالية ١٢لموائمة معيار المحاسبة الدولي   ٢٨٢إستنتاج

المحاسبة أكثر تناغماً وتطابقاً مع مبادئ المقاييس المعدلة، قرر المجلسان مناقشة أربع مسائل 
   -: األعمالدماجإنمحددة تتعلق بمحاسبة ضريبة دخل المنشأة المشترية فيما يتعلق ب

محاسبة للتغير الحاصل في أصل الضريبة المؤجلة المعترف به للمنشأة المشترية الناتج   )أ (
   األعمال؛إندماجعن 

 في منافع الضريبة المؤجلة لفروق مؤقتة ستمالكمحاسبة للتغيير الحاصل بعد تاريخ اإل  )ب (
 إندماج مستملكة في  تخفيضات ضريبيةأو خسارة تشغيلية أو مشتراهقابلة للخصم للمنشأة ال

 أعمال؛ 

  و الضريبة تزيد عن شهرة إلبالغ مالي؛ مقتطعةمحاسبة لمنافع ضريبية ناجمة عن شهرة   )ج (

  .  في شكوك تتعلق بأوضاع ضريبية مستملكةستمالكمحاسبة لتغييرات بعد تاريخ اإل  )د (
  
لحالية لمعيار المحاسبة  الحاصل بين المتطلبات اختالفناقشت المجالس المسألة األولى بسبب اإل  ٢٨٣إستنتاج

، مع محاسبة معيار المحاسبة الدولي للتغيير في ١٠٩ وبيان معايير المحاسبة الدولية ١٢الدولي 
 األعمال وبيان معايير المحاسبة إندماجأصول الضريبة المؤجلة المعترف بها بصورة منفصلة من 

ة ألصلها الضريبي المؤجل في  تقييم المنشأة المشتريعالوةً بما فيه التغيير في ١٠٩المالية 
وقرر مجلس معايير المحاسبة المالية  المقاربة مع متطلب معيار .  األعمالإندماجمحاسبة 

 حتفاظ فيما يخص المسألة األولى الذي قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية اإل١٢المحاسبة الدولي
ها الضريبية المؤجلة المعترف وعليه، ستعترف المنشأة المشترية بالتغيير الحاصل في أصول. به
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حسب ما هو مطلوب في معيار المحاسبة الدولي )  تغيير في الملكيةأو( مصاريف أوبها كدخل 
  .  األعمالإندماج في فترة ١٢

  
حيث نظر المجلسان بالمسألة األولى كمحاولة لتحقيق تقارب، فقد اقتصر األمر على متطلبات   ٢٨٤إستنتاج

مجلس معايير المحاسبة وقد أقر . ١٠٩ وبيان معايير المحاسبة المالية ١٢معيار المحاسبة الدولي 
معايير برغم ذلك، توصل مجلس . ن للدفاع عنهما ألسباب نظريةقابالً بأن كال البديلين المالية 

 تفوق التكاليف ١٢ أن منافع التقارب مع طريقة معيار المحاسبة الدولي إلى المحاسبة المالية 
وقام بيان معايير . ١٠٩في المحاسبة حسب بيان معايير المحاسبة المالية المتصلة بتغيير 
  . ١٠٩ لذلك بتعديل بيان معايير المحاسبة المالية وفقاً) ر (١٤١المحاسبة المالية 

  
ه بمحاسبة تغييرات على ضرائب منشأة إقتراح ٢٠٠٥دعم معظم المجاوبين على مسودة العرض   ٢٨٥إستنتاج

لكن لم يوافق البعض قائلين أن المنشأة المشترية تقوم .  أعمالإندماجبمشترية مؤجلة متصلة 
، وبالتالي مشتراهباحتساب مجاميعها الضريبية المتوقعة في السعر الذي ترغب بدفعه للمنشأة ال

واهتم هؤالء المجاوبون باحتمالية ازدواجية حساب المجاميع . تشكل هذه المجاميع الضريبية شهرة
 بصورة منفصلة بالتغييرات في ضريبة دخل المنشأة عترافغ، ومرة ثانية عند اإل مرةً في المبل–

   . المشترية
  

أقرت المجالس أنه من الممكن في بعض الحاالت احتساب جزء من المجاميع الضريبية في السعر   ٢٨٦إستنتاج
من  أنه من الصعب، إن لم يكن إلىبرغم ذلك، توصل المجلسان .  أعمالإندماجالمدفوع في 

 مشتراهباإلضافة لذلك، لن تدفع المنشأة المشترية أكثر للمنشأة ال. المستحيل، تحديد هذه الحصة
بسبب المجاميع الضريبية ما لم يقم صاحب عرض آخر بدفع أكثر؛ ولن تدفع المنشأة المشترية 

وعليه، من غير المحتمل في بعض الحاالت احتساب . مشتراهأكثر مما هو ضروري للمنشأة ال
 أيضاًالحظ المجلسان . في السعر المدفوع) حتساب جزء قليل منها فقطإ أو(لمجاميع الضريبية ا

يتطلب فقط جزء ) ٣ من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ٥١الفقرة (أن المقاييس المعدلة 
لمضمونة  ااتلتزام وإدراج األصول المستملكة واإلمشتراهمن المقابل المالي المنقول للمنشأة ال

استبعاد اآلثار المضمونة على قدرة المنشأة . ستمالك عند تطبيق طريقة اإلمشتراهمقابل منشأة 
وبناء عليه، قرر . المشترية من االستفادة من أصلها الضريبي المؤجل يتطابق مع المتطلب

 المقترحة  المنشأة المشترية الضريبيةاتإلتزام بمعاملة التغييرات في أصول وحتفاظالمجلسان اإل
  . ٢٠٠٥في مسودة العرض 

  
 ١٠٩وبيان معايير المحاسبة المالية ١٢ معيار المحاسبة الدولي أيضاًتعدل المقاييس المعدلة   ٢٨٧إستنتاج

المعترف بها في الدخل في فترة )  المصاريفأو(ليتطلب إفصاحاً بقيمة منافع الضريبة المؤجلة 
لمنشأة المشترية ألصلها الضريبي المؤجل الناتج من  تقييم اعالوةً)  زيادةأو( لخصم ستمالكاإل

وقرر المجلسان إن اإلفصاح عن هذه القيمة ضروري لتمكين مستخدمي البيانات .  األعمالإندماج
  .  األعمالندماجالمالية للمنشأة المشترية من تقييم طبيعة واآلثار المالية إل

  
 فتتعلق بالتغييرات الحاصلة بعد تاريخ ٢٨٢ ستنتاجإأما المسألة الثانية المدرجة في فقرة   ٢٨٨إستنتاج

 وقد .  األعمالإندماج على المبالغ المعترف بها لمنافع الضريبة المؤجلة المتحققة من ستمالكاإل
 الحق بالمنافع إعتراف ١٠٩ وبيان معايير المحاسبة المالية ١٢اشترط معيار المحاسبة الدولي 

وبيان معايير المحاسبة ١٢ويختلف معيار المحاسبة الدولي . الضريبية المتحققة لتخفيض الشهرة
  -: في١٠٩المالية 

 بتخفيض إال أصول مادية غير متداولة، اشترطها ١٢ال يسمح معيار المحاسبة الدولي   ) أ(
   و؛ ١٠٩بيان معايير المحاسبة المالية 
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 أو بدخل ونفقات المقاصة في أرباح عتراف اإل١٢اشترط معيار المحاسبة الدولي   ) ب(
 .  بتغييرات الحقةعترافخسائر المنشأة المشترية عند اإل

  
 أنه يجب عدم إلى ٢٠٠٥ عند وضع مسودة العرض مجلس معايير المحاسبة المالية توصل   ٢٨٩إستنتاج

 تقييم عالوةً أعمال لتغييرات في إندماجتخفيض القيمة العادلة ألصول أخرى معمرة مستملكة في 
 هذا القرار مع قرار المجالس القاضي بعدم تعديل أصول مستملكة ويتطابق. ستمالكبعد تاريخ اإل

 متكبدة أخرى، بتعديل مقابل على الشهرة، آلثار حاالت أخرى تقع بعد تاريخ اتإلتزام أو
  . ستمالكاإل

  
 هذه المسألة، وقد تباينت آراء ووجهات ٢٠٠٥ناقش عدد قليل من المجاوبين على مسودة العرض   ٢٩٠إستنتاج

فقد فضل بعضهم اشتراط تخفيض الشهرة على نحو غير محدد ألنهم . قدموا بمالحظاتنظر من ت
 القياس لألصول الضريبية المؤجلة ناجماً في مقياس مختلف تماماً عن القيمة إستثناء إلىينظرون 
أما من أيد ودعم عدم السماح بتخفيض غير محدد للشهرة فقد قالوا، مفاهيمياً، أنه يجب . العادلة
 األعمال إندماجمل مع التغييرات في التقديرات المتعلقة بالضرائب المؤجلة المعترف بها في التعا

واتفقت المجالس مع . ستمالكبنفس معاملة التعديالت األخرى على المبالغ المسجلة عند اإل
.  تعديالت غير محدودة محتملة على الشهرةإلى القياس إستثناءالمجاوبين أنه يجب أن ال يؤدي 

 والقياس، مثل منافع الموظفين عترافات محدودة أخرى لمبادئ اإلإستثناءر المقاييس المعدلة توف
  .  تعديالت غير محددة على الشهرة لتغييرات الحقةإلى التي ال يؤدي أيٍ منها –على سبيل المثال 

  
 الالحق ترافع للدحض من أنه يجب محاسبة  اإلقابالً افتراضاً ٢٠٠٥ مسودة العرض إقترحت  ٢٩١إستنتاج

وكان من .  للشهرة المخفضةستمالكبالمنافع الضريبية المستملكة خالل عام واحدة من تاريخ اإل
 الالحق بالمنافع الضريبية عن عترافالممكن التغلب على االفتراض القابل للدحض لو نتج اإل

ية المستملكة  بالمنافع الضريبعترافاإل. ستمالك ظرف متميز وقع بعد تاريخ اإلأوحالة متميزة 
، لو اشترط ذلك معيار المحاسبة الدولي أو( الخسارة أو عن الربح مسئولةبعد عام واحدة تكون 

 المجاوبون إجراء إقترح. ) الخسارةأو، خارج الربح ١٠٩ بيان معايير المحاسبة المالية أو ١٢
 الالحق عترافاإلتعديالت خاصة على هذا المقترح بما فيها إزالة االفتراض القابل للدحض بشأن 

 ومعالجة الزيادة والنقصان في ستمالكبالمنافع الضريبية المستملكة خالل عام واحدة من تاريخ اإل
 وبيان معايير المحاسبة ١٢وفر معيار المحاسبة الدولي . األصول الضريبية المؤجلة باتساق

لمقترحات وقامت بتنقيح وقد وافقت المجالس على هذه ا. ) دليالً على محاسبة النقصان١٠٩المالية 
  .  لذلكوفقاًمتطلبات المقاييس المعدلة 

  
 باألصل عتراف، نظر المجلسان فيما إذا كان يجب اإل)ج(٢٨٢ إستنتاجكما هو موضح في فقرة   ٢٩٢إستنتاج

 األعمال أم ال ألي مبلغ فائض من الشهرة الخاضعة لالقتطاع إندماجالضريبي المؤجل في 
من منظور متعلق بالمفاهيم، . )شهرة ضريبة فائضة(راض إبالغ مالي الضريبي على الشهرة ألغ

 بالمنفعة عترافويكون عدم اإل. تستوفي الشهرة الضريبية الفائضة تعريف الفرق المؤقت
 األعمال غير مالئم وال يتطابق مع معيار المحاسبة إندماجالضريبية لهذا الفرق المؤقت في تاريخ 

 في عتراف متطابقاً مع مبدأ اإلأيضاً ولن يكون -:١٠٩حاسبة المالية  وبيان معايير الم١٢الدولي 
 المعدل يوضح معيار المحاسبة ٣وعليه، المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية . المقاييس المعدلة

على تعديل بيان معايير ) ر (١٤١، ووفقاً لذلك يعمل بيان معايير المحاسبة المالية ١٢الدولي 
  . ١٠٩الية المحاسبة الم
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 على ضرورة ٢٠٠٥ المجاوبين على مسودة العرض إقترح، )د(٢٨٢ إستنتاجبالنسبة لمسألة فقرة   ٢٩٣إستنتاج
تناول المقاييس المعدلة طريقة محاسبة التعديالت الالحقة للمبالغ المعترف فيها لشكوك ضريبة 

لمبالغ المعترف فيها لشكوك ودعم المجاوبون محاسبة التعديالت الالحقة على ا. الدخل المستملكة
 نفس طريقة محاسبة التعديالت الالحقة على المنافع الضريبية المؤجلة إستخدامالضريبة ب
  . المستملكة

  
 المنشأة إعترافوافق مجلس معايير المحاسبة المالية  على مقترحات المجاوبين على ضرورة   ٢٩٤ إستنتاج

 بنفس طريقة التغييرات ستمالكستملكة بعد اإلالمشترية بتغييرات على شكوك ضريبة الدخل الم
) ر (١٤١وعليه، يقوم بيان معايير المحاسبة المالية . في المنافع الضريبية المؤجلة المستملكة

، محاسبة الشكوك في ضريبة الدخل، ٤٨بتعديل تفسيرات مجلس معايير المحاسبة المالية  
لكة خالل فترة القياس الناتجة عن باشتراط إجراء تغيير على شكوك ضريبة الدخل المستم
 بها من خالل تعديل عتراف لإلستمالكمعلومات جديدة عن حقائق وظروف وجدت في تاريخ اإل

 الصفر، تعترف المنشأة المشترية بأي إلىإذا عمل ذلك على تخفيض الشهرة . مماثل على الشهرة
. صاريف ضريبة الدخلزيادات إضافية في شكوك ضريبة الدخل المعترف فيها كانخفاض في م

أما كافة التغييرات األخرى في شكوك ضريبة الدخل المستملكة فتتم محاسبتها وفق تفسير مجلس 
  . ٤٨معايير المحاسبة المالية  

  
 في مناقشة حساب التغييرات في شكوك ضريبة الدخل أيضاًة مجلس معايير المحاسبة الدولينظر   ٢٩٥إستنتاج

 فبقي صامتاً بشأن شكوك ضريبة ١٢أما معيار المحاسبة الدولي . ل األعماإندماجالمستملكة في 
 من تقارب مشروع كجزء شكوك الضريبة إلىأما مجلس معايير المحاسبة الدولية فينظر . الدخل

وعليه، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية عدم تعديل معيار المحاسبة الدولي . ضريبة الدخل
١٢ اقش بصورة محددة محاسبة التغييرات في شكوك ضريبة الدخل  من هذا المشروع لينكجزء

  .  األعمالإندماجالمستملكة في 
  

  منافع الموظفين
  

 وأي أصول متصلة اتلتزام ومبدأ القياس إلعترافات لمبدأ اإلإستثناءتوفر المقاييس المعدلة   ٢٩٦إستنتاج
 وقياس عترافة المشترية اإلومطلوب من المنشأ. مشتراهناجمة عن ترتيبات منافع موظفين منشأة 

 مبادئ المحاسبة أو، منافع الموظفين، ١٩ حسب معيار المحاسبة الدولي اتلتزامهذه األصول واإل
  .  المطبقةعموماًاألمريكية المقبولة 

  
 الضريبة المؤجلة، فقد نظر المجلسان في تحديد منافع الموظفين اتإلتزامأما بالنسبة ألصول و  ٢٩٧إستنتاج

ات التي نوقشت بصورة جوهرية عتباروتوصل المجلسان أن نفس اإل. لمبدأ القياس فقط إستثناءك
.  على منافع الموظفينأيضاً الضريبة المؤجلة تنطبق اتإلتزام ألصول و٢٨٠ إستنتاجفي فقرة 

، مجلس معايير المحاسبة المالية من ٤٣ أن البيان أيضاً مجلس معايير المحاسبة المالية الحظ 
 تتطلب محاسبة صاحب العمل لمنافع ما بعد التوظيف، ١١٢، وجازات المعوضةاإلمحاسبة 
 منافع ما بعد التوظيف على التوالي، فقط في حال أو بمنافع اإلجازات المعوضة إلتزاماً بإعتراف

 تلك المنافع موجود، في بعض الظروف على إلتزاموبصورة قابلة للجدل، فإن . كان الدفع محتمالً
وعليه، لتوضيح أن على المنشأة المشترية . نظر عما إذا كان الدفع محتمالً أم الاألقل، بغض ال

 مبادئ أو، منافع الموظفين، ١٩ والقياس لمعيار المحاسبة الدولي عترافتطبيق متطلبات اإل
 مدى تطابق هذه إلى المطبقة دون النظر بصورة منفصلة عموماًالمحاسبة األمريكية المقبولة 

 عترافبادئ المقاييس المعدلة، استثنت المجالس منافع الموظفين من مبادئ اإلالمتطلبات مع م
  . ومبادئ القياس
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محاسبة  من مجلس معايير المحاسبة المالية، ٨٧ تعديل البيان مجلس معايير المحاسبة المالية قرر   ٢٩٨إستنتاج
محاسبة أرباب ، ١٠٦ن والبيا) ٨٧بيان معايير المحاسبة المالية  (أرباب العمل لحاالت التقاعد

ليشترط أن ) ١٠٦بيان معايير المحاسبة المالية  (العمل لمنافع بعد التوظيف خالف حاالت التقاعد

 خطة منافع أخرى بعد التوظيف أو الذي تعترف به لتقاعد لتزامتستثني المنشأة المشترية من اإل

 عليها إلتزامت ليس عليها  تخفيضاأو إنهاء خدمات أولموظف واحد آثار تعديالت خطة متوقعة، 
 قيام المنشأة المشترية أن أيضاًبرغم ذلك، تتطلب هذه التعديالت . ستمالكالوفاء به في تاريخ اإل

 السحب المتوقع لخطة متعدد أرباب إلتزام ستمالك المعترفة به في تاريخ اإللتزامتُضَِّمن في اإل

أما بالنسبة . لمنشأة المشترية من الخطةالعمل إذا كان من المحتمل في ذلك التاريخ أن تنسحب ا

 منافع ما بعد التقاعد، فيدخل المتطلب األخير من األدبيات الرسمية نصاً أولخطة منافع التقاعد 

يقر . ١٠٦و ٨٧ات الخاصة ببيان معايير المحاسبة الدولية إستنتاج فقط في أساس سابقاًظهر 

 رب عمل واحد ولخطط متعددة أرباب العمل مجلس معايير المحاسبة المالية  أن األحكام لخطط

 ليشترط ١٠٦و ٨٧ليست بالضرورة متطابقة، ونظر في تعديل بيان معاير المحاسبة المالية 

 المالية للفترات ندماج السحب غير المضمونة حتى اآلن في بيانات ما بعد اإلاتإلتزاماً بإعتراف

 المعترف به عند السحب من خطة لتزامالحظ برغم ذلك أن اإل. التي تحصل بها السحوبات

 المنافع المتراكمة والتي يتم إلتزاممتعددة أرباب العمل يمثل الحصة السابقة غير المعترف بها من 

 أيضاًالحظ مجلس معايري المحاسبة المالية  .  بها عند وقوعها لخطة رب عمل واحدةعترافاإل
االنسحاب من خطة متعددة أرباب العمل  رب العمل التعاقدي عند إلتزام إلىأنه قد ينظر البعض 

 .  حاليإلتزامليدفع إذا حصل االنسحاب وبالتالي " ليبقى مستعداً" غير مشروط إلتزامعلى أنه 

لذلك قرر مجلس معايير المحاسبة المالية  عدم اشتراط نفس المحاسبة لسحوبات متوقعة من خطة 

 التخفيضات المتوقعة لخطة رب عمل أووقع متعددة أرباب العمل كما يشترطها إلنهاء الخدمة المت

  . واحد
  
 وأي أصول متصلة ناجمة عن خطط منافع موظفي اتإلتزام المقاييس المعدلة لقياس إستثناءأثر   ٢٩٩إستنتاج

 أنه لم يكن من العملي إلىوتوصل المجلسان .  المتصلعتراف اإلإستثناء أكبر من مشتراهمنشأة 

 أعمال بقيمتها العادلة في تاريخ إندماجفع الموظفين المضمونة في  منااتإلتزاماشتراط قياس كافة 

وسيتطلب القيام بذلك من المجالس النظر بشكل شامل بالمقاييس المتصلة لمنافع . ستمالكاإل

وبسبب التعقيدات والصعوبات في محاسبة .  أعمالهاإندماج من مشاريع كجزءالموظفين تلك 
متطلبات الحالية، قرر المجلسان أن البديل العملي الوحيد هو  منافع الموظفين حسب الاتإلتزام

  .  وأي أصول متصلة حسب مقاييسها المطبقةاتلتزاماشتراط قياس هذه اإل
  

 منافع الموظفين فقط مع مراعاة بيان معايير المحاسبة إستثناء ٢٠٠٥ مسود العرض إقترحت  ٣٠٠إستنتاج
والحظ بعض المجاوبون أن متطلبات القياس . دلة من متطلب قياس قيمتها العا١٠٦و ٨٧المالية 

 هذه إستثناءالحالية ألنواع أخرى من منافع الموظفين ال تتماشى مع القيمة العادلة وقالوا بوجوب 

  .  لذلكوفقاً القياس لمنافع الموظفين إستثناءوافق مجلس معايير المحاسبة المالية  وعدل . المنافع
  

  أصول التعويض
  

ءل بعض المؤسسين عن عدم التطابق المحتمل إذا تم قياس أل للتعويض بالقيمة العادلة في تسا  ٣٠١إستنتاج

رفع أعضاء من .  أداة قياس مختلفةإستخدام المتصل بلتزام وتم قياس اإلستمالكتاريخ اإل

 من مجلس معايير ٤٨مجموعة موارد مجلس معايير المحاسبة المالية  المسألة في سياق التفسير 
 عترافالمالية  الذي يشترط قيام المنشأة بقياس مركز الضريبة الذي يستوفي عتبة اإلالمحاسبة 
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والمحتمل تحققها عند التسوية النهائية مع % ٥٠بأعلى قيمة للمنفعة الضريبية والتي تزيد عن 

  . سلطة الضرائب
  

لوباً بموجبها من المالك  األعمال يشمل أحياناً اتفاقية تعويض يكون مطإندماجتفهم المجالس أن   ٣٠٢إستنتاج

السابق تعويض المنشأة المشترية أي دفعات تدفعها المنشأة المشترية في آخر األمر عند تسوية 

 مشتراهإذا كان يتعلق التعويض بشك حول وضع مذكور في بيان ضريبة المنشأة ال.  معينإلتزام

 قياس لها، فإن عدم أو افإعتر إستثناء لمادة أخرى تشترط المقاييس المعدلة أولسنوات سابقة 

على سبيل المثال، .  أشياء شاذةأو إعتراف إلى متصل ألصل التعويض يؤدي إستثناءتوفير 

 ستمالك ضريبة مؤجلة، تعترف المنشأة المشترية في تاريخ اإلإلتزامبالنسبة لتعويض يتعلق ب

السابق للمنشأة  لسلطة الضرائب بالضرائب المؤجلة وبأصل لتعويض مستحق من المالك إلتزامب

 حسب لتزام، يتم قياس األصل بالقيمة العادلة، ويقاس اإلإستثناءفي حال عدم وجود . مشتراهال

 من مجلس معايير المحاسبة المالية  ٤٨متطلبات محاسبة ضريبة الدخل المتصلة، مثل التفسير 

 لمبدأ إستثناءتبر  ألن ضريبة الدخل تععموماًلمنشأة تطبق مبادئ المحاسبة األمريكية المقبولة 

وافقت المجالس مع المؤسسين على أنه يجب . وستختلف هاتين القيمتين. قياس القيمة العادلة

 محدد وقياسه على نفس أساس قياس هذا إلتزام باألصل الذي يمثل تعويضاً متصالً بعترافاإل

  . لتزاماإل
  

 ستثناءوتشبه أسباب هذا اإل. لتعويض ألصول اعتراف لمبدأ اإلإستثناء أيضاًوفرت المجالس   ٣٠٣إستنتاج

 الضريبة المؤجلة ومنافع الموظفين من هذا اتإلتزام المجالس ألصول وإستثناءكثيراً أسباب 

 ألصول التعويض يوضح أن المنشأة المشترية ال تطبق هذا عتراف لمبدأ اإلإستثناءإعطاء . المبدأ

وبدالً من ذلك، تعترف المنشأة . صل ومتى بهذا األعتراف عدم اإلأو عترافالمبدأ عند تحديد اإل

 والقياس عتراف لمبادئ اإلإستثناءوعليه، توفر المقاييس المعدلة .  المتصللتزامالمشترية باإل

  . ألصول التعويض
  

  مبدأ القياسعلى ات إستثناء
  

يس المعدلة  والقياس التي نوقشت أعاله، توفر المقايعترافات مبادئ اإلإستثناء إلىباإلضافة   ٣٠٤إستنتاج

 إندماج المضمونة في اتلتزام اإلأو لمبدأ القياس ألنواع معينة من األصول المستملكة إستثناء

  . ٣١١-٣٠٥ فقرات اإلستنتاجات في ستثناءوقد نوقشت هذه اإل. أعمال

  
  اإلستثناء المؤقت لألصول المحتفظ بها برسم البيع

  

 غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع في تاريخ  أن األصول٢٠٠٥ترى مسودة العرض لعام    ٣٠٥إستنتاج

األصول غير المتداولة المحتفظ بها  ٥  بمقتضى المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةستمالكاإل
محاسبة انخفاض ) ١٤٤( بيان مجلس معايير المحاسبة المالية أو برسم البيع والعمليات المتوقفة

 وفقاً، يجب قياسها )١٤٤بيان معايير المحاسبة المالية  (ها التصرف بأوقيمة األصول المعمرة 

وبما أن الخسارة .  بالقيمة العادلة بعد خصم تكلفة البيع، للمحاسبة الالحقة–لمتطلبات تلك المعايير 
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 متطلبات قياس األصول المحتفظ بها برسم البيع المستملكة في عملية إختالف عن ناتجة كلياً

ول المحتفظ بها والمصنفة كأصول محتفظ بها برسم البيع، فلن تمثل  األعمال ولألصإندماج

  .  صادقاًالخسارة المبلغ عنها أنشطة المنشأة المشترية تمثيالً
  

، قرر المجلسان إقصاء اإلستثناءات ٢٠٠٥بالنظر إلى الردود الواردة على مسودة العرض لعام    ٣٠٦إستنتاج

فتعريف القيمة العادلة كما ورد في المعايير . لبيعمن مبدأ قياس األصول المحتفظ بها برسم ا

و تكون التكاليف التي يتكبدها . المعدلة وتطبيقاته في المجاالت األخرى يركز على بيانات السوق

عند شراء أصل ما أو يتوقع أن يتكبدها عند بيعه، مستثناة من المبلغ ) المنشأة المشترية(المشتري 

مجلسان إلى القول بوجوب إستثناء تكاليف التصرف باألصول من وتوصل ال. الذي يقيم به األصل

  .قياس األصول المحتفظ بها برسم البيع
  

تتطلب من المجلسين تعديل ) ٣٠٥ إستنتاج(غير أن تفادي خسارة اليوم الثاني المذكورة في الفقرة    ٣٠٧إستنتاج

بحيث تشترط ) ١٤٤(ة المالية وبيان معايير المحاسب) ٥(المعيار الدولي إلعداد التقارير لمالية 

 من القيمة العادلة بعد خصم تكاليف قياس األصول المحتفظ بها برسم البيع بالقيمة العادلة بدالً

وقرر المجلسان القيام بذلك إال أن اإلجراءات األصولية المضمونة الالزمة لذلك تتطلب . البيع

 المؤسسين إلبداء الرأي في التغييرات إجراء تلك التعديالت بمشاريع منفصلة إلتاحة المجال أمم

ومع أن المجلسين يريدان أن تدخل التعديالت حيز التنفيذ في نفس الوقت مع المعايير . المقترحة

  . القياس لحين إكمال التعديالتإستثناءالمعدلة، إال أنها قررت، مرحليا، إدراج 
  

  الحقوق المعاد إستمالكها
  

قياس القيمة ) ٣من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ) ٢٩(الفقرة (دلة تشترط المعايير المع   ٣٠٨إستنتاج

ه المعترف به كأصل غير ملموس، على أساس األجل التعاقدي إستمالكالعادلة للحق المعاد 

وقد الحظ .  التجديدات المحتملة لذلك العقدإلىالمتبقي من العقد الذي أنشأ ذلك الحق، دون النظر 

. ه لم يعد يشكل عقدا مع الغيرإستمالكد إعداد مسودة العرض أن الحق المعاد المجلسان عن

ه تفترض التجديد الدائم لألجل التعاقدي، إستمالكفالمنشأة المشترية التي تسيطر على الحق المعاد 

وقد أدرك المجلسان أن (.  غير ملموس بعمر غير محدودأصالًه إستمالكمما يجعل الحق المعاد 

 القول بأن إلىوتوصل المجلسان . )ها بهذا الشكلإستمالك تصنف الحقوق المعاد بعض الجهات

 من حيث الموضوع؛ وال يشكل تجديد  محدوداً عمراًمشتراهه من المنشأة الإستمالكللحق المعاد 

ووفقا لذلك، فقد . ندماجه في ذلك اإلإستمالك األعمال جزء مما تم إندماجاألجل التعاقدي بعد 

، كما اشترطت المعايير المعدلة، تحديد فترة إطفاء األصل ٢٠٠٥دة العرض لعام  مسوإقترحت

باألجل التعاقدي المتبقي للعقد الذي نشأ عنه الحق المعاد ) العمر اإلنتاجي(غير الملموس 

  .هإستمالك
  
وقد . هالكإستم إرشادات لتحديد القيمة العادلة للحق المعاد ٢٠٠٥لم تتضمن مسودة العرض لعام    ٣٠٩إستنتاج

 كون تحديد تلك القيمة صعب عمليا، ووافق المجلسان على وجوب أن إلىأشار بعض المؤسسين 

ولتحقيق شرط تحديد العمر اإلنتاجي للحق . تتضمن المعايير المعدلة إرشادات حول تلك النقطة

ل المتبقي  القول بوجوب بناء القيمة العادلة للحق على األجإلىه، توصل المجلسان إستمالكالمعاد 

ويقر المجلسان بأن المشاركين في السوق بشكل عام يقيسون القيمة . من العقد الذي أنشأ ذلك الحق

إال . العادلة للحق المتداول في السوق بحيث يعكس التجديدات المتوقعة لألجل التعاقدي لذلك الحق
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الشكل يتعارض مع إطفاء ه بهذا إستمالكأن المجلسين قررا أن تحديد القيمة العادلة للحق المعاد 

 الغير إلىكما الحظ المجلسان أن الحق التعاقدي المنقول . قيمته على مدى األجل التعاقدي المتبقي

ووفقا لذلك فقد قرر المجلسان أن من المناسب . هإستمالكال يشكل حقا أعيد ) المتداول في السوق(

س القيمة العادلة للحق المعاد تجاوز االفتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق لقيا

  .هإستمالك
  
.  األعمالإندماجه بعد إستمالكطالب بعض المؤسسين بإرشادات لمحاسبة بيع الحق المعاد    ٣١٠إستنتاج

ه هو من حيث المضمون بيع ألصل إستمالك القول بأن بيع الحق المعاد إلىوتوصل المجلسان 
ه كما هي الحال في إستمالكة بيع الحق المعاد غير ملموس، وأن المعايير المعدلة تشترط محاسب

وعليه . ) المعدل٣من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ) ٥٥(الفقرة (بيع األصول األخرى 
  . الخسارة من عملية البيعأويجب إدراج القيمة المسجلة للحق في تحديد الربح 

  
  الدفع على أساس األسهممكافآت 

  

 قياس الدفع على أساس األسهم) ٢٠٠٤المعدل في ) (١٢٣(ان معايير المحاسبة المالية يتطلب بي   ٣١١إستنتاج
ويتطلب المعيار الدولي .  طريقة القيمة العادلة ما يسمىإستخداممكافآت الدفع على أساس األسهم ب

 بشكل أساسي نفس طريقة القياس التي يسميها المعيار الدولي إلعداد ٢ إلعداد التقارير المالية
ولألسباب المحددة في تلك المعايير فإن تطبيق طرق . القياس على أساس السوق ٣لتقارير المالية ا

 المبلغ الذي يستبدل به المشاركون في السوق المكافأة في عموماًالقياس التي تتطلبها ال ينتج عنها 
 من مبدأ القياس ثناءإستولذا فإن المعايير المعدلة تقدم .  قيمته العادلة بذلك التاريخ–تاريخ معين 

 هي بشكل أساسي نفس األسباب التي ستثناءوأسباب ذلك اإل. لمكافآت الدفع على أساس األسهم
.  بها وقياسها التي تقدمها المعايير المعدلةعترافات األخرى من مبادئ اإلستثناءناقشناها في اإل

ؤجلة واألصول  الضريبة المإلتزاماتوعلى سبيل المثال، وكما هي الحال مع أصول و
 المتعلقة بترتيبات منافع الموظفين، فإن القياس األولي لمكافآت الدفع على أساس لتزاماتواإل

 يولد صعوبات في المحاسبة الالحقة لتلك ستمالكاألسهم بناءا على قيمتها العادلة في تاريخ اإل
ايير المحاسبة المالية المعدل  بيان معأو) ٢( للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية وفقاًالمكافآت 

)١٢٣.(  
  

   الربح المترتب على الشراء بأسعار منخفضة وقياسهماأو بالشهرة عترافاإل
  

، فـإن  )١٤١( وبيان معايير المحاسبة الماليـة  ٣ مع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  تماشياً  ٣١٢إستنتاج
  .  بالشهرة كأصل وقياسه كقيمة متبقيةعترافالمعايير المعدلة تتطلب من المنشأة المشترية اإل

  
  الشهرة المؤهلة كأصل

  

 ستة عناصر   ٢٠٠١ وعام   ١٩٩٩لقد ذكرت مسودات عرض مجلس معايير المحاسبة المالية لعام             ٣١٣إستنتاج
وقـد تـضمنت    .  به عمليا كشهرة بموجب اإلرشاد المعمول به حينذاك        عترافللمبلغ الذي تم اإل   

.  معايير المحاسبة الدولية بحثا مماثال لذلك وإن لم يكـن مطابقـا لـه              لمجلس) ٣(مسودة العرض 
وكانت تلك العناصر وتفصيالتها كما وردت في مسودة عرض مجلس معايير المحاسـبة الماليـة             

  -:كاآلتي
 زيادة القيم العادلة عن القيم الدفترية لألصول الـصافية للمنـشأة المـستملكة              –العنصر األول   

   .ستمالكبتاريخ اإل
  

 مـشتراه  القيم العادلة لألصول الصافية األخرى التي لم تعترف بها المنشأة ال           –العنصر الثاني   
ربما لـصعوبات فـي      (عتراف بها لكونها لم تحقق معيار اإل      عترافقد يرجه عدم اإل   . من قبل 
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ستنتجت أن تكاليف   إ مشتراه ألن المنشأة ال   أو بها،   عتراف بسبب شرط حال دون اإل     أو،  )القياس
  .  بها بشكل منفصل لم تتناسب مع المنافععترافاإل

  

ويمثـل عنـصر    . ية العمل القائم للمنشأة المـستملكة     ستمرار القيمة العادلة إل   –العنصر الثالث   
ية قدرة العمل القائم على تحقيق عائد أكبر على مجموعة من األصول الصافية، يفوق              ستمراراإل

وتنشأ تلك القيمة   .  كل من تلك األصول الصافية بشكل منفصل       إستمالكو تم   العائد المتوقع فيما ل   
كالعوامل المتعلقة بمظاهر النقص فـي      (عن توافق األصول الصافية للعمل، وعن منافع أخرى         

السوق بما في ذلك القدرة على جني أرباح احتكارية ووضع المعوقات أمام دخـول المنافـسين                
  ).  نظرا لتكاليف المعامالتأو المعوقات القانونية سواء – السوق إلىالمحتملين 

  

 القيمة العادلة للتوافق المتوقع والمنافع األخرى الناشئة عن دمـج األصـول             –العنصر الرابع   
وذلك التوافق والمنـافع    . مشتراهالصافية واألعمال العائدة لكل من المنشأة المشترية والمنشأة ال        

  .  ينتج توافق مختلف وقيما مختلفة بالتاليإندماجل  ألخر، فكإندماجاألخرى تختلف من 
  

المبالغة في تقييم المقابل المالي الذي دفعته المنشأة المشترية والناشـئة عـن         –العنصر الخامس   
ورغم عدم إمكانية الخطأ في قياس سـعر الـشراء فـي            . أخطاء في تقييم ذلك المقابل المالي     

يصدق بالضرورة على المعامالت المتعلقـة بحـصص        المعامالت النقدية بالكامل، فإن ذلك ال       
وعلى سبيل المثال، فقد يكون عدد األسهم العادية المتداولة يوميـا           . المالكين للمنشأة المستملكة  

وإذا كن األمر كذلك، فـإن تحميـل        . ندماج عدد األسهم الصادرة في عملية اإل      إلىقليال بالنسبة   
 قد تنتج قيمة أعلى مما قـد تجلبـه   ندماج اإلإلحداثسعر السوق السائد لجميع األسهم الصادرة     

  . ندماج اإلإلحداثتلك األسهم فيما لو بيعت نقدا واستخدم النقد 
  

وقد ينشأ الدفع أكثر ممـا      .  أقل مما يجب   أو أن تدفع المنشأة المشترية أكثر       –العنصر السادس   
؛ وقد ينشأ الدفع    مشتراهشأة ال يجب، على سبيل المثال، عن ارتفاع السعر أثناء المزايدة على المن          

  ). الحرائق بيع السلع التي أتلفتها ويسمى أحياناً(ضطراري إلأقل مما يجب في حاالت البيع ا
  
، ال يشكالن من حيث المفهوم      مشتراهالحظ المجلسان أن العنصرين األولين والمتعلقين بالمنشأة ال         ٣١٤إستنتاج

بذاته، وإنما يعكس األرباح التي لم تحققها المنـشأة          أصالًفليس العنصر األول    .  من الشهرة  جزء
.  من الشهرة  جزء من تلك األصول وليس      وبذلك فهذا العنصر جزء   .  على أصولها الثابتة   مشتراهال

    من الشهرة من حيث المفهوم، فهو يعكس بشكل أساسي األصول           وليس العنصر الثاني كذلك جزء 
  . غير الملموسة التي قد تتحقق كأصول فردية

  
 من الشهرة من    جزءالعنصران الخامس والسادس، المتعلقان بالمنشأة المشترية، ال يشكالن كذلك             ٣١٥إستنتاج

.  من أصل، بل هو خطأ فـي القيـاس  جزء بذاته وال أصالًفليس العنصر الخامس    . حيث المفهوم 
لدفع أكثر مما   في حالة ا  ( كذلك، فهو يمثل من حيث المفهوم خسارة         أصالًوليس العنصر السادس    

وعليه، فلـيس أي مـن هـذين        . للمنشأة المستملكة ) في حالة لدفع أقل مما يجب      ( ربحاً أو) يجب
  .  من الشهرةجزءالعنصرين 
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فالعنـصر الثالـث    .  من الـشهرة   جزءكما الحظ المجلسان أن العنصرين الثالث والرابع يشكالن            ٣١٦إستنتاج
. مـشتراه ة في القيمة المتجمعة لألصول الصافية للمنشأة ال        ويعكس الزياد  مشتراهيتعلق بالمنشأة ال  

 إنـدماج  استملكتها في عمليـات      أو داخلياً مشتراهوهو يمثل الشهرة السابقة التي أنتجتها المنشأة ال       
 والمستملكة معا ويعكـس الزيـادة فـي         مشتراهويتعلق العنصر الرابع بالمنشأتين ال    . أعمال سابقة 

وقـد سـمى    .  هذين العملـين   إندماج التوافق المتوقع من     – ندماجعن اإل القيمة المتجمعة الناتجة    
  ". الشهرة األساسية"المجلسان العنصرين الثالث والرابع معا 

  
تحاول المعايير المعدلة أن تتجنب إدخال العناصر األول والثاني والخامس للشهرة ضمن المبلـغ                 ٣١٧إستنتاج

نشأة المشترية أن تبذل كل جهد ممكن للقيام بـاألمور          ويجب على الم  .  كشهرة المعترف به مبدئياً  
  -:اآلتية تحديداً

  ؛) تخفيضهأوباستبعاد العنصر الخامس (قياس المقابل المالي بدقة   )أ (

 من قيمها المسجلة     األصول الصافية القابلة للتحديد المطلوبة بقيمها العادلة بدالً        عترافاإل  )ب (
  و؛ ) تخفيضهأوباستبعاد العنصر األول (

 بجميع األصول غير الملموسة المستملكة التي تنطبق عليها المقاييس الـواردة            رافعتاإل  )ج (
بحيث ) ٣من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       ) ٣١ب  (الفقرة  (في المعايير المعدلة    

  ). بتخفيض العنصر الثاني(ال يتم إدخالها ضمن المبلغ المعترف به مبدئيا كشهرة 
  
نظر كل  ) ١٤١( وبيان معايير المحاسبة المالية      ٣ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       عند إعداد    ٣١٨إستنتاج

الـشهرة  "من مجلس معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة الماليـة فيمـا إذا كانـت                
  بموجب التعريف الوارد في اإلطار المفاهيمي      أصالًتشكل  ) العنصران الثالث والرابع  " (األساسية

 بـدأ   ٢٠٠٤وفـي عـام     .  على اإلطارين المفاهيمين الحاليين    عتباروقد بني ذلك اإل   . (لكل منهما 
 اتختالفالمجلسان بالعمل في مشروع مشترك إلعداد إطار مفاهيمي محسن، من شأنه أن يبدد اإل             

ورغم احتمال تغيير تعريف األصـل      .  في الصياغة بين اإلطارين الحاليين     اتختالفالجوهرية واإل 
 احتمـال   إلى اليوم مما يشير     إلىيجة لذلك المشروع، إال أن المجلسين قد الحظا خلو مداوالتهم           نت

 مـن   أصـالً  البحث فيما إذا كانت الشهرة ستسمر في كونها          إلىأن تؤدي أي من تلك التغييرات       
  ). األصول

  
   ٦ تعريف األصل في بيان مفاهيم مجلس معايير المحاسبة المالية

  

لمجلس معايير المحاسبة المالية بأن البند الذي تكون له         ) ٦(من بيان المفاهيم    ) ١٧٢(الفقرة  تنص    ٣١٩إستنتاج
 أوه بـشيء آخـر ذي قيمـة للمنـشأة،           إستبدالة مستقبلية يمكن أن يخدم المنشأة ب      إقتصاديمنافع  

  . هااتإلتزامه لتسوية إستخدام بأوه في إنتاج شيء ذو قيمة للمنشأة إستخدامب
  
ها بشيء آخر ذي قيمة للمنشأة      إستبدال أن الشهرة ال يمكن      إلىأشار مجلس معايير المحاسبة المالية         ٣٢٠إستنتاج

كما ال يمكن للشهرة أن تنتج بمفردها تدفقات نقديـة واردة           . هااتإلتزامه لتسوية   إستخداموال يمكن   
 وعليـه،   . إنتاج تدفقات نقديـة    – باالشتراك مع أصول أخرى      –مستقبلية صافية، وإن استطاعت     

تكون المنفعة المستقبلية المرتبطة بالشهرة أكثر غموضا بشكل عام وأقل توكيـدا مـن المنفعـة                
بما . ة مستقبلية إقتصاديومع ذلك، تقدم الشهرة بشكل عام منفعة        . المرتبط بمعظم األصول األخرى   

سلة "ها ضمن   في ذلك البنود الفردية التي يحصل عليها المشتري ويكون مستعدا بأن يدفع في مقابل             
  )).١٧٣(الفقرة ( لألعمال إندماجلعدة بنود في  "مشتريات
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كي تتأهل المنفعة المستقبلية المتجسدة في الشهرة كأصل، يجب على المنشأة المشترية أن تسيطر                 ٣٢١إستنتاج
وقد الحظ مجلس معايير المحاسبة المالية أن سيطرة المنشأة المشترية تظهر في            . على تلك المنفعة  

 الحـدث   أوكما الحظ المجلس أن المعاملة      .  وإدارتها مشتراهدرتها على توجيه سياسات المنشأة ال     ق
السابق الالزم لكي تتأهل الشهرة كأصل للمنشأة المستملكة هي المعاملة التي حصلت بهـا علـى                

  . مشتراهالحصة المسيطرة في المنشأة ال
  

  ةتعريف األصل في إطار مجلس معايير المحاسبة الدولي
  

ة المـستقبلية   قتصاديالمنفعة اإل "من إطار مجلس معايير المحاسبة الدولية أن        ) ٥٣(توضح الفقرة      ٣٢٢إستنتاج
 غير مباشر في تـدفق النقـد والنقـد          أوالمتجسدة في الشهرة هي إمكانية أن تسهم بشكل مباشر          

  ".  المنشأةإلىالمعادل 
  
 القول بأن الشهرة األساسية تمثل المصادر المتوقـع      إلىية  لقد خلص مجلس معايير المحاسبة الدول        ٣٢٣إستنتاج

ه التأكيـد بـأن   إعتبـار وقد أخذ المجلس في .  المنشأةإلىة المستقبلية منها    قتصاديتدفق المنافع اإل  
 على األقل، عبر عوامل كالعمالة المدربة والزبائن ذوي الوالء وما           الشهرة األساسية تنشأ، جزئياً   

 هذه العوامل واقعة تحت سيطرة المنشأة ألن العمالة قد تترك العمل            إعتبارن   ذلك، وأنه ال يمك    إلى
إال أن مجلس معايير المحاسبي الدولية، شأنه شأن مجلـس          .  جهة أخرى  إلىوالزبائن قد يتحولون    

 القول بأن السيطرة على الشهرة األساسية تتحقـق بقـدرة           إلىمعايير المحاسبة المالية، قد خلص      
 إلـى ولذا فقد خلص المجلـسان      .  وإدارتها مشتراهية على توجيه سياسات المنشأة ال     المنشأة المشتر 

  .القول بانطباق التعريف المفاهيمي لألصل على الشهرة األساسية
  

   المعلومات المتوفرة عن الشهرةمالئمةمدى 
  

 المعلومـات   الئمـة م مدى   إلى) ١٤١(لقد نظر المجلسان عند إعداد بيان معايير المحاسبة المالية            ٣٢٤إستنتاج
ات مجلس معايير المحاسبة الدوليـة حـول العيـار          إستنتاجومع أن أساس    . المتوفرة عن الشهرة  

 المعلومات المتوفرة عـن   مالئمةلم يناقش صراحة مسألة مدى      ) ٣(الدولي إلعداد التقارير المالية     
 متناول أعضاء مجلس    الشهرة، إال أن تحليل مجلس معايير المحاسبة المالية لهذه المسألة كان في           

  . يحول دون قبول ذلك التحليل، ولم يروا سبباً)٣(معايير المحاسبة الدولية عند إعداد المعيار 
  
وبتحديد أكثر، فقد نظر مجلس معايير المحاسبة المالية عند إعداد بيان معايير المحاسـبة الماليـة                  ٣٢٥إستنتاج

 التابعة للمعهـد األمريكـي للمحاسـبين        ∗خاصة آراء المستخدمين كما نقلتها اللجنة ال      إلى) ١٤١(
 سـتثمار القانونيين وكما عبرت عنها لجنة سياسة المحاسبة المالية التابعة لجمعية إدارة وأبحاث اإل        

. ا بعنوان إعداد التقارير المالية في التسعينيات ومـا بعـده          ١٩٩٣في تقرير المركز المالي لعام      
 والشهرة المستملكة الناتجـة     داخلياًمقارنة بين الشهرة المولدة      قابلية ال  إلىوالبعض يقلقهم االفتقار    

غير أن المستخدمين يبدو    . كتراث لذلك كثيراً  إلعن المعايير الحالية، إال أن غيرهم ال يبدو عليهم ا         
وترى .  األعمال إندماجأنهم يترددون في اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بالشهرة المستملكة في           

 حتفـاظ لتابعة للمعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين أن المستخدمين يريـدون اإل         اللجنة الخاصة ا  
وكذلك قالت لجنة سياسة المحاسبة المالية أنـه يجـب          .  تلك المعلومات  إستخدامبخيار القدرة على    

  .  بالشهرة في البيانات الماليةعترافاإل
  

                                                 
 -:نيويورك (التركيز على الزبون – تحسين إعداد تقارير األعمالاللجنة الخاصة التابعة للمعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين،   ∗

  ).١٩٩٤المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين 
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 †"ة المـضافة  قتـصادي للقيمة اإل " المتزايد   ستخدام اإل إلىكما نظر مجلس معايير المحاسبة المالية         ٣٢٦إستنتاج
والحظ المجلـس أن تلـك      . واإلجراءات المماثلة التي أصبحت تستخدم بكثرة كوسيلة لتقييم األداء        

 إسـتخدام  األعمال التي تتم محاسبتها ب     إندماجاإلجراءات بشكل عام تتضمن الشهرة، وفي عمليات        
ونتيجة لذلك  .  للشهرة لم يكن هذه األسلوب يتضمنه       إجراء ستخدامأسلوب التجميع أجري تعديل إل    

 مـن إجـراء القيمـة       كجـزء دخل المبلغ اإلجمالي للشهرة في األساس الخاضع لرسم رأسمالي          
  . مشتراه في المنشأة الستثمار عن إجمالي اإلمسئولةة المضافة وتكون اإلدارة قتصادياإل

  
 الشهرة الـذي قدمـه عـدد مـن          مالئمة أدلة مدى    إلى كما نظر مجلس معايير المحاسبة المالية       ٣٢٧إستنتاج

وقد وجدت تلـك    . ‡الدراسات التي بحثت في العالقة بين الشهرة والقيمة السوقية لمنشآت األعمال          
 إلـى الدراسات بشكل عام عالقة إيجابية بين الشهرة المسجلة للمنشآت وقيمها السوقية، مما يشير              

 مـن   أصـالً هـا   إعتبار الشهرة ب  إلىو كانوا ينظرون    أن المستثمرين في السوق يتصرفون كما ل      
  . األصول

  
   متبقيةعلى أنها قيمةقياس الشهرة 

  

المبين (ها مقدار زيادة مبلغ     إعتبارتتطلب المعايير المعدلة من المنشأة المشترية أن تقيس الشهرة ب           ٣٢٨إستنتاج
المبين في الفقـرة    (ن مبلغ آخر    ع) ٣من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       )  أ ٣٢(في الفقرة   

ولذا فإن الشهرة تقاس كقيمة متبقية ممـا        ). ٣من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       )  ب ٣٢(
، الـذين   )١٤١( وبيان معايير المحاسبة الماليـة       ٣يتفق مع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية        

ولم يعد المجلسان النظر    . اس الشهرة بشكل مباشر    القول بعدم إمكانية قي    إلىخلص المجلسان فيهما    
إال أنمـا قامـا     .  األعمـال  إندماجفي قياس الشهرة كقيمة متبقية في المرحلة الثانية من مشروع           

 علـى   إسـتمالك ( األعمال الذي يتم علـى مراحـل         إندماجبتبسيط قياس الشهرة المستملكة في      
) ١٤١(وبيان معايير المحاسبة المالية     ) ٣(المالية   للمعيار الدولي إلعداد التقارير      ووفقاً). خطوات

 على خطـوات، تقـاس      إستمالكفإن الشهرة في المنشآت التي تستملك منشآت أخرى في عملية           
 تكلفة كل خطوة والقيمة العادلة الخاصة بها لألصول الـصافية األساسـية القابلـة               إلىبالرجوع  

لية مكلفة ألنها تطلبت من المنشأة المـشترية فـي          ولقد كانت تلك العم   . هاإستمالكللتحديد التي تم    
 على خطوات تحديد المبالغ المخصصة لألصول الـصافية القابلـة للتحديـد التـي تـم                 إستمالك
وعلـى  .  عقـود  أو، حتى لو تمت تلك الخطوات قبل ذلك بسنوات          إستمالكها بتاريخ كل    إستمالك

وعليه . ستمالك بتاريخ اإل  –ة مرة واحدة    النقيض من ذلك فإن المعايير المعدلة تتطلب قياس الشهر        
  .  على خطوات وتكلفتهاستمالكفإن المعايير المعدلة تقلل من تعقيد محاسبة اإل

  

                                                 
كمقياس ) سجلة لهاوهي عالمة تجارية م(ستشارات تها شركة شتيرن ستيوات وشركاه لإلقتصادية المضافة وضعإلالقيمة ا   †

  .لألداء المالي يزيد من قدرة اإلدارة على صنع القرارات التي تزيد قيمة المساهمين
مقارنة مدى مالئمة ’فينوتي بعنوان . هاريس وإليزابيث ك. كتاب كل من إلي أمير وتريفور سإلى رجع، على سبيل المثال، إ   ‡

، ‘)و-٢٠( األمريكية المقبولة عموما وغيرها باستخدام نموذج المطابقة القيمة بين اإلجراءات المحاسبية في مبادئ المحاسبة

 في المحاسبة ختالفاتاإل"، وماري بارث وغريغ كلينش في كتابهما ٢٦٤-٢٣٠-:)١٩٩٣(ومجلة البحوث المحاسبية، الملحق 

مجلة بحوث المحاسبة المعاصرة ، و" دليل من الشركات البريطانية واألسترالية والكندية-:الدولية وعالقتها بأسعار األسهم

  ‘الشهرة والربحية والقيمة السوقية للشركة’تشوفان ومارك هيرشي بعنوان . ، ومقالة كيث و١٧٠-١٣٥ -:)١٩٩٦ربيع (

، والمقالة التي أعدها كل من روس جيننغز وجون ١٨٠-١٥٩ -:)١٩٩٤صيف (في مجلة المحاسبة والسياسة العامة 

المنشورة في ‘ العالقة بين القيم المحاسبية للشهرة وقيم حقوق الملكية’وليندا دوفال بعنوان تومبسون . روبنسون وروبرت ب

. مكارثي ودوغالس ك. ، والمقالة التي أعدها كل من مارك ج٥٣٣-٥١٣ -:)١٩٩٦يونيو (مجلة تمويل األعمال ومحاسبتها 

  .٨١-٦٩ -:)١٩٩٥شتاء (لمحاسبة واألعمال في مجلة بحوث ا‘  أدلة هامة-:المفهوم السوقي للشهرة’شنايدر بعنوتن 
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بما فيها تلك الخاصة بالمنشأة       المتحملة، اتلتزاملقد قرر كال المجلسين أن األصول المستملكة واإل         ٣٢٩إستنتاج
لكامل، ومن حيث المبدأ أي حصة غير مـسيطرة فـي       غير المملوكة با  ) الشركة التابعة  (مشتراهال

 في حاالت محدودة، مبالغهـا      أو (ستمالكاإل، يجب قياسها بقيمها العادلة بتاريخ       مشتراهالمنشأة ال 
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية      أو عموماً لمبادئ المحاسبة األمريكية المقبولة      وفقاًالمحددة  
ينهي اإلجراء الماضي المتمثل في     ) ١٤١(ايير المحاسبة المالية المعدل     وعليه فبيان مع  ). األخرى
 بذلك الجزء من الشهرة المتعلق بالحصة غير المسيطرة في الشركات الفرعية غير             عترافعدم اإل 

- ٢٠٩األساس  (إال أن مجلس معايير المحاسبة الدولي، وكما بينا في الفقرات           . المملوكة بالكامل 
ن يـسمح   ال المعـد  ٣القول بأن على بالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية          إلى، قد خلص    )٢١١

 بصفتها حصتها التناسبية في األصول      مشتراهللمنشآت بقياس أي حصة غير مسيطرة في المنشأة ال        
 بالشهرة المتعلقة بالمنـشأة     عترافوإذا اختارت المنشأة هذا البديل يتم اإل      . الصافية القابلة للتعريف  

  . ية فقطالمشتر
  

   لقياس الشهرةستمالك بتاريخ اإلللمقابل المالي القيمة العادلة إستعمال
  

فإن المعايير المعدلة ال تركز على قياس القيمة العادلة بتاريخ          ) ٨١ ستنتاجاإل(كما تبين في الفقرة       ٣٣٠إستنتاج
 كما فعلت   مشتراهة ال  لحصة المنشأة المشترية في المنشأ     أو ككل،   مشتراه للمنشأة ال  سواء ستمالكاإل

وتماشيا مع ذلك التغيير فقد استبعد المجلسان االفتراض الوارد فـي           . ٢٠٠٥مسودة العرض لعام    
مسودة العرض المذكورة والقائل بأنه في غياب ما يدل على خالف ذلك، فإن القيمة العادلة بتاريخ                

دلة لحصة المنشأة المشترية فـي       للمقابل المالي المنقول يشكا خير دليل على القيمة العا         ستمالكاإل
ولذا فإن المعايير المعدلة توضح قياس الشهرة بناءا علـى القيمـة            .  بذلك التاريخ  مشتراهالمنشأة ال 

) ٣٢(الفقرة   (ستمالك قيمتها العادلة بتاريخ اإل    عموماً وهي   -المعترف بها للمقابل المالي المنقول      
 وتحدد كيفية قياس الشهرة إذا كانت القيمة        –)  المعدل ٣من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       

العادلة للمنشأة المستملكة قابلة لقياس بشكل موثوق أكثر من القيمة العادلة للمقابل المالي المنقول،              
 ٣من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       ) ٣٣(الفقرة  ( إذا لم يكن هنالك مقابل مالي منقول         أو

  ). المعدل
  
 األعمال بشكل عام معامالت تبادل تقوم فيها أطراف راغبة مطلعة ال            إندماج لكون عمليات    نظراً  ٣٣١تاجإستن

 سـتمالك صلة بينها بتبادل قيم متساوية، فمازال المجلسان يعتقدان بأن القيمة العادلة بتـاريخ اإل             
 لحـصة المنـشأة     سـتمالك للمقابل المالي المنقول تقدم خير دليل على القيمة العادلة بتـاريخ اإل           

إال أن األمر يختلف    .  في الكثير من الحاالت إن لم يكن في معظمها         مشتراهالمشترية في المنشأة ال   
 مـشتراه  دفعت أكثر مما تساويه المنـشأة ال       أوإذا قامت المنشأة المشترية بالشراء بسعر منخفض        

وتنص المعايير المعدلـة    .  أكثر مما يجب   أو إذا دفعت المنشأة المشترية أقل       – ستمالكبتاريخ اإل 
 بالخسارة  عتراف بالربح في حالة الشراء بسعر منخفض، إال أنها ال تنص على اإل            عترافعلى اإل 

 القـول بـأن     إلىولذا فقد خلص المجلسان     ). ٣٨٢ ستنتاجفقرة اإل (في حالة الدفع أكثر مما يجب       
 من القيمـة العادلـة لحـصة        التركيز بشكل مباشر على القيمة العادلة للمقابل المالي المنقول بدال         

، مع االفتراض المسبق بتساوي القيمتين في العادة، يـشكل          مشتراهالمنشأة المشترية في المنشأة ال    
 على قياس الـربح فـي حالـة         ستنتاجوينطبق ذلك اإل  . (طريقة أوضح لبيان كيفية قياس الشهرة     

كما أن ذلـك    ). ٣٨١ - ٣٧١ ستنتاجاإل(الشراء بسعر منخفض، الذي تمت مناقشته في الفقرات         
التغير في التركيز سيتفادى النزاعات العقيمة عن التطبيق حول ما إذا كان المقابل المالي المنقول               

 مشتراه غيره من أساليب التقييم يقدم خير دليل على قياس حصة المنشأة المشترية في المنشأة ال               أو
  . في حالة معينة
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   لقياس الشهرةمشتراهشأة ال حصة المنشأة المشترية في المنإستعمال
  

فمن األرجح أن تتكبد المنـشأة      ،  يقر المجلسان أنه في حالة عدم توفر المقابل المالي القابل للقياس            ٣٣٢إستنتاج
 وتكـاليف   مـشتراه  لحصتها في المنشأة ال    ستمالكالمشترية تكاليف قياس القيمة العادلة بتاريخ اإل      

وقد الحظ المجلسان أن الشركات في كثير من        . مستقلمتزايدة للتحقق من ذلك اإلجراء على نحو        
وعلى سبيل المثال فـإذا     .  من إجراءات بذل الجهد الالزم     كجزءتلك الظروف تتكبد تلك التكاليف      

 حقوق الملكية التي    أسهم بتبادل   غالباً منشأة خاصة من قبل منشأة خاصة أخرى يتم          إستمالككان  
 التبادل يقوم تلـك المنـشآت بـشكل عـام       معدل ولتحديد   .ليست له أسعار سوقية قابلة للمالحظة     

 وحقوق الملكيـة التـي      مشتراهبإشراك المستشارين وخبراء التقييم لمساعدتها في تقييم المنشأة ال        
 منشأتين متبـادلتين يـتم      إندماجوعلى نحو مشابه ف   . مشتراهتنقلها لمنشأة المستملكة لقاء المنشأة ال     

في المنشأة المشترية بجميع حصص األعـضاء فـي المنـشأة            حصص األعضاء    إستبدال ب غالباً
وفي الكثير من تلك الحاالت، وليس بالضرورة جميعها، يقوم مدراء المنـشآت كـذلك              . مشتراهال

بتقييم القيم العادلة النسبية للمنشآت المدمجة ليكون تبادل حـصص األعـضاء عـادال ألعـضاء                
  .الطرفين

  
أن المنافع المتعلقة بتحسن المعلومات المالية الناتج عن المعايير المعدلـة            إلىلقد خلص المجلسان      ٣٣٣إستنتاج

 مالئمـة وتشمل تلك التحسينات زيادة مدى      . تفوق التكاليف المتزايدة التي قد تتطلبها تلك المعايير       
 عتـراف المعلومات الناتجة عن تطبيق مبدأ القياس الخاص بالمعايير المعدلة وإرشاداتها حول اإل           

 وقياسها، وقابلية تلك المعلومات للفهم، ذلك المبدأ وتلك اإلرشادات المتماشية مع عكـس              بالشهرة
  .ة الحادث بذلك التاريخقتصاديالتغير في الظروف اإل

  
 لكيفية تطبيق متطلب قياس القيمة العادلة    توضيحياً  إرشاداً ٢٠٠٥لقد تضمنت مسودة العرض لعام        ٣٣٤إستنتاج

 لم يشكل المقابل المالي المنقول خير دليل على القيمـة           أو مالي منقول    إذا لم يكن هنالك أي مقابل     
ويقوم ذلك اإلرشاد التوضيح على اإلرشاد بهذا الشأن        . ستمالك بتاريخ اإل  مشتراهالعادلة للمنشأة ال  

). ١٥٧(في مسودة عرض مجلس معايير المحاسبة المالية السابقة لبيان معايير المحاسبة الماليـة              
 أساليب التقييم كمنهج السوق ومنهج الدخل لقياس        إستخدامذا البيان يقدم إرشادا حول      ونظرا ألن ه  

القيمة العادلة، فقد قرر مجلس معايير المحاسبة المالية أنه ليس من الضروري أن يقم بيان معايير                
  .نفس اإلرشاد) ١٤١(المحاسبة المالية المعدل 

  
 ٣دولية أن ال يتضمن بالمعيار الدولي إلعداد التقارير الماليـة           لقد قرر مجلس معايير المحاسبة ال       ٣٣٥إستنتاج

 لحصة المنشأة المشترية    ستمالكالمعدل إرشاد حول أساليب التقييم لقياس القيمة العادلة بتاريخ اإل         
وقد وضع مجلس معايير المحاسبة الدولية على جـدول أعمالـه مـشروعا             . مشتراهفي المنشأة ال  

وبينما تجري المداوالت حول هـذا المـشروع فـإن          .  القيمة العادلة  إلعداد إرشادات حول قياس   
المجلس المذكور يرى أنه من غير المناسب أن تتضمن المعايير الدولية إلعداد التقـارير الماليـة                

  .إرشادا حول قياس القيمة العادلة
  
بقياس القيمة العادلـة  لقد أكمل مجلس معايير المحاسبة المالية، من جهة أخرى، مشروعه الخاص     ٣٣٦إستنتاج

) ١٤١(فبيان معايير المحاسبة المالية المعـدل       ). ١٥٧(حين أصدر بيان معايير المحاسبة المالية       
يقدما إرشادا للقياس قابل للتطبيق على مدى واسع، وهو مالئم ومفيـد            ) ١٥٧(مع البيان المذكور    

 المجلسين خشيا أن بدون مناقشة      إال أن كال  . مشتراهفي قياس حصة المنشأة المشترية في المنشأة ال       
ات الخاصة لقياس القيمة العادلة للمنشآت المتبادلة، فقد تغفل بعض المنـشآت المـشترية              عتباراإل

النظر في االفتراضات ذات الصلة التي قد يفترضها المشاركون في السوق حول المنافع المستقبلية              
المثال فعلى المنـشأة المـشترية لمنـشأة        وعلى سبيل   .  أحد أساليب التقييم   إستخداملألعضاء عند   
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تعاونية أن تنظر في قيمة خصومات األعضاء عند تحديد القيمة العادلة لحـصتها فـي المنـشأة                 
ات الخاصة في قياس القيمـة العادلـة        عتبارولذا فقد قرر المجلسان تضمين دراسة لإل      . مشتراهال

 ٣ الدولي إلعـداد التقـارير الماليـة         من المعيار ) ٤٩– ٤٧األساس  (الفقرات  (للمنشآت المتبادلة   
  ).المعدل

  
 مـن المقابـل المـالي       جزًءتعتبر  قياس المقابل المالي وتحديد ما إذا كانت بنود معينة          

  مشتراهالمنقول للمنشأة ال
  

ات المجلسين حول قياس بنود معينـة للمقابـل         إستنتاج) ٣٦٠ – ٣٣٨ ستنتاجاإل(تناقش الفقرات     ٣٣٧إستنتاج

ما إذا كانت   ) ٣٧٠– ٣٦١ ستنتاجاإل(ثم تناقش الفقرات    .  بنقلها غالباًلمنشأة المشترية   المالي تقوم ا  

 التي تتكبـدها    ستمالك معينة للتعويض على أساس األسهم والتكاليف المتعلقة باإل        إستبدالمكافآت  

  .مشتراه من المقابل المالي المنقول للمنشأة الجزءالمنشآت المشترية تشكل 
  

  راق المالية المنقولة لحقوق الملكيةتاريخ قياس األو
  

 حول تاريخ قيـاس     ٣هنالك تناقض بين اإلرشاد الوارد في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية              ٣٣٨إستنتاج

 لألعمال، وبين اإلرشاد الوارد في      إندماجاألوراق المالية لحقوق الملكية المنقولة كمقابل مالي في         

مـن بيـان معـايير      ) ٢٢(وتنص الفقرة   . حول نفس المسألة  ) ١٤١ (بيان معاير المحاسبة لمالية   

، أن سعر السوق    )١٦(الذي تم ترحيله من رأي مجلس ممارسات التدقيق         ) ١٤١(المحاسبة المالية   

 وإعالنها، يجب النظر إليه عند تحديد       ستمالكلفترة معقولة قبل وبعد تاريخ االتفاق على شروط اإل        

وقد نجح ذلك في تحديد تاريخ االتفاقية كتـاريخ قيـاس           . مالية الصادرة القيمة العادلة لألوراق ال   

من بيان معـايير المحاسـبة الماليـة        ) ٤٩(إال أن الفقرة    . األوراق المالية الصادرة كمقابل مالي    

، تنص علـى أن تكلفـة       )١٦(، والذي تم ترحيله كذلك من رأي مجلس ممارسات التدقيق           )١٤١(

 فقد  ٣أما المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       . ستمالكدها بتاريخ اإل   يجب تحدي  مشتراهالمنشأة ال 

ه القيمة العادلة لـه     إعتبار األعمال ب  إندماجتطلب من جهة أخرى قياس المقابل المالي المنقول في          

وقـد  . ( الذي تتحقق فيه السيطرة بمعاملة واحـدة       ندماج لإل ستمالكبتاريخ التبادل، وهو تاريخ اإل    

، )١٤١(، شأنه شأن بيان معايير المحاسبة المالية        ٣معيار الدولي إلعداد التقارير المالية      تضمن ال 

وقد قرر  ).  األعمال الذي تتحقق في السيطرة على مراحل       إندماجإرشادا خاصا حول تحديد تكلفة      

، أن القيمة العادلـة لـألوراق       ٢٠٠٥ مسودة العرض لعام     إلىالمجلسان في مداوالتهما التي أدت      

  .ستمالك األعمال يجب قياسها بتاريخ اإلإندماجلمالية لحقوق الملكية الصادرة كمقابل في ا
  
 أسباب اإلجماع الذي تم     إلىاتهما حول هذه المسألة،     إستنتاج إلىلقد نظر المجلسان، عند التوصل         ٣٣٩إستنتاج

 تـاريخ قيـاس     تحديـد لفريق مهام القضايا المحتملة بعنوان      ) ٩٩/١٢(التوصل إليه في اإلصدار     
ويـنص  . الـشراء  أعمـال    إندماجالقيمة السوقية لألوراق المالية للمنشأة المستملكة الصادرة في         

اإلجماع على أن قيمة أوراق المالية لحقوق الملكية القابلة للتداول للمنشأة المـستملكة الـصادرة               

لية على مـدى فتـرة       األعمال يجب تحديدها على أساس القيمة السوقية ألوراق الما         إندماجنتيجة  

وتقوم حجج ذلك اإلجماع على الـرأي       .  وإعالنها ستمالكمعقولة قبل وبعد االتفاق على شروط اإل      

القائل بأن اإلعالن عن المعاملة واالتفاقيات المتعلقة بذلك، عادة ما تلزم أطراف المعاملة بحيـث               

. ق الملكية بتـاريخ اإلقفـال     تكون المنشأة المشترية ملزمة عند ذلك بإصدار األوراق المالية لحقو         

فإن قيمة األوراق المالية األساسية     ) اإلعالن(وإذا كانت األطراف ملزمة بالمعاملة بتاريخ االتفاقية        

والحظ المجلسان  . ولم ير المجلسان أن تلك الحجج ملزمة      . بذلك التاريخ تعكس قيمة التبادل المبرم     
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 أي  أو تفويضا من المـساهمين      عموماًتطلب  أن جعل اإلعالن عن المعاملة الموصى بها ملزما ي        

  .مشتراهحدث ملزم آخر، مما ينشئ تغييرا في السيطرة على المنشأة ال
  

 ذلك ذكر المجلسان أن قياس القيمة العادلة لألوراق المالية لحقوق الملكية الـصادرة              إلىباإلضافة    ٣٤٠إستنتاج

) لية لفترة قصيرة قبل ذلك التاريخ وبعده       على أساس سعر السوق لألوراق الما      أو(بتاريخ االتفاقية   

وتقاس القيم العادلة لجميع أشكال المقابـل المـالي   .  للمقابل المالي المنقولإجراء ثابت  إلىلم يؤد   

وقد قرر المجلسان أن جميع أشكال المقابل المـالي المنقـول           . ستمالكالمنقول األخرى بتاريخ اإل   

ن يكون نفـس تـاريخ قيـاس األصـول المـستملكة            يجب تقييمها بنفس التاريخ، والذي يجب أ      

 مشتراهكما الحظ المجلسان أن المفاوضات بين المنشأة المشترية والمنشأة ال         .  المتحملة اتلتزامواإل

تنص عادة على تعديل الحصص في حالة وقوع أحداث وظروف هامة بين تاريخ االتفاقية وتاريخ               

عتيـادي، تقـدم    إعالن عن االتفاقيات، وهي أمر      كما أن المفاوضات المستمرة بعد اإل     . ستمالكاإل

وأخيرا فقد الحظ المجلسان    .  بتاريخ اإلعالن عنها   عموماًدليال على أن االتفاقيات ال تكون ملزمة        

كذلك أن األطراف تنص في العادة على خيار اإللغاء إذا لم يعكس عدد األسهم الصادرة بتـاريخ                 

  .قريبا بذلك التاريخ تبادال لقيم عادلة متساوية تستمالكاإل
  
 عن آراء مختلطـة حـول تـاريخ قيـاس          ٢٠٠٥لقد عبر المستجيبون على مسودة العرض لعام          ٣٤١إستنتاج

 القائل بقيـاس األوراق الماليـة لحقـوق         قتراحوقد أيد البعض اإل   . األوراق المالية لحقوق الملكية   

إال . مة في مسودة العرض المذكورة    ، لنفس األسباب المقد   ستمالكالملكية بقيمتها العادلة بتاريخ اإل    

وقد ذكروا بشكل عام أحد النقاط اآلتيـة تأييـدا          .  تاريخ االتفاقية  إستخدامأن البعض اآلخر فضل     

  -:آلرائهم

 القيمة العادلة للمنـشأة المـستهدفة       إلىينظر كل من المنشأة المشترية والمنشأة المستهدفة          )أ (

وقيـاس األوراق  . فعه\ابل المالي الذي يجب دبتاريخ االتفاقية عند التفاوض حول مبلغ المق   

المالية لحقوق الملكية الصادرة كمقابل مالي بالقيمة العادلة بتاريخ االتفاقية يعكـس القـيم              

  . المعتبرة في المفاوضات

إن التغيرات في القيمة العادلة لألوراق المالية لحقوق الملكية للمنشأة المستملكة بين تاريخ               )ب (

  .  األعمالإندماج قد تنتج عن عوامل ال عالقة لها بستمالكاإلاالتفاقية وتاريخ 

إن التغيرات في القيمة العادلة لألوراق المالية لحقوق الملكية للمنشأة المستملكة بين تاريخ               )ج (

 أو  غير صحيح بالشراء بسعر مـنخفض      إعتراف إلى قد تؤدي    ستمالكاالتفاقية وتاريخ اإل  

  .ستمالك العادلة لتلك األوراق المالية بتاريخ اإل إذا قيست القيمةتضخم مصطنع للشهرة
  
، أنه يمكن   ٢٠٠٥ تلك التعليقات، كما فعال في مسودة العرض لعام          إلىالحظ المجلسان عند النظر       ٣٤٢إستنتاج

إال أنهما الحظـا    . ستمالكإقامة حجج مفاهيمية صحيحة لصالح كل من تاريخ االتفاقية وتاريخ اإل          

 التغيرات المتوقعة بين تاريخ االتفاقية      إلى ما ينظرون    غالباً األعمال   ماجإندكذلك أن األطراف في     

 في القيمة العادلة للمنشأة المستملكة وسعر السوق لألوراق الماليـة الـصادرة             ستمالكوتاريخ اإل 

 ستمالكوتضعف الحجة المقامة ضد قياس األوراق المالية لحقوق الملكية بتاريخ اإل          . كمقابل مالي 

 إلـى  عمومـاً إذا نظرت المنشآت المشترية والمستهدفة      )) أ (٣٤١ ستنتاجاإل(في القفرة   المذكورة  

كما ذكر  . ستمالكأفضل تقديراتها بتاريخ االتفاقية للقيم العادلة للمبالغ التي سيتم تبادلها بتواريخ اإل           
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لتعامل مـع    يجنب تعقيدات ا   ستمالكالمجلسان أن قياس األوراق المالية لحقوق الملكية بتاريخ اإل        

 للتغير بـين   قابالً غيرها من أشكال المقابل المالي المنقول        أوالمواقف التي يكون فيها عدد األسهم       

 القول بأن أدوات حقوق الملكيـة       إلىولذا فقد خلص المجلسان     . ستمالكتاريخ االتفاقية وتاريخ اإل   

  .ستمالكبتاريخ اإل األعمال يجب قياسها بقيمها العادلة إندماجالصادرة كمقابل مالي في 
  

   بما في ذلك القياس الالحقالمالي المحتملالمقابل 
  

الذي تم ترحيله مـن رأي مجلـس        ) ١٤١( لإلرشاد الوارد في بيان معايير المحاسبة المالية         وفقاً  ٣٤٣إستنتاج
عـل الـدفعات     المنشأة المشترية بج   اتإلتزامدون إعادة النظر فيه، فإن      ) ١٦(ممارسات التدقيق   

 عتـراف ال يتم عادة اإل   ) المقابل المالي المحتمل   غالباًوتدعى  ( نتائج األحداث المستقبلية     مشروطة
 عن انتهـاء الحـدث      اتلتزامبل تعترف المنشآت المشترية عادة بتلك اإل      . ستمالكبها بتاريخ اإل  

اق وبشكل عام فإصدار المزيد من األور     .  لإلصدار قابالً جعله   أوالمحتمل وإصدار المقابل المالي     
 إلى األصول األخرى بعد انتهاء الطوارئ على أساس الوصل          أو توزيع المزيد من النقد      أوالمالية  

 بعنصر إضافي من عناصر تكلفـة       عترافمستويات معينة من األرباح قد أدى على التأخر في اإل         
يد من   توزيع المز  أووعلى النقيض من ذلك فإصدار المزيد من األوراق المالية          . مشتراهالمنشأة ال 

 لم يغير التكلفة المعتـرف بهـا        األوراق المالية األصول عند انتهاء الطوارئ على أساس أسعار        
  .مشتراهللمنشأة ال

  
، بترحيـل   ٣لقد قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في المعيار الدولي إلعداد التقـارير الماليـة                 ٣٤٤إستنتاج

ووفقـا  . دون إعادة النظر فيه   ) ٢٢(بة الدولي   متطلبات المقابل المالي المحتمل من معيار المحاس      
تعترف المنشأة المشترية بالمقابل المالي المعتمد علـى        ) ٣(للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية      

وإذا لـم يـتم     .  للقياس بشكل موثوق   قابالً إذا كان محتمال و    ستمالكاألحداث المستقبلية بتاريخ اإل   
 فإن المقابـل  ستمالك الموثوقية إال بعد تاريخ اإل أواالحتمالية   المستوى المطلوب من     إلىالوصول  

  . األعمال وللشهرة في ذلك التاريخ الالحقندماجالمالي اإلضافي يعامل كتعديل لمحاسبة إل
  
، ٣والمعيار الدولي إلعـداد التقـارير الماليـة         ) ١٤١(ولذا، ووفقا لبيان معايير المحاسبة المالية         ٣٤٥إستنتاج

 بالمقابل المالي المحتمل بقيمته     لتزامكال المقابل المالي األخرى، فلم يتم دائما قياس اإل        وخالفا ألش 
)) ١٤١(بيان معايير المحاسـبة الماليـة       (، وقد أدت إعادة قياسه أحيانا       ستمالكالعادلة بتاريخ اإل  

  .عمال األإندماج تعديل في محاسبة إلى) ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية (ودائما 
  
 عتراف القول بأن التأخر في اإل     إلى، خلص كال المجلسين     ٢٠٠٥عند إعداد مسودة العرض لعام        ٣٤٦إستنتاج

 األعمال لم يكن مقبوال ألنه تجاهل كون        إندماجبالمقابل المالي المحتمل في معاييرهم السابقة حول        

.  األعمال إندماجزم في معاملة    اتفاق المنشأة المستملكة على أداء الدفعات المحتملة هو الحدث المل         

ورغم كون مبلغ الدفعات المستقبلية التي ستؤديها المنشأة المشترية مشروطة باألحداث المستقبلية،            

ويـصدق ذلـك    .  بأداء تلك الدفعات إذا وقعت تلك األحداث المستقبلية أمر غير مشروط           لتزامفاإل

وال يمثـل عـدم     .  استيفاء شروط محـددة     في حال  سابقاًبالحق في إعادة المقابل المالي المنقول       

 الذي تـتم مبادلتـه      قتصادي المقابل المالي اإل   ستمالك الحق بتاريخ اإل   أو لتزام بذلك اإل  عترافاإل

ـ  القول بأن اإل   إلىوعليه فقد خلص كال المجلسين      . بذلك التاريخ تمثيال صادقا     والحقـوق   اتلتزام

 بها بقيمهـا العادلـة بتـاريخ        عترافقياسها واإل المرتبطة بترتيبات المقابل المالي المحتمل يجب       

  .ستمالكاإل
  
لقد نظر المجلسان في الحجج التي تقول أنه قد يصعب قياس القيمة العادلة للمقابل المالي المحتمل                  ٣٤٧إستنتاج

وأقر المجلسان أن قياس القيمة العادلة لبعض الدفعات المحتملـة قـد يكـون              . ستمالكبتاريخ اإل 
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 التي يـصعب    اتلتزام اإل أو باألصول   عتراف القول بأن التأخر في اإل     إلىخلصا  صعبا، ولكنهما   
 نقص التقارير المالية وينقص بالتالي من فائدتها فـي          إلى بها، يؤدي    عتراف تجاهل اإل  أوقياسها،  

  .ةقتصاديصنع القرارات اإل
  
ة فـي   قتـصادي ات اإل عتباراإل ذلك فإن المقابل المالي المحتمل هو جزء حتمي من           إلىوباإلضافة    ٣٤٨إستنتاج

 تلك الترتيبات من قبـل المـشترين والبـائعين          إستخدامويشيع  . المفاوضات بين المشتري والبائع   

ويتم في  . ة محددة تتعلق بشكوك حول النتائج المستقبلية      إقتصادي اتفاق بتقاسم مخاطر     إلىللوصول  

 حول تلـك الـشكوك باتفاقهمـا       في آراء بين المشتري والبائع     ختالف حل لإل  إلىالغالب التوصل   

 دفعـات إضـافية للبـائع       إلىبتقاسم المخاطر بحيث تؤدي النتائج المستقبلي اإليجابية بشكل عام          
وقـد الحـظ المجلـسان أن المعلومـات         .  تخفيضها أو انعدام الدفعات    إلىوتؤدي النتائج السلبية    

 المحتمل الـذي  لتزامالعادلة لإلالمستخدمة في تلك المفاوضات تساعد في الغالب على تقدير القيمة  

  .تتحمله المنشأة المشترية
  
 المقابل المالي المحتمل هي أدوات مالية وان الكثير منـا أدوات            اتإلتزامذكر المجلسان أن معظم       ٣٤٩إستنتاج

والمنشآت التي تعد التقارير التي تستخدم األدوات بكثرة والمدققون والمقيمـون يعرفـون             . مشتقة

 القـول بـأن     إلىوقد خلص المجلسان    . ب التقييم لتقدير القيم العادلة لألدوات المالية       أسالي إستخدام

 اتلتزام أساليب التقييم لتقدير القيم العادلة إل      إستخدامعلى المنشآت المشترية أن تكون قادرة على        

 كما الحـظ المجلـسان عـدم      .  بها عترافالمقابل المالي المحتمل التي تكون موثوقة بما يكفي لإل        

 الذي يعادل صفر،    ستمالكموثوقية التقدير الفعلي للقيمة العادلة للمقابل المالي المحتمل بتاريخ اإل         

 األحيان بموجب المعيار الـدولي إلعـداد التقـارير          أغلبوهو النتيجة التي تم الوصول إليها في        
  ).١٤١( وبيان معايير المحاسبة المالية ٣المالية 

  
 من مدى الموثوقية التي يمكـن بهـا         ٢٠٠٥علقين على مسودة العرض لعام      لقد تخوف بعض الم     ٣٥٠إستنتاج

وقد نظـر المجلـسان فـي تلـك         .  األداء إلىقياس القيمة العادلة للمقابل المالي المحتمل المستند        

المخاوف في سياق المتطلبات ذات الصلة في معاييرهما الخاصة بالدفعات على أسـاس األسـهم               

، الذين  ))١٢٣(وبيان معايير المحاسبة المالية المعدل      ) ٢(تقارير المالية   المعيار الدولي إلعداد ال   (
 إلـى ال يتطلب أي منها أن يتم إدخال أي ظروف لألداء غير ظروف السوق في القياس المـستند           

 بتكلفـة   عتـراف وعلى سبيل المثال، يـتم اإل     . السوق لمنح دفعة على أساس األسهم بتاريخ المنح       

بمتطلبات استحقاق تعتمد على تحقيق أرباح مستهدفة بناءا على عدد أدوات           التعويض لخيار السهم    

 بها أثناء فترة االستحقاق يتم عكسها إذا        عترافحقوق الملكية المتوقع استحقاقها وأي تكلفة يتم اإل       

وبيـان معـايير    ) ٢(ويذكر كل من المعيار الدولي إلعداد التقـارير الماليـة           . لم يتحقق الهدف  

تخوفات المؤسسين حول القابلية للقياس بتـاريخ المـنح للنتـائج           ) ١٢٣(الية المعدل   المحاسبة الم 

  . من سبب تلك المعالجةكجزءالمتوقعة المرتبطة بظروف األداء 
  
لقد خلص المجلسان على القول بأن متطلبات منح الدفعات على أساس األسهم الخاضعة لظـروف                 ٣٥١إستنتاج

كمـا  .  األعمال إندماجفي  )  المشروط أو(المقابل المالي المحتمل    األداء ال يجب أن تحدد متطلبات       

 القول بأن المفاوضات بين المشتري والبائع الحتمية في الترتيـب المتعلـق             إلىخلص المجلسان   
 األعمال، تقدم دليال أفضل على قيمته المالية مما قـد يتـوفر             إندماجبالمقابل المالي المحتمل في     

  . أساس األسهم ذات ظروف األداءلمعظم ترتيبات الدفع على
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كما ذكر المجلسان أن بعض ترتيبات المقابل المالي المحتمل تلزم المنشأة المشترية بتقديم أوراقها                ٣٥٢إستنتاج

 القول بأن تـصنيف  إلىوخلص المجلسان . المالية لحقوق الملكية إذا وقعت أحداث مستقبلية معينة       

 يجب أن يقوم على المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليـة           إلتزام ك أوتلك األدوات كحقوق ملكية     

المعيـار  ) ٤٠(الحالية، كما هو مذكور في الفقرة       ) عموماًمبادئ المحاسبة األمريكية المقبولة      (أو

  . المعدل٣الدولي إلعداد التقارير المالية 
  

  القياس الالحق للمقابل المالي المحتمل
  

)) ٢٤٣– ٢٣٢ ستنتاجاإل(الفقرات  ( المحتملة   اتلتزاما تمت مناقشته في سياق اإل     ألسباب مماثلة لم    ٣٥٣إستنتاج

 القول بأنه يجب أن تتناول المعايير المعدلة المحاسبة الالحقة للمقابل المـالي             إلىخلص المجلسان   

 لحقوق  أسهمها األخرى التي تتطلب من المنشأة تقديم        اتلتزاموللتماشي مع المحاسبة لإل   . المحتمل

 الدفعات المحتملة المصنفة كحقوق ملكيـة ال    اتإلتزام القول بأن    إلىلكية، فقد خلص المجلسان     الم

  .ستمالكيجب أن يعاد قياسها بعد تاريخ اإل
  
ـ  المقابل المالي المحتمل المؤهلة للتـصنيف ك       اتإلتزاموالحظ المجلسان أن الكثير من        ٣٥٤إستنتاج  اتإلتزام

 بيـان معـايير     أو) ٣٩(ة الوارد في معيار المحاسبة الدولي       ينطبق عليها تعريف األدوات المشتق    

 إلـى ولزيادة شفافية اإلبالغ عن األدوات معينة، فقد خلص المجلـسان           ). ١٣٣(المحاسبة المالية   

 إنـدماج لو لم تصدر في     (القول بأن جميع العقود التي كان يمكن أن تدخل في نطاق تلك المعايير              
ولذا فقـد قـرر المجلـسان       .  ألعمال إندماجها إذا صدرت في     يجب أن تخضع لمتطلبات   ) لألعمال

)  ج ١١(والفقـرة   ) ٣٩(من معيار المحاسبة الدولي     ) و ٢(الفقرة  (إقصاء أحكامهما الخاصة بذلك     

 األعمال  إندماجالتي استثنت المقابل المالي المحتمل في       )) ١٣٣(من بيان معايير المحاسبة المالية      
 الدفعات للمقابل المالي المحتمل التي ال تخـضع         اتإلتزاما لذلك فإن    ووفق. من نطاق تلك المعايير   

تقاس الحقا بالقيمة   ) ١٣٣(وبيان معايير المحاسبة المالية     ) ٣٩(لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي     

 ألي مـن تلـك      وفقـاً العادلة بنهاية كل فترة إبالغ، مع تغيرات في القيمة العادلة المعترف بهـا              

  .تطبقها المنشأة في بياناتها الماليةالمعايير التي 
  
 ولكنها ليست مشتقات، فقـد  اتإلتزامعند النظر في المحاسبة الالحقة للدفعات المحتملة التي تمثل           ٣٥٥إستنتاج

 الدفعات المحتملة يجـب، مـن حيـث المفهـوم،           اتإلتزام القول بأن جميع     إلىخلص المجلسان   

الدفعات المحتملة التي ال تمثل أدوات مشتقة يجب كذلك          اتإلتزامولذا ف . محاسبتها بطريقة مماثلة  

 القول بأن تطبيق تلك األحكـام       إلىوخلص المجلسان   . ستمالكقياسها بالقيمة العادلة بعد تاريخ اإل     

ـ  الدفعة المحتملة للمقابل المالي الذي يظل        لتزاممن شأنه أن يمثل القيمة العادلة إل       ا لحـين   إلتزام

  .تسويته، تمثيال صادقا
  
 المقابـل   اتلتزامكما نظر المجلسان فيما إذا كان يجب عكس التغيرات الالحقة في القيم العادلة إل               ٣٥٦إستنتاج

وقـد  ). عادة في الـشهرة   ( األعمال   إندماجالمالي المحتمل كتعديل في المقابل المالي المنقول في         

ا أن التغيرات في     ذلك البديل ألنهم اعتقدو    ٢٠٠٥فضل بعض المجاوبين على مسودة العرض لعام        
القيمة العادلة للمقابل المالي المحتمل فعالة في حل الخالفات في اآلراء بـين المنـشأة المـشترية                 

وقـد  . ستمالك بتاريخ اإل  مشتراه حول القيمة العادلة للمنشأة ال     مشتراهوالمالكين السابقين للمنشأة ال   

 المقابل المالي المحتمل قد     لتزامالعادلة إل  للقيمة   ستمالكأقر المجلسان أن التحديد القطعي بتاريخ اإل      

وكمـا  . ال يكون ممكنا في الظروف المحدودة التي ال تتوفر فيها معلومات معينة بـذلك التـاريخ       

، فقد قرر المجلسان أن على المعـايير        )٤٠٠– ٣٩٠ ستنتاجاإل(ناقشنا بتفصيل أكثر في الفقرات      
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 أو المتحملة   اتلتزام اإل أودلة لألصول المستملكة    المعدلة أن تنص على القياس المؤقت للقيمة العا       

  . الدفعات المحتملة في تلك الظروفاتإلتزامالمتكبدة، بما في ذلك 
  
 التعديالت التي تتم أثناء فترة القياس على التقـديرات المؤقتـة للقـيم العادلـة بتـاريخ                  إستثناءب  ٣٥٧إستنتاج

 المقابل  لتزاميرات الالحقة في القيمة العادلة إل      القول بأن التغ   إلى، فقد خلص المجلسان     ستمالكاإل

بل إن تلـك    .  للمقابل المالي المنقول   ستمالكالمالي المحتمل ال تؤثر على القيمة العادلة بتاريخ اإل        

 والتغيرات في   لتزام على نجو مباشر باألحداث التالية لإل      عموماًالتغيرات الالحقة في القيمة تتعلق      

وعليه فالتغيرات الالحقة في القيمة لألحداث والظروف التالية        . المدمجةة  الظروف المتعلقة بالمنشأ  

ويقـر  . (ستمالك الشهرة بتاريخ اإلأو ال يجب أن تؤثر على قياس المقابل المالي المنقول        ندماجلإل

المجلسان بأن بعض التغيرات في القيمة العادلة قد تنشأ عن أحداث وظروف تتعلق جزئيا بفتـرة                

ولكن ذلك الجزء من التغيير يكون في العادة غير قابل للتمييز عن الجزء المتعلق              . اجندمسابقة لإل 

 القول بأن المنافع في تلك الظـروف المحـدودة          إلى، وقد خلص المجلسان     ندماجبالفترة التالية لإل  

  ).التي قد تنشأ عن مثل ذلك التمييز الدقيق ال تبرر التكاليف المترتبة على مثل ذلك المتطلب
  

 الحجج القائلة بأن النتائج المترتبـة علـى متطلبـات المعـايير المعدلـة               إلىكما نظر المجلسان      ٣٥٨ستنتاجإ

 مخالفة للبديهة   ستمالك بالتغيرات في القيمة العادلة للمقابل المالي المحتمل بعد تاريخ اإل          عترافلإل

  -: اآلتيإلىألنها تؤدي 

.  الحدث الذي يستدعي الدفعة المحتملة     أوسي   باألرباح إذا لم يتحقق المعلم الرئي      عترافاإل  )أ (

 إذا لـم يتحقـق الـربح        لتـزام ، بالربح عند عكـس اإل     مثالًفستعترف المنشأة المستملكة،    

  . المستهدف في الترتيبات المتعلقة باألرباح المستقبلية

 بالخسائر إذا نجحت المنشأة المدمجة وتجاوز المبلغ المـدفوع القيمـة العادلـة              عترافاإل  )ب (

  .ستمالك بتاريخ اإللتزامرة لإلالمقد
  
 دفع مقابل مالي    لتزام بالقيمة العادلة إل   عترافيقبل المجلسان النتيجة المتمثلة باحتمال ألن يؤدي اإل         ٣٥٩إستنتاج

 خسارة إلى يؤدي أو لم تشترط أي دفعات،    أو ربح إذا اشترطت دفعات أصغر       إلىمحتمل، الحقا،   
الدخول في ترتيبات المقابـل المـالي المحتمـل المتعلقـة         وتلك نتيجة   . إذا اشترطت دفعات أكبر   

 أرباح معينة للمنشأة المستملكة بعد تـاريخ        أو معين   إلتزام أوبالتغيرات المستقبلية في قيمة أصل      
وعلى سبيل المثال فإذا تعلق ترتيب للمقابـل المـالي المحتمـل بمـستوى األربـاح                . ستمالكاإل

ألرباح الكبيرة في الفترة المحددة قد تعادلها جزئيا الزيادات فـي           المستقبلية للمنشأة المدمجة، فإن ا    
 أداء الدفعات المحتملة بناءا على األرباح لكون المنشأة المشترية قد وافقت على تقاسم تلـك                إلتزام

  .مشتراهالزيادات مع المالكين السابقين للمنشأة ال
  
تملة قد تكون متعلقة بالطوارئ المحيطـة بنتيجـة          الدفعات المح  اتإلتزامكما الحظ المجلسان أن       ٣٦٠إستنتاج

وفي تلك الحاالت فإن تأثير الدخل في فترة التغير في القيمة العادلـة             .  آخر إلتزام أوأصل معين   

وعلـى سـبيل المثـال      .  اآلخر لتزام اإل أو الدفعة المحتملة قد يعادله تغير في قيم األصل          لتزامإل

 الجاريـة   مـشتراه  تسوية إيجابية لمقاضاة المنشأة ال     إلى كستمالفالمنشأة المدمجة قد تصل بعد اإل     

فإذا ترتب المنشأة المدمجة،بذلك، أن تـؤدي دفعـة         . التي وضعت لها ترتيبا لمقابل مادي محتمل      

 المقابل المالي المحتمل،    لتزام تتجاوز القيمة العادلة المقدرة مبدئيا إل      مشتراهمحتملة لبائع المنشأة ال   

.  الطرف المدعي فـي المقاضـاة      إلتزام تخفيض    قد يعادله جزئياً   لتزام ذلك اإل  فإن أثر الزيادة في   
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وكذلك إذا لم يترتب على المنشأة المشترية أداء دفعة محتملة للبائع نظرا لفشل مشروع مـستملك                

 أو قـد يعادلـه، كليـا        لتزامللبحث والتطوير في إنتاج منتج ذي جدوى، فإن الربح من إقصاء اإل           

  .خفاض في قيمة األصل المستملك، رسم انجزئياً
  

  ستبدالمكافآت اإل
  

 أو لتعويض موظفي المنشأة الممتلكة عن الخدمات الـسابقة          إستبدال المستملك مكافآت    يقدم أحياناً   ٣٦١إستنتاج
 لتحديـد    دليالً ٢٠٠٥بناء على ذلك، تضمنت مسودة العرض لعام        .  كالهما أوالخدمات المستقبلية   

وبالتالي يتم نقل جـزء     ( عن الخدمات الماضية     ستبدالن عليه مكافآت اإل   المدى الذي يمكن أن تكو    
). عتبـار وبالتالي ال يتم نقل جزء من اإل( الخدمات المستقبلية أو)  األعمالإندماج في  عتبارمن اإل 

أثناء تطوير ذلك الدليل، كان المجلس يهدف ألن يكون متناسبا مع الدليل في معـاييره الخاصـة                 
  . ساس األسهمبالدفعات على أ

  
 على هذه القضية، والذين فعلـوا ذلـك         ٢٠٠٥علق القليل من المجيبين على مسودة العرض لعام           ٣٦٢ إستنتاج

 إلعـداد   ي، على األقل ألنهم ارتبطوا بمنشآت تطبق المعيار الـدول         ت مع األطروحا  عموماًاتفقوا  
ى أساس األسهم الممنوحة إال إذا       في المحاسبة على المكافآت بناءا على الدفع عل        ٢التقارير المالية   

، الحـظ   ٢٠٠٥على أية حال، أثناء أعادة مناقشة مسودة العرض لعام          .  األعمال إندماجكانت في   
 على مكافآت الدفع على أساس األسهم لـم     ه من أطروحات  بعضاًمجلس معايير المحاسبة المالية أن      

نشرت بعد المناقشات المرتبطـة فـي       ، والتي   ١٢٣تكن متوافقة مع بيان معايير المحاسبة المالية        
 مسودة العرض لعـام     إقترحتعلى سبيل المثال،    .  األعمال ندماجالمرحلة الثانية من مشروعها إل    

 على القيمة العادلـة لمكافـآت       ستبدال أن الزيادة، إن وجدت في القيمة العادلة لمكافآت اإل         ٢٠٠٥
تكلفة تعويض في البيانات المالية لما بعـد         بها مباشرة ك   عترافالمنشأة المستبدلة ينبغي أن يتم اإل     

 الحقوق فـي مكافـآت      ا خدمة مستقبلية ليكتسبو   االدمج حتى لو تطلب ذلك من الموظفين أن يقدمو        
 بتكلفة تعويض إضافية    عترافمن جهة أخرى يتطلب بيان معايير المحاسبة المالية اإل        . ستبدالاإل

. على فترة خدمة الطالب   )  مكافأة بأخرى  ستبدالإوالتي تكون نفس    (تنشأ في تعريف بنود المكافأة      
 فـي   ١٤١استنتج مجلس معايير المحاسبة المالية أن متطلبات بيان معـايير المحاسـبة الماليـة               

ت مكافآت الدفع على أساس األسهم ينبغي أن تتناسب مع المكافآت األخرى            إستبداالالمحاسبة على   
لتحقيق ذلك الهدف عرف مجلس     . ١٢٣بة المالية للدفع على أساس األسهم في بيان معايير المحاس       

 في المحاسبة على أي زيادة      ١٤١معايير المحاسبة المالية الدليل في بيان معايير المحاسبة المالية          
  .  على القيمة العادلة للمكافآت المستبدلةستبدالفي القيمة العادلة لمكافآت اإل

  
ة لمجلس معايير المحاسبة المالية تساؤالت حـول المظـاهر          إضافة لذلك أثارت الهيئات التشريعي       ٣٦٣ إستنتاج

ارتبطـت تلـك    .  لمكافآت الدفع على أساس األسـهم      ستبدالاألخرى للدليل في المحاسبة على اإل     
 ألغـي دون    أوه  إسـتبدال  تم   ١٢٣ المالية   ة بدليل تفسيري بأن بيان معايير المحاسب      عموماًاألسئلة  

 المحاسـبة   ٤٤دد، تفسير مجلس معايير المحاسـبة الماليـة          بشكل مح  –تقديم دليل قابل للمقارنة   
 ٠٠-٢٣ فريق مهـام القـضايا المحتملـة      لمعامالت محددة تشمل تعويض حق الملكية وإصدار        

 ٢٥ مجلـس ممارسـات التـدقيق     القضايا المرتبطة بمحاسبة تعويض حق الملكية بموجب رأي         

 من المعيار الدولي إلعداد     B٦٢-B٥٦ تقدم الفقرات . ٤٤وتفسير مجلس معايير المحاسبة المالية      
أثناء إعداد هـذا الـدليل، سـعى        .  دليال للمساعدة في حل تلك األسئلة التطبيقية       ٣التقارير المالية   

 مكافآت الدفع على أساس األسهم  إستبدالمجلس معايير المحاسبة المالية لتطبيق نفس المبادئ على         
. افآت الدفع على أساس األسهم في مواقف أخـرى         األعمال والتي يتم تطبيقها على مك      إندماجفي  

 على مكافآت   ةاتفق مجلس معايير المحاسبة الدولية مع ذلك الهدف، وقرر أن الدليل على المحاسب            
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 ٢ للدفع على أساس األسهم يتوافق مع الدليل في المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليـة                ستبدالاإل
  .  على أساس الدفعفي المحاسبة على تعريف مكافآت الدفع

  
استنتج المجلسان أن الدليل في المعايير المعدلة يتوافق مع الهدف بأن الثمن المدفوع لعمل مستملك                  ٣٦٤ إستنتاج

إن .  يستثني تلك الدفعات الخاصة بـاألغراض األخـرى        ويشمل تلك الدفعات الخاصة باألعمال      
 أولمستملك عن طريق المالكين الـسابقين       التعويض عن الخدمات المستقبلية ينبغي أن يتم تقديمه ل        

  .  العمل المستملكعتبارالموظفين اآلخرين للمنشأة المستملكة وليس في اإل
  

  التكاليف ذات العالقة باإلستمالك
  

 من الثمن المدفوع في     جزء المرتبطة   ستمالك إذا ما كانت تكاليف اإل     عتبارأخذ المجلسان بعين اإل     ٣٦٥إستنتاج

 األعمال  إندماجتشمل تلك التكاليف تكاليف المستملك الناشئة عن        . لمنشأة المستملكة عملية التبادل ل  

عن ) ب(والمحاسبين وأطراف ثالثة أخرى     ويين  ستثمارعن خدمات المحامين والمصرفيين اإل    ) أ(

). تكاليف اإلصـدار  ( األعمال   إندماجإصدار أدوات الدين وحقوق الملكية المستخدمة بالتأثير على         

 المرتبطة على النفقات كمتسببة بها، لكن تكاليف إصـدار          ستمالكم يتم تحميل تكاليف اإل    بشكل عا 

حاليا، المحاسبة على تكاليف اإلصدار يـتم       . إستثناء حقوق الملكية تعتبر     أواألوراق المالية للدين    

دمجها والممارسات المتنازعة تم تطويرها في غياب دليل محاسبي واضح يعالج مجلس معـايير              

 وحقوق الملكية وقـرر أن هـذه        اتلتزامحاسبة المالية تكاليف اإلصدار في مشروعه حول اإل       الم

كان بعض أعضاء مجلس معـايير المحاسـبة        .  بها كمصاريف  عترافالتكاليف ينبغي أن يتم اإل    

 بهـا  عتراف األعمال ليتم اإل إندماجالمالية سيفضلون أن يتطلب ذلك تكاليف اإلصدار للتأثير على          

.  األعمال كان المكان المناسب التخاذ ذلك القرار       إندماج لكنهم لم يعتقدوا بأن مشروع       كمصاريف،

بناءا على ذلك، قرر مجلس معايير المحاسبة المالية السماح للممارسات المدمجة الخاصة بمحاسبة             

 وحقوق الملكيـة المـشكلة      اتلتزامتكاليف اإلصدار بأن تستمر حتى يحل المشروع الخاص باإل        

  . وسعبشكل أ
  
 من تبادل القيمة العادلة بين المشتري       جزء المرتبطة ليست    ستمالكاستنتج المجلسان أن تكاليف اإل      ٣٦٦إستنتاج

كما . هبل إنها معامالت منفصلة يدفع فيها البائع مقابل القيمة العادلة للخدمات المتلقا           . والبائع للعمل 

 فريق  أوالمنجزة عن طريق أطراف خارجية       مقابل الخدمات    سواء أن هذه التكاليف     أيضاًالحظوا  

 ألن الفوائد المكتسبة يـتم  ستمالك أصول المستملك عند تاريخ اإل    عموماًداخلي للمستملك، ال تمثل     

  . استهالكها عند الحصول على الخدمات
  
 ، وتتطلب المعايير المعدلة، علـى المـستملك  ٢٠٠٥ مسودة العرض لعام إقترحت على ذلك،   بناء  ٣٦٧إستنتاج

 المرتبطة من قياس القيمة العادلة لكال الثمن المـدفوع واألصـول            ستمالكبأن يستثني تكاليف اإل   

يجب أن تتم المحاسبة على هـذه       .  األعمال إندماج من   كجزء المفترضة   اتلتزام اإل أوالمستملكة  

ـ عموماً بها عتراف األعمال، وأن يتم اإل   إندماجالتكاليف بشكل منفصل عن      تم  كمصاريف عندما ي

 سـتمالك لذلك تحل المعايير المعدلة عدم التوافق في المحاسـبة علـى تكـاليف اإل             . التسبب بها 

 وبيان معـايير    ٣ ألسلوب تراكم التكاليف في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية           وفقاًالمرتبطة  

ف المباشرة التي    واللذان يفترضان أن تكلفة المنشأة المستملكة شملت التكالي        ١٤١المحاسبة المالية   

تـضمنت التكـاليف    .  األعمال ولكن تستثني التكاليف غير المباشـرة       إستمالكتسببت بها عملية    

 والرسوم المدفوعـة    حتفاظعلى سبيل المثال، رسوم اإل    .  المتزايدة أوالمباشرة التكاليف المدفوعة    

 إسـتمالك ة لعمليـة    يميي التق أو القانونية   أوللمستشارين الخارجيين بخصوص الخدمات المحاسبية      
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 بهـا   عترافناجحة، لكن التكاليف المباشرة التي يتم تكبدها في المفاوضات غير الناجحة لم يتم اإل             

. سـتمالك تضم التكاليف غير المباشرة التكاليف الداخلية مثل صيانة دائرة اإل         . كمصاريف متكبدة 

 ناجحة إال انه لم يـتم       ستمالكإ أن ترتبط بشكل مباشر بعملية       أيضاًبالرغم أن هذه التكاليف يمكن      

  .  بها كمصاريف متكبدةعترافاإل
  
 المرتبطـة والتـي   سـتمالك م إن تكاليف اإل   ٢٠٠٥قال بعض المجيبين على مسودة العرض لعام          ٣٦٨إستنتاج

 فـي   ستثمارتشمل التكاليف مستحقة الدفع هي عبارة عن تكاليف غير قابلة ألن يتم تجنبها من اإل              

ن المستملك يعتزم استرداد التكاليف مستحقة الدفع من خالل عمليات ما بعد            اقترحوا، أل . األعمال

 سـتثمار  من اإل  كجزء لألعمال، بأن تكاليف المعامالت ينبغي أن تدخل في رأس المال            ستمالكاإل

 بأن المشتري يأخذ وبشكل خاص هـذه التكـاليف بعـين            أيضاًجادل البعض   . الكلي في األعمال  
رفض المجلسان هـذه    . بلغ الذي يكون مستعدا لدفعه مقابل المنشأ المستملكة        في تحديد الم   عتباراإل

 أن البائع لعمل محدد مستعد للقبول بما هو         إلىولم يجدوا أي دليل مقنع يشير       . الحجج والجداالت 

 إسـتمالك  ألعماله فقط ألن مشتري معين يمكن أن يتسبب بتكاليف           إعتباراقل من القيمة العادلة ك    

 على ذلـك، اسـتنتج      عالوةً. من المشترين المحتملين اآلخرين لذلك العمل     )  اقل أو(مرتبطة اكبر   

المجلسان أن النوايا لمشتري ما، بما في ذلك خططه السترداد مثل هذه التكاليف، يعتبر موضوعا               

  . منفصل مختلف عن هدف قياس القيمة العادلة في المعايير المعدلة
  
 وبيان  ٣ذج التكاليف التراكمية في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية          تعترف المجالس بأن نما     ٣٦٩ إستنتاج

 مـن المبلـغ     كجـزء  المرتبطة   ستمالك تضمنت بعض تكاليف اإل    ١٤١معايير المحاسبة المالية    

 األصـول هـي     إستمالك بأن جميع عمليات     أيضاًتعترف المجالس   . الجاري لألصول المستملكة  

فهوم ينبغي أن تتم المحاسبة عليها بشكل متشابه، بغض النظر إذا مـا             معامالت مشابهة والتي بالم   

 من مجموعة من األصول التـي يمكـن أن تلبـي            كجزء أو األصول بشكل منفصل     إستمالكتم  

، قرر المجلسان أن ال توسع مجال       ٢٠على أية حال، كما هو مالحظ في الفقرة         . تعريف األعمال 

 على ذلك تقبل المجـالس،      بناء.  مجموعات األصول  إستمالكالمعايير المعدلة على جميع عمليات      

 إنـدماج  المرتبطة بشكل منفصل عن      ستمالك تكاليف اإل  أغلبفي هذا الوقت، بأن المحاسبة على       

 باالرتباط مع الدمج، تختلف عن بعض       ه كمصاريف متكبدة مقابل الخدمات المتلقا     عموماًاألعمال،  

 مرتبطة محددة بـأن يـتم       إستمالك تسمح لتكاليف    أوي تتطلب    الممارسات المقبولة الت   أوالمعايير  

استنتج المجلسان أن المعايير المعدلة تحـسن عمـل التقـارير    .  األصلإستمالك تكلفة  إلىضمها  

 إلـى  المرتبطة بالنسبة    ستمالكالمالية عن طريق إزالة عدم التوافق في المحاسبة على تكاليف اإل          

.  األعمـال إندماجبدأ قياس القيمة العادلة على جميع عمليات    األعمال وعن طريق تطبيق م     إندماج

 وبيان معايير   ٣ انه بالممارسة في ظل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية         أيضاًالحظ المجلسان   

 المرتبطة تم إدراجها في الشهرة، والتي لـم تكـن           ستمالك، فان تكاليف اإل   ١٤١المحاسبة المالية   
  .  األصولإستمالكحاسبة على  متوافقة مع المأيضاً

  
قالت بعض الهيئات   . ستخدام بشأن احتمالية سوء اإل    هتمامات اإل أيضاً عتبارأخذ المجلسان بعين اإل     ٣٧٠ إستنتاج

م، انـه إذا لـم يـتمكن        ٢٠٠٥التشريعية، بما فيها بعض المجيبين على مسودة العـرض لعـام            
 من تكـاليف األعمـال      كجزء رأس المال     المرتبطة في  ستمالكالمستملكون من إدخال تكاليف اإل    

علـى  .  بهذه التكاليف كمـصاريف    عتراف يمكنهم أن يعرفوا معامالت لتجنب اإل      فإنهالمستملكة،  
سبيل المثال البعض قال بان المشتري يمكن أن يطلب من البائع أن يسدد دفعات لمزودي البـائع                 

 أن يوافق على تسديد تلك الـدفعات إذا         لتسهيل المفاوضات وبيع األعمال، يمكن للبائع     . نيابة عنه 
 األعمال كافيا للتـسديد للبـائع مقابـل         إندماجكان المبلغ اإلجمالي الذي سيتم دفعه له عند إنهاء          
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 مـن الـثمن     كجـزء إذا تمت معاملة التسديدات المخفية      . الدفعات التي سددها نيابة عن المشتري     
 على ذلـك، يمكـن      عالوةً. رف بهذه المصاريف   ال يمكن للمستملك أن يعت     فإنهالمدفوع لألعمال،   

لتخفيـف مثـل    . المبالغة بمقياس القيمة العادلة لألعمال وتكلفة الشهرة المعترف بها لتلك األعمال          
)  مالكيهـا الـسابقين    أو(، تتطلب المعايير المعدلة أي دفعات للمنشأة المـستملكة          هتماماتهذه اإل 

 جـزء  الخدمات التي ال تشكل      أو دفعات مقابل البضائع      األعمال والتي تعتبر   إندماجباالرتباط مع   
 الخدمات والمحاسبة عليهـا كمعـامالت       أومن األعمال المستملكة ليتم تخصيصها لتلك البضائع        

تتطلب المعايير من المستملك تحديدا تحديد إذا ما كانت أي نسب من المبالغ المنقولة عن               . منفصلة
الذي تم تبادله لـصالح المنـشأة المـستملكة واألصـول            عتبارطريق المستملك منفصلة عن اإل    

-٥١ الفقـرات    أنظر( األعمال تقدم المعايير المعدلة      إندماج المفترضة في    اتلتزامالمستملكة واإل 
  . دليال على عمل هذا التحديد)  المعدل٣ب من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ٥٠ و٥٣

  
  عمليات الشراء بأسعار منخفضة 

  

 المعدل متطلبات المحاسـبة     ٣ من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية        ٣٦-٣٤أطلقت الفقرات     ٣٧١تنتاجإس
 عتبـار تأخذ المجالس عمليات الشراء بأسعار منخفضة بعين اإل       . لعمليات الشراء بأسعار منخفضة   

 أوول لألصول   ال تقوم منشآت األعمال ومالكيها بالبيع بشكل معلوم ومقب        –كمعامالت غير مستقيمة  
على أية حال، حصلت عمليات البيع بأسـعار منخفـضة          . األعمال بأسعار أدنى من قيمها العادلة     

 أوتشمل الظروف التي تحصل فيها عمليات تصفية إجباريـة          . ومن المحتمل أن تستمر بالحصول    
مـالكين  والتي يحتاج فيها ال   )  مدير أساسي  أوعلى سبيل المثال بعد وفاة مؤسس       (بيع بسبب محنة    

  .  سعر اقل من القيمة العادلةإلىأن يبيعوا األعمال بسرعة مما يمكن أن يؤدي 
  
فـي تـاريخ    . ة تكمن في عملية الشراء بسعر مـنخفض       قتصاديالحظ المجلسان أن المكاسب اإل      ٣٧٢إستنتاج

 ، يفضل أن يبقى المستملك بعيدا بالمبلغ الذي تتجاوز فيه القيمـة العادلـة لمـا سـيتم                 ستمالكاإل
استنتج المجلسان بالمفاهيم بأنه ينبغي علـى المـستملك         . ه القيمة العادلة للثمن المدفوع له     إستمالك

على أية حال، اعترف المجلسان بأنه بالرغم مـن         . ستمالك بتلك المكاسب في تاريخ اإل     عترافاإل
لة الواضحة   واضحة، إال أن بعض األد     غالباً البيع بسبب محنة تعتبر      أوأسباب التصفية اإلجبارية    

يمكن أن تتواجد أحيانا، على سبيل المثال، أن يستخدم عملية مغلقة خاصة للبيع وان يبقي موقـف                 
سيرفع مظهر الشراء بسعر مـنخفض      . مفاوضاته غير متقبل لإلفصاح عن السبب الرئيسي للبيع       

  .  في الممارسة بشأن وجود أخطاء في القياسهتماماتبدون دليل على األسباب المخفية اإل
  
م، عـن   ٢٠٠٥عبرت الهيئات التشريعية، بما فيها بعض المجيبين على مسودة العـرض لعـام                ٣٧٣إستنتاج

 إذا كان من الصعب    األعمال، تحديداً  إستمالك باألرباح بموجب عملية     عتراف بشأن اإل  هتماماتاإل
 أيـضاً حوا  اقتر.  محددة تعتبر في الحقيقة شراء بسعر منخفض       إستمالكتحديد إذا ما كانت عملية      

)  مبالغ أخرى معترف بهـا     أو (ستمالك للزيادة في القيمة العادلة في تاريخ اإل       بتدائيأن التحديد اإل  
لألصول الصافية القابلة للتحديد المستملكة على القيمة العادلة للثمن المدفوع عن طريق المستملك             

ستملكة يمكن أن تنشأ من      له المبلغ المعترف به ألي مصالح غير مضبوطة في المنشأة الم           مضافاً
   -:عوامل أخرى، تشمل

لألصول المـستملكة   ) ٢(للثمن المدفوع مقابل األعمال،     ) ١(أخطاء في قياس القيم العادلة        )أ (
  و المفترضة؛ اتلتزاماإل) ٣ (أو

 المبـادئ المحاسـبية     أو للمعايير الدولية إلعداد التقـارير الماليـة         وفقاً مقاييس   إستخدام  )ب (
  .  عادلة والتي ال تعتبر قيماًعموماً األمريكية المقبولة
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  تمييز عمليات الشراء بسعر منخفض عن أخطاء القياس 
  

 باألرباح عتراف المثارة من قبل الهيئات التشريعية بأن متطلبات اإلهتماماتاعترف المجلسان باإل  ٣٧٤إستنتاج
مة من األخطاء  باألرباح غير المالئعترافمن الشراء بسعر منخفض يمكن أن تقدم فرصة لإل

   -:المتعمدة الناشئة من

  فهم المستملك وفشله في تحديد قيمة بنود الثمن الذي دفعه؛   )أ (

   أوالقيم المبالغ بها للمستملك بسبب األصول المستملكة المحددة؛   )ب (

  .  المفترضة المحددةاتلتزام باإلعتراف اإلأو فشله في التحديد أوفهم المستملك   )ج (
  
بأن المشكالت المحيطة بأخطاء القياس المتعمدة من قبل المستملكين تتم مخاطبتها تعتقد المجالس   ٣٧٥إستنتاج

تعتبر أنظمة . ستخدامبشكل عام بواسطة المعايير غير المقصودة بشكل محدد لتجنب سوء اإل
 خبراء التقدير المستقلين ومدققي الحسابات الخارجيين من بين إستخدامالضبط الداخلية القوية و

تم تصميم المعايير .  عن طريقها يتم تخفيض أخطاء القياس المتعمدة وغير المتعمدةالوسائل التي
 ٥١ ستنتاج فقرة اإلإلى أنظر. ( الذي يفتقر بشكل مؤكد للحياديةستخدامتحديدا لتجنب سوء اإل

على أية حال، تشارك المجالس .) بشأن مناقشة الحاجة للحيادية في المحاسبة والمعايير المحاسبية
 باألرباح غير المالئمة الناشئة من تحيز القياس عترافات التشريعية في اهتمامها باحتمالية اإلالهيئ
 من المعيار ٣٦ الفقرة أنظر(بناءا على ذلك قرر المجلسان .  أخطاء القياس غير القابلة للتحريأو

ما حدد جميع أن تطلب من المستملك إعادة تقييم إذا )  المعدل٣الدولي إلعداد التقارير المالية 
 باألرباح من الشراء عتراف المفترضة بشكل صحيح قبل اإلاتلتزاماألصول المستملكة وجميع اإل

بالتالي يجب أن يراجع المستملك اإلجراءات المستخدمة لقياس المبالغ التي تتطلب . بسعر منخفض
  -: لجميع ما يليستمالك بها في تاريخ اإلعترافالمعايير المعدلة اإل

   المفترضة؛ اتلتزاملمستملكة القابلة للتحديد واإلاألصول ا  )أ (

  المصالح غير المضبوطة في المنشأة المستملكة، إن وجدت؛   )ب (

 في المنشأة المستملكة بالنسبة سابقاًمصالح المستملك في حقوق الملكية التي حصل عليها   )ج (
   ؛ و األعمال الذي تم تحقيقه في مراحلندماجإل

  .المقابل المالي المنقول  )د (
  

لهدف من تلك المراجعة هو تأكيد أن الثمن المالئم أعطي لكل المعلومات المتوفرة في تحديد إن ا
تعتقد المجالس أن المراجعة .  بها وفي تحديد قيمها العادلةعترافالبنود التي يتم قياسها واإل

المطلوبة ستخفف، إن لم تمنع، األخطاء غير القابلة للتحري التي يمكن أن تكون قد نشأت في 
  . ةبتدائيالمقاييس اإل

  
اعترف المجلسان بأن المراجعة المطلوبة يمكن أن تكون غير فعالة في عزل المصالح حول تحيز   ٣٧٦إستنتاج

قرروا معالجة تلك المصالح عن طريق تحديد مدى األرباح التي يمكن أن . القياس غير المتعمد
ألرباح من الشراء بسعر منخفض يتم  على ذلك، تطرح المعايير المعدلة أن ابناء. يعترفوا بها

  -:قياسها كزيادة في

 اتلتزام لألصول المستملكة القابلة للتحديد واإلستمالكصافي المبالغ في تاريخ اإل  )أ (
  المفترضة؛ على 

 له المبلغ المعترف به ألي مصالح مضافاً للثمن المدفوع ستمالكالقيمة العادلة في تاريخ اإل  )ب (
 تم تحقيقها في إستمالكملكة وإذا كانت المعاملة عملية غير مضبوطة في المنشأة المست
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 لصالح المستملك في حقوق الملكية التي حصل ستمالكمراحل القيمة العادلة في تاريخ اإل
  .  في المنشأة المستملكةسابقاًعليها 

  
 إندماج بكالهما لنفس عترافهذا يعني أن األرباح من الشراء بسعر منخفض والشهرة ال يمكن اإل

نه معاملة تتجاوز فيها أ الشراء بسعر منخفض على ،٢٠٠٥عرفت مسودة العرض لعام . األعمال
القيمة العادلة لمصالح المستملك في المنشأة المستملكة الثمن المدفوع مقابلها، لكنه من المطلوب أن 

المعدلة إن نتيجة متطلب المعايير .  باألرباحعترافأي شهرة ناتجة يجب أن تشطب قبل أن يتم اإل
 صافي إلىهو نفسه، لكن لن يكون هنالك شهرة ليتم شطبها إذا تم قياس األرباح بالرجوع 

. األصول المستملكة القابلة للتحديد بدال من القيمة العادلة لمصالح المستملك في المنشأة المستملكة
عداد التقارير من المعيار الدولي إل) ن( ب ٦٤الفقرة ( ذلك، تتطلب المعايير المعدلة إلىإضافة 
 بها من عترافمن المستملك أن يفصح عن المعلومات حول األرباح التي تم اإل)  المعدلة٣المالية 

  . عملية الشراء بسعر منخفض
  
 باألرباح غير عتراف باألرباح هو تخفيف احتمالية اإلعترافإن الغرض الرئيسي من تقييد اإل  ٣٧٧إستنتاج

. تحديدا تلك التي يمكن أن تنشأ من تحيز القياس غير المتعمدالمالئمة من خالل أخطاء القياس، 
إن الغرض الرئيسي من متطلب اإلفصاح هو تقديم المعلومات التي تمثل مستخدمي البيانات 

.  يحصالن خالل الفترةن األعمال اللذاندماجالمالية للمستملك في تقييم الطبيعة والتأثير المالي إل
 أن تساعد في تخفيف أيضاًاإلفصاح يمكن ون بأن متطلبات التحديد على أية حال، اعترف المجلسا

  .  المحتمل بالرغم أن هذا ليس هدفهم األساسيستخداماهتماما المجلسان التشريعية بسوء اإل
  
 الناجم عن فرصة ستخدام بشأن سوء اإلهتمامات ذلك يؤمن المجلسان بأن اإلإلىباإلضافة   ٣٧٨إستنتاج

خبر المحللون الماليون ومستخدمون أ ما غالباً. كن أن تتم المبالغة بها باألرباح يمعترافاإل
، مثل عتيادية غير اإلأو لألرباح التي تحصل لمرة واحدة  قليالًآخرون المجالس بأنها تعطي وزناً

إضافة لذلك الحظ المجلسان أن مدراء المنشآت . تلك التي تنشأ عن معاملة الشراء بسعر منخفض
 المفترضة في اتلتزام التقليل من اإلأوهم الحافز للمبالغة في األصول المستملكة  ليس لديعموماً
عندما يتم - في المصاريف المرتفعة لما بعد الدمجعموماً األعمال ألن ذلك يمكن أن ينشأ إندماج
  . اتلتزام دفع اإلأو يتم إعادة قياس أو تصبح منخفضة القيمة أو األصول إستخدام

  
  "نتيجة الشهرة السلبية"راء منخفض السعر عن  الش عملياتتمييز

  
 أغلببالرغم انه في ( تبقى محتملة سابقاًاعترف المجلسان بأن نتيجة الشهرة السلبية المذكورة   ٣٧٩إستنتاج

 اتإلتزامألن المعايير المعدلة تستمر في طلب أصول مستملكة محددة و) الحاالت احتمالية بعيدة
على أية حال، الحظ . ستمالكالغ غير القيم العادلة لها في تاريخ اإلمفترضة إلعادة قياسها على مب

 إندماج النقص في المتطلبات السابقة للمحاسبة الخاصة بأغلبالمجلسان أن المعايير المعدلة تعالج 
مثل النتيجة التي تمتلك المظهر ولكن ليس  - نتائج الشهرة السلبيةإلى سابقاًاألعمال التي أدت 

 بالنسبة إلتزام بأي عترافعلى سبيل المثال، لم يتم اإل.  للشراء منخفض السعرصاديقتالجوهر اإل
 التي يمكن أن تنشأ ستمالكفي تاريخ اإل) مثل األرباح المنخفضة(لبعض ترتيبات الدفع المشروط 

تتطلب المعايير المعدلة، . في مظهر الشراء بسعر منخفض عن طريق تخفيض الثمن المدفوع
 على قيمها العادلة في تاريخ اتلتزام بشكل أساسي بجميع اإلعتراف القياس واإلعلى خالف ذلك،

  . ستمالكاإل
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 الصادرة عن بعض الهيئات التشريعية بأن توقعات هتمامات اإلعتبار بعين اإلأيضاًأخذ المجلسان   ٣٨٠إستنتاج
ال ذات جدوى تجارية المشتري للخسائر المستقبلية وحاجته ألن يتكبد تكاليف مستقبلية لجعل األعم

بمعنى آخر، سيكون المشتري مستعدا لدفع ذلك .  لنتيجة الشهرة السلبيةيمكن أن يعطي ارتفاعاً
 صافي أو( لتلك النظرة، اقل من القيمة العادلة للمنشأة المستملكة وفقاًالمبلغ للبائع الذي يعتبر، 

عمال سيحتاج المشتري لعمل ألنه من اجل جني عوائد عادلة من األ) أصولها القابلة للتحديد
لم تتفق المجالس مع تلك .  القيمة العادلةإلىات أخرى في ذلك العمل لتقريب ظروفها إستثمار

 اتلتزام في سياق اإل١٤٣إستنتاج-١٣٤فقرات اإلستنتاجالنظرة لألسباب التي تمت مالحظتها في 
  .ي تتبعها الخروج من النشاطات، وكذلك تلك التأوالمرتبطة بإعادة الهيكلة 

   
 المشترين والبائعين غير المرتبطين والتي تعتبر إلىيتم قياس القيم العادلة عن طريق الرجوع   ٣٨١إستنتاج

 ولديها فهم شائع حول العوامل المرتبطة باألعمال والمعامالت وتكون مستعدة عترافقابلة لإل
ولديهم القدرة ) سواق األأو( وقادرين على تحويل األعمال في نفس السوق أيضاًومستعدين 

 لالعتقاد بأنه وفي يالمجالس مدركة بأن ال يوجد سبب اضطرار. القانونية والمالية لعمل ذلك
لذلك . غياب اإلجبار فان البائع سيبيع باستعداد ومعرفة األعمال مقابل مبلغ اقل من قيمتها العادلة

 هتماماتت قياس القيمة العادلة من اإلاستنتج المجلسان بأن التطبيق الحذر للمعايير المعدلة لمتطلبا
  . بأن الشهرة السلبية ستنشأ ويتم تفسيرها بشكل خاطئ كمعاملة شراء منخفضة السعر

  
  الدفعات الزائدة 

  

 ما إذا كان ينبغي للمعايير المعدلة بأن تشمل شروط خاصة لتفسير عتبارأخذ المجلسان بعين اإل  ٣٨٢إستنتاج
اعترف . ها المشتري بشكل زائد مقابل مصلحته في المنشأة المستملكة األعمال التي يدفع فيإندماج

 إعتراف إلىالمجلسان بان الدفعات الزائدة محتملة وبالمفاهيم ينبغي للدفعات الزائدة أن تؤدي 
على أية حال، تعتقد المجالس بأنه في . ستمالكفي فترة اإل)  الخسائرأو(المستملك بالمصاريف 
 معروفة في تاريخ أو من غير المحتمل أن تكون قابلة للتحري فإنه ممارسة أي دفعة زائدة

 أوبكلمات أخرى، المجالس غير مهتمة بالمقترحات التي يدفع فيها المشتري بعلمه . ستمالكاإل
حتى لو اعتقد المستملك بأنه دفع .  العملإستمالكيكون مجبرا بان يدفع بشكل زائد للبائع مقابل 

لذلك، . مبلغ الدفعة الزائدة سيكون صعبا، إن لم يكن مستحيال للتحديدزيادة بمنظور ما، فان 
استنتج المجلسان بأنه في الممارسة من غير الممكن تحديد وقياس الدفعة الزائدة بشكل موثوق في 

تتم المعالجة األفضل للمحاسبة الخاصة للدفعات الزائدة من خالل اختبار . ستمالكتاريخ اإل
  . الية عندما ينشأ الدليل على الدفعة الزائدة المحتملة أوالانخفاض القيمة المتت

  
   األعمال إندماجإرشادات إضافية لألنواع الخاصة من 

  

 كما هو مطلوب من قبل المعايير المعدلة، فقد ستمالكلمساعدة المنشآت على تطبيق أسلوب اإل  ٣٨٣إستنتاج
ذي يتم تحقيقها في مراحل وتلك التي يتم  األعمال الندماجقرر المجلسان أن تقدم دليال إضافيا إل

 إندماج الدليل المقدم في ٣٨٩إستنتاج- ٣٨٤فقرات اإلستنتاجتناقش . تحقيقها بدون دفع الثمن
يستجيب الدليل في عمليات الدمج التي يتم تحقيقها بدون دفع . األعمال الذي تم تحقيقه في مراحل

رير الخاص بصافي األصول للمنشأة المستملكة  سؤال حول كيفية إعداد التقإلىالثمن بشكل قليل 
في قسم حقوق الملكية لبيان ما بعد الدمج الخاص بالمستملك للموقف المالي وهذا األساس 

  . ات ال يناقش ذلك الدليل بشكل اكبرستنتاجلإل
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   مراحلعلى األعمال المتحقق إندماج
  

 سابقاًلمستملك قياس مصالح حقوق الملكية الممتلكة  األعمال المتحققة في مراحل، يعيد اإندماجفي   ٣٨٤إستنتاج
الفقرة ( الخسائر أو الخسارة في األرباح أو بالربح ف ويعترستمالكفي قيمنها العادلة في تاريخ اإل

استنتج المجلسان أن التغير من وقت ).  المعدل٣ من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ٤٢
 وقت الحصول على الضبط لتلك المنشأة يعتبر تغيرا إلىفي منشأة  غير مضبوط إستثماراًامتالك 

يكفل ذلك التغير تغيرا في . ستثمارة المحيطة بذلك اإلقتصاديهاما في الطبيعة والظروف اإل
عندما يحصل على الضبط، ال يعود المستملك مالكا ألصل . ستثمارالتصنيف والقياس لذلك اإل

كما هو في التطبيق الحالي، يوقف المستملك . مستملكة غير مضبوط في المنشأة الإستثمار
 ونتائج العمليات للمنشأة اتلتزام ويبدأ بوضع األصول الخفية واإلستثمارمحاسبته على أصل اإل

 في إستثمارنتيجة لذلك، يغير المستملك حالته كمالك ألصل . المستملكة في تقارير البيانات المالية
 الخاصة بتلك المنشأة اتلتزام في جميع األصول الخفية واإل مصالح مالية مضبوطةإلىمنشأة 

 المنشأة المستملكة وإدارتها لتلك األصول في إستخداموالحق في توجيه ) المنشأة المستملكة(
  . عملياتها

  
، عقد مجلس معايير المحاسبة المالية اجتماع طاولة مستديرة مع مجموعة ٢٠٠٣ أغسطسفي   ٣٨٥إستنتاج

 األعمال وهيئات تشريعية أخرى لمناقشة، من بين أشياء أخرى، إندماج به في المصادر الخاصة
 في سابقاً حق ملكية مستملك إستثمارالقرار الذي يتطلب من المستملك لمنشأة بإعادة قياس أي 

 أو في األرباح بأي ربح عتراف واإلستمالكمنشأة مستملكة في قيمتها العادلة في تاريخ اإل
 أنه لم يكن لديهم أي مصالح هامة بذلك التغير إلىمي البيانات المالية أشار مستخد. خسارة

 الخسارة في البيانات أوللممارسة الحالية، حيث يتم اإلفصاح وبشكل واضح عن مبلغ الربح 
 ٣ من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية (p)ب ٦٤تتطلب الفقرة .  في المالحظاتأوالمالية 

  . حالمعدل ذلك اإلفصا
  
رفض المجلسان وجهة النظر التي عبرت عنها بعض الهيئات التشريعية والتي تقول بأن المبالغ   ٣٨٦إستنتاج

ة لتكلفة بتدائي ينبغي أن تستبقى في المحاسبة اإلستمالك ما قبل عملية اإلإستثمارالجارية ألي 
 الكثير من عدم ىإلاستنتج المجلسان أن ممارسات تراكم التكاليف أدت . األعمال المستملكة

 إلى،و ١٤١التوافق والنقص في إعداد التقارير المالية كما يتطلب بيان معايير المحاسبة المالية 
  ). ٢٠٢إستنتاج-١٩٨فقرات اإلستنتاج أنظر. (٣حد أدنى، المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  
 عترافن ما وصفوه بالسماح بفرصة لإل بعض المجالس التشريعية عن االهتمام بشأأيضاًعبرت   ٣٨٧إستنتاج

 في أيضاًالحظ المجلسان أن إعادة القياس المطلوبة يمكن أن تنتج . بالربح في معاملة تجارية
 بالربح عتراف على ذلك، رفض المجلسان الوصف بأن النتيجة هي اإلعالوةً.  بالخسارةعترافاإل
 عتراف المنسوبة للدمج حاليا، يتم اإلباألحرى، بموجب نموذج المحاسبة.  الخسارة في الشراءأو

إذا لم يكن . ة على أنها تحصل لبعض، وليس كل، األدوات الماليةقتصادي الخسارة اإلأوبالربح 
 أو بالربح عترافمن المطلوب قياس مصالح حق الملكية في منشأة على قيمتها العادلة، فإن اإل

ة المقدمة قتصادي الخسارة اإلأوجل بالربح  المؤعتراف نتيجة لإلو هستمالكالخسارة في تاريخ اإل
 على القيمة العادلة في نهاية كل فترة إعداد ستثمارإذا تم قياس أصل اإل. في تلك األداة المالية

 الخسارة عند حصولها ولن تنتج أداة األصل للقيمة العادلة أو بالربح عتراف سيتم اإلفإنهتقارير، 
  .  أخرى خسارةأو في ربح ستمالكفي تاريخ اإل

  
سيعترف بعض المجيبين الذين وافقوا على أنه ينبغي على المستملك إعادة قياس مصالح حق   ٣٨٨إستنتاج

 خسارة ناتجة في دخل شامل آخر غير أو في القيمة العادلة بأي ربح سابقاًالملكية التي اكتسبها 
الح في حق الملكية قال أولئك المجيبون أن المحاسبة على المص.  الخسائرأوالذي في األرباح 

 باألوراق المتوفرة عترافم اإلتي.  مشابهة للمحاسبة على األوراق المتوفرة للبيعسابقاًالمكتسبة 
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 خطوة بخطوة على أنها معاملة إستمالكإنهم ينظرون لكل عملة . للبيع في دخل شامل آخر
 بيع األسهم التي أو تبديل ألنه لم يتم. يكتسب فيها المستملك فقط أسهما أكثر في المنشأة المستملكة

  . مالئماً الخسارة ليس أو بالربح عتراف، فإنهم يعتقدون بأن اإلسابقاًاكتسبها المستملك 
  
 خطوة إستمالك في سابقاً حق الملكية المكتسب ستثمارتفهم المجالس أن المعاملة المطلوبة إل  ٣٨٩إستنتاج

على أية . ي األوراق المالية المتوفرة للبيع الخسائر فأو باألرباح بتدائي اإلعترافيختلف عن اإل
 بها في عترافحال، الحظ المجلسان أن التغيرات في قيمة األوراق المالية المتوفرة للبيع يتم اإل

 األعمال المتحقق في إندماجفي .  باألوراق الماليةعترافالربح والخسارة عندما يتم إلغاء اإل
اته في منشأة في بياناته المالية الموحدة عندما ستثمارإ بأصول عترافمراحل، يلغي المستملك اإل

 خسارة ناتجة في أو بأي ربح عترافلذلك استنتج المجلسان انه من المالئم اإل. يحقق الضبط
  . ستمالك الخسائر في تاريخ اإلأواألرباح 

  
  فترة القياس

  
والتي خاللها يتم ، فترة قياس، ستمالكتزود المعايير المعدلة المستملك بفترة معقولة بعد تاريخ اإل  ٣٩٠إستنتاج

 من المعيار ٤٦الحصول على المعلومات الضرورية لتعريف وقياس البنود المحددة في الفقرة 
 لمتطلبات المعايير وفقاً ستمالك المعدلة كما هي لتاريخ اإل٣الدولي إلعداد التقارير المالية 

فإن المستملك يحدد ،  لقياس تلك المبالغستمالكإذا لم تتوفر معلومات كافية في تاريخ اإل. المعدلة
  . ويعترف بالمبالغ المؤقتة حتى تتوفر المعلومات الضرورية

  
 بشأن هتماماتاستنتج المجلسان أن التعديالت بأثر رجعي خالل فترة القياس ينبغي أن تحل اإل  ٣٩١إستنتاج

.  لبنود محددة في ذلك التاريخ لقياس القيم العادلةستمالكنوعية وتوفر المعلومات في تاريخ اإل
 المشروطة اتلتزام بشأن اإلهتماماتأشارت الهيئات التشريعية بشكل خاص لمثل هذه اإل

 الربح المعترف به في الشراء أو على مبلغ الشهرة أيضاًوالتي تؤثر ، وترتيبات الدفع المشروطة
  . بسعر منخفض

  
التي تعتبر معقولة للسعي من أجل المعلومات الضرورية قررت المعايير وضع القيود على الفترة   ٣٩٢إستنتاج

تنتهي فترة القياس حالما يتلقى المستملك المعلومات الضرورية .  األعمالندماجإلكمال المحاسبة إل
 يعلم بأن المعلومات غير قابلة أو ستمالكعن الحقائق والظروف التي تواجدت عند تاريخ اإل

كن أن تتجاوز فترة القياس في أي ظروف عام واحدة من ال يم، على أية حال. للحصول عليها
استنتج المجلسان أن السماح بفترة قياس أطول من عام لن تكون بشكل خاص . ستمالكتاريخ اإل

مساعدة؛ من المحتمل أن يصبح الحصول على معلومات موثوقة حول األحوال والظروف التي 
قد ال تكون محرجات بعض ، بالطبع. تتواجدت قبل أكثر من عام أكثر صعوبة مع مرور الوق

لكن الهدف من فترة القياس هو توفير الوقت . الشروط واألجور المشابهة معروفة خالل عام
ال . ستمالكللحصول على المعلومات الضرورية لقياس القيمة العادلة للبند كما هي في تاريخ اإل

يعتبر عدم التأكيد بشأن الوقت . ياً بند آخر ضرورأويعتبر تحديد المبلغ المدفوع النهائي لشرط 
  . إلتزام أو من قياس القيمة العادلة ألصل جزءوالمبلغ الخاص بالتدفقات النقدية المستقبلية 
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 ٤٦٩   لجنة معايير المحاسبة الدولية            مؤسسة     حق التأليف ل      ©  

 أنه ينبغي على المستملكين تزويد مستخدمي بياناتهم المالية بالمعلومات أيضاًاستنتج المجلسان   ٣٩٣إستنتاج
من ) أ (٦٧ إستنتاجتحدد الفقرة ، لذلك.  تم قياسها بشك لمؤقتذات العالقة حول حالة البنود التي

  .  محددة حول تلك البنودإفصاحات المعدل ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  

 ١٤١ بيان معايير المحاسبة المالية و ٣اشتملت كالً من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية   ٣٩٤إستنتاج
لك خاللها قياس مبالغ محددة بشكل مؤقت إذا لم تتوفر المعلومات الضرورية فترة يمكن للمستم

، لم يكن أي من تلك الشروط مطابقاً لدليل فترة القياس في المعايير المعدلة. ستمالكفي تاريخ اإل
تختلف ، على أية حال.  كان مشابهاً تماما٣ًبالرغم أن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

ترة القياس في المعايير المعدلة في طرق هامة عن دليل فترة التخصيص لـ بيان معايير شروط ف
تؤكد المعايير المعدلة على المبدأ بأن .  وأسلوبه لتخصيص التكاليف١٤١المحاسبة المالية 

 المفترضة وأية مصالح غير مضبوطة في المنشأة المستملكة اتلتزاماألصول المستملكة واإل
أجلت فترة التخصيص لـ بيان . ستمالكقياسها على قيمها العادلة في تاريخ اإلينبغي أن يتم 

ولم يتم ، اتلتزام باألصول واإلعتراف وتعديالتها لما بعد الدمج اإل١٤١معايير المحاسبة المالية 
.  بهاعتراف عندما تم اإلستمالك في قيمها العادلة في تاريخ اإلاتلتزامقياس تلك األصول واإل

قرر مجلس معايير المحاسبة المالية أن يستبدل مصطلح بيان معايير المحاسبة ، لى ذلكبناء ع
  . ودليلها بدليل فترة القياس في المعايير المعدلة" فترة التخصيص "١٤١المالية 

  
 أنه لتحسين نوعية المعلومات المقارنة الواردة في أيضاًقرر مجلس معايير المحاسبة المالية   ٣٩٥إستنتاج

 وبيان معايير ٣نات المالية ولتتقارب مع متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية البيا
  -: ينبغي أن يتم الطلب من المستملك)ر( ١٤١المحاسبة المالية 

 بالتعديالت التي تم عملها خالل فترة القياس على القيم المؤقتة لألصول عترافاإل  )أ (
 األعمال في إندماجو أنه تم إكمال المحاسبة على  المفترضة كما لاتلتزامالمستملكة واإل

  . ستمالكتاريخ اإل

بحيث تشمل أي تغيير في ، سابقاًتعديل المعلومات المقارنة في البيانات المالية الصادرة   )ب (
 به كنتيجة إلكمال المحاسبة عتراف أي تأثير دخل آخر تم اإلأو األقساط أواالستهالك 

  . ةبتدائياإل
  

 ما إذا كانت التعديالت خالل فترة تخصيصها سيتم ١٤١ذكر بيان معايير المحاسبة المالية لم ي  ٣٩٦ إستنتاج
لكن الحظ مجلس معايير المحاسبة المالية بأنه بممارسة تأثيرات ، ذكرها في التقارير بأثر رجعي

. ليست بأثر رجعي، تلك التعديالت تم ذكرها في التقارير بشكل نموذجي في فترة ما بعد الدمج
 بأن التعديالت بأثر رجعي وتعديل المعلومات هتماماتعترف مجلس معايير المحاسبة المالية باإلا

الحظ مجلس معايير المحاسبة المالية أن ، على أية حال.  هي أكثر تكلفةسابقاًالمقارنة الصادرة 
تحسينات ) أ (-:تطبيق تعديالت فترة القياس بأثر رجعي ستنتج عنه على األقل في فائدتين مهمتين

تجنب المحاسبة المتشعبة بين منشآت الواليات المتحدة ) ب(وفي معلومات الفترة المقارنة 
استنتج مجلس معايير المحاسبة . والمنشآت األخرى وتخفيض بنود التسوية وتكاليفها المرافقة

رير كما عمل مجلس معايير المحاسبة الدولية في تطوير المعيار الدولي إلعداد التقا، المالية
  . أن تلك المنافع اإلجمالية تفوق التكاليف المحتملة للتطبيق بأثر رجعي، المالية

  
 أولئك الذين طبقوا المبادئ عموماً (٢٠٠٥لم يوافق بعض المجيبين على مسودة العرض لعام    ٣٩٧ إستنتاج

على التطبيق ) لية األمريكية أكثر من المعيار الدولي إلعداد التقارير الماعموماًالمحاسبية المقبولة 
، اعتبروا تعديالت فترة القياس مشابهة للتغييرات في التقديرات. بأثر رجعي لتعديالت فترة القياس

 ١٥٤الحظوا أن بيان مجلس معايير المحاسبة المالية . التي تتم المحاسبة عليها بأثر رجعي
ومجلس معايير ) ١٥٤الية بيان معايير المحاسبة الم" (ت األخطاءصحيحاًالتغييرات المحاسبية وت"

يتطلبان " سياسات المحاسبة والتغييرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية"المحاسبة الدولية 
  .  إعادة بيان األخطاءأوكالهما التعديل بأثر رجعي فقط للتغيرات في السياسة المحاسبية 
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 إندماجأن تعديالت فترة القياس في الحظ المجلسان ، عتبارعند أخذ تلك اإلجابات بعين اإل   ٣٩٨ إستنتاج

األعمال تختلف عن التغييرات في التقديرات التي تم التعامل معها عن طريق بيان معايير 
تنتج تعديالت فترة القياس من . ٨ ومجلس معايير المحاسبة الدولية ١٥٤المحاسبة المالية 

 والتي ستمالك تاريخ اإل والمصالح غير المضبوطة كما هياتلتزامالمعلومات عن األصول واإل
على خالف ذلكـ، تنتج التعديالت على التغيرات في التقديرات . تتوفر فقط بعد ذلك التاريخ

 من التغيرات في الحقائق والظروف التي تؤثر على التقدير على سبيل المثال، التغيير في عموماً
  . التكنولوجيا الذي يؤثر على العمر المفيد لألصل

  
 األعمال أكثر تشابها مع األحداث ندماجنتج المجلسان أن التعديالت خالل فترة القياس التالية إلاست  ٣٩٩إستنتاج

األحداث بعد فترة إعداد " ١٠ معيار المحاسبة الدولي(التعديلية بعد نهاية فترة إعداد التقارير 
 نهاية الفترة يتم تخويل أثار األحداث التي تحصل بعد. منها للتغيرات في التقديرات ) "التقارير

المحاسبية لكن قبل البيانات المالية للفترة بإصدار وتقديم أدلة على الظرف الذي تواجد في تاريخ 
بشكل مشابه، ينبغي أن تنعكس . البيانات المالية التي تنعكس في البيانات المالية حتى ذلك التاريخ
 األحوال التي أول على الظروف أثار المعلومات التي تتوفر أوال خالل فترة القياس وتقدم الدلي

  .  في عملية المحاسبة عند ذلك التاريخستمالكتواجدت في تاريخ اإل
  

 بتعديالت فترة القياس بأثر رجعي فقط غير متوافقة مع مبادئ عترافينبغي أن يكون اإل  ٤٠٠إستنتاج
ت التطبيقية بالرغم أن المجالس تفهم المشكال، لذلك.  والقياس في المعايير المعدلةعترافاإل

وغيرها بالنسبة للتعديالت بأثر رجعي، على الموازنة، إال أنهم استنتجوا أن طلب مثل هذه 
  . مالئماًالتعديالت في هذا الموقف يعتبر 

  

  فصاحاتاإل
  

 ينتج في تغير هام في عمليات المنشأة، فان طبيعة ومدى المعلومات غالباً األعمال إندماجألن   ٤٠١إستنتاج
ت المستخدمين على تقييم أثار مثل هذه التغييرات على قدراً حول المعامالت تدعم المفصح عنها

 من مشاريعهم الخاصة التي كجزءبناءا على ذلك، .  خسائر ما بعد الدمج والتدفق النقديأوأرباح 
 ، فان مجلس١٤١ وبيان معايير المحاسبة المالية ٣ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية إلىأدت 

 الفائدة من متطلبات عتبارمعايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة المالية أخذا بعين اإل
، بالتتابع، ١٦ مجلس ممارسات التدقيق ورأي ٢٢ معيار المحاسبة الدولياإلفصاح المطلوبة من 

لمحاسبة المالية  وبيان معايير ا٣تابع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية . ستمالكألسلوب اإل
 األعمال التي بقيت مترابطة، عزلت تلك التي لم ندماج من المتطلبات األولية إلفصاحات اإل١٤١

في المرحلة الثانية من .  القياسأو عترافتعرف تلك التي تأثرت بالتغييرات في متطلبات اإل
 لمتطلبات عتبار األعمال، تبن المجلسان بشكل أساسي نفس مصدر إعادة اإلإندماجمشروعهم في 

 و، ١٤١ وبيان معايير المحاسبة المالية ٣اإلفصاح في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 المحددة المطلوبة من المجيبين على مسودة العرض لعام فصاحات اإلعتبار بعين اإلأيضاًاخذوا 
٢٠٠٥ .  

  
 وبيان ٣عيار الدولي إلعداد التقارير المالية تراجع بقية هذا القسم التغييرات التي قام بها الم  ٤٠٢إستنتاج

معيار  و١٦ مجلس ممارسات التدقيق لمتطلبات اإلفصاح لرأي ١٤١معايير المحاسبة المالية 
-٤٠٣فقرات اإلستنتاجثم تناقش ). ٤١٨-٤٠٣ستنتاجاإلفقرات ( بالتتابع ٢٢ المحاسبة الدولي

لة لمتطلبات اإلفصاح للمعيار الدولي إلعداد  التغييرات التي تقوم بها المعايير المعد٤٢٨إستنتاج
  . ١٤١ وبيان معايير المحاسبة المالية ٣التقارير المالية 
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   ١٤١متطلبات اإلفصاح لبيان معايير المحاسبة المالية 
   الصورية واألرباحاإلفصاح عن المعلومات حول تخصيص سعر الشراء والمبيعات 

  

 للقيم العادلة المخصصة لكل فئة  مسطحاً إفصاحا١٩٩٩ًلعام كانت ستتطلب مسودة العرض   ٤٠٣إستنتاج
 المقدمة في بيان الموقف المالي والمبالغ الجارية المرتبطة اتلتزامرئيسية من األصول واإل

 المبيعات إفصاحات مسودة العرض عزل أيضاً إقترحت. هاإستمالكللمنشأة المستملكة مباشرة قبل 
  . ١٦ مجلس ممارسات التدقيقبل رأي والمكاسب الصورية المطلوبة من ق

  
وافق تقريبا نصف المجيبين الذين علقوا على المتطلب المقترح لإلفصاح عن المعلومات حول   ٤٠٤إستنتاج

تخصيص سعر الشراء على أن المعلومات ستكون مفيدة في تقييم المكاسب والتدفقات النقدية لما 
عض المجيبين عن فائدة اإلفصاح المقترح عن على أية حال، تساءل ب.  للمستملكستمالكبعد اإل

 المفترضة، اتلتزامالمعلومات حول المبالغ الجارية للمنشأة المستملكة لألصول المستملكة واإل
 أعدت على أساس غير أوتحديدا إذا لم تكن البيانات المالية للمنشأة المستملكة مدققة محاسبيا 

 أكد مجلس معايير عتباربعد اخذ هذه اآلراء بعين اإل. ية األمريكعموماًالمبادئ المحاسبية المقبولة 
ه بأن المعلومات حول تخصيص سعر الشراء للفئات الرئيسية لألصول إستنتاجالمحاسبة المالية 

 في تقييم المبلغ والتوقيت للتدفقات النقدية  في بيان الموقف المالي سيكون مفيداًاتلتزامواإل
افق على أن المعلومات حول المبالغ الجارية المرتبطة يمكن أن على أية حال، فقد و. المستقبلية

 اإلفصاح عن المعلومات ١٤١لذلك، تطلب بيان معايير المحاسبة المالية . تكون ذات فائدة محدودة
 في بيان الموقف المالي للمنشأة لتزامحول تخصيص سعر الشراء لكل فئة رئيسية من األصل واإل

  . ا الجارية السابقةالمستملكة لكن ليست مبالغه
  

دخل بيان معايير المحاسبة المالية متطلبات اإلفصاح أ، عتباربعد اخذ أراء المجيبين بعين اإل  ٤٠٥إستنتاج
على أية . ١٦ مجلس ممارسات التدقيق من رأي ١٤١الصوري في بيان معايير المحاسبة المالية 

نشآت غير الحكومية من متطلبات اإلفصاح  إعفاء المأيضاًحال، تابع بيان معايير المحاسبة المالية 
حث المعدون ومدققو الحسابات للمنشآت غير الحكومية بيان معايير المحاسبة المالية . الصوري

 عزل ٧٩ من قبل بيان معايير المحاسبة المالية اًإبتدائيعلى متابعة ذلك اإلعفاء والذي تم تقديمه 
  . المشاريع غير الحكومية األعمال عن طريق ندماج المحددة إلفصاحاتاإل

  
   المرتبطة بالشهرة فصاحاتاإل

  

 ١٦٠إستنتاج الفقرة أنظر(م لبيان معايير المحاسبة المالية ٢٠٠١ستكون مسودة العرض لعام   ٤٠٦إستنتاج
 ستمالكأسباب اإل) أ(قد تطلبت من المستملك أن يفصح عن ) لمناقشة مسودة العرض تلك

مبلغ الشهرة ) ب(و سعر الشراء الذي نتج في الشهرة إلىمتضمنة وصف الحقائق التي أدت 
كان المتطلب لإلفصاح عن الشهرة من قبل . المخصص لكل قطاع مشمول في التقارير المالية

 على المنشآت التي تندرج ضمن مجال بيان معايير القطاع المشمول بالتقارير المالية مقتصراً
 إقترحت.  المعلومات المرتبطةولمشروع  حول قطاعات افصاحات اإل١٣١المحاسبة المالية 
 الطلب باإلفصاح عن مبالغ الشهرة المتوقع أن تكون قابلة لالقتطاع أيضاًمسودة العرض 

 إلى األعمال الهام كان مهما بالنسبة إندماجن أ باًإبتدائيألغراض الضرائب إذا اعترفت الشهرة 
 أكد بيان معايير عتبارت المجيبين بعين اإلبعد اخذ تعليقا. التكلفة اإلجمالية للمنشأة المستملكة

ن المعلومات ستكون مفيدة في تقدير المبلغ والتوقيت لخسائر انخفاض أه بإستنتاجالمحاسبة المالية 
  .  ذلك اإلفصاح١٤١القيمة المستقبلية، وتطلب بيان معايير المحاسبة المالية 
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   الشهرةعدا اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة باألصول غير الملموسة
  

   

 بالنسبة للتكاليف اإلجمالية للمنشأة إذا كان المبلغ المخصص لألصول غير الملموسة هاماً  ٤٠٧إستنتاج
 تطلب اإلفصاح عن المعلومات التالية لمساعدة ١٤١المستملكة، فان بيان معايير المحاسبة المالية 

  -:ت النقدية المستقبليةمستخدمي البيانات المالية في تقييم المبلغ والتوقيت للتدفقا

مبلغ إجمالي مخصص لألصول غير الملموسة الخاضعة لألقساط والمبلغ اإلجمالي   )أ (
  المخصص لتلك التي ال تخضع لألقساط؛

  المبلغ المخصص لكل فئة أصل غير ملموس؛  )ب (

 كل أوبالنسبة لألصول غير الملموسة لألقساط، المتوسط المرجح لفترة األقساط إلجمالي   )ج (
  وي ملموس؛ أصل غير رئيس

 في كال الفئتين اإلجمالي ولكل فئة سواءالمبلغ الخاص بالقيمة المتبقية المفترضة الهامة،   )د (
  . رئيسية لألصل غير الملموس

  
  متطلبات اإلفصاح األخرى

 
  

واإلفـصاح عـن    ،  وتطلب بيان معايير المحاسبة الماليـة     ،  ١٩٩٩ مسودة العرض لعام     إقترحت  ٤٠٨إستنتاج
 األعمال غير الهامة والتي تكون هامة في اإلجمالي المكتمل فـي فتـرة              دماجنمعلومات محددة إل  

  -:إعداد التقرير

   ؛عدد المنشآت المستملكة ووصف مختصر لها  )أ (

 القابلة أووعدد مصالح حق الملكية الصادرة ، التكلفة اإلجمالية للمنشآت المستملكة  )ب (
  ؛لإلصدار والقيمة المخصصة لها

 تعليقات والمعاملة المحاسبية التي ستتم متابعتها أو خيارات أوالمبلغ اإلجمالي ألي دفعات   )ج (
إذا كانت هامة بشكل محتمل بالنسبة (ينبغي أن يحصل أي شرط من مثل هذه الشروط 

  ؛ و)للتكلفة اإلجمالية للمنشآت المستملكة

 هامة إذا كان المبلغ المخصص للشهرة إستمالكالمعلومات حول الشهرة المطلوبة لعملية   )د (
  . ألصول غير ملموسة أخرى مطلوبة هامة بالنسبة للتكلفة اإلجمالية للمنشآت المستملكة اأو

  
، وتطلب بيان المعايير المحاسبية أن المعلومـات        ١٩٩٩ مسود العرض لعام     إقترحتإضافة لذلك     ٤٠٩ إستنتاج

 بعـد    لدمج أعمال هام مكتمل    أيضاًالمطلوب اإلفصاح عنها لدمج أمال مكتمل سيتم اإلفصاح عنه          
إال إذا لم يكن اإلفصاح     (تاريخ الميزانية العمومية لكن قبل أن يتم تصديق البيانات المالية لإلصدار          

كان هذا المتطلب متوافقا مع المعـايير التـدقيق علـى           ).  للتطبيق قابالًعن مثل هذه المعلومات     
  . األحداث الالحقة

  
   في المعلومات المالية المرحلية فصاحاتاإل

  

أوصى العديد من المحللين والمستخدمين أنه ينبغي مجلس معايير المحاسبة أن يطلـب اإلفـصاح                 ٤١٠إستنتاج
عن اإليرادات والمكاسب الصورية المكملة في المعلومات المالية المرحلية ألن كـل المعلومـات              

مجلـس  عدل بيان المعايير المحاسـبة الماليـة رأي         . ستكون أكثر فائدة إذا توفرت بشكل مبكر      
  . ليتطلب اإلفصاح عن تلك المعلومات" إعداد التقارير المالية المرحلية "٢٨ ات التدقيقممارس
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  متطلبات اإلفصاح عن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
  

عرف المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ثالثة أهداف تعتزم متطلبات اإلفصاح الخاصـة بـه                 ٤١١إستنتاج
  -:، لتزويد مستخدمي البيانات المالية للمستملك بالمعلومات التي تمكنهم من تقييمتحديدا، كمبيتها

 بعد تاريخ   أو األعمال اللذان تأثر خالل فترة إعداد التقرير         ندماجالطبيعة والتأثير المالي إل     )أ (
  . الميزانية العمومية لكن قبل أن يتم تصديق البيانات لإلصدار

ائر وتصحيح األخطاء والتعديالت األخرى المعترف بهـا        التأثيرات المالية لألرباح والخس     )ب (
 الفتـرات   أو األعمال التي تأثرت في الفترة الحالية        إندماجفي الفترة الحالية والتي ترتبط ب     

  . السابقة
  . التغير في المبلغ الجاري للشهرة خالل الفترة  )ج (

  
ح الضرورية لتلبيـة األهـداف عـن        بدء مجلس معايير المحاسبة الدولية نقاشه لمتطلبات اإلفصا         ٤١٢إستنتاج

 تاريخ التبادل، والقيمة العادلة ألدوات حق       – األعمال   إندماج" ٢٨طريق تقييم متطلبات في تفسير      
استنتج مجلس معايير المحاسـبة الدوليـة أن المعلومـات          . ٢٢ ومعيار المحاسبة الدولي     "الملكية

 األعمال إندماج من تكلفة كجزءصادرة حول أدوات حق الملكية ال ٢٨ للتفسير وفقاًالمفصح عنها 
لـذلك،تابع المعيـار الـدولي      . ساعدت في تلبية الهدف األول من الثالثة أهداف المذكورة أعاله         

  . ٢٨لألعداد التقارير المالية متطلبات اإلفصاح في تفسير 
  
 ٢٨فـسير    للت وفقاً ابقاًس أن المعلومات المفصح عنها      أيضاًاستنتج مجلس معايير المحاسبة الدولية        ٤١٣إستنتاج

  وشهرة ساعدت في تلبية األهداف فـي الفقـرة  إستمالك األعمال المصنفة كعمليات إندماجحول 
معيار المحاسبة الـدولي    تابع المعيار الدولي متطلبات اإلفصاح المرتبطة في        ،   لذلك ٤١١ إستنتاج

دولي إلعداد التقارير المالية    المعدلة حسب الضرورة لتعكس التغييرات التي قام بها المعيار ال         ،  ٢٢
اإلفصاح عن المبلغ الخاص  ٢٢معيار المحاسبة الدولي تطلب . ٢معيار المحاسبة الدولي لشروط 

 التغييرات المتعاقبـة    أو الناجمة عن التعريف     -:"الشهرة السلبية  "أوبأي تعديل خالل فترة الشهرة      
تطلب المعيار الـدولي إلعـداد      . ة المشترية  القابلة للتحديد للمنشأ   اتلتزام اإل أوفي قيمة األصول    

ة للدمج بعـد أن     بتدائيأن يعدل المحاسبة اإل   ،  مع توضيحات محددة  ،  التقارير المالية من المستملك   
لذلك، راجع العيار الدولي ألعداد التقارير الماليـة        .  فقط لتصحيح األخطاء   ةاكتملت تلك المحاسب  
ـ        ٢٢معيار المحاسبة الدولي    متطلب اإلفصاح ل   ت صحيحاً ليتطلب إفصاح عن المعلومات حـول ت

  . األخطاء المطلوب اإلفصاح عنها من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية
  
ثم قام مجلس معايير المحاسبة الدولية إذا ما كان ينبغي أن يتم إدخال أي متطلبات إفصاح إضافية                   ٤١٤إستنتاج

كد بأن أهداف اإلفصاح الثالثة تمت تلبيتها وأخـذت          المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية للتأ      إلى
، نتيجة لـذلك .  متطلبات اإلفصاح في المعايير المتطابقة لواضعي معاييرها الشركاء    عتباربعين اإل 

، عـرف مجلـس معـايير       ٣ على مسودة العـرض      عتباروبعد أخذ تعليقات المجاوبين بعين اإل     
 اإلضافية للمـساعدة    فصاحاتاإل،  د التقارير المالية  وتطلب المعيار الدولي إلعدا   ،  المحاسبة الدولية 

  -:٤٤ إستنتاجفي تلبية الهدف األول من أهداف اإلفصاح الثالثة في الفقرة 

  -:لكل دمج أعمال تأثر خالل الفترة  )أ (

ـ  أو لكـل فئـة مـن أصـول          ستمالكالمبالغ المعترف بها في تاريخ اإل      )١(  اتإلتزام
المبالغ الجاريـة   ،  إذا كانت قابلة للتطبيق    ، المشروطة للمنشأة المستملكة   اتلتزامواإل

 للمعيار الدولي ألعداد التقـارير الماليـة        وفقاًلكل من هذه الفئات ط، يتم تحديدها        
  . إذا كان مثل هذا اإلفصاح غير قابل للتطبيق. مباشرة قبل الدمج
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 تشمل وصف لكل أصل غيـر       – بالشهرة   عترافوصف للحقائق التي ساهمت باإل     )٢(
 به بشكل منفصل عن الشهرة وتوضيح بسبب عدم التمكين          عتراف اإل ملموس لم يتم  

إذا تجاوزت مـصالح    . من قياس القيمة العادلة لألصل غير الملموس بشكل موثوق        
المستملك في صافي األصول القابلة للتحديد للمنشأة المستملكة التكاليف، تم الطلـب            

 . من المستملك وصف طبيعة تلك الزيادة
 مشمولة في أرباح    ستمالك الخسائر للمنشأة المستملكة منذ تاريخ اإل      أومبلغ األرباح    )٣(

إذا كان مثل هذا    . ما لم يكن اإلفصاح غير قابل للتطبيق      ،   خسائر المستملك للفترة   أو
اإلفصاح غير قابل للتطبيق، يفصح المستملك عن تلك الحقيقة، مع توضيح سـبب             

 . عدم قابلية اإلفصاح للتطبيق
 اإلفصاح عنها لكل دمج أعمال والتي تأثرت خالل الفتـرة بالمجمـل             المعلومات المطلوب   )ب (

  .  األعمال والتي تعتبر بشكل منفرد وغير هامةندماجإل

 لجميـع   سـتمالك  الخسائر للمنشأة المدمجة للفترة حيث تـاريخ اإل        أواإليرادات واألرباح     )ج (
مـا لـم يكـن هـذا     ،  األعمال التي تأثرت خالل الفترة التي كانت بداية تلك الفترة       إندماج

  . اإلفصاح غير قابل للتطبيق
  
، تطلب المعيار الدولي إلعـداد      ٤١١ إستنتاجللمساعدة في تلبية هدف اإلفصاح الثاني في الفقرة           ٤١٥إستنتاج

 خسارة معترف بها في الفتـرة       أو اإلفصاح عن المبلغ والتوضيح ألي ربح        أيضاًالتقارير المالية   
  -:الحالية واللذان كالهما

 إندماج المشروطة المفترضة في     اتلتزام اإل أو القابلة للتحديد المكتسبة     لطان باألصو يرتب  )أ (
   ؛ و السابقةأواألعمال الذي تأثر في الفترة الحالية 

 لفهـم اإلنجـاز     مالئماً الحدث الذي كان فيه اإلفصاح       أو الطبيعة   أووكان بمثل هذا الحجم       )ب (
 . المالي للمنشأة المدمجة

  
، استنتج مجلس المعايير المحاسبية     ٤ إستنتاجة في تحقيق هدف اإلفصاح الثالث في الفقرة         للمساعد  ٤١٦إستنتاج

الدولية أن المتطلب السابق لإلفصاح عن تسوية المبلغ الجاري للشهرة في بداية ونهايـة الفتـرة                
  لصافي فروقات معدل التبادل الناشئ خالل الفتـرة         منفصالً ينبغي أن يتم تعديله ليتطلب إفصاحاً     

  . لـ مجلس معايير المحاسبة الدولية تأثير التغييرات في معدالت الصرف األجنبيةوفقاً
   

الحظ مجلس المحاسبة الدولية أنه قد يكون هنالك مواقف تلبي فيها المعلومات التي يتم اإلفـصاح                  ٤١٧إستنتاج
لدولي إلعـداد   عنها بموجب المتطلبات المحددة بشكل كامل أهداف، اإلفصاح الثالثة لـ المعيار ا           

تطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية اإلفصاح عـن أي          ،  في ذلك الموقف  . التقارير المالية 
  . معلومات ضرورية إضافية لتلبية تلك األهداف

  
 من المستملك اإلفصاح عن عـدد أدوات حـق          أيضاًتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية         ٤١٨إستنتاج

 األعمال والقيمة العادلة لتلك األدوات      إندماج من تكلفة    كجزء القابلة لإلصدار    أوادرة  الملكية الص 
ليتطلب بشكل واضـح     ٢٢معيار المحاسبة الدولي    بالرغم أن   . واألساس لتحديد تلك القيمة العادلة    

لى إال إن مجلس المعايير المحاسبة الدولية استنتج أنه كان ينبغي ع          ،  اإلفصاح عن تلك المعلومات   
 ووصف لثمن الشراء المـدفوع      ستمالك من اإلفصاح عن تكلفة عملية اإل      كجزءالمستملك تقديمها   

قـرر  . ٢٢معيار المحاسـبة الـدولي       من   ٧٨ إستنتاج للفقرة   وفقاً القابلة للدفع بشكل مشروط      أو
ـ               داد مجلس معايير المحاسبة الدولية أنه لتجنب التطبيق غير المتناسق، فعلى المعيار الـدولي إلع

  . التقارير المالية أن تطلب وبشكل واضح اإلفصاح عن تلك المعلومات
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  متطلبات اإلفصاح في المعايير المعدلة
  

ة ينبغي أن تشمل األهداف الكلية لإلفصاح عن المعلومات التـي           معدلقرر المجلسان أن المعايير ال      ٤١٩إستنتاج
إن .  األعمالندماجييم التأثيرات المالية إل يمكن أن تكون مفيدة للمستثمرين والدائنين وغيرهم في تق        

، هي  معدل ال ٣ من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية        ٦١ و ٥٩األهداف، المذكورة في الفقرتين   
 ومسودة العـرض لعـام      ٣في جوهرها نفسها الواردة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية           

، والذين ناقشوا اإلفصاحات المقترحة،     ٢٠٠٥ لعام   وافق المجاوبون على مسودة العرض    .  ٢٠٠٥
غير أن المجلسين، وعند إعادة دراسة مسودة العرض تلـك، قـد            .  على أهداف اإلفصاح   عموماً

، من أجل تقديم المعلومـات      ٣الحظا أن الهدف الثالث في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية           
أة من تقييم التغييرات في القيمة المسجلة للشهرة خالل         التي تمكن مستخدمي البيانات المالية للمنش     

وبالتالي، دمج المجلسان هـذين     . ٦١يتم تضمينها بشكل فعال في الهدف الوارد في الفقرة          ،  الفترة
  . الهدفين معاً

  
ر  المجلسين، كما فعل مجلس المعايير المحاسبة الدولية أثناء وضع المعيااستنتج كالً، إضافة لذلك  ٤٢٠إستنتاج

تعريف جميع المعلومات )  الممكنأو(، أنه ليس من الضروري ٣الدولي إلعداد التقارير المالية 
وبدال .  األعمالإندماجالمحددة التي يمكن أن تكون ضرورية لتلبية تلك األهداف لكافة عمليات 

لب من  لتلبية تلك األهداف وتتطعموماًة إفصاحات معينة مطلوبة معدلمن ذلك، تحدد المعايير ال
 إندماجالشركات المشترية اإلفصاح عن أي معلومات إضافية حول الظروف المحيطة بعملية 

 من المعيار الدولي إلعداد التقارير ٦٣فقرة ( لتلبية تلك األهداف ضرورياًأعمال معينة يعتبرونه 
  ). معدل ال٣المالية 

  
 وبيان معايير ٣ إلعداد التقارير المالية تشمل التغييرات في متطلبات اإلفصاح للمعيار الدولي  ٤٢١إستنتاج

 المعلومات التي اعتمدت على تطبيق أو إلغاء اإلفصاحات عن المبالغ ١٤١المحاسبة المالية 
ها إستبدال التي يتم لتزاماتلتعيين المبالغ لألصول واإل) سعر الشراء(طريقة تخصيص التكلفة 

يتم تعديل بعض من تلك . ةمعدلمعايير البواسطة مبدأ القياس بالقيمة العادلة الوارد في ال
اإلفصاحات لإلبقاء على المعلومات ولكن مع مطابقة المبالغ التي سيتم اإلفصاح عنها مع مبدأ 

  . القياس بالقيمة العادلة
  

 تلك التي يشملها المعيار الدولي إلعداد التقارير إلىأضاف المجلسان بعض متطلبات اإلفصاح   ٤٢٢إستنتاج
وتظهر .  كالهما كما عدال وألغيا البعض اآلخرأو ١٤١ بيان معايير المحاسبة المالية وأ ٣المالية 

 طريقة ارتباط التغييرات مع المتطلبات السابقة لكل مجلس إلىهذه التغييرات أدناه مع اإلشارة 
ات المرتبطة مباشره بهذا ستنتاج المناقشات المعنية في أجزاء أخرى من أساس اإلإلىواإلشارات 

  .لخصوصا

، قام المجلسان بإضافة ٢٠٠٥ على طلبات بعض المعلقين على مسودة العرض للعام رداً  )أ (
 كل من المعيار الدولي إلعداد إلىإفصاح عن المعلومات المطلوبة والمتعلقة بالذمم المدينة 

  .)٢٦٠-٢٥٨ فقرات اإلستنتاج (١٤١ وبيان معايير المحاسبة المالية ٣التقارير المالية 

 وبيان معايير ٣لسان كل من إفصاحات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية عدل المج  )ب (
 األعمال لجعلها متسقة إندماج المتعلقة بالمقابل النقدي المحتمل في ١٤١المحاسبة المالية 

 ٦٤ إستنتاجوتصف الفقرة . ة الخاصة بالمقابل النقدي المحتملمعدلمع متطلبات المعايير ال
 اإلفصاحات المعينة والمتطلبة معدل ال٣الدولي إلعداد التقارير المالية من المعيار ) ز(

  .حالياً

 حول إفصاحاً ١٤١ بيان معايير المحاسبة المالية إلىأضاف مجلس معايير المحاسبة المالية   )ج (
، إذا أمكن تطبيقه، لفترة ال تقل عن الفترة الممتدة من تاريخ مشتراهإيراد وأرباح المنشأة ال

وال ُيقتضى اإلفصاح إال من المنشآت التجارية العامة .  ولغاية نهاية السنة الجاريةستمالكاإل
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 ستمالكعن السنة الجارية والفترة المرحلية الحالية والفترات المرحلية التراكمية من تاريخ اإل
 بالفعل ٣واقتضى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية .  ولغاية نهاية السنة الجارية

 خسارة المنشأة أو المدرجان في ربح مشتراه خسارة المنشأة الأوصاح عن مبلغ ربح اإلف
 للفترة، إال إذا كان ال يمكن تطبيق ذلك؛ أضاف مجلس معايير المحاسبة الدولية مشتراهال

  ).٤٢٨-٤٢٣ فقرات اإلستنتاج. ( ذلك اإلفصاحإلىإيرادات 

يير المحاسبة المالية الخاص بمعلومات عدل مجلس معايير المحاسبة المالية إفصاح بيان معا  )د (
تكميلية صورية حول نتائج العمليات للفترة المقارنة السابقة التي يتم عرضها للتركيز على 

 كافة إستمالكإيراد وأرباح المنشأة المدمجة لفترة إعداد التقارير المقارنة السابقة كأن تاريخ 
ان في بداية فترة إعداد التقارير السنوية  األعمال خالل السنة الجارية  قد كإندماجعمليات 

وقد . وال ُيقتضى اإلفصاح إال من المنشآت العامة وإذا أمكن تطبيقه فقط. المقارنة السابقة
  .)٤٢٨ اإلستنتاجفقرة . (قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية عدم إضافة ذلك اإلفصاح

 المتعلق ١٤١معايير المحاسبة المالية استبدل مجلس معايير المحاسبة المالية إفصاح بيان   ) هـ(
 المدرجة في بيان الدخل الخاص بالمنشأة المدمجة مشتراهبفترة نتائج عمليات المنشأة ال

 منذ ٣ وهو إفصاح اقتضاه المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية – ستمالكبإفصاح تاريخ اإل
يجيز اإلجراء البديل المتعلق باإلبالغ ) ر (١٤١ولم يعد بيان معايير المحاسبة المالية . البداية

 أو( قد حدث في بداية العام ستمالك كأن يكون اإلمشتراهعن إيرادات ومصاريف المنشأة ال
فقرات . (ستمالك في فترة ما قبل اإلمشتراهمع الحد من إلغاء أرباح المنشأة ال) تاريخ معين
  ).١١٠-١٠٨ اإلستنتاج

 وبيان ٣ل من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية أجرى المجلسان تنقيحا إلفصاحات ك  )و (
 وبالتالي جعلها ستمالك حول الظروف المحتملة في تاريخ اإل١٤١معايير المحاسبة المالية 

 الناشئة من الظروف لتزاماتة المتعلقة باألصول واإلمعدلمتسقة مع ما تقتضيه المعايير ال
محاسبة الدولية حول الظروف المحتملة عن وتختلف إفصاحات مجلس معايير ال. المحتملة

إفصاحات مجلس معايير المحاسبة المالية حول الظروف المحتملة ألن متطلبات االعتراف 
  ).٢٧٨-٢٦٥ فقرات اإلستنتاج. (التي تتعلق بها تلك اإلفصاحات مختلفة

 عن ١٤١ بيان معايير المحاسبة المالية إلى إفصاحاًأضاف مجلس معايير المحاسبة المالية   )ز (
 المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية أصالًقتضاه إ والذي ستمالكمبلغ التكاليف المتعلقة باإل

 وبيان معايير ٣ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية إلى إفصاحاً، كما أضاف المجلسان ٣
روف  المعترف به كمصستمالكعن مبلغ التكاليف المتعلقة باإل١٤١المحاسبة المالية 

  . بند سطر بيان الدخل الشامل الذي يتم اإلبالغ عن ذلك المصروف فيهإلىباإلضافة 

 الذي يقتضي ١٤١ألغى مجلس معايير المحاسبة المالية متطلب بيان معايير المحاسبة المالية   )ح (
 إلىاإلفصاح عن مبلغ البحث والتطوير الجاريين والذي تم تحقيقه وحسابه وخصمه مباشرة 

ولم يعد بيان معايير المحاسبة . ٤ لتفسير مجلس معايير المحاسبة المالية وفقاًالمصروف 
  ).١٥٥-١٤٩فقرات اإلستنتاج . (يجيز هذا اإلجراء) ر(١٤١المالية 

 وبيان معايير ٣ كل من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية إلى إفصاحاًأضاف المجلسان   )ط (
 أي مبلغ آخر تم االعتراف أو ستمالكي تاريخ اإل عن القيمة العادلة ف١٤١المحاسبة المالية 

 وتقنيات التقييم والمدخالت النموذجية الرئيسية مشتراهبه للحصة غير المسيطرة في المنشأة ال
 وفقاًكما تفصح المنشأة التي تعد بياناتها المالية . التي يتم استخدامها لتحديد تلك القيمة
لية عن أساس القياس الذي تم تحديده للحصة غير للمعايير الدولية إلعداد التقارير الما

  .المسيطرة

 المعيار إلى إفصاحاً األعمال الذي تم تحقيقه على مراحل، أضاف المجلسان إندماجلغايات   )ي (
 عن القيمة العادلة ١٤١ وبيان معايير المحاسبة المالية ٣الدولي إلعداد التقارير المالية 

 مشتراه في المنشأة السابقاًعليها المنشأة المشترية الخاصة بحصة حقوق الملكية التي حصلت 
 من المعيار الدولي إلعداد التقارير ٤٢ للفقرة وفقاً الخسارة المعترف بهما أوومبلغ الكسب 

 أو وبند السطر في بيان الدخل الشامل الذي يتم االعتراف بذلك الكسب معدل ال٣المالية 
  .الخسارة فيه
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 عن ١٤١بة المالية إفصاح بيان معايير المحاسبة المالية استبدل مجلس معايير المحاس  )ك (
بإفصاح عن مبلغ أي كسب " الشهرة السلبية"المكاسب غير العادية المعترف بها لصالح 

معترف به في فترة الشراء بأسعار منخفضة وبند السطر في بيان الدخل الشامل الذي يتم 
راء تسبب المعاملة في الكسب  وصف األسباب وإلىاالعتراف بالمبلغ فيه باإلضافة 

 ٣وقد اقتضى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ). ٣٨١–٣ ٧١ فقرات اإلستنتاج(
رغم أنه لم يكن يسمى بالكسب على الشراء بأسعار (اإلفصاح عن ذلك المبلغ منذ البداية 

  ).منخفضة

 وبيان معايير ٣ة  كل من المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليإلىأضاف المجلسان   )ل (
من المعيار الدولي ) ١ (٦٤ إستنتاج إفصاحات تم وصفها في الفقرة ١٤١المحاسبة المالية 

 األصول وافتراض إستمالك عن المعامالت المنفصلة عن ٣إلعداد التقارير المالية 
 أن ٢٠٠٥وقد اقترحت مسودة العرض للعام . مشتراه في مقابل المنشأة اللتزاماتاإل

 مشتراه بين المنشأة المشترية والمنشأة السابقاًاحات عن العالقات الموجودة تقتضي إفص
 على كما وسع المجلسان نطاق اإلفصاح ليشمل كافة المعامالت المنفصلة رداً. فقط

  .المالحظات على مسودة العرض

 وبيان ٣ المجلسان اإلفصاحات الموجودة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية عدل  )م (
 عن جوانب تخصيص سعر الشراء الذي لم يكتمل بعد ١٤١عايير المحاسبة المالية م

توجد هذه اإلفصاحات . ة المتعلقة بقياس الفترةمعدللجعلها متسقة مع متطلبات المعايير ال
  .معدل ال٣من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ) أ(٦٧ إستنتاجالمحددة في الفقرة 

لمحاسبة الدولية اإلفصاح المتطلب في المعيار الدولي إلعداد التقارير ألغى مجلس معايير ا  )ن (
 للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لكل وفقاً مشتراهالمالية عن القيم المسجلة للمنشأة ال

نتهى مجلس معايير المحاسبة الدولية إو. ندماجها مباشرة قبل اإلإلتزاماتفئة من أصولها و
 تكاليف جوهرية بسبب عدم تطبيق المنشأة غالباًذا اإلفصاح قد يشمل  أن توفير هإلى
 للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وأن تلك التكاليف قد تتجاوز منافع مشتراهال

  . المستخدمينإلىالمعلومات 
  

اإلفصاح عن المعلومات حول إيراد ما بعد اإلندماج والربح أو الخسارة 
  للمنشأة المشتراه

 أن تفصح المنشأة، لكل ٣من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ) ف(٦٤/تقتضي الفقرة ب  ٤٢٣ستنتاجإ
، عن مبالغ اإليراد )جوهرياًها مجتمعة إندماجواألعمال الصغيرة التي يعتبر ( أعمال إندماج

ان الدخل الشامل  المدرج في بيستمالك منذ تاريخ اإلمشتراه الخسارة العائدة للمنشأة الأووالربح 
، ناقش مجلس ٢٠٠٣وخالل اجتماعه بمستخدمي البيانات المالية في أغسطس . الموحد للفترة

معايير المحاسبة المالية الفائدة المحتملة من المعلومات حول الزيادات وحاالت النقص في إيرادات 
األرباح الناشئة من ها في مقابل اإليرادات وإستمالك من األعمال التي ندماجوأرباح ما بعد اإل

وتساءل مجلس معايير المحاسبة ). النمو الطبيعي (أصالًالعمليات التي تملكها المنشأة المشترية 
 فيما إذا كانت المعلومات مطلوبة لإلفصاح الصوري التكميلي إليراد ونتائج عمليات أيضاًالمالية 

 األعمال خالل العام الذي يبدأ إندماج كافة عمليات إستمالكالمنشأة المدمجة للفترة الحالية كتاريخ 
 أن اإلفصاح ١٤١ويفيد بيان معايير المحاسبة المالية . من بداية فترة إعداد التقارير السنوية

 ٣ والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ١٦ على رأي مجلس ممارسات التدقيق بناءالموجه 
  .  مشابهاإفصاحاًاقتضى 

  
معايير المحاسبة المالية إذا ما كانت تلك اإلفصاحات موجهة ألغراض مشابهة و، إذا بحث مجلس   ٤٢٤إستنتاج

والحظ مجلس معايير المحاسبة المالية أن . ما كان كذلك، إذا كان ألحدهما أفضلية على األخرى
 مستحيلة إذا ما تم توحيد عمليات أو قد تكون مكلفة جدا ندماجإجراء عمليات تمييز ما بعد اإل

ورغم اعتراف المستخدمين بتلك النقطة، إال .  مع تلك التابعة للمنشأة المشتريةمشتراهة الالمنشأ



  ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 أساس اإلستنتاجات

 

    لجنة معايير المحاسبة الدولية            مؤسسة     حق التأليف ل      ©  ٤٧٨

 الفعلية مفضلة في ندماج أن المعلومات حول إيرادات وأرباح ما بعد اإلإلىأنهم أشاروا 
 إلىكما قال البعض أن األهمية األكبر تولى . اإلفصاحات الشكلية وينبغي طلبها كلما أمكن ذلك

ها واإليرادات األساسية واقترحوا أنه ينبغي على المنشأة إستمالكييز بين اإليرادات التي تم التم
 وليس فقط لنهاية الفترة ستمالك من بعد اإلشهراًالمشترية توفير تلك المعلومات لفترة اثني عشر 

  .  السنوية
  
 خسارة المنشأة أوت وربح اتفق المجلسان مع المستخدمين على أن المعلومات حول إيرادا  ٤٢٥ إستنتاج

 أنه ينبغي أن توفر إلى المجلسان إنتهىبرغم ذلك، وألسباب عملية، .  مفيدةندماج بعد اإلمشتراهال

 وأرباح المنشأة مشتراهة استثناء لذلك المتطلب إذا كان التمييز بين أرباح المنشأة المعدلالمعايير ال

جلسان أنه ينبغي على المنشأة المشترية، في كما قرر الم.  صعب التطبيقندماجالمدمجة بعد اإل

تلك الظروف، أن تفصح عن الواقع واألسباب وراء صعوبة تطبيق عملية توفير معلومات ما بعد 

 أن إلىوتنحصر فترة ذلك اإلفصاح في نهاية الفترة السنوية الحالية ألن المجلسين انتهيا . ندماجاإل

 حتياج ما يتم اإلغالباًو. ل تلك الفترة متوفرة بشكل عامالمعلومات المطلوبة للتزويد باإلفصاح خال

ونوه .  مع عمليات المنشأة المشترية بشكل تاممشتراه فترة قصيرة لتوحيد عمليات المنشأة الإلى

 مشتراه انخفاض فائدة المعلومات المنفصلة حينما يتم توحيد أعمال المنشأة الإلى أيضاًالمجلسان 

  .مع المنشأة المدمجة
  
 أنه ينبغي أن ٢٠٠٥اقترح مجلس معايير المحاسبة المالية في نسخته من مسودة العرض للعام   ٤٢٦ نتاجإست

وقد تم .  على نتائج العمليات وليس على اإليرادات واألرباحندماجتركز إفصاحات ما بعد اإل
كمي لمحاسبة تعريف نتائج العمليات على أنها اإليراد والدخل قبل البنود غير العادية واألثر الترا

وخالل مناقشة الردود على مسودة العرض وفرص . التغيرات واألرباح وحصة السهم من األرباح
 إفصاحاته لتركز على اإليرادات تعديلالتقارب األخرى، قرر مجلس معايير المحاسبة المالية 

حظ المجلسان وقد ال. واألرباح والذي يتسق مع المتطلبات المعنية لمجلس معايير المحاسبة الدولية
 محدد في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية؛ أوأن المصطلح نتائج العمليات غير مستخدم 

وبذلك يكون من الصعب على مجلس معايير المحاسبة الدولية التقارب مع اإلفصاحات التي 
  .يقترحها مبدئيا مجلس معايير المحاسبة المالية

  
المحاسبة المالية توسيع نطاق اإلفصاح المتعلق بإيرادات وأرباح المنشأة ناقش مجلس معايير   ٤٢٧ إستنتاج

 ليشمل كافة المنشآت ألن ذلك سيوفر معلومات قيمة ألي مستثمر وليس فقط ندماج بعد اإلمشتراهال
 مع متطلبات مجلس معايير أيضاًوعمل ذلك يتقارب . المستثمرين في منشآت األعمال العامة

غم ذلك، أبدى مجلس معايير المحاسبة المالية مخاوف حول فرض تكاليف ر. المحاسبة الدولية
إضافية على المنشآت غير العامة ألنه يرى أن المنافع العائدة على مستخدمي تلك المنشآت ليست 

كما الحظ مجلس معايير المحاسبة المالية أن مجلس معايير . كافية لضمان فرض هذه التكاليف
ل مداوالته المنفصلة في مشروعه حول المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحاسبة الدولية لم يكم

وبالتالي فهو ال يملك إجراء معروفا لإلفصاح المتباين عن الظروف التي تبين بوضوح أن المنافع 
وبسبب تلك المخاوف المتعلقة بالتكلفة . كافية لبعض المنشآت ولكنها ليست واضحة لكافة المنشآت

  . عايير المحاسبة المالية أال يشمل متطلب اإلفصاح هذا كافة المنشآتوالمنفعة، قرر مجلس م
  
 إفصاحاًقرر مجلس معايير المحاسبة المالية في حال تم عرض بيانات مالية مقارنة أن يقتضي   ٤٢٨ إستنتاج

عن المعلومات التكميلية الصورية حول إيراد وأرباح المنشأة المدمجة لفترة إعداد التقارير 
 األعمال خالل السنة الحالية  بداية فترة إندماج كافة عمليات إستمالكالسابقة كتاريخ المقارنة 

وُيقتضى اإلفصاح فقط من المنشآت العامة وإذا كان سهل . إعداد التقارير السنوية المقارنة السابقة
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كما ناقش مجلس معايير المحاسبة الدولية طلب ذلك اإلفصاح، ولكنه رأى أن . التطبيق فقط
وقد . حصول على المعلومات المطلوبة في البيئة الدولية صعب ومكلف من الناحية العمليةال

 للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في سنة وفقاًتستملك المنشأة التي تعد تقاريرها المالية 
لس وألن مج.  متطلبات إعداد تقارير محلية تعود لدول مختلفةسابقاًمعينة منشآت أخرى طبقت 

معايير المحاسبة الدولية لم يناقش جدوى طلب اإلفصاح في البيئة الدولية، فإن المعيار الدولي 
 الخسارة لمرحلة إعداد أو يقتضي فقط اإلفصاح عن اإليرادات والربح ٣إلعداد التقارير المالية 

هي بداية فترة  خالل الفترة التي ندماج كافة عمليات اإلإستمالكالتقارير الحالية المحدد كتاريخ 
  .إعداد التقارير السنوية

  

  واإلنتقالتاريخ النفاذ 
  

 األعمال التي يعود تاريخ إندماجفعاال لعمليات ) ر(١٤١يعتبر بيان معايير المحاسبة المالية   ٤٢٩إستنتاج
 ديسمبر ١٥ بعد أو بعد بداية فترة إعداد التقارير السنوية األولى التي تبدأ في أوها في إستمالك
وقد قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية تأخير تاريخ . ٢٠٠٩؛ أي للبيانات المالية للعام ٢٠٠٨

 األعمال التي إندماج على عمليات ٣ويسري المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية . النفاذ قليالً
 أوى التي تبدأ في  بعد بداية فترة إعداد التقارير المالية السنوية األولأوها في إستمالكيعود تاريخ 

 بمعدل إنتقاليةكما التزم مجلس معايير المحاسبة الدولية لممثليه بوجود فترة . ٢٠٠٩ يوليو ١بعد 
 كجزء من معدل ال٣ بين تاريخ النشر وتاريخ نفاذ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية شهراً ١٨

وقرر . عايير الدولية إلعداد التقارير المالية المإلىه باتخاذ فترة استقرار بعد التحول المبدئي إلتزام
نافذا في ) ر(١٤١مجلس معايير المحاسبة المالية جعل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

ويرى مجلس معايير المحاسبة المالية . ٢٠٠٩أقرب مدة يسهل تطبيقه فيها؛ البيانات المالية للعام 
منشآت ومدققيها إلجراء التحليل والتفسير واإلعداد لتنفيذ بنود أن تاريخ النفاذ يوفر وقتا كافيا لل

  ).ر(١٤١المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  
ة هو نفسه تاريخ معدل أنه ينبغي أن يكون تاريخ نفاذ المعايير الإلى أيضاً المجلسان إنتهى  ٤٣٠إستنتاج

 ١٦٠ن مجلس معايير المحاسبة المالية رقم بيا(التعديالت على معايير التوحيد المعنية الخاصة بها 
 وتعديالت مجلس معايير المحاسبة الدولية الحصص غير المسيطرة في البيانات المالية الموحد

وترتبط نصوص محددة في تلك التعديالت التي تعالج المحاسبة ). ٢٧على معيار المحاسبة الدولي 
ة التي تعالج معدلموحدة بنصوص في المعايير ال في البيانات المالية المشتراهالالحقة للمنشأة ال

 أن ربط توقيت إلى المجلسان إنتهىكما . ستمالك في تاريخ اإلمشتراهالمحاسبة المبدئية للمنشأة ال
ة معدلالتغييرات في المحاسبة التي تقتضيها التعديالت بتوقيت التغييرات التي تتطلبها المعايير ال

  . يفيد كال من معدي البيانات المالية ومستخدميهايخفف من إعاقة عمل التطبيق الذي
  
التطبيق المسبق بينما يجيز المعيار الدولي إلعداد ) ر(١٤١يمنع بيان معايير المحاسبة المالية   ٤٣١إستنتاج

 الفنية للمستثمرين التابعة لمجلس معايير ستشاريةوقد أخبرت اللجنة اإل.  ذلك٣التقارير المالية 
وآخرون من مستخدمي البيانات المالية مجلس معايير المحاسبة المالية أن توفير المحاسبة المالية 

وقد .  يفسد قابلية المقارنة ويضعفها جديداًبدائل لحين الظروف التي تتبنى المنشآت فيها معياراً
رأى مجلس معايير المحاسبة الدولية، رغم ذلك، أن التغييرات على المعيار الدولي إلعداد التقارير 

باإلضافة لذلك، . ١٤١ أقل شمولية من تلك التغييرات على بيان معايير المحاسبة المالية ٣لمالية ا
 ال يظهر محاسبة التغييرات ٢٧رأى مجلس معايير المحاسبة الدولي أن معيار المحاسبة الدولي 

ات على حصص الملكية المسيطرة في الشركة التابعة وأراد للمنشآت أن تتمكن من تبني اإلرشاد
نتيجة لذلك، احتفظ مجلس معايير .  حال صدورها٢٧الموجودة في معيار المحاسبة الدولي 

 الذي يفيد بالسماح للمنشآت ٢٠٠٥المحاسبة الدولية باالقتراح الموجود في مسودة العرض للعام 
  . إذا ما اختارت ذلك مسبقاًمعدل ال٣بتبني المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
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 أنه ينبغي إلى كل من مجلس معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة المالية إنتهى  ٤٣٢جإستنتا
وبالنسبة لغالبية المتطلبات األخرى التي ترتبط بأنواع معينة من . ة مستقبليامعدلتطبيق المعايير ال

  .ة بأثر رجعي ال يكون مجدياًمعدلالمعامالت، فإن تطبيق المعايير ال
  

 بالنسبة لعمليات اإلندماج للمنشآت المتبادلة أو من واإلنتقاللنفاذ تاريخ ا
  خالل عقد مستقل

 المنشآت المتبادلة والعمليات التي إندماج عمليات ٣استثنى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية   ٤٣٣إستنتاج
، ٣ارير المالية وخالل إعداد المعيار الدولي إلعداد التق. تمت من خالل عقد مستقل من نطاقه

 هذه من نطاق ذلك ندماجقرر مجلس معايير المحاسبة الدولية أنه ينبغي استثناء عمليات اإل
 أن ينشر مجلس معايير المحاسبة الدولية اإلرشادات التفسيرية حول تطبيق طريقة إلىالمعيار 
.  تلك اإلرشاداتمعدل ال٣ويوفر المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية .  تلك المعامالتإستمالك

 المنشآت المتبادلة والعمليات التي تمت من خالل عقد مستقل هو إندماجويعتبر تاريخ نفاذ عمليات 
 ٣نفسه تاريخ النفاذ الذي تطبق كافة المنشآت األخرى فيه المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  .  معدلال
  
 إنتهى، ٣ من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ١٨٠ اجإستنتلألسباب المبينة في الفقرة   ٤٣٤إستنتاج

 ندماج لعمليات اإلنتقالية أنه ينبغي أن تكون المخصصات اإلإلىمجلس معايير المحاسبة الدولية 
 إعتباروعلى .  تلك التي تمت من خالل عقد مستقل مستقبليةأوالتي تشمل المنشآت المتبادلة فقط 

، فإنها تكون ٣ كانت ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  هذهندماجأن عمليات اإل
ويأخذ . ٣قد تمت محاسبتها بشكل يختلف عما يقتضيه المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 إذا ما كانت المنشآت قد اتبعت سلسلة من عتبار بعين اإل٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 إلى مجلس معايير لمحاسبة الدولية إنتهىوقد .  في الماضيندماجي محاسبة عمليات اإلالبدائل ف

 في المعيار نتقالية تلك أن تدمج المخصصات اإلندماج لعمليات اإلنتقاليةأنه ينبغي للمخصصات اإل
لس  مجإنتهىباإلضافة لذلك، .  األعمالإندماج لعمليات أخرى من ٣الدولي إلعداد التقارير المالية 

 على المنشأة أن تستمر نتقالية أنه ينبغي أن تشترط المخصصات اإلإلىمعايير المحاسبة الدولي 
ويتسق .  تلكندماج ألسلوب محاسبتها السابق لعمليات اإلوفقاً السابقة ندماجفي تصنيف عمليات اإل

 المعيار  من٦٩ إستنتاج و٦٨ إستنتاجكما تشتمل الفقرتان . مستقبالًذلك مع المنهج المأمول 
  . على تلك المخصصاتمعدل ال٣الدولي إلعداد التقارير المالية 

  

  المنافع والتكاليف
  

 توفير المعلومات حول المركز المالي واألداء والتغيرات في المركز إلىتهدف البيانات المالية   ٤٣٥إستنتاج
رغم . االقتصاديةالمالي للمنشأة والتي تفيد شريحة عريضة من المستخدمين في اتخاذ القرارات 

ويعتبر تقييم المنافع . ذلك، ينبغي أن تتجاوز المنافع الناشئة من المعلومات تكلفة توفيرها
إضافة لذلك، ليس بالضرورة أن يتحمل التكاليف أولئك . والتكاليف عملية تحكيمية في جوهرها

ة المنافع في أي حالة ولتلك األسباب، فإنه من الصعب إجراء اختبار تكلف. الذين يتمتعون بالمنافع
  -:وخالل عملية اتخاذ القرارات، فإن مجلس معايير المحاسبة الدولية يناقش ما يلي. كانت

  التكاليف التي يتكبدها معدو البيانات المالية؛ و  )أ (
  التكاليف التي يتكبدها مستخدمو البيانات حين ال تتوفر المعلومات؛ و  )ب (
 عملية إعداد المعلومات، عند مقارنة الفائدة المقارنة التي يحرزها المعدون خالل  )ج (

  المعلومات بالتكاليف التي يتكبدها المستخدمون في إعداد معلومات بديلة؛ و
 اقتصادية أفضل نتيجة التحسينات الجارية على إعداد التقارير تالفائدة من اتخاذ قرارا  )د (

  .المالية
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س معايير المحاسبة الدولية  األعمال، ناقش مجلإندماجوفي المرحلة الثانية من مشروع عمليات 
 المتعلق بالمعيار الدولي معدل ال٣ تكاليف ومنافع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية أيضاً

  .٣إلعداد التقارير المالية 
  
 يفيد معدل ال٣ أن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية إلى مجلس معايير المحاسبة الدولية إنتهى  ٤٣٦إستنتاج

من معدي ومستخدمي البيانات المالية من خالل التقارب مع الجودة العالية السائدة ومعايير كال 
 األعمال في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إندماجالمحاسبة الواضحة الملزمة لعمليات 

 المالية حول ويثبت هذا قابلية مقارنة المعلومات. عموماًوالمعايير المحاسبية األمريكية المقبولة 
 للمعايير وفقاًالعالم كما أنه يبسط ويخفض تكاليف محاسبة المنشآت التي تصدر البيانات المالية 

  .عموماًالدولية إلعداد التقارير المالية والمعايير المحاسبية األمريكية المقبولة 
  
ايير الجوهرية التي يتبناها المعيار  على المعمعدل ال٣يعتمد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية   ٤٣٧إستنتاج

 تعزيز إلىبرغم ذلك، سعى مجلس معايير المحاسبة الدولية . ٣الدولي إلعداد التقارير المالية 
الفهم والمالئمة والموثوقية وقابلية المقارنة للمعلومات التي يتم تزويد مستخدمي البيانات المالية 

  -:كما يلي

  النطاق ) أ(

 أوسع من المعيار الدولي إلعداد نطاقاً معدل ال٣ي إلعداد التقارير المالية يشمل المعيار الدول
 ستمالكوقد تتكبد المنشآت التي يقتضي منها اآلن أن تطبق طريقة اإل. ٣التقارير المالية 

تكاليف إضافية للحصول على التقييمات ومحاسبة األصول غير الملموسة والشهرة بعد تاريخ 
 رأى مجلس معايير المحاسبة الدولية أن المعلومات المطلوبة لمحاسبة برغم ذلك،. ستمالكاإل

 تعدها تلك المنشآت التي تطبق حاليا تجميع ستمالك األعمال عبر تطبيق طريقة اإلإندماج
وقد تطرأ هناك تكاليف إضافية ترافق عرض هذه المعلومات ضمن . طريقة الحصص

.  لإلدارةأصالًلكثير من المعلومات تكون متوفرة البيانات المالية كتكاليف التدقيق، إال أن ا
 أن منافع المقارنة المحسنة والعرض إلى مجلس معايير المحاسبة الدولية بذلك إنتهىكما 

  .الصحيح يفوقان في األهمية التكاليف التي تتكبدها تلك المنشآت

   الحصة غير المسيطرة) ب(

 لمعدي البيانات المالية معدل ال٣رير المالية  من المعيار الدولي إلعداد التقا١٩توفر الفقرة 
 أو عمل مبدئيا إما على أساس القيمة العادلة إندماجاختيار قياس الحصة غير المسيطرة لكل 

. مشتراهكسهم الحصة غير المسيطرة التناسبي الخاص بصافي األصول المحددة للمنشأة ال
تكاليف المرتبطة بمنح االختيار  المنافع وال٢٢١ إستنتاج-٢٠٩ فقرات اإلستنتاجوتناقش 

  . المتعلق بالكيفية التي ينبغي قياس الحصص غير المسيطرة بها

  المقابل النقدي المحتمل) ج(

 إعادة قياس المقابل معدل ال٣ من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ٥٨تقتضي الفقرة 
 إلى ٣٩يار المحاسبة الدولي  وهي ضمن نطاق معإلتزامالمالي المحتمل التي يتم تصنيفها ك

 ضمن معيار دولي أخر أو ٣٧ تلك ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي أو(القيمة العادلة 
وأن ال تتم إعادة قياس المقابل المالي )  لذلك المعياروفقاًإلعداد التقارير المالية ليتم محاسبتها 

 المحاسبة الدولية أن إعادة ويدرك مجلس معايير. المحتمل التي يتم تصنيفها كحقوق ملكية
 يتسبب في تكاليف إضافية يتكبدها ستمالك بعد تاريخ اإلمحتملةقياس القيمة العادلة للمناقشة ال

 أنهم يضطرون للحصول أوويضطر المعدون لقياس القيمة العادلة لتلك الترتيبات . المعدون
برغم ذلك، صرح . على تقييمات خارجية في نهاية كل فترة من فترات إعداد التقارير

 ٣المستخدمون أن  المعلومات التي يستلمونها بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 أن منافع المالئمة إلىوانتهى المجلس بذلك .  منهاستفادةتكون متأخرة بشكل كبير على اإل

  .ة قضية التكاليفوالصحة التمثيلية والمعلومات الكثيرة المتوفرة للمستخدمين تفوق في األهمي
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  ستمالكالتكاليف المتعلقة باإل) د(

 أن يتم محاسبة التكاليف التي ٣ من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ٥٣تقتضي الفقرة 
 إنتهىوقد .  األعمالإندماج األعمال بشكل منفصل عن إندماجتتكبدها المنشأة المشترية نتيجة 

 أن هذه المعالجة تحسن من القدرة على فهم المعلومات ىإلمجلس معايير المحاسبة الدولية 
كما رأى مجلس معايير المحاسبة الدولية أن المتطلب . المتوفرة لمستخدمي البيانات المالية

من المعيار ) د(٦٧الجديد ال يسبب تكاليف إضافية مهمة لمعدي البيانات المالية ألن الفقرة 
 عن التكاليف المتعلقة إفصاحاًضي في األصل  يقت٣الدولي إلعداد التقارير المالية 

  .ستمالكباإل

   األعمال المتحقق على مراحلإندماج) ـه(

 كتاريخ مقياس وحيد ستمالك تاريخ اإلمعدل ال٣يحدد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
في  التي تم تحملها وأية حصة غير مسيطرة لتزاماتها واإلإستمالكلكافة األصول التي تم 

 أيضاً األعمال المتحقق ضمن المراحل، تعيد المنشأة المشترية إندماجففي . مشتراهالمنشاة ال
 على قيمتها العادلة في تاريخ مشتراهقياس حصة حقوق ملكيتها السابقة في المنشأة ال

وخالفا لذلك، .  الخسارةأو الخسارة، إن وجدا، في الربح أو وتعترف بالكسب ستمالكاإل
 األعمال المتحقق ضمن ندماج أنه ينبغي إل٣يار الدولي إلعداد التقارير المالية اقتضى المع

المراحل أن تقوم المنشأة المشترية معالجة كل معاملة تبادل بشكل منفصل مستخدمة 
المعلومات الخاصة بتكاليف المعاملة والقيمة العادلة في تاريخ كل معاملة تبادل، وذلك لتحديد 

لذلك، اقتضت المعالجة السابقة مقارنة تكلفة االستثمارات . ط مع المعاملةمبلغ أية شهرة ترتب
 مشتراه المنشأة الإلتزاماتالفردية بحصة المنشأة المشترية في القيم العادلة ألصول و

ة معدل أن المعالجة الإلىوانتهى مجلس معايير المحاسبة الدولية . والمحددة في كل خطوة
تحققة ضمن المراحل تحسن من القدرة علة فهم ومالئمة  األعمال المإندماجلعمليات 

  . المعلومات الموجودة كما تخفض تكاليف محاسبة هذه المعامالت
  
 أن اإلرشادات في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية إلى مجلس معايير المحاسبة الدولية إنتهى  ٤٣٨إستنتاج

 حقيقة اإلرشادات التي رأى الكثير أنها معقدة فهو يلغي.  ليس معقدا دون أسباب لذلكمعدل ال٣
إضافة لذلك، ال . ومكلفة وعشوائية وقد كان ذلك مصدرا للشكوك والتكاليف الكبيرة في السوق

 طريقة جديدة للمحاسبة ولكنه يوسع في معدل ال٣يقدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
والمستخدمة على نطاق واسع والتي تشكل قاعدة  المعروفة ستمالكاستخدام محاسبة طريقة اإل

 خفض تكاليف تطبيق المعيار إلىبرغم ذلك، سعى مجلس معايير المحاسبة الدولية . خبرات مهمة
  -: من خاللمعدل ال٣الدولي إلعداد التقارير المالية 

مثال تلك المتعلقة بالضرائب المؤجلة ( محددة إلتزاماتلزوم مواصلة قياس أصول و  )أ (
   لمعايير المحاسبة القائمة وليس القيمة العادلة؛وفقاً)  الموظفينومنافع

 لتزامات حول اإل٣إضافة المتطلبات األساسية في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية   )ب (
 معدل ال٣ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية إلى األعمال إندماج التي يتحملها محتملةال

يير المحاسبة الدولية بشكل تام مناقشة محاسبة الظروف المحتملة  أن يعيد مجلس معاإلى
  ؛ ولتزاماتفي مشروعه الخاص باإل

  . وليس بأثر رجعي مستقبلياًمعدل ال٣لزوم تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية   )ج (
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لتنازالت لصالح منافع يقر مجلس معايير المحاسبة الدولية بأن تلك الخطوات تتسبب بتقديم بعض ا  ٤٣٩إستنتاج

. معدل ال٣ للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية وفقاًالمعلومات المحسنة في البيانات المالية 

 أن التعقيدات والتكاليف المتعلقة الناشئة من إلى مجلس معايير المحاسبة الدولية إنتهىبرغم ذلك، 

، في هذا الوقت، والذي يتطلب لتزاماتإلتطبيق متطلب قياس القيمة العادلة على كافة األصول وا

  .تطبيقا بأثر رجعي ليست مبررة
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  ٣اآلراء المعارضة حول المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  

  معارضة ماري إي بارت وروبرت بي غارنت وجون تي سميث
  

عرض كل من البروفيسورة بارت والسادة غارنت وسميث عرض المعيار الدولي إلعداد التقارير  ١آراء
  . أدناهللسبب المبين ) ٢٠٠٨ في تعديلهكما تم  ( األعمالإندماج ٣المالية 

  
  قياس الحصة غير المسيطرة

  
 لمبدأ القياس في إستثناءعارض كل من البروفيسورة بارت والسيد سميث قرار المجلس في وضع  ٢آراء

 مقابل إستمالك، ختيارالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية والسماح للمنشآت المشترية بحرية اإل
 كسهم الحصة غير المسيطرة التناسبي مشتراهل لقياس أية حصة غير مسيطرة في المنشأة اإستمالك

 من المعيار ١٩الفقرة ( وليس على القيمة العادلة مشتراهالخاص بصافي األصول المحددة للمنشأة ال
  . )الدولي إلعداد التقارير المالية

  
 فقرة اإلستنتاجمبين في و اتفق كل من البروفيسورة بارت والسيد سميث مع معيار القياس كما ه ٣آراء

 ينبغي على المنشاة المشترية أن تعترف باألصول المحددة المستملكة أنهوالتي تفيد  ٢٠٧
 على أساس قيمها العادلة في مشتراه المتحملة والحصة غير المسيطرة في المنشأة الاتلتزامواإل

 ولكنه قرر أيضاً إلى أن المجلس يدعم هذا المعيار ٢٠٩ فقرة اإلستنتاجوتشير . ستمالكتاريخ اإل
ويدعم كل من البروفيسورة بارت والسيد سميث رأي المجلس العام حول تجنب . إستثناء وضع
 الزمة في اتستثناء ألنها تضعف أثر المعايير الموضوعة ولكنهما يدركان أن اإلاتستثناءاإل

 لهذا إستثناءولكن البروفيسورة بارت والسيد سميث يريا أن أي . الظروف المبررة بشكل سليم
  .  في هذا الموقفمبرراً في تطبيقه، ليس ختيار حرية اإلالمعيار، مع

  
 فقرة اإلستنتاجالبروفيسورة بارت والسيد سميث من بين أعضاء المجلس المذكورين في : الأو  ٤آراء

يرى كل من : ثانياً.  يمكن قياس الحصص غير المسيطرة بشكل موثوقأنه وهما يريان ٢١٣
 اتلتزامقياس المتسق لكافة األصول المستملكة واإلالبروفيسورة بارت والسيد سميث أن منافع ال

 زاوتج حول فاوالمخولمعالجة . المتحملة تفوق في األهمية التكاليف التي يشملها إجراء القياس
 للمعيار الذي يتسبب في تكلفة وجهد إستثناء، فإنهما دعما ستمالكالتكاليف للمنافع في عمليات اإل

 ولكنه يتطلب تقييما للحقائق والظروف  حراًاًإختيارلم يكن ليعتبر  ستثناءومثل هذا اإل. غير الزمين
عارضت البروفيسورة بارت والسيد سميث قرار المجلس بالسماح بحرية . ستمالكالمرتبطة باإل

كما أنهما عارضا قرار المجلس في عدم طلب قياس القيمة العادلة . ستثناءالخيار وليس تبني اإل
تكون نتيجة اإلخفاق في قياس : ثالثاً. صفراً والتي تكون تكلفتها مشتراهال المنشآت إستمالكلعمليات 

الحصص غير المسيطرة إلى القيمة العادلة هي عدم قياس الشهرة المستملكة على أساس القيمة 
 للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية، فإن لذلك آثار غير إستثناءوباإلضافة إلى كونه . العادلة

 فقرات اإلستنتاجوقد اعترف المجلس بهذه اآلثار في . ز المحاسبة المبدئية للشهرةواجمرغوبة تت
، إذا خفض سعر الشهرة، فإنه يقلل من شأن خسارة انخفاض القيمة، تحديداًو. ٢١٨ إستنتاج و٢١٧

 فإن حقوق الملكية تنخفض أكثر الحقاً غير مسيطرة أكثر حصصاًوإذا ما اشترت المنشأة المشترية 
 على أبحاث بناء: رابعاً.  على أساس القيمة العادلةمبدئياًالالزم إذا ما تم قياس الشهرة من 

 المنشأة إستمالك ألن غالبية عمليات ختيارالموظفين، تنتفع أقلية من المنشآت المشترية من اإل
عر وكما ذكر أعاله، تنخفض المنفعة إذا خفضت المنشأة المشترية س. %١٠٠ تتم بنسبة مشتراهال

  .  من الحصص غير المسيطرة بسبب نتائج المحاسبة المخالفة للمألوفمزيداًإذا استملكت أو الشهرة 
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 بين طرق ختيارالسيد سميث اتفقا مع المجلس على أن السماح للمنشآت باإلوالبروفيسورة بارت  ٥آراء
قا مع قرار ولم يتف. ٢١٠ فقرة اإلستنتاجالمحاسبة البديلة يضعف قابلية المقارنة، كما ذكر في 

المعيار الدولي  الطريقة التي تتسق مع مبدأ القياس في تحديداًالمجلس في عدم دعم طريقة واحدة، 
برغم ذلك، البروفيسورة بارت والسيد سميث اختلفا مع المجلس في أن منافع . إلعداد التقارير المالية

وق في األمية سيئات السماح  تفالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية على خرىالتغييرات األ
 في كيفية محاسبة ختيار بحرية اإلمشتراهمن المنشأة ال% ١٠٠للمنشآت التي تستملك أقل من 

، إال أنهما ٣ المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةوبرغم موافقتهما على التغييرات في . ستمالكاإل
  . ر قياس متسقيريان أن هذه التغيرات غير مهمة بقدر الحصول على معيا

  
 األعمال إندماج األعمال، كان غرض مشروع إندماجباإلضافة على تحسين محاسبة امتالك عمليات  ٦آراء

 وبيان مجلس معايير المحاسبة ٣ المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةالرئيسي تحقيق التقارب بين 
وقد . ))ر(١٤١لمحاسبة المالية بيان معايير ا ( األعمالإندماج) ٢٠٠٧ في المعدل (١٤١المالية رقم 

 على معيار إستثناءويسبب قرار المجلس بوضع . دعمت البروفيسورة والسيد سميث هذا الهدف بقوة
وقدم مجلسا . )ر(١٤١قياس الحصص غير المسيطرة تباعدا عن بيان معايير المحاسبة المالية 

راز نتيجة متقاربة في بعض الجوانب معايير المحاسبة المالية ومعايير المحاسبة الدولية تسويات إلح
 وأجرى مجلس معايير المحاسبة المالية عددا من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية من خرىاأل

كما تم إصداره في  (٣ المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةالتغييرات على مبدئه ليتفق مع 
 تسوية المجلس لهذه القضية بالتحديد تضعف ورأت البروفيسورة بارت والسيد سميث أن. )٢٠٠٤

 و وحين ال يبدإتفاق حين ال يتوصل المجلسان إلى ختيارأهمية التقارب وتضع مخوال للسماح باإل
ف حول هذا القرار إذا ما دعم واويسبب هذا األمر بالتحديد مخ. التقارب الكامل ممكن التحقيق

ير المحاسبة المالية بأن هناك تكاليف مقارنة المجلس المعيار الذي ينبني عليه رد مجلس معاي
  . ستثناء طرق المحاسبة وهناك قليل من المنافع المترتبة من هذا اإلإختيارمتالزمة في حرية 

  
 ألنها تضع معيار القياس  الذي المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةعارض السيد غارنت قضية  ٧آراء

 ستثناءوبينما يجيز اإل.  لهذا المعيارستثناءيز اإلال يتوافق معه للحصص غير المسيطرة وتج
المحاسبة التي يعتبرها مناسبة، فإنه يرى أن استخدام طرق المحاسبة البديلة تقلل من قابلية مقارنة 

   . البيانات المالية
  

 ينبغي على المنشأة المشترية قياس مكونات أنهرأى السيد غارنت أن تطبيق معيار القياس الذي يبين  ٨آراء
، بما فيها الحصص غير المسيطرة، ستمالك األعمال على أساس قيمتها العادلة في تاريخ اإلدماجإن

، ستمالك المنسوبة إلى المنشأة المشترية نتيجة معاملة اإلمشتراه بالشهرة العترافال يتسبب فقط باإل
. مشتراه ال في الشهرة المنسوبة للحصة غير المسيطرة في المنشأةعتراف باإلأيضاًوإنما يتسبب 

  . "الشهرة الكاملة" ما يعرف ذلك بطريقة غالباًو
  

يعتبر السيد غارنت أن الشهرة ليست كغيرها من األصول بسبب عدم القدرة على تحديدها بشكل  ٩آراء
 هي من المتبقيات الناشئة من الحساب الذي يستوعب مشتراهوالشهرة ال. قياسها مباشرةأو منفصل، 

مثال محاسبة  (المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةقياس المتخذة في  والعتراف اإلاتإستثناءآثار 
باإلضافة إلى أية اختالفات بين سعر المدخل المستخدم ) خطط منافع الموظفين والضرائب المؤجلة
  .  الفردية المستملكةاتلتزامفي تقييم العمل ككل وتقييم األصول واإل
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المعيار الدولي في الشهرة في النسخة السابقة من " م المستقلةالشركة األ"رأى السيد غارنت أن منهج  ١٠آراء
يتجنب هذه المعضلة من خالل قياس الشهرة ) ٢٠٠٤كما تم إصداره في  (٣ إلعداد التقارير المالية

 وحصتها من مشتراهعلى أنها الفرق بين القيمة العادلة للمبلغ الذي تدفعه الشركة األم للمنشأة ال
 هي المبلغ مشتراهولذلك، الشهرة ال. مشتراهفي األصول المعروفة للمنشأة الالقيمة العادلة لصا

وتظهر .  الشهرة المنسوبة إلى الحصص غير المسيطرةإستثناء ويتم ستمالكالمتضمن في معاملة اإل
 من القياس المعتمد والموثوق بسبب اعتمادها على مقابل الشراء الذي يمكن مزيداًهذه الطريقة 

 التي لم تكن الحصص غير المسيطرة ستمالكحيح ومعتمد ويعكس بدقة معاملة اإلقياسه بشكل ص
  . طرفا فيها

  

   األعمال المتحقق ضمن المراحلإندماج
  

 بأثر عتراف األعمال المتحقق في المراحل والذي يقتضي اإلإندماجيخالف السيد غارنت متطلب  ١١آراء
الخسارة أو  القيمة العادلة في الربح  إلىمشتراهقياس أية حصة سابقة في حقوق ملكية المنشأة ال

 من عملية جزء لم يكن ستثمار، ألن ذلك اإل)المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية من ٤٢الفقرة (
حدث اقتصادي مهم يضمن التغيير من  وويتفق السيد غارنت على أن إحراز السيطرة ه. التبادل

 ةر الدوليييالمعابموجب .  السابقستثماريتم بيع اإلبرغم ذلك، لم .  إلى التوحيدستثمارمحاسبة اإل
 بالمكاسب والخسائر على طريقة التكلفة عتراف، ال يتم اإلإلعداد التقارير الماليةالحالية 

الخسائر إال إذا تم بيع أو ات على طريقة المتوفر برسم البيع وحقوق الملكية في الربح ستثمارواإل
وكان السيد غارنت قد اعترف بأثر عمليات إعادة القياس هذه . )مة انخفاض القيإستثناءب (ستثماراإل

   . الخسارةأو  من الربح بدالًكمكون منفصل للدخل الشامل اآلخر 
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 ملحق 

   إلعداد التقارير المالية خرىات حول المعايير الدولية األستنتاجالتعديالت على أساس اإل

 التقارير إلعداد خرىاأل ةالدولي راييالمعات حول تنتاجسيحتوي هذا الملحق على التعديالت على أساس اإل

) ٢٠٠٨ في تعديلهكما تم  (٣ الدولي إلعداد التقارير الماليةالمعيار  الالزمة لضمان االتساق مع المالية

تظهر الفقرات المعدلة بالنص الجديد .  إلعداد التقارير الماليةخرىوالتعديالت المرتبطة بالمعايير الدولية األ

  . ته خط والنص المحذوف بخط في وسطهتح

*******  

ات حول المعايير الدولية إلعداد التقارير ستنتاجتم دمج التعديالت المدرجة في هذا الملحق مع نص أساس اإل

 حين تم إصدار ٢٠٠٨ يناير ١٠ كما تم إصدارها في ٣٨ و٣٦ ومعايير المحاسبة الدولية ٥ و٤و ٢المالية 

   . ٢٠٠٨ إلعداد التقارير المالية في لمعد ال٣المعيار الدولي 
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 المحتويات
 الفقرات إندماج األعمال ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  أمثلة توضيحية 

 ١٥ -١مثال   العكسيستمالكعمليات اإل

 ٥– ٤مثال   حساب القيمة العادلة للمبلغ المنقول 

 ٦مثال   قياس الشهرة

 ٨– ٧مثال   ٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠كز المالي الموحد في  بيان المر

 ١٠– ٩مثال  حصة السهم من األرباح

 ١٥–١١مثال  الحصة غير المسيطرة

 ٤٤–١٦مثال  األصول غير الملموسة القابلة للتحديد

 ٢٢–١٨مثال  األصول غير الملموسة المرتبطة بالتسويق

 ٣١–٢٣مثال  األصول غير الملموسة المرتبطة بالعمالء

 ٣٣–٣٢مثال  األصول غير الملموسة المرتبطة باألعمال الفنية

 ٣٨ - ٣٤مثال   األصول غير الملموسة المعتمدة على العقود

 ٤٤–٣٩مثال  األصول غير الملموسة المرتبطة بالتكنولوجيا 

 ٤٩ - ٤٥مثال   الشراء بأسعار منخفضةالربح من 

 ٥٣ - ٥٠مثال   فترة القياس

 ٧١ - ٥٤مثال   األعمالإندماج معاملة أي جزء من تحديد 

 ٧٤– ٥٤مثال   سابقاًالقائمة تسوية العالقة 

 ٦٠ - ٥٨مثال   للموظفينالمحتملة الدفعات 

 ٧١– ٦١مثال  ستبدال مكافآت اإل

 ٧٢مثال   متطلبات اإلفصاح

   الملحق

   األخرى التعديالت على اإلرشادات حول المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
وبيان ) ٢٠٠٨ في تعديلهكما تم  (٣ مقارنة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 )ر(١٤١معايير المحاسبة المالية 
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  فياألعمال  إندماج ٣المعيار الدولي ألعداد التقارير المالية 
 أمثلة توضيحية 

  
  .  منهجزء ولكنها ليست ٣داد التقارير المالية ترافق هذه األمثلة المعيار الدولي إلع

  

   العكسيستمالكعمليات اإل
  

 من المعيار الدولي ٢٧ ب- ١٩ العكسي من خالل تطبيق الفقرات بستمالك باإلعترافتوضيح نتائج اإل
  .٣إلعداد التقارير المالية 

  
، الشركة القانونية "ب"نشأة ستملكت فيه المإ العكسي الذي ستمالكيوضح هذا المثال محاسبة اإل  ١مثال 

، وتصدر المنشاة أدوات حقوق الملكية ولذلك فهي الشركة األم القانونية في عملية "أ"التابعة، المنشأة 
  . يتجاهل المثال محاسبة أية آثار لضريبة الدخل. ٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠ عكسي في إستمالك

  
  -: األعمال هيإندماجمباشرة قبل " ب"و" أ"بيانات المركز المالي لحقوق ملكية المنشأتين   ٢مثال 

  
الشركة األم (المنشأة أ  

القانونية،  المنشأة 
المشتراه التي تقوم 

 )بالمحاسبة

الشركة (المنشأة ب  
التابعة القانونية، المنشأة 

المشترية التي تقوم 
 )بالمحاسبة

 وحدة عملة  وحدة عملة 
 ٧٠٠  ٥٠٠ المتداولة  األصول 

 ٣,٠٠٠  ١,٣٠٠ داولة المت األصول غير 
 ٣,٧٠٠  ١,٨٠٠ صولإجمالي األ

 ٦٠٠  ٣٠٠ المتداولة  اتلتزام اإل
 ١,١٠٠  ٤٠٠ المتداولة  غير اتلتزاماإل

 ١,٧٠٠  ٧٠٠ إجمالي اإللتزامات
  حقوق ملكية المساهمين
 ١,٤٠٠  ٨٠٠ األرباح المستبقاة

  حقوق الملكية الصادرة
 ٣٠٠  سهم عادي١٠٠
 ٦٠٠    سهم عادي٦٠

 ٢,٠٠٠  ١,١٠٠ إجمالي حقوق ملكية المساهمين
إجمالي اإللتزامات وحقوق ملكية 

 المساهمين
٣,٧٠٠  ١,٨٠٠ 

  
  -:يستخدم هذا المثال المعلومات التالية  ٣مثال 

بادل .  مقابل كل سهم عادي في المنشأة بسهماً ٢,٥ تصدر المنشأة أ ٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠في   )أ (
 عادياً سهماً ١٥٠لذلك، تصدر المنشأة أ . م في المنشأة بكافة مساهمي المنشأة ب أسهمه

  . عادياً سهماً ٦٠مقابل كافة األسهم العادية في المنشأة ب والبالغة 



  ٣ر المالية المعيار الدولي إلعداد التقاري
 أمثلة توضيحية
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.  وحدة عملة٤٠ هي ٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠القيمة العادلة لكل سهم عادي في المنشأة ب في   )ب (
 .  وحدة عملة١٦وسعر السوق ألسهم المنشأة أ في ذلك التاريخ ه

 هي نفس ٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠ المنشأة أ القابلة للتحديد في اتإلتزاملقيم العادلة ألصول وا  )ج (
 سبتمبر ٣٠ في المتداولة  أن القيمة العادلة ألصول المنشأة أ غير إستثناءمبالغها المسجلة ب

  .  وحدة عملة١,٥٠٠ هي ٢٠٠٦
  

 حساب القيمة العادلة للمبلغ المنقول
  

 سهماً ١٥٠)  التي تقوم بالمحاسبةمشتراهالشركة القانونية األم، المنشأة ال(شأة أ نتيجة إلصدار المن   ٤مثال 
 من ١٥٠أي (من األسهم الصادرة من المنشأة المختلطة % ٦٠المنشأة ب و ، يملك مساهمعادياً
 األعمال إندماجأخذ و ول. من األسهم المتبقية% ٤٠المنشأة أ و بينما يملك مساهم. ) سهم صادر٢٥٠
 عادية إضافية لمساهمي المنشأة أ مقابل أسهمهم العادية في سهماً المنشأة ب التي تصدر أطريقة

 مقابل نسبة حصة الملكية في المنشأة سهماً ٤٠المنشأة أ، فإنه كان على المنشأة ب أن تصدر 
 سهم صادر من المنشأة ١٠٠ من ٦٠المنشأة ب بذلك و وسيملك مساهم. متساويةالمختلطة لتكون 

نتيجة لذلك، فإن القيمة العادلة للمبلغ الفعلي الذي تنقله المنشأة ب . من المنشأة المختلطة% ٦٠ –ب 
 ٤٠ سهم مع القيمة العادلة لكل سهم بقيمة٤٠(  وحدة نقد١,٦٠٠وحصة المجموعة في المنشأة أ هي 

  . )وحدة عملة
  

في هذا المثال، يوفر سعر . قياس موثوق على مينبغي أن ترتكز القيمة الفعلية للمبلغ المنقول فعلياً   ٥مثال 
 أكثر من القيمة العادلة المقدرة  أكبر لقياس المبلغ المنقول فعلياًالسوق ألسهم المنشأة أ أساسا موثوقاً

 سهم مع القيمة ١٠٠ –أة ب، ويقاس المبلغ باستخدام سعر السوق ألسهم المنشأة أ ألسهم المنش
  . ة وحدة عمل١٦العادلة لكل سهم بقيمة 

  

  قياس الشهرة
  

على ) حصة المجموعة في المنشأة أ(تقاس الشهرة على أنها زيادة القيمة العادلة للمبلغ المنقول فعليا   ٦مثال 
   -: المنشأة أ القابلة للتحديد، كما يلياتإلتزامصافي مبلغ أصول و

 
 وحدة عملة وحدة عملة 

  ١,٦٠٠    المبلغ المنقول فعلياً

     للمنشأة أ اتلتزام واإل صافي قيم األصول

    ٥٠٠ المتداولة  األصول  
   ١,٥٠٠ المتداولة  األصول غير  
   )٣٠٠( المتداولة  اتلتزام اإل 
 )١,٣٠٠(  )٤٠٠( المتداولة  غير اتلتزام اإل 

 ٣٠٠    الشهرة
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  ٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠بيان المركز المالي الموحد في 
  

  .يان المركز المالي تظهر مباشرة بعد إندماج األعمالالبيانات الموحدة لب   ٧مثال 
  

 وحدة عملة   

  ١,٢٠٠ ] وحدة عملة٥٠٠+  وحدة نقد٧٠٠ [المتداولة  األصول 

 ٤,٥٠٠ ] وحدة عملة١,٥٠٠+  وحدة نقد٣,٠٠٠ [المتداولة  األصول غير 

  ٣٠٠ الشهرة

  ٦,٠٠٠ صولإجمالي األ 
  ٩٠٠ ] وحدة عملة٣٠٠+  نقد وحدة ٦٠٠ [المتداولة  اتلتزام اإل

 ١,٥٠٠ ] وحدة عملة٤٠٠+   وحدة نقد١,١٠٠ [المتداولة  غير اتلتزام اإل

  ٢,٤٠٠ اإللتزاماتإجمالي  

  حقوق ملكية المساهمين

  ١,٤٠٠ األرباح المستبقاة 

  حقوق الملكية الصادرة 
 ٢,٢٠٠ ] وحدة عملة١,٦٠٠+  وحدة نقد٦٠٠ [عادياً سهماً ٢٥٠  
 ٣,٦٠٠ مالي حقوق ملكية المساهمينإج 
 ٦,٠٠٠  وحقوق ملكية المساهميناتلتزام إجمالي اإل  

  
 ٢,٢٠٠(يتم تحديد المبلغ المعترف به كحصص حقوق الملكية الصادرة في البيانات المالية الموحدة   ٨مثال 

 األعمال إندماجل عبر إضافة حقوق الملكية الصادرة للشركة القانونية التابعة مباشرة قب) وحدة عملة

برغم ذلك، يجب أن . ) وحدة عملة١,٦٠٠(والقيمة العادلة للمبلغ المنقول فعليا )  وحدة عملة٦٠٠(

أي عدد ونوع حصص حقوق الملكية (يعكس نظام حقوق الملكية الظاهر في البيانات المالية الموحدة 

يها حصص حقوق الملكية التي نظام حقوق الملكية التابع للشركة القانونية األم، بما ف) الصادرة

   . ندماجتصدرها الشركة القانونية األم لتحريك اإل
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   من األرباحالسهمحصة 
  

  وحدة نقد٦٠٠ كانت ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١افترض أن أرباح المنشأة ب للفترة السنوية المنتهية في   ٩مثال 
وافترض . وحدة عملة ٨٠٠ ديسمبر كانت ٣١وأن األرباح الموحدة للفترة السنوية المنتهية في 

 لم يكن هناك تغييرا في عدد األسهم العادية التي تصدرها المنشأة ب خالل الفترة السنوية أنه أيضاً
 العكسي في ستمالك على تاريخ اإل٢٠٠٦ يناير ١ وخالل الفترة من ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١المنتهية في 

 ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١منتهية في تحسب حصة السهم من األرباح للفترة السنوية ال. ٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠
   -:كما يلي

 
 إلى تاريخ ٢٠٠٦ يناير ١ في الفترة من المتداولة  عدد األسهم 

أي عدد األسهم العادية التي تصدرها المنشأة أ الشركة  (ستمالكاإل
 )مشتراهالقانونية األم التي تقوم بمحاسبة المنشأة ال

١٥٠  

  ٢٥٠ ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ إلى ستمالك من تاريخ اإلالمتداولة  عدد األسهم 
  المتداولة   المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية  
)]٣/١٢× ٢٥٠) + (٩/١٢× ١٥٠[( 

١٧٥  

  وحدة عملة٥٧. ٤ ]١٧٥/ ٨٠٠[حصة السهم من األرباح 

  
 ٠٠. ٤ هي ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١حصة السهم من األرباح المعاد بيانها للفترة السنوية المنتهية في   ١٠مثال

 مقسومة على عدد األسهم العادية للمنشاة أ ٦٠٠تحسب على أنها أرباح المنشأة ب من (  نقدوحدة
  . ))١٥٠( العكسي ستمالكوالصادرة في اإل

  

  الحصة غير المسيطرة
.  قد تم تبادلها٦٠ من األسهم العادية للمنشأة ب والبالغة ٥٦ إستثناءافترض نفس المعطيات أعاله ب  ١١مثال

وليس  (١٤٠ سهم مقابل كل سهم عادي في المنشأة ب، تصدر المنشأة أ ٢,٥صدر وألن المنشأة أ ت
من األسهم الصادرة للمنشأة % ٥٨,٣المنشأة ب  ونتيجة ذلك، يملك مساهم.  فقطسهماً) ١٥٠

ويتم حساب القيمة العادلة للمبلغ المحول إلى المنشأة أ، . ) سهم صادر٢٤٠ من ١٤٠(المختلطة 
 قد تأثر بإصدار ندماج، من خالل افتراض أن اإلمشتراهم بمحاسبة المنشأة الوهي المنشأة التي تقو

وذلك .  عادية إضافية إلى مساهمي المنشأة أ مقابل أسهمهم العادية في المنشأة أسهماًالمنشأة ب أ
 من المعيار ٢٠/بسبب أن المنشأة أ هي المنشأة المشترية التي تقوم بالمحاسبة وتقتضي الفقرة ب

 التي مشتراه من المنشأة المشترية قياس المبلغ المتبادل للمنشأة ال٣إلعداد التقارير المالية الدولي 
  . تقوم بالمحاسبة

  
.  الحصة غير المسيطرة من الحسابإستثناءخالل حساب عدد األسهم التي أصدرتها المنشأة ب، يتم   ١٢مثال

من حصة حقوق الملكية، % ٥٨,٣ك وليمثل ذل.  في المنشأة بسهماً ٥٦وتملك غالبية المساهمين 
 ٩٦ من أصل ٥٦وبهذا تمتلك غالبية المساهمين .  إضافياًسهماً ٤٠تكون المنشأة ب قد أصدرت 

نتيجة لذلك، فإن القيمة العادلة . من المنشأة المختلطة% ٥٨,٣ صادرا من المنشأة ب، وبذلك سهماً
 ٤٠أي (  وحدة نقد١,٦٠٠وم بالمحاسبة هي  التي تقمشتراهللمبلغ المحول إلى المنشأة أ، المنشأة ال

المنشأة ب  ووذلك نفس المبلغ الذي يقوم كافة مساهم. ) وحدة عملة٤٠سهم، القيمة العادلة لكل سهم 
وال يختلف مبلغ حصة المجموعة المعترف به في .  للتبادل٦٠ـبعرض كافة األسهم العادية ال

بة، إذا لم يشارك بعض مساهمي المنشأة ب في  التي تقوم بالمحاسمشتراهالمنشأة أ، المنشأة ال
   . التبادل
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 الحصة غير المسيطرة التي سهماً ٦٠تمثل األسهم األربعة من إجمالي أسهم المنشأة ب البالغ عددها   ١٣مثال
وتعكس . %٦,٧لذلك، فإن نسبة الحصة غير المسيطرة هي . لم يتم تبادلها مع أسهم المنشأة أ

 في صافي أصول ندماج المساهمين غير المسيطرين التناسبية قبل اإلالحصة غير المسيطرة حصة
لذلك، يتم تعديل بيان المركز المالي الموحد . المبالغ المسجلة للمنشأة ب، الشركة القانونية التابعة

من المبالغ المسجلة لصافي أصول المنشأة ب قبل % ٦,٧ليظهر الحصة غير المسيطرة البالغة 
  . ) وحدة عملة٢,٠٠٠من % ٦,٧أو  حدة نقد و١٣٤أي  (ندماجاإل

  
  -: الذي يعكس الحصة غير المسيطرة كما يلي٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠بيان المركز المالي الموحد في  ١٤مثال 

 

 وحدة عملة 

 ١,٢٠٠ ] وحدة عملة٥٠٠+   وحدة نقد٧٠٠ [المتداولة  األصول 

 ٤,٥٠٠ ]ة وحدة عمل١,٥٠٠+   وحدة نقد٣,٠٠٠ [المتداولة   األصول غير 

  ٣٠٠ الشهرة

 ٦,٠٠٠ إجمالي األصول 

  ٩٠٠ ] وحدة عملة٣٠٠+   وحدة نقد٦٠٠ [المتداولة  اتلتزام اإل

 ١,٥٠٠ ] وحدة عملة٤٠٠+   وحدة نقد١,١٠٠ [المتداولة  غير اتلتزام اإل

 ٢,٤٠٠ اتلتزامإجمالي اإل 
  حقوق ملكية المساهمين

 ١,٣٠٦ %]٣. ٩٣×   وحدة نقد١,٤٠٠[األرباح المستبقاة  

  الملكية الصادرة حقوق  

 ٢,١٦٠ ] وحدة عملة١,٦٠٠+   وحدة نقد٥٦٠ [عادياً سهماً ٢٥٠  
 ١٣٤ الحصة غير المسيطرة 
 ٣,٦٠٠  إجمالي حقوق ملكية المساهمين 
 ٦,٠٠٠  وحقوق ملكية المساهميناتلتزام إجمالي اإل  

  
ل إعادة تصنيف سهم والمكون األ. تشمل مكونين نقد وحدة ١٣٤الحصة غير المسيطرة البالغة   ١٥مثال

الحصة غير المسيطرة في األرباح المستبقاة للمنشأة المشترية التي تقوم بالمحاسبة مباشرة قبل 
المكون الثاني يمثل إعادة تصنيف . ) وحدة عملة٩٣,٨٠أو % ٦,٧ × وحدة نقد١,٤٠٠ (ستمالكاإل

 ٦٠٠( الصادرة للمنشأة المشترية التي تقوم بالمحاسبة سهم الحصة غير المسيطرة في حقوق الملكية
  . ) وحدة عملة٤٠,٢٠أو % ٦,٧ × وحدة نقد

  

  األصول غير الملموسة القابلة للتحديد
 

 .٣ من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ٤٠/ ب– ٣١/بو ١٤- ١٠توضيح نتائج تطبيق الفقرات 
  

قد .  األعمالإندماجر الملموسة القابلة للتحديد والمستملكة في الفقرات التالية أمثلة لألصول غي  ١٦مثال
ينبغي على المنشأة . تحتوي بعض األمثلة على خصائص أصول غير األصول غير الملموسة

  . وال يهدف من األمثلة أن تكون شاملة.  لجوهرهاوفقاً المشترية محاسبة هذه األصول 
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حقوق أو سها التعاقدي هي تلك الناشئة من حقوق تعاقدية األصول غير الملموسة المعروفة بأسا ١٧مثال

أو وال تنشأ األصول غير الملموسة المعرفة بأساسها غير التعاقدي من حقوق تعاقدية . أخرىقانونية 

وقد تكون األصول غير الملموسة المعروفة بأساسها التعاقدي .  ولكنها منفصلةأخرىحقوق قانونية 

  . رط غير الزم ليلبي األصل معيار التعاقد القانونيمنفصلة لكن قابلية الفصل ش
  

  األصول غير الملموسة المرتبطة بالتسويق
  

الترويج أو يتم استخدام األصول غير الملموسة المرتبطة بالتسويق بشكل رئيسي في التسويق   ١٨مثال

  -:واألمثلة على األصول غير الملموسة المرتبطة بالتسويق هي. الخدماتأو للبضائع 
 

 األساس الفئة

 ،  العالمات التجارية، األسماء التجارية، عالمات الخدمة، العالمات الجماعية
 تعاقدي عالمات الشهادة

 تعاقدي حزمة فريدة أو شكل فريد أو لون فريد (اللباس التجاري 

 تعاقدي  أسماء الصحف

 تعاقدي  أسماء مواقع اإلنترنت 

 تعاقدي يات غير التنافسيةتفاق اإل
  

العالمات التجارية، األسماء التجارية، عالمات الخدمة، العالمات الجماعية وعالمات 
  الشهادة

  

 يتم استخدامها في أخرىأية شعارات أو رموز أو أسماء أو العالمات التجارية عبارة عن كلمات   ١٩مثال

يز مصدر فعالمة الخدمة تبين وتم. التجارة لبيان مصدر المنتج وتمييزه عن منتجات اآلخرين

الخدمات التي يقدمها أعضاء مجموعة أو أما العالمات الجماعية فتحدد السلع . الخدمة وليس المنتج

  . الخدمةأو  للسلعة أخرىأية خصائص أو بينما عالمات الشهادة فتصادق على األصل الجغرافي . ما
  

والعالمات الجماعية وعالمات يجوز حماية العالمات التجارية واألسماء التجارية وعالمات الخدمة   ٢٠مثال
أية أو االستخدام المستمر في التجارة أو  من خالل التسجيل مع الوكاالت الحكومية قانونياًالشهادة 

 العمال أصال غير إندماجها في إستمالكأية عالمة يتم أو وتعتبر العالمة التجارية . أخرىوسائل 

. أخرىوسائل أو  من خالل التسجيل قانونياًحمية ملموس يلبي معيار التعاقد القانوني إذا ما كانت م
 األعمال بشكل إندماجها في إستمالكأية عالمة تم أو  بالعالمة التجارية عترافخالف ذلك، يتم اإل

  . منفصل عن الشهرة إذا تمت تلبية معيار االنفصالية، وهذا ما يحدث على وجه العموم
  

العالمات أو ا يستخدمان كمرادفين للعالمات التجارية  مغالباًاسم الصنف، والصنفالمصطلحان   ٢١مثال

، هما مصطلحان تسويقيان عامان يشيران عادة إلى األصول التكميلية للمجموعة كالعالمة خرىاأل

واالسم التجاري المتعلق بها والصيغ والوصفات والخبرات ) عالمة الخدمةأو (التجارية 
 بمجموعة من عتراف المنشأة من اإل٣اد التقارير المالية وال يمنع المعيار الدولي إلعد. التكنولوجية

األصول التكميلية غير الملموسة التي تشير عموما إلى عالمة تجارية، كأصل واحد منفصل عن 

  . الشهرة، إذا كان لألصول التي تكون المجموعة نفس التأثيرات والفوائد العملية
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  أسماء مواقع اإلنترنت
  

.  مميز يتكون من رموز وأرقام ويستخدم لتحديد موقع إلكتروني رقمي معينإسمرنت  موقع اإلنتإسم  ٢٢مثال
.  الموقع ارتباط ذلك االسم مع الكمبيوتر المتصل مع اإلنترنت لمدة التسجيلإسموينشأ عن تسجيل 

 األعمال معيار إندماج الموقع المسجل والمستملك في إسمويلبي . وعمليات التسجيل هذه قابلة للتجديد
  . التعاقد القانوني

  

 األصول غير الملموسة المرتبطة بالعمالء
  

  -:األمثلة على األصول غير الملموسة المرتبطة بالعمالء هي  ٢٣مثال
  

 األساس الفئة

 ال تعاقدي قوائم العمالء

 تعاقدي اإلنتاجأو احتياطي الطلب 

 تعاقدي  عقود العمالء والعالقات المتعلقة بالعمالء 

 ال تعاقدي  ةمالء الال تعاقدي عالقات الع
  

 قوائم العمالء
  

وقد تأخذ قائمة .  بهمتصالتتألف قائمة العمالء من معلومات تخص العمالء كأسمائهم وبيانات اإل  ٢٤مثال
 عن العمالء كتواريخ طلبهم والمعلومات أخرىالعمالء شكل قاعدة بيانات تشمل معلومات 

رغم ذلك، . أخرىحقوق قانونية أو  عادة من حقوق تعاقدية وال تنشأ قائمة العمالء. الديموغرافية
 األعمال إندماجلذلك، تلبي قائمة العمالء المستملكة في . مبادلتهاأو  ما يتم تأجير قوائم العمالء غالباً

  . عادة معيار قابلية الفصل
  

 اإلنتاجأو حتياطي الطلب إ
  

أو ويلبي احتياطي الطلب . البيعأو بات الشراء اإلنتاج من العقود كطلأو ينشأ احتياطي الطلب   ٢٥مثال
أو أمكن إلغاء طلبات الشراء  و األعمال معيار التعاقد القانوني حتى لإندماجاإلنتاج المستملك في 

  . البيع
  

  عقود العمالء والعالقات المتعلقة بالعمالء
  

لعمالء تلك تنشأ من حقوق إذا أقامت المنشأة عالقات مع عمالئها من خالل عقود، فإن عالقات ا  ٢٦مثال
 األعمال معيار إندماجلذلك، تلبي عقود العمالء والعالقات المرتبطة بهم والمستملكة في . تعاقدية

نقل العقد بشكل منفصل أو  بيع أخرىأية شروط تعاقدية أو منعت السرية  والتعاقد القانوني حتى ل
  . مشتراهعن المنشأة ال

  
الفوائد العملية . القات المرتبطة بالعمالء أصلين متميزين غير ملموسينتمثل عقود العمالء والع  ٢٧مثال

  .  فيه قد يختلفانقتصادية منافع األصلين اإلإستهالكوالنمط الذي يتم 
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 إتصالامتلكت المنشأة معلومات تخص العميل ولها ) أ(تنشأ عالقة العمالء بين المنشأة وعميلها إذا   ٢٨مثال

وتلبي عالقات العمالء معيار .  المباشر مع المنشأةتصال على اإلقادراًميل كان الع) ب(منتظم معه و

 قائماًالتعاقد القانوني إذا ما مارست المنشأة إقامة عقود مع عمالئها، بغض النظر إذا ما كان العقد 

 غير العقود مثل أخرىوقد تنشأ العالقات المرتبطة بالعمالء من خالل وسائل . ستمالكفي تاريخ اإل

  . الخدمةأو المبيعات  و المنتظم الذي يقيمه مندوبتصالإلا
  

البيع أو اإلنتاج من العقود مثل طلبات الشراء أو ، ينشأ احتياطي الطلب ٢٥كما ذكرت الفقرة مثال   ٢٩مثال

نتيجة لذلك، إذا ما كان للمنشأة عالقات مع عمالئها من خالل أنواع . تعاقدياً وبالتالي تعتبر حقاً

 من الحقوق التعاقدية وبالتالي تلبي معيار التعاقد أيضاً، تنشأ العالقات المرتبطة بالعمالء العقود هذه

  . القانوني
  

  أمثلة
 بعقد العميل واألصول غير الملموسة للعالقات المرتبطة بالعمالء عترافتوضح األمثلة التالية اإل  ٣٠مثال

  .  األعمالإندماجوالمستملكة في 

 ديسمبر ٣١ أعمال في إندماجفي عملية ) د(الشركة الهدف ) م (تستملك الشركة المشترية  )أ (

وترى كل من الشركة . بالسلع) العميل( مدته خمس سنوات لتزويد إتفاق) د(ولدى . ٢٠٠٥

  .  للفصل ليس قابالًتفاقاإل.  عند نهاية العقد الحاليتفاقأن العميل سيجدد اإل) د(والشركة ) م(

إضافة لذلك، بسبب إقامة . العكس، معيار التعاقد القانونيأو ه  يمكن إلغاؤ، سواءتفاقيلبي اإل

 وحده الذي يلبي معيار التعاقد تفاقعالقتها مع العميل من خالل عقد، ليس اإل) د(الشركة 

  .  تلبي المعيارأيضاًالمرتبطة بالعميل ) د(القانوني فقط ولكن عالقة الشركة 

 سلعاً) د(تنتج . ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١مال في  أعإندماجفي ) د(الشركة ) م(تستملك الشركة   )ب (

يشتري العميل السلع الرياضية . سلع رياضية وإلكترونيات: عبر خطي إنتاج مختلفين

عقد مع العميل لتكون مزوده الحصري بالسلع الرياضية ) د(ولدى . )د(واإللكترونيات من 

أن هناك عالقة ) م(و) د(ترى كل من . ولكنها ال تملك عقدا لتزويد العميل باإللكترونيات

  . والعميل) د(عمالء واحدة قائمة بين 

العكس، أو يلبي العقد مع العميل لتكون مزوده الحصري بالسلع الرياضية، سواء يمكن إلغاؤه 

إضافة لذلك، تلبي عالقة العمالء مع العميل معيار التعاقد القانوني . معيار التعاقد القانوني

عالقة عمالء واحدة ) د(وألن لدى . ميل من خالل عقد بينهماعالقتها مع الع) د(بسبب إقامة 

بالعميل ) د(فقط مع العميل، تدمج القيمة العادلة لتلك العالقة افتراضات حول عالقة الشركة 

أن عالقات ) د(برغم ذلك، إذا قررت الشركة . تتعلق بكل من السلع الرياضية واإللكترونيات

ع الرياضية واإللكترونيات هي عالقات منفصلة عن بعضها، العمالء مع العميل المتعلقة بالسل

إذا كانت عالقة العميل الخاصة باإللكترونيات معيار قابلية الفصل ليتم ) د(تقيم الشركة 

  . تحديدها كأصل غير ملموس

) د(وتقيم . ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ أعمال يجري في إندماجفي ) د(الشركة ) م(تستملك الشركة   )ج (

مخزون ) د(، تملك ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١في . عبر طلبات الشراء والبيع فقطأعماال مع العميل 

 خرىوالنسبة األ. من عمالئها وهم جميعا عمالء متكررون% ٦٠طلبات شراء العمالء من 
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طلبات ) د(رغم ذلك، ليس لدى .  عمالء متكررونأيضاًهم ) د(من عمالء % ٤٠البالغة 

   . ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ مع ابتداء أية عقود مع هؤالء العمالءأو شراء مفتوحة 

معيار التعاقد القانوني، بغض النظر ) د(من عمالء الشركة % ٦٠تلبي طلبات الشراء لنسبة 

من % ٦٠عالقتها مع ) د(إضافة لذلك، بسبب إقامة الشركة . عدمهاأو عن إمكانية إلغائها 

المرتبطة ) د(عمالئها من خالل العقود، يلبي كل من طلبات الشراء وعالقات الشركة 

تمارس إقامة عقود مع النسبة المتبقية من ) د(وألن الشركة . بالعمالء معيار التعاقد القانوني

 من حقوق تعاقدية وهي أيضاً، فإن عالقتها مع هؤالء العمالء تنشأ %٤٠عمالئها البالغة 

 العمالء في عقود مع هؤالء) د(لم تكن لدى الشركة  وبذلك تلبي معيار التعاقد القانوني حتى ل

  . ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١

ولدى . ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ أعمال في إندماج، كمؤمن، في )د(الشركة ) م(تستملك الشركة   )د (

  . الشركة محفظة من عقود لتأمين السيارات مدتها عام واحد يمكن لحامل الوثيقة إلغاءها

فإن عالقات تقيم عالقاتها مع حاملي الوثيقة من خالل عقود التأمين، ) د(وألن الشركة 

ويسري معياري المحاسبة الدوليين . العمالء مع أصحاب السياسة تلبي معيار التعاقد القانوني

 على األصل غير الملموس األصول غير الملموسة ٣٨المعيار وانخفاض قيمة األصول  ٣٦
  . الخاص بعالقة العمالء

  
 عالقات العمالء غير التعاقدية

  

 األعمال وغير الناشئة من عقد أن تكون رغم ذلك قابلة إندماجستملكة في يمكن لعالقة العمالء الم  ٣١مثال

األصل المشابه الذي أو وتبرهن معامالت المبادلة لنفس األصل . للتحديد ألنها عالقة ممكن فصلها

حولت نوعا معينا من عالقة العمالء غير التعاقدية أن تلك العالقة قابلة أو يبين أن المنشأة باعت 

   . للفصل
  

  األصول غير الملموسة المتعلقة باألعمال الفنية
  

  -:األمثلة على األصول غير الملموسة المتعلقة بالعمال الفنية هي  ٣٢مثال
 

األساس الفئة

 تعاقدي ستعراضات الباليه إبرا ووالمسرحيات وعروض األ

 تعاقدي خرى الكتب والمجالت والصحف واآلداب األ

 تعاقدي لحان الدعاية واإلعالن أاأللحان واألشعار الغنائية و ليفأكت األعمال الموسيقية  

 تعاقدي  اللوحات والصور

 تعاقدي المرئية والمسموعة بما فيها األفالم واألفالم الموسيقية والبرامج التلفزيونية ومواد الفيدي
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ال إذا نشأت من حقوق  العمإندماجيمكن تحديد األصول المتعلقة باألعمال الفنية والمستملكة في   ٣٣مثال
يمكن للمالك نقل حقوق النشر .  مثل تلك التي توفرها حقوق النشرأخرىحقوق قانونية أو تعاقدية 

ال يتم منع المنشأة المشترية من .  ترخيصإتفاق من خالل جزئياًأو إما كاملة عبر التحويل 
ترخيص معنية كأصل يات إتفاقأو أية تحويالت أو  بأصل حقوق النشر غير الملموس عترافاإل

  . منفصل شرط أن تكون متشابهة الفوائد العملية
  

 األصول غير الملموسة المعتمدة على العقود
  

. ات التعاقديةتفاقتمثل األصول غير الملموسة المعتمدة على العقود قيمة الحقوق الناشئة من اإل  ٣٤مثال
إذا أقامت شروط العقد .  على العقود من األصول غير الملموسة المعتمدةوتعتبر عقود العمالء نوعاً

، )عقد العميل غير مقبولة نسبة لشروط السوقأو إذا كانت شروط اإليجار التشغيلي : مثال (اًإلتزام
األمثلة على األصول غير الملموسة .  األعمالإندماج يتحمله إلتزامتعترف المنشأة المشترية به ك

  -:المعتمدة على العقود هي
 

 األساس الفئة

 تعاقدي ات المتوقفةتفاق واإلواألتاواتترخيص ال

 تعاقدي التوريد أو  اإلعالن والبناء واإلدارة وعقود الخدمة 

 تعاقدي )مؤجرةأو  مستأجرة مشتراه كانت المنشأة السواء(ات التأجير إتفاق

 تعاقدي  تصاريح البناء

 تعاقدي متيازات اإلإتفاق 

 تعاقدي  حقوق التشغيل والبث

 تعاقدي  التخديم مثل عقود تخديم الرهن العقاري عقود

 تعاقدي  عقود التوظيف

 تعاقدي  حقوق االستخدام مثل الحفر والمياه والغاز وقطع األشجار وتصاريح الطرق
  

  عقود التخديم مثال عقود تخديم الرهن العقاري
  

وبالرغم . معتمد على العقودعقود أصول الخدمة المالية هي نوع واحد من األصل غير الملموس ال  ٣٥مثال
  -:من خالل) اًإلتزامأو  ( مميزاًمن أن التخديم مالزم في كافة الصول المالية، فإنه يصبح أصالً

التوريق المالي لألصول مع استبقاء أو  من األصل المالي األساسي من خالل بيع تعاقدياًفصله   )أ (
   والتخديم؛

 .  الشراء واالفتراض المنفصلين للتخديم )ب (
  

 أخرىأية أصول مالية أو ية ئتمان قروض الرهن العقاري ومقبوضات البطاقات اإلإستمالكإذا تم   ٣٦مثال
 غير ملموس ألن  أعمال مع استبقاء التخديم، فإن حقوق التخديم المالزمة ال تعتبر أصالًإندماجفي 

  . لمستملكالقيمة العادلة لحقوق التخديم تلك مدرجة في قياس القيمة العادلة لألصل المالي ا
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 عقود التوظيف
  

 نفعية من منظور رب العمل ألن تسعير تلك العقود مقبول بالنسبة تعتبر عقود التوظيف عقوداً  ٣٧مثال
  . لشروط السوق وهي أحد أنواع األصول غير الملموسة المعتمدة على العقود

  
 حقوق االستخدام

  

وبعض حقوق .  األشجار وتصاريح الطرقتشمل حقوق االستخدام الحفر والمياه والغاز وقطع   ٣٨مثال
وقد . االستخدام أصول غير ملموسة معتمدة على عقود تتم محاسبتها بشكل منفصل عن الشهرة

.  خصائص األصول الملموسة وليست األصول غير الملموسةأخرىيكون لدى حقوق استخدام 
  . لى طبيعتها عبناءوينبغي أن تعمل المنشأة المشترية على محاسبة حقوق االستخدام 

  
 ااألصول غير الملموسة المرتبطة بالتكنولوجي

  

  -:األمثلة على األصول غير الملموسة المرتبطة بالتكنولوجيا هي  ٣٩مثال

 األساس الفئة

 تعاقدي  تكنولوجيا ممنوحة البراءة

 تعاقدي  برمجيات الكمبيوتر واألعمال المخفية

 ال تعاقدي  تكنولوجيا غير ممنوحة البراءة

 ال تعاقدي ينوا قواعد البيانات بما فيها أدلة العن

 تعاقدي  األسرار التجارية مثال الصيغ والعمليات والوصفات السرية
  

 برمجيات الكمبيوتر واألعمال المخفية
  

، قانونياً األعمال التي تتم حمايته إندماجتلبي برمجيات الكمبيوتر وصيغ البرامج المستملكة في   ٤٠مثال
  . ثل البراءة وحقوق النشر، معيار التعاقد القانوني لتحديدها كأصول غير ملموسةبوسائل م

  
األعمال المخفية عبارة عن برمجية يتم حفظها بشكل دائم على شريحة ذاكرة قراءة فقط كسلسلة من   ٤١مثال

وتلبي . قانونياًويجوز حماية األعمال المحجوبة . مجموعة دارات متكاملةأو ستنسل ألرقائق ا
 األعمال معيار التعاقد القانوني لتحديدها كأصل غير إندماجاألعمال المحجوبة المستملكة في 

  . ملموس
  

 العناوينقواعد البيانات، وتشمل أدلة 
  

مثل أقراص ( بشكل إلكتروني غالباًقواعد البيانات عبارة عن مجموعات من المعلومات يتم تخزينها   ٤٢مثال
ن تكون قاعدة البيانات التي تشمل أعمال تأليف أصلية مكفولة الحماية ويجوز أ. )ملفات الكمبيوترأو 

 األعمال ومكفولة الحماية بحقوق النشر إندماجوتلبي قاعدة البيانات المستملكة في . بحقوق النشر
رغم ذلك، تشمل قاعدة البيانات عادة معلومات معدة نتيجة للعمليات الطبيعية . معيار التعاقد القانوني

. ئتمانمعلومات اإلأو المعلومات المتخصصة، مثل البيانات العلمية أو ة مثل قوائم العمالء للمنشأ
تأجير قواعد البيانات غير المكفولة بحماية أو ترخيص أو  ما يكون ذلك، مبادلة غالباًويمكن، و

لقواعد  المستقبلية قتصاديةلم تنشأ المنافع اإل ولذلك، حتى ل. بشكل كاملأو  جزئياًحقوق النشر 
 األعمال تلبي معيار قابلية إندماجالبيانات من الحقوق القانونية، فإن قاعدة البيانات المستملكة في 

  . الفصل
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 لكافة القضايا التي تؤثر في عنوان أجزاء األرض في منطقة  تاريخياًين سجالًواتشمل أدلة العن  ٤٣مثال
بأجزاء منها، عبر معامالت أو إما بمجملها ين، واويتم بيع وشراء أصول أدلة العن. جغرافية معينة

 األعمال معيار إندماجين المستملكة في والذلك، تلبي أصول أدلة العن.  يتم ترخيصهاأنهأو مبادلة 
  . قابلية الفصل

  
  األسرار التجارية، مثال الصيغ والعمليات والوصفات السرية

  

وسيلة أو  برنامجاًأو  تصنيفاًأو وصفة أو  نمطاًأو معلومات تشمل صيغة "السر تجاري عبارة عن   ٤٤مثال
محتملة، من عدم كونها أو  مستقلة، حقيقية إقتصاديةتنتج قيمة ) أ(عملية أو آلية أو طريقة أو 

وإذا . "*تكون مركز الجهود المنطقي في اإلبقاء على سريتها بموجب الظروف) ب(معروفة للعموم و
 األعمال محمية إندماجن السر التجاري المستملك في  المستقبلية مقتصاديةما كانت المنافع اإل

 إندماجخالف ذلك، تكون األسرار التجارية المستملكة في . ، فإنها تلبي معيار التعاقد القانونيقانونياً
  . األعمال قابلة التحديد إذا تم تلبية معيار قابلية الفصل الذي يرجح أن يكون كذلك

  

   من الشراء بأسعار منخفضةالربح
  

 من ٣٦-٣٢ وقياس الكسب من الشراء بأسعار منخفضة من خالل تطبيق الفقرات عترافتوضيح نتائج اإل
  . ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  
 بالكسب من الشراء بأسعار عتراف األعمال الذي يتم فيه اإلإندماجيوضح المثال التالي محاسبة   ٤٥مثال

  . منخفضة
  

، منشأة )د(من حصص حقوق الملكية في الشركة % ٨٠) م(، تستملك الشركة ٢٠٠٥ يناير ١في   ٤٦مثال
السابقين اضطروا للتصرف في ) د(وألن مالكي الشركة .  وحدة عملة١٥٠خاصة، مقابل  نقد بقيمة 

لعدد ) د(خالل تاريخ محدد، لم يكن لديهم الوقت الكافي لتسويق الشركة ) د(اتهم في الشركة إستثمار
 األصول المستملكة القابلة للتحديد مبدئياً) د(وتقيس إدارة شركة . شترين المحتملينأكبر من الم

لمتطلبات المعيار وفقاً  ستمالك المتحملة من تاريخ اإلاتلتزاموالمعترف بها بشكل منفصل واإل
 اتملتزاواإل  وحدة نقد٢٥٠ويتم قياس األصول قابلة التحديد على . ٣الدولي إلعداد التقارير المالية 

 يقرر أن القيمة العادلة لنسبة  مستقالًمستشاراً) د(كما تشرك الشركة .  وحدة عملة٥٠المتحملة على 
  .  وحدة عملة٤٢هي ) د(من الحصة غير المسيطرة في الشركة % ٢٠

  
 وحدة ٢٥٠لة، تم حسابها على  وحدة عم٢٠٠(القابلة للتحديد ) د(يزيد مبلغ صافي أصول الشركة   ٤٧مثال

 إليها القيمة العادلة للحصة غير عن القيمة العادلة للمبلغ المنقول مضافاً) وحدة عملة ٥٠ نقد
اإلجراءات التي تتبعها لتحديد وقياس األصول ) م(لذلك، تراجع الشركة . )د(المسيطرة في الشركة 

ركة  المتحملة ولقياس القيمة العادلة لكل من الحصة غير المسيطرة في الشاتلتزامالمستملكة واإل

                                                 
الصفحة ) ١٩٩٨نيويورك، جون وايلي أند سنز (ين براير، قواعد الملكية الفكرية في المعامالت التجارية  ميلفين سمينسكي و الن *

٢٩٣.  
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أن اإلجراءات والقياسات الناتجة كانت ) م(وبعد تلك المراجعة، تقرر الشركة . والمبلغ المنقول) د(
من الحصة % ٨٠الكسب من الشراء بأسعار منخفضة من ) م(وتقيس الشركة . مالئمة وصحيحة

  -:كما يلي
 

وحدة عملة   

 ٥٠ دة نقد وح٢٥٠(ها إستمالكمبلغ صافي األصول قابلة التحديد التي تم 
  ٢٠٠  )وحدة عملة

من حصة الشركة % ٨٠القيمة العادلة للمبلغ المنقول لنسبة  :مطروحاً منه
  ١٥٠ ؛ مضافا إليها)د(في الشركة ) م(

  ٤٢ )د(القيمة العادلة للحصة غير المسيطرة في الشركة 

  ١٩٢  

  ٨  %٨٠ من الشراء بسعر منخفض من الحصة البالغة الربح 
  

  -:في بياناتها المالية الموحدة كما يلي) د(ها للشركة إستمالك) م(تسجل الشركة . ٤٨مثال 
 

وحدة عملةوحدة عملة  

   ٢٥٠ هاإستمالك  األصول المؤجلة القابلة للتحديد والتي تم 

  ١٥٠  لواالنقد المتد 

  ٥٠  المتداولة  المتحملة اتلتزاماإل 

  ٨  خفضة ل من الشراء بأسعار منواالكسب المتد 

 
 الحصة غير المسيطرة في – المتداولة  حقوق الملكية 

  ٤٢  )د(الشركة 

  
على أساس حصتها ) د(إذا اختارت المنشأة المشترية قياس الحصة غير المسيطرة في الشركة   ٤٩مثال

، يكون مبلغ الحصة غير المسيطرة مشتراهالتناسبية في صافي األصول القابلة للتحديد للمنشأة ال
نخفضة ويكون الكسب من الشراء بأسعار م. )٢٠. ٠×   وحدة نقد٢٠٠(  وحدة نقد٤٠لمعترف به ا

  . )) وحدة عملة٤٠+   وحدة نقد١٥٠ ( وحدة نقد٢٠٠( وحدة نقد ١٠
  

  فترة القياس
  

  . ٣ من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ٥٠- ٤٥توضيح نتائج تطبيق الفقرات 
  

 األعمال في نهاية فترة إعداد التقارير المالية التي حدث فيها ندماجاسبة المبدئية إلإذا لم تتم المح  ٥٠مثال
 تقتضي من المنشأة المشترية ٣ من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ٤٥، فإن الفقرة ندماجاإل
فترة القياس، وخالل .  في بياناتها المالية بالمبالغ المؤقتة للبنود التي لم تتم محاسبتهاعترافاإل

تعترف المنشأة المشترية بالتعديالت على المبالغ المؤقتة الالزمة إلظهار المعلومات التي تم 
 وإن عرفت، المؤثرة في قياس ستمالكإحرازها حول الحقائق والظروف السائدة منذ تاريخ اإل

عداد التقارير المالية  من المعيار الدولي إ٤٩وتقتضي الفقرة . المبالغ  المعترف بها منذ ذلك التاريخ
 األعمال في تاريخ إندماج بهذه التعديالت كإتمام محاسبة عتراف من المنشأة المشترية اإل٣
  . الخسارةأو  وال يتم إدراج تعديالت فترة القياس في الربح . ستمالكاإل
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تقييم ل) م(وتسعى الشركة . ٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠في ) د(تستملك الشركة ) م(فترض أن الشركة إ  ٥١مثال
 لم يتم حين تم التصريح أنه حيث ندماجه في اإلإستمالكمستقل لبند ممتلكات ومنشآت ومعدات تم 

وفي بياناتها المالية . ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١إصدار بياناتها المالية للسنة المنتهية في ) م(للشركة 
 وحدة ٣٠,٠٠٠ بالقيمة العادلة المؤقتة لألصل بمقدار) م(عترفت الشركة إ، ٢٠٠٧السنوية للعام 

، كان لدى بند الممتلكات والمنشآت والمعدات فائدة فعلية متبقية لمدة ستمالكوفي تاريخ اإل. عملة
التقييم المستقل الذي قدر ) م(، استلمت الشركة ستمالكوبعد خمسة أشهر من اإل. خمس سنوات

  .  وحدة عملة٤٠,٠٠٠ بمقدار ستمالكالقيمة العادلة لألصل في تاريخ اإل
  
معلومات السنة السابقة ) م(، تعدل الشركة ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١في بياناتها المالية للعام المنتهي في   ٥٢المث

  -: بأثر رجعي كما يلي٢٠٠٧للعام 

 بمقدار ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١يتم زيادة المبلغ المسجل للممتلكات والمنشآت والمعدات من بداية   )أ (
 تعديل على القيمة العادلة في تاريخ أنهويتم حساب ذلك التعديل على .  وحدة عملة٩,٥٠٠

 به عتراف اإلضافي الذي أمكن اإلستهالكتقل عن اإل  وحدة نقد١٠,٠٠٠ بمقدار ستمالكاإل
 وحدة ٥٠٠( منذ ذلك التاريخ ستمالك بقيمة األصل العادلة في تاريخ اإلعتراف تم اإلأنه ول

  . )ستهالكلثالثة أشهر من اإل نقد

 .  وحدة عملة١٠,٠٠٠ منخفض بمقدار ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١داية المبلغ المسجل للشهرة من ب  )ب (

 .  وحدة عملة٥٠٠ بمقدار ٢٠٠٧ للعام ستهالكيزداد مصروف اإل  )ج (
  

  -):م( من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية، تفصح الشركة ٦٧/ للفقرة بوفقاً    ٥٣مثال

 األعمال ألنه لم يتم ندماجية إللو، عن عدم إتمام المحاسبة األ٢٠٠٧في بياناتها المالية للعام   )أ (
  . استالم تقييم الممتلكات والمنشآت والمعدات

، عن مبالغ وشروح التعديالت على القيم المؤقتة المعترف بها ٢٠٠٨في بياناتها المالية للعام   )ب (
عن أن المعلومات المقارنة للعام ) م(لذلك، تفصح الشركة . خالل فترة إعداد التقارير الحالية

ل بأثر رجعي لزيادة القيمة العادلة لبند الممتلكات والمنشآت والمعدات في تاريخ  تعد٢٠٠٧
 وحدة نقد ١٠,٠٠٠ناتج عن انخفاض الشهرة البالغة   وحدة نقد٩,٥٠٠ بمقدار ستمالكاإل

 .  وحدة عملة٥٠٠ بمقدار ستهالكوزيادة في اإل
  

   األعمالإندماجتحديد أي جزء من معاملة 
  

  مة سابقاًتسوية العالقة القائ
  

 من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ٥٣/ ب– ٥٠/بو ٥٢و ٥١توضيح نتائج تطبيق الفقرات 
٣ .  

  
بموجب عقد التزويد الممتد لفترة خمس ) د(مكونات إلكترونية من الشركة ) م(تشتري الشركة    ٥٤مثال

الشراء ) م(ار التي يمكن للشركة ، تزيد األسعار الثابتة عن األسعوحالياً. سنوات على أسعار ثابتة
إلغاء العقد قبل نهاية ) م(ويجيز عقد التزويد للشركة . بها مكونات إلكترونية مشابهة من مزود آخر

وبموجب السنوات الثالث . كشرط جزائي  مليون وحدة نقد٦فترة الخمس سنوات فقط من خالل دفع 
 ووه) د( الشركة إستمالكمقابل  يون وحدة نقد مل٥٠) م(المتبقية بموجب عقد التزويد، تدفع الشركة 

  . السوق اآلخرون إلى دفعه والذي يميل مشارك) د(مبلغ القيمة العادلة للشركة 
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في إجمالي القيمة   مليون وحدة نقد٨والبالغة ) م( يتم إدراج القيمة العادلة لعقد التزويد مع الشركة  ٥٥مثال
" في السوق"الذي   مليون وحدة نقد٣المكون البالغ   وحدة نقد مليون٨يمثل مبلغ . )د(العادلة للشركة 

البنود المشابهة أو  لنفس البنود المتداولة ألن التسعير قابل للمقارنة مع تسعير معامالت السوق 
ألنه ) م(للتسعير الذي ترفضه الشركة   مليون وحدة نقد٥و) جهود البيع وعالقات العمالء وهكذا(

 اتإلتزامأو أصوال ) د(وال تملك الشركة .  للبنود المشابهةالمتداولة لسوق ز سعر معامالت اوايتج
 اتإلتزامأو لم تعترف بأية أصول ) م( قابلة للتحديد والمتعلقة لعقد التزويد حيث أن الشركة أخرى

  .  األعمالإندماجتتعلق بعقد التزويد قبل 
  

 ٦أقل من  مبلغ التسوية البالغ (ليون وحدة نقد م٥خسارة بمقدار ) م(في هذا المثال تحسب الشركة   ٥٦مثال
.  األعمالإندماجبشكل منفصل عن ) مليون وحدة نقد ومبلغ  العقد الذي ترفضه المنشأة المشترية

  .  من الشهرةجزءالخاص بالعقد   مليون وحدة نقد٣البالغ " في السوق"ويعتبر مكون 
  

لغ المتعلق بالعالقة القائمة مسبقا في بياناتها المالية سيؤثر  بالمبسابقاً) م(فيما إذا اعترفت الشركة   ٥٧مثال
افترض أن المعايير الدولية . خسارة للتسوية الحقيقية للعالقةأو على المبلغ المعترف به كربح 

مقابل   مليون وحدة نقد٦ بمقدار إلتزام بعترافاإل) م(إلعداد التقارير المالية اقتضت من الشركة 
 ١بكسب تسوية بمقدار ) م(في ذلك الموقف، تعترف الشركة .  األعمالندماجإعقد التزويد قبل 
التي تم تقل خسارة العقد  (ستمالكالخسارة في تاريخ اإلأو على العقد في الربح  مليون وحدة نقد

. ) مليون وحدة عملة٦عن الخسارة المعترف بها سابقا بمقدار   مليون وحدة نقد٥ بمقدار قياسها
 مليون وحدة ٥ مليون مقابل ٦ المعترف به بمقدار لتزامقد سوت فعال اإل) م(الشركة ويعني ذلك أن 

  .  مليون وحدة نقد١نقد بناتج ربح قدره 
  

   للموظفينالمحتملةالدفعات 
  

 من المعيار الدولي إلعداد ٥٥/بو ٥٤/بو ٥٠/بو ٥٢ و٥١توضيح نتائج تطبيق الفقرات 
  . ٣التقارير المالية 

  
ويقتضي . مرشحا يكون رئيسها التنفيذي الجديد بموجب عقد مدته عشر سنوات) د(ركة عينت الش  ٥٨مثال

قبل ) د( الشركة إستمالك مليون وحدة نقد للمرشح في حال تم ٥مبلغ ) د(العقد أن تدفع الشركة 
وكان الرئيس التنفيذي ما زال . بعد ثمانية سنوات) د(الشركة ) م(وتستملك الشركة . انتهاء العقد

  .  وسيتم دفع مبلغ إضافي له بموجب العقد القائمستمالكا حتى تاريخ اإلموظف
  

، وكان غرض ندماج اإلضاتاومف توظيف قبل ابتداء إتفاقفي ) د(في هذا المثال، دخلت الشركة   ٥٩مثال
 لصالح الشركة تفاق تم إجراء اإلأنهوبهذا ال يوجد دليل على .  ضم خدمات الرئيس التنفيذيتفاقاإل
 مليون وحدة نقد في تطبيق طريقة ٥ بدفع لتزامولذلك، يتم إدراج اإل. المنشأة المختلطة أو) م(
  . ستمالكاإل

  
 على اقتراح الشركة بناء مشابه مع رئيس تنفيذي إتفاقفي ) د(، قد تدخل الشركة أخرىفي ظروف   ٦٠مثال

 دفع تفاقإذا تم ذلك، قد يكون الغرض الرئيسي من اإل،  األعمالإندماجضات حول اوخالل المف) م(
المنشأة المختلطة بشكل أو ) م( الشركة تفاقمبلغ تعويض إنهاء الخدمة للرئيس التنفيذي، ويفيد اإل

 لتزاممحاسبة اإل) م(في ذلك الموقف، تجري الشركة . مالكيها السابقينأو ) د(رئيسي وليس الشركة 
 بشكل منفصل عن محاسبة تطبيق طريقة ندماجنفيذي في بياناتها المالية ما بعد اإللتدفع للرئيس الت

  . ستمالكاإل
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  ستبدالمكافآت اإل
  

 من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ٦٢/ ب- ٥٦/بو ٥٢و ٥١توضيح نتائج تطبيق الفقرات 
٣ .  

  
ت المنشأة المشترية بإصدارها في الظروف  التي التزمستبدالتوضح األمثلة التالية مكافآت اإل ٦١ مثال

   -:التالية
 

 

  مكافآت المنشأة المشتراه
هل تم انتهاء فترة االستحقاق قبل 

 إندماج األعمال؟
 

 غير تام تام 

  ستبدالمكافآت اإل ٤مثال  ١مثال ال يقتضي
هل يقتضي على الموظفين تقديم خدمات 

  إضافية بعد تاريخ االستحقاق
 

 ٣مثال  ٢مثال  يقتضي

  
 . تفترض األمثلة تصنيف كافة المكافآت كحقوق ملكية  ٦٢مثال

  
  ١مثال  

 

  األعمالإندماج فترة االستحقاق قبل تمت  مشتراهكافآت المنشأة الم

 يقتضي من الموظفين تقديم خدمات إضافية بعد تاريخ ال  ستبدالمكافآت اإل
 ستمالكاإل

  
في تاريخ ) قياس معتمد على السوق( وحدة نقد ١١٠ بقيمة إستبدالمكافآت ) م(تصدر الشركة   ٦٣مثال

في تاريخ ) قياس معتمد على السوق( وحدة نقد ١٠٠البالغة ) د( مقابل مكافآت الشركة ستمالكاإل
) د(الشركة  و وقد سلم موظفستبدال مقابل مكافآت اإلندماجوال يقتضي خدمات ما بعد اإل. ستمالكاإل

  . ستمالك منذ بداية تاريخ اإلمشتراهشأة الكافة الخدمات المطلوبة للمن
  

على أساس السوق ) د( قياسا لمكافآت الشركة ندماج خدمة ما بعد اإلإلييعتبر المبلغ المنسوب   ٦٤مثال
 إندماج؛ ويتم إدراج ذلك المبلغ في المبلغ المنقول في ستمالكفي تاريخ اإل)  وحدة نقد١٠٠بقيمة (

الفرق بين إجمالي  و وحدة نقد وه١٠ندماجإلى خدمة ما بعد اإلويكون المبلغ المنسوب . األعمال
 وحدة ١٠٠ (ندماجوالحصة المنسوبة إلى خدمة ما بعد اإل)  وحدة نقد١١٠ (ستبدالقيمة مكافآت اإل

مباشرة ) م(، تعترف الشركة ستبدال لمكافآت اإلندماجوبسبب عدم اقتضاء الخدمة ما بعد اإل. )نقد
  . ندماجكلفة تعويض في بياناتها المالية الصادرة ما بعد اإل وحدة نقد  كت١٠بمبلغ 

  
  ٢مثال 

  

  األعمالإندماج فترة االستحقاق قبل تمت  مشتراه المنشأة المكافآت

 ستمالك من الموظفين تقديم خدمات إضافية بعد تاريخ اإل يقتضي ستبدالمكافآت اإل
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 مقابل دفعة ندماج التي تقتضي خدمة سنة واحدة بعد اإلستبدالمبادلة مكافآت اإل) م(تجري الشركة    ٦٥مثال
 إندماجالتي أنهى الموظفون فيها فترة االستحقاق قبل ) د(المكافآت المعتمدة على حصة سهم الشركة 

. ستمالك وحدة نقد حين تاريخ اإل١٠٠ويكون قياس أساس السوق لكال المكافأتين بمقدار . األعمال
 وحين تاريخ . فترة استحقاق لمدة أربع سنوات) د(مكافآت الشركة وعندما يتم منحها يكون لدى 

أصحاب المكافآت غير المستنفذة عن إجمالي سنوات الخدمة ) د(الشركة  و، يتنازل موظفستمالكاإل
  . السبع منذ تاريخ المنح

  
 نسبة من مكافآت) م(كافة الخدمات، تخصص الشركة ) د(بالرغم من تسليم موظفي الشركة   ٦٦مثال

 من المعيار الدولي إلعداد التقارير ٥٩/ للفقرة بوفقاً  ندماج لتكلفة التعويض ما بعد اإلستبدالاإل
إجمالي فترة . ندماج تقتضي خدمة مدتها عام واحد بعد اإلستبدال، وذلك ألن مكافآت اإل٣المالية 

 التامة قبل تاريخ  األصليةمشتراه فترة االستحقاق لمكافأة المنشأة ال–خمس سنوات  واالستحقاق ه
  . )سنة واحدة (ستبدالمضافا إليها فترة االستحقاق لمكافأة اإل) أربع سنوات (ستمالكاإل

  
 مشتراه قياس أساس السوق لمكافأة المنشأة الندماجي الحصة المنسوبة إلى خدمات ما قبل اإلواتس  ٦٧مثال

على إجمالي فترة )  سنوات٤ (ندماجمضروبة في نسبة فترة االستحقاق ما قبل اإل)  وحدة نقد١٠٠(
على )  سنوات٤/٥×  وحدة نقد ١٠٠( وحدة نقد ٨٠وبذلك، تتم نسبة مبلغ . ) سنوات٥(االستحقاق 

ويتم نسب .  األعمالإندماج وبالتالي إدراجها في المبلغ المنقول في ندماجفترة االستحقاق ما قبل اإل
 به كتكلفة عتراف وبالتالي يتم اإلندماجعد اإل وحدة نقد المتبقي إلى فترة االستحقاق ما ب٢٠المبلغ 

 للمعيار الدولي إلعداد التقارير وفقاً  ندماجالمالية الصادرة بعد اإل) م(تعويض في بيانات الشركة 
  . ٢المالية 

  
 ٣مثال 

 
  األعمالإندماج فترة االستحقاق قبل تتم لم  مشتراهمكافآت المنشأة ال

وظفين تقديم خدمات إضافية بعد تاريخ  من الم يقتضي ستبدالمكافآت اإل
 ستمالكاإل

  
 مقابل ندماج التي تقتضي الخدمة لمدة سنة واحدة بعد اإلستبدالمبادلة مكافآت اإل) م(تجري الشركة   ٦٨مثال

التي لم يقدم الموظفون لها بعد كافة الخدمة في تاريخ ) د(دفع المكافآت على أساس األسهم للشركة 
وعندما . ستمالك وحدة نقد في تاريخ اإل١٠٠قياس على أساس السوق للمكافأتين ويبلغ ال. ستمالكاإل

ومن بداية تاريخ .  سنوات٤سابقا، كان لها فترة استحقاق لمدة ) د(منحت مكافآت الشركة 
خدمة سنتين وقد اقتضي منهم تقديم سنتين إضافيتين من الخدمة ) د(الشركة  واالستحقاق، قدم موظف

نتيجة لذلك، يتم فقط نسب حصة من مكافآت الشركة .  لكي تستحق مكافآتهممالكستبعد تاريخ اإل
  . ندماجإلى الخدمة بعد اإل) د(

  
وألن الموظفين قد قدموا سنتين . ندماج الخدمة لمدة سنة واحدة فقط بعد اإلستبدالتقتضي مكافآت اإل  ٦٩مثال

 الحصة المنسوبة إلى خدمات ما يواوتس. من الخدمة، يكون إجمالي فترة االستحقاق ثالث سنوات
مضروبة في نسبة فترة )  وحدة نقد١٠٠ (مشتراه قياس أساس السوق لمكافأة المنشأة الندماجقبل اإل

فترة أو )  سنوات٣( من فترة االستحقاق األكبر إلى اإلجمالي ندماجما قبل اإل) سنتين(االستحقاق 
 ١٠٠( وحدة نقد ٥٠وبذلك، يتم نسب مبلغ . ) سنوات٤) (د(االستحقاق األصلية لمكافأة الشركة 

 وبالتالي يتم إدراجه في المبلغ المنقول إلى ندماجإلى الخدمة قبل اإل)  سنوات٢/٤× وحدة نقد 
 وبالتالي يتم ندماج وحدة نقد إلى الخدمة بعد اإل٥٠ويتم نسب المبلغ المتبقي البالغ . مشتراهالمنشأة ال

  . ندماجالمالية بعد اإل) م(ت الشركة  به كتكلفة تعويض في بياناعترافاإل
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  ٤مثال 
  

  األعمالإندماج فترة االستحقاق قبل تتم لم  مشتراهمكافآت المنشأة ال

يقتضي من الموظفين تقديم خدمات إضافية بعد تاريخ ال  ستبدالمكافآت اإل
 ستمالكاإل

  
 ستبدالمبادلة مكافآت اإل) م(شركة  إجراء الإستثناءافترض نفس الحقائق في المثال الثالث أعاله ب  ٧٠مثال

) د( مقابل مكافآت الدفع على أساس األسهم الخاصة بالشركة ندماجالتي ال تقتضي الخدمة بعد اإل
وال تلغي شروط مكافآت الشركة . ستمالكالتي لم يقدم الموظفون لها بعد كافة الخدمة من تاريخ اإل

ل إذا ويتم تطبيق اإلرشادات في المثال األ(. رةالمستبدلة أية فترة مستحقة حين تتغير السيط) د(
ويكون قياس ) شرطا يلغي أية فترة مستحقة متبقية حين تتغير السيطرة) د(تضمنت مكافآت الشركة 

وألن الموظفين قد قدموا أساسا خدمة سنتين وال .  وحدة نقد١٠٠أساس السوق لكال المكافأتين 
  . ، يكون إجمالي فترة االستحقاق سنتين اثنتينندماج أية خدمة بعد اإلستبدالتقتضي مكافآت اإل

  
 قياس ندماج المنسوبة إلى خدمات ما قبل اإلستبدالي حصة قياس أساس السوق لمكافآت اإلواتس  ٧١مثال

) سنتين(مضروبة في نسبة فترة االستحقاق )  وحدة نقد١٠٠ (مشتراهأساس السوق لمكافأة المنشأة ال
فترة االستحقاق األصلية لمكافأة أو ) سنتين( من فترة االستحقاق لي األكبراإلجما إلى ندماجما قبل اإل
إلى )  سنوات٢/٤×  وحدة نقد ١٠٠( وحدة نقد ٥٠وبذلك، يتم نسب مبلغ . ) سنوات٤) (د(الشركة 

ويتم نسب المبلغ . مشتراه وبالتالي يتم إدراجه في المبلغ المنقول إلى المنشأة الندماجالخدمة قبل اإل
 حتى ندماجولعدم اقتضاء الخدمة بعد اإل. ندماج وحدة نقد إلى الخدمة بعد اإل٥٠قي البالغ المتب

 وحدة نقد مباشرة كتكلفة تعويض في ٥٠بكامل مبلغ ) م(، تعترف الشركة ستبدالتستحق مكافأة اإل
  . ندماجبياناتها المالية الصادرة بعد اإل

  

  متطلبات اإلفصاح
  

 من المعيار الدولي إلعداد ٦٧/ ب– ٦٤/بو ٦٣ – ٥٩إلفصاح في الفقرات توضيح نتائج تطبيق متطلبات ا
  . ٣التقارير المالية 

  
، ولكنه ال ٣يوضح المثال التالي بعض متطلبات اإلفصاح في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية   ٧٢مثال

منشأة غير ) د(شركة منشأة مسجلة وأن ال) م(ويفترض المثال أن الشركة ، يعتمد على معاملة فعلية
ويعرض التوضيح اإلفصاحات بصيغة مجدولة تعود إلى متطلبات إفصاح معينة قد تم . مسجلة

وقد تعرض المالحظة الهامشية العديد من اإلفصاحات الموضحة بصيغة تفصيلية . توضيحها
  . واضحة
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  ستمالكعمليات اإل: المالحظة الهامشية خ
 

  مرجع الفقرة

 ٣٠في . المتداولة العادية ) د(من أسهم الشركة % ١٥) م( استملكت الشركة ٢٠٠٠و يوني٣٠ في  )د–أ (٦٤/ ب
 وملكت السيطرة على المتداولة العادية ) د(من أسهم الشركة % ٦٠) م( استملكت الشركة ٢٠٠٢ويوني

، الكستمونتيجة اإل. مزود بيانات شبكية لمنتجات وخدمات في كندا ومكسيكو) د(والشركة . )د(الشركة 
. المزود الرائد لبيانات الخدمات والمنتجات الشبكية  في تلك األسواق) د(من المتوقع أن تكون الشركة 

 .  أن تخفض التكاليف في اقتصاديات جدول األسعارأيضاًومن المتوقع 

فات العمال  بشكل كبير من تحالستمالك وحدة نقد الناشئة من اإل٢,٥٠٠ تتألف الشهرة المقدرة بقيمة  )هـ (٦٤/ ب
 . )د(والشركة ) م(واقتصاديات جدول األسعار المتوقع من دمج عمليات الشركة 

يلخص الجدول التالي .  لن يكون هناك خصم محتمل في أي شهرة معترف بها ألغراض ضريبة الدخل )ك (٦٤/ ب
ها في تاريخ  المتحملة المعترف باتلتزامومبالغ الصول المستملكة واإل) د(المبلغ المدفوع للشركة 

 . ستمالكفي تاريخ اإل) د( باإلضافة إلى القيمة العادلة للحصة غير المسيطرة في الشركة ستمالكاإل

 ٢٠٠٢و يوني٣٠في 

 وحدة نقد المبلغ 

) و (٦٤/ ب
 )ط(

 ٥,٠٠٠ النقد

) و (٦٤/ ب
)٤( 

 ٤,٠٠٠ )م( سهم عادي من الشركة ١٠٠,٠٠٠( أدوات حقوق الملكية 

) و (٦٤/ب
 ٦٤/؛ ب)٣(
 )١) (ز(

 ١,٠٠٠ المحتمل ترتيب المبلغ 

 ١٠,٠٠٠ إجمالي المبلغ المنقول  )و (٦٤/ ب

) ع (٦٤/ ب
 )ط(

) د(في الشركة ) م(القيمة العادلة لحصة حقوق ملكية الشركة  
  األعمال إندماجالمملوكة قبل 

٢,٠٠٠ 

  ١٢,٠٠٠ 
   

 ومصاريف عامة وإدارية المدرجة في البيع (ستمالكتكاليف مرتبطة باإل  ) م (٦٤/ ب
 )٢٠٠٢ ديسمبر ٣١الشامل للسنة المنتهية في ) م(في بيان دخل الشركة 

١,٢٥٠ 

 اتلتزامالمبالغ المعترف بها لألصول المستملكة والقابلة للتحديد واإل  ) ط (٦٤/ ب
 المتحملة

 

 ٣,٥٠٠  األصول المالية 
  ١,٠٠٠  المخزون 
 ١٠,٠٠٠  الممتلكات والمنشآت والمعدات 
 ٣,٣٠٠  األصول غير الملموسة القابلة للتحديد 
 ٤,٠٠٠-  الماليةاتلتزام اإل 
 ١,٠٠٠ - المحتمل لتزام اإل  
 ١٢,٨٠٠  إجمالي صافي األصول القابلة للتحديد 
) س (٦٤/ ب

 )ط(
 ٣,٣٠٠ - )د(الحصة غير المسيطرة في الشركة  

  ٢,٥٠٠ الشهرة  
  ١٢,٠٠٠ 
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) و (٦٤/ ب
)٤( 

 سهم عادي تم إصدارها كجزء من المبلغ المدفوع ١٠٠,٠٠٠حديد القيمة العادلة لمقدار تم ت
العادية في ) م(على أساس سعر إغالق السوق ألسهم الشركة )  وحدة نقد٤,٠٠٠) (د(للشركة 
 . ستمالكتاريخ اإل

  ) ٣) (و (٦٤/ب
  ) ز (٦٤/ب
 )ب (٦٤/ ب

من إيرادات التبادل للمالكين السابقين، % ٥ دفع) م( من الشركة المحتمليقتضي ترتيب المبلغ 
 إلى ٢٠٠٣ وحدة نقد للعام ٧،٥٠٠، بزيادة )د( حقوق ملكية غير موحد تملكه الشركة إستثمار

 . )غير مخصومة( وحدة نقد ٢,٥٠٠حد أعلى بقيمة 
  

) م(يمكن للمبلغ غير المخصوم المحتمل لكافة الدفعات المستقبلة التي يقتضي على الشركة 
  . وحدة نقد٢,٥٠٠و وحدة نقد ٠ بين يتراوح أن المحتملها بموجب ترتيب المبلغ دفع

   
 وحدة نقد من خالل تطبيق منهج ١,٠٠٠ بقيمة المحتمل تم تقدير القيمة العادلة لترتيب المبلغ 

 ٢٥ – ٢٠ بين يتراوحوتعتمد تقديرات القيمة العادلة على سعر الخصم المحدد الذي . الدخل
 – وحدة نقد ١٠,٠٠٠ المعدلة على أساس االحتمالية في عملية التبادل بقيمة اإليراداتو% 

 .  وحدة نقد٢٠,٠٠٠
 

 المعترف به وال نطاق المحتمل، لم يتغير مبلغ ترتيب المبلغ ٢٠٠٢ ديسمبر ٣١ابتداء من 
 . االفتراضات المستخدمة في إعداد التقديراتأو النتائج 

ألصول المالية المستملكة مبالغ مستحقة الدفع بموجب عقود اإليجار تشمل القيمة العادلة ل ) ح (٦٤/ ب
ومن المرجح عدم إمكانية .  وحدة نقد٢,٣٧٥المالية لمعدات البيانات الشبكية بقيمة عادلة تبلغ 

  وحدة نقد  ٣,١٠٠ وحدة نقد من إجمالي المبلغ بموجب العقد والبالغ ٤٥٠جباية  

 وحدة نقد هي إيصال ٣,٣٠٠ل غير الملموسة القابلة للتحديد والبالغة القيمة العادلة لألصو ) أ (٦٧/ ب
 . إضافي معلق من التقييم النهائي لتلك الصول

  ) ي (٦٤/ ب
  ) ج (٦٧/ ب

 معيار 
المحاسبة الدولي 

٨٥ ، ٨٤. ٣٧ 

 وحدة نقد لصالح مطالبات الكفالة المتوقعة على ١,٠٠٠ بقيمة المحتمل لتزام باإلعترافتم اإل
ويتوقع أن يتم تكبد هذه . خالل السنوات الثالث الماضية) د(جات التي باعتها الشركة المنت

وينبغي اقتضاء المبلغ غير . ٢٠٠٤ وأن كل ذلك سيتم تكبده في ٢٠٠٣المصاريف في 
بموجب ترتيبات  الكفالة المقدرة بين ) م(المخصوم من كافة الدفعات المستقبلية من الشركة 

 ٣٠، لم يكن هناك تغير منذ ٢٠٠٢ ديسمبر ٣١ومنذ بداية  . وحدة نقد١,٥٠٠ و٥٠٠
أي تغير في نطاق النتائج واالفتراضات أو  لتزام في المبلغ المعترف به لإل٢٠٠٢ويوني

 . المستخدمة في وضع التقديرات

، شركة غير مسجلة، من خالل )د(تم تقدير القيمة العادلة للحصة غير المسيطرة في الشركة  ) س (٦٤/ ب
  -:وتعتمد تقديرات القيمة العادلة على. بيق منهج السوق ومنهج الدخلتط

   ؛ %٢٥ – ٢٠ح من واسعر خصم محدد يتر  )أ (

 وإطفاء األرباح قبل إستهالك  األرباح قبلقيمة محددة ألجل تعتمد على مدى محاسبة  )ب (
 الثابتة و، تعتمد على أسعار النم، إن كان مالئماًأو( مرات ٥و ٣ضريبة الفائدة بين 

  ؛ %)٦إلى % ٣ح بين واالطويل تترى المدى عل

  ؛ و)د(مجموعة محددة من الشركات المالية مشابهة للشركة   )ج (

نقص التسويقية التي يأخذها المشاركون بعين أو تعديالت محددة بسبب نقص السيطرة   )د (
  . )د( عند تقدير القيمة العادلة للحصة غير المسيطرة في الشركة عتباراإل
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) ع (٦٤/ ب
)٢( 

 وحدة نقد كنتيجة لقياس حصتها في حقوق الملكية ٥٠٠بكسب بقيمة ) م(رفت الشركة اعت
ويتم إدراج الكسب في .  األعمال على القيمة العادلةإندماجقبل ) د(في الشركة % ١٥البالغة 

 . ٢٠٠٢ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في ) م(دخل آخر في بيان الدخل الشامل للشركة 

) ف (٦٤/ ب
 )ط(

 الذي ساهمت به ٢٠٠٢و يوني٣٠يراد المدرج في  البيان الموحد للدخل الشامل منذ كان اإل
 .  وحدة نقد لنفس الفترة١,٧١٠لربح قيمته ) د(كما ساهمت الشركة . ٤,٠٩٠) د(الشركة 

) ف (٦٤/ ب
)٢( 

 ، يكون البيان الموحد للدخل الشامل شامال٢٠٠٢ً يناير ١من ) د( تم توحيد الشركة أنهبما 
 . ١٢,٨٧٠ وحدة نقد وربح يبلغ ٢٧,٦٧٠اد يبلغ إلير
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  ملحق ال

  خرىالتعديالت على اإلرشادات حول المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية األ
  

 ضرورية لضمان خرىتعتبر التعديالت التالية على إرشادات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية األ

والتعديالت المتعلقة ) ٢٠٠٣ في عام تعديلهكما تم  ( ٣عداد التقارير المالية االنسجام مع المعيار الدولي إل

تم وضع خط تحت النصوص الجديدة ،  في الفقرات المعدلة . خرىبالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية األ

  . وخط خالل النصوص المحذوفة

  
*****  

 في عام ٣ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية تم دمج التعديالت الواردة في هذا الملحق عند صدور

من ) ب(و) أ( والمالحق ٥في نص اإلرشادات حول تنفيذ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ، ٢٠٠٣

 يناير ١٠كما صدرت في ، ٣٦ واألمثلة التوضيحية لمعيار المحاسبة الدولي ١٢معيار المحاسبة الدولي 

٢٠٠٨ .  
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 ) ٢٠٠٨كما تم تعديله عام  ( ٣يار الدولي إلعداد التقارير المالية مقارنة المع

  ) ر (١٤١وبيان معايير المحاسبة المالية 
 

وبيان مجلس ) ٢٠٠٨كما تم تعديله في "(  األعمالإندماج "٣نتج المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  ١

بيان معايير المحاسبة " ( األعمالإندماج) "٢٠٠٧كما تم تعديله عام  ( ١٤١معايير المحاسبة المالية 

عن مشاريع مجلس معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة المالية )) ر (١٤١المالية 

لى من هذه المشاريع إلى وأدت المرحلة األ.  األعمالإندماجلتحسين المحاسبة وإعداد التقارير لعمليات 
وبيان مجلس معايير المحاسبة المالية ) ٢٠٠٤صدر عام  ( ٣ة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالي

وافق كل من مجلس معايير المحاسبة المالية ومجلس معايير  ، ٢٠٠٢في عام و.  )٢٠٠١صدر عام (

اآلن (المحاسبة الدولية على إعادة النظر بشكل مشترك في إرشاداتهم حول تطبيق طريقة الشراء 

وكان الهدف من وراء الجهود .  األعمالإندماجمحاسبة عمليات الخاصة ب) ستمالكتسمى طريقة اإل

 األعمال التي يمكن أن تستعمل لكل إندماجوضع معيار مشترك شامل لمحاسبة عمليات  والمشتركة ه

رغم توصل المجلسين إلى نفس النتائج حول معظم المسائل . من إعداد التقارير المالية الدولية والمحلية

  . إال أنهما توصال إلى نتائج مختلفة في بعض األمور، مشروعالتي تطرق إليها ال
 
أدرج كل مجلس متطلباته الخاصة في ، ات مختلفةإستنتاجفي المسائل التي توصل فيها المجلسان إلى  ٢

ويحدد الجدول التالي ويقارن تلك الفقرات التي تحتوي على متطلبات لكل من . نسخته من المعيار

ال يحدد الجدول الفروقات غير و. دولية ومجلس معايير المحاسبة الماليةمجلس معايير المحاسبة ال

ال يحدد الجدول الفروقات في المصطلحات التي ال تغير معنى ، فعلى سبيل المثال. الجوهرية
واستخدام ) الخسارةأو الربح (مثل استعمال مجلس معايير المحاسبة الدولية مصطلح ، اإلرشادات

 . )األرباح(المالية لمصطلح مجلس معايير المحاسبة 
 
معظم الفروقات المحددة في الجدول ناشئة بسبب قرار المجلسين تقديم اإلرشادات لمحاسبة عمليات  ٣

معايير مجلس أو  خرى األعمال بصورة تنسجم مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية األإندماج

من المحتمل النظر أو فروقات في المشاريع المالية ويجري النظر في معظم ال. معايير المحاسبة المالية
والتي كانت سببا لسماح المجلسين لهذه الفروقات أن تستمر في ، فيها في مشاريع المقاربة المستقبلية

 . هذه الوقت
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المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية   اإلرشاد
٣  

  )٢٠٠٨كما تم تعديله في عام (

  )ر (١٤١مالية بيان معايير المحاسبة ال

 النطاق إستثناء
 للمنظمات غير الربحية 

ال تحتوي المعايير الدولية إلعداد التقارير 
المالية عموما على قيود على نطاق 

أو األنشطة غير الربحية في القطاع العام 
 النطاق غير إستثناءيكون ، وعليه. الخاص

  .٣ضروري للمعيار الدولي 

 ١٤١ المالية ال ينطبق بيان معايير المحاسبة
أو  المنظمات غير الربحية إندماجعلى )ر(

 مؤسسة أعمال ربحية من قبل منظمة إستمالك
ويقوم مجلس معايير المحاسبة المالية . غير ربحية

بصياغة إرشادات لمحاسبة عمليات الدمج 
 من قبل المنظمات غير الربحية في ستمالكواإل

  .)]د(٢الفقرة [مشروع منفصل 

يتم استخدام اإلرشاد حول السيطرة في   المشترية تحديد المنشأة 
البيانات  "٢٧معيار المحاسبة الدولي 
لتحديد المنشأة " المالية الموحدة والمنفصلة

وال يحتوي المعيار الدولي . المشترية
 على إرشادات ٣إلعداد التقارير المالية 

ليين ألنه ال يحتوي على وللمستفيدين األ
فسير مجلس إرشادات توحيد موازية لت

 تعديلهكما تم  (٤٦معايير المحاسبة المالية 
توحيد منشآت ) "٢٠٠٣في ديسمبر 

تفسير مجلس معايير " (الحصص المتغيرة
 فقرة –ملحق أ [. )ر (٤٦المحاسبة المالية 

٧[ .  

يتم استخدام اإلرشادات حول السيطرة على 
الحصص المالية في نشرة األبحاث المحاسبية رقم 

كما تم تعديله، في " المالية الموحدةالبيانات  "٥١
ما لم تكن المنشأة ، تحديد المنشأة المشترية
لي من منشأة الحصص والمشترية هي المستفيد األ

وتكون المنشأة المشترية دائما هي . المتغيرة
لي من منشأة الحصص المتغيرة ويتم والمستفيد األ

 وفقاً لي وتحديد الطرف الذي يعتبر المستفيد األ
، )ر (٤٦سير مجلس معايير المحاسبة المالية لتف

نشرة األبحاث وليس على أساس اإلرشادات في 
  من بيان ١٥أ-١١الفقرات أأو  ٥١المحاسبية رقم 

  . ]٩و ب ٣الفقرة  [١٤١معايير المحاسبة المالية 

تعرف السيطرة على أنها القدرة على   تعريف السيطرة 
ية التحكم في السياسات المالية والتشغيل

للمنشأة للحصول على منافع من أنشطتها 
  .]ملحق أ[

السيطرة تعني السيطرة على الحصة المالية كما 
نشرة األبحاث المحاسبية  من ٢وارد في الفقرة  وه

وكما تم تفسيرها في ، كما تم تعديله، ٥١رقم 
فقرة ) ( ر(تفسير مجلس معايير المحاسبة المالية 

   .)ز ) (٣
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  ٣الدولي إلعداد التقارير المالية المعيار   اإلرشاد

  )٢٠٠٨كما تم تعديله في عام (

  )ر (١٤١بيان معايير المحاسبة المالية 

تعرف القيمة العادلة على أنها المبلغ الذي يتم   تعريف القيمة العادلة 
بين ، لتزامتسوية اإلأو وفقه له مبادلة األصل 

األطراف المطلعة والراغبة في معاملة على 
ويجري مجلس معايير . اريأساس تج

 منفصال يدرس فيه المحاسبة الدولية مشروعاً
ة وإرشادات القياس في تعريف القيمة العادل

   .)ملحق أ(ذات العالقة 

 من بيان مجلس ٥ في الفقرة القيمة العادةتعرف 
" قياس القيمة العادلة "١٥٧معايير المحاسبة المالية 

يع أصل ما على أنها السعر الذي يمكن استالمه لب
 في معاملة منظمة بين إلتزامدفعه لنقل أو 

 ٣الفقرة (. المشاركين في السوق في تاريخ القياس
  .)ط

عقود اإليجار 
  التشغيلية 

يطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 من المنشأة المشترية أن تأخذ في معدل ال٣

ها شروط عقد اإليجار عند قياس إعتبار
 ألصل ستمالكلة في تاريخ اإلالقيمة العاد

خاضع لعقد إيجار تشغيلي تكون فيه المنشأة 
وينسجم هذا األمر مع .  هي المؤجرمشتراهال

اإلرشادات الواردة في معيار المحاسبة 
، وعليه. "يةستثمارالعقارات اإل "٤٠الدولي 

ال يقتضي المعيار الدولي إلعداد التقارير 
ترية لعقد  من المنشأة المشمعدل ال٣المالية 

 هي مشتراهإيجار تشغيلي تكون فيه المنشأة ال
 لتزاماإلأو المؤجر أن تعترف باألصل 

المنفصل إن كانت شروط عقد اإليجار 
غير مفضلة مقارنة مع أو التشغيلي مفضلة 

مطلوب لعقود اإليجار  وشروط السوق كما ه
 هي مشتراهالتي تكون فيها المنشأة ال

  .)ب٤٢وب ٢٩فقرة (المستأجر 

 هي مشتراهبغض النظر عما إذا كانت المنشأة ال
يقتضي بيان معايير ، المؤجرأو المستأجر 

من المنشأة المشترية ) ر (١٤١المحاسبة المالية 
 باألصل غير الملموس إن كانت شروط عترافاإل

أو عقد اإليجار مفضلة بالنسبة لشروط السوق 
 إذا كانت الشروط غير مفضلة لتزام باإلعترافاإل
تقوم المنشأة ، وعليه. لنسبة لشروط السوقبا

 ستمالكالمشترية بقياس القيمة العادلة في تاريخ اإل
لألصل الخاضع لعقد اإليجار التشغيلي الذي تكون 

 هي المؤجر بشكل منفصل مشتراهفيه المنشأة ال
   .)أ٥٨ –أ ١٧الفقرات (عن عقد اإليجار 

الحصة غير المسيطرة 
   مشتراهفي المنشأة ال

  ليو األعترافاإل
   

يسمح المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 للمنشأة المشترية بقياس الحصة معدل ال٣

 إما مشتراهغير المسيطرة في المنشأة ال
كحصة التناسبية في صافي أو بالقيمة العادلة 

األصول القابلة للتحديد للمنشأة المشترية 
  . )١٩الفقرة (

  لي و األعترافاإل
  

) ر (١٤١ان معايير المحاسبة المالية يقتضي بي
 مشتراهقياس الحصة غير المسيطرة في المنشأة ال

  .)٢٠الفقرة (. بالقيمة العادلة
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  ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية   اإلرشاد

  )٢٠٠٨كما تم تعديله في عام (

  )ر (١٤١بيان معايير المحاسبة المالية 

الحصة غير المسيطرة 
  مشتراهة الفي المنشأ

  اإلفصاحات  
  

 ختيار يسمح للمنشأة المشترية اإلأنهحيث 
بين أساسي قياس للحصة غير المسيطرة في 

يقتضي المعيار الدولي ، مشتراهالمنشأة ال
 من المنشأة ٣إلعداد التقارير المالية 

المشترية اإلفصاح عن أساس القياس 
وإذا تم قياس الحصة غير . المستعمل

ة العادلة، فيجب على المنشأة المسيطرة بالقيم
المشترية أن تفصح عن تقنيات التقييم 

ت النموذج األساسية المستعملة ومدخال
  .))س(  ب٦٤الفقرة (

  اإلفصاحات  
  )ر (١٤١يقتضي بيان معايير المحاسبة المالية 

من المنشأة المشترية اإلفصاح عن تقنيات التقييم 
قيمة لالمدخالت الهامة المستعملة في قياس او

  ) ).أ (٦٨الفقرة ( العادلة 

األصول واإللتزامات 
الناشئة عن البنود 

  المحتملة 

  اإلعتراف األولي

يقتضي المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 من المنشأة المشترية اإلعتراف باإللتزام ٣

المحتمل المتكبد في إندماج األعمال إن كان 
يمكن وقة  ينشأ عن أحداث ساب حالياًإلتزاماً

  . قياس قيمته العادلة بشكل موثوق

   . )٢٣و ٢٢الفقرة (

  اإلعتراف األولي

  )ر (١٤١ يقتضي بيان معايير المحاسبة المالية 
من المنشأة المشترية اإلعتراف كما من تاريخ 

اإللتزامات واإلستمالك باألصول المستملَكة 
 تم قياسها بنود محتملة تعاقديةالمتكبدة الناشئة عن 

  . يمتها العادلة في تاريخ اإلستمالكبق

التي يشار (وبالنسبة لكافة البنود المحتملة األخرى 
تعترف المنشأة ، )كبنود محتملة غير تعاقديةإليها 

المشترية باألصل واإللتزام كما من تاريخ 
أن يؤدي البند اإلستمالك إذا كان من المرجح 

معرف و إلتزام كما هأو  أصل المحتمل إلى نشوء
 ٦ي بيان مفاهيم مجلس معايير المحاسبة المالية ف
ويتم محاسبة البنود . "عناصر البيانات المالية"

المحتملة غير التعاقدية التي ال تفي بالحد األدنى 
 للمبادئ وفقاً لإلعتراف كما من تاريخ اإلستمالك 

المحاسبية المقبولة عموما، بما في ذلك بيان مجلس 
" محاسبة البنود المحتملة "٥معيار المحاسبة المالية 

و كما ه) ٥بيان مجلس معيار المحاسبة المالية (
  )  ٢٥- ٢٣فقرات (مناسب 
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  ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية   اإلرشاد

  )٢٠٠٨كما تم تعديله في عام (

  )ر (١٤١بيان معايير المحاسبة المالية 

 اتلتزاماألصول واإل

الناشئة عن البنود 

  المحتملة

  القياس الالحق 

 ٣يقوم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

بترحيل المتطلبات القائمة التي تنص على 

 المحتمل المعترف به في لتزامقياس اإل

 بالمبلغ الذي يمكن الحقاً األعمال إندماج

 لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً  به عترافاإل

 اتلتزامالمخصصات، األصول واإل "٣٧

ليا أو المبلغ المعترف به أو " ملةالمحت

اإلطفاء ، مناسباً منه، إن كان مطروحاً

 لمعيار المحاسبة وفقاً التراكمي المعترف به 

  ) ٥٦فقرة (، أيهما أعلى "اإليراد "١٨الدولي 

  القياس الالحق 

من ) ر (١٤١يقتضي بيان معايير المحاسبة المالية 

 ناشئ امإلتزأو المنشأة المشترية اإلبالغ عن أصل 

غير تعاقدي معترف به أو عن بند محتمل تعاقدي 

، والذي يمكن أن يكون ستمالككما من تاريخ اإل

 ما لم ٥ضمن نطاق بيان معايير المحاسبة المالية 

 األعمال، بقيمته إندماج في متكبداًأو  يكن مستملكاً

 حتى تحصل المنشأة ستمالكالعادلة في تاريخ اإل

ديدة عن ناتج الممكن المشترية على معلومات ج

تقوم المنشأة بتقييم المعلومات . للبند المحتمل

   -: كما يليلتزاماإلأو الجديدة وتقيس األصل 

   -: باألعلى منلتزاميتم قياس اإل  )أ (

  أو  ؛ستهالكقيمته العادلة في تاريخ اإل )١(

 عند تطبيق عترافالمبلغ الذي سيتم اإل )٢(

   .٥بيان معايير المحاسبة المالية 

   -:األصل باألقل منيتم قياس  )ب (

  أو  ؛ستمالكقيمته العادلة في تاريخ اإل )١(

أفضل تقدير لمبلغ التسوية المستقبلية  )٢(

  )٦٣و ٦٢فقرات(الخاص به 
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المعيار الدولي إلعداد التقارير   اإلرشاد
  ٣المالية 

  )٢٠٠٨كما تم تعديله في عام (

  )ر (١٤١بيان معايير المحاسبة المالية 

 اتلتزاماألصول واإل
ناشئة عن البنود ال

  المحتملة

  اإلفصاحات 

 الناشئة عن اتلتزامالمتعلقة باألصول واإل) ر (١٤١تختلف إفصاحات بيان معايير المحاسبة المالية 
 الن إفصاحات معدل ال٣بنود محتملة قليال عن تلك المطلوبة من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

المعيار الدولي إلعداد (. ٣٧ند إلى متطلبات معيار المحاسبة الدولي مجلس معايير المحاسبة الدولية تست
فقرات ، )ر (١٤١بيان معايير المحاسبة المالية ، )ج (٦٧و) ي (٦٤الفقرات ، معدل ال٣التقارير المالية 

  .)ج (٧٢و  )ي (٦٨
  

  إرشادات التطبيق

 بالبنود عترافار األكثر احتماال لإلإرشادات لتطبيق المعي) ر (١٤١ يقدم بيان معايير المحاسبة المالية 
   . المحتملة غير التعاقدية

  

بيان معايير المحاسبة المالية ( إرشادات موازية معدل ال٣ال يملك المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  . أ٦٥-أ٦٢، الفقرات )ر (١٤١

 اتلتزاماألصول واإل
التي تطبق المنشأة 

المشترية عليها 
لية المعايير الدو

إلعداد التقارير 
المبادئ أو المالية 

المحاسبية األمريكية 
 بدالًالمقبولة عموما 
 عترافمن مبادئ اإل

  والقياس 

 اتإستثناء ٣والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ) ر (١٤١يقدم بيان معايير المحاسبة المالية 
 للمعايير وفقاً شأة المشترية بمحاسبتها  معينة تقوم المناتإلتزام والقياس ألصول وعترافلمبادئ اإل

فعلى سبيل . المبادئ المحاسبية األمريكية المقبولة عموماأو  خرىالدولية إلعداد التقارير المالية األ
 للمعايير الدولية إلعداد البيانات وفقاً يتم محاسبة ضرائب الدخل وترتيبات منافع الموظف ، المثال 

وقد ينتج عن الفروقات في اإلرشادات . المحاسبية األمريكية المقبولة عموماالمبادئ أو المالية القائمة 
يمكن أن ينتج عن الفروقات بين ، فمثال.  األعمالإندماجالقائمة فروقات في المبالغ المعترف بها في 

وبيان مجلس معايير " ضرائب الدخل"١٢ والقياس في معيار المحاسبة الدولي عترافإرشادات اإل
 األعمال إندماجفروقات في المبالغ المعترف بها في " محاسبة ضرائب الدخل "١٠٩المالية المحاسبة 

بيان : ٢٦-٢٤الفقرات ، معدل ال٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية (. المرتبطة بضرائب الدخل
   . )٢٨ – ٢٦فقرات ) ر (١٤١معايير المحاسبة المالية 

 مكافئات الدفع إستبدال
  األسهمعلى أساس 

 من المنشأة المشترية محاسبة مكافئات الدفع معدل ال٣ التقارير المالية إلعداديقتضي المعيار الدولي 
 للمعيار الدولي وفقاً  مشتراهالمنشأة ال وعلى أساس األسهم التي تبادلها مقابل مكافئات يحتفظ بها موظف

) ر (١٤١ي بيان معايير المحاسبة المالية ، ويقتض"الدفع على أساس األسهم "٢إلعداد التقارير المالية 
كما تم ( ١٢٣ لبيان مجلس معايير المحاسبة المالية وفقاً من المنشأة المشترية محاسبة تلك المكافئات 

وقد . ))ر (١٢٣بيان مجلس معايير المحاسبة المالية " (الدفع على أساس األسهم) "٢٠٠٤ في عام تعديله
) ر (١٢٣ وبيان معايير المحاسبة المالية ٢دولي إلعداد التقارير المالية تتسبب الفروقات بين المعيار ال

إضافة .  األعمالإندماجفي فروقات في محاسبة مكافئات الدفع على أساس األسهم المبرمة كجزء من 
 ٢لذلك، تختلف إرشادات التنفيذ بسبب المتطلبات المختلفة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 ٣٠، فقرات معدل ال٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ) (ر (١٢٣ان معايير المحاسبة المالية وبي
  .)أ١٠٦-أ٩١و ٤٦-٤٣ و٣٢فقرات ) ر (١٤١، بيان معايير المحاسبة المالية ٦٢ب- ب٥٦و
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المعيار الدولي إلعداد التقارير   اإلرشاد
  ٣المالية 

  )٢٠٠٨كما تم تعديله في عام (

  )ر (١٤١ير المحاسبة المالية بيان معاي

  لي والتصنيف األ  المبلغ المحتمل 

من ) ر (١٤١ وبيان معايير المحاسبة المالية معدل ال٣يقتضي المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
حق ملكية على أساس المعايير أو  إلتزامأو  أصل أنهالمنشأة المشترية تصنيف المبلغ المحتمل على 

وقد . مبادئ المحاسبة األمريكية المقبولة عموماً على التواليأو  خرىعداد التقارير المالية األالدولية إل
تسبب الفروقات بين المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ذات العالقة ومبادئ المحاسبة األمريكية 

روقات في المحاسبة لي، ولذلك، فقد يسبب هذا األمر فوالمقبولة عموماً فروقات في التصنيف األ
، )ر(١٤١، بيان معايير المحاسبة المالية ٤٠، الفقرة ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية (. الالحقة
  . )٤٢فقرة 

  

  القياس الالحق   

أو  أصل أنهالمبلغ المحتمل المصنف على 
   -:إلتزام

أداة مالية ضمن نطاق معيار المحاسبة  وه  )أ (
 عترافاإل: يةاألدوات المال "٣٩الدولي 
، يتم قياسها بالقيمة العادلة مع "والقياس

خسارة ناتج إما في أو  بأي ربح عترافاإل
في الدخل الشامل أو الخسارة، أو الربح 
 للمعيار الدولي إلعداد التقارير وفقاً اآلخر 

   . المالية ذلك

، ٢٩ معيار المحاسبةليس ضمن نطاق  )ب (
 ٣٧ للمعيار المحاسبي وفقاً ويتم محاسبته 

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أو 
   .)٥٨فقره (مالئم  و، حسب ما هخرىاأل

  القياس الالحق 

 يقاس إلتزامأو المبلغ المحتمل المصنف كأصل 
 بالتغيرات عترافيتم اإل.  بعد بالقيمة العادلةالحقاً

في القيمة العادلة في األرباح ما لم يكن المبلغ 
جلها مجلس أقتضي من المحتمل أداة تحوط ي

 -١٣٣معايير المحاسبة المالية في البيان رقم 
محاسبة األدوات المشتقة وأنشطة التحوط، 

 بالتغيرات الالحقة في الدخل الشامل عترافاإل
  .)٦٥فقرة ( اآلخر 

القياس والمحاسبة 
أو الالحقة لألصول 

أدوات أو  اتلتزاماإل
  حقوق الملكية 

 اتلتزام األعمال بقياس ومحاسبة األصول المستملكة واإلإندماجوماً، بعد تقوم المنشأة المشترية، عم
 المطبقة خرى للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية األوفقاً المتكبدة وأدوات حقوق الملكية الصادرة 

إلرشادات قد تتسبب الفروقات في ا. مبادئ المحاسبة األمريكية المقبولة عموماً استناداً إلى طبيعتهاأو 
أدوات حق أو  اتلتزاماإلأو  بفروقات في القياس والمحاسبة الالحقة لتلك األصول خرىالمطبقة األ

بيان معايير المحاسبة  و٦٣ وب٥٤، الفقرة  المعدل٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ( . الملكية
  ).٦٦ و٦٠، فقرة )ر(١٤١المالية 
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اد التقارير المعيار الدولي إلعد  اإلرشاد
  ٣المالية 

  )٢٠٠٨كما تم تعديله في عام (

  )ر (١٤١بيان معايير المحاسبة المالية 

الشهرة من قبل القطاع 

  المبلغ عنه 

إن اإلفصاح عن الشهرة من قبل القطاع 

المبلغ عنه غير مطلوب من المعيار 

. معدل ال٣الدولي إلعداد التقارير 

 من معيار ١٣٤وتقتضي الفقرة 

نخفاض قيمة إ "٣٦ الدولي المحاسبة

من المنشأة اإلفصاح عن " األصول

إجمالي القيمة المسجلة للشهرة 

المخصصة لكل وحدة توليد نقد 

حيث تكون القيمة ) مجموعة وحدات(

المسجلة المخصصة لتلك الوحدة 

مهمة في المقارنة ) مجموعة وحدات(

مع إجمالي القيمة المسجلة لشهرة 

  . المنشأة

ب اإلفصاح عن هذه وليس من المطلو

 أعمال هام يحدث إندماجالمعلومات لكل 

 إندماجإلجمالي عمليات أو أثناء الفترة 

العمليات الفردية غير الهامة التي تعتبر 

  . هامة مجتمعة وتحدث أثناء الفترة

من المنشأة ) ر (١٤١يقتضي بيان معايير المحاسبة المالية 

ث أثناء  أعمال يحدإندماجكل المشترية أن تفصح عن 

 العمليات الفردية إندماجفي إجمالي عمليات أو الفترة، 

. غير الهامة التي تعتبر هامة مجتمعة وتحدث أثناء الفترة

وقيمة الشهرة من قبل القطاع المبلغ عنه إذا كان مطلوبا 

 وفقاً من المنشأة المدمجة اإلفصاح عن معلومات القطاع 

اإلفصاحات عن  "١٣١لبيان مجلس معايير المحاسبة المالية 

ما لم يكن ذلك " قطاعات المشروع والمعلومات ذات العالقة

مشابه لمعيار المحاسبة  ووعلى نح. اإلفصاح غير عملي

 من بيان مجلس معايير ٤٥، تقتضي الفقرة ٣٦الدولي 

األصول غير الملموسة والشهرة  "١٤٢المحاسبة المالية 

من كل اإلفصاح عن هذه المعلومات بإجمالي " خرىاأل

 أعمال هام يحدث أثناء إندماجقطاع مبلغ عنه، وليس لكل 

 العمليات الفردية غير إندماجإلجمالي عمليات أو الفترة 

الفقرة (. الهامة التي تعتبر هامة مجتمعة وتحدث أثناء الفترة

١(٦٨(( .  
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المعيار الدولي إلعداد التقارير   اإلرشاد
  ٣المالية 

  )٢٠٠٨كما تم تعديله في عام (

  )ر (١٤١بيان معايير المحاسبة المالية 

تنطبق اإلفصاحات المطلوبة في هذه   اإلفصاحات الشكلية 

  .الفقرة على كافة المنشآت المشترية

ال يقتضي المعيار الدولي إلعداد 

 اإلفصاح عن معدل ال٣التقارير المالية 

الخسارة للمنشأة أو الربح واإليراد 

تم وبقة حتى لالمدمجة للفترة المماثلة السا

فقرة (. عرض البيانات المالية المقارنة

  .))ف(٦٤ اإلستنتاج

تنطبق اإلفصاحات المطلوبة في هذه الفقرة على المنشآت 

مذكور  والمشترية التي تعتبر منشآت أعمال عامة، كما ه

  . ١٣١ من بيان معايير المحاسبة المالية ٩في الفقرة 

ن بيان معايير إ، فإذا تم عرض البيانات المالية المقارنة

 اإليراد يقتضي اإلفصاح عن )ر (١٤١المحاسبة المالية 

 للمنشأة المدمجة لفترة إعداد التقارير المماثلة واألرباح

 األعمال إندماج لعمليات ستمالك تاريخ اإلأنهالسابقة على 

اً من بداية إعتبارالتي حدثت خالل السنة الحالية قد حدثت 

  . نوية المماثلة السابقةفترة إعداد التقارير الس

  )معلومات شكلية ملحقة(

 )ر (٦٨الفقرة 

يقتضي المعيار الدولي إلعداد التقارير   مطابقة الشهرة

 من المنشأة المشترية معدل ال٣المالية 

يقدم قائمة  وتقديم مطابقة الشهرة وه

مفصلة للبنود التي ينبغي إظهارها بشكل 

  .))د (٦٧ فقرة اإلستنتاج(. منفصل

من المنشأة ) ر (١٤١ضي بيان معايير المحاسبة المالية يقت

لمتطلبات بيان معايير وفقاً المشترية تقديم مطابقة الشهرة 

وقام بيان معايير المحاسبة المالية . ١٤٢المحاسبة المالية 

بتعديل متطلبات بيان معايير المحاسبة المالية ) ر (١٤١

ع ذلك  ليوازي مع مستوى التفصيل في المطابقة م١٤٢

ونتيجة لذلك، . المطلوب من مجلس معايير المحاسبة الدولية

ال يوجد فرق جوهري بين متطلبات مجلس معايير 

المحاسبة المالية ومجلس معايير المحاسبة الدولية، لكن 

  .) د٧٢الفقرة (اإلرشادات واردة في المعايير المختلفة 
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المعيار الدولي إلعداد التقارير   اإلرشاد
  ٣ المالية

  )٢٠٠٨كما تم تعديله في عام (

  )ر (١٤١بيان معايير المحاسبة المالية 

اإلفصاحات عن اآلثار 
المالية للتعديالت على 
المبالغ المعترف بها في 

   األعمالإندماج

يقتضي المعيار الدولي إلعداد التقارير 
 من المنشأة المشترية معدل ال٣المالية 

و أ ربح أياإلفصاح عن المبلغ وتفسير 
خسارة معترف بها في الفترة الحالية 

  -:والتي

تتعلق باألصول القابلة للتحديد   )أ (
 المتكبدة اتلتزاماإلأو المستملَكة 

 األعمال دخل حيز النفاذ إندماجفي 
أو  التقارير الحالية إعدادفي فترة 
  . السابقة

حدوث بحيث أو طبيعة أو لها حجم  )ب (
يكون اإلفصاح متعلقا بفهم البيانات 

  للمنشأة المدمجةالمالية

  . ))ه (٦٧الفقرة أساس (  )ج (

هذا ) ر (١٤١ال يقتضي بيان معايير المحاسبة المالية 
  . اإلفصاح

ينبغي تطبيق المعيار الدولي إلعداد   تاريخ النفاذ
 بشكل مستقبلي معدل ال٣التقارير المالية 
 األعمال التي يكون إندماجعلى عمليات 

عد بأو  الخاص بها في ستمالكتاريخ اإل
ل فترة إعداد تقارير سنوية تبدأ أو بداية 
ويسمح . ٢٠٠٩و يولي١بعد أو في 

  . بالتطبيق المبكر

  )٦٤ فقرة اإلستنتاج(

بشكل ) ر (١٤١ينبغي تطبيق بيان معايير المحاسبة المالية 
 األعمال التي يكون تاريخ إندماجمستقبلي على عمليات 

ترة إعداد ل فأو بعد بداية أو  الخاص بها في ستمالكاإل
ويحظر . ٢٠٠٨ ديسمبر ١٥بعد أو تقارير سنوية تبدأ في 

  . التطبيق المبكر

  )٧٤الفقرة (

 ١٤١ وبيان معايير المحاسبة المالية معدل ال٣يقتضي كل من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية   ضرائب الدخل
 وبيان ١٢ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً  الالحق بمنافع الضريبة المؤجلة المستملَكة عترافاإل) ر(

 وبيان ١٢قد تسبب الفروقات بين معيار المحاسبة الدولي .  على التوالي١٠٩معايير المحاسبة المالية 
 لمبادئ المحاسبة وفقاً كذلك، و.  الالحقعتراف، في فروقات في اإل١٠٩معايير المحاسبة المالية 

 بالتغيرات في مواقف ضريبة الدخل عترافأة المشترية اإلاألمريكية المقبولة عموما، يتعين على المنش
كما " محاسبة الشكوك في ضرائب الدخل "٤٨ لتفسير مجلس معايير المحاسبة المالية  وفقاً المستملَكة 

  . )ر (١٤١تم تعديله في بيان معايير المحاسبة المالية 

، )ر (١٤١بيان معايير المحاسبة المالية ؛ ٦٧، فقرة معدل ال٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية (
  . )٧٧فقرة 
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ليكونا ) ر (١٤١ وبيان معايير المحاسبة المالية معدل ال٣تم تنظيم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 .منسجمين مع أسلوب ونمط المعايير المالية إلعداد التقارير المالية ومعايير مجلس معايير المحاسبة المالية

ة ليست هي نفسها رغم انسجام النصوص في الفقرات معدلونتيجة لذلك، فان أرقام الفقرات للمعايير ال
  . ةمعدلويبين هذا الجدول كيف تتطابق أرقام فقرات المعايير ال. ) الفروقات المحددة أعالهإستثناءب(
  

معيار فقرة 
 ٣ التقرير

في  معدلال(
٢٠٠٨(  

فقرة بيان 
معايير 

المحاسبة 
ية المال
  )ر (١٤١

معيار فقرة   
 ٣ التقرير

في  معدلال(
٢٠٠٨(  

فقرة بيان 
معايير 

المحاسبة 
 ١٤١المالية 
  )ر(

معيار فقرة  
 ٣ التقرير

في  معدلال(
٢٠٠٨(  

فقرة بيان معايير 
المحاسبة المالية 

  )ر (١٤١

٦١  ٥٥    ٣٠  ٢٨    ١  ١  
٦٣، ٦٢  ٥٦    ٣١  ٢٩    ٢  ٢  
٦٤  ٥٧    ٣٢  ٣٠    ٥، ٤  ٣  
٦٥  ٥٨    ٣٣  ٣١    ٦  ٤  
٦٧  ٥٩    ٣٤  ٣٢    ٧  ٥  
٦٨  ٦٠    ٣٥  ٣٣    ٨  ٦  
٧١  ٦١    ٣٦  ٣٤    ٩  ٧  
٧٢  ٦٢    ٣٧  ٣٥    ١٠  ٨  
٧٣  ٦٣    ٣٨  ٣٦    ١١  ٩  
٧٤  ٦٤    ٣٩  ٣٧    ١٢  ١٠  
٧٥  ٦٥    ٤٠  ٣٨    ١٣  ١١  
٧٦  ٦٦    ٤١  ٣٩    ١٤  ١٢  
٧٧  ٦٧    ٤٢  ٤٠    ١٥  ١٣  
  ال يوجد  ٦٨    ٤٧  ٤١    ١٦  ١٤
  ٣  الملحق أ    ٤٨  ٤٢    ١٧  ١٥
  ١٤د-٨د  ٤ب-١ب    ٤٩  ٤٣    ١٨  ١٦
  ٢أ  ٥ب    ٥٠  ٤٤    ١٩  ١٧
  ٣أ  ٦ب    ٥١  ٤٥    ٢٠  ١٨
  ٤أ  ٧ب    ٥٢  ٤٦    ٢٠  ١٩
  ٥أ  ٨ب    ٥٣  ٤٧    ٢١  ٢٠
  ٦أ  ٩ب    ٥٤  ٤٨    ٢٢  ٢١
  ٧أ  ١٠ب    ٥٥  ٤٩    ٢٣  ٢٢
  ٨أ  ١١ب    ٥٦  ٥٠    ٢٥، ٢٤  ٢٣
  ٩أ  ١٢ب    ٥٧  ٥١    ٢٦  ٢٤
  ١٠أ  ١٣ب    ٥٨  ٥٢    ٢٧  ٢٥
  ١١أ  ١٤ب    ٥٩  ٥٣    ٢٨  ٢٦
  ١٢أ  ١٥ب    ٦٠  ٥٤    ٢٩  ٢٧
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معيار ة فقر

 ٣ التقرير
في  معدلال(

٢٠٠٨(  

فقرة بيان 
معايير 

المحاسبة 
المالية 

  )ر (١٤١

معيار فقرة   
 ٣ التقرير

في  معدلال(
٢٠٠٨(  

فقرة بيان 
معايير 

المحاسبة 
 ١٤١المالية 
  )ر(

معيار فقرة  
 ٣ التقرير

في  معدلال(
٢٠٠٨(  

فقرة بيان معايير 
المحاسبة المالية 

  )ر (١٤١

  ١٢٥أ ١٠مثال   ٦٧أ  ٤٧ب    ١٣أ  ١٦ب
 ١٢٦أ ١١مثال   ٦٨أ ٤٨ب    ١٤أ  ١٧ب
 ١٢٦أ ١٢مثال   ٦٩أ ٤٩ب   ١٥أ  ١٨ب
 ١٢٧أ ١٣مثال   ٧٧أ ٥٠ب   ١٠٨أ  ١٩ب
 ١٢٨أ ١٤مثال   ٧٨أ ٥١ب   ١٠٩أ  ٢٠ب
 ١٢٩أ ١٥مثال   ٨٠، أ٧٩أ ٥٢ب   ١١٠أ  ٢١ب
 ٢٩أ ١٦مثال   ٨١أ ٥٣ب   ١١١أ  ٢٢ب
 ٣٠أ ١٧مثال   ٨٦أ ٥٤ب   ١١٢أ  ٢٣ب
 ٣١أ ١٨مثال   ٨٧أ ٥٥ب   ١١٣أ  ٢٤ب
 ٣٢أ ١٩مثال   ٤٤، ٤٣ ٥٦ب   ١١٤أ  ٢٥ب
 ٣٣أ ٢٠مثال   ٩٢، أ٤٥ ٥٧ب   ١١٥أ  ٢٦ب
 ٣٤أ ٢١مثال   ٩٣أ ٥٨ب   ١١٦أ  ٢٧ب
 ٣٥أ ٢٢مثال   أ٩٤، ٤٦ ٥٩ب   ١٦أ  ٢٨ب
 ٣٦أ ٢٣مثال   ٩٥أ ٦٠ب   ١٧أ  ٢٩ب
 ٣٧أ ٢٤مثال   ٩٦أ ٦١ب   ١٨أ  ٣٠ب
 ٣٨أ ٢٥مثال   ٩٩، أ٩٧أ ٦٢ب   ١٩أ  ٣١ب
 ٣٩أ ٢٦مثال   ٦٦ ٦٣ب   ٢٠أ  ٣٢ب
 ٤٠أ ٢٧مثال   ٦٨ ٦٤ب   ٢١أ  ٣٣ب

 ٤١أ ٢٨مثال    ٦٩ ٦٥ب   ٢٢أ  ٣٤ب
 ٤١أ ٢٩مثال   ٧٠ ٦٦ب   ٢٣أ  ٣٥ب

 ٤٣أ ٣٠مثال   ٧٢ ٦٧ب   ٢٤أ  ٣٦ب
 ٤٢أ ٣١مثال   ١٣٤أ-١٣٠أ  ٦٩، ب٦٨   ٢٥أ  ٣٧ب
 ٤٤أ ٣٢مثال   ١١٧أ  ١مثال   ٢٦أ  ٣٨ب
 ٤٥أ ٣٣مثال   ١١٨أ ٢مثال   ٢٧أ  ٣٩ب
 ٤٦أ ٣٤مثال   ١١٩أ ٣مثال   ٢٨أ  ٤٠ب
 ٤٧أ ٣٥مثال   ١٢٠أ ٤مثال   ٥٧أ  ٤١ب
 ٤٨أ ٣٦مثال   ١٢٠أ ٥مثال   ٥٨أ  ٤٢ب
 ٤٩أ ٣٧مثال   ١٢١أ ٦مثال   ٥٩أ  ٤٣ب
 ٥٠أ ٣٨مثال   ١٢٢أ ٧مثال   ٦٠أ  ٤٤ب
 ٥١أ ٣٩مثال   ١٢٣أ ٨مثال   ٦١أ  ٤٥ب
 ٥٢أ ٤٠مثال   ١٢٤أ ٩مثال   ٦٦أ  ٤٦ب
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معيار فقرة 

 ٣ التقرير
في  معدلال(

٢٠٠٨(  

فقرة بيان 
معايير 

المحاسبة 
المالية 

  )ر (١٤١

معيار فقرة   
 ٣ التقرير

في  معدلال(
٢٠٠٨(  

فقرة بيان 
معايير 

المحاسبة 
 ١٤١المالية 
  )ر(

معيار فقرة  
 ٣ التقرير

في  معدلال(
٢٠٠٨(  

فقرة بيان معايير 
المحاسبة المالية 

  )ر (١٤١

  ١٠١أ  ٦٣مثال    ٧٥أ  ٥٢مثال     ٥٣أ  ٤١مثال 
 ١٠٢أ  ٦٤مثال    ٧٦أ  ٥٣مثال     ٥٤أ  ٤٢مثال 
 ١٠٣أ  ٦٥مثال    ٨٢أ  ٥٤مثال     ٥٥أ  ٤٣مثال 
 ١٠٣أ  ٦٦مثال    ٨٣أ  ٥٥مثال     ٥٦أ  ٤٤مثال 
 ١٠٣أ  ٦٧مثال    ٨٤أ  ٥٦مثال     ٧٠أ  ٤٥مثال 
 ١٠٤أ  ٦٨مثال    ٨٥أ  ٥٧مثال     ٧١أ  ٤٦مثال 
 ١٠٥أ  ٦٩مثال    ٨٨أ  ٥٨مثال     ٧١أ  ٤٧مثال 
 ١٠٦أ  ٧٠مثال    ٨٩أ  ٥٩مثال     ٧٢أ  ٤٨مثال 
 ١٠٦أ  ٧١مثال    ٩٠أ  ٦٠مثال     ال يوجد  ٤٩مثال 
 ١٠٧أ  ٧٢مثال    ١٠٠أ  ٦١مثال     ٧٣أ  ٥٠مثال 
      ١٠٠أ  ٦٢مثال     ٧٤أ  ٥١مثال 
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  جدول التوافق 
  

 والنسخة ٣يبين الجدول كيف تتوافق محتويات النسخة الملغاة من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
تعامل الفقرات على أنها متوافقة إذا عالجت بشكل واسع . ٣ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ة منمعدلال

 . نفس الموضوع رغم اختالف اإلرشادات
 

الفقرة 
المستبدلة من 
معيار التقرير 

٣ 

الفقرة المعدلة 
من معيار 

  ٣التقرير 

الفقرة   
المستبدلة من 
معيار التقرير 

٣ 

الفقرة المعدلة 
عيار من م

  ٣التقرير 

الفقرة   
المستبدلة من 
معيار التقرير 

٣ 

الفقرة المعدلة من 
  ٣معيار التقرير 

معيار المحاسبة   ٦٥    ٤٢. ٤١. ٨  ٢٥    ٢  ٢
  ٦٨. ١٢الدولي 

  ٥٩  ٦٦    ال يوجد  ٢٦    ٢ ٣
، ٦٠إستنتاج   ٦٧    ال يوجد  ٢٧    ٣. ٢  ٤

  ٦٤إستنتاج 
، ٥إستنتاج   ٥

  ٦إستنتاج 
     ٦٥إستنتاج   ٦٨    ١١ ٢٨  

  )أ (٦٧إستنتاج   ٦٩    ٥٣  ٣١ -٢٩    ٦إستنتاج   ٦
  )ف (٦٤إستنتاج   ٧٠    ٥٨. ٤٠. ٩٣  ٣٥ -٣٢    ٦إستنتاج   ٧
  ٦٦إستنتاج   ٧١    ٣١. ١٨. ١٠  ٣٦    ٤٣  ٨
  ٦١  ٧٢    ١٠  ٣٧    ال يوجد  ٩
معيار المحاسبة   ٣٨    ١إستنتاج   ١٠

 ٢٧، ٢٦الدولي 
، ٦٢إستنتاج   ٧٣  

  ٦٧إستنتاج 
  )د (٦٧إستنتاج   ٧٦، ٧٤    ٩. ٨  ٣٩    ٢إستنتاج   ١١
  ٦٣  ٧٧    ١٩  ٤٠    ٣إستنتاج   ١٢
، إستنتاج ٦٧ -٦٤  ٨٥، ٧٨    ١١  ٤١    ٤إستنتاج   ١٣

 ٦٩، إستنتاج ٦٨
  ٦٨  ٨٧، ٨٦    ال يوجد  ٤٢    ٤  ١٤
 إستنتاجملحق أ،   ملحق أ    ١١  ٤٣    ال يوجد  ١٥

 ١٢، إستنتاج ٧
، ١إستنتاج     ١٣  ٤٤    ٥  ١٦

  ٣إستنتاج 
  ١٩إستنتاج 

،  ٣١إستنتاج   ٤٦ .٤٥    ٧. ٦  ١٧
  ٣٤إستنتاج 

، ٤إستنتاج   
  ٦إستنتاج 

   ٢٠إستنتاج 

، ٥٦، ٢٣، ٢٢  ٥٠. ٤٧    ال يوجد  ١٨
 ٦٤إستنتاج 

، إستنتاج )ي(
  )ج (٦٧

، ٧إستنتاج   
  ٩إستنتاج 

، ٢١إستنتاج 
  ٢٢إستنتاج 

، ١٠إستنتاج    ٣٢  ٥١    ٧  ١٩
  ١١إستنتاج 

، ٢٣إستنتاج 
  ٢٤إستنتاج 

، ١٣إستنتاج   ٢٠
  ١٦إستنتاج 

، ١٢إستنتاج    ملحق أ  ٥٢  
  ١٥إستنتاج 

، ٢٥إستنتاج 
    ٢٧إستنتاج 

  ال يوجد  ١٦إستنتاج     ٣٥  ٥٣    ١٥إستنتاج   ٢١
  ال يوجد  ١٧إستنتاج     )أ( ٦٣إستنتاج   ٥٥. ٥٤    ١٨إستنتاج   ٢٢
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٢٤، ٢١، ٢٠ – 
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٥٤، ٥٢، ٥١ ،

٥٧، ٥٥  
 – ٨إستنتاج   ال يوجد    ٤٢، ٤١  ٦٠، ٥٨    ٨٣، ٧٣  ٢٤

، ١١إستنتاج 
 – ٢٨إستنتاج 
، ٣٠إستنتاج 
 – ٣٥إستنتاج 

  ٦٢إستنتاج 
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 ٥٢٥   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  

   - : هي٢٠٠٨ عام أجريتالتعديالت الرئيسية التي 
  

 األعمالات إندماج التي تضم فقط المنشآت المشتركة واألعمال إندماجتم توسيع النطاق ليغطي عمليات  •
  . العقود فقطالمتحققة ب

وتم إضافة إرشادات إضافية لتحديد متى تشكل "  األعمالإندماج"و" األعمال"تم تعديل تعريفات  •
 . أعماالً األصولمجموعة 

 إما مشتراه أعمال، يجب على المنشأة المشترية قياس أي حصة غير مسيطرة في المنشأة الإندماجلكل  •
لحصة غير المسيطرة لصافي األصول القابلة للتحديد في على أنها الحصة النسبية لأو بالقيمة العادلة 

 . في السابق، كان مسموح بالطريقة األخيرة فقط. مشتراهالمنشأة ال

تقييمات لألصول أو ت تحديداًأو  المتطلبات حول طريقة المنشأة المشترية في عمل تصنيفات حإيضاتم  •
 .  األعمالماجإند المتكبدة في اتلتزامالقابلة للتحديد المستملكة واإل

اقتصرت الفترة التي يتم خاللها تعديل التغييرات على منافع الضريبة المؤجلة مقابل الشهرة على فترة  •
 . ")ضرائب الدخل" ١٢من خالل تعديل الحق على معيار المحاسبة الدولي (القياس 

 األعمال التي ال تفي ماجإند بالبنود المحتملة المستملَكة في عترافلم يعد مسموحا للمنشاة المشترية باإل •
 . لتزامبتعريف اإل

 إندماج األعمال، بشكل منفصل عن إندماجيجب محاسبة التكاليف التي تتحملها المنشأة المشترية في  •
 . ) من أن تكون مشمولة في الشهرةبدالً( معترف بها كمصاريف أنهااألعمال، والذي يعني عادة 

 به بالقيمة عتراف المشترية، بما في ذلك المبلغ المحتمل، اإليجب قياس المبلغ المنقول من قبل المنشأة •
يعترف بالتغيرات الالحقة في القيمة العادلة للمبلغ المحتمل المصنف على . ستمالكالعادلة في تاريخ اإل

المعايير الدولية أو  ٣٧معيار المحاسبة الدولي أو  ٣٩ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً  اتإلتزام أنه
 المطلوب اإلفصاحاتتم تعزيز . ) من تعديل الشهرةبدالً(مناسب  ولتقارير المالية، حسب ما ه اإلعداد

 . عملها فيما يتعلق بالمبلغ المحتمل

 مكافآت الدفع على إستبدال المنشأة المشترية بإلزامتم إضافة إرشادات التطبيق فيما يتعلق بموعد  •
ها إستمالك وأعيدل التعويض وحقوق بيعت سابقا  وقياس أصومشتراه السهم الخاصة بالمنشأة الأساس
 المالية مثل الذمم المدينة باألصولت التقييم المتعلقة بدالً األعمال وعقود اإليجار التشغيلية وإندماجفي 

 . والقروض

 الذي يعتبر تاريخ ستمالك المتحققة على مراحل، تم تمديد تاريخ اإلاألعمال إندماجبالنسبة لعمليات  •
يجب على المنشأة المشترية إعادة قياس أي حصة حقوق ملكية . وحيد ليشمل قياس الشهرةالقياس ال

 عتراف واإلستمالك فورا قبل تحقيق السيطرة بقيمتها العادلة في تاريخ اإلمشتراهتحملها في المنشأة ال
 . الخسارةأو الخسارة الناتجة، إن وجدت، في الربح أو بالربح 
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  ٤المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  

 عقود التأمين 
 

 يناير ١٧حتىتتضمن هذه النسخة التعديالت الناتجة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة 
٢٠٠٧.  

  

عقـود    "٤ المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليـة        ٢٠٠٤أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في مارس        
  "التأمين

  

المعايير الدولية إلعداد التقارير      والوثائق المرافقة بناء على       ٤تم تعديل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية      

  -: التاليةالمالية

  )٢٠٠٥الصادر في أغسطس ("  اإلفصاحات: األدوات المالية "٧ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية •

العقـود الماليـة    " ٤ والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية     ٣٩ر المحاسبة الدولي    التعديالت على  معيا    •
  )٢٠٠٥الصادر في أغسطس  ("المضمونة

 )٢٠٠٦الصادر في نوفمبر " (القطاعات التشغيلية "٨المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •

    )٢٠٠٧و معدل في سبتمبر كما ه" ( ض البيانات المـاليـةرعـ "١ الدولي المحاسبة معيار •

 )٢٠٠٨كما هو معدل في يناير " (إندماج األعمال" ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •

  )٢٠٠٨كما هو معدل في يناير ( "والمنفصلة المالية الموحدة البيانات "٢٧  الدولي المحاسبة معيار •
  

شادات حول تنفيذ المعيـار الـدولي إلعـداد          قام مجلس معايير المحاسبة الدولي بنشر إر       ٢٠٠٥في ديسمبر   

  .٤التقارير المالية 
  

  -:٤دولي إلعداد التقارير المالية التفسير التالي يتعلق بالمعيار ال

 )٢٠٠٤كما هو معدل في " (القانونية لعقود التأجير تقييم محتوى العمليات التي تتضمن الصيغة " ٢٧التفسير  •
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  المحتويات
 الفقرات   

 ١٢-١مقدمة المقدمة 

  ٤المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 عقود التأمين

 

 ١ الهدف
 ١٢-٢ النطاق

 ٩-٧ الضمنيةالمشتقات 
 ١٢-١٠ تجزئة مكونات اإليداع 

 ٣٥-١٣  والقياساإلعتراف
 ٢٠-١٣ إلعداد التقارير المالية خرى ألاالدولية  من بعض المعايير ة المؤقتاإلعفاءات
 ١٩-١٥ لتزاماإل مالءة إختبار

 ٢٠  قيمة أصول إعادة التأمينإنخفاض
 ٣٠-٢١  السياسات المحاسبيةتغيير

 ٢٤ أسعار الفائدة الحالية في السوق
 ٢٥ الممارسات الحالية إستمرار
 ٢٦ الحيطة 
 ٢٩-٢٧  المستقبليةاتستثمارإلهوامش ا

 ٣٠ محاسبة الظل
 ٣٣-٣١ محفظةنقل أعمال أو  إندماجها من خالل م الحصول عليعقود التأمين التي ت

 ٣٥-٣٤ يةختياراإل المشاركة ميزات
 ٣٤  في عقود التأمينيةختياراإلالمشاركة ميزات 
 ٣٥ دوات المالية أل في ايةختياراإلالمشاركة ميزات 

 ٣٩-٣٦ فصاح إلا
 ٣٧-٣٦ توضيح المبالغ المعترف بها

 أ٣٩-٣٨  التأمين طبيعة ومدى المخاطر الناتجة من عقود
 ٤٥-٤٠ نتقالإلتاريخ النفاذ وا

 ٤٤-٤٢ فصاحإلا
 ٤٥  الماليةصولإعادة تحديد األ

  المالحق
  المصطلحات  تعريف   أ
  تعريف عقد التأمين  ب
  الدولية إلعداد التقارير الماليةعلى المعايير األخرى  التعديالت  ج

   ٤ التقارير المالية المعيار الدولي إلعدادالمجلس على  موافقة

 والمعيار الـدولي    ٣٩موافقة المجلس على التعديالت على معيار المحاسبة الدولي         

 ٤إلعداد التقارير المالية 

 

  ستنتاجاتإلأساس ا
  إرشادات التنفيذ
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 ٤٥-١ مـن     فـي الفقـرات    ، "عقود التـأمين  " بعنوان   ،٤ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       تم عرض 

بـالخط   الفقـرات المكتوبـة      وتشير.  نفس الصالحية بالفقرات  هذه  كافة  تتمتع  ،  و  )ج(إلى  ) أ( من   المالحقو

 في أول مرة تظهر     بالخط المائل   )أ( المصطلحات المعرفة في الملحق      وقد كتبت .  المبادئ األولية إلى   الغامق

ـ  المعـايير طلحات  مص قائمة المصطلحات األخرى من خالل      شرح تم    كما . فيها في المعيار    إلعـداد   ة الدولي

 للمعـايير الدوليـة   والتمهيد  ،  ستنتاجإلس ا في سياق أهدافه وأس    ٤المعيار  هذا  ينبغي قراءة   و . التقارير المالية 

 ٨الـدولي   المحاسـبة   معيـار   ويقدم  .  البيانات المالية  وعرضواإلطار العام لتحضير    إلعداد التقارير المالية    

 وتطبيـق الـسياسات     ختيـار ساس إل  األ " في التقديرات المحاسبية واألخطاء    اتريي التغ ،السياسات المحاسبية "

 . الواضحرشاد اإلالمحاسبية في غياب 
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  المقدمة 
  

  أسباب إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  

ل عقـود التـأمين، وقـد تنوعـت         يعتبر هذا المعيار أول معيار دولي إلعداد التقارير المالية يتناو           ١مقدمة 
 للممارسات في القطاعات األخرى، وحيـث       تبعاًالسياسات المحاسبية المتعلقة بعقود التأمين وتباينت       

، قام المجلـس    ٢٠٠٥المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في العام        ستتبنى  العديد من الجهات    أن  
  -: الدولي إلعداد التقارير المالية لألهداف التاليةالعالمي للمعايير المحاسبية بإصدار هذا المعيار

إدخال تعديالت محدودة على محاسبة عقود التأمين وذلك إلى حين إكمال المجلس للمرحلـة                )أ (
  .الثانية من مشروعه المتعلق بعقود التأمين

بالتصريح ) شركة التأمين (إلدخال الشرط المتمثل بضرورة قيام أية جهة تصدر عقود التأمين             )ب (
 .البيانات المتعلقة بهذه العقود عن

 
دون  ٢المرحلـة   للخطوة الثانية من المشروع حيث يلتزم المجلس بإكمـال  معبراًيعتبر هذا المعيار     ٢مقدمة 

تأخير وبمجرد التثبت من كافة المسائل المتعلقة بالمفاهيم والمسائل العمليـة ذات العالقـة وإكمـال                
  .إجراءاته على النحو السليم

  

  لمعيار هذا االرئيسية لالخصائص 
  

التـي تقـوم المؤسـسة      ) بما فيها عقود إعادة التـأمين     (المعيار على كافة عقود التأمين      هذا  ينطبق    ٣مقدمة 
دوليـة   عقود معينة تخـضع لمعـايير        إستثناءبإصدارها وعقود إعادة التأمين التي تحوزها، وذلك ب       

ات المالية  لتزاماإل المالية و  صول كاأل تأمينشركة ال ات  إلتزام و أصولنطبق على   ي، كما أنه ال     أخرى
أنـه ال   كما   ،" والقياس اإلعتراف: األدوات المالية " ٣٩التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي        

  .على محاسبة حامل الوثيقةينطبق 
  

بـات  من بعض المتطل  ) من المشروع  ١المرحلة  أي خالل    ( مؤقتاً شركة التأمين  هذا المعيار ستثني  ي  ٤مقدمة 
 إطـار األخرى بما فيها متطلب دراسة      المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية      المنصوص عليها في    

   -: المعيار هذا السياسات المحاسبية لعقود التأمين وعلى كل حال فإنإختيار في العمل

ـ  فيالتنفيذ المتعلقة بالمطالبات المحتملة بموجب عقود لم تدخل حيز  المخصصاتيمنع    )أ ( ة  نهاي
  ).كمخصصات الكوارث والتعويض الموازي (ريراتقالفترة إعداد 

 إعـادة   أصـول  قيمة   إنخفاض إختبارات التأمين المعترف بها و    إلتزام لكفاية   اًإختبارتطلب  ي  )ب (
 . التأمين

 حتى يتم سدادها أو     بيان المركز المالي  ات التأمين في    إلتزام ب شركة التأمين حتفظ  تتطلب أن   ي  )ج (
 أصـول مع  معادلتها  ات التأمين دون    إلتزام صالحيتها، وأن يتم تقديم      إلغاؤها أو حتى تنتهي   

  .إعادة التأمين ذات العالقة
 
عقود التأمين في حالة واحـدة      ب المحاسبية الخاصة    ا سياساته تغيير ب لشركة التأمين  هذا المعيار سمح  ي  ٥ ةقدمم

، أو  موثوقيـة وليـست أقـل      أكثر صلة  معلومات   تعرض المالية   اوهي المتمثلة بما إذا كانت بياناته     
قوم بأي من الممارسـات     تأن  شركة التأمين    ال يمكن ل   وتحديداً موثوقية ولكنها أكثر    صلةليست ذات   

  -: بتطبيق سياسات محاسبية تتضمن هذه الممارساتستمرارإلقوم بات قد االتالية على الرغم من أنه

  .ات التأمين على أسس غير مخصومةإلتزامقياس   )أ (
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ات بمقدار يتجاوز قيمتها العادلة كما يمكن أن        ستثمارإل إدارة ا  ألتعابلتعاقدية  قياس الحقوق ا    )ب (
 من قبل أشخاص آخـرين      تقاضيها الحالية التي يتم     تعابألاتدل على هذه القيمة مقارنة بين       

  .يعملون في خدمات مشابهة
 .ات التأمين الخاصة بالشركات التابعةلتزام سياسات محاسبية غير موحدة إلإستخدام  )ج (

 
ـ يسمح المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية بتقديم سياسات محاسبية تتضمن إعادة قياس               ٦قدمة م ات إلتزام

 تإختـار وإذا  (التأمين المخصصة بشكل متسق في كل فترة لتعكس نسب الفائدة الـسوقية الحاليـة               
 سـيكون   الـسماح   هـذا   وبدون  .)التقديرات والفرضيات الحالية األخرى   قياس  :  ذلك شركة التأمين 

 الحاصل على السياسات المحاسبية بشكل متسق على كل         تغييرطبق ال ت أن   شركة التأمين  من   مطلوباً
  .ات المشابهةلتزاماإل

  
 إال  ة المحاسبية المتعلقة بعقود التأمين الستبعاد الحيطة الشديد       ا سياساته تغييرل شركة التأمين  ال تحتاج   ٧قدمة م

ـ    التأمين الخاصة به   بقياس عقود ا   ت إذا قام  اأنه  إتخـاذ قـوم ب ت أن ا بما يكفي من الحيطة فليس عليه
  .المزيد من تدابير الحيطة

  
 أقـل   وموثوقية تصبح ذات صلة     لشركة التأمين  بأن البيانات المالية     يقول  للنقض  قابل إفتراضهناك    ٨مقدمة 

  .لتأمين المستقبلي في قياس عقود استثمارإلإن هي قدمت سياسة محاسبية تعكس هوامش ا
  
قوم بإعادة تصنيف بعـض أو      تات التأمين فقد    لتزامإل  المحاسبية ا سياساته شركة التأمين غير  تعندما    ٩قدمة م

  " بقيمة عادلة ضمن الربح أو الخسارة" المالية على أنها اهأصولكافة 
  
  -:المعيارهذا إن  ١٠قدمةم

ل منفصل بقيمة عادلة إذا      بشك الضمنيةحتاج لمحاسبة المشتقات    ت ال   شركة التأمين يوضح أن     )أ (
  . تلبي تعريف عقد التأمينالضمنيةكانت المشتقات 

قـوم  تأي أن   ( وم بتجزئة مكونات اإليداع لبعض عقود التأمين      تق أن   شركة التأمين يتطلب من     )ب (
بيـان مركزهـا    ات مـن    إلتزام أو   أصولوذلك لتجنب إغفال أية     ) بمحاسبتها بشكل منفصل  

  .المالي

 ،)محاسبة الظل( اسم أحياناًرسة التي يطلق عليها يوضح مدى انطباق المما  )ج (

 األعمال أو نقـل     إندماجيسمح بتقديم موسع لعقود التأمين التي يتم الحصول عليها من خالل              )د (
 .المحفظة

 التي تتضمنها عقود التـأمين أو فـي   يةختياراإليتناول جوانب محدودة من ميزات المشاركة     ) هـ( 
 .األدوات المالية

 
  -:المعيار الدولي أن يساعد اإلفصاح المستخدمين على فهم ما يليهذا لب يتط ١١قدمةم

  . الماليةشركة التأمينالمبالغ التي نشأت عن عقود التأمين في بيانات   )أ (

  .من عقود التأمينطبيعة وحجم المخاطر الناتجة   )ب (
 
  ]تم إلغائها[ ١٢قدمةم

  

   المحتملة للمقترحات المستقبليةاآلثار
 

  ]هاتم إلغائ[  ١٣قدمةم
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  ٤المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  

  عقود التأمين
  

  الهدف
 

 لعقود التأمين إعداد التقارير المالية    إن الهدف من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية هو تحديد أساليب             ١
هـذا   وهي التي تمت تسميتها فـي     (التي يتم إصدارها من قبل أية مؤسسة تقوم بإصدار مثل هذه العقود             

من مشروعه المتعلق بعقـود التـأمين،        ٢المرحلة   وذلك حتى ينتهي المجلس من       شركة التأمين بالمعيار  
  -:المعيار يتطلب ما يليهذا وبشكل خاص فإن 

  .محاسبة شركات التأمين المتعلقة بعقود التأمينعلى إدخال تعديالت محدودة   )أ (

التي تكون ناشئة عـن     و لشركة التأمين ية  اإلفصاح الذي يحدد ويوضح المبالغ ضمن البيانات المال         )ب (
ساعد مستعملي تلك البيانات المالية على فهم المبالغ والمواعيد وعدم التأكد فيمـا             تعقود التأمين و  

  .المستقبلية المتأتية من عقود التأمينالتدفقات النقدية يتعلق ب
 

  النطاق
 

  -: المعيار الدولي على ما يلي هذاتقوم مؤسسة ما بتطبيق ٢

التي تقوم بإصدارها وعقـود إعـادة التـأمين التـي           ) بما فيها عقود إعادة التأمين    ( التأمين   عقود  )أ (
  .تحوزها

 . )٣٥ الفقـرة    أنظـر  (يـة ختياراإلاألدوات المالية التي تقوم بإصدارها متضمنة ميزة المشاركة           )ب (
دوات  عـن األ أن يتم اإلفـصاح  ،"العرض: األدوات المالية " ٣٢  المحاسبة الدولييتطلب معيار

  .المالية بما فيها األدوات المالية التي تتضمن هذه الميزات
  
 المالية التـي    صولالمعيار الدولي الجوانب األخرى لمحاسبة شركات التأمين كمحاسبة األ        هذا  ال يتناول    ٣

        ٣٢  المحاسـبة الـدولي    معيـار  أنظر(ات التي أصدرتها شركة التأمين        لتزاماإللدى شركة التأمين أو     
ـ "  ٣٩ المحاسبة الدوليومعيار " العرض: ألدوات المالية ا"   " واإلفـصاح اإلعتـراف  :ةاألدوات المالي

نتقالية المنصوص عليها في الفقـرة      إل األحكام ا  إستثناءوذلك ب ) ٧والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية      
٤٥.  

  
  -:المعيار على ما يليهذا ق ال تطب أن المؤسسةيجب على  ٤

معيار المحاسبة   أنظر( التجزئةالموزع أو تاجر     أو   المصنعمباشرة  صدرها  ي التي   جاتكفالة المنت   )أ (
ـ  المخصـصات " ٣٧معيار المحاسـبة الـدولي      و "اإليراد "١٨ الدولي ـ اإلل و و، األص  اتلتزام

  )."المحتملة

معيـار   أنظـر ( ات أرباب العمل بموجب الخطط الموضوعة لمصلحة العـاملين        إلتزام و أصول  )ب (
الـدفع علـى    " ٢ والمعيار الدولي إلعداد التقارير الماليـة        "الموظفينمنافع  " ١٩ المحاسبة الدولي 

  أنظـر (ات منفعة التقاعد المبلغ عنها بموجب خطط منافع تقاعد محـددة            إلتزامو) "األسهمأساس  
  ). "المحاسبة والتقرير عن برامج منافع التقاعد"  ٢٦معيار المحاسبة الدولي 

 غيـر   بند إستعمال المستقبلي أو الحق ب    ستعمالإلاقدية التي تطرأ عن ا    ات التع لتزاماإل وأالحقوق    )ج (
. ) المـشابهة  والبنـود بعض رسوم الترخيص، العوائد، بدالت اإليجـارات الطارئـة          مثل  (مالي  

معيار المحاسبة   أنظر( باإلضافة إلى ضمانة القيمة المتبقية للمستأجر التي يتضمنها التأجير المالي         
 ٣٨معيار المحاسبة الـدولي     و   "اإليراد "١٨معيار المحاسبة الدولي    ،  "يجارعقود اإل "  ١٧الدولي  

  ). " غير الملموسةصولاأل

ة المصدرة قد أكدت صراحة في السابق أنهـا تعتبـر هـذه             ـود الضمان إال إذا كانت الجه     ـعق  )د (
لـة  ت المحاسبة التي تنطبق على عقود التأمين، وفي هـذه الحا          إستخدمالعقود عقود تأمين وأنها     

 ومعيار المحاسبة الـدولي     ٣٩يمكن للجهة المصدرة أن تختار تطبيق إما معيار المحاسبة الدولي           
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 أو هذا المعيار على عقود الضمان المـالي هـذه،           ٧ والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       ٣٢
 غير قابـل     لكل عقد  ختيار تلو اآلخر، إال أن اإل     عقداً ختيارويمكن للجهة المصدرة إجراء هذا اإل     

  .للنقض

 المعيـار الـدولي إلعـداد       أنظر( أعمال   إندماج في   القضاءالبدل الطارئ واجب الدفع أو واجب         )هـ( 
  )." األعمالإندماج"  ٣التقارير المالية 

 أي عقود التأمين المباشرة التي تكون فيها المؤسسة       ( التي تحوزها المؤسسة     عقود التأمين المباشرة    )و (
المعيار على عقـود إعـادة      هذا   أن تطبق    شركة التأمين المباشرة   أن على    إال. )حامل الوثيقة  هي

  .بحوزتهاالتأمين التي 
  

 شركة تـأمين  بصفتها    يصف أي مؤسسة تصدر عقد التأمين      هذا المعيار   ، فإن   المرجعيةلغايات تسهيل    ٥

عتبرتات القانونية أو الرقابية أو لم ي للغاشركة تأمين شركة التأمين عتبرتأ سواء. 
  

لعقود التأمين  هذا المعيار   ات في    التأمين وبالتالي فإن كافة اإلشار     إن عقد إعادة التأمين هو نوع من عقود        ٦

  . على عقود إعادة التأمينأيضاًتنطبق 
  

   الضمنيةالمشتقات 
  

 عقدها األساسـي   من   الضمنية مؤسسة فصل بعض المشتقات       أي  من ٣٩معيار المحاسبة الدولي    تطلب  ي ٧

معيـار  ينطبـق    و . ختالفات في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة       إل مع تضمين ا    عادلة بقيمة وقياسها

  . بذاتها عقد تأمينالضمنية لعقد التأمين ما لم تكن المشتقات الضمنية على المشتقات ٣٩المحاسبة الدولي 
  

قـيس  تل وأن ال    فـص ت أن ال    شركة التأمين  فإن على    ٣٩معيار المحاسبة الدولي     متطلبات   من إستثناءوك ٨
أو نظير قيمة مبنيـة علـى       ( بالتخلي عن عقد التأمين نظير قيمة محددة         حامل الوثيقة بقيمة عادلة خيار    

ن تأمي ال لتزامإل مسجل عن مقدار المبلغ ال     مختلفاً الممارسةسعر   وحتى إذا كان     ). مقدار محدد ونسبة فائدة   
 تنطبق على خيارات البيع المشروطة      ٣٩ة الدولي   معيار المحاسب إال أن المتطلبات الواردة في       ،األساسي

أو خيار التنازل النقدي المتضمن في عقد التأمين إذا كانت قيمة التنازل تختلف بسبب التباينـات الماليـة                  

 غير مالي غير محدد بطـرف مـن         متغير، أو بسبب    ) أو المؤشر  السلعة أو سعر    حقوق الملكية كسعر  (
 على ممارسة خيار البيع المشروط      حامل الوثيقة لمتطلب إذا كانت قدرة     أطراف العقد، وكذلك ينطبق هذا ا     

خيار البيع المشروط الـذي     : مثال (متغير في مثل هذا ال    تغيير من خالل    نشأتأو خيار التنازل النقدي قد      

 ).يمكن ممارسته إذا وصل مؤشر السوق المالي إلى مستوى معين
  

 .يةختياراإلعن األدوات المالية التي تتضمن ميزة المشاركة  بالتساوي على خيار التخلي ٨تنطبق الفقرة  ٩
  

  تجزئة مكونات اإليداع 
  

 مـن أو    مطلوبـاً وفي بعض الحاالت يكـون      ،   إيداعياً ومكوناً تأمينياً مكوناًتتضمن بعض عقود التأمين      ١٠
 -: هذه المكوناتبتجزئة لشركة التأمينمسموحا 

 -:تلبية الشرطين التاليينب مشروطةالتجزئة   )أ (

بما فيه أي خيارات (قيس المكون اإليداعي بشكل منفصل   ت أن   شركة التأمين إذا كان بإمكان     )١(
  .)عتبارإلدون أخذ المكون التأميني بعين ا(أي ) تنازل خفية
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ـ اإل ال تتطلب تحديد كافـة       شركة التأمين أن تكون السياسات المحاسبية الخاصة ب      )٢( ات لتزام
  .والحقوق التي تنشأ عن المكون اإليداعي

 قياس المكون اإليداعي بـشكل    شركة التأمين  إذا كان بإمكان     وطةوغير مشر بها   لتجزئة مسموحاً ا  )ب (
 اإلعتـراف  تتطلب   اوكانت كل سياسات المحاسبة الخاصة به     ) ١) (أ(منفصل كما هو الحال في      

ات والحقوق التي تنشأ عن المكون اإليداعي بغض النظر عن األسـاس المـستعمل              لتزاماإلبكافة  
 .اتلتزاماإلذه الحقوق ولقياس ه

 

قيس المكون اإليداعي بشكل منفصل كما هو       ت أن   شركة التأمين إذا لم يكن بإمكان     ممنوعة  التجزئة    )ج (
 ).١/أ(الحال في 

  
عترف بجميـع   ت أن   شركة التأمين فيما يلي مثال على الحالة التي ال تتطلب فيها السياسات المحاسبية من              ١١

معيـد   عن األضرار من     تعويضاًتتلقى شركة التأمين المباشرة     : داعيات الناشئة عن المكون اإلي    لتزاماإل
 التعويض في السنوات القادمة، وينـشأ هـذا         دفع إال أن العقد يلزم شركة التأمين المباشرة بإعادة          التأمين

 اإلعترافالتأمين المباشرة تسمح ب    عن المكون اإليداعي، وإذا كانت السياسات المحاسبية لشركة          لتزاماإل

 .ةكون التجزئة واجبت الناشئ، فلتزاماإلذا المكون كدخل دون تحديد به
  

  -:شركة التأمينلتجزئة العقد، على  ١٢

 . على المكون التأمينيهذا المعيارتطبيق   )أ (

  . على المكون اإليداعي٣٩معيار المحاسبة الدولي تطبيق   )ب (
 

   والقياساإلعتراف
  

  إلعداد التقارير المالية   األخرىالمعايير الدولية من بعض ة المؤقتاإلعفاءات
  

 فـي التقـديرات     اتتغييرسياسات المحاسبية، ال  ال" ٨معيار المحاسبة الدولي    من  ) ١٢-١٠(إن الفقرات    ١٣
 تحدد المعايير التي ينبغي أن تتبعها المؤسسة في إعداد سياسة محاسبية إذا لم يكـن                "المحاسبية واألخطاء 

، إال أن هذا المعيـار يـستثني        أحد البنود قا بشكل محدد على     المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية منطب     
  -: المحاسبية لما يليا من تطبيق هذه المعايير على سياساتهشركة التأمين

 ذات العالقـة كتلـك       غير الملموسة  صولاأل شراءبما فيها تكاليف    (صدرها  تعقود التأمين التي      )أ (
  و؛ )٣٢ و ٣١الموصوفة في الفقرات 

 .حوزهاتن التي عقود إعادة التأمي  )ب (
  
 من بعض تضمينات المعايير المنصوص عليهـا  شركة التأمين ال يستثني    هذا المعيار وعلى كل حال فإن      ١٤

 -:شركة التأمين وبالتحديد فإن على ٨معيار المحاسبة الدولي من ) ١٢-١٠(في الفقرات 

لبات ناشئة عن   عترف بأية مخصصات للمطالبات المستقبلية كمسؤولية إذا كانت هذه المطا         تأن ال     )أ (
كمخصـصات الكـوارث والتعـويض       (في نهاية فترة إعداد التقارير    عقود تأمين لم تعد موجودة      

 ).الموازي

  .١٩-١٥ في الفقرات المسؤولية الموصوفأن يقوم بإجراء فحص قياس    )ب (

ما  فقط عندما يتم إطفاؤها أي عندبيان مركزه الماليمن  )  منها جزءاًأو  ( التأميني   لتزاماإلأن يزيل     )ج (
 .إنقضى المحدد بالعقد قد تم اإلبراء منه أو ألغي أو لتزاماإليكون 
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  -:ما يليتقوم بمعادلة أن ال   )د (

 ؛ أوات التأمين ذات العالقةإلتزام في مقابل إعادة التأمين أصول )١(

دخل أو نفقات عقود إعادة التأمين في مقابل المصروف أو الدخل المتأتي من عقود التأمين                )٢(
  .ذات العالقة

 ).٢٠ الفقرة أنظر(نقصت إ إعادة التأمين قد أصولدرس ما إذا كانت تأن   )هـ(
  

 لتزاماإل مالءة إختبار
 التأمينيـة   ااتهإلتزام ما إذا كانت     ماليةال فترة إعداد التقارير  كل  نهاية  م وفي   قيت أن   شركة التأمين على   ١٥

 المستقبلية بموجب عقود التأمين     للتدفقات النقدية المعترف بها كافية وذلك من خالل التقديرات الحالية         

 مختلفة أقـل    شراءنفقات  (ات التأمينية   لتزامإلالمبلغ المسجل ل   هذا التقييم أن     أظهروإذا  . االخاصة به 

غير كـاف   ) ٣٢ و ٣١ في الفقرات    مناقشتها ذات عالقة، كتلك التي تمت        غير ملموسة  أصول و مالئمة

 . بكامل العجز في الربح أو الخسارة اإلعترافم في ضوء التدفقات النقدية المستقبلية، يجب أن يت
  

 الكفاية الذي يلبي متطلبات دنيا محددة، فإن هذا المعيار ال يفرض            إختبار بتطبيق   شركة التأمين  تإذا قام  ١٦
  -:المتطلبات الدنيا هي التاليةو. متطلبات إضافية

قدية، وتلك التدفقات النقديـة ذات       التقديرات الحالية لكافة التدفقات النقدية التعا      ختبارإلأن يتناول ا    )أ (

 . والضماناتالضمنيةالعالقة كتكاليف معالجة المطالبات والتدفقات النقدية الناشئة عن الخيارات 
 .  بكامل العجز في الربح أو الخسارةاإلعتراف أن المسؤولية غير كافية، فيتم ختبارإل اأظهرإذا   )ب (

  

 يلبـي المتطلبـات الـدنيا       إلتـزام مالءة   إختبار تتطلب    ال لشركة التأمين إذا كانت السياسات المحاسبية      ١٧

 -:شركة التأمينفإن على ) ١٦(المنصوص عليها في الفقرة 

  -:ة لما يليمسجل المبالغ المطروحاً منه ∗  التأميني ذي الصلةلتزامإل لمسجلال المبلغأن تحدد   )أ (

   و؛ ذات عالقةمؤجلة شراءأي تكاليف  )١(

 أعمال  إندماجتم الحصول عليها من خالل       ي لك التي  ذات عالقة كت    غير ملموسة  أصولأي   )٢(

 إعادة التأمين ذات العالقة ال يـتم        أصول، إال أن    )٣٢ و ٣١ الفقرات   أنظر(أو نقل محفظة    

 أنظـر (المحاسبة المتعلقة بها بشكل منفصل     يقوم ب  شركة التأمين عتبار كون   إلأخذها بعين ا  

  .)٢٠الفقرة 

 مطلوبة لـو   تكونة التي   مسجلأقل من المبالغ ال   ) أ(الفقرة  تحديد ما إذا كان المبلغ الموصوف في          )ب (

وإذا كانت أقـل    . ٣٧معيار المحاسبة الدولي    ات التأمينية ذات العالقة ضمن نطاق       لتزاماإلكانت  

 إنخفـاض عترف بكامل الفرق في الربح أو الخسارة وفـي          ت أن   شركة التأمين من ذلك فإن على     

 ذات العالقة أو    الملموسة غير   صولتلفة ذات العالقة أو األ     المخ شراء من تكاليف ال   مسجلالمبلغ ال 

 .ات التأمين ذات العالقةلتزامة إلمسجل المبالغ الةزياد
 

                                                 
الشراء المختلفة ذات العالقة واألصول غير الملموسة و تكاليف (لتزامات التأمينية إللتزامات التأمينية ذات العالقة هي تلك اإلإن ا  ∗

دنيا المنصوص عليها يلبي المتطلبات اللتزام إلوالتي ال تتطلب السياسات المحاسبية لشركة التأمين اختبارا لمالءة ا) ذات العالقة
  .١٦في الفقرة 



 ٤المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية

 لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة  حق التأليف ل©  ٥٣٦

 فإن من الواجب تطبيـق المعيـار علـى          ١٦ يلبي المتطلبات الدنيا للفقرة      لتزاماإل مالءة   إختبارإذا كان    ١٨
 ال يلبي هذه المتطلبـات الـدنيا فـإن          لتزاماإلة   مالء إختبار وإذا كان    ختبارإلمستوى التجمع المحدد في ا    

 مشابهة  لمخاطر يجب أن تتم على مستوى محفظة العقود التي تخضع           ١٧المقارنة الموصوفة في الفقرة     
  .واسعة وتجري إدارتها كمحفظة واحدة

  
أن يجب  ) ٣٧معيار المحاسبة الدولي    أي نتيجة تطبيق     ()ب)(١٧(إن المقدار المنصوص عليه في الفقرة        ١٩

 في حالة كون المبلغ الموصوف في       حصرياً) ٢٩-٢٧ الفقرات   أنظر( المستقبلية   ستثمارإليعكس هوامش ا  
 .أيضاً يعكس هذه الهوامش )أ)(١٧(الفقرة 

  

   قيمة أصول إعادة التأمين إنخفاض
 

ن  فإن على شـركة التـأمي      انخفضت قيمتها شركة التأمين المباشرة قد     لدى  تأمين  ال إعادة   أصولإذا كانت    ٢٠
أصـل   تنخفض قيمة  لذلك وأن تعترف به كربح أو كخسارة، و        تبعاً مسجلالمباشرة أن تخفض المقدار ال    

   -:إعادة التأمين في الحاالت التالية حصراً

أن بإعادة التأمين   أصل   المبدئي ب  اإلعترافحدث طرأ بعد    عن   نشأإذا كان هناك دليل موضوعي        )أ (
   و؛ المبالغ المستحقة لها بموجب أحكام العقدشركة التأمين المباشرة قد ال تتلقى كامل

عتماد عليه على المبالغ التي ستتلقاها شركة التـأمين         إلأن يكون للحدث أثر ملموس بشكل يمكن ا         )ب (
  .المباشرة من معيد التأمين

 

   السياسات المحاسبيةتغيير
  

معايير الدولية إلعـداد    الطبق  التي ت  شركة التأمين دخلها  تعلى التغييرات التي    ) ٣٠-٢٢(طبق الفقرات   نت ٢١
المعايير الدولية إلعداد التقـارير     تبنى  تي  تالشركة التأمين   قوم بها   تات التي   تغييرلعلى ا والتقارير المالية   

  .للمرة األولىالمالية 
  

ات تغييـر حدة وهي إذا كانـت ال     ا المحاسبية لعقود التأمين في حالة و      ار سياساته غيت أن   لشركة التأمين  ٢٢
 موثوقيةي ال أن تكون أقل      قتصادإل القرار ا  إتخاذمتطلبات عملية   ل مالئمةت المالية أكثر    تجعل من البيانا  

 مالئمةقيس ال تأن  شركة التأمين    بهذه الحاجات، وعلى     تعلقاًإنما ليست أقل    موثوقية  أو أن تكون أكثر     
   . ٨ معيار المحاسبة الدوليعتماد على المعايير المنصوص عليها في إل باوالموثوقية

  
 يقرب بياناتـه    تغييربين أن ال  ت أن   شركة التأمين  المحاسبية لعقود التأمين فإن على       ا سياساته تغييرلتبرير   ٢٣

إنمـا ال يـشترط أن يـؤدي         ٨معيار المحاسبة الدولي     المنصوص عليها في     تالمالية من تلبية المتطلبا   
 -:الحقاً  كامل بهذه المعايير، وستتم مناقشة المسائل التاليةإلتزام إلى تغييرال

 ؛)٢٤الفقرة (أسعار الفائدة الحالية في السوق   )أ (

  ؛)٢٥الفقرة ( الممارسات الحالية إستمرار  )ب (

 ؛)٢٦الفقرة (الحيطة   )ج (

  ؛ و)٢٩-٢٧الفقرات  (  المستقبليةستثمارإلهوامش ا  )د (

   .)٣٠الفقرة (محاسبة الظل   ) هـ( 
  

   أسعار الفائدة الحالية في السوق
قـوم بإعـادة قيـاس      ت المحاسبية بحيث    ا سياساته تغيير ب كة التأمين لشرط، يسمح   رومع أن ذلك غير مش     ٢٤

ات في تلك   تغيير إعادة التأمين المخصصة لتعكس أسعار الفائدة الحالية في السوق ولتعترف بال           *اتإلتزام

                                                 
في هذه الفقرة، تتضمن التزامات التأمين تكاليف االستمالك المؤجلة ذات العالقة واألصول غير الملموسة ذات العالقة، مثل تلك    *

  . ٣٢ و ٣١التي تم مناقشتها في الفقرتين 
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قـدم سياسـات    ت أن   أيضاً لشركة التأمين ات في جانب الربح أو الخسارة، وفي هذا الوقت يمكن           لتزاماإل
 في هـذه الفقـرة      ختيارإلا يسمح   . ات المحددة لتزامإللب تقديرات حالية أخرى وفرضيات ل     محاسبية تتط 

ات المحددة دون تطبيق هذه السياسات بشكل متناسـق         لتزامإللسياساتها المحاسبية    تغيير ب لشركة التأمين 
 تـأمين شـركة ال   توإذا حـدد  . ٨معيار المحاسبة الـدولي     تطلب  يات المشابهة كما قد     لتزاماإلمع كافة   

باإلضـافة إلـى    (ستمر بتطبيق نسب الفائدة الـسوقية الحاليـة         ت أن   ا فإن عليه  ختيارإلات لهذا ا  لتزاماإل
بشكل متناسب وفي كافة الفتـرات ولكافـة        ) التقديرات والفرضيات الحالية األخرى إذا كان ذلك منطبقا       

  .ات إلى أن يتم إطفاؤهالتزاماإل
  

  الممارسات الحاليةإستمرار 
  

  -:٢٢ بالممارسات التالية إال أن تقديم أي منها ال يلبي الفقرة ستمرارإل اشركة التأمينليمكن  ٢٥

  .ات التأمينية على أسس غير مخصومةلتزاماإلقياس   )أ (

 المستقبلي بمقدار يزيد عن القيمة العادلـة التـي         ستثمارإل إدارة ا  ألتعابقياس الحقوق التعاقدية      )ب (

 في  خدمات مشابهة في  التي يتقاضاها العاملون اآلخرون      الحالية   األتعاب  تتضمنها المقارنة مع    

 لهذه الحقوق التعاقدية تساوي التكـاليف    إبتداءاً، حيث من الممكن أن تكون القيمة العادلة         السوق

 المـستقبلي والتكـاليف ذات العالقـة        ستثمارإلاألصلية المدفوعة، هذا ما لم تكن أتعاب إدارة ا        

  . للمقارنةخارج نطاق معطيات السوق القابلة

 ذات  تكاليف الشراء المؤجلـة   و( سياسات محاسبية غير موحدة لعقود التأمين        إستعمالفي حال     )ج (

 ما يسمح به    إستثناءللشركات التابعة ب  )  ذات العالقة إن وجدت     غير الملموسة  صولاألالعالقة و 

ها ما  غييرت لشركة التأمين ، وإذا لم تكن هذه السياسات المحاسبية موحدة فإن          ٢٤بموجب الفقرة   

 باقي متطلبات هـذا     أيضاً تباين السياسات المحاسبية وعلى أن يلبي        إلى زيادة  تغيير ال يؤديلم  

 .المعيار
 

 الحيطة 
  

 عن الحاجة، إال أنـه      الزائدة الحيطة   إلزالةلعقود التأمين   سياساتها المحاسبية    تغيير ل شركة التأمين حتاج  ت ٢٦

ـ ت بما يكفي من الحيطة فال ا التأمين الخاصة به  عقود قامت بقياس  قد   شركة التأمين  تإذا كان   ةكون مطالب

  .هابالمزيد من
  

   المستقبليةاتستثمارإلاهوامش 
 المـستقبلية   ستثمارإللعقود التأمين إلزالة هوامش ا    سياساتها المحاسبية    تغيير إلى   شركة التأمين حتاج  تال   ٢٧

إن هـي    وموثوقيـة  مالئمةلية تكون أقل     الما شركة التأمين  بأن بيانات    للنقض قابل   إفتراضإال أن هناك    

 المستقبلية في قياس عقود التأمين ما لم تكن هذه الهوامش         ستثمارإلقدمت سياسة محاسبية تعكس هوامش ا     

 -: وفيما يلي مثالين على السياسات المحاسبية التي تعكس هذه الهوامش.تؤثر على الدفعات التعاقدية

 ؛ أوشركة التأمين أصول على  عامل خصم يعكس العائد المقررإستعمال  )أ (

 على معامل عائد مقدر وخصم هذه العوائـد المقدمـة علـى             صول على هذه األ   اتإبراز العائد   )ب (
  .معامل مختلف وتضمين الناتج في قياس المسؤولية
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 في الحالـة    ٢٧المنصوص عليه في الفقرة     للنقض   القابل   فتراضإل أن يتغلب على ا    لشركة التأمين يمكن   ٢٨

 البيانـات   موثوقية  ومالئمة   السياسة المحاسبية األخرى تزيد من       تغييرتتمثل بكون مكونات    الوحيدة التي   

 وعلى سبيل المثال فلنفرض أن الـسياسات المحاسـبية          ، المستقبلية ستثمارإلالناتجة عن إدخال هوامش ا    

ـ  إبتـداء ات حيطة زائدة تم وضـعها مـع         إفتراض لعقود التأمين تتضمن     لشركة التأمين الحالية   وامش  ه

دون إشارة مباشرة إلى ظروف الـسوق       الذي اشترطته جهة تنظيمية     معدل الخصم    المستقبلية و  ستثمارإلا

 المالية على نحـو     ا بإعداد بياناته  شركة التأمين قوم  ت، فقد   الضمنيةوباستبعاد بعض الضمانات والخيارات     

 للمحاسبة تكون مـستعملة     مارستثإل من خالل التحول إلى أسس موجهة نحو ا        موثوقية  وأقل  مالئمة  أكثر  

  -:بشكل واسع وتتضمن ما يلي

  ؛التقديرات والفرضيات الحالية  )أ (

  ؛عكس المخاطرة وعدم التأكد ي)إنما ال يتضمن درجة زائدة من الحيطة(تكييف معقول   )ب (

 ؛ والضمنيةقياسات تعكس القيمة الحقيقة والقيمة الزمنية للخيارات والضمانات   )ج (

شـركة   أصوليعكس العائد المقدر على معدل الخصم ن كان سوقي حالي حتى وإ   معدل خصم      )د (
 .التأمين

  
لتحديد القيم الحالية لهوامش الربح المستقبلية ومـن ثـم          معدل الخصم   في بعض أساليب القياس     يستعمل   ٢٩

معدل  وفي هذه األساليب يؤثر    .  معينة  معادلة إستعمالتستند هوامش الربح هذه إلى فترات مختلفة وذلك ب        

 عامل خصم أقل مناسـبة يكـون        إستعمال فإن   وتحديداًقياس المسؤولية بشكل غير مباشر،      على  الخصم  

معـدل  يحدد  ، إال أنه وفي األساليب األخرى       إبتداءاًضئيل األثر أو ال يكون له أثر على قياس المسؤولية           

ي علـى   المبنمعدل الخصم    وبسبب كون إدخال     . الحالة األخيرة  يمباشر ف قياس المسؤولية بشكل    الخصم  

 فتـراض إل من التغلب على ا    شركة التأمين تمكن  تمن غير المحتمل أن     أكثر جوهرية،    ذو تأثير    صولاأل

  )٢٧(القابل للدحض المنصوص عليه في الفقرة 
  

  محاسبة الظل
 ذات  شركة التـأمين   أصولاألرباح أو الخسائر التي يتم تحقيقها على        تكون  في بعض النماذج المحاسبية      ٣٠

 ذات  المؤجلـة  شراءنفقات ال ) ب (، التأمينية ااتهإلتزام) أ (:ما يلي م قياس بعض أو كل      تأثير مباشر على  

لشركة ، ويسمح   ٣٢ و ٣١ ذات العالقة كتلك الموصوفة في الفقرات         غير الملموسة  صولاأل) ج( و العالقة

عترف بهما  بحيث يكون الربح أو الخسارة الم     سياساتها المحاسبية   غير في   ت بأن   مطلوباً ولكن ليس    التأمين

 يؤثران على القياسات بنفس الطريقة التي تؤثر بها األرباح أو الخـسائر             صول على األ  المتحققينوغير  

 صولاأل أو   تكاليف الشراء المؤجلة  أو ل (ات التأمينية   لتزامإلل العالقة   والتكيف ذ  ب اإلعترافيجب  . المحققة

يدة التي تتمثل بكون األربـاح أو الخـسائر          في الحالة الوح   بيان الدخل الشامل اآلخر   في  ) غير الملموسة 

 أحيانـاً ، وتسمى هـذه الممارسـة       بيان الدخل الشامل اآلخر   غير المحققة معترف بها بشكل مباشر في        

  .بمحاسبة الظل
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   أعمال أو نقل محفظةإندماجعقود التأمين التي تم الحصول عليها من خالل 
  

 شراء في ميعاد الشركة التأمين  فإن على    ٣ التقارير المالية    إلعدادالدولي   بأحكام المعيار    لتزاماإلمن أجل    ٣١
 التي تم الحصول عليها من خـالل         التأمين أصولوتحملها  تات التأمين التي    إلتزامقيم بالقيمة العادلة    تأن  

 تقديم موحـد يفـصل      إستعمال ب - بذلك ة غير ملزم  ا إال أنه  -لشركة التأمين  أعمال، إال أنه يسمح      إندماج
   -:ادلة لعقود التأمين التي تم الحصول عليها إلى المكونين التاليينالقيمة الع

   ؛ وصدرهاتالمحاسبية لعقود التأمين التي شركة التأمين سياسات يقاس بموجب  إلتزام  )أ (

القيمة العادلة للحقوق التعاقديـة التأمينيـة التـي تـم           ) ١( يمثل الفرق بين     ملموسغير  أصل    )ب (
، ويجـب أن    )أ(المبلغ المنصوص عليه في الفقرة      ) ٢(ينية و   ات التأم لتزاماإلالحصول عليها و  

  . العالقة التأميني ذيلتزاماإلمع قياس صل ق القياس الالحق لهذا األفيت
  

لجأ إلى التقديم الموسع المنصوص عليه فـي الفقـرة          تتلقى محفظة عقود تأمين أن      ت الذي   لشركة التأمين  ٣٢
)٣١(.  

  

  ٣٦معيار المحاسبة الدولي     مستثناة من نطاق     ٣٢ و   ٣١ الفقرة    الموصوفة في   غير الملموسة  صولاألإن   ٣٣
معيـار  و   ٣٦معيار المحاسبة الـدولي      إال أن    ،٣٨معيار المحاسبة الدولي    و  "صول األ  قيمة إنخفاض" 

 جـزءاً  التي تعكس توقع عقود مستقبلية ليست        وعالقات العمالء نطبقان على قوائم    ي ٣٨المحاسبة الدولي   
 األعمال أو نقـل     إندماجات التعاقدية التأمينية الموجودة في تاريخ       لتزاماإلقدية التأمينية و  من الحقوق التعا  

  .المحفظة
  

  يةختياراإلميزات المشاركة 
  

   في عقود التأمين يةختياراإلميزات المشاركة 
  

 وينطبق التـالي علـى مـصدر        .وعنصر مضمون ية  إختيارتتضمن بعض عقود التأمين ميزة مشاركة        ٣٤
  -:العقد

 أن يعترف بالعنصر المضمون بشكل منفصل عـن ميـزة           -إال أنه غير ملزم بذلك     - لهيجوز    )أ (

ـ       اإلعتراف ب شركة التأمين قم  توإذا لم   . يةختياراإلالمشاركة    أن  ا بهما بشكل منفصل فـإن عليه

وإذا قام بتصنيفهما بشكل منفصل فإن عليه أن يصنف العنـصر            . إلتزامكصنف العقد بكامله    ت

  .زامإلتكالمضمون 

 أن  - بشكل منفصل عـن العنـصر المـضمون        يةختياراإل بميزة المشاركة    إعترف إذا   -عليه  )ب (

حـدد  ت ملكية منفصل، وال يحدد هذا المعيـار كيـف           كعنصرأو   إلتزامكيصنف هذه الميزة إما     

فصل هذه الميزة إلى    ت أن   لشركة تأمين و.  أو حق ملكية   إلتزام ما إذا كانت الميزة      شركة التأمين 

شـركة  ة تتناسب مع هذا الفصل، وعلى       يلجأ إلى سياسة محاسب   ت أن   ا وعليه ،حق ملكية  و إلتزام

  .ملكيةحق  وال إلتزامصنف هذه الميزة في فئة وسيطة ال تكون فيها ال ت أن ال التأمين

له أن يعترف بكافة المزايا التي يتم تحصيلها كعوائد دون فصل أي قسم يتعلـق بمكـون   يجوز    )ج (

ات الناتجة في العنصر المـضمون وفـي القـسم    تغيير بالاإلعترافيتم   ويجب أن    .حق الملكية 

إذا تـم تـصنيف ميـزة       و.   كربح أو خـسارة    يةختياراإل من ميزة المشاركة     إلتزامكالمعتبر  

 من الربح أو الخسارة يمكن أن ينـسب         جزءاًملكية، فإن   حق   ك جزءاًالمشاركة التقديرية كال أو     
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 وعلى  .)حصص غير مسيطرة  لذي ينسب فيه هذا الجزء إلى       على نفس النحو ا   ( إلى هذه الميزة  

ملكيـة ذو   حق  عترف بالجزء من الربح أو الخسارة المنسوب إلى أي مكون           ت أن   شركة التأمين 

معيـار   أنظر (مصروف ليس كدخل أو     ولكنلخسارة  ا للربح أو    كتوزيعية  إختيارميزة مشاركة   

  )." البيانات الماليةعرض" ١المحاسبة الدولي 

بـالمعنى المقـصود فـي      ( على أية مستحقات خفية      ٣٩معيار المحاسبة الدولي    ه أن يطبق    علي  )د (
  . إذا تضمنها العقد)٣٩معيار المحاسبة الدولي 

 )ب-أ( ٣٤ و   ٢٠-١٤ غير المنصوص عليها في الفقرات       تعتباراإلوبخصوص كافة ا   - عليه  )هـ( 
ـ       أن يستمر في سياساته المحاسبية الحالية بالنسبة لهذه ا         - ى لعقود ما لم يغير هذه السياسات عل

  ).٣٠-٢١(نحو يتماشى مع الفقرات 
  

   الماليةاألدوات في يةختياراإل المشاركة ميزات
  

، وباإلضافة  يةختياراإل على األدوات المالية التي تتضمن ميزة المشاركة         أيضاً ٣٤متطلبات الفقرة   تنطبق   ٣٥
   -:إلى ذلك

قـوم بـإجراء    ت أن   ا فإن عليه  إلتزامك يةختياراإلاركة   كامل ميزة المش   شركة التأمين  تإذا صنف   )أ (

أي على العنصر المضمون    ( لكامل العقد    ١٩-١٥ المنصوص عليه في الفقرات      المالءة إختبار

حدد المقدار الذي سينتج عن تطبيق      ت أن   شركة التأمين وليس على   ) يةختياراإلو ميزة المشاركة    

  .ون على العنصر المضم٣٩معيار المحاسبة الدولي 

 لتـزام اإلملكية منفصل فـإن     حق   أو جزء من هذه الميزة كمكون         كل شركة التأمين  تإذا صنف   )ب (
معيار المحاسـبة   قل عن المقدار الذي سينتج عن تطبيق        يالمعترف بها لكامل العقد يجب أن ال        

 لخيار التنازل عن العقد     هامةكما يجب أن تتضمن القيمة ال     .  على العنصر المضمون   ٣٩الدولي  
 تستثني هذا الخيار من القياس بالقيمة       ٩أنه يجب أن ال يتضمن قيمة الوقت إذا كانت الفقرة           إال  

معيـار المحاسـبة    صرح بالقيمة التي ستنتج عن تطبيق       ت أن   شركة التأمين العادلة، وليس على    
 ابين هذا المقدار منفصال، كما ليس عليه      ت أن   ا على العنصر المضمون، وليس عليه     ٣٩الدولي  

  .د المقدار إذا كان مجموع المسؤولية المعترف بها أعلى بشكل واضححدتأن 

 بمزايا  اإلعترافستمر ب ت أن   لشركة تأمين وعلى الرغم من أن هذه العقود هي أدوات مالية فإن             )ج (
 .إلتزامالمسجل كمبلغ التسجيل عترف بالزيادة الناتجة عن ت وأن كإيرادهذه العقود 

 ٢٠ مالية فإن  على الجهة المصدرة التي تطبـق الفقـرة             هذه العقود هي أدوات   بالرغم من أن      )د (
 اً على العقود التي لها خاصية المشاركة بنـاء        ٧ من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية     ) ب(

على التقدير الشخصي، اإلفصاح عن إجمالي مصروف الفائدة المعتـرف بـه فـي الـربح أو            
 أسلوب الفائدة الساري    إستخداموف الفائدة هذا ب   الخسارة، إال أنها ليست بحاجة ألن تحسب مصر       

 .المفعول
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  اإلفصاح
 

 توضيح المبالغ المعترف بها
 

المعلومات التي تحدد وتوضح المبالغ الناشئة عن عقود التأمين في          عن  فصح  ت أن   شركة التأمين على   ٣٦
  . الماليةابياناته

  

  -:يليما عفصح ت أن شركة التأمين، على ٣٦لتلبية متطلبات الفقرة  ٣٧

  .والمصروف ذات العالقة والدخل صوللعقود التأمين واألسياساتها المحاسبية   )أ (

 تعـرض والتدفقات النقدية إذا كانـت      (المعترف بها   والدخل والمصروفات   ات  لتزاماإل و صولاأل  )ب (
 وباإلضافة إلى ذلك،   .الناشئة عن عقود التأمين   )  األسلوب المباشر  إستعمالبيانات التدفقات النقدية ب   

  -:ما يليعفصح ت أن ا شركة تأمين مباشرة فإن عليههي شركة التأمينكان إذا 

  ؛ و أو خسارة في شراء إعادة التأميناألرباح والخسائر المعترف بها كربح )١(

إذا كانت شركة التأمين    اإلطفاء للمدة والمبلغ الذي يبقى غير مستهلك في بداية ونهاية المدة             )٢(
  .ر الناشئة عن شراء إعادة التأمين األرباح والخسائوتطفئ تؤجلالمباشرة 

اإلجراءات المتبعة لتحديد الفرضيات ذات األثر األكبر على قياس المبالغ المعترف بها المنصوص           )ج (
قدم إفصاحات كميـة    ت أن   شركة التأمين ، وعندما يكون ذلك ممكنا فإن على        )ب(عليها في الفقرة    
   ،لهذه الفرضيات

ات التأمينية بحيث   لتزاماإل التأمينية و  صولمن أجل قياس األ    في الفرضيات المستخدمة     تغييرأثر ال   )د (
  .ا أثر مادي على البيانات المالية إذا كان ذتغييرتبين بشكل منفصل أثر كل 

 ذات العالقة، إن    شراءليف ال  إعادة التأمين وتكا   أصول و التأمينيةات  لتزاماإلات في   تغييرتسوية ال  ) هـ (  
  .وجدت

  

 تج من عقود التأمين الناالمخاطرطبيعة ومدى 
 

بياناتهم الماليـة    التي تساعد المستخدمين على فهم       المعلوماتفصح عن   ت أن   شركة التأمين يجب على    ٣٨
  .لتقييم طبيعة ومدى الخطر الناتج من عقود التأمين

  

  -:يليتفصح عما  أن شركة التأمين على ٣٨من أجل الوفاء بمتطلبات الفقرة  ٣٩

 مـن    التـأمين  ووثائقن إدارة المخاطر الناشئة عن عقود التأمين        موسياساتها وإجراءاتها    اأهدافه  )أ (
  .أجل تخفيف هذه المخاطر

  ]تم إلغائها [  )ب (

بما فـي   ) قبل وبعد تخفيف المخاطر بواسطة إعادة التأمين       (بالمخاطر التأمينية المعلومات المتعلقة     )ج (
  -:ذلك المعلومات المتعلقة بما يلي

  .)أ٣٩  الفقرةأنظر( لمخاطر التأمين حساسية ال )١(

تركيز مخاطرة التأمين، بما في ذلك وصف لكيفية تحديـد اإلدارة لمثـل هـذا التركيـز،                  )٢(
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على سبيل المثال نوع الحدث المـؤمن       (للخاصية المشتركة التي تحدد كل تركيز       ووصف  

  ).عليه أو المطبقة الجغرافية أو العملة

، ويجـب أن يرجـع      )ور المطالبات أي تط (المطالبات الفعلية مقارنة مع التقديرات السابقة        )٣(

اإلفصاح عن تطور المطالبات إلى فترة نشوء أول مطالبة مادية ال يـزال يـشوبها عـدم                 

تراجع ألكثـر مـن عـشر    دون أن تذه المطالبة ومواعيد دفع ه بمبلغالوضوح فيما يتعلق  

 التي  إلفصاح عن هذه المطالبات فيما يتعلق بالمطالبات      ل شركة التأمين  تحتاج وال   .سنوات

  .ها عدم الوضوح الذي يزول عادة خالل سنةإستحقاق وميعاد مبلغهايشوب 

 مـن   ٤٢-٣١ السيولة ومخاطرة السوق التي تتطلبهـا الفقـرات          إئتمانمعلومات حول مخاطرة      )د (
 إذا كانت عقود التأمين ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد          ٧المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية      

   -:، غير أن٧لية التقارير الما
  

من المعيار  ) أ (٣٩ الذي تتطلبه الفقرة     ستحقاقشركة التأمين ليست بحاجة لتقديم تحليل اإل       )١(
 إذا أفصحت عن معلومات حول التوقيت المقدر لـصافي          ٧الدولي إلعداد التقارير المالية     

لـك، ومـن     من ذ  بدالًات التأمين المعترف بها     إلتزامالتدفقات النقدية الصادرة الناجمة عن      

بيان المركـز   الممكن أن يأخذ ذلك شكل تحليل في التوقيت المقدر للمبالغ المعترف بها في              

  . المالي
  

 إلدارة الحساسية لظروف السوق مثل تحليل القيمة        بديالً أسلوباًت شركة التأمين    إستخدمإذا   )٢(
مـن  ) أ (٤٠  تحليل الحساسية هذا لتلبية المتطلب في الفقـرة        إستخدامالضمنية فإنه يمكنها    

، وعلى شركة التأمين هذه أن تقـدم اإلفـصاحات          ٧المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية      
  . ٧ من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ٤١التي تتطلبها الفقرة 

  

 الـضمنية المعلومات المتعلقة بالتعرض لمخاطر نسبة الفائدة أو مخاطر السوق ضمن المـشتقات              )هـ(
 الضمنية بقياس المشتقات    ة غير مطالب  شركة التأمين  ت إذا كان  األساسييتضمنها عقد التأمين    التي  

  .قم بذلكتبالقيمة العادلة ولم 
 
 

   -:كما يلي) ب(أو ) أ(على شركة التأمين اإلفصاح عن ) ١) (ج (٣٩لالمتثال للفقرة أ  ٣٩
  

التغيرات في متغيـر    إذا كانت   لكية  تحليل الحساسية يبين كيفية تأثر الربح أو الخسارة وحقوق الم           )أ (
 حـدثت   نهاية فتـرة إعـداد التقـارير      المخاطرة ذو العالقة التي كانت ممكنة بشكل معقول في          

ات المستخدمة في إعداد تحليل الحساسية وأية تغيرات عن الفترة          فتراضت األساليب واإل  إستخدمو
 إلدارة  بـديالً  أسـلوباً  التـأمين    ت شركة إستخدمات، غير أنه إذا     فتراضالسابقة في األساليب واإل   

الحساسية لظروف السوق مثل تحليل القيمة الضمنية فإنها من الممكن أن تلبـي هـذا المتطلـب                 
 من المعيار الدولي    ٤١باإلفصاح عن تحليل الحساسية البديل هذا واإلفصاحات التي تتطلبها الفقرة           

  . ٧ إلعداد التقارير المالية
  

ة، ومعلومات حول هذه األحكام والشروط لعقود التأمين التي لها اثر           معلومات كمية حول الحساسي     )ب (
 . جوهري على مبلغ وتوقيت وعدم التيقن بشأن التدفقات المستقبلية لشركة التأمين
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  نتقالإلتاريخ النفاذ وا
  

 المعايير الدوليـة إلعـداد      حالياً على أية مؤسسة تطبق      ٤٥-٤١نتقالية في الفقرات    إلاألحكام ا تنطبق   ٤٠
المعـايير  باإلضافة إلى المؤسسات التي تطبـق        للمرة األولى  هذا المعيار التقارير المالية عندما تطبق     

 ).للمرة األولىالتي تتبناها  (للمرة األولىالدولية إلعداد التقارير المالية 
  

جع نـش ، و ٢٠٠٥يناير   ١على المؤسسة أن تطبق هذا المعيار على المدد السنوية التي تبدأ في أو بعد                ٤١
 ا فإن عليها اإلفصاح عن هذ     سابقةفترة  على   وإذا قامت المؤسسة بتطبيق هذا المعيار        . التطبيق المبكر 

  .التطبيق
  

 والمعيار الدولي إلعداد التقـارير      ٣٩التعديالت على معيار المحاسبة الدولي       (عقود الضمان المالي    أ ٤١
، وعلـى   )و (١٩، ب   )ز(١٨ب  ،  )د (٤ عـدلت الفقـرات      ٢٠٠٥الصادرة في أغسطس    ) ٤المالية  

 أو بعد ذلك، ويـشجع      ٢٠٠٦ يناير   ١المنشأة تطبيق هذه التعديالت  للفترات السنوية التي تبدأ في           
التطبيق المبكر، وإذا قامت المنشأة بتطبيق هذه التعديالت لفترة مبكرة فإن عليها اإلفصاح عن هـذه                

 ومعيار المحاسبة الدولــي     ٣٩اسبة الدولي   الحقيقة وتطبيق التعديالت ذات العالقة على معيار المح       
  . *في نفس الوقت) ٣( ٣٢

  
المصطلحات المستخدمة في المعايير الدوليـة   ) ٢٠٠٧ في عام    المعدل (١ عدل معيار المحاسبة الدولي       ب٨١

ويجب علـى المنـشأة تطبيـق هـذه         . ٣٠ ةوإضافة لذلك، عدل المعيار الفقر    . إلعداد التقارير المالية  

وإذا قامت المنشأة بتطبيـق     .  أو بعد ذلك   ٢٠٠٩ يناير   ١لى الفترات السنوية التي تبدأ في       التعديالت ع 
لفترة سابقة، فينبغي تطبيق التعديالت علـى تلـك         ) ٢٠٠٧ المعدل في عام   (١معيار المحاسبة الدولي    

  . الفترة السابقة

  

  اإلفصاح 
  

هذا المعيـار علـى المعلومـات       ال تحتاج المؤسسة لتطبيق متطلبات اإلفصاح المنصوص عليها في           ٤٢
 اإلفصاح الـذي تـشترطه      إستثناء ب ٢٠٠٥يناير   ١المقارنة التي تتعلق بالفترات السنوية التي تبدأ قبل         

والـدخل والمـصروفات    ات  لتزاماإل و صول فيما يتعلق بالسياسات المحاسبية واأل     "ب"و  " أ "٣٧الفقرة  
  ).سلوب المباشر األإستعمالإذا تم والتدفقات النقدية (المعترف بها 

  
 على المعلومـات المقارنـة      ٣٥-١٠ المتطلب المحدد الوارد في الفقرات       تطبيقإذا لم يكن من العملي       ٤٣

 .التطبيق اهذعن   فإن على المؤسسة أن تفصح       ٢٠٠٥يناير   ١المتعلقة بالفترات السنوية التي تبدأ قبل       
 المعلومات المقارنة قد يكـون غيـر        على هذه ) ١٩-١٥(الفقرات  في   لتزاماإل مالءة   إختبارإن تطبيق   

عملي تطبيق المتطلبات األخرى للفقـرات      غير  عملي في بعض األحيان إال أنه من المستبعد أن يكون           
  ."غير عملي "عبارة معنى ٨معيار المحاسبة الدولي وضح ي على هذه المعلومات المقارنة، و٣٥-١٠

  
المعلومات المتعلقة بتطور المتطلبـات     عن   تفصح المؤسسة أن    ليس على  ٣-ج-٣٩عند تطبيق الفقرة     ٤٤

، كما أنه من غير     سنة مالية تطبق فيها هذا المعيار     التي نشأت قبل خمس سنوات سابقة على نهاية أول          
 أن تقوم بتحضير البيانـات المتعلقـة بتطـور          للمرة األولى العملي عندما تطبق المؤسسة هذا المعيار       

 التي قدمت فيها المؤسسة معلومات مقارنة كاملة تلبـي          السابقة المطالبات التي طرأت قبل بداية الفترة     
  .التطبيق اهذتفصح عن ، وعلى المؤسسة أن هذا المعيار

 

                                                 
 باإلشارة إلى المعيار ٣٢ تستبدل اإلشارة إلى معيار المحاسبة الدولي ٧تقارير المالية عندما تطبق المنشأة المعيار الدولي إلعداد ال       *

  .٧الدولي إلعداد التقارير المالية 
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   المالية صولإعادة تحديد األ
  

 - ات التأمينية فإن من المسموح    لتزاماإل التأمينية فيما يتعلق ب    ا سياساته تغيير ب شركة التأمين وم  تقعندما   ٤٥
القيمة العادلة من   " المالية على أساس     صول أن تتم إعادة تصنيف بعض أو كل األ        -مطلوبإال أنه غير    

سياسـاتها   شـركة التـأمين    ت، وتكون إعادة التصنيف مـسموحة إذا غيـر        "خالل الربح أو الخسارة   
 علـى   ا الحق على سياسته   تغيير بإجراء   ت وإذا قام  ،للمرة األولى  لهذا المعيار    اعند تطبيقه المحاسبية  

 نطبـق ي السياسة المحاسبية وبالتالي      في تغييراً إعادة التصنيف    تعتبر. ٢٢لمسموح به في الفقرة     النحو ا 
  .٨معيار المحاسبة الدولي  عليها
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  الملحق أ
 المصطلحات  تعريف

  

  . المعيارمن هذا ال يتجزأ جزءاً هذا الملحق يعد
  

  .عقد إعادة تأمين بموجب  التأمينوثيقةحامل  شركة التأمين المباشرة
  

 ٣٩معيار المحاسبة الـدولي     المكون التعاقدي الذي ال تتم محاسبته كمشتق بموجب          المكون اإليداعي
  . أداة منفصلةت إذا كان٣٩معيار المحاسبة الدولي يقع ضمن نطاق والذي 

 

  .عقد إعادة تأمين الذي ال يكون عقد التأمين عقد التأمين المباشر

 
ــشاركة   ــزة المـ ميـ

 يةختياراإل
  -:لمنافع المضمونةكإضافة إلى االتعاقدي بالحصول على المنافع التالية الحق 

  ؛ من مجموع المنافع التعاقدية أساسياًجزءاًالتي يرجح أن تكون   )أ (

 ؛ وشركة التأمين لتقدير  أو وقت أدائها عائداًمبلغهاالتي يكون   )ب (

 -:ما يليأساس  على تعاقدياً قامتالتي   )ج (

  ؛من العقودالوفاء بوعاء محدد أو بنوع محدد  )١(

أو غير المحققة علـى وعـاء محـدد مـن           /و المحققة   ستثمارإلعوائد ا  )٢(
  ؛ أوشركة التأمين لدى صولاأل

الربح أو الخسارة للشركة أو الصندوق أو أي مؤسسة أخـرى تـصدر              )٣(
 .العقد

 

  فيما بين أطراف   لتزاماإلبه أو الذي تتم به تسوية       صل   األ إستبدالالمبلغ الذي يمكن     القيمة العادلة
  .املة على أساس تجاري بمععارفة وراغبة

 

عقد يتطلب أن تقوم الجهة المصدرة بإجراء دفعات محددة لتعويض حاملـه عـن                عقد الضمان المالي
ه حسب اإلحكـام    إستحقاق ال يقوم بالدفع عند      معيناًالخسارة التي يتحملها ألن مدينا      
  . األصلية أو المعدلة ألداة الدين

  
 الفائدة المحـددة أو     معدالت مستقبلي على واحد أو أكثر من        تغييراطرة حدوث   مخ المخاطر المالية

 أو سعر صرف العملة األجنبية أو مؤشـر         السلعةعلى سعر األداة المالية أو سعر       
 آخر ويشترط في حال كون      متغير أو أي    إئتمان أو مؤشر    ئتمانإلأو معامل ا  أسعار  

  . بالنسبة ألحد أطراف العقد غير محددمتغير غير مالي أن يكون المتغيرال
 

 أو للمـستثمر حقـوق غيـر    حامل الوثيقةلالدفعات أو المنافع األخرى التي يكون       المنافع المضمونة
  .لشركة تأمين للسلطة التقديرية محالًمشروطة فيها وال تكون 

 



 ٤المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية

 لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة  حق التأليف ل©  ٥٤٦

 
ـ         المنافع المضمونة  بدفع   لتزاماإل العنصر المضمون ميـزة  ى  التي يتضمنها العقد الـذي يحتـوي عل

  .يةختياراإلالمشاركة 
 

  .عقد التأمين بموجب لشركة التأمينصافي الحقوق التعاقدية   التأمينأصول
 

مـن  هـام   بخطر تـأميني    ) شركة التأمين (العقد الذي يقبل بموجبه أحد األطراف        عقد التأمين

 عن تحقق حـدث     حامل الوثيقة  على تعويض    تفاقإلبا) حامل الوثيقة (طرف آخر   

والذي يؤثر بشكل سـلبي علـى       ) منهالمؤمن  الحدث  ( الوقوع   مؤكدغير  مستقبلي  

 .سترشاد حول هذا التعريفإلل) ب( الملحق أنظر (حامل الوثيقة
  

 .عقد التأمين بموجب شركة التأمينعلى ات التأمينية لتزاماإلصافي   التأمينيلتزاماإل
 

 .شركة التأمينلعقد إلى  التي تتنقل من حائز االمخاطر غير المالية مخاطر التأمين 
 

 والـذي يخلـق    عقـد التـأمين   الذي يغطيـه    غير مؤكد الوقوع    الحدث المستقبلي    الحدث المؤمن منه

 .المخاطرة التأمينية
 

الحدث  في حال تحقق     حامل الوثيقة  بتعويض   عقد التأمين الطرف الملتزم بموجب     شركة التأمين

 .المؤمن منه
 

لـغ  أو أن المب  (بحاجة إلى زيادة      التأميني لتزامإلل مسجللغ ال ا إذا كانت المب   تقييم م  لتزاماإل مالءة إختبار
 علـى   اًبناء)  غير الملموسة  صولاأل إنخفاض أو   تكاليف الشراء المؤجلة   ل مسجلال

 .مراجعة التدفقات النقدية
 

الحـدث   في حـال تحقـق       عقد التأمين الطرف صاحب الحق بالتعويض بموجب       حامل الوثيقة

 .المؤمن منه
 

 .عقد إعادة التأمينصافي الحقوق التعاقدية لشركة التأمين المباشرة بموجب   إعادة التأمينأصول
 

لتعـويض  ) التأمينإعادة  شركة   (التأمين اتشرك ىحدإ الصادر عن    عقد التأمين  عقد إعادة التأمين

عن الخسائر الناشئة عن واحـد أو       ) شركة التأمين المباشرة   (شركة تأمين أخرى  

 . من عقود التأمين الصادرة عن شركة التأمين المباشرةأكثر
 

 فـي   شركة التأمين المباشرة   بتعويض   عقد إعادة التأمين  الطرف الملتزم بموجب     معيد التأمين

 .الحدث المؤمن منهحال تحقق 
 

 .محاسبة مكونات العقد كما لو كانت عقود متعددة التجزئة
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 الملحق ب 
  

 تعريف عقد التأمين
  

 : المعيارمن هذا ال يتجزأ جزءاًذا الملحق  هيعد
  
  -:في الملحق أ، ويتناول األمور التاليةكما  لتعريف عقد التأمين يعتبر هذا الملحق دليالً  ١ب

  ؛)٤ب -٢الفقرات ب" (غير المؤكدالحدث المستقبلي  "عبارة  )أ (

  ؛)٧ب -٥الفقرات ب(الدفع عينيا   )ب (

 ؛)١٧ ب  – ٨بالفقرات (المخاطر التأمينية والمخاطر األخرى   )ج (

  ؛)٢١ب  -١٨الفقرات ب (أمثلة على عقود التأمين   )د (

  ؛ و)٢٨ ب-٢٢الفقرات ب (الهامةمخاطر التأمين    )هـ (

  .)٣٠ب  -٢٩الفقرات ب ( مستوى الخطر التأميني تغيير  )و  (
  

  غير المؤكدالحدث المستقبلي 
  

 عند  دمؤكأحد األمور التالية يكون غير      هو أساس عقد التأمين وبالتالي فإن       ) المخاطرةأو  (التأكد  عدم     ٢ب
  -:بداية عقد التأمين

  ؛سوف يقع المؤمن منهالحدث ما إذا كان   )أ (

   أو؛سوف يقعمتى   )ب (

 .وقع هذا الحدث إذا شركة التأميندفعه تمقدار ما س  )ج (
  

 لـو  الخسارة خالل مدة العقـد، وحتـى         إكتشاففي بعض عقود التأمين هو      يكون الحدث المؤمن منه       ٣ب
 حدثا  الحدث المؤمن منه  وفي عقود التأمين األخرى يكون      . ئر عن حدث تم قبل بداية العقد      نشأت الخسا 

  . مدة العقدإنتهاء الخسارة بعد إكتشافيحصل خالل مدة العقد وإن تم 
  

 هو عقـد    هامثالثرها المادي ال يزال غير مؤكد و       إال أن أ   فعالًتغطي بعض عقود التأمين أحداثا حدثت         ٤ب
 في مواجهة التطور المعاكس للمطالبات التي تم إعالم         ة المباشر شركة التأمين لذي يغطي   إعادة التأمين ا  

  .يمة النهائية لهذه المطالبات القإكتشاففي هذه العقود هو يكون الحدث المؤمن منه  و، بهاحامل الوثيقة
  

  الدفع العيني 
  

 شـركة التـأمين    قيـام    عنـد هو  ك  ذلمثال   و  التأمين بأن يتم الدفع عينياً     تتطلب أو تسمح بعض عقود      ٥ب

أن  ، والمثال اآلخر هـو       حامل الوثيقة  من دفع التعويض ل    بدالً بشكل مباشر    ة المسروق المادة إستبدالب

   . الطبي لتقديم الخدمات الطبية التي تغطيها العقودا مستشفى مملوكة له وطاقمهشركة التأمين تستخدم
  

 مؤكـد ة والتي يعتمد فيها مستوى الخدمة على حدث غير           الثابت األتعابخدمات ذات   عقود ال إن بعض     ٦ب

 ذلكومثال  . د تأمين في بعض الدول    و كعق ة غير منظم  ا إال أنه  هذا المعيار  تعريف عقد التأمين في      تلبي

 بـدل الخدمـة   ويـستند عقد الصيانة الذي يوافق فيه مقدم الخدمة على إصالح أداة معينة بعد تعطلها،      
ويـؤثر تعطـل     . األعطال إال أنه ال يكون من المؤكد أن آلة ما ستتعطل          الثابت على رقم متوقع من      
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والمثال اآلخر هـو عقـد       ).  ال بالنقد  عينياً(األدوات بشكل معاكس على مالكها ويعوض العقد المالك         

لخدمات تعطل السيارات حيث يوافق المزود في مقابل مبلغ سنوي محدد على تقديم خـدمات صـيانة                 

 التـصليحات أو    ريب حيث يوافق األخير على إجراء     السيارة إلى مركز صيانة ق    على الطرق أو قطر     

   . القطعتغيير
  

 لن ينطوي في الغالب على عـبء        ٦المعيار على العقود المنصوص عليها في الفقرة ب       هذا  إن تطبيق     ٧ب
قـود خـارج    كانت هـذه الع لوالتي كانت لتنطبق    المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية      يفوق تطبيق   

  -:المعيارنطاق هذا 

  .ات مادية عن التعطل والعطب الذي سبق أن حصلإلتزام من المحتمل أن يكون هناك ليس  )أ (

 بـااليرادات  فإن مـزود الخدمـة سـيعترف         "اإليراد"  ١٨معيار المحاسبة الدولي    إذا انطبق     )ب (
ذا التوجـه    وه .) إلى معايير أخرى محددة    أيضاًويخضع ذلك    (ستكمالإلبالرجوع إلى مرحلة ا   

 سياسـاته يـستمر فـي     ) ١( بموجب هذا المعيار والذي يسمح لمزود الخدمة أن          أيضاًمقبول  
) ٢( و   ١٤الحالية لتلك العقود ما لم تتضمن ممارسات من تلك التي حظرتها الفقـرة              المحاسبية  

  .٣٠-٢٢إذا كان ذلك مسموحا بموجب الفقرات سياساته المحاسبية أن يحسن من 

 يـرادات إلااته التعاقدية لتقديم الخدمة تتجاوز      إلتزاممة ما إذا كانت كلفة تلبية       يدرس مزود الخد    )ج (
 الموصوف في   لتزاماإل مالءة   إختبارالتي تم الحصول عليها مقدما، ومن أجل ذلك يقوم بتطبيق           

على هذه العقود فيطبـق مقـدم       هذا المعيار    وإذا لم ينطبق     . من هذا المعيار   ١٩-١٥الفقرات  
 .مكلفةمن أجل تحديد ما إذا كانت العقود  ٣٧ المحاسبة الدولي معيارالخدمة 

 إلـى   أهميـة المعيار أي   هذا  من المستبعد بالنسبة لهذه العقود أن يضيف متطلب اإلفصاح في             )د (
  .المعايير األخرىتطلبها تاإلفصاحات التي 

  

  والمخاطر األخرىالتمييز بين مخاطر التأمين
  

لمخـاطر   ل خالفـاً  ،مخـاطر هذا المعيار   مخاطر التأمين والتي يعتبرها     تعريف عقد التأمين إلى     يشير     ٨ب
 إلى المجازفة   شركة التأمين  إن العقد الذي يعرض      .شركة التأمين  العقد إلى    حامل يتم نقلها من     ،المالية

  .المالية دون وجود مخاطر تأمين حقيقية ليس عقد تأمين
  

 المالية وغير المالية وتتضمن هـذه       المتغيراتمة من   تعريف المخاطر المالية في الملحق أ قائ      يتضمن    ٩ب
الـزالزل  خسائر   غير مالية ليست محددة بأحد أطراف العقد كما هو الحال في مؤشر              متغيراتالقائمة  

ات غير المالية المحددة    متغيرفي منطقة معينة أو مؤشر درجة الحرارة في مدينة معينة، وهو يستثني ال            
 أصـول ر  يتلف أو تدم  يؤدي إلى   حال في حصول أو عدم حصول حريق        بأحد أطراف العقد كما هو ال     

 غير المادية ليس مخاطرة مالية إذا كانـت         صول القيمة العادلة لأل   تغيير كما أن مخاطرة     .ذلك الطرف 
 أصول حالة   أيضاً يرتغ فحسب بل    صول في سعر السوق بالنسبة لهذه األ      تغييرالقيمة العادلة ال تعكس ال    

 كان ضمان  وعلى سبيل المثال إذا      . ) غير مالي  متغير( يحوزها أحد أطراف العقد       محددة غير ملموسة 
 في الحالـة الماديـة للـسيارة فـإن هـذه           تغيير ال مخاطرةالضامن إلى   يعرض  القيمة المتبقية لسيارة    

  .المخاطرة هي مخاطرة تأمين ال مخاطرة مالية
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 .الهامـة الية باإلضافة إلى مخـاطر التـأمين    إلى مخاطر مشركة التأمينتعرض بعض عقود التأمين    ١٠ب
 حامل الوثيقـة  وعلى سبيل المثال فإن العديد من عقود التأمين على الحياة يضمن حدا أدنى من العائد ل               

في بعض األحيان   هام   بها بعد الوفاة والتي تتجاوز بشكل        الملتزم ةوالمنفع) بما يخلق المخاطرة المالية   (
هذه العقود  وتعتبر   .  )خلق مخاطرة تأمين في شكل مخاطرة الوفاة      بما ي ( حامل الوثيقة ميزانية حساب   

  .عقود تأمين
  
إن مثـل   .  بدفع المبلغ المتصل بمؤشر السعر     إلتزام الحدث المؤمن منه   ينشأ عن بموجب بعض العقود      ١١ب

ث الحـد  عندما يكون من الممكن أن يكون        مشروطاًهذه العقود هي عقود تأمين بشرط أن يكون الدفع          

 بمؤشـر غـالء      مـرتبط  مدى الحياة  مشروط   دخل سنوي  وعلى سبيل المثال فإن      . المؤمن منه هاما  

 المستفيد من   بقاء بسبب حدث غير محدد وهو       يصبح واجبا  الدفع   ألنالمعيشة ينقل المخاطرة التأمينية     

 أنه ينقـل    رتباط بمؤشر األسعار هو عبارة عن مشتق خفي إال        إلإن ا  .  على قيد الحياة   الدخل السنوي 

 يلبي تعريف عقد    الضمني فإن المشتق    هاملمخاطرة التأمينية   لإذا كان النقل الناتج     و. المخاطرة التأمينية 

 من هـذا    ٧ الفقرة   أنظر( بالقيمة العادلة    ويقاس وفي مثل هذه الحالة ال ينبغي أن يكون مستقال           ،التأمين

  ).المعيار
  
بكلمـات    حامـل الوثيقـة    من   شركة التأمين قبل بها   تالتي  تعريف مخاطر التأمين إلى المخاطر      يشير    ١٢ب

 شـركة التـأمين    إلى   حامل الوثيقة  وقد انتقلت من     سابقاً موجودة   مخاطرة التأمين هي    مخاطرة أخرى

  . تأمينةجديدة قد نشأت من خالل العقد وهي ليست مخاطرال تكون المخاطرةوبالتالي 
  
 التعريف الدفع مـن قبـل       وال يقيد .  حامل الوثيقة لمعاكس على   يشير تعريف عقد التأمين إلى التأثير ا        ١٣ب

 وعلى سبيل المثال فـإن      . بمبلغ يساوي التأثير المالي الذي ينطوي عليه الحدث المعاكس         شركة التأمين 

 للـسماح   حامـل الوثيقـة    التي تتضمن دفع مبلغ كاف ل      "جديد مقابل القديم  ال"التعريف ال يستثني تغطية     
 عقد تـأمين    بموجب فإن التعريف ال يقيد الدفع       وبطريقة مماثلة   .جديدأصل  تالف ب الصل   األ إستبدالب

 مقابـل دفع المبالغ المحـددة سـلفا       يستبعد  ال  و المتوفى   بورثةعلى الحياة بالخسائر المالية التي تلحق       

   .الخسارة الناتجة عن الوفاة أو عن الحادث
  
حامل ر مؤكد إال أنها ال تتطلب التأثير المعاكس على          تتطلب بعض العقود الدفع إذا وقع حدث معين غي          ١٤ب

 العقد من أجل    مإن مثل هذا العقد ليس عقد تأمين وإن كان الحائز سيستخد           .  كشرط مسبق للدفع   الوثيقة

 للتحـوط  مـشتقا    حامل العقـد   وعلى سبيل المثال إذا استعمل       .التقليل من التعرض لألخطار المحتملة    

 المؤسسة فإن المشتق ليس عقد تأمين       أصولبالتدفقات النقدية من    مرتبط  ة  عالقي   غير المالي ذ   متغيرل

 التدفقات النقديـة    إنخفاض قد تأثر بشكل سلبي من       حامل العقد  الدفعات ليست مشروطة على كون       ألن

والذي بسببه يلحـق    غير مؤكد الوقوع     يشير إلى حدث     التأمينوبالعكس فإن عقد    . هأصولالمتأتية من   

 إن هذا الشرط التعاقـدي المـسبق ال         . للدفع مسبقاً تأثير سلبي بحيث يكون ذلك شرطا        ةحامل الوثيق ب

تحقق ما إذا كان الحدث من الناحية العملية قد سبب التأثير المعـاكس إال          ت أن   شركة التأمين يتطلب من   
تـأثير   بأن الحدث هو الـذي سـبب ال        ةكن مقتنع تمتناع عن الدفع إذا لم      إل با لشركة التأمين أنه يسمح   

  .المعاكس
  
 باإللغاء بشكل مبكر أو متـأخر       اآلخرمخاطرة أن يقوم الطرف     أي  ( المخاطرة   إستمرار إن انقضاء أو     ١٥ب

 الطرف   الدفع إلى  ألن تأمينياً ال يكون خطراً  )  عند تسعير العقد   شركة التأمين ه  تعن التاريخ الذي توقع   

  وكـذلك   .شكل سلبي على الطرف المقابل     مستقبلي غير مؤكد يؤثر ب      على حدث  مشروطاًالمقابل ليس   

مخاطر الزيادات غير المتوقعة في النفقات اإلدارية المترافقة مع نفقات خدمة           أي  ( فإن مخاطر اإلنفاق  
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 لكون الزيادة غير المتوقعة     ة تأميني مخاطرةليس  ) الحدث المؤمن منه   عن النفقات المتصلة ب    العقد فضالً 

  .ى الطرف المقابلفي النفقات ال توثر بشكل معاكس عل
  
 مصروفات إلى مخاطرة منقضية أو مستمرة أو مخاطرة         شركة التأمين وبالتالي فإن العقد الذي يعرض        ١٦ب

إال أنه وإذا كان مصدر العقد      .  إلى مخاطرة تأمينية   شركة التأمين ال يكون عقد تأمين ما لم يكن يعرض         
اطرة إلى طرف آخر فـإن العقـد الثـاني          يقلل من المخاطر باللجوء إلى عقد ثان لنقل جزء من المخ          

  .يعرض هذا الطرف اآلخر إلى مخاطرة تأمينية
  
شـركة  وحيدة تتمثل بكون   في حالة    حامل الوثيقة  من   هامةقبل مخاطر تأمين    ت أن   لشركة التأمين يمكن    ١٧ب

ا المـشارك فـي هـذ    التبادلي فإن شركة التأمينوفي حالة . حامل الوثيقة مؤسسة منفصلة عن     التأمين
 حـاملي  هذه المخاطر، وعلى الرغم من أن        بتجميع وثيقة ويقوم    حامل يقبل بالمخاطرة من كل      التأمين
قـد  أنه   ال يزال يعتبر     المشارك بصفتهم مالكين فإن     المجمعة مجتمعين  يتحملون هذه المخاطر     ائقالوث

  .قبل المخاطرة التي تعتبر أساس عقد التأمين
  

 أمثلة لعقود التأمين 
  

  -:هاماً ر عقود تأمين وذلك إذا كان نقل مخاطر التأمين يلي أمثلة لعقود تعتبفيما  ١٨ب
  .التأمين ضد السرقة أو تلف الممتلكات  )أ (

  .التأمين ضد المسؤولية عن المنتج، المسؤولية المهنية أو المدنية أو النفقات القانونية  )ب (

ة حدث محقق إال أنه من غير       مع أن الوفا   (مسبقاًالتأمين على الحياة وترتيبات الجنازة المدفوعة         )ج (
 ما إذا كانت الوفـاة       ليس مؤكدا  كما هو الحال في بعض عقود التأمين       حصل أو يالمؤكد متى س  

  .ستقع خالل المدة التي يغطيها عقد التأمين

تعويض عن  الأي العقود التي تنص على      (الرواتب العمرية الطارئة مدى الحياة ورواتب التقاعد          )د (
 أو المـؤمن  لمـساعدة  -  أو المتقاعد  على قيد الحيـاة  المؤمنبقاء   -حدث مستقبلي مؤكد أي     

 عليه ببقائه   سلبياًلمعيشة والذي بغير ذلك سيؤثر      من ا المتقاعد في المحافظة على مستوى معين       

  .على قيد الحياة

  .اإلعاقة والتغطية الطبية  ) هـ( 

العقـود التـي     (لعطاءاتا وضمانات حسن التنفيذ وضمانات      األمانة وضمانات   الكفالةضمانات    )و (
 تعاقدي، على سبيل المثـال      إلتزامتعويض في حال عدم قيام الطرف اآلخر بتنفيذ         التنص على   

  .) بإقامة بناءلتزاماإل

 عن خسارة تكبدها بسبب مدين      حامل الوثيقة تأمين الدين الذي يتضمن دفع مبلغ معين لتعويض           )ز (
يمكن لهـذه   و. ألصلية أو المعدلة ألداة دين    ا بموجب الشروط    ستحقاقإللم يقم بالدفع في ميعاد ا     

تعثـر  مـشتق ل  منتج   أو    أو خطاب الضمان   الماليةة  كفالالعقود أن تتخذ أشكاال قانونية عديدة كال      
غير أنه بالرغم أن هذه العقود تلبي تعريف عقد التأمين فإنها تلبي كذلك              ،دين أو عقد التأمين   مال

، وهي ضمن نطاق معيار المحاسبة      ٣٩سبة الدولي   تعريف عقد الضمان المالي في معيار المحا      
 وليس هذا المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية        ٣٩ومعيار المحاسبة الدولي    ) ٤ (*٣٢الدولي  

، وبالرغم من ذلك إذ أكدت في السابق الجهة المصدرة لعقـود الـضمان              ))د (٤ الفقرة   أنظر(
ت المحاسبة التي تنطبق على عقود التـأمين        تخدمإسالمالي أنها تعتبر هذه العقود عقود تأمين و       

                                                 
 باإلشارة إلى المعيار ٣٢ تستبدل اإلشارة إلى معيار المحاسبة الدولي ٧عندما تطبق المنشأة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية        *

  .٧د التقارير المالية الدولي إلعدا
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 ومعيار المحاسـبة    ٣٩فإنه يمكن للجهة المصدرة أن تختار تطبيق إما معيار المحاسبة الدولي            
  .أو هذا المعيار على عقود الضمان المالي هذه) ٥ (*٣٢الدولي 

يبيعهـا  التي لبضائع بشأن ان طرف آخر تصدر م  ات التي  المنتج تقع كفاالت  :ات المنتج كفاالت  )ح (
 التي يتم إصدارها    الكفاالتإال أن   هذا المعيار    أو تاجر التجزئة ضمن نطاق       الموزع أو   المصنع

 أو تاجر التجزئة تقع خارج هذا النطاق لكونها ضمن نطاق           مباشرة من قبل المصنع أو الموزع     
  .٣٧معيار المحاسبة الدولي  و١٨معيار المحاسبة الدولي 

 عيوب في ملكية األرض ولم تكن هذه العيوب ظـاهرة           إكتشافمين ضد   أي التأ (تأمين الملكية     )ط (
 العيـوب فـي     إكتشاف هو   الحدث المؤمن منه   يكون وفي هذه الحالة     ،)عند تحرير عقد التأمين   
  .الملكية ال العيوب ذاتها

 خـالل   الخسائر التي يتكبده  عن ا  حامل الوثيقة التعويض النقدي أو العيني ل    ( في السفر    المساعدة  )ي (
  .هذا النوعمن عقود البعض " ٧ب " و"٦ب"تتناول الفقرات و.  )رالسف

ضمانات الكوارث التي تنص على تخفيض الدفعات أو الفوائد أو كليهما من حيث المبـدأ فـي                   )ك (
 بمصدر الكفالة ما لم يكن الحدث المحدد ال يخلـق           معاكساً تأثيراًحال تحقق حدث معين يلحق      

 الفائدة أو سعر صـرف العملـة        معدل  في تغيير حدوثهو  ذلك  مثال  هامة، و مخاطرة تأمينية   
  .األجنبية

التغييـر  المنـاخ أو  فـي   تغييرالأساس   التأمين وسائر العقود التي تتطلب الدفع على         مقايضات  )ل (
  .ات المادية األخرى المحددة ألحد أطراف العقدمتغيرأو الالجيولوجي 

  .عقود إعادة التأمين  )م (

  

  -:ود تأمينعتبر عقتالتالية ال األمثلة   ١٩ب

 لمخـاطر   شركة التأمين  شكل عقود التأمين إال أنها ال تعرض         قانونياً التي تأخذ    ستثمارإلعقود ا   )أ (

 وفاة كبيرة  مخاطرة   شركة التأمين تحمل فيها   ت عقود التأمين على الحياة التي ال        مثل هامةتأمين  

 ).٢١ و ب ٢٠ب  الفقرات أنظرهذه العقود هي أدوات مالية غير تأمينية أو عقود خدمات، و(

 إلى حامل الوثيقة من     الهامةالعقود التي تأخذ شكل عقود التأمين لكنها تنقل كافة مخاطر التأمين              )ب (

خالل أساليب نافذة وغير قابلة لإللغاء تحدد الدفعات المستقبلية التي يتحملهـا حامـل الوثيقـة                

 الماليـة أو العقـود      ومثالها بعض عقود إعـادة التـأمين      للخسائر المؤمن منها    كنتيجة مباشرة   

 الفقـرتين   أنظـر (تكون هذه العقود عادة أدوات مالية غير تأمينية أو عقود خدمات            (الجماعية  
 .)٢١ و ب٢٠ب

 عقـد   كحيث ال يوجد هنـا    (المخاطر التي يمكن تغطيتها بالتأمين      حتفاظ ب إلاالتأمين الذاتي أي      )ج (
  .) مع طرف آخرإتفاقتأمين كون األمر ال ينطوي على 

 إال أنها ال    مؤكدالتي تتطلب الدفع في حال حدوث حدث مستقبلي غير          ) المقامرةكعقود  (العقود    )د (

إال أن  . حامل الوثيقة  على   معاكساً تأثيراً أن يؤثر الحدث     –كشرط تعاقدي مسبق للدفع     -تتطلب  
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 من تحديد الخسائر الناتجة عن حدث معين كوفـاة أو           مسبقاًهذا ال يستثني تفاصيل الدفع المعدة       

   .)١٣ الفقرة بأيضاً أنظر (حادث

المشتقات التي تعرض أحد األطراف لمخاطرة مالية غير تأمينية لكونها تتطلـب مـن ذلـك                  ) هـ  (

:  في واحد أو أكثر من العوامـل التاليـة         تغيير إال على ال   يستندالطرف أن يقوم بالدفع الذي ال       

 مؤشـر   ، صرف العملة األجنبيـة    السلعة، سعر سعر الورقة المالية أو     ،   الفائدة المحددة  معدالت

 غيـر   متغير آخر بشرط أن يكون ال     متغير أو أي    ، أو معامل أو مؤشر الدين     معدل أو   ،األسعار

   .)٣٩معيار المحاسبة الدولي  أنظر( غير المالي متغيرمحدد بالنسبة لطرف العقد في حالة ال

دين أو عقد تـأمين الـدين       مالتعثر  المشتق ل منتج  الأو خطابات الضمان أو     (عقود الكفالة المالية      )و (

 بسبب عدم قيام المدين بالدفع فـي        بحامل الوثيقة الذي يتطلب الدفع، حتى وإن لم تلحق خسارة         

  ). ٣٩معيار المحاسبة الدولي  أنظر (ستحقاقإلتاريخ ا

العقود التي تتطلب الدفع على أساس متغير مناخي أو جيولوجي أو مادي ال يخص طرف معين                  )ز (

  ). شيوعا بالمشتقات المناخيةتوصف (في العقد 

سندات الكوارث التي تنص على دفعات مخفضة من المبلغ األصلي أو الفائدة أو كالهما علـى                  )ح (

  .  أساس متغير مناخي أو جيولوجي أو متغير فيزيائي آخر ال يخص طرف معين في العقد
  

تكون هذه العقود ضمن نطاق     ات مالية   إلتزام أو   أصول ١٩إذا نشأ عن العقود الموصوفة في الفقرة ب           ٢٠ب

 أن أطراف العقد قـد طبقـوا مـا يـسمى            أمور أخرى  يعني من بين     مما ٣٩معيار المحاسبة الدولي    

  -:بمحاسبة الودائع التي تتضمن ما يلي

  .كإيراد مالية ال إلتزامكأن يعترف أحد األطراف بالبدل الذي يتم الحصول عليه   )أ (

  .كمصروفمالي ال صل أخر بالبدل المدفوع كأن يعترف الطرف اآل  )ب (
  

معيـار المحاسـبة    ات مالية فإن    إلتزام أو   أصول ١٩ العقود الموصوفة في الفقرات ب       ينشأ عن إذا لم     ٢١ب

 تتضمن تقديم الخدمات    بأن اإليرادات المرتبط بمعاملة    ١٨ويقضي المعيار    .  عليها نطبقي ١٨الدولي  

 بشكل  المعاملةإذا كان من الممكن تقدير ناتج        المعاملة إستكمال بها بالرجوع إلى مرحلة      اإلعترافيتم  

  .عتماد عليهإليمكن ا

  

 الهامةمخاطر التأمين 
  

مخـاطر   ٢١ب - ٨وتتناول الفقـرات ب   . هامةال يكون العقد عقد تأمين إال إذا نقل مخاطر التأمين ال            ٢٢ب

   .مخاطر التأمين هامة أم الوتتناول الفقرات التالية تقييم ما إذا كانت التأمين 
  

 إلى دفع   شركة التأمين  أن يؤدي ب   الحدث المؤمن منه   إال إذا كان من شأن       هامةال تكون مخاطر التأمين       ٢٣ب

التـي  أي  ( التصورات التي تفتقد للمضمون التجـاري        إستثناء إضافية بأي صورة كانت ب     هامةمنافع  

ضافية واجبـة األداء فـي    اإلالهامة وإذا كانت المنافع    . )يات المعاملة إقتصادتكون ضعيفة األثر على     

التصورات ذات المضمون التجاري فإن الشرط الوارد في الجملة السابقة يمكن تلبيته حتى وإن كـان                
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 للتدفقات النقديـة    ) الموزونة المحتملةأي  (حتمال أو إذا كانت القيمة الحالية       إل بعيد ا  الحدث المؤمن منه  

  .الية للتدفقات النقدية التعاقدية الباقية من القيمة المتوقعة الح صغيراًجزءاًالطارئة تشكل 

  
سـوف   تشير إلى المبالغ التي تتجاوز تلك التي كانت          ٢٣إن المنافع اإلضافية الموصوفة في الفقرة ب          ٢٤ب

تتـضمن   و .) تصور عدم وجود مضمون تجاري     إستثناءب (الحدث المؤمن منه   في حال حصول     تستحق

   -: ما يليال تشمللمطالبات وتقديرها إال أنها هذه المبالغ اإلضافية نفقات التعامل مع ا

 وعلى سبيل المثال فإن عقـد       .  عن الخدمات المستقبلية   حامل الوثيقة  إمكانية محاسبة    منالخسارة    )أ (

 سـوف لـن     شركة التأمين  يعني أن    حامل الوثيقة ، أو وفاة    ستثمارإلالتأمين على الحياة المتصل با    

 عنهـا، إال أن هـذه الخـسارة         مقـابالً  تتقاضى وأن   رستثماإلتمكن من ممارسة خدمات إدارة ا     ت

 كما ال يتحمل مدير الصندوق التبادلي       تماماً ال تعكس المخاطرة التأمينية      لشركة التأمين ية  قتصادإلا

مخاطر تأمينية فيما يتعلق بالوفاة المحتملة للعميل، وبالتالي فـإن الخـسارة المحتملـة ألتعـاب                

  .صلة عند تقدير مخاطر التأمين التي انتقلت من خالل العقد المستقبلي ليست ذات ستثمارإلا

 وذلك لكون العقد قـد      التنازلتترتب على اإللغاء أو     سالتنازل بسبب الوفاة عن البدالت التي كانت          )ب (

ن التنازل عن هذه البدالت ال يعوض حامـل الوثيقـة عـن المخـاطر               حيث أ أنشأ هذه البدالت،    

  .طر التأمينية التي ينقلها العقد عند تقييم مقدار المخاصلة يليس ذ، إال أنه سابقاًالموجودة 

عقد ال على سبيل المثال في حالة       .  العقد لحاملحدث ال يؤدي إلى خسائر جسيمة       بالدفع المشروط     )ج (

 إلـى   بند أصـول   أدى التلف المادي ل    إذادفع مليون وحدة نقد     ت أن   شركة التأمين يتطلب من   الذي  

 شركة التأمين د واحدة للحائز، وفي هذا العقد فإن الحائز ينقل إلى           خسارة غير جسيمة في وحدة نق     

المخاطرة غير الجسمية المتمثلة بخسارة وحدة نقد واحدة وبنفس الوقت فإن العقد ينشئ مخـاطرة               

 وحدة نقدية في حـال حـصول الحـدث          ٩٩٩,٩٩٩ سيدفع   شركة التأمين غير تأمينية تتمثل بأن     

 من الحائز فإن هذا العقد ال يكون عقـد  هامةيقبل مخاطر التأمين ال ال شركة التأمين وألن  . المحدد

  .تأمين

  . بشكل منفصلشركة التأميناستعادات إعادة التأمين المحتملة، حيث يحاسبها   )د (

  
 البيانات  طبيعة مخاطر التأمين لكل عقد على حدة بالرجوع إلى          أهمية أن يقيم مدى     شركة التأمين على   ٢٥ب 

خاطر التأمينية قد تكون جسيمة حتى وإن كان ثمة احتمال بسيط للخـسائر الماديـة               إال أن الم  ∗المالية  

لكامل مجموعة من العقود، إن هذا التقييم لكل عقد على حدة يسهل تصنيف العقد كعقد تأمين، إال أنـه                   

وفي حالة مجموعة من العقود الصغيرة المتجانسة والمعروف تكونها من عقود تنقل كامل المخـاطرة               

 أن يفحص كل عقد من المجموعة للوصول إلى عدد قليـل مـن              شركة التأمين مينية فال يكون على     التأ

  .هامةالعقود غير المشتقة التي تنقل مخاطر التأمين غير ال

  

                                                 
 . واحداعقداًتشكل ) أو العقود المتكافلة(رد لهذه الغاية فإن العقود التي يتم الدخول بها بشكل متزامن مع طرف مقابل ف ∗
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 أنه إذا كان العقد ينص على دفع مبلغ عند الوفاة يتجاوز المبلغ المستحق              ٢٥ب-٢٣ويتبع الفقرات ب     ٢٦ب

 هـام الحياة فإن هذا العقد عقد تأمين ما لم يكن المبلغ المستحق عند الوفاة غير               في حال البقاء على قيد      

ب فإن التنازل عند الوفـاة      /٢٤ وكما تبين الفقرة ب    .)يقيم بالرجوع إلى العقد ال إلى مجموعة العقود       (

وثيقـة  عن اإللغاء أو التخلي عن التغييرات ال يدخل في التقييم إذا كان هذا التنازل ال يعوض حامل ال                 

باقي على مدى    وبالمثل فإن العقد السنوي الذي يدفع بموجبه مبالغ معتادة           سابقاًعن المخاطر الموجودة    

  .هام هو عقد تأمين ما لم يكن إجمالي دفعات الحياة الطارئة غير حامل الوثيقةحياة 

  

 حـال حـصول    دفع المنافع بشكل سابق فـي شرط إلى منافع إضافية قد تتضمن  ٢٣تشير الفقرة ب       ٢٧ب

هو ذلك  إلى أن الدفع لم يتم تحديده بالنظر إلى القيمة الزمنية للنقود، ومثال             و سابقاً الحدث المؤمن منه  

بعبارة أخرى التأمين الذي يتضمن دفع مبلغ عند الوفـاة متـى            ( التأمين مدى الحياة مقابل مبلغ محدد     

ذ من المؤكد أن حامل الوثيقة سيتوفى إال        إ).  لهذه التغطية  إنتهاء دون وجود تاريخ     حامل الوثيقة توفي  

 على هذه العقود المنفردة في حالـة        شركة التأمين  الوفاة غير معروف، حيث ستلحق خسارة ب       موعدأن  

  . حتى وإن لم يكن هناك خسارة إجمالية على كامل مجموعة العقودمبكراًوفاة حامل الوثيقة 

  

 نقل المخاطرة التأمينية يتم     أهميةداعي ومكون تأميني فإن      إلى مكون إي   مقسوماإن لم يكن عقد التأمين        ٢٨ب

 المخاطر التأمينية التي يتم نقلهـا مـن خـالل           ويتم تقييم أهمية  . تقييمها بالرجوع إلى المكون التأميني    

  .يالرجوع إلى المشتق الضمنب ضمنيمشتق 

  

   مستوى المخاطرة التأمينية  تغيير
  

 من البداية على الرغم من أنها تنقـل         شركة التأمين  مخاطر تأمين إلى      ةبعض عقود التأمين أي   ال تنقل     ٢٩ب

يتـضمن  و معيناً إستثمارياً ا عائد يوفر عقداً إنعلى سبيل المثال    ف . المخاطرة التأمينية في وقت الحق    

 دخـل سـنوي   وثيقـة    لشراء   ستحقاقإلعند ا  ستثمارإل عوائد ا  إستعمالحق  حامل الوثيقة   خيارا يمنح   

 شركة التـأمين   هااتقاضت النسب السنوية الحالية التي       لصالح مؤمنين آخرين مقابل    لحياةمدى ا مشروط  

 حتى يـتم    شركة التأمين ال ينقل العقد أي مخاطر تأمينية إلى        و . هذا الخيار  حامل الوثيقة  يمارسعندما  

كـس   في التسعير السنوي على األسس التـي تع        ة حر شركة التأمين  تظلاللجوء إلى هذا الخيار حيث      

أو أساسـا   (إال أنه إذا حدد العقـد نـسبة سـنوية           . في ذلك الوقت  مخاطرة التأمينية التي تنتقل إليها      ال

  . من البدايةشركة التأمينفإن العقد ينقل المخاطرة التأمينية إلى ) لتحديدها

  

   .اتلتزاماإل كافة الحقوق وإنتهاءعقد تأمين إلى حين إنجاز أو عقد تأمين يبقى إن العقد الذي يعتبر   ٣٠ب
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 الملحق ج 
  

  إلعداد التقارير المالية الدوليةعلى المعايير األخرى  التعديالت
  

، وإذا تبنت   ٢٠٠٥يناير ١ الواردة في هذا الملحق على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد              التعديالتتنطبق  

   .لفترة السابقة الىلفترة سابقة فيجب أن تنطبق هذه التغييرات عهذا المعيار ما مؤسسة 

  

******  
  

 إدراجهـا ضـمن    قـد تـم      ٢٠٠٤  عام فيهذا المعيار   ت التي يتضمنها هذا الملحق عند إصدار        إن التعديال 

   . المنشورة في هذه الطبعةاإلعالنات
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   ٤المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية المجلس على  موافقة
  

 لغايات اإلصدار مـن قبـل ثمانيـة مـن           "عقود التأمين " ٤عداد التقارير المالية     المعيار الدولي إل   إعتمدلقد  

 والـسادة  كل من البروفيسور بارث عارضهقد  و .الدوليةمجلس معايير المحاسبة في األعضاء األربعة عشر 

ا هـذ  فـي    اتستنتاجإل ا أساس المخالفة بعد    ؤهمآراأضيفت   قد و .سميث ويامادا  و ليسنرنغ و غارنت وجيالرد 

  .٤المعيار 

    الرئيس   السير ديفيد تويدي

  نائب الرئيس    توماس إي جونز

  ماري إي بارث

  هانس جورج برونس

  انتوني تي كوب

  ارنتغروبرت بي 

  يلبرت جيرالدغ

  جيمس جي ليسنرنغ

  ورغريغوارن جي مك

  باتريشيا إل أومالي

  ميدشهاري كي 

  جون تي سميث

  جيوفري ويتينغتون

  تاسومي يامادا



 ٤المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
 

٥٥٧  بة الدوليةلجنة معايير المحاسمؤسسة  حق التأليف ل©  

المعيـار   و ٣٩التعديالت على معيار المحاسبة الدولي      لمجلس على   موافقة ا 
   ٤الدولي إلعداد التقارير المالية 

  
والمعيـار  "  اإلعتـراف والقيـاس   : األدوات المالية  " ٣٩ت التعديالت على معيار المحاسبة الدولي       إعتمدلقد  

 من األعضاء األربعة عـشر فـي        "ضمونة   العقود المالية الم   -عقود التأمين  "٤الدولي إلعداد التقارير المالية     

    .مجلس معايير المحاسبة الدولية

    الرئيس   السير ديفيد تويدي

  نائب الرئيس    توماس إي جونز

  ماري إي بارث

  هانس جورج برونس

  انتوني تي كوب

  جان إنجستروم

  روبرت بي غارنت

  غيلبرت جيرالد

  جيمس جي ليسنرنغ

  وارن جي مكغريغور

  باتريشيا إل أومالي

  جون تي سميث

  جيوفري ويتينغتون

  تاسومي يامادا
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  المحتويات 
  

  حولساس اإلستنتاجات أ
  التأمينعقود   ٤المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  
  

  الفقرات  
  ٩ - ١إستنتاج  المقدمة 

  ٥ - ٢إستنتاج   خلفية

  ٩ - ٦إستنتاج  ٢ات المبدئية للمرحلة ستنتاجاإل

  ٧٦-١٠إستنتاج  النطاق

  ٦٠ - ١١إستنتاج  تعريف عقد التأمين

  ٢٤ - ٢١إستنتاج  نمخاطر التأمي
  ٢٩ - ٢٥إستنتاج  مصالح قابلة للتأمين

  ٣٧ - ٣٠إستنتاج  مقدار المخاطرة التأمينية
  ٣٩ - ٣٨إستنتاج  ات التأمينإلتزام حقوق وإنقضاء
  ٥٤ - ٤٠إستنتاج  التجزئة

  ٦٠ - ٥٥إستنتاج  المشتقات المناخية
  ٧٦-٦١إستنتاج   من النطاقاتستثناءاإل

   ٦٢إستنتاج  اإلئتمانأمين ضد مخاطر الضمانات المالية والت
  ٧٢ - ٦٩إستنتاج  كفالة المنتجات

  ٧٣إستنتاج  محاسبة حامل الوثيقة
  ٧٦ - ٧٤إستنتاج   مسبقاًعقود الخدمات المدفوعة 

  ١٢٢-٧٧إستنتاج  اإلعفاءات المؤقتة من بعض المعايير الدولية األخرى إلعداد التقارير المالية

  ٩٣-٨٧إستنتاج  لموازيمخصصات الكوارث والتعويض ا
  ١٠٤-٩٤إستنتاج  لتزاماإل مالءمة
  ١٠٥إستنتاج  اإلعترافإلغاء 
  ١٠٦إستنتاج  التقاص

  ١١٤-١٠٧إستنتاج  أصول إعادة التأمين
  ١٠٨ - ١٠٧إستنتاج  تخفيض قيمة أصول إعادة التأمين

  ١١٤ - ١٠٩إستنتاج  األرباح والخسائر من شراء إعادة التأمين 
  ١٢٢-١١٥إستنتاج   األخرى الممارسات الحالية
  ١١٩ - ١١٦إستنتاج  تكاليف الشراء

  ١٢١ - ١٢٠إستنتاج   وحوالة الحق سترداداإل
  ١٢٢إستنتاج  قروض الوثيقة

  ١٤٦-١٢٣إستنتاج  التغيير في السياسات المحاسبية
  ١٢٥-١٢٣إستنتاج  المالئمة والموثوقية  

  ١٢٧-١٢٦إستنتاج  الخصم
  ١٣٠-١٢٨تاجإستن   ستثماراإلأتعاب إدارة 

  ١٣٢-١٣١إستنتاج  سياسات محاسبية موحدة بخصوص توحيد الحسابات
  ١٣٣إستنتاج  الحيطة الزائدة 
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    ٥٥٩ لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة  حق التأليف ل©  

 
  ١٤٤-١٣٤إستنتاج   المستقبلية ستثماراإلهوامش 

  ١٤٤ - ١٣٨إستنتاج   المستقبلية والقيمة الضمنيةستثماراإلهوامش 
  ١٤٦-١٤٥إستنتاج  إعادة تحديد األصول المالية 

  ١٥٣-١٤٧إستنتاج   األعمال ونقل المحافظإندماجقود التأمين في شراء ع

  ١٦٥-١٥٤إستنتاج  ميزات المشاركة اإلختيارية

  ١٩٧-١٦٦إستنتاج ٣٩معيار المحاسبة الدولي أمور ذات عالقة ب

  ١٨٠-١٦٦إستنتاج  األصول المخصصة لدعم عقود التأمين

  ١٨٤-١٨١إستنتاج  محاسبة الظل

  ١٨٧-١٨٥جإستنتا  ستثمارعقود اإل

  ١٩٤-١٨٨إستنتاج  المشتقات الضمنية

  ١٩٧-١٩٥إستنتاج   البنود الداخليةإستبعاد

  ١٩٨إستنتاج  ضرائب الدخل 

  ٢٢٦-١٩٩إستنتاج  اإلفصاح

  ٢١٠-٢٠٨إستنتاج  المادية 

  ٢١٤-٢١١إستنتاج  شرح المبالغ المعترف بها 

  ٢١٣ - ٢١١إستنتاج  اإلفتراضات 
  ٢١٤ستنتاجإ  ات التأمينإلتزامتغير في ال

  ٢٢٣-٢١٥إستنتاج  طبيعة وحجم األخطاء الناتجة من عقود التأمين
  ٢١٧إستنتاج  مخاطر التأمين
  ٢١٩ - ٢١٨إستنتاج  تحليل الحساسية

  ٢٢١ - ٢٢٠إستنتاج  تطور المطالبات

  ٢٢٢إستنتاج  الحد األعلى المرجح للخسارة

  ٢٢٣إستنتاج  التعرض لمخاطر معدالت الفائدة ومخاطر السوق

  ٢٢٦-٢٢٤إستنتاج  ات وأصول التأمينلتزامإللقيمة العادلة ا

  ٢٢٧إستنتاج  ٥ملخص التغييرات على مسودة العرض 

    ٤  إلعداد التقارير الماليةلمعيار الدوليل اآلراء المعارضة
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  حولأساس اإلستنتاجات 
  عقود التأمين ٤المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  

  .  منهجزءاًول أساس اإلستنتاجات مع هذا المعيار إال أنها ليست أرفقت هذه الوثيقة ح
  

  المقدمة
  

ة في الوصول إلى     المحاسبة الدولي  ات األمور التي تدارسها مجلس معايير     ستنتاجيلخص أساس اإل   ١إستنتاج
وقد أعطـى أعـضاء   .  "عقود التأمين" ٤ات في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ستنتاجاإل

  .  أكثر من البعض اآلخرإعتباراًالعوامل المجلس لبعض 
  

  خلفية
  

   -:قرر المجلس وضع معيار دولي إلعداد التقارير المالية لعقود التأمين لألسباب التالية    ٢إستنتاج

 عقـود   إسـتثناء ال يوجد معيار دولي إلعداد التقارير المالية يتعلق بعقود التأمين وقد تـم                )أ (
لتقارير المالية الحالية التي كان من الممكـن أن         التأمين من نطاق المعايير الدولية إلعداد ا      

 المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليـة المتعلقـة بالمخصـصات           مثالً(تكون ذات عالقة    
  ).واألدوات المالية واألصول غير الملموسة

كانت الممارسات المحاسبية لعقود التأمين متنوعة وعادة ما كانت تختلف عن الممارسـات               )ب (
  .ات األخرىفي القطاع

  
إن الهيئة السابقة للمجلس، أي لجنة معايير المحاسبة الدولية قد أنشأت لجنة توجيهيـة فـي عـام                  ٣إستنتاج

 نشرت اللجنـة التوجيهيـة   ١٩٩٩عام وفي ديسمبر . مبدئي لهذا المشروع  إلنجاز العمل ال   ١٩٩٧
نة التوجيهيـة   وقد راجعت اللج  .  رسالة تحمل تعليقا أو تعقيبا     ١٣٨ والتي ورد فيها     ورقة القضايا 

وقـد  .  مسودة إعالن مبادئ  رسائل التعليقات وأنهت عملها بوضع تقرير إلى المجلس على شكل           
ولم يقـر المجلـس   .  ٢٠٠١) تشرين أول(نوفمبر  بدأ المجلس بمناقشة مسودة إعالن المبادئ في        

ـ                ى الموقـع   مسودة إعالن المبادئ كما لم يدع إلى تعليقات رسمية عليها إال أنه نشرها للعامة عل
  .اإللكتروني لمجلس معايير المحاسبة الدولية

  
ها للمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليـة فـي         إستخدامأعلن عدد قليل من شركات التأمين عن         ٤إستنتاج

وحيث لم  . ٢٠٠٥ من عدد كبير منها ابتداء من عام         متوقعاً كانالوقت الحالي على الرغم من أنه       
 فقد قسم المجلس هذا المـشروع إلـى         ٢٠٠٥لتطبيق في عام    يكن من المجدي إكمال المشروع ل     

وقد نشر المجلس   .  ٢٠٠٥مرحلتين بحيث يمكن لشركات التأمين تطبيق بعض الجوانب في عام           
 وكان آخر   . "عقود التأمين  "٥مسودة العرض    تحت مسمى    ٢٠٠٣ يوليو في   ١مقترحاته للمرحلة   

وبعـد مراجعـة    .   تعليقـاً  ١٣٥تلقى المجلس    وقد   ٢٠٠٣ أكتوبر   ٣١موعد لتقديم التعليقات هو     
  .٢٠٠٤  في مارس٤داد التقارير المالية التعليقات نشر المجلس المعيار الدولي إلع

  
  -: ما يلي١كانت أهداف المجلس للمرحلة  ٥إستنتاج

إدخال تحسينات محدودة على الممارسات المحاسبية لعقود التأمين دون تطلـب تغييـرات               )أ (
  .٢المرحلة جوهرية قد تحتاج للمراجعة في 

يحدد ويوضح المبالغ في البيانات المالية لشركة التأمين الناشـئة عـن            ) ١(طلب إفصاح     )ب (
يساعد مستخدمي هذه البيانات المالية على فهم المبالغ والتوقيت وعدم          ) ٢(عقود التأمين و    

  .التأكد فيما يتعلق بالتدفقات النقدية المستقبلية من عقود التأمين
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  ٢ئية للمرحلة اإلستنتاجات المبد

 دون تـأخير    ٢ وهو ملتزم بإنهاء المرحلة      ٢ للمرحلة   ة كخطوة تمهيدي  ١يرى المجلس المرحلة      ٦إستنتاج
وقد وصل المجلس إلى    .  اإلجراءات الواجبة  إستكمالبمجرد فحص كافة األمور المبدئية والعملية و      

  -:٢٠٠٣ في يناير ٢ات المبدئية في المرحلة ستنتاجهذه اإل

 الذي يتطلب من المؤسـسة أن تحـدد         اتلتزاماإلهو أسلوب األصول و   يجب أن يكون النهج       )أ (

 من إنـشاء    بدالً الناشئة عن عقود التأمين      اتلتزاماإلوتقيس بشكل مباشر الحقوق التعاقدية و     

  .التأجيالت في التدفقات الداخلة والخارجة

 األمـرين  خذ األ الناشئة عن عقود التأمين بقيمتها العادلة مع         اتلتزاماإليجب قياس األصول و     )ب (

   -:بحذرالتاليين 

 ويمكن للمؤسـسة أن تلجـأ إلـى الفرضـيات           ، بغياب التعامالت السوقية   اإلعتراف )١(
والمعلومات المحددة عندما تكون المعلومات السوقية غير متوفرة دون تكلفة ومجهود           

  .ال مبرر لهما

لتأمينية يجب  ات ا لتزامإلفي غياب أي إثبات سوقي للعكس فإن القيمة العادلة المقدرة ل           )٢(
 القيمة التي كانت ستطالب بها المؤسسة       -إنما من الممكن أن تتجاوز     - أن ال تقل عن   

ستحقاق المتبقي مـن    إلمن أجل قبول العقود الجديدة ذات األحكام التعاقدية المطابقة وا         
ويتبع ذلك أن شركة التأمين لن تعترف بالربح الصافي منذ          .  قبل حاملي الوثائق الجدد   

 .قد التأمين إال إذا توفر الدليل السوقيبداية ع

  -:كما هو مشار إليه في تعريف القيمة العادلة  )ج (

  .إن القياس غير المخصوم ال ينسجم مع القيمة العادلة )١(

يجب عدم تضمين التوقعات المتعلقة بأداء األصول في قياس عقد التأمين سواء بشكل              )٢(
داء لحامل الوثيقة على أداء أصول      ما لم تعتمد المبالغ واجبة األ     (مباشر أو غير مباشر     

  ).معينة

ينبغي أن يتضمن قياس القيمة العادلة تجاوبا مع المزايا التي سيطلبها المشاركون في               )٣(
  .السوق في مقابل المخاطرة وزيادة السعر باإلضافة إلى التدفقات النقدية المتوقعة

 في ذلك العقد بما     ناإلئتماينبغي أن يعكس قياس القيمة العادلة لعقد التأمين خصائص           )٤(
فيها أثر وحماية حاملي الوثائق والتأمين الذي تفرضه الجهات الحكومية أو الضامنون            

  .اآلخرون

 التعاقدية المترافق مع إغالق ملف عقـود التـأمين ينبغـي أن             اتلتزاماإلإن قياس الحقوق و     )د (

ات والتدفقات النقدية   المطالبات والمنافع والنفق  (يتضمن األقساط المستقبلية المحددة في العقود       

  -:وذلك إذا وفقط إذا توفر الشرطين التاليين) اإلضافية الناتجة عن هذه المزايا

أن يكون لدى حاملي الوثائق حقوقا غير قابلة لإللغاء أو حقوق تجديد تمنع وبشكل هام           )١(
شركة التأمين من إعادة تسعير العقد بأسعار تنطبق على حاملي الوثائق الجدد الـذين              

  ؛ و خصائصهم مشابهة لخصائص حملة الوثائق الحاليينتكون

 .أن تنقضي هذه الحقوق إذا توقف حامل الوثيقة عن الدفع )٢(
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  . بتكاليف الشراء كنفقات في حال تكبدهااإلعترافينبغي    )هـ (

  -:٢ مسألتين إضافيتين في المرحلة أيضاًوسيتناول المجلس   )و (

ردية لعقد التأمين وان يتم قياسها على هل ينبغي أن يجزئ نموذج القياس العناصر الف )١(
  حدة؟

 اتها تجاه حاملي العقود التشاركية؟إلتزامكيف يكون على شركة التأمين أن تقيس  )٢(
  

معـايير  ات المبدئية في هذين المجالين عن توصـيات اللجنـة التوجيهيـة ل            ستنتاجتختلف هذه اإل     ٧إستنتاج
  .مسودة بيان المبادئ  في المحاسبة الدولية

اس القيمة العادلة ال القيمة المحددة للمؤسسة، إال أن هذا التغيير لـيس ذو               هدف قي  إستعمال  ) أ(
 ال  مسودة بيان المبـادئ   أثر هام كما يبدو ألن القيمة المحددة للمؤسسة كما تم وصفها في             
 أدلـة القيـاس     إستعماليمكن تمييزها في معظم الحاالت عن تقدير القيمة العادلة المحددة ب          

  .* األعمالإندماج من مشروعه فيما يتعلق ب٢ في المرحلة لياًأوالتي تبناها المجلس 

المعايير المستعملة لتحديد ما إذا كان على القياس أن يعكس األقساط المستقبلية والتـدفقات               ) ب(
 ).د-٦ فقرة اإلستنتاج(النقدية ذات العالقة 

 
الـت دون إكمـال    فإن القيود على المجلس وطاقم الموظفين قد ح       ٢٠٠٣) ثانيكانون   (ينايرمنذ      ٨إستنتاج

 لتـصبح   ٢ات المبدئيـة للمرحلـة      ستنتاجالمجلس لعمله لتحديد ما إذا كان من الممكن تطوير اإل         
وقـد تعمـد    . ، ويكون قابال للتطبيـق    معايير المحاسبة الدولية   عمل مجلس    إطارمعيارا يتفق مع    

خطـط  وقـد   .  ٢٠٠٤ من المشروع في الربع الثاني من عـام          ٢المجلس أن يعود إلى المرحلة      
وعند إنهـاء   . للتركيز في ذلك الوقت على األمور المبدئية والعملية كما هو الحال في أي مشروع             

. المجلس لمشاوراته سيعمل على إعداد مسودة إفصاح لمعيار دولي إلعداد التقارير المالية مقترح            
ئل تمثـل   إن مشاورات المجلس في كافة المشاريع تتضمن دراسة للبدائل وما إذا كانت هذه البـدا              

توجهات مميزة لقضايا إعداد التقارير المالية وبالنتيجة سيفحص المجلس الممارسات الحالية فـي             
  .ه كحل مميز ومناسب ليتم تبنيه عالمياإعتبارالعالم للتأكد مما إذا كان أي منها يمكن 

  
مجلس عنـد    قد ألغاه ال   نهائياًتمثل شرطا    ٥مسودة العرض    فإن   ٨٤  اإلستنتاج وكما ورد في فقرة      ٩إستنتاج

وعلى الرغم من أن الردود بشكل عـام تعتـرض          .  إنجاز المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية     
 . دون تأخير٢ المرحلة إستكماله بلتزامعلى ذلك إال أن الكثيرين قد رحبوا بإبراز المجلس إل

  

  النطاق
  

 المالية من قبل شـركات      رأى البعض أن هذا المعيار ينبغي أن يتناول كافة جوانب إعداد التقارير            ١٠إستنتاج
وقد بينـوا   .  التأمين وذلك من أجل ضمان أن إعداد التقارير المالية لشركة التأمين متناسق داخليا            

أن المتطلبات التنظيمية وبعض متطلبات المحاسبة المحلية تغطي عادة كافة جوانب عمل شـركة              
مل مع عقود التأمين الخاصـة بكافـة        التأمين إال أنه ولألسباب التالية فإن هذا المعيار الدولي يتعا         
  -:المؤسسات وال يتناول جوانب محاسبية أخرى لشركة التأمين

                                                 
 من خالل إصدار المعيار الولي إلعداد التقارير المالية ٢٠٠٨أنهى المجلس المرحلة الثانية من مشروع إندماج األعمال في عام    *

 ."ية الموحدة والمنفصلةالبيانات المال "٢٧ونسخة معدلة من معيار المحاسبة الدولي " إندماج األعمال" المعدل ٣
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 وضع تعريف قاطع لشركة التأمين بحيث ينطبق        - وربما من المستحيل   -نه من الصعب    أ  )أ (
على كافة الدول بسبب عدة أمور منها ارتفاع عدد المؤسسات ذات النشاطات المتعددة في              

  .الت األخرىالتأمين والمجا

 طريقتين مختلفتين للمحاسبة عن نفس      إستخداموللغير  من غير المرغوب به لشركة التأمين         )ب (
 .المعاملة

يجب أن ال يقوم المشروع بإعادة فتح األمور التي تتناولها المعايير الدولية إلعداد التقارير                )ج (
وتتنـاول  .  لة المختلفة المالية األخرى ما لم تكن المزايا المحددة لعقود التأمين تبرر المعام          

  .  معاملة األصول الداعمة لعقود التأمين١٨٠-١٦٦ إستنتاجالفقرات 
  

 تعريف عقد التأمين
  

يحدد تعريف عقد التأمين أي العقود تقع ضمن نطاق هذا المعيار وليس المعايير الدوليـة إلعـداد         ١١إستنتاج
عتمد التعريفـات الوطنيـة    ينبغي أن ت١وقد جادل البعض بأن المرحلة      .  التقارير المالية األخرى  

   -: على األسس التاليةبناءاًلعقود التأمين وذلك 

 ، األدوات الماليـة    "٣٩معيار المحاسبة الدولي     عن تطبيق    إرشاداً ٢قبل أن تقدم المرحلة       )أ (
 وحقوق اإللغاء   اإلختياريةكمزايا المشاركة    بالنسبة للمسائل الصعبة  ، و " والقياس اإلعتراف

معيار المحاسـبة   السابق ألوانه أن يطلب من شركة التأمين أن تطبق          والتجديد سيكون من    
  . على العقود التي تتضمن هذه المزايا والحقوق٣٩الدولي 

 وهو ما   ٢ إلى التعديل مرة ثانية بعد المرحلة        ١قد يحتاج التعريف الذي تم تقديمه للمرحلة          )ب (
 . قصيرقد يجبر شركة التأمين على إدخال تعديالت واسعة مرتين في وقت

  
إال أنه ومن وجهة نظر المجلس فإنه من غير المرضي أن يستند التعريف في هذا المعيار علـى                   ١٢إستنتاج

التعريفات المحلية التي قد تختلف من دولة ألخرى، والتي قد ال تساعد في تحديد المعيار الـدولي                 
  .إلعداد التقارير المالية الذي ينبغي تطبيقه على نوع معين من العقود

  
معـايير المحاسـبة    لبعض عن تحفظهم القائل بأن تبني تعريف معين من قبل مجلـس             وقد عبر ا   ١٣إستنتاج

 قد يؤدي في النهاية إلى تغييرات غير مناسبة في التعريفات المستعملة للغايـات األخـرى                الدولية
ويؤكد المجلس على أن أي تعريف مـستعمل فـي          . كقانون التأمين أو رقابة التأمين أو الضريبة      

ة إلعداد التقارير المالية هو فقط لغايات إعداد التقارير المالية وليس مقصودا منـه              المعايير الدولي 
  . أن ينال أولوية على التعريفات المستخدمة للغايات األخرى

 
 تـستعمل أوصـافا أو تعريفـات        معايير المحاسبة الدولية  إن المعايير المتعددة الصادرة عن لجنة        ١٤إستنتاج

 ٣٧معيـار المحاسـبة الـدولي       إن نطاق   .  تأمين من نطاقها   عقود ال  إستثناءلعقود التأمين بقصد    
 األصـول غيـر      "٣٨معيار المحاسبة الـدولي      و "المحتملة اتلتزاماإل األصول و  ،المخصصات"

ة واألصول غير الملموسة مـن      محتمل ال اتلتزاماإلقد استثنى المخصصات واألصول و     "الملموسة
معـايير  وقد لجـأت لجنـة    . ع حاملي الوثائق منتيجة للعقودالتي تنشأ في مؤسسات تأمين تلك 

 إلى هذه اللغة منذ بداية مشروعها بشأن التأمين وذلك لتجنب األحكـام المـسبقة               المحاسبة الدولية 
وبالمثل فإن نطاق   .  بخصوص ما إذا كان المشروع يتناول عقود التأمين أو فئة أوسع من العقود            

العوائد الناشئة عن عقود التأمين بالنسبة لمؤسـسات        يستثني   "اإليراد "١٨معيار المحاسبة الدولي    
  . التأمين
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معيـار   من نطاق الصيغة األولـى مـن         يف التالي لعقود التأمين الستثنائها     التعر إستخداملقد تم    ١٥إستنتاج
 .٣٩معيار المحاسبة الدولي و"  اإلفصاحالعرض األدوات المالية،  "٣٢المحاسبة الدولي 

  
 يعرض شركة التأمين للخسارة من مخاطر محددة بسبب حوادث أو ظـروف             إن عقد التأمين هو العقد الذي     "

في حالة المزايا السنوية أو البقاء على قيد الحياة بالنـسبة           (تحدث أو تكتشف خالل مدة معينة بما فيها الوفاة          
وقف أو المرض أو العجز أو تلف الممتلكات أو اإلصابة أو غيرها باإلضافة لت            ) لمستفيد من الدخل السنوي   ل

  .األعمال
  

معيـار المحاسـبة     و ٣٢معيار المحاسبة الدولي     هذا التعريف ببيان يؤكد انطباق       إستكماللقد تم    ١٦إستنتاج
 عندما تأخذ األداة المالية شكل عقد التأمين إال أنها تتضمن مـن حيـث المبـدأ نقـال                   ٣٩الدولي  

  . للمخاطر المالية
  

 -:٣٩ و٣٢ معايير المحاسبة الدوليةي وقد تخلى المجلس لألسباب التالية عن التعريف السابق ف ١٧إستنتاج
يتضمن التعريف قائمة من األمثلة إال أنه ال يعرف خصائص المخـاطر التـي قـصد أن                   )أ (

  .يشملها

يتضمن من حيث المبـدأ نقـل       " أوضح يقلل عدم التأكد فيما يتعلق بمعنى عبارة          إن تعريفاً   )ب (
عـايير الدوليـة إلعـداد      ، وهو ما يساعد شركات التأمين التي ستتبنى الم        "المخاطر المالية 
 التغييرات المستقبلية فـي     إحتمال، ويقلل من    ٢٠٠٥ في عام    للمرة األولى التقارير المالية   

 السابق كان سيؤدي إلى تصنيف العديـد مـن          ختباراإلكما أن   .  ٢التصنيف في المرحلة    
  .العقود كأدوات مالية حتى وإن كانت تنقل مخاطر تأمين هامة

  
.  عموماًالممارسات األمريكية المتعارف عليها      أيضاًجديد، درس المجلس    ألغراض إعداد تعريف     ١٨إستنتاج

وال .  تتناول البيانات الرئيسية لشركة التأمين إعداد التقارير المالية من خالل مؤسـسات تـأمين             
" ١١٣بيان معـايير المحاسـبة الماليـة         من   ١يعرفون عقود التأمين بشكل صريح إال أن الفقرة         

  :تنص على ما يلي " عن إعادة التأمين في العقود قصيرة األجل وطويلة األجلالمحاسبة واإلبالغ
  

يقدم التأمين تحصينا في مواجهة الخسارة أو المسؤولية عن حوادث معينة وظروف قد تحدث أو تكتشف                
وتوافق شركة التـأمين علـى الـدفع        .  من حامل الوثيقة  )قسط(خالل مدة محددة، وذلك في مقابل مبلغ        

  .وثيقة في حال حصول حوادث معينة أو اكتشافهالحامل ال
  

 على أي معاملة بغض النظر عن شـكلها         ١١٣بيان معايير المحاسبة المالية      من   ٦تنطبق الفقرة     ١٩إستنتاج
ويعـرف  . إذا كانت تحصن شركة التأمين من الخسارة أو المسؤولية ذات العالقة بمخاطر التأمين            

  -: مخاطر التأمين كما يلي١١٣بة المالية بيان معايير المحاستفسير المصطلحات الملحق ب
  

المبلغ النهائي لصافي التدفقات النقديـة مـن األقـساط          ) أ: (المخاطرة الناشئة عن عدم التأكد مما يلي      "هي  
 ما يشار إليها بمخـاطر      غالباً(والعموالت والمطالبات ومصروفات تسوية المطالبات التي تدفع بموجب عقد          

).   ما يشار إليها بالمخـاطر الزمنيـة       غالباً(تالم الدفعات عن تلك التدفقات النقدية       توقيت اس ) ب(، و   )التأمين
إن مخاطر التأمين عرضية أي أن      .  الفعلية أو المزعومة ليست عنصرا من مخاطر التأمين        ستثماروعوائد اإل 

  ".إمكانية حدوث الحدث السلبي هي خارج سيطرة شركة التأمين عليه
  

 طـور  عمومـاً الممارسات األمريكية المتعـارف عليهـا       لتعريفات من   ومن خالل مراجعة هذه ا     ٢٠إستنتاج
.  ٢ نفس التعريـف للمرحلـة       إستخدام لعقد التأمين في هذا المعيار، ويتوقع         جديداً المجلس تعريفاً 

  -:وفيما يلي مناقشة الجوانب التالية لهذا التعريف

  ؛)٢٤-٢١  فقرات اإلستنتاج(مخاطر التأمين   )أ (

  ؛)٢٩-٢٥ فقرات اإلستنتاج(مين المصالح القابلة للتأ  )ب (
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  ؛)٣٧-٣٠ فقرات اإلستنتاج(مقدار مخاطر التأمين   )ج (

   ؛)٣٩ و٣٨ فقرات اإلستنتاج(ة محتملات التأمين الإلتزامانتهاء حقوق و  )د (

  ؛ و)٥٤-٤٠ فقرات اإلستنتاج(التجزئة    )هـ(             

  .)٦٠-٥٥ فقرات اإلستنتاج(المشتقات المناخية   )و (
  

  مخاطر التأمين 
  

يركز تعريف عقد التأمين في هذا المعيار على الميزة التي تجعل من مشاكل المحاسبة مقتـصرة                  ٢١إستنتاج
ويستثني تعريف مخاطر التـأمين المخـاطر       .  على عقود التأمين وبشكل خاص مخاطر التأمين      

 في تعريف المـشتقات فـي معيـار         أيضاًالمالية المعرفة من خالل قائمة من المخاطر الموجودة         
  . ٣٩ لدوليالمحاسبة ا

  

امة إلى شركة   هتأخذ بعض العقود الشكل القانوني لعقد التأمين إال أنها ال تنقل المخاطر التأمينية ال              ٢٢إستنتاج
ويجادل البعض بأن كافة العقود المشابهة ينبغي أن تتم معاملتها كعقـود تـأمين وذلـك                . التأمين

  -:لألسباب التالية

ين وأنها بشكل عام محل للتنظيم من قبل مـشرفي          لقد تم وصف هذه العقود تقليديا كعقود تأم       )   أ(
  .التأمين

 في الوصول إلى مقارنة مهمة بين شركات التأمين لكونها تتيح مـدى             ١لن تنجح المرحلة    )  ب(
 من المعاملة المختلفة لعقود التأمين وسيكون من المفضل تأمين التناسق ضمن شـركة              واسعاً

 .التأمين الواحدة على األقل

 وبعـضها اآلخـر بموجـب       ٣٩معيار المحاسبة الـدولي     بة بعض العقود بموجب     إن محاس  ) ج(
 ال يكون أمرا مساعدا للمستخدمين، إال أن البعض جـادل       عموماًالممارسات المتعارف عليها    

 غير مناسـب لعقـود   إرشاداً، وربما كافياً إرشاداًال يتضمن  ٣٩معيار المحاسبة الدولي بأن 
  .∗ستثماراإل

بالنسبة لمخاطر التأمين الهامة غـامض وينطبـق         ٥مسودة العرض   د المقترح في    إن اإلرشا  ) د(
 .بشكل غير متناسب ويعتمد على المصادر اإلكتوارية غير الكافية في العديد من الدول

  
 ال مجرد   اإلقتصادي العام ينبغي أن تعكس البيانات المالية المضمون         اإلطاروكما تم توضيحه في      ٢٣إستنتاج

ف إلى ذلك أن العشوائية في المحاسبة قد تحدث في حال أدت إضافة مقدار              يضا.  الشكل القانوني 
ولذلك فقد قرر المجلـس أن العقـود        .   التأميني إلى فرق هام في المحاسبة      لتزاماإلغير هام من    

  .الموصوفة في الفقرة السابقة ينبغي عدم التعامل معها كعقود تأمين لغايات إعداد التقارير المالية
  

  بعض المجاوبين أن يكون عقد التأمين هو أي عقد يتبادل فيه حامل الوثيقة مبلغا محددا                إقترحوقد   ٢٤إستنتاج
في مقابل مبلغ واجب الدفع في حال حصول الحدث، إال أن عقود التأمين ال تحتوي               ) األقساطأي  (

).  اإلئتمـان مثال الغطاء التأميني المشمول في بعض عقود بطاقات         (جميعها على أقساط صريحة     
يضف إدخال إشارة إلى األقساط أي وضوح وربما يتطلـب األمـر المزيـد مـن التوجيـه                  ولم  

 .والتوضيحات
  

                                                 
 هو مصطلح غير رسمي يشير إلى العقد الصادر عن المؤمن والذي ال يعرض المؤمن لمخاطر اإلستثمارإن مصطلح عقود   ∗

  .٣٩ معيار المحاسبة الدوليتأمين هامة وبالتالي يكون ضمن نطاق 
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  مصالح قابلة للتأمين
  

يتطلب التعريف القانوني للتأمين في بعض الدول أن يكون لحامل الوثيقـة أو المـستفيد اآلخـر                  ٢٥إستنتاج
عريف المقتـرح فـي عـام       ولألسباب التالية فإن الت   . مصلحة قابلة للتأمين في الحدث المؤمن منه      

 في ورقة القـضايا ال يـشير إلـى          معايير المحاسبة الدولية   من قبل لجنة التوجيه السابقة ل      ١٩٩٩
  -:المصالح القابلة للتأمين

كما أنه من الـصعب     .  يتم تعريف المصلحة القابلة للتأمين بأشكال مختلفة في الدول المختلفة           ) أ(

تأمين بحيث ينطبق على األنواع المختلفة للتأمين        للمصلحة القابلة لل   كافالوصول إلى تعريف    
  .كالتأمين ضد الحريق أو التأمين على الحياة أو تأمين المنافع السنوية

تسبب العقود التي تتطلب الدفع في حال وقوع حدث مستقبلي غير مؤكد أشكاال مشابهة من                 ) ب(

 .م يكن سواء أكان للطرف اآلخر مصلحة قابلة للتأمين أم لاإلقتصاديالتعرض 

ه في ورقة القضايا ال يغطي مفهوم المصالح القابلة للتـأمين، فمـن             إقتراحألن التعريف الذي تم      ٢٦إستنتاج

من شرحوا ورقة القضايا على أهميـة       موقد ركز العديد    .  الممكن أن يشمل هذا التعريف المقامرة     

وقد ركزوا علـى    .  جتماعية واألخالقية والقانونية والتنظيمية بين التأمين والمقامرة      إلختالفات ا إلا

ما لم يكن يعتبر    (أن حامل الوثيقة يشتري التأمين لتخفيف المخاطرة بينما يأخذ المقامر بالمخاطرة            

 شـامالً وفي ضوء هذه الشروح يكون تعريف عقد التأمين في هذا المعيار            ). عقد المقامرة غطاءاً  

كة التأمين تقبل بالمخـاطرة مـن   لمفهوم المصالح القابلة للتأمين وبالتحديد يشير إلى حقيقة أن شر      

حامل الوثيقة من خالل القبول بتعويض حامل الوثيقة عن الحدث غير المؤكد الذي يؤثر بـشكل                

 في تعريف المخاطر المالية الذي يـشير        أيضاًيظهر مفهوم المصالح القابلة للتأمين      .  سلبي عليه 

  . إلى المتغير غير المالي وغير المحدد ألحد أطراف العقد
  

 إال أن   ٢٥ إسـتنتاج عتراضات المبينة فـي الفقـرة       إلن هذه اإلشارة إلى األثر السلبي عرضة ل       إ ٢٧إستنتاج

تعريف عقد التأمين من غير هذه اإلشارة قد يتضمن أي عقد مسبق الدفع لتقديم خـدمات تكـون                  

ومن شأن ذلـك    ). طالع على مناقشة أوسع   إل ل ٧٦-٧٤ إستنتاج الفقرات   أنظر(تكلفته غير محددة    

  . من معنى مصطلح عقد التأمين على نحو يفوق معناه التقليديأن يوسع 
 

 بناءاًتضمين مفهوم المصلحة القابلة للتأمين       ٥مسودة العرض    على   في ردهم بعض  الوقد عارض    ٢٨إستنتاج

 -:على ما يلي

يكون في عقود التأمين على الحياة صلة مباشرة ما بين األثر المعاكس والخسارة الماليـة                 )أ (
ن األثر السلبي في حال البقاء على قيد الحياة غيـر واضـح علـى               كما أ .  لحامل الوثيقة 

المستفيد من الدخل السنوي،  وأي عقد يعتمد على حياة اإلنسان ينبغي أن يلبي تعريف عقد                
  .التأمين

 كعقود تأمين مثل المشتقات المناخيـة       يستثني هذا المفهوم بعض العقود التي تستخدم أساساً         )ب (
ويجب أن يكون المقياس    ).   طالع على مناقشة أوسع    لإل ٦٠-٥٥إستنتاج   الفقرات   أنظر(

كما إن العقـد    .  ما إذا كان هناك توقعات معقولة لبعض التعويضات بالنسبة لحامل الوثيقة          
 .٣٩معيار المحاسبة الدولي القابل للتداول قد يدخل ضمن نطاق 

ه بمفهـوم يكـون     الإستبدمن المفضل أن يتم التخفيف من مفهوم المصالح القابلة للتأمين و            )ج (
  .مفاده أن التأمين هو عمل يتضمن تجميع المخاطر في وعاء واحد لتتم إدارتها معا
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ه يعطي تمييزا يقوم على مبـادئ       إعتبارقرر المجلس اإلبقاء على مفهوم المصالح القابلة للتأمين ب         ٢٩إستنتاج

يس التمييـز   ومن المفضل أن يتم تأس    .  بين عقد التأمين والعقود األخرى التي قد تستعمل للتحوط        

كما قد قـرر    .  على نوع العقد ال على الطريقة التي تدير فيها المؤسسة العقد أو مجموعة العقود             

دخل المجلس أنه من غير الضروري أن يتم قصر هذا التعريف على عقود التأمين على الحياة أو                 

 أنظر(المعاكس   ألن هذا العقد ينص على مبلغ محدد سلفا لقياس التأثير            سنوي مشروط مدى الحياة   

  ). من هذا المعيار١٣الفقرة ب 
  

  مقدار المخاطرة التأمينية
 من الملحق ب من هذا المعيار مقدار مخاطر التأمين التي ينبغي أن             ٢٨ ب -٢٢تتناول الفقرات ب   ٣٠إستنتاج

ولدى صياغة هذه المادة الحظ المجلس شروط الممارسـات         . تتوفر قبل أن يعتبر العقد عقد تأمين      

بيان معـايير   ويتطلب  .   ليتم التعامل مع عقد معين كعقد تأمين       عموماًف عليها   األمريكية المتعار 

 مـن   بدالً شرطين في العقد لتنطبق عليه قواعد محاسبة عقود إعادة التأمين            ١١٣المحاسبة المالية   

  -:محاسبة الودائع

ما وهو  (أن ينقل العقد مخاطر تأمين هامة من شركة التأمين المباشرة إلى معيد التأمين                )أ (
 التغيير الهام سواء في المبلغ أو في توقيت الدفع من قبـل معيـد               إحتمالال يتم إذا كان     
    ؛ و)التأمين بعيدا

 -:وأي مما يلي  )ب (
مبنيـة علـى    ( معقول بأن يتكبد معيد التأمين خسائر هامـة          إحتمالأن يكون هناك     )١(

لتي تتحملهـا   القيمة الحالية للتدفقات النقدية بين المؤسسات التي تتخلى عنها وتلك ا          
  ؛ أو)لقاء عوائد ممكنة بشكل معقول

أن يكون معيد التأمين قد تحمل وبشكل جوهري كافة المخاطر التأمينيـة المتعلقـة               )٢(
وأن يكـون معيـد     ( تأمينها من عقود التأمين ذات العالقـة         التي تم إعادة  باألجزاء  

 .) تأمينهام إعادةالتي تالتأمين قد أبقى المخاطرة التأمينية الهامة فقط على األجزاء 
  

المحاسبة واإلبالغ من قبـل شـركات        " ٩٧بيان معايير المحاسبة المالية      من   ٨بموجب الفقرة     ٣١إستنتاج
 فـإن عقـد     "اتستثمارإلالتأمين لعقود محددة طويلة األمد ولألرباح أو الخسائر المتحققة من بيع ا           

 ∗ دفعات طارئة مدى الحيـاة   بأن يتم دفع حتمالاإليكن  ) أ: (الدخل السنوي يعتبر عقد تأمين ما لم      
أن تكون القيمة الحالية لمبلغ الدفعات الطارئة مدى الحياة ذات العالقة بالقيمـة الحاليـة               ) ب(و  أ

  .لكافة الدفعات المستحقة بموجب العقد ليست هامة
  

الحظ المجلس أن بعض الممارسين يستخدمون اإلرشاد التالي في تطبيق الممارسات األمريكيـة               ٣٢إستنتاج
 لخسارة بنسبة   % ١٠ يةإحتمالية المعقولة للخسارة الهامة هي      حتمالاإلإن  : عموماًعليها  المتعارف  

وعلى ضوء ذلك درس المجلس ما إذا كان من الالزم تحديد مقدار المخاطرة التأمينيـة               .  % ١٠
  -:تعلق بما يلي على سبيل المثالتبتعبيرات كمية 

أي المعـدل   (وى المتوقع مـن الـدفع        بأن تتجاوز الدفعات بموجب العقد المست      يةإحتمال  )أ (
   أو؛)الموزون المرجح

قياس نطاق النتائج، كالمدى بين أعلى وأقل مستويات الدفع أو المستوى العادي النحراف            )ب (
  . الدفعات

  
                                                 

بيان معايير المحاسبة المالية  من ٣فد تم تعريفه في الفقرة ) بعيد( أن مصطلح ٩٧بيان معايير المحاسبة المالية  من ٨تبين الفقرة   ∗
   .احتمال بسيط حدوث حدث مستقبلي" كما يلي "األمور الطارئة  "٥
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 يؤدي إلى معاملة مختلفة من الناحية المحاسبية لمعـامالت          عشوائياً  يخلق اإلرشاد الكمي تقسيما      ٣٣إستنتاج
 العـشوائية ، كما أنه يوجد فرصا للمحاسبة       التصنيفام مختلفة من هذا     متماثلة تقع هامشيا في أقس    

ولهذه األسـباب ال يتـضمن      .  التصنيفينمن خالل تحفيز المعامالت التي تقع هامشيا ضمن أحد          
  .المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية إرشادات كمية

  
اطر التأمين من خالل الرجـوع       ما إذا كان من الالزم تعريف أهمية مخ        أيضاًوقد درس المجلس     ٣٤إستنتاج

تكون المعلومات مادية إذا كان حـذفها أو عـدم          : " العام كما يلي   اإلطارالتي يصفها   " المادية"إلى  

 علـى  بناءاً للمستعملين والذي سيتم اتخاذه اإلقتصاديمعالجتها بالشكل السليم قد يؤثر على القرار        

امال من العقود المتشابهة نادرا ما يؤدي إلى خسائر         إال أن عقدا مفردا أو ملفا ك      ".  البيانات المالية 

هامة فيما يتعلق بالبيانات المالية بمجملها ولذلك فإن هذا المعيار يعرف أهمية مخاطر التأمين فيما               

  -:األسباب التاليةولدى المجلس ).  ٢٥الفقرة ب (يتعلق بالعقد الواحد 

ساس المحفظة، وعـادة مـا تقـوم        على الرغم من أن شركات التأمين تدير العقود على أ           )أ (
  . التعاقدية تنشأ عن العقود الفرديةاتلتزاماإلبقياسها على هذا األساس فإن الحقوق و

إن التقييم لكل عقد على حدة قد يزيد من نسبة العقود التي ينطبق عليهـا تعريـف عقـد                     )ب (
قـل  التأمين، وفي حالة مجموعة متجانسة من العقود المعروف أنها تتكون مـن عقـود تن              

جميعها مخاطر التأمين لم يقصد المجلس أن يطلب من شركة التأمين فحص كل عقد فـي                

 ٢٥الفقـرة ب    (المجموعة لتحديد بعض العقود المشتقة التي تنقل مخاطر تأمين غير هامة            
وقد قصد المجلس أن يسهل ال أن يصعب األمر بالنسبة للعقـود التـي              ).  من هذا المعيار  

  .تلبي التعريف
  

 مبدأ تعريف أهمية مخاطر التأمين من خالل التعبير عن المعدل المتوقع            أيضاً المجلس   وقد رفض  ٣٥إستنتاج
للقيم الحالية للنتائج السلبية كجزء من القيم المتوقعة الحالية لكل النتـائج            ) ية الموزونة حتمالاإلأي  (

 المبلـغ    كل مـن   عتباراإلوكان لهذا المبدأ جاذبية حدسية ألنه قد يأخذ في          .  أو كجزء من القسط   

ويـصبح عقـد    )  مالي إلتزامأي ك  (إستثمارية، إال أنه كان سيعني أن العقد قد يبدأ كعقد           حتمالاإلو
ومن وجهة نظر المجلـس فـإن مطلـب         .  تحتماالاإلتأمين مع مرور الوقت أو مع إعادة تقييم         

توجها يتطلب   المجلس   إعتماد من ذلك    وبدالً شاقاًالمراقبة المستمرة على مدى حياة العقد قد يكون         
 مـن   ٢٨ب-٢٢إن التوجيه في الفقرات ب    .  اتخاذ مثل هذا القرار مرة واحدة فقط في بداية العقد         

هذا المعيار يركز على ما إذا كانت األحداث المؤمن منها قد تؤدي بشركة التأمين إلى دفع مبـالغ                  

  .إضافية يتم تقريرها لكل عقد على حدة
  

بأن مخاطر التأمين تكون هامة إذا كان        ٥ودة العرض   مس إقتراحاعترض بعض المجاوبين على      ٣٦إستنتاج

من شأن حدث معقول أن يسبب خسارة ليست بسيطة، وقد أوضحوا أن هذا الفهم من قبل المجلس                 

وا اإلشارة إلى   إقترح من ذلك    وبدالً.  ستخدامإللمخاطر التأمين الهامة قد يفتح المجال أمام إساءة ا        

 حيـث أن مـن شـأنه أن         قتراحإلإال أن المجلس رفض هذا ا     . اإلمكانية المعقولة للخسائر الهامة   

يتطلب من شركة التأمين مراقبة مستوى مخاطر التأمين بشكل مستمر وهو ما يثير الحاجة إلـى                

وقد يكون من الصعب تطبيق هذا المفهـوم علـى سـيناريوهات            .  إعادة التصنيف بشكل متكرر   

من المجلس توضيح ما إذا كان التقييم يجب أن         وبالفعل طلب بعض المجاوبين     .  الكوارث البعيدة 

 هـذا المعيـار المـصطلحات       إستكمالوأوضح المجلس ومن أجل     .  يتضمن هذه السيناريوهات  
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 توضيح الحاجة إلهمال السيناريوهات ذات المحتوى التجـاري         إستبدال) أ: (المستخدمة من خالل  

  ".بسيط"محل مصطلح " غير جسيم"إحالل مصطلح ) ب(محل مفهوم السيناريو المقبول، 
  

 األهمية بـسبب عـدم      ختبارطلب بعض المجاوبين من المجلس توضيح أسس المقارنة بالنسبة إل          ٣٧إستنتاج
وقـد  .  ٥مسودة العرض   في  " التدفقات النقدية الصافية الناشئة عن العقد     "التأكد حول معنى عبارة     

إال أن  . تأمين من العقد  أشار البعض إلى أن هذا قد يتطلب مقارنة مع الربح الذي تتوقعه شركة ال             
ذلك لم يكن قصد المجلس والذي من شأنه أن يقود إلى نتيجة مستحيلة تتمثل بأن أي عقـود ذات                   

 هذا المعيار أكد المجلـس فـي        إستكمالومن أجل   .  ربحية قريبة من الصفر قد يعتبر عقد تأمين       
   -: أن٢٨ب-٢٢الفقرات ب

وقد .  اء في حال حدوث الحدث المؤمن منه    المقارنة الواجبة هي بين المبالغ مستحقة األد        )أ (

 عقدا كانت فيه منافع الوفاة في عقد مرتبط         ٣-١تناولت إرشادات التنفيذ في المثال تنفيذ       

  . من قيمة الوحدةة بالمائ١٠١بالوحدة هي 

إن تكاليف التخلي التي قد يتم التنازل عنها عند الوفاة ليست ذات صلة في تقييم مقـدار                   )ب (
لتي ينقلها العقد لكون التنازل ال يعوض حامل الوثيقة عـن المخـاطر             مخاطر التأمين ا  

 في إرشادات التنفيذ هـي ذات       ٢٤-١ و   ٢٣-١وتصبح األمثلة تنفيذ    .  سابقاًالموجودة  
  .صلة بذلك

  

 ات التأمينإلتزام حقوق وإنقضاء
 

ات التأمين امإلتز حقوق وإنقضاء بعض المجاوبين التوقف عن معاملة العقد كعقد تأمين بعد        إقترح  ٣٨إستنتاج

 قد يتطلب من شركة التأمين أن تضع أنظمة جديدة لتحديـد هـذه              قتراحإلإال أن هذا ا   .  المحتملة

قـوق   الح إنقـضاء تبين أن عقد التأمين يبقى كذلك إلى حين         ) ٣٠ب  (العقود، وبالتالي فإن الفقرة     

  .بباتإرشادات التنفيذ العقود ثنائية المس من ١٩. ٢تناول المثال .  اتلتزامواإل
  

ـ  العقد كعقد تأمين إذا كانت حقـوق و        إعتبار بعض المجاوبون أنه ينبغي عدم       إقترحو  ٣٩إستنتاج ات إلتزام

:  يتضمن هذا المعيار مادة قد تكـون ذات صـلة         . جداًالتأمين المحتملة  تنقضي بعد مدة قصيرة        

قـرة   الترتيبات التي تفتقر للمضمون التجـاري وتبـين الف         ستبعادالحاجة إل ) ٢٣ب(توضح الفقرة   

 في بعض العقود التي تتـضمن التنـازل         مسبقاًعدم وجود نقل هام للمخاطر الموجود       ) ب/٢٤ب(

  .عن عقوبات التخلي عند الوفاة
  

  التجزئة 
ات والودائـع   ستثمارإل تعريف عقود التأمين يميز عقود التأمين ضمن نطاق هذا المعيار عن ا            إن ٤٠إستنتاج

  إيـداعياً  مكونـاً د من عقود التأمين تتضمن      ، إال أن العدي   ٣٩معيار المحاسبة الدولي    ضمن نطاق   

 إذا كـان هنـاك أداة ماليـة         ٣٩معيار المحاسبة الدولي     قد يكون ضمن نطاق      مكوناً أي    (هاماً

فتراضية فإن لكافة عقود التأمين مكـون إيـداعي صـريح أو            إلو بالفعل من الناحية ا    ). منفصلة

ع الرسوم قبل فترة المخاطرة، وبالتالي فإن        منه دف  مطلوباًضمني ألن حامل الوثيقة عادة ما يكون        

  . عند تسعير العقدعتباراإل تأخذه شركة التأمين بعين عامالًالقيمة الزمنية للمال قد تكون 

  



  ٤الية المعيار الدولي إلعداد التقارير الم
 اتستنتاجأساس اإل

 

   لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة  حق التأليف ل©     ٥٧٠

من أجل تخفيض الحاجة لإلرشاد بخصوص تعريف عقد التأمين يجادل البعض بأن على شـركة                 ٤١إستنتاج

  -:، ويكون للتجزئة النتائج التاليةالتأمين أن تفصل المكون اإليداعي عن المكون التأميني

  .يتم قياس المكون التأميني كعقد تأمين  )أ (

 إما بالتكلفة المطفـأة أو      ٣٩معيار المحاسبة الدولي    يتم قياس المكون اإليداعي بموجب        )ب (

  .بالقيمة العادلة وهو ما قد ال يتفق مع األساس المستعمل في عقود التأمين

 إنما تغييـرات فـي المـسؤولية        إيراد تعتبر   إن مقبوضات الرسوم للمكون اإليداعي ال       )ج (

  . وتعتبر عالوة المبلغ المستلم لعناصر التأمين يعترف بها تماماً كإيراد.اإليداعية

 قسم من تكاليف المعاملة المتحقق عند البداية ضمن المكـون اإليـداعي إذا              إحتسابيتم    )د (

  . أثر ماديحتسابإلكان لهذا ا

  
  -:إليداعية يجادلون بأنإن المؤيدين لتجزئة المكونات ا  ٤٢إستنتاج

على المؤسسة أن تحاسب المكون التأميني لعقد التأمين بنفس الطريقة بالنسبة ألداة مالية               )أ (
  .أخرى مماثلة ال تنقل مخاطر تأمين هامة

 ت، والتشابه بين المنتجا   )والعكس(إن توجه البنوك في بعض الدول لتملك شركات تأمين            )ب (
اإلدارة المالية تقترح بأن تقوم شركة التأمين والبنوك        التي تقدمها قطاعات إدارة التأمين و     

  .والمدراء الماليون بمحاسبة المكون اإليداعي بطريقة مشابهة

 المحض والتأمين المحـض     ستثماراإل تبيع العديد من المجموعات منتجات تتراوح بين          )ج (
طـاع  نقإلومن شأن التجزئة أن تؤدي إلى تجنب ا       .  ت بين هذا وذاك   حتماالاإلمع كافة   

الحاد في المحاسبة بين المنتج الذي ينقل ما يكفي من المخاطر التأمينية ليعتبر عقد تأمين               
  . ضمن نوع آخروبين منتج آخر يقع هامشياً

يجب أن تميز البيانات المالية بوضوح بين العوائد الممتازة المتأتية من المنتجات التـي                )د (
تـازة  التـي هـي فـي حقيقتهـا           تنقل مخاطر التأمين الهامة ومقبوضات الرسوم المم      

  . أو إيداعإستثمارمقبوضات 
  

 ضرورة تجزئة المكون اإليداعي إذا تم اإلفصاح عنـه          ١٩٩٩تقترح ورقة القضايا المنشورة عام       ٤٣إستنتاج
إال أن  . بصراحة لحامل الوثيقة أو كان من الممكن التعرف عليه بوضوح مـن نـصوص العقـد               

  -: التجزئة لألسباب التاليةالمعلقين على ورقة القضايا بشكل عام يعارضون

أن المكونات مرتبطة مع بعضها كما أن قيمة المنتجات المرتبطـة ليـست بالـضرورة                 )أ (

  .لهذه المكوناتمساوية لمجمل القيم الفردية 

  .تتطلب التجزئة تغييرات جوهرية ومكلفة في األنظمة  )ب (

خـضع لرقابـة    يتم تنظيمها كأعمال تـأمين وت     واحداً   منتجاًتعتبر العقود من هذا النوع        )ج (

  . التأمين، ويجب أن تعامل بطريفة مماثلة لغايات اإلبالغ الماليمشرفي

يفضل بعض مستعملي األدوات المالية إما أن تتم تجزئة كافة المنتجـات أو أن ال تـتم                   )د (

تجزئة أي منها، ذلك أنهم يعتبرون المعلومات المتعلقة بمجمل تدفقات العوائد الممتـازة             

 الثابت لمعيار قياس واحد قد يكون أكثر فائدة كعامل مـساعد          تعمالسإلإن ا .  مهماً عامالً
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 أكثر من خلط أساس قياس المكون اإليداعي مع أسس قياس أخـرى             اإلقتصاديللقرار  

  .للمكون التأميني

  
 أن على شركة التأمين أو حامل الوثيقة عدم         مسودة بيان المبادئ  ت  إقترحفي ضوء هذه المناقشات      ٤٤إستنتاج

فتراض بأن معاملة المكـونين سـتكون       إل، إال أن ذلك يتعارض مع أساس ا       تجزئة هذه المكونات  

المرحلة تسمح بأنواع مختلفـة     هذه   لكون   ١متشابهة بشكل معقول، وهو ما ال ينطبق في المرحلة          

 تغييرات مكلفة في    إشتراطمن المعامالت المحاسبية للمكونات التأمينية، إال أن المجلس لم يرغب ب          

 التجزئة  إشتراطوعليه فقد قرر المجلس     .  ٢المحتمل مراجعتها في المرحلة      يكون من    ١المرحلة  

 ١٢-١٠الفقـرات   (فقط عندما يكون من األسهل تطبيقها وعندما يكون األثر عادة أكبر ما يمكن              

  ). من إرشادات التنفيذ٣من هذا المعيار والمثال تنفيذ 
  

االت التي تكون التجزئة فيها مطلوبـة       يدرك المجلس عدم وجود تمييز من ناحية المفهوم بين الح          ٤٥إستنتاج

ويعتبر المجلس من جهة أن التجزئة مناسبة للعقـود الكبيـرة           .  وتلك التي ال تكون فيها مطلوبة     

المصاغة بشكل خاص كبعض عقود إعادة التأمين المالية إذا كان من شأن عدم تجزئتها أن يؤدي                

دية في الميزانية العمومية، وهو ما تكـون لـه           المالية التعاق  اتلتزاماإلإلى اإلغفال التام للحقوق و    
كما أن  .  بشكل مقصود للوصول إلى نتيجة محاسبية محددة       تم صياغته أهمية خاصة إذا كان العقد      

  . أقل أهمية بالنسبة لهذه العقود٤٣ إستنتاجالمشكالت العملية المبينة في الفقرة 
  

علـى الحيـاة   التقليدية يرة لعقود التأمين ومن جهة أخرى فإن تجزئة أقيام التخلي في المحافظ الكب  ٤٦إستنتاج
كما أن عدم تجزئة    .  ١تتطلب تغييرات جوهرية في األنظمة تتجاوز المدى المقصود من المرحلة           

 مـن الميزانيـة     نهائيـاً ، إال أنه ال يقود إلى حذفها        اتلتزاماإلهذه العقود قد يؤثر على قياس هذه        
ك فإن الرغبة بالوصول إلى نتيجة محاسبية معينـة ال    وباإلضافة إلى ذل  .  العمومية لشركة التأمين  

  .يحتمل أن تؤثر على التكوين الدقيق لهذه المعامالت
  

على الحياة بمبلغ يختلف بشكل هام      التقليدي  إن منح حامل الوثيقة الخيار بالتخلي عن عقد التأمين           ٤٧إستنتاج

 من شـركة    ٣٩ي  معيار المحاسبة الدول  عن المبلغ المسجل هو عبارة عن مشتق ضمني، ويتطلب          

وسيكون لهذه المعاملة نفس السلبيات الموصـوفة فـي         .  التأمين أن تفصله وتقيسه بالقيمة العادلة     

 من هذا المعيار تستثني شـركة       ٨الفقرة السابقة كتجزئة القيمة المتخلى عنها، وبالتالي فإن الفقرة          

إال أن المجلس  . د التأمين التأمين من تطبيق هذا المتطلب لبعض خيارات التخلي المتضمنة في عقو          

 المتعلق بخيار التخلي في األدوات المالية غير التأمينية         ستثناءإل لخلق ا  عملياً أو   نظرياً سبباًال يجد   

  . الصادرة عن شركات التأمين أو غيرها
  

 على األسس التالية باإلضافة إلى األسباب ١اعترض بعض المجاوبين على التجزئة في المرحلة  ٤٨إستنتاج
  -:٤٣ إستنتاجها في الفقرة المنصوص علي

وال يكـون بإمكـان شـركة       .  تصاغ عقود التأمين عادة وتسعر وتدار كحزم من المنافع          )أ (

 منها، وبالنتيجة فإن أي تجزئـة تكـون         جزءاًتفاقية أو أن تبيع     إلالتأمين منفردة أن تنهي ا    

 تكن بنية   ينبغي عدم تجزئة عقود التأمين ما لم      .  مطلوبة لمجرد المحاسبة سيكون مصطنعاً    

  .عقد التأمين مصطنعة بشكل واضح

قد تتطلب التجزئة تغييرات واسعة في األنظمة يكون من شأنها أن تزيـد العـبء اإلداري       )ب (

  .٢ وال يكون هناك حاجة لها في المرحلة ٢٠٠٥لعام 
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 لتزاماإل مالءة إختبارد المجلس على ـة إذا أكـ التجزئشتراطون هناك حاجة إلـلن تك  )ج (

تأمين الهام بشكل أضيق، وأكد أن العقود المجمعة بشكل مصطنع هي مخاطر ال وعرف

  .عقود منفصلة

  .غامضة ولم تحدد المبدأ الذي تنطوي عليه ٥مسودة العرض كانت شروط التجزئة في   )د (

الممارسات  فإن شركات التأمين تعتمد      عتمادإلمعايير ل  ٥مسودة العرض   وحيث لم تقترح     ) هـ     (

 واألصول قد حـذفت  اتلتزاماإلللتوصل إلى ما إذا كانت  عموماًا المتعارف عليهالمحلية 

  .وهو ما ينفي األسباب المبينة للتجزئة

 بقسط المكون اإليـداعي كحركـة فـي الميزانيـة           اإلعترافإذا تمت تجزئة عقد ما فيتم         )و (

 سـابقاً  ذلك قد يكـون      إشتراطإن  ). أي مقبوضات إيداع  (العمومية ال كإيراد من األقساط      

  . الشاملةاإليرادات قبل أن ينهي المجلس مشروعه فيما يتعلق بتقارير ألوانه
  

  -:بعض المعايير األخرى المقترحة للتجزئة ٤٩إستنتاج

.   علـى األقـل    دائماً بها   مسموحاًينبغي تجزئة كافة العقود أو أن التجزئة ينبغي أن تكون             )أ (
  .التجزئة مطلوبة في كل من أستراليا ونيوزيلندا

ولـيس المكونـات   ) مثل المكونـات الخدميـة  (ات غير التأمينية    ينبغي تجزئة كافة المكون     )ب (
  .اإليداعية فقط

ال ينبغي أن تكون التجزئة مطلوبة إال عندما تكون المكونات منفصلة تماما أو عندما يكون                 )ج (
  .سم حامل الوثيقةإهناك حساب ب

تالي ينبغي   وبال لتزامإل با اإلعترافقد تؤثر التجزئة على تقديم العوائد أكثر مما تؤثر على             )د (
 المبلغ عنها وكان مـن      اإليرادات إذا كان لها أثر هام على        أيضاًأن تكون التجزئة مطلوبة     

  .السهل إنجازها

  
أي التـدفقات   ( ألغراض التجزئة ينبغي أن يكون ذو جانبين         ختباراإلن بأن   يجادل بعض المجاوب   ٥٠إستنتاج

 ذو الجانـب الواحـد      ختبـار إلا من   بدالً) يستثمارإلالنقدية للمكون التأميني دون تدخل المكون ا      
أي أن ال تؤثر التدفقات النقدية من المكون التأميني على التدفقات           ( ٥مسودة العرض   المقترح في   

في بعض عقود التأمين    : وهنا مثال يتبين منه الفرق الناتج عن ذلك       ).  النقدية من المكون اإليداعي   
مثل (قيمة المكون اإليداعي    ) ب(غ المحدد و  المبل) أ(على الحياة تكون منفعة الوفاة هي الفرق بين         

 بشكل منفصل، إال أن     يتم قياسه ، وعليه فإن المكون اإليداعي يمكن أن        ) المرتبط بالوحدة  ستثماراإل
  .منفعة الوفاة تعتمد على قيمة الوحدة وبالتالي فإن المكون التأميني ال يمكن قياسه بشكل منفصل

  
ن شركات التأمين وضـع أنظمـة لتجزئـة المنتجـات            م ١قرر المجلس أن ال تتطلب المرحلة        ٥١إستنتاج

 على الشرط الـذي يتـضمن       عتماداإلالمنصوص عليها في الفقرة السابقة،  إال أن المجلس قرر           

ـ اإل بجميع الحقـوق و    اإلعتراف من متطلب التجزئة إذا تم       ستثناءإلا  بموجـب المكـون     اتلتزام

  . مناسبةوإذا لم تتم تلبية هذا الشرط تكون التجزئة.  اإليداعي
  

وقد جادل البعض أنه من غير المهم ما إذا كان المكون التأميني يؤثر على المكـون اإليـداعي،                   ٥٢إستنتاج

وا أن يكون المكون اإليداعي موجودا إذا كان حامل الوثيقة سيتلقى حدا أدنى مـن مبلـغ                 إقترحو

حدوث الحدث  في حال عدم    (محدد من التدفقات النقدية المستقبلية إما على شكل عائد من األقساط            

إال أن المجلس الحظ أن     ). في حال حدوث الحدث المؤمن منه     (أو كمستردات تأمين    ) المؤمن منه 
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هذا التركيز على التدفق النقدي ال يؤدي إلى التجزئة في حال كانت األداة المالية وعقد التأمين قد                 

ونات تعادل التدفقات تم جمعهما بشكل مصطنع في عقد واحد، وكانت التدفقات النقدية من أحد المك           

  .ويرى المجلس أن النتيجة غير متناسبة وقد تتم إساءة استغاللها.  النقدية من مكون آخر
  

وهـو مـا     ٥مسودة العـرض    وبإيجاز فإن المجلس قد أبقى على التوجه كما هو بشكل عام في              ٥٣إستنتاج
ة عن المكـون     الناشئ اتلتزاماإل بالحقوق و  اإلعتراف لضمان   مطلوباًيتطلب التجزئة إذا كان ذلك      

وإذا لم تـتم تلبيـة سـوى        .   بشكل منفصل  اتلتزاماإلويمكن أن قياس تلك الحقوق و     .  اإليداعي
  .الشرط الثاني فإن هذا المعيار يسمح بالتجزئة ولكنه ال يشترطها

  
 بعض المجاوبون أنه إذا كان العقد قد تم فصله بشكل مصطنع من خالل اللجوء إلى رسائل                 إقترح ٥٤إستنتاج

ولم يتطرق المجلس إلى ذلك لكونه      .  كونات المنفصلة للعقد ينبغي دراستها مجتمعة     جانبية فإن الم  
أي محاسـبة المعـامالت     ( أوسع بالنسبة لعمل المجلس المستقبلي المحتمل على الرابط          موضوعاً

 إلـى العقـود   ٢٥وتشير المالحظة في ذيل الفقرة ب ).  المنفصلة التي تتصل ببعضها بطريقة ما   
  .فس الطرف المقابلالمتزامنة مع ن

  

  المشتقات المناخية
  

 العقود التي تتطلـب الـدفع المبنـي علـى     سابقاً قد استثنى ٣٩معيار المحاسبة الدولي   إن نطاق    ٥٥إستنتاج
إذا كانت مبنية علـى متغيـرات       (المتغيرات الجوية أو الجيولوجية أو المتغيرات المادية األخرى         

  -:المناسب أن يتم تقسيم هذه العقود إلى فئتينومن ).   بالمشتقات المناخيةأحياناًمناخية توصف 

العقود التي ال  تتطلب الدفع إال في حال توفر مستوى معين مـن متغيـرات المنـاخ أو                     )أ (
المتغيرات المادية أو المتغيرات المادية األخرى التي تؤثر بشكل سلبي على حائز العقـد،              

  .عياروتعتبر هذه العقود عقود تأمين كما تم تعريفها في هذا الم

العقود التي تتطلب الدفع المبني على مستوى معين من المتغير ذي العالقة بغض النظـر                 )ب (
 سـتثناء إلوهذه مشتقات يلغي هذا المعيار ا.  العقدحاملعما إذا كان هناك تأثير سلبي على      

  . ٣٩معيار المحاسبة الدولي السابق من النطاق لجعلها تخضع لنطاق 
 

ابق من النطاق بشكل أساسي ألن حائز العقد قد يستعمل هـذا المـشتق               الس ستثناءإللقد تم إيجاد ا    ٥٦إستنتاج
 عقد التأمين، إال أن تعريف عقد التأمين في هذا المعيار الحـالي يتـضمن               إستخدامبطريقة تشبه   

أساسا مبدئيا لتقرير أي من تلك العقود يتم التعامل معها كعقود تأمين وأيها يـتم التعامـل معهـا                   
 أنظر (٣٩معيار المحاسبة الدولي     من النطاق من     ستثناءإلقد أزال المجلس ا   وبالتالي ف .  كمشتقات
تقع هذه العقود ضمن إطار هذا المعيار إذا كان الدفع          ).  من الملحق ج من هذا المعيار      ٣الفقرة ج 
 على التغييرات في المتغير المادي وكانت هذه المتغيـرات محـددة بالنـسبة ألحـد              بناءاً محتمالً

  . في كافة الحاالت األخرى٣٩معيار المحاسبة الدولي وكانت ضمن نطاق أطراف العقد 
  

  -: بعض المجاوبين أن يتم التعامل مع متغير المناخ كما يليإقترح ٥٧إستنتاج
 أن يكون له أثر كبير في التخفيف مـن التعـرض للمخـاطرة              متوقعاًكعقد تأمين إذا كان       )أ (

  .الحالية
  .كأداة مالية مشتقة في الحاالت األخرى  )ب (

  
فعلى سبيل المثـال    . دل البعض بأن بعض المشتقات المناخية هي في جوهرها عقود تأمين          وقد جا  ٥٨إستنتاج

وبموجب بعض العقود بإمكان حامل الوثيقة أن يطالب بمبلغ محدد في حال كانت مستويات هطول              
وقد تم شراء العقد للحصول على التـأمين ضـد          .  المطر عند توقعات أقرب محطة رصد جوي      
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ال أنه قد تم تنظيمه بهذه الطريقة لصعوبة قياس الخسارة الفعلية وبـسبب              هطول المطر إ   إنخفاض
ومن الممكـن   . المجازفة المعنوية المتمثلة بالحصول على قياس الهطول على أمالك حامل الوثيقة          

من الناحية المنطقية توقع أن يكون الهطول في أقرب محطة رصد هو الذي يؤثر علـى حامـل                  
.  بالنسبة لطرف في العقد    ليس محدداً ) الهطول أي   (لمادي المحدد في العقد     الوثيقة إال أن المتغير ا    

وبالمثل فإن بعض شركات التأمين تستعمل المشتقات المناخية كتحوط من عقـود التـأمين التـي                
  .يصدرونها ويعتبرونها مشابهة لعقود إعادة التأمين

  
ذا المعيـار كونهـا أدوات يمكـن         المشتقات المناخية من نطاق  ه      إستثناء البعض أن يتم     إقترحو ٥٩إستنتاج

المتاجرة بها وتعامل مثل المشتقات األخرى ولها قيمة سوقية معتبرة أكثر من مجرد عدم وجـود                
  .عالقة تعاقدية بين حامل العقد والحدث الذي يرتب الدفع

  
حامل والذي يكون فيه األثر السلبي على       (يميز المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية عقد التأمين          ٦٠إستنتاج

والتي ال  (عن األدوات األخرى كالمشتقات والمشتقات المناخية       )  للدفع مسبقاًالوثيقة شرطا تعاقديا    
وعلـى الـرغم مـن أن       ).  للدفع مسبقاً  تعاقدياً يكون فيها األثر السلبي على حامل الوثيقة شرطاً       

أن هذا التمييز   ومن وجهة نظر المجلس     ). الطرف المقابل قد يستخدم األداة كتحوط للخطر الحالي       
مهم وعملي  ومن األسهل أن يستند التصنيف على أحكام العقد ال على تقييم الدافع لدى الطـرف                  

مـسودة  وبالنتيجة لم يدخل المجلس تعديالت على مقترحـات         ).  أي التحوط أو التداول   (المقابل  
  .للتعامل مع المشتقات المناخية ٥العرض 

  
  ات من النطاقستثناءاإل

 هذا المعيار عدة أمور قد ينطبق عليها تعريف عقد التأمين إال أنها ستكون مغطـاة                يستثني نطاق  ٦١إستنتاج
وتتناول الفقرات التاليـة    ). ٤الفقرة  (بالمعايير الدولية الحالية أو المستقبلية إلعداد التقارير المالية         

  -:ما يلي
  ؛)٦٨-٦٢إستنتاج الفقرات  (اإلئتمانالضمانات المالية والتأمين ضد مخاطر   )أ (

  ؛)٧٢-٦٩ إستنتاجالفقرات (الة المنتجات كف  )ب (

  ؛ و)٧٣ إستنتاجالفقرة (المحاسبة من قبل حامل الوثيقة   )ج (

  ).٧٦-٧٤ إستنتاجالفقرات  (مسبقاًعقود الخدمات المدفوعة   )د (
  

  الضمانات المالية والتأمين ضد مخاطر اإلئتمان
  

لس عقـد الـضمانة      سبب إستنتاج المج   ٣٩يشرح أساس اإلستنتاجات في معيار المحاسبة الدولي         ٦٢إستنتاج
  .المالية

  

  ]تم إلغائها[ ٦٨- ٦٣إستنتاج
  

 كفالة المنتجات
  

تلبي كفالة المنتج وبشكل واضح تعريف عقد التأمين إذا كانت الجهة التي تصدرها تقـوم بـذلك                   ٦٩إستنتاج
، ويشمل نطاق هذا المعيار الدولي      )كالمصنع أو الموزع أو تاجر التجزئة     (بالنيابة عن طرف آخر     

  .هذه الكفاالت
  

 تعريف عقد   أيضاًلمنتج الصادرة مباشرة عن المصنع أو الموزع أو تاجر التجزئة تلبي            إن كفالة ا   ٧٠إستنتاج
 إال أن المخـاطرة تنـشأ عـن         ذاتياً تأميناًوعلى الرغم من أن البعض قد يعتقد أن ذلك          . التأمين

وقد يعزو البعض ذلك إلى أن تعريف عقـد التـأمين           .   التعاقدية في مواجهة المستهلك    اتلتزاماإل
 أن يستثني هذه الكفاالت المباشرة لكونها ال تنطوي على نقل للمخاطرة مـن البـائع إلـى                  ينبغي
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 هذه الضمانات   إستثناءأما وجهة نظر المجلس فتتمثل في أن        .   قائم لتزامالمشتري إال أنها تحديد إل    
  .من تعريف عقد التأمين قد يعقد التعريف من أجل منفعة هامشية

  
شرة تخلق تحديات اقتصادية كتلك التي تخلقها الكفاالت الصادرة بالنيابة          ومع أن هذه الكفاالت المبا     ٧١إستنتاج

فإن نطاق هـذا    ) أي شركة التأمين  (عن المصنع أو الموزع أو تاجر التجزئة من قبل طرف آخر            
معيـار المحاسـبة    المعيار يستثنيها ألنها ذات عالقة وثيقة ببيع البضائع موضوع البحـث وألن             

التـي يـتم      "اإليراد"  ١٨معيار المحاسبة الدولي     المنتجات بينما يتناول      يتناول كفالة  ٣٧الدولي  
  .الحصول عليها  من هذه الكفاالت

  
 اإلعتـراف  مـن أجـل   اتلتزاماإل يتعلق باألصول و  أسلوباًوفي مشروع منفصل يدرس المجلس       ٧٢إستنتاج

  .تجات المباشرةوإذا تم تطبيق هذا األسلوب فقد يتغير النموذج المحاسبي لكفالة المن.  اإليراداتب
  

 محاسبة حامل الوثيقة
  

ال يتناول هذا المعيار المحاسبة واإلفصاح من قبل حامل الوثيقة لعقـود التـأمين المباشـرة ألن                  ٧٣إستنتاج
ويعتزم المجلس أن يتناول محاسبة حامل الوثيقـة        .  ١المجلس ال يعتبرها أولوية بالنسبة للمرحلة       

 حول  ٢٠٠٢ في فبراير     الدولية ةايير المحاسب مجلس مع   من التحديث تقرير   أنظر (٢في المرحلة   
وتتناول المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية      ).  مناقشة المجلس لموضوع محاسبة حامل الوثيقة     

  -:بعض جوانب المحاسبة من قبل حامل الوثيقة بالنسبة لعقود التأمين

تـأمين للنفقـات     محاسبة التعويضات من شـركة ال      ٣٧معيار المحاسبة الدولي    يتناول    )أ (
  .المطلوبة من أجل تسوية المخصصات

 والمعدات  والمصانع بعض جوانب تعويض الممتلكات      ١٦معيار المحاسبة الدولي    يتناول    )ب (
  .من قبل أطراف ثالثة في حال تلفها أو ضياعها أو التخلي عنها

رات ألن محاسبة حامل الوثيقة تقع خارج نطاق هذا المعيار فإن تسلسل المعايير في الفق               )ج (
 في التقـديرات  ات التغيير،السياسات المحاسبية  "٨معيار المحاسبة الدولي  من   ١٢-١٠

-٧٧ إسـتنتاج  الفقـرات  أنظر( ينطبق على محاسبة حامل الوثيقة  "المحاسبية واألخطاء 
٨٦(.   

معيار المحاسـبة   ات حامل الوثيقة بموجب عقود التأمين خارج نطاق         إلتزامتقع حقوق و    )د (

  .٣٩ المحاسبة الدولي معيار و ٣٢الدولي 

  

 مسبقاًعقود الخدمات المدفوعة 
  

يـشمل بعـض العقـود       ٥مسودة العـرض    أشار بعض المجاوبين إلى أن التعريف المقترح في          ٧٤إستنتاج
وألن هذه العقود ال تعتبـر عـادة        .   لتقديم الخدمة والتي ال تكون تكاليفها محققة       مسبقاًالمدفوعة  

 هذه العقـود    إستثناءن يقوم المجلس بتغيير التعريف أو        هؤالء المجاوبون أ   إقترحعقود تأمين فقد    
   -:من نطاق هذا المعيار، وقد أورد المجاوبون مثالين محددين

الخدمات محددة األتعاب إذا كان مستوى الخدمة يعتمد على حدث غير مؤكـد كعقـود                 ) أ(
يـستند رسـم    .  الصيانة إذا وافق مزود الخدمة على إصالح معدات معينة بعد تعطلها          

خدمة الثابتة على عدد محدد من األعطال على الرغم من عـدم حتميـة أن تتعطـل                 ال
عينيـا  (وتؤثر أعطال اآلالت بشكل سلبي على مالكها ويعوض العقد هذا المالك            . اآلالت

  ).وليس بالنقد
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إذا كان لكل   ) ١: (بعض أنواع المساعدة في حال تعطل السيارات حسب الشروط التالية           ) ب(
 عليها تقدم معظـم الخدمـة       عتماداإللكون دوريات الخدمة التي يتم      عطل تكلفة متدنية    

إذا كانـت   ) ٣(إذا كان مستخدم السيارة يدفع مقابل اإلصالحات والقطع،         ) ٢(المطلوبة،  
إذا كـان  ) ٤(مسؤولية مقدم الخدمة تنحصر في إيصال السيارة إلـى وجهـة محـددة،       

، )والتكاليف المتـصلة بهـا    (عدة  باإلمكان خالل ساعات معرفة مدى الحاجة إلى المسا       
  .إذا كان عدد الطلبات الخارجية محدودا) ٥(و

  
رتأى المجلس عدم وجود سبب جوهري لتغيير تعريف عقد تأمين أو لتغيير نطاق هذا المعيـار                إ ٧٥إستنتاج

 من هذا المعيـار أن      ٧ و ب  ٦توضح الفقرتان ب  .  على ضوء المثالين اللذين ذكرهما المجاوبون     
.   بشكل خاص في هذين المثالين ألسباب ماديـة مرهقاً ال يبدو ١ بهذا المعيار في المرحلة    لتزاماإل

  .٢ في المرحلة ستنتاجوقد يحتاج المجلس إلى مراجعة هذا اإل
  

 كانـت موجهـة بـشكل أساسـي          ٥مسودة العرض   جادل بعض المجاوبين بأن المقترحات في        ٧٦إستنتاج
متناع إلوا أن على المجلس ا    إقترحوقد  .  خاص ها شركات تأمين بشكل   إعتبارللمؤسسات التي يتم    

عن فرض هذه المقترحات على المؤسسات ذات المقدار القليل من المعامالت التي هي من النـوع   
وقد تناول كل   .  وقد خلص المجلس إلى أن هذه التعليقات تتعلق بالمادية بشكل خاص          .  المقصود

 موضـوع   ٨ ار المحاسـبة الـدولي    يمع و " البيانات المالية  عرض"١ ار المحاسبة الدولي  يمعمن  
 محـدد فـي هـذه       إستثناءالمادية، وقد قرر المجلس عدم الحاجة إلى المزيد من اإلرشاد أو الى             

  .الحالة
  

 اإلعفاءات المؤقتة من بعض المعايير الدولية األخرى إلعداد التقارير المالية 
  

ايير التي ينبغي علـى المؤسـسة        تدرج المع  ٨ ار المحاسبة الدولي  يمع من   ١٢-١٠تحدد الفقرات    ٧٧إستنتاج
ها في تطوير سياسة محاسبية في حال عدم وجود معيار دولي إلعـداد التقـارير الماليـة              إستعمال

ومن دون التغييرات التي تم إدخالها على هذا المعيار فـإن           .  ينطبق بشكل خاص على هذه الحالة     
 قد تحتاج لتقييم ما     ٢٠٠٥لمالية في عام    شركة التأمين التي تعتمد المعايير الدولية إلعداد التقارير ا        

وفي غياب الدليل قد يكون     .  إذا كانت سياساتها المحاسبية لعقود التأمين تنسجم مع هذه المتطلبات         
 قد يكون   مقبوالً ألن تحديد ما يمكن أن يكون        مقبوالًهناك عدم تأكد بخصوص ما يمكن أن يكون         

 تتبعهـا تغييـرات     ٢٠٠٥ تعديالت جوهرية فـي      وقد تقوم بعض شركات التأمين بإدخال     .  مكلفا
  .٢جوهرية أخرى في المرحلة 

  

 مما لن   ١من أجل تجنب انقطاع العمل غير الضروري بالنسبة للمعدين والمستخدمين في المرحلة              ٧٨إستنتاج
 فقد قرر المجلس حصر حاجة شركات التـأمين لتغييـر سياسـاتها    ٢نتقال إلى المرحلة  إليسهل ا 

  -:وقد قام المجلس بذلك من خالل اإلجراءات التالية. ينالمحاسبية في عقود التأم

 الذي يحدد المعايير التـي      ٨ مؤقت من التدرج في معيار المحاسبة الدولي         إستثناءوضع    )أ (
تستخدمها المؤسسة في وضع سياسة محاسبية إذا لم ينطبق معيار دولي إلعداد التقارير             

  . التأمين ال على حاملي الوثائقوينطبق اإلعفاء على شركات.  المالية على هذا البند

ذات عالقـة   (تحديد أثر هذا اإلعفاء من التدرج من خالل خمـسة متطلبـات محـددة                 )ب (
 قيمة أصول   إنخفاض، و التقاص،  اإلعتراف، عكس   لتزاماإلبمخصصات الكوارث، كفاية    

  ). ١١٤-٨٧ إستنتاج الفقرات أنظرإعادة التأمين، 

-١٢٣ إسـتنتاج الفقـرات   (ة مع منع إدخالها      بعض الممارسات الحالي   إستمرارالسماح ب   )ج (
١٤٦.(  
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ستناد إلى أنها قد تـسمح بتبـاين واسـع          إلاعترض بعض المجاوبين على اإلعفاء من التدرج با        ٧٩إستنتاج
 العام على نحو يمنع البيانات المالية لشركة التأمين من عرض           اإلطاروبحاالت خروج عديدة من     

ولم يمنح المجلس اإلعفـاء مـن       . مكن مقارنتها بيانات يمكن فهمها وذات عالقة ويعتمد عليها وي       
 بسهولة بل اتخذ هذه الخطوة غير المألوفة لتقليـل انقطـاع    ٨معيار المحاسبة الدولي   التدرج في   

)  البيانـات عـن التوجهـات      إستمرارمثل حالة عدم    ( بالنسبة للمستخدمين    ٢٠٠٥العمل في عام    
  ).مثل التغييرات في األنظمة(وبالنسبة للمعدين 

  

 ١١إعفاءا مؤقتا من الفقرتين      "التنقيب عن المصادر المعدنية وتقييمها     " ٦مسودة العرض   تقترح   ٨٠إستنتاج
أي المالئمـة    (١٠فقـرة   وليس من ال  ) أي مصادر اإلرشاد   ( ٨معيار المحاسبة الدولي     من   ١٢و

ماليـة  إن هذا اإلعفاء المقترح أضيق مما ورد في المعيار الدولي إلعداد التقارير ال            ).  والموثوقية
وعلى العكس وألن   .  تترك نطاقا ضيقا نسبيا من القضايا دون معالجة         ٦مسودة العرض    ألن   ٤

 ٢ يترك العديد من الجوانب الجوهرية المتعلقة بمحاسبة عقود التأمين إلى المرحلة             ٤هذا المعيار   
لممكن أن   على عقود التأمين كان من ا       ٨معيار المحاسبة الدولي     من   ١٠فإن شرط تطبيق الفقرة     

كتمال وتغليب  إلامثل  يكون له آثار أكثر شمولية، وكانت شركات التأمين ستحتاج أن تتناول أمور             
  .المضمون على الشكل والحيادية

  
  

 البعض أن على المجلس وبشكل محدد أن يطلب من شركات التأمين أن تتبع متطلبـات                إقترحلقد   ٨١إستنتاج
في محاسبة عقود التأمين خـالل      ) عموماًليها  الممارسات الوطنية المتعارف ع   (المحاسبة المحلية   

 سياسات محاسبية ال تشكل قاعدة شـاملة للمحاسـبة مـن أجـل              إختبار من أجل منع     ١المرحلة  
المتعـارف  الوطنية  الممارسات  علما بأن تعريف    .   "نتقائيةإلا"  سابقاًالوصول إلى نتيجة محددة     

ت أخرى ذات عالقة بالتعريف قـد تنـشأ          قد يؤدي إلى مشكالت إضافة إلى مشكال       عموماًعليها  
 فـي   عمومـاً المتعارف عليها   الوطنية   بسبب عدم قيام بعض شركات التأمين بتطبيق الممارسات       

فعلى سبيل المثال تطبق بعض شركات التأمين غير األمريكية والمسجلة فـي الواليـات              .  دولهم
 يتجاوز ذلـك    وجدلياً -ر المألوف   ومن غي . عموماًالممارسات األمريكية المتعارف عليها     المتحدة  

  . أن يقوم المجلس بفرض متطلبات وضعتها جهة أخرى-صالحية المجلس 
  

قد ترغب شركات التأمين تحسين سياساتها المحاسبية لتعكس تطورات محاسبية أخرى ال نظيـر               ٨٢إستنتاج
 الدولية  قد ترغب شركة تأمين تتبنى المعايير     .  عموماًالممارسات الوطنية المتعارف عليها     لها في   

إلعداد التقارير المالية في تعديل سياساتها المحاسبية لعقود التأمين من أجل تحقيق درجة أعلى من               
معيار المحاسبة الدولي   التناسق مع السياسات المحاسبية التي تطبقها على عقود تدخل ضمن نطاق            

 والضمانات مـن    وبالمثل قد ترغب شركة التأمين في تطوير محاسبتها للخيارات الضمنية         .  ٣٩
خالل تناول القيمة الزمنية والقيمة الحقيقية حتى وإن لم يكن هناك تحسينات مشابهة قد تم إدخالها                

  .عموماًالممارسات الوطنية المتعارف عليها على 
  

 بإتباع السياسات المحاسـبية التـي       ستمرارإلوعليه فقد قرر المجلس أن بإمكان شركات التأمين ا         ٨٣إستنتاج
 المشار إليهـا    اتستثناءاإل مع بعض    للمرة األولى  ١طبقت متطلبات المرحلة    كانت تتبعها عندما    

ويمكن لشركة التأمين أن تحسن هذه السياسات التأمينية إذا تمت تلبية المتطلبات المحـددة              .  أدناه
  ). من هذا المعيار٣٠-٢١ الفقرات أنظر(

  

 تتضمن المالئمة   ٨ة الدولي   معيار المحاسب  من   ١٢-١٠إن المعايير المنصوص عليها في الفقرات        ٨٤إستنتاج
وقـد أراد   .   أمر غير مـألوف أبـدا      ومنح إعفاء من هذه المتطلبات وإن كان مؤقتاً       .  والموثوقية

وألن .  ٢المجلس أن يتخذ هذه الخطوة فقط كجزء من عملية انتقال سريعة ومرتبة إلى المرحلـة              
على الفترات المحاسـبية التـي      أنه لن ينطبق إال      ٥مسودة العرض   ت  إقترح فقد   إستثنائياإلعفاء  
" فقـرة الغـروب   " عبـارة    وقد سمى البعض هذا الحد الزمني مجـازاً       .  ٢٠٠٧ يناير   ١تبدأ قبل   

)SUNSET CLAUSE.(  
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  -: على التاليإعتماداً" فقرة الغروب"وقد اعترض العديد من المجاوبين على  ٨٥إستنتاج
سيكون هنـاك تـشوش      ف ٢ قبل بدء تنفيذ المرحلة      ٢٠٠٧إذا كان اإلعفاء ينتهي في العام         )أ (

 وسيكون من غير المناسب     ؛ وتكاليف على واضعي المعايير والمستعملين     إختاللملحوظ و 
  . في الوقت المناسب٢معاقبتهم إذا لم يكمل المجلس المرحلة 

 دون  ٢ على المجلس من أجل إنهاء المرحلة        على أنها تضع ضغطاً   " فقرة الغروب "قد تفهم     )ب (
  .ختباراإلحقيق وإجراء ما يكفي من التشاور والت

  

  .وقام بحذفها" فقرة الغروب"عتراضات على إلقبل المجلس صحة هذه ا
  

 وقد أقر المجلس    ٨معيار المحاسبة الدولي    قام المجلس باإلبقاء على بعض المتطلبات الناتجة عن          ٨٦إستنتاج
 ألن العديد مـن     ١ والقياس في المرحلة     اإلعترافبصعوبة إجراء تعديل تدريجي على ممارسات       

إال أن تجنـب    .  ٢حاسبة عقود التأمين هي ذات عالقة بجوانب لن تكتمل قبل المرحلة            جوانب م 
هذه المتطلبات المحددة سينتقص من المالئمة والموثوقية  بالنسبة للبيانات المالية لشركة التـأمين              

كما أن هذه المتطلبات ليست ذات عالقـة كبيـرة بالجوانـب األخـرى              .  إلى درجة غير مقبولة   
وقد تمـت مناقـشة     .   هذه المتطلبات  ٢ والقياس وال يتوقع المجلس أن تعكس المرحلة         عترافإلل

  -:النقاط أدناه
  

  )٩٣-٨٧ إستنتاجالفقرات (مخصصات الكوارث والتعويض الموازي   )أ (

  )١٠٤-٩٤ إستنتاجالفقرات  (لتزاماإلكفاية   )ب (

  )١٠٥ إستنتاجالفقرة  (اإلعترافعكس   )ج (

  )١٠٦ إستنتاجالفقرة (المعادلة   )د (

  )١١٤-١٠٧ إستنتاجالفقرات ( قيمة أصول إعادة التأمين إنخفاض  )هـ (
  

  مخصصات الكوارث والتعويض الموازي 
  

  

تعرض بعض عقود التأمين شركة التأمين إلى خسائر مرتبطة بالكوارث وتكون جسيمة إال أنهـا                 ٨٧إستنتاج
نـاتج عـن    غير متكررة وتنشأ عن الدمار في المنشآت النووية أو األقمار الصناعية أو الدمار ال             

.  وتتطلب بعض النظم القانونية أو تسمح بمخصصات الكوارث في العقود من هذا النوع            . الزالزل
 اإليـرادات وعادة ما يتم إنشاء مخصصات الكوارث بشكل تدريجي على مدى عدة سنوات مـن               

وهـذه  .   ما يكون ذلك بإتباع معادلة محددة حتى يتم الوصول إلـى حـد معـين               وغالباًالمتحققة  
ها في حال حدوث خسارة مستقبلية ناتجة عن الكوارث والتـي تـتم             ستعمالخصصات معدة إل  الم

وتسمح بعض الـدول أو تتطلـب مخصـصات         .  تغطيتها بعقود حالية أو مستقبلية من هذا النوع       
مثل تأمين من العواصف الثلجية     (للتعويض الموازي لتغطية التقلبات العشوائية لنفقات المطالبات        

 معادلة مبنية على التجربة خالل عدة       إستخدامب)  وتأمين الضمانات وتأمين األمانة    ماناإلئتوتأمين  
  .سنوات

  
ات على  إلتزامازي ك  بمخصصات الكوارث والتعويض المو    اإلعترافيعتمد أولئك الذين يفضلون      ٨٨إستنتاج

  -:األسس التالية

يـر   مختلفة أو غير مكتسبة مخصصة لتحديد الحـوادث غ         أن هذه المخصصات تمثل أقساطاً      )أ (
المتوقعة الحدوث بالمعدل في أي مدة عقد مفرد إال أنها متوقعة الحدوث خالل كامـل دورة                

وعلى الرغم من أن العقود ال تغطي إال مدة واحدة من حيث الـشكل              .  فترات العقد المتعددة  
إال أنها من ناحية المضمون تتجدد عادة وهو ما يقود إلى تجميع المخاطر على مدى الـزمن                 
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 فإن بعض النظم القانونية تصعب من إمكانيـة قيـام شـركات             وفعالً.  دة منفردة ال خالل م  
  .التأمين بوقف تقديم التأمين ضد بعض أنواع المخاطر كاألعاصير

أقـساط  ( من شركات التأمين فصل جزء من األقساط         مطلوباًفي بعض النظم القانونية يكون        )ب (
 فـي حالـة     إستثناءب(على المساهمين   وال تكون أقساط الكوارث متوفرة للتوزيع       ). الكوارث
 أن تنقـل أقـساط      أيـضاً وإذا نقلت شركة التأمين العقد إلى شركة أخرى فعليها          ). التصفية
  .الكوارث

أو عندما تكون المطالبـات منخفـضة بـشكل غيـر           (في السنوات التي ال تقع فيها كوارث          )ج (
بعيد بشكل صـادق    فإن هذه المخصصات تعكس ربحية شركة التأمين على المدى ال         ) طبيعي

 على المدى الطويل، كما أنهـا تبـين         اإليراداتلكونها تتفق مع تكاليف شركة التأمين ومع        
نموذجا لألرباح يشابه ذلك المكتسب من خالل إعادة التأمين إال أنه أقل من ناحيـة التكلفـة                 

  .والعبء اإلداري

ة على المساهمين ومن    توسع هذه المخصصات حماية المالءة من خالل تقييد المبالغ الموزع           )د (
  .خالل تقييد قدرة المؤسسة الضعيفة على التوسع أو الدخول في أسواق جديدة

.  تشجع هذه المخصصات شركات التأمين على القبول بمخاطر قد ترفضها في أوضاع مختلفة            ) هـ (
  .وتعزز بعض الدول هذا التشجيع من خالل خصومات ضريبية

  
 بمخصصات لمطالبات مستقبلية في العقود التي       إلتزام ك اإلعترافار  لألسباب التالية يمنع هذا المعي     ٨٩إستنتاج

  -):مثل مخصصات الكوارث والتعويض الموازي(ال تكون موجودة في تاريخ التقارير المالية 

 العام وذلك ألنه ليس علـى       اإلطارات كما هي معرفة في      إلتزامأن هذه المخصصات ليست       )أ (

سائر التي تحدث بعد نهاية مـدة عقـد التـأمين           ات حالية بخصوص الخ   إلتزامشركة التأمين   

عتراف بالبنود الواردة   إل العام فإن المفهوم المنطبق ال يسمح با       اإلطاروكما ورد في    .  الحالي

 بالـديون   اإلعتـراف إن  . اتلتزاماإلفي الميزانية العمومية التي ال تلبي تعريف األصول أو          

ى المالئمة والموثوقية لبيانات شـركة التـأمين         عل ات سيؤثر سلباً  إلتزامالمتغيرة كما لو أنها     

  .المالية

حتى وإن كان قانون التأمين يتطلب من شركات التأمين أن تقوم بفـصل أقـساط الكـوارث                   )ب (

بحيث ال تكون متوفرة للتوزيع على المساهمين بأي حال من األحوال، فإن المكاسب من هذه               

ي سيتم تصنيف هذه المبـالغ المنفـصلة        األقساط المنفصلة ستكون متاحة للمساهمين، وبالتال     

  .إلتزام ال كملكيةبشكل مناسب كحق 

 أثر الكوارث السابقة    إختبار بهذه المخصصات يحد من قدرة المستخدمين على         اإلعترافإن    )ج (

وبأخذ اإلفصاح الكافي   . وال يساهم بتحليلها من ناحية تعرض شركة التأمين لكوارث مستقبلية         

مين يفهمون أن بعض أنواع التأمين تعرض شركة التـأمين إلـى             فإن المستخد  عتباراإلبعين  

خسائر غير متكررة لكنها جسيمة، كما أن التماثل مع عقود إعادة التأمين ليس ذي صـلة إذ                 

  . شكل مخاطر شركة التأمينأن إعادة التأمين تغير فعلياً

ما تقـديم معلومـات     إن الهدف من البيانات العامة ذات الغايات العامة ليس زيادة المالءة وإن             )د (

 اإلعتـراف كمـا أن  .  ةاإلقتـصادي مفيدة لنطاق واسع من المستخدمين من أجل القـرارات          

بالمخصصات بحد ذاته ال يزيد المالءة، إال أنه إذا كان الهدف من البيانات الماليـة زيـادة                 

 ال أن   المالءة فسينتج عن ذلك أن على شركة التأمين أن تعترف بالمخصصات كاملة فـوراً             
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في فتـرة   ) والتجارب غير المتوقعة  ( كما أن الكوارث    .  تجمعها على مدى فترة من الزمن     

وينبغي من شركة التـأمين أن ال       . معينة تعتبر مستقلة عن تلك التي تحدث في فترات أخرى         

ختالف إلكما أنه وإذا كان ا    ).  أو التجربة السيئة عادة   ( عندما تحدث الكارثة     لتزاماإلتقلل من   

 للمحاسبة فإن الخسائر التي تفوق المعدل في السنوات األولى           صالحاً الزمن أساساً على مدى   

 بها كأصـول، إال أن المقترحـات حـول مخصـصات الكـوارث              اإلعترافينبغي أن يتم    

  .والتعويض الموازي ال تؤيد ذلك

 بمخصصات الكوارث والتعويض الموازي ليست الطريقة الوحيدة للحـد مـن            اإلعترافإن   ) هـ  (
التوزيع على المساهمين، بل إن التدابير األخرى مثل متطلب هامش المالءة ومتطلبات رأس             

 آخر هو أن تفصل شـركة       إحتمالوهناك  .   مهماً المال المبني على المخاطرة قد تلعب دوراً      
  .حتفاظ بها من أجل تلبية خسائر محتملة في المستقبلإل من حقوق الملكية فيها لجزءاًالتأمين 

ف من البيانات العامة ذات الغايات العامة ليس تشجيع أو تثبيط أنشطة أو معـامالت               إن الهد   )و (
معينة وإنما اإلبالغ عن معلومات محايدة بالنسبة للنـشاطات والمعـامالت، وبالتـالي فـإن               
متطلبات المحاسبة ينبغي أن ال تشجع شركة التأمين على قبول أو رفض أنواع معينـة مـن                 

  .المخاطرة

كة التأمين أن تستمر في توفير غطاء للكوارث فيفترض أنها تعتقد أن األعمال             إذا توقعت شر    )ز (
 إلتزام ب اإلعتراف من منظور عرض البيانات      ولن يكون صادقاً  .  ستكون أفضل في المستقبل   

  . من العقود المستقبلية التي يتوقع أن تكون مربحة

زي مـا لـم يـتم       ال يوجد طريقة موضوعية لقياس مخصصات الكوارث والتعويض المـوا           )ح (
  . معادلة عشوائيةإستعمال

  
 البعض أن من غير المناسب تخفيف مخصصات الكوارث والتعويض المـوازي فـي              إقترحلقد    ٩٠إستنتاج

تجاهات الحالية، إال أن المجلس قد خلص إلى أنه قد يمنـع هـذه              إل كتعديل تدريجي ل   ١المرحلة  
يوجد أساس معقول للمجادلـة     وال  .  المخصصات دون إفساد المكونات األخرى للتوجهات الحالية      

ات بموجب المعايير الدوليـة إلعـداد       إلتزامالكوارث والتعويض الموازي هي     " مخصصات"بأن  
.  ٢وليس هناك إمكانية من الناحية الواقعية أن يسمح المجلس بها فـي المرحلـة               . التقارير المالية 

 تتطلـب مـن      ٨سبة الـدولي    معيار المحا  من   ١٢-١٠ فإن الفقرات    سابقاًوبالفعل وكما تم بيانه     
المؤسسة دراسة المعايير المتعددة لدى إعداد السياسة المحاسبية لبند ما إذا لم يكن هـذا المعيـار                 
ينطبق بشكل خاص على ذلك البند، من وجهة نظر المجلس، إذا لم يوقف هذا المعيار المتطلـب                 

 فإن هذا المعيار يحتفظ بهذا المنع       وبالتالي.  إلتزام بهذه البنود ك   اإلعتراففمن الواضح أنه سيمنع     
  ).من هذا المعيار) أ(١٤ الفقرة أنظر(

  
عتراف بمخصصات الكوارث والتعويض الموازي     إلقدم بعض المجاوبين حججا إضافية للسماح با       ٩١إستنتاج

  -:إلتزامك

 مـن ذلـك تعتـرف       وبـدالً . تقيس بعض شركات التأمين عقود التأمين دون هامش مخاطر          )أ (

وإذا تم تخفيض مخصصات الكـوارث فـي        .  ويض الموازي بمخصصات الكوارث أو التع   

 مـن   مطلوبـاً  إذا كان    ٢ في المرحلة    جزئياً فإن هذا التخفيف قد يتم اإلبقاء عليه         ١المرحلة  

  .شركات التأمين إضافة هوامش المخاطر
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 ذات عالقة بـالعقود الحاليـة       جزئياًتعتبر بعض شركات التأمين هذه المخصصات على أنها           )ب (
 وقد تتضمن تغييرات في     صعباًإن فصل هذه المكونات قد يكون       .  عقود المستقبلية  بال وجزئياً

  .٢األنظمة ال يكون ثمة حاجة لها في المرحلة 
  

  -:لم تقنع هذه الحجج المجلس لألسباب التالية ٩٢إستنتاج

 بمفردات أخرى   اإلعتراف ال تبرر    لتزامإل با اإلعترافكتمال الحالي في إجراءات     إلإن عدم ا    )أ (
  .لتزاماإل ال تلبي تعريف

 على نسبة من عائد األقساط وإذا انتهـت         ىإن اإلضافات على هذه المخصصات عادة ما تنبن         )ب (
وإذا لم تكن مـدة     .   التعاقدية الحالية  اتلتزاماإلفترة المخاطرة فإن القسط ال يكون ذي صلة ب        
ـ   متـصالً  نكـو ي الصلة من القسط     والمخاطرة قد انقضت بشكل كامل فإن الجزء ذ         إلتزام ب

قدي حالي، إال أن معظم النماذج الحالية تغير كل األقساط ذات الصلة لتصبح أقساطا غير               تعا
ما لم  (ها مرتين   إحتساب بها كمخصص إضافي قد يؤدي إلى        اإلعترافمقبوضة، وبالتالي فإن    

  ). بسعر قليلمحدد أن العقد معلوماًيكن 
  

إال أنه  . تخفيض هذه المخصصات  ل ٥مسودة العرض    في   قتراحإلوبالتالي فقد أبقى المجلس على ا      ٩٣إستنتاج
 إال أن أنـه     إلتزام بها ك  اإلعترافوعلى الرغم من أن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية يمنع           

 بهـا فـي     اإلعترافإن التغييرات في مكون حق الملكية ال يتم         . ال يمنع فصلها إلى مكون ملكية     
  . عن التغيير في حقوق الملكيةبياناً ١ويتطلب معيار المحاسبة الدولي .  الربح أو الخسارة

  

   لتزام اإلمالءة
ـ ات للتأكـد مـن أن       إختبارإن العديد من نماذج المحاسبة الحالية لديها         ٩٤إستنتاج ات التـأمين غيـر     إلتزام

معروضة بأقل من حقيقتها وأن هذه المبالغ ذات العالقة المعترف بها كأصول أو تكاليف الـشراء                
 على أسـلوب القيـاس      ختبارإلويعتمد الشكل الدقيق ل   .  هاالمؤجلة غير معروضة بأكثر من حقيقت     

ات في كل مكان، وأن موثوقية المعايير       ختباراإل العالقة إال أنه ال توجد ضمانة بأن هذه          واألدنى ذ 
متثـال للمعـايير الدوليـة     إلالدولية إلعداد التقارير المالية يمكن أن تتأثر إذا ادعت شركة تأمين ا           

عتراف بالخسائر المادية والمتوقعة بشكل معقول والناشئة       إلية ولكنها أخفقت با   إلعداد التقارير المال  
 أنظـر  (∗إلتزام مالءة     إختبارولتجنب ذلك، يتطلب هذا المعيار      .   التعاقدية الحالية  اتلتزاماإلعن  

  ).١٩-١٥الفقرات 
  

تخفف من  لم يكن المجلس يقصد أن يقدم عناصر تدريجية لنموذج قياس موازي بل أن يضع آلية                 ٩٥إستنتاج
 عتبـار اإلومع أخذ ذلك بعـين      .  ١ بقاء الخسائر المادية غير معترف بها خالل المرحلة          إحتمال

 الحالي من شركة    ختباراإلمن هذا المعيار المتطلبات الدنيا التي ينبغي أن يلبيها          ) ١٦(تحدد الفقرة   
لبات فإن عليها أن تطبـق       الذي يلبي هذه المتط    ختباراإلوإذا لم تقم شركة التأمين بتطبيق       . التأمين

 فـي المعـايير     حاليـاً  على أساس موجود     بناءاً ختباراإلولتحديد  .   الذي يحدده المجلس   ختباراإل
 من المبادئ الحالية قرر المجلـس أن        ستثناءإلالدولية إلعداد التقارير المالية ولتقليل الحاجة إلى ا       

  .٣٧معيار المحاسبة الدولي يعتمد على 
  

 على تكلفة الشراء المؤجلة واألصول غير الملموسة التي تمثل          أيضاً لتزاماإلءة   مال إختبارينطبق   ٩٦إستنتاج
وبالنتيجة، عندما راجع   .  أعمال أو نقل محفظة    إندماجحقوقا تعاقدية تم الحصول عليها من خالل        

سـتثنى تكـاليف    إ ٢٠٠٤ في عـام     " قيمة األصول  إنخفاض" ٣٦معيار المحاسبة الدولي    المجلس  
  .٣٦معيار المحاسبة الدولي واألصول المادية من نطاق الشراء المؤجلة 

  

                                                 
  ."باختبار االعتراف بالخسارة "اإلختبارهذا تصف مسودة العرض  ∗



  ٤الية المعيار الدولي إلعداد التقارير الم
 اتستنتاجأساس اإل

 

   لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة  حق التأليف ل©     ٥٨٢

معيار المحاسبة   نموذج تخفيض القيمة في      ىوقد نظر المجلس فيما إذا كان من الواجب اإلبقاء عل          ٩٧إستنتاج
إال أن نموذج   .  أيضاً التأمينية ذات العالقة     اتلتزاماإللتكاليف الشراء المؤجلة، وربما      ٣٦الدولي  

 ال يمكن أن ينطبق على تكاليف الشراء المؤجلة وحدها دون دراسـة             ٣٩معيار المحاسبة الدولي    
وبالفعل تقوم بعـض شـركات التـأمين        .  المعترف بها  اتلتزاماإلالتدفقات النقدية ذات العالقة ب    

كما أنه سيكون من    .  لتزاماإلبرسملة تكاليف الشراء بشكل ضمني من خالل خصومات في قياس           
ومـن وجهـة    .   دون أن تتم إعادة تشكيله     اتلتزاماإلذج على   المربك وسيصعب تطبيق هذا النمو    

معيار المحاسـبة  ات وتحديدا نموذج لتزامإل نموذج مصمم لإستعمالنظر المجلس لعل من األبسط     
معيار المحاسبة الدولي    تصميمه في    الذي تم إعادة  ومن الناحية العملية فإن النموذج      .  ٣٧الدولي  

  .جداًقد يقود إلى نتائج صعبة  ٣٧معيار المحاسبة الدولي  و٣٦
  

 إختبار بعض المجاوبين أن على المجلس أن يحدد بأن التدفقات النقدية التي تتم دراستها في                إقترح ٩٨إستنتاج
 ينبغي أن تتضمن أثر الخيارات الضمنية والضمانات مثل معدالت دفعات التـأمين             لتزاماإلمالءة  

العديد من الممارسات المحلية لم تتطلب      وقد عبر هؤالء عن مخاوفهم من أن        .  السنوية المضمونة 
  .جداًمن شركات التأمين أن تعترف بهذه التعرضات التي قد تكون كبيرة 

  
 تفصيلي إال أنه قد الحظ أن       إلتزام مالءة   إختباروعلى الرغم من أن هدف المجلس لم يكن تطوير           ٩٩إستنتاج

ات المحلية في هـذا     حجم التعرض إلى الضمانات والخيارات الضمنية وإخفاق العديد من الممارس         
وبالتالي قرر المجلـس أن     . ١المجال أدت إلى ضرورة وضع متطلبات معينة حتى في المرحلة           

 الحالية ينبغي أن تتضمن دراسة التدفقات النقدية الناتجـة          لتزاماإل مالءة   ختبارالمتطلبات الدنيا إل  
ي أن تتم بها دراسة هذه      عن الخيارات الضمنية والضمانات، ولم يحدد المجلس الطريقة التي ينبغ         

 عند إعـداد    عتباراإلالتدفقات النقدية إال أنه حدد أن على شركة التأمين أن تأخذ هذه المسألة بعين               
 الحالي ال يلبي المتطلبـات      لتزاماإل مالءة   إختباروإذا كان   .  اإلفصاحات عن سياساتها المحاسبية   

معيـار  ويـشير   .  ٣٧ار المحاسـبة الـدولي      معي تجري المقارنة مع التدابير التي يتطلبها        ،الدنيا
 إلى المبلغ الذي ينبغي أن تدفعه مؤسسة ما بشكل معقول من أجـل تـسوية                ٣٧المحاسبة الدولي   

 اآلثار المحتملة   عتباراإلوبشكل ضمني فإن هذا المبلغ يأخذ بعين        .  أو نقله إلى طرف ثالث     لتزاماإل
  .للخيارات الضمنية والضمانات

  
، وقد طلب بعض المجاوبون من      لتزاماإل مالءة   ختبار مستوى إجمالي إل   ٥عرض  ال تحدد مسودة ال    ١٠٠إستنتاج

 لتزاماإل مالءة   إختبار من هذا المعيار أن مجمل متطلبات        ١٨وتؤكد الفقرة   . المجلس توضيح ذلك  
 مـن هـذا     ١٦ يلبي المتطلبات الدنيا المحددة في الفقـرة         ختباراإلالحالية واجبة التطبيق إذا كان      

 هذه المتطلبات الدنيا فال يوجد مبرر جوهري لمعادلة الخسارة من           ختباراإلذا لم يلبي    وإ.  المعيار
ومع ذلك خلص المجلس إلى أن التقييم       .  أحد العقود مقابل مكاسب غير معترف بها في عقد آخر         

لكل عقد على حدة سيفرض تكاليف تتجاوز المنفعة المحتملة بالنسبة للمستخدم، ولذلك فإن الفقـرة               
نص على أن تجري المقارنة على مستوى محفظة العقود التي تكون عرضة لمخاطر مشابهة               ت ١٨

 وال حاجـة لـه      صعباًوقد يكون التعريف األكثر دقة      . إلى حد بعيد وأن تتم إدارتها معا كمحفظة       
 خـالل   ختبـار اإل هدف المجلس المقيد في التأكد من الحد األدنى من           عتباراإلوذلك إذا أخذنا في     

  .١ المرحلة
  

وعليه ال يحـدد هـذا      .  ١ال يقع إعداد نظام محاسبي مفصل لعقود التأمين ضمن نطاق المرحلة             ١٠١إستنتاج
  -:المعيار األمور التالية

  .ما هو المقياس الذي يحدد متى تنتهي العقود الحالية وتبدأ العقود المستقبلية  )أ (

ناسب مع المخاطرة   ما إذا كانت التدفقات النقدية ستخصم لتعكس القيمة الزمنية للنقود أو لتت             )ب (
  .وعدم التأكد، وكيف سيتم ذلك



  ٤المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 اتستنتاجساس اإلأ

 

    ٥٨٣ لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة  حق التأليف ل©  

 القيمـة الزمنيـة والقيمـة الحقيقيـة         عتباراإل يأخذ بعين    لتزاماإل مالءة   إختبارما إذا كان      )ج (
  .للخيارات والضمانات الضمنية

 اإلعتـراف  قد تم    لتزاماإل مالءة   إختبارما إذا كانت الخسائر اإلضافية المعترف بها بسبب           )د (
يض المبلغ المسجل لتكاليف الشراء المؤجلة أو من خالل زيادة المبـالغ            بها من خالل تخف   

  .ات التأمين ذات العالقةلتزامالمسجلة إل
  

 لتزاماإل رسمي لمالءة    إختبارطلب بعض المجاوبين من المجلس أن يوضح عدم وجود حاجة إلى             ١٠٢إستنتاج
ينية ال تؤدي إلـى      التأم اتلتزاماإلفي حال كانت المؤسسة قادرة أن تظهر أن طريقتها في قياس            

تقييم ما إذا كانت    " من هذا المعيار من شركات التأمين        ١٥وتطلب الفقرة   .  إظهارها بأقل مما هي   
".   التقديرات الحالية للتدفقات النقديـة المـستقبلية       إستخداماتها التأمينية المعترف بها كافية ب     إلتزام

 المستقبلية بطريقة ما وليس مجرد افتراض       والنقطة األساسية هنا أنه ينبغي دراسة التدفقات النقدية       
ولم يحدد هذا المعيار الوسيلة المحددة لضمان ذلك ما دامـت           .  أنها تدعم المبالغ المسجلة الحالية    

  . قد تمت تلبيتها١٦المتطلبات الدنيا في الفقرة 
  

ب قياس   على أنه يتطل   ٥مسودة العرض    المقترح في    لتزاماإل مالءة   إختبار بعض المجاوبين    إعتبر ١٠٣إستنتاج
إن على شركة التأمين الرجـوع إلـى        . القيمة العادلة بالحد األدنى، ولم يكن ذلك مقصد المجلس        

 فقط في حال عدم تلبية المتطلبات الدنيا المنصوص عليها في الفقـرة             ٣٧معيار المحاسبة الدولي    
١٦.  

  
 ال تتضمن هامش     تتطلب قياسات  لتزاماإلات مالءة   إختبارأشار بعض المجاوبين إلى أن العديد من         ١٠٤إستنتاج

ومن أجل الوصول إلى توافق     .   يشترط هذا الهامش   ٣٧معيار المحاسبة الدولي    المخاطرة، إال أن    
 أن  ٣٧معيار المحاسـبة الـدولي       بموجب   لتزاماإل مالءة   إختبار هؤالء المجاوبون أن على      إقترح

المحاسـبة الـدولي    معيار  إن المغزى من    . قتراحإليستثني هذه الهوامش، ولم يتبنى المجلس هذا ا       
  . إنشاء نموذج جديدوليس هو األخذ بأسس قياس حالية متوفرة ١ بالنسبة للمرحلة ٣٧

  

  اإلعترافإلغاء 
  

ـ  بالنـسبة إل   اإلعترافلم يحدد المجلس األسباب وراء ضرورة اختالف متطلبات إلغاء           ١٠٥إستنتاج ات لتزام
وعليـه فـإن    .   الماليـة   المالية واألصـول   اتلتزاماإلالتأمين وأصول التأمين عن تلك المتعلقة ب      

 أنظـر (ات الماليـة    لتزامإلات التأمين هي ذاته بالنسبة ل     لتزام بالنسبة إل  اإلعترافمتطلبات إلغاء   
 جدلياً موضوعاً باألصول المالية    اإلعترافومع ذلك وألن إلغاء     ).  من هذا المعيار  ) ج(١٤الفقرة  

  .تأمين بأصول الاإلعتراففإن هذا المعيار ال يتناول موضوع إلغاء 
  

  التقاص
  

أي شركة التأمين التي تكون هي حامل الوثيقة بموجب عقـد إعـادة             (إن شركة التأمين المباشرة      ١٠٦إستنتاج
ال يكون لها حق في معادلة المبالغ المستحقة من معيد التأمين في مقابل المبالغ المستحقة               ) التأمين

ه المعادلة عند عدم وجود مثـل       وتمنع معايير المعادلة العادية مثل هذ     .  لحامل الوثيقة ذي العالقة   
 وعندما ال تتم تلبية هذه المقاييس فإن العرض اإلجمالي يعطي صورة أكثر وضوحاً            .  هذه الحقوق 

) د (١٤ الفقرة   أنظر. ( والنفقات ذات العالقة   اإليراداتات شركة التأمين المباشرة و    إلتزاملحقوق و 
  ).من هذا المعيار
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  أصول إعادة التأمين
  

  صول إعادة التأمينتخفيض قيمة أ
  

  ٣٦معيار المحاسـبة الـدولي       على شركة التأمين المباشرة أن تطبق        ٥مسودة العرض   ت  إقترح ١٠٧إستنتاج
 نيوقد اعترض بعض المجـاوب    .   على أصول إعادة التأمين الخاصة بها      " قيمة األصول  إنخفاض"

  -: لألسباب التاليةقتراحإلعلى هذا ا

تأمين المباشرة إلى تغيير نماذجها المحاسبية      إن من شأن ذلك أن يجبر العديد من شركات ال           )أ (
  .ات التأمين المباشرة ذات العالقةإلتزاملعقود إعادة التأمين بطريقة ال تتناسب مع محاسبة 

 خـارج   أموراً من شركة التأمين المباشرة أن تتناول        ٣٦سيتطلب معيار المحاسبة الدولي       )ب (
اشرة ذات العالقـة كالتـدفقات النقديـة        ات التأمينية المب  لتزامإل بالنسبة ل  ١نطلق المرحلة   

معيـار   الـبعض    إعتبـر وقد  .  قة قياس المخاطرة  يالواجب خصمها ومعدل الخصم وطر    
.  وسيلة غير مباشرة لفرض أمر مـشابه لنمـوذج القيمـة العادلـة             ٣٦المحاسبة الدولي   

  . تعقيدات تتعلق باألنظمةأيضاًوسيكون هناك 

ي نوع من األصول الماليـة وبالتـالي يجـب أن           إن أصول إعادة التأمين بشكل أساسي ه        )ج (
 ختبـار بالنـسبة إل   ٣٦معيار المحاسبة الدولي     وليس ٣٩معيار المحاسبة الدولي    تخضع ل 

  .تخفيض القيمة
  

ينبغي أن يركـز علـى      ) أ (١ تخفيض القيمة بالنسبة للمرحلة      إختباروقد خلص المجلس إلى أن         ١٠٨إستنتاج
) ب(يد التأمين وعن النزاعات حـول التغطيـة و           الناشئة عن مخاطرة تعثر مع     اإلئتمانمخاطرة  

وقد قرر  .  ات التأمين المباشرة ذات العالقة    إلتزامينبغي أن ال يتناول األمور التي تنشأ عن قياس          
المجلس بأن الطريقة األنسب للوصول إلى ذلك هو نموذج الخسائر المتكبدة المبني على النمـوذج               

  ). من هذا المعيار٢٠ الفقرة أنظر (٣٩معيار المحاسبة الدولي الوارد في 
  

  األرباح والخسائر من شراء إعادة التأمين 
  

) معيـد التـأمين   (يعرف هذا المعيار عقد إعادة التأمين بأنه عقد تأمين يصدر عن شركة تـأمين                ١٠٩إستنتاج
عن الخسائر الناجمة عن عقـد أو أكثـر         ) شركة التأمين المباشرة  (لتعويض شركة تأمين أخرى     

ويتمثل أحد نتائج ذلك أن مستوى المخـاطرة فـي التـأمين            . أمين المباشرة صادرة عن شركة الت   
المطلوب لتلبية تعريف عقد التأمين هو ذاته بالنسبة لعقد إعادة التأمين كمـا هـو لعقـد التـأمين                   

  .المباشر
  

إن المتطلبات الوطنية للمحاسبة عادة ما تعرف عقد إعادة التأمين بشكل أكثر دقة من عقود التأمين                 ١١٠إستنتاج
لتباس من خالل العقود التي تأخذ الشكل القانوني لعقد إعـادة التـأمين        إلمباشرة من أجل تجنب ا    ال

وأحـد مـصادر هـذه      ).   بإعادة التأمين المالي   أحياناًتسمى  ( لكنها ال تنقل مخاطر تأمين هامة       
).  ياةخالف التأمين على الح   (ات مطالبات التأمين    إلتزاملتباس هو اإلخفاق في خصم العديد من        إلا

وإذا اشترت شركة التأمين إعادة التأمين فإن األقساط المدفوعة لمعيد التأمين تعكس القيمة الحالية              
إن اإلبالغ عن أربـاح  .  لتزامإل، وبالتالي تكون أقل من المبالغ المسجلة السابقة المتعلقة با    لتزامإلل

 فـي ذلـك     اإلقتـصادي الكسب   للبيانات إذا لم يتحقق      من شراء إعادة التأمين ليس عرضا صادقاً      
 و ذ لتزاماإل الخصم على    إستخداموينشأ المكسب المحاسبي بشكل كبير بسبب اإلخفاق في         .  الوقت
 العالقة بدرجة عالية من الحيطـة       و التأميني ذ  لتزاماإلوتنشأ مشاكل مشابهة إذا تم قياس       .  العالقة
  .والحذر

  

 لمعالجة هذه المشاكل حيث لم يجد المجلـس          تعريف عقد إعادة التأمين    إستعمالقرر المجلس عدم     ١١١إستنتاج
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.   من تعريف عقد التأمين المباشر      لتعريف عقد إعادة التأمين بشكل أكثر أو أقل تحديداً          وجيهاً سبباً
  -:هذه المشاكل من خالل المقترحات التالية ٥مسودة العرض  من ذلك تناولت وبدالً

، ) من هذا المعيار   ١٥ إستنتاجو) ج(١٤ الفقرات (لتزاماإل إذا لم ينقضي     اإلعترافمنع عكس     )أ (
الفقـرات  (ات التأمين المباشرة ذات العالقة      إلتزامومنع المعادلة ألصول إعادة التأمين مقابل       

  ).   من هذا المعيار١٠٦ إستنتاجو) د(١٤

المثال تنفيذ   من هذا المعيار، و    ١٢-١٠ إستنتاجالفقرات  ( التجزئة في بعض الحاالت      إشتراط  )ب (
  ).  ٥٤-٤٠ إستنتاج التنفيذ والفقرات  في إرشادات٣

  .  باألرباح عندما يشتري شركة التأمين إعادة التأميناإلعترافتحديد   )ج (
  

) ج(١١١ إستنتاجبشكل عام المقترح الوارد في الفقرة        ٥مسودة العرض   عارض المجاوبون على     ١١٢إستنتاج
  -:على األسس التالية

 ١الية كانت خارج نطـاق المرحلـة        إن هذه التعديالت التدريجية على النماذج المحاسبية الح         )أ (

  .٢وستتطلب أنظمة جديدة قد تنتفي الحاجة إليها في المرحلة 

ستكون المقترحات صعبة التطبيق على عقود إعادة التأمين األكثر تعقيدا بما فيها عقود فائض                )ب (
الخسارة والعقود التي تعيد تأمين مستويات مختلفة من محفظة عقود التأمين المباشـرة ذات              

  .القةالع

  .ستخلق المقترحات حاالت من عدم التوافق مع قياس عقود التأمين المباشرة ذات العالقة  )ج (

إن الربح المصطنع المعترف به في البداية بالنسبة لبعض عقود إعادة التأمين يخفـف مـن                  )د (
. متناع عن الخصم  إلالخسارة المصطنعة التي تنشأ في وقت سابق من الحيطة الزائدة أو من ا            

 في  ستمرارإلخفيض صافي التعرض من خالل إعادة التأمين فال يكون هناك سبب ل           وإذا تم ت  

  . األصليلتزاماإلالمبالغة في إظهار 

 وليس كتخفيض في المبالغ     إلتزام بأي تأجيل للربح من شراء إعادة التأمين ك        اإلعترافيجب  )  هـ  (
متصلة بنفس عقـود    ات  إلتزاموسيسمح ذلك بقياس أصول و    .  المسجلة ألصول إعادة التأمين   

الممارسات  مع أسس محاسبية أخرى مثل  أيضاًالتأمين ذات العالقة على أسس ثابتة ومتوافقة        

  .عموماًاألمريكية المتعارف عليها 

 بشكل دقيق في معـامالت إعـادة التـأمين الماليـة            ١يجب استهداف أية قيود في المرحلة         )و (
أو ) تي تشتمل على مكونات ماليـة هامـة       المعامالت التي ال تلبي تعريف عقد التأمين أو ال        (

  ).سابقاًالتي تغطي حوادث حدثت (العقود التي تمنح تغطية رجعية 

 اإلعتـراف  ضـد    كافيـاً  ومقترحات التجزئة كانت لتقدم احتياطـا        لتزاماإل مالءة   إختبارإن    )ز (
  .باألرباح الفائضة

  
 حـدوث   إحتمـال يهـا   درس المجلس مسألة حصر المتطلبات المقترحة في الحاالت التي يغلب ف           ١١٣إستنتاج

إن التوصل إلى مثل هـذا التمييـز        .  تشوهات هامة في األرباح المبلغة عنها مثل العقود الرجعية        
 أيـضاً وقد تدارس المجلس    .   ويحتاج إلى وقت طويل، وال توجد ضمانات لنجاحه        صعباًسيكون  

ر عـدم تـضمين      إال أنه قر   عموماًالممارسات األمريكية المتعارف عليها     االنطالق من متطلبات    
مسودة وقد كانت المقترحات في     . متطلبات تفصيلية من هذا النوع كحل مؤقت وذو فاعلية جزئية         
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وقد بينت الردود أن الخيار المقترح يتضمن       .  محاولة لتطوير حل مؤقت أكثر بساطة      ٥العرض  
  . العديد من النواقص التي تحول دون تحقيقه ألهدافه

  
ه بمتطلبـات إفـصاح محـددة       إستبدالو ٥مسودة العرض   رد في   قرر المجلس حذف المقترح الوا     ١١٤إستنتاج

  ).من هذا المعيار) ب(٣٧ الفقرة أنظر(بالنسبة لألرباح والخسائر الناشئة عن شراء إعادة التأمين 
  

  الممارسات الحالية األخرى
  

  -:ال يتناول هذا المعيار ما يلي ١١٥إستنتاج

  ؛)١١٩-١١٦ إستنتاجالفقرات (تكاليف الشراء   )أ (

  ؛ و)١٢١-١٢٠ إستنتاجالفقرتين (ة الحق  وحوالسترداداإل  )ب (

  .)١٢٢ إستنتاجالفقرة (قروض الوثيقة   )ج (

  

  تكاليف الشراء
  

تكاليف الشراء هي التكاليف التي تتكبدها شركة التأمين من أجل بيع أو توقيع أو إنشاء عقد تأمين                  ١١٦إستنتاج
ء القابلـة   ال يتطلب هذا المعيار وال يمنع تأجيل تكاليف الشراء وال يصف تكاليف الـشرا             .  جديد

للتأجيل أو مدة أو طريقة إطفائها، أو ما إذا كان على شركة التأمين أن تعرض تكـاليف الـشراء                   
تعتبر معاملة تكاليف الشراء المؤجلـة هـي        .  ات التأمين إلتزامالمؤجلة كأصول أو كتخفيض في      

ذه النماذج في    جوهريا من النماذج الحالية وال يمكن تعديلها بسهولة دون مراجعة متعمقة له            جزءاً
  .٢المرحلة 

  
 عن معاملة تكاليف المعامالت التي      ١قد تختلف معاملة تكاليف الشراء لعقود التأمين في المرحلة           ١١٧إستنتاج

 ٣٩معيـار المحاسـبة الـدولي       ويطلب  ).   المالية   اتلتزاماإلأي   (ستثماراإلتترتب على عقود    
ـ إللمبدئية المسجلة ل  عرض تكاليف معامالت محددة بإظهارها كخصم عند تحديد المبالغ ا          ات لتزام

ات لتعريفات تكاليف المعاملة التي تنطبق عليها هـذه         إستثناءولم يرغب المجلس بوضع     .  المالية
قد يتم تعريف هذه التكاليف بشكل أوسع أو أضيق من تكـاليف الـشراء المطلـوب أو                 . المعالجة

  .الحالية سياساتها المحاسبية إستخدامالمسموح لشركة التأمين أن تؤجلها ب
  

وقـد جـادل    . دخار طويلة األجـل   إلتتكبد بعض المؤسسات تكاليف هامة في الشروع في عقود ا          ١١٨إستنتاج
 تتعلق بالحق في تحميل أتعاب إدارة       -إن لم تكن جميعها   -بعض المجاوبين بأن أغلب هذه التكاليف     

وقد طلبـوا   .   المالية التي تنشأ عندما يتم قبض أول قسط        اتلتزاماإل من   بدالً المستقبلية   ستثماراإل
 بدالً بها كأصل منفصل     اإلعترافمن المجلس توضيح ما إذا كانت كلفة إنشاء هذه الحقوق يمكن            

وقد بينوا أن من شأن هذه المعالجـة        .  المالي لتزامإلمن خصم عند تحديد المبالغ المسجلة األولية ل       
  -:أن

  . التكلفة المطفأة المالي المسجل حسبلتزامإلاتبسط تطبيق أسلوب الفائدة الفعالة عل   )أ (

 المالي الذي يتضمن ميزة الطلـب       لتزامإل بالخسارة المضللة ل   اإلعترافتمنع منذ البداية      )ب (

 أن القيمة العادلـة     ٣٩معيار المحاسبة الدولي    ويقرر  .  والتي يتم تسجيله بالقيمة العادلة    

 من  -لكإذا انطبق ذ  -مخصوماً( ال تقل عن المبلغ واجب األداء عند الطلب          لتزاماإللهذا  

  ).أول تاريخ يمكن أن يتم طلب الدفع فيه
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وفي اإلجابة على هذه التعليقات قرر المجلس أن التكاليف الزائدة التي يمكن أن تعـزى مباشـرة                  ١١٩إستنتاج
 بها كأصـول إذا كانـت تلبـي         اإلعتراف ينبغي أن يتم     إستثمارلجهود الحصول على عقد إدارة      

معيار المحاسبة الدولي   ة بنفس الطريقة الواردة في      وينبغي تعريف التكاليف الزائد   .  معايير محددة 
معيار المحاسبة الدولي   وقد أوضح المجلس هذه النقاط من خالل إضافة اإلرشاد إلى ملحق            .  ٣٩
  ."اإليراد"١٨

  
   وحوالة الحقسترداداإل

  

 التي يتم الحـصول   ) عادة ما تكون تالفة    (المنتجاتتسمح بعض عقود التأمين لشركة التأمين ببيع         ١٢٠إستنتاج
 جزء من المبلغ المدفوع للمطالبة مـن بيـع          إسترداد: سترداداإلأي  (عليها لدى تسوية المطالبات     

 ثالثة لدفع بعض أو كل التكاليف       وقد يكون لشركة التأمين الحق بأن تالحق أطرافاً       ).  البنود التالفة 
  .٢ وحوالة الحق في المرحلة سترداداإلوسيدرس المجلس ).  أي حوالة الحق(

  
  -:الموضوعين التاليينب فيما يتعلق ٣٧معيار المحاسبة الدولي دل هذا المعيار لم يع ١٢١إستنتاج

 عند قياس المخصـصات     عتباراإللم تؤخذ المكاسب من التصرف المحتمل باألصول بعين           )أ (
حتى وإن كان التصرف المتوقع مرتبط بشكل وثيق بالحدث الـذي يـؤدي إلـى نـشوء                 

كاسب المتوقعة من التصرف باألصول في       من ذلك تعترف المؤسسة بالم     وبدالً. المخصص
معيـار   من   ٥٢ و ٥١الفقرات  (الوقت المحدد في هذا المعيار الذي يتناول األصول المعنية          

  ). ٣٧المحاسبة الدولي 

ستعاضات عن بعض أو كـل      إل ا ٣٧معيار المحاسبة الدولي     من   ٥٨-٥٣تتناول الفقرات     )ب (
  .النفقات المطلوبة من أجل تسوية المخصص

  

  .٣٧لس يعمل لتعديل األوجه المختلفة للمعيار إن المج
  

  قروض الوثيقة
  

ـ وقد  . تسمح بعض عقود التأمين لحامل الوثيقة بالحصول على قرض من شركة التأمين            ١٢٢إستنتاج ت إقترح
ـ إل أن على شركة التأمين أن تتعامل مع هذه القروض كدفعة مسبقة ل            مسودة بيان المبادئ   ات لتزام

وألن المجلس ال يعتبر أن هذا الموضوع ذو أولويـة          . ي منفصل  من إنشاء أصل مال    بدالًالتأمينية  
  .١فلن تتناوله المرحلة 

  

  التغيير في السياسات المحاسبية 
  

  المالئمة والموثوقية
 التغيير في السياسات المحاسبية التي ال يتطلبها هذا المعيار ما لـم             ٨معيار المحاسبة الدولي    يمنع   ١٢٣إستنتاج

وعلى الرغم من أن المجلس رغـب فـي         .  ثر صلة وموثوقية  يؤد التغيير إلى تزويد معلومات أك     
رتأى عدم الحاجـة إلعفـاء شـركات        إ فقد   ١تجنب فرض تغييرات غير ضرورية في المرحلة        

 مـن هـذا     ٢٢وبالتالي فإن الفقرة    .  التأمين من متطلب تبرير التغييرات في السياسات المحاسبية       
لمحاسبية لعقود التأمين فقط إذا كان التغيير يجعل        المعيار تسمح لشركات التأمين بتغيير سياساتها ا      

.  البيانات المالية أكثر مالئمة ولكن ليس أقل موثوقية، أو أكثر موثوقية  ولكن ليس أقـل مالئمـة                 
وخالل وضع توصـيات    .  ∗ ٨معيار المحاسبة الدولي     على المعايير الواردة في      بناءاًويقاس ذلك   

                                                 
لسياسة المحاسبية التي تجعل البيانات المالية  من هذا المعيار تسمح بتغيرات في ا٢٢ فإن الفقرة ٨ معيار المحاسبة الدوليبخالف   ∗

أكثر موثوقية وليس أقل مالئمة، وهو ما يسمح بالتحسين الذي يجعل البيانات المالية أكثر موثوقية حتى وإن لـم تكـن تتمتـع                       
قـق إال أنهـا تتـضمن       ية ليست مكافئة لقابلية التح    اإلعتماد العام   اإلطار وفي   ٨ معيار المحاسبة الدولي  في  .  بالموثوقية الكاملة 

  . خصائص كالحيادية وتغليب المضمون على الشكل
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ستمنح شركات التأمين سـياقا إضـافيا       ) ٨-٦لفقرات إستنتاج   أنظر ا  (٢المجلس بالنسبة للمرحلة    
  .للحكم ما إذا كان التغيير في السياسات المحاسبية سيجعل البيانات المالية أكثر مالئمة وموثوقية

  
  -:٢٢يتضمن هذا المعيار متطلبات إضافية محددة تؤيد الفقرة  ١٢٤إستنتاج

 التأمينية التي   اتلتزاماإل لبعض    لشركة التأمين بتغيير سياساتها المحاسبية     ٢٤تسمح الفقرة     )أ (
، بأن السياسة المحاسـبية     ٨معيار المحاسبة الدولي     المتطلبات العادية في     ةتقرر، دون تلبي  

  ).١٧٧-١٧٤ إستنتاجالفقرات (يجب أن تنطبق على كافة البنود المشابهة 

  -: الممارسات التالية إال أنها تمنع المباشرة بهاإستمرار ب٢٥ تسمح الفقرة   )ب (

  ).١٢٧ و١٢٦ ين اإلستنتاجالفقرت(ات التأمين على أسس غير مخصومة إلتزامس قيا )١(

ات المستقبلية بمبلـغ يتجـاوز القيمـة        ستثمارإلقياس الحقوق التعاقدية ألتعاب إدارة ا      )٢(

 من المقارنة مع األتعاب الحالية التي يتم تحميلهـا مـن قبـل              العادلة كما يفهم ضمناً   

  .)١٣٠-١٢٨ إستنتاجالفقرات (بة لخدمات مشابهة العاملين اآلخرين في السوق بالنس

 سياسات محاسبية غير موحدة لعقود التأمين الخاصـة بالـشركات التابعـة             إستعمال )٣(

  ).١٣٢ و١٣١ إستنتاجالفقرتان (

اتهـا  إلتزام اللجوء إلى المزيد من الحيطة إذا كانت شركة التأمين تقـيس             ٢٦تمنع الفقرة     )ج (

  ).١٣٣ إستنتاجالفقرة (حيطة  بما يكفي من الحالياًالتأمينية 

 مـستقبلية عنـد     إستثمار افتراضا قابال للنقض ضد إدخال هوامش        ٢٩-٢٧تنشئ الفقرات     )د (
   .)١٤٤-١٣٤ إستنتاجالفقرات (قياس عقود التأمين 

   .)١٨٤-١٨١ إستنتاجالفقرات " (محاسبة الظل" موضوع ٣٠تتناول الفقرة )  هـ( 

بالقيمة العادلة مـن    "تحديد األصول المالية كما هي       لشركة التأمين بإعادة     ٤٥تسمح الفقرة     )و (
الفقرات (ات التأمينية   لتزامإلوذلك عند تغيير سياساتها المحاسبية ل     " خالل الربح أو الخسارة   

  .)١٤٦-١٤٥ إستنتاج

  
 بتغيير السياسات المحاسبية من أجل منع غيـاب         ١ بعض المجاوبين أن ال تسمح المرحلة        إقترح ١٢٥إستنتاج

وأن يترك األمر الختيار اإلدارة إلجراء تغييـرات        ) صة ضمن الدولة الواحدة   خا(قابلية المقارنة   

إال أن المجلس قرر السماح بالتغييرات في السياسات المحاسبية لعقود التأمين إذا كانت             .  عشوائية

  . أو أكثر موثوقية  وليس أقل مالئمة،تجعل البيانات المالية أكثر مالئمة وليس أقل موثوقية
  

  الخصم
  

ومن وجهة نظر المجلس فإن     .  ب الممارسة الحالية ال يتم خصم معظم مطالبات التأمين العام         حس ١٢٦إستنتاج
إال أنه وألن المجلس لن     .   التأمينية يؤدي إلى بيانات مالية أكثر صلة وموثوقية        اتلتزاماإلخصم  

  فقد خَلُص المجلس إلى أنـه ال       ٢يتناول معدالت الخصم وأسس تعديالت المخاطر حتى المرحلة         
ومع ذلك فإن هذا المعيار يمنـع التغييـر فـي الـسياسة             .  ١يستطيع طلب الخصم في المرحلة      

  ). أ(٢٥الفقرة (المحاسبية التي تتضمن الخصم وليس في سياسة ال تتضمن الخصم 
  



  ٤المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 اتستنتاجساس اإلأ

 

    ٥٨٩ لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة  حق التأليف ل©  

على الخصم بالنسبة للعقود حيث يتوقع نـشوء         ٥مسودة العرض   اعترض بعض المجاوبين على      ١٢٧إستنتاج
وقد قرر المجلس   .   خالل سنة واحدة  على أسس المادية وفائدة التكلفة         قريباًتكافة التدفقات النقدية    

 ٨معيار المحاسبة الـدولي      ألن معايير المادية العادية في       اتلتزاماإلعدم إيجاد إعفاء محدد لهذه      
  .تنطبق على ذلك

  

   ستثماراإلأتعاب إدارة 
  

وقـد  .   دورية إستثماراب إدارة   يحق لشركة التأمين بموجب بعض عقود التأمين أن تتقاضى أتع          ١٢٨إستنتاج
ـ اإلعند تحديد القيمة العادلة للحقوق و- البعض أن على شركة التأمين   إقترح  -  التعاقديـة اتلتزام

خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بنسبة خصم تعكس المخاطرة التـي ترافـق التـدفقات               
  .د القيم الضمنيةوتستعمل بعض شركات التأمين هذا األسلوب في تحدي.  النقدية

  
ومع ذلك من وجهة نظر المجلس فإن هذا األسلوب قد يؤدي إلى نتائج ال تتفق مع قيـاس القيمـة     ١٢٩إستنتاج

وإذا كانت أتعاب شركة التأمين عن إدارة األصول التعاقدية تتفق مـع األتعـاب التـي                .  العادلة
فـإن القيمـة    تتقاضاها شركات التأمين األخرى ومديري األصول لخدمات إدارة أصول شـبيهة            

 لتلك التي تتكبـدها     تقريباًالعادلة لحق شركة التأمين التعاقدي بالنسبة لهذه األتعاب ستكون مساوية           

.  ∗ األصول من أجل الحصول على حقـوق تعاقديـة مـشابهة           والجهات التي تدير  شركة التأمين   
ن أن تقوم بإدخـال     من هذا المعيار تؤكد أنه ال يجوز لشركة التأمي        )) ب(٢٥(وبالتالي فإن الفقرة    

سياسة محاسبية تقيس هذه الحقوق التعاقدية بقيمة تزيد على القيمة العادلة كما تدل عليها األتعـاب            
الذي يتقاضاها اآلخرون عن خدمات مشابهة، إال أنه وإذا كانت الـسياسات المحاسـبية الحاليـة                

  .١رحلة لشركة التأمين تتضمن هذه المقاييس فيجوز أن تستمر بإتباعها في الم
  

  .اإليرادات باإلعتراف حول يتضمن جدول أعمال المجلس مشروعاً ١٣٠إستنتاج
  

  موحدة بخصوص توحيد الحساباتسياسات محاسبية 
  

 إسـتعمال  من المؤسسات    "البيانات المالية الموحدة والمنفصلة    "٢٧يتطلب معيار المحاسبة الدولي      ١٣١إستنتاج
لية فإن بعض شـركات التـأمين   سياسات محاسبية موحدة إال أنه وبموجب المتطلبات المحلية الحا     

 الممارسـات   إستعمالات التأمينية ب  لتزامتوحد حسابات مؤسساتها التابعة دون التأكد من قياس اإل        
  . بالنسبة للسياسات المحاسبية المستخدمة من قبل باقي المجموعةعموماًالوطنية المتعارف عليها 

  

وقية البيانات المالية إال أن منـع        سياسات محاسبية غير موحدة من مالئمة وموث       إستعماليخفض   ١٣٢إستنتاج
ـ ذلك سيجبر بعض شركات التأمين على تغيير سياساتها المحاسبية إل          ات التـأمين بالنـسبة     لتزام

 في األنظمة قـد تنتفـي       ومن شأن هذا أن يتطلب تغييراً     .  ١لبعض الشركات التابعة في المرحلة      
 سياسات  حالياًشركة التأمين التي تتبع     وبالتالي فقد قرر المجلس أن      .  ٢الحاجة إليها في المرحلة     

إال أنـه وإذا كانـت      .  ١ بذلك في المرحلة     ستمرارإلمحاسبية غير موحدة لعقود التأمين يمكنها ا      
 سياسات محاسبية موحدة لعقود التأمين فليس بإمكانها التحـول إلـى            حالياًشركة التأمين تستعمل    

  ).من هذا المعيار) ج(٢٥الفقرة ( سياسات محاسبية غير موحدة إستعمال
  

                                                 
  .٣٩ معيار المحاسبة الدوليينسجم هذا النقاش مع حقوق والتزامات الخدمة قي  ∗



  ٤الية المعيار الدولي إلعداد التقارير الم
 اتستنتاجأساس اإل

 

   لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة  حق التأليف ل©     ٥٩٠

  الحيطة الزائدة
  

 على ما يقصد منه أن يكون أسـاس حيطـة           بناءاًاتها التأمينية   إلتزامتقيس بعض شركات التأمين      ١٣٣إستنتاج
 ال تحدد القدر المناسب من      ١إال أن المرحلة    .   العام اإلطارعالية يفتقر إلى الحيادية التي يتطلبها       

وبالنتيجة ال يحاول هذا المعيـار منـع        .  حيطة الزائدة الحيطة، وعليه ليس بإمكانها أن تستبعد ال      
ات التأمينية التي تفتقر إلى الحيادية بسبب الحيطة الزائدة،  إال أنه يمنـع              لتزامإلالقياسات الحالية ل  

اتها التأمينية بما يكفي مـن الحيطـة        إلتزام الحيطة الزائدة إذا كانت شركة التأمين تقيس         إستخدام
 المـشكلة   ١٩-١٥ في الفقـرات     لتزاماإل مالءة   إختباريتناول  ). هذا المعيار  من   ٢٦ الفقرة   أنظر(

  .ات التأمينية المخفضةلتزامإلالجدلية ل
  

   المستقبليةستثماراإلهوامش 
  

 لتـزام اإلمن وجهة نظر المجلس أن التدفقات النقدية المتأتية من أصل ما ليست ذات صلة بقياس                 ١٣٤إستنتاج
خصائص ) ب( أو   لتزاماإلالتدفقات النقدية الناشئة عن     ) أ: (ىما لم تؤثر هذه التدفقات النقدية عل      (

ـ إليتعارض العديد من ممارسات القياس الحالية بالنـسبة ل        ).  لتزامإل المتعلقة با  اإلئتمان ات لتزام
التأمينية مع هذا المبدأ لكونها تستعمل معدل خصم يعتمد على العائد المقدر من األصـول التـي                 

التأمينية، إال أن المجلس خَلُص إلى أنـه ال يـستطيع أن يـستبعد هـذه                ات  لتزامإلتعتبر داعمة ل  
  . حول معدل الخصم وأسس تعديالت المخاطرةإرشاداً ٢الممارسات حتى تقدم المرحلة 

  
على أن تغيير السياسة المحاسبية يجعل البيانات الماليـة أقـل مالئمـة              ٥مسودة العرض   نصت   ١٣٥إستنتاج

وقـد اعتـرض    .   المـستقبلية  ستثماراإلتضمين هوامش   وموثوقية إذا استحدثت ممارسة تقضي ب     
 الذي من شأنه أن يحظر تقـديم أي         قتراحإلبعض المجاوبين استنادا إلى األسس التالية على هذا ا        

   -:ستثماراإلقياسات تعكس هوامش 

كتواريين وشركات  إلويعتقد معظم ا  .  ٢أن المقترح يستبق الحكم على مسألة تخص المرحلة           )أ (
الذي تتم معايرته بالنظر الى معامالت تتـضمن عقـود          أي  (اس القيمة العادلة    التأمين أن قي  

 ألداء األصول ذلك أن تـسعير المنتجـات وإعـادة           عتباراإليجب أن يتضمن بعض     ) تأمين
  .التأمين ومعامالت السوق قد لوحظ أنها تعكس هذه الميزة

من معدل الخصم القـديم     أن معدل السوق الحالي يؤدي إلى معلومات أكثر مالئمة وموثوقية             )ب (
الذي تشترطه جهة تنظيمية حتى وإن كان معدل السوق الحـالي يعكـس عوائـد األصـول           

  .المتوقعة

تعتبر معدالت الخصم المبنية على األصول ميزة في معظم األنظمة الوطنية بما فيها بعـض                 )ج (
 ومعدالت الخـصم    األنظمة الحديثة التي تستخدم التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية        

يفترض أن الحظر المقترح في مـسودة       ).  على الرغم من أنها مبنية على األصول      (الحالية  
 سياساتها المحاسبية لعقود التـأمين بأسـس        إستبدال كان سيمنع شركة التأمين من       ٥العرض  

محاسبية أكثر شمولية بالنسبة لعقود التأمين األمر الذي يعد في مجمله أفـضل مـن حيـث                 
  . معدل خصم مبني على األصولإستخدامئمة والموثوقية رغم وجود مساوئ المال

تعتمد معدل خصم مبني علـى األصـول    عموماًالممارسات األمريكية المتعارف عليها ألن   )د (
 تطبيـق   إعتمـاد ات التأمين كان هذا الحظر سيمنع شركات التأمين من          إلتزامبالنسبة لبعض   

،  وهو   ١اتها التأمينية في المرحلة     إلتزام على   عموماً الممارسات األمريكية المتعارف عليها   
ما كان سيشكل وضعا غير منصف ألن بعض شركات التأمين التي سبق وأن تبنت المعايير               
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 على عقود   عموماًالممارسات األمريكية المتعارف عليها     الدولية إلعداد التقارير المالية تطبق      
  .١ذلك في المرحلة  بستمرارإلالتأمين الخاصة بها وبإمكانها ا

  
بـافتراض قابـل     ٥مسودة العرض    المجلس الحظر المقترح في      إستبدلفي ضوء هذه التعليقات      ١٣٦إستنتاج

للنقض يمكن التغلب عليه إذا كانت المكونات األخرى للتغيير في السياسات المحاسبية تزيد مـن               
اسـتحداث  موثوقية ومالئمة البيانات المالية لشركة التأمين بشكل كاف ليـرجح علـى مـساوئ               

 ). من هذا المعيار كمثال٢٨ الفقرة أنظر(الممارسة موضوع البحث 
  

:  التأمينيـة  اتلتزاماإل عند قياس    ة مستقبلي إستثماريحدد هذا المعيار ممارستين تتضمنان هوامش        ١٣٧إستنتاج

توقع العائد علـى  ) ب(، ∗ معدل خصم يعكس العائد المقدر على أصول شركة التأمين  إستعمال) أ(
ة عائد مقدرة وخصم هذه العائدات المقدرة بمعدل مختلف وتضمين النتيجة فـي             هذه األصول بنسب  

 لكونهم يعتبرونهـا أقـل      ١من المرحلة   ) ب (إستبعاد البعض أنه يجب     إقترحوقد  . لتزاماإلقياس  
تبدو غير صحيحة بشكل أكثر     ) ب(، إال أن المجلس قد الحظ أنه على الرغم من أن            )أ(قبوال من   
  . أن لهاتين الممارستين نفس األثر وهما متكافئتان من الناحية المنطقية إال) أ( من وضوحاً

  

   المستقبلية والقيمة الضمنيةستثمارهوامش اإل
  

 تقنية  أيضاًباإلضافة إلى دراسة معدالت خصم المبنية على األصول بشكل عام فقد درس المجلس               ١٣٨إستنتاج

 المستقبلية  ستثماراإليدي هوامش    بشكل تقل  -على األقل في الممارسة الحالية     –قياس محددة تعكس    

.   التأميني لتزاماإلوالقيمة الضمنية هي أسلوب غير مباشر لقياس        .  وبشكل خاص القيمة الضمنية   

 عن طريق خصم كافة التدفقات النقدية الناشئة عن مجموعة          لتزاماإلتقيس األساليب غير المباشرة     

ول إلى قياس صاف للعقـود واألصـول        عقود التأمين واألصول التي تدعم هذه المجموعة  للوص        

وعلى العكـس   .  †ثم يتم طرح قياس األصول للوصول إلى قياس مجموعة العقود           .  التي تدعمها 

 عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية مـن مجموعـة           لتزاماإلفإن األساليب المباشرة تقيس     

ن فإن األسـلوب المباشـر وغيـر        فتراضات في كال الحالتي   إل ذات ا  إعتمادوإذا تم   .  العقود فقط 

  .§المباشر يمكن أن يؤديان إلى نفس النتائج
  

ويفـصح  .  تفصح شركات تأمين الحياة في عدد متزايد من الدول عن معلومات القـيم الـضمنية              ١٣٩إستنتاج

) غير مدققة في العـادة    (معظمها عن هذه المعلومات خارج البيانات المالية أو كمعلومات تكميلية           

  .ه الشركات من يستعملها كمقياس في ميزانياتها العموميةإال أن القليل من هذ
  
 

                                                 
وإذا كان من   .  اإللتزامتكون خصائصها تكرار مطابق لخصائص      ) محفظة مكررة (تحاول بعض األساليب إيجاد محفظة أصول          ∗

مثل هذه المحفظة فقد يكون من المناسب استعمال العائد المتوقع من تكرار المحفظة كمعدل الخصم لاللتزام مع ما                  الممكن إيجاد   
ات تغيير المحفظة ينبغي عدم اعتبارها كأنها تـستخدم معـدل           إتجاهيلزم من التعديل مقابل االختالفات في الخصائص،  إال أن           

 وهي ليست مبنية على خصائص األصول الحالية المحتفظ بهـا           اإللتزامص  خصم مبني على األصول ألنها تحاول قياس خصائ       
  .اإللتزام على خصائص  أو ال تنطبقوالتي قد تنطبق

  

 تأميني وأصل غير مادي منفـصل، وهـذا         إلتزام:  فيتم عرضهما كبندين    بيان المركز المالي   إذا تم االعتراف بالقيم الضمنية في        †
  .  األعمال أو نقل المحفظةإندماجه هذا المعيار في حال يشبه العرض الموسع الذي يسمح ب

 
، المجلـة اإلكتواريـة     مطابقة طرق التقييم اإلكتوارية وتسعير الخيـارات      ،  القيمة السوقية لاللتزامات التأمينية   جيرارد،  . لوك ن    §

 . ١ رقم ٤ألمريكا الشمالية، المجلد 
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   لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة  حق التأليف ل©    ٥٩٢

 هو أكثر مالئمة وموثوقية بشكل كبير من        الضمنيةلقد شعر بعض المجاوبون بأن أسلوب القيمة         ١٤٠إستنتاج

وقد أشاروا إلـى  . هإعتمادمعظم أساليب المحاسبة الحالية، وأنه ينبغي أن يسمح لشركة التأمين ب    

ـ         إعتباراًأن القيم الضمنية عادة ما تنال        أمين  مهما في تحديد أسعار الشراء بالنسبة لشركات الت

 كثيراًوبالنسبة لوحدات عقود التأمين، كما أن القيمة الضمنية واألساليب غير المباشرة المشابهة             

  .ات التأمين الناشئة من عمليات الشراء هذهإلتزامما تستخدم في محاسبة 
    

 في الميزانية   الضمنية أن تمنع قياسات القيمة      ١ البعض أن على المرحلة      إقتراحلألسباب التالية    ١٤١إستنتاج

   -:لعموميةا

.  غير منظمة في الوقت الحالي، وهناك تباين في تطبيقهـا          غالباًأن أساليب القيمة الضمنية       )أ (

بطريقـة غيـر    فعلى سبيل المثال يرى البعض أن األساليب المستخدمة لتعكس المخاطرة           

  . أولية تتباين وال تتفق بشكل كامل مع أسعار سوق رأس المالمتقنة بشكل كبير

مسودة العرض  ت  إعتبرة الضمنية اليوم تنطوي في العادة على ممارستين         أن أساليب القيم    )ب (

  -: غير مقبولأمراً اهمإستحداث ٥

ات إلتزامالمرتبط ب " القيمة الضمنية " المستقبلية في قياس أصل      ستثماراإلإبراز هوامش    )١(

  ). ١٤٤-١٣٤ إستنتاج الفقرات أنظر(التأمين 

 المستقبلية بمقدار يتجاوز قيمتها العادلة      ثمارستاإلقياس الحقوق التعاقدية ألتعاب إدارة       )٢(

المستنتجة من المقارنة مع األتعاب الحالية التي يتقاضاها عاملون آخرون في الـسوق             

  ).١٣٠-١٢٨  اإلستنتاج فقراتأنظر(عن خدمات مشابهة 

في الممارسة الحالية يتم تحديد القيمة الضمنية بشكل عام على أساس أفضل تقدير واحـد                  )ج (

وهو ما ال يتناول بشكل كاف الضمانات الضمنية        .  س المدى الكامل للنتائج المحتملة    ال يعك 

وحتى وقت قريب كانت القيم الـضمنية       .  والخيارات مثل ضمانات معدل الفائدة الضمنية     

وفي الواقع في بعض الحاالت تم تجاهلها حتـى         .  تتجاهل هذه البنود إذا لم تكن ذات قيمة       

ويتم توجيه المزيد   .   المستقبلي ستثماراإلفتراضات حول أداء    إل ا لو كانت ذات قيمة بسبب    

 لهذه الخيارات والضمانات، وقد تبدأ أساليب القيمة الـضمنية بتناولهـا            حالياً هتمامإلمن ا 

  .بشكل أكثر صرامة إال أن هذا الحدث لم يكتمل بعد
  

  -:ات القيمة الضمنية قياسإستعمال إستمرارومع ذلك ولألسباب التالية يسمح هذا المعيار ب ١٤٢إستنتاج

 هو تجنب التأثير على الممارسة الحالية لعقود التأمين مـا لـم             ١إن أحد أهداف المرحلة       )أ (

ومنع . ٢يؤدي التغيير الى تحسين جوهري، وإلى توجه يتفق مع التوجه المحتمل للمرحلة             

  . المستمر للقيمة العادلة قد ال يلبي هذا المعيارستعمالإلا

 منية مبنية على تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية ولـيس تراكمـاً          إن أساليب القيمة الض     )ب (

ات ذلك في بعض الحاالت علـى سـلبيات تـضمين           إيجابيوقد تتغلب   . للمعامالت السابقة 

 المستقبلية، وبالتالي فإن منع أساليب القيمة الضمنية قد ال يـؤدي إلـى              ستثماراإلهوامش  

  . كل حالةبيانات مالية أكثر مالئمة وموثوقية في
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٥٩٣      لجنة معايير المحاسبة الدولية            مؤسسة     حق التأليف ل      ©  

بالنظر إلى أن المجلس لم يمنع معدالت الخصم المبنية علـى األصـول بالنـسبة لقيـاس                   )ج (
 فليس هناك سبب يبـرر منـع قياسـات القيمـة            ١ات التأمين األخرى في المرحلة      إلتزام

  .١ المستقبلية في المرحلة ستثماراإلالضمنية التي تتضمن هوامش 

 المـستقبلية إال    ستثماراإلة تتضمن اليوم هوامش     على الرغم من أن قياسات القيمة الضمني        )د (
وا تحسين أساليب القيمة الضمنية من خالل تعديل أصـول          إقتراحأن بعض الممارسين قد     

  .التدفقات النقدية للمخاطر بشكل كامل لجعلها متفقة مع أسعار السوق

  
) ١٣٠-١٢٨ جإسـتنتا الفقـرات   (ات المجلس حول المالئمة والموثوقية        إستنتاجنستخَلُص من    ١٤٣إستنتاج

الفقرات ( المستقبلية   ستثماراإلوهوامش  ) ١٣٠-١٢٨ إستنتاجالفقرات   (ستثماراإلوأتعاب إدارة   
 قياسات القيمة الضمنية في الميزانية العمومية       إستحداثأن لشركة التأمين    ) ١٣٧-١٣٤ إستنتاج

  -:فقط في حالة تلبية الشروط التالية

 من هذا   ٢٢الفقرة  (بيانات أكثر مالئمة وموثوقية       أن تؤدي السياسة المحاسبية الجديدة إلى         )أ (
 بل يعتمد على مقارنة المحاسبة الحالية في شركة التأمين          تلقائياً قراراًوهذا ليس   ).  المعيار

  .ها لتطبيق القيمة الضمنيةإستخداممع الطريقة التي تعتزم 

لنقض ضـد تـضمين     زيادة الموثوقية والمالئمة تكون كافية للتغلب على الفرضية القابلة ل           )ب (
  )  من هذا المعيار٢٩الفقرة ( المستقبلية ستثماراإلهوامش 

 المـستقبلية بمقـدار ال      سـتثمار اإلتتضمن القيمة الضمنية الحقوق التعاقدية ألتعاب إدارة          )ج (
يتجاوز قيمتها العادلة كما يتبين من مقارنة األتعاب الحالية التي يتقاضاها عاملون آخرون             

-١٢٨ إسـتنتاج  ب من هذا المعيار والفقرات       ٢٥الفقرة  (ابهة  في السوق عن خدمات مش    
١٣٠ .(  

  
يستعمل معدل الخصم في بعض أساليب القياس لتحديد القيمة الحالية لهوامش الربح المـستقبلية               ١٤٤إستنتاج

مثـل  (أما في األساليب األخرى     .   معادلة معينة  إستعمالالتي تعزى عندئذ الى فترات مختلفة ب      

وقـد خَلُـص    .   مباشرة لتزاماإلفإن معدل الخصم يحدد قياس      ) نيةمعظم تطبيقات القيمة الضم   

فتـراض القابـل    إل أن تتمكن شركة التأمين من التغلب على ا        جداًالمجلس إلى أن من المستبعد      

  ). من هذا المعيار٢٩ الفقرة أنظر(للنقض في الحالة األخيرة 
  

  إعادة تحديد األصول المالية 
  

ولكـن غيـر    -ات التأمينية من المسموح   لتزامإلساتها المحاسبية ل  عندما تغير شركة التأمين سيا     ١٤٥إستنتاج

 بعض أو كل األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل حـساب            إعادة تصنيف   أن يتم   -مطلوب

الربح أو الخسارة، وهو ما يسمح لشركة التأمين بتجنب التباينات المـصطنعة عنـد تحـسين                

  -:أيضاًقد قرر المجلس و.  ات التأمينلتزامسياساتها المحاسبية إل

عدم تقييد إعادة تحديد األصول التي تدعم عقود التأمين التي تم تغيير السياسات المحاسبية                )أ (

 غير ضرورية على شركات التأمين التي ترغـب  قيوداًولم يشأ المجلس أن يوجد     .  بشأنها

  . وتعكس القيم العادلةتوافقاًنتقال إلى أسس قياس أكثر إلفي ا

إن ".   متوفرة برسم البيـع   "ها  إعتبارخيار إعادة تصنيف األصول المالية ب      إستحداثعدم    )ب (

من شأن إعادة التصنيف هذه أن تتسبب في تغييرات في المبالغ المـسجلة والتـي سـيتم                 

 بها بشكل مباشر في حقوق ملكية األصول، إنما في الربح أو الخسارة بالنـسبة               اإلعتراف
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تأمين أن تتجنب مثل هذا التباين من خـالل تـصنيف           بإمكان شركة ال  .  ات التأمين لتزامإل

  .األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل حساب الربح أو الخسارة
  

 بإعادة تحديد األصول في ظروف محددة عندما تتبنى مؤسسة          ٣٩معيار المحاسبة الدولي    يسمح   ١٤٦إستنتاج

تطبيـق  "١ارير الماليـة    إن المعيار الدولي إلعداد التق    .   المعدل ٣٩معيار المحاسبة الدولي    ما  
 مشابهة تتعلق بـالتطبيق     أحكاماً يتضمن   ،"للمرة األولى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية      

  .للمرة األولى
  

   األعمال ونقل المحافظإندماجشراء عقود التأمين في 
  

د  أعمال فإن المعيار الـدولي إلعـدا       إندماجعندما تشتري مؤسسة ما مؤسسة أخرى في عملية          ١٤٧إستنتاج

 يتطلب من الشركة المـشترية أن تقـيس بالقيمـة العادلـة             " األعمال إندماج "٣التقارير المالية   

وتوجد متطلبات مشابهة في العديد مـن األطـر         .  المشتراة اتلتزاماإلاألصول القابلة للتحديد و   

 موسـعاً  عرضـاً الوطنية للمحاسبة إال أنه من ناحية تطبيقية عادة ما تستخدم شركات التأمين             

  -:بتفاصيل القيمة العادلة لعقود التأمين التي تم الحصول عليها إلى عنصرين

 يتم قياسه بموجب سياسات شركة التأمين المحاسبية بالنسبة لعقـود التـأمين التـي               إلتزام  )أ (
   و؛تصدرها

القيمة العادلة لحقوق التأمين التعاقديـة التـي تـم          ) ١(أصل غير ملموس يمثل الفرق بين         )ب (
 ما  وغالباً).  أ(المبلغ المحدد في    ) ٢(ات التأمين التي تم تحملها و       لتزامإالحصول عليها و  

تصف شركات التأمين على الحياة هذا األصل غير الملموس بأسماء عديدة مثـل القيمـة               
أو قيمة  ) PVP أو   PVFP(أو القيمة الحالية للربح المستقبلي      ) PVIF(الحالية للعمل النافذ    

طبق مبادئ مشابهة على التأمين غير التأمين على الحياة         وتن).  VOBA(العمل المشترى   
  .ات المطالباتإلتزاممثل إذا لم يتم خصم 

  
 مـن   ٣١الفقرة  (١قرر المجلس لألسباب التالية السماح بهذه الممارسات الحالية خالل المرحلة            ١٤٨إستنتاج

  -):هذا المعيار

 وتجنـب   ٢لة   هو تجنب استباق الحكم على معظم قضايا المرح        ١أن أحد أهداف المرحلة       )أ (
وفي الوقـت  .  ٢ والتي قد تحتاج إلى مراجعة في المرحلة   ١طلب تغيير األنظمة للمرحلة     

ذاته يوفر اإلفصاح عن طبيعة األصول غير الملموسة ذات العالقة أو أي تغيير فيها إلـى                
  .الشفافية لمستعمليها

ات التأمين ألن ذلك قد     ملتزا حول طريقة تحديد القيمة العادلة إل      إرشاداًال يقدم هذا المعيار       )ب (
 قـد يلـزم     ١ إال أن القيم العادلة المحددة في المرحلـة          ١ ألوانه في المرحلة     سابقاًيكون  

  .٢تغييرها في المرحلة 

 األعمال ضمن المحاسبة    إندماجقد يكون من الصعب إدراج قياس القيمة العادلة في تاريخ             )ج (
 سـتعمال إللتي ستصبح غير صالحة ل    الالحقة لعقد تأمين دون الحاجة إلى تغيير األنظمة ا        

  .٢في المرحلة 
  

.  إن األصل غير الملموس الموصوف أعاله عادة ما يتم إطفاؤه على مدى المدة المقدرة للعقـد                ١٤٩إستنتاج

وتستعمل بعض شركات التأمين طريقة الفائدة في اإلطفاء والتي تبدو مناسبة لألصـول التـي               

 ما  إال أنه ليس مؤكداًُ   .  دفقات النقدية التعاقدية   من القيمة الحالية لمجموعة من الت      جوهرياًتتألف  

وبالتالي .  هاإستعمال كان سيسمح ب   "األصول غير الملموسة   "٣٨معيار المحاسبة الدولي    إذا كان   

 وأن  ٣٨معيار المحاسبة الـدولي     فقد قرر المجلس أن هذا األصل ينبغي أن يبقى خارج نطاق            
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 ب مـن    ٣١الفقرة  (ات التأمين ذات العالقة     إلتزام  مع قياس  قياسه الالحق يجب أن يكون متفقاً     

 فقد  ١٩-١٥ في الفقرات    لتزاماإل مالءة   إختباروألن هذا األصل قد تتم تغطيته ب      ).  هذا المعيار 

  . " قيمة األصولإنخفاض "٣٦معيار المحاسبة الدولي  المجلس من نطاق إستثناه
  

 ينطبقان على قوائم وعالقات     ٣٨الدولي  معيار المحاسبة    و   ٣٦معيار المحاسبة الدولي    ال يزال    ١٥٠إستنتاج
ات التأمين التعاقديـة    إلتزام من حقوق و   جزءاًالعمالء التي تعكس توقعات العقود التي ال تشكل         

ويتناول المثال التوضيحي المنشور في المعيار الـدولي        .   األعمال إندماجالموجودة في تاريخ    
تم الحصول عليها مع محفظة عقـود التـأمين         عالقات العمالء التي ي    ٣إلعداد التقارير المالية      

 .على السيارات لسنة واحدة
  

 أحيانـاً ) ب(١٤٧  اإلستنتاج تتضمن قياسات األصول غير الملموسة المنصوص عليها في فقرة         ١٥١إستنتاج
وتخضع هذه الهوامش لذات المتطلبات التي تخضع لها هـوامش   .   المستقبلية ستثماراإلهوامش  

-١٣٤ إسـتنتاج  الفقـرات    أنظر(ات التأمين ذات العالقة     إلتزام المستقبلية عند قياس     ستثماراإل
١٤٤.(  

  
الممارسات المتعـارف   في بعض الحاالت تشمل السياسات المحاسبية لشركات التأمين بموجب           ١٥٢إستنتاج

قيـاس  ) تلك المستخدمة قبل تبني المعايير الدولية إلعداد التقـارير الماليـة           أي   (السابقة  عليها  
على أساس مأخوذ من المبـالغ      ) ب(١٤٧  اإلستنتاج في فقرة األصل غير الملموس الموصوف     

وفي مثل هذه الحاالت إذا قامت مؤسسة بتغيير قيـاس          .  األخرى اتلتزاماإلالمسجلة لألصول و  
  فـإن  للمرة األولى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية   إعتماداتها من خالل    إلتزامأصولها و 

طالع علـى نقـاش     إل ل ١٨٤-١٨١ إستنتاج الفقرات   أنظر (محاسبة الظل قد تكون مناسبة لها     
  ).محاسبة الظل

  
 ات التأمين التـي تتوالهـا     لتزام إعفاء من قياس القيمة العادلة إل      إعتمادطلب بعض المجاوبين     ١٥٣إستنتاج

 وقد أوضحوا بأن هناك الكثير من عدم التأكد يشوب الكيفيـة            . األعمال إندماجمؤسسة ما نتيجة    
ومع ذلك يبدو أن شركات التـأمين كانـت         .  لقيمة العادلة بواسطتها  التي يجب تحديد وتعريف ا    

قادرة على التكيف مع المتطلبات الحالية في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والمعـايير              
  . إلعفاء جديدمقنعاً سبباًومن هنا لم يجد المجلس .  الوطنية

  

  يةختياراإلميزات المشاركة 
  

ولـشركة  . ية باإلضافة إلى العنصر المضمون إختيارأمين ميزة مشاركة    تتضمن بعض عقود الت    ١٥٤إستنتاج
أو توقيت التوزيعات على حاملي الوثائق على الرغم من أن حريـة            /التأمين حرية تقدير مبلغ و    

بما فيها القيود القانونيـة والتنظيميـة ذات        ( هذه قد تخضع لبعض المحددات التعاقدية        ختيارإلا
وتتم التوزيعات عادة على حاملي الوثائق الذين تكون عقودهم نافذة          .  سيةوالقيود التناف ) العالقة

 بهذا وفي العديد من الحاالت يعني التغيير في توقيت التوزيعات أن جـيالً            .  في تاريخ التوزيع  
  . من حاملي الوثائق سيستفيد منهاجديداً

  
ص التوزيعات، إال أنـه      التعاقدية بخصو  ختيارإلعلى الرغم من أن شركة التأمين تملك حرية ا         ١٥٥إستنتاج

 مـن الفـائض     جـزءاً  الوثائق الحاليون أو المستقبليون      حملةمن المحتمل في العادة أن يتلقى       
 العقود التـي تتـضمن ميـزة        حملةللتوزيع على   ) في تاريخ التقرير المالي   (المتراكم المتوفر   

ئيسية هي ما إذا كـان      إن المسألة المحاسبية الر   ).  أي الفائض القابل للتوزيع   (ية  إختيارمشاركة  
وسيعالج المجلـس هـذا     .  ملكية أو مكون حق     إلتزامهذا الجزء من الفائض القابل للتوزيع هو        

  .٢السؤال في المرحلة 
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أي  (ستثماراإل في بعض عقود     أيضاًإن المزايا من هذا النوع ال توجد فقط في عقود التأمين بل              ١٥٦إستنتاج
 بالنـسبة لعقـود     ١اسبية معينة في المرحلـة      وقد يؤدي طلب معاملة مح    ).   المالية اتلتزاماإل
.  ٢ التي تتضمن هذه المزايا إلى احتمال أن يقرر المجلس معاملة مختلفة في المرحلة               ستثماراإل

 في بعض الحاالت يملكون حق تعاقدي بالمشاركة        ستثماراإل عقود التأمين وعقود     حملةكما أن   
 طلب المجلس معاملـة محـددة لمزايـا          وإذا . من نفس وعاء األصول    يةختياراإلفي الدفعات   

 فإن هذا قد ينطوي على حكـم مـسبق          ١ في المرحلة    ستثماراإل في عقود    يةختياراإلالمشاركة  
  .على معالجة هذه المزايا في عقود التأمين المرتبطة بنفس وعاء األصول

  

يـا فـي    لهذه األسباب قرر المجلس عدم التعرض لمعظم جوانب المعاملة المحاسبية لهذه المزا            ١٥٧إستنتاج
 من هذا المعيـار     ٣٥ و   ٣٤، إال أن الفقرات     ستثماراإل لعقود التأمين أو لعقود       سواء ١المرحلة  

 وال حق   إلتزاماً كفئة متوسطة ليست     يةختياراإلتؤكد أن من غير المقبول تحديد ميزة المشاركة         
بي التعريف اإلطار   وإذا كان بند الميزانية ال يل     .   العام اإلطار، ذلك أن هذا قد ال يتفق مع         ملكية

 فـي حقـوق      بها فإن هذا البند يعتبر مـشموالً       اإلعترافات واألصول ومعايير    لتزامإلالعام ل 
  .ملكيةال

  
 الذي يتضمن   ستثماراإلت متطلبا على مصدر عقد      إقتراح ٥مسودة العرض   يضاف الى ذلك أن      ١٥٨إستنتاج

معيـار  ينتج عن تطبيـق   المقدر بمبلغ ال يقل عن المبلغ الذي س  لتزامإلعتراف با إلهذه الميزة با  
 من شركة التأمين تحديد     مطلوباًوألنه ليس   .  على العنصر المضمون للعقد    ٣٩المحاسبة الدولي   

 المعترف  لتزاماإل إذا كان مجموع     ٣٩معيار المحاسبة الدولي    قياس العنصر المضمون كما في      
ـ         ٥مسودة العرض   وقد أشارت   .  به أعلى بشكل واضح    ركات  إلى توقعات المجلـس بـأن ش

  .متثال لهذه المتطلباتإلالتأمين لن تحتاج الى أنظمة جديدة شاملة ل
  

 على العنصر   ٣٩معيار المحاسبة الدولي    عترض بعض المجاوبين على أن تحديد نتيجة تطبيق         إ ١٥٩إستنتاج
أو يحتـاج   ) وفي هذه الحالة يكون المتطلب غير ضروري      ( دون أثر    تقريباًالمضمون قد يكون    

وقـد  ).  ما يتسبب في تكاليف تتجاوز المنفعة المتوقعة للمـستعملين        م(الى أنظمة شاملة جديدة     
 أكثر مرونة يقصر الحاجة لألنظمة من أجل        أسلوباً هذا المعيار    إستكمالتبنى المجلس في سبيل     

 على العنصر المضمون وحده، بينما ال يزال يتطلب بعـض           ٣٩معيار المحاسبة الدولي    تطبيق  
 ٣٥ تـسمح الفقـرة      وتحديـداً .   المالية بأقل مما هي عليه     تالتزاماإلالصرامة لتجنب إظهار    

  -: الماليةلتزاماإل في يةختياراإلبانتهاج أسلوبين لميزة المشاركة 

 ولكنها ال تحتـاج     إلتزاميجوز أن تصنف شركة التأمين كامل ميزة المشاركة التقديرية ك           )أ (
معيار المحاسـبة   يق  وبالتالي ال تحتاج لتحديد نتيجة تطب     (لفصلها عن العنصر المضمون     

إن شركة التأمين التي تختار هذا األسلوب مطالبة        ).   على العنصر المضمون   ٣٩الدولي  
 من هـذا المعيـار      ١٩-١٥ المنصوص عليه في الفقرات      لتزاماإل مالءة   إختباربإجراء  
  .على العقد

يجوز أن تصنف شركة التأمين بعض أو كل المزايا كمكون منفصل عن حـق الملكيـة                  )ب (
معيـار  ذه الحالة فإن المسؤولية المعترف بها يجب أن ال تقل عن نتيجة تطبيـق               وفي ه 

ليس على شركة التأمين تحديد هذا القياس       .  على العنصر المضمون   ٣٩المحاسبة الدولي   
  .إذا كان مجموع المسؤولية المعترف بها أعلى بشكل واضح

  
وجب هذا المعيار والفـائض القابـل    المتراكم بمالعائدات في التوقيت بين إختالفقد يكون هناك     ١٦٠إستنتاج

أي المبلغ المتراكم المؤهل من الناحية التعاقدية كفائض قابل للتوزيع علـى حـائزي              (للتوزيع  
وعلى سبيل المثال قد ال يشتمل الفائض القابل للتوزيـع أربـاح            ).  يةختياراإلميزة المشاركة   
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وتكون .  ية إلعداد التقارير المالية    غير المحققة والمعترف بها بموجب المعايير الدول       ستثماراإل
 الزمنية بين المبـالغ المـسجلة       ختالفإلات التوقيت الحاصلة مماثلة في بعض جوانبها ل       إختالف

ات فـي   ختالفإلال يتناول هذا المعيار تصنيف هذه ا      .   وأسسها الضريبية  اتلتزاماإللألصول و 
ن الفائض القابل للتوزيع هو كامل       يحدد ما إذا كا    م ل ٢التوقيت حيث أن المجلس وحتى المرحلة       

  .لتزامإل من حق الملكية واجزءاً أو لتزاماإلحق الملكية أو 
  

 ختيـار إلإن العامل الذي يجعل من الصعب تحديد المحاسبة المناسبة لهذه المزايا هو حريـة ا               ١٦١إستنتاج
ت وإذا افتقـر  .  ختيـار إل والقيود على ذلك ا    ختيارإلالمقيدة، وبعبارة أخرى الجمع بين حرية ا      

معيـار  ية تصبح المذكورة مشتقات ضمنية وتـدخل ضـمن نطـاق            ختيارإلمزايا المشاركة ل  
  .٣٩المحاسبة الدولي 

  
" يةإئتماننسبة  " التعاقدي غير المقيد لوضع      ختيارإل ا يةختياراإلال يشمل تعريف ميزة المشاركة       ١٦٢إستنتاج

 توصف في بعـض     كما نراه في العقود التي    ( الوثائق   لحملةتستخدم لقيد فوائد أو عوائد أخرى       
 ألن  يةختياراإلويرى البعض هذه المزايا مشابهة لمزايا المشاركة        ").  حياة شاملة "الدول بعقود   

وسيقوم المجلس بمراجعة معالجـة     . ية مقيدة بقوى السوق وموارد شركة التأمين      ئتمانإلالنسبة ا 
  .٢هذه المزايا في المرحلة 

  
ألقساط التي يتم قبضها عن األدوات المالية       طلب بعض المجاوبين من المجلس توضيح معاملة ا        ١٦٣إستنتاج

ونظريا ال تعتبـر أقـساط العنـصر المـضمون مـن            .  يةإختيارالتي تتضمن ميزة مشاركة     
 قد تعتمد على أمور لن يتم حـسمها  يةختياراإل، إال أن معاملة القسط لمزايا المشاركة      اإليرادات

ييرات في األنظمة قد تنتفي الحاجة      كما أن طلب تقسيم األقساط قد يتضمن تغ       .  ٢حتى المرحلة   
 قرر المجلس أن بإمكان     ١نقطاع غير الضروري في المرحلة      إلولتجنب ا .  ٢إليها في المرحلة    

 في عرض األقساط كإيرادات إلى جانب مصروف مناسب يمثل التغييـر            ستمرارإلالمؤسسات ا 
  .لتزاماإلفي 

  
أو كانت بكاملها مصنفة كعنـصر حقـوق         يةختياراإل إذا كان جزء من ميزة المشاركة        وبديهياً ١٦٤إستنتاج

ومـع ذلـك     .   العالقة من القسط يجب أن ال يظهر في الربح أو الخسارة           وملكية فإن الجزء ذ   
خَلُص المجلس إلى أن الطلب بأن يتم فصل كل قسط وارد سيحتاج الى تغييرات في األنظمـة                 

 بكامـل   اإلعترافأمين  ولذلك قرر المجلس أن بإمكان شركة الت      .  ١تخرج عن نطاق المرحلة     
 العالقة بمكون حق الملكيـة، إال أن المجلـس أكـد علـى              والقسط كإيراد دون فصل الجزء ذ     

الجزء من الربح أو الخسارة الذي يعزى إلى مكون حق الملكية كتوزيـع             ذلك  ضرورة عرض   
  .، وليس كمصروف أو دخل)*بشكل يشبه عرض مصالح األقلية(للربح أو الخسارة 

  
يـة مـن    إختيار عقود التأمين التي تتضمن ميزة مـشاركة         إستثناءالبعض أنه يجب     إقتراحلقد   ١٦٥إستنتاج

، وأبـرزوا المـشكالت     *٣٢معيار المحاسبة الدولي    اإلفصاح بالقيمة العادلة المطلوب بموجب      
 إستثناء من إنشاء    وبدالًإال أنه   .  النظرية والعملية في تحديد القيمة العادلة ألدوات من هذا النوع         

معيـار  إلـى   ) أ٩١(إلفصاح المطلوب للقيمة العادلة أضاف المجلس فقـرة جديـدة           جديد من ا  
 التـي   ٣٢معيار المحاسبة الـدولي     وقد وسع ذلك المتطلبات الحالية في       .  ٣٢المحاسبة الدولي   

 عتمـاد اإلتحكم أدوات حق الملكية غير المسعرة التي ال يمكن تحديد قيمتها العادلة بشكل يمكن               
  .عليه

                                                 
، "صلةوالمنف البيانات المالية الموحدة  " المعدل   ٢٧ معيار المحاسبة الدولي     ٢٠٠٨صدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في يناير          *

   "الحصص غير المسيطرة"إلى " حصص األقلية"والذي قام بتعديل 
 
 ٧المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ، شمل المجلس جميع اإلفصاحات المتعلقة باألدوات المالية في ٢٠٠٥ في أغسطس  *

  ."اإلفصاحات: األدوات المالية"
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  ٣٩ ر المحاسبة الدولييامعالقة بأمور ذات ع

 األصول المخصصة لدعم عقود التأمين
ال يتناول هذا المعيار األصول المالية أو غير المالية التي تحتفظ بها شركات التأمين لدعم عقـود                  ١٦٦إستنتاج

 أربع فئات من األصول المالية مـع ثالثـة طـرق            ٣٩معيار المحاسبة الدولي    ويحدد  .  التأمين
 فإن الهيئة السابقة للمجلـس      ٣٩معيار المحاسبة الدولي    وعند وضع   .  حاسبيةمختلفة للمعالجة الم  

قد أقرت بأن لدى معظم الدول نموذج معالجة مختلط يقيس بعض           ) لجنة معايير المحاسبة الدولية   (
وقـد قـررت لجنـة معـايير        .  ستهالك وبعضها اآلخر بالقيمة العادلة    إلاألصول المالية بتكلفة ا   

  -:اإلبقاء على األساليب المختلفة ولكن مع تنظيمها وتشكيلها على النحو التاليالمحاسبة الدولية 

بمـا فيهـا كافـة      " (بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة      "األصول المالية المصنفة      )أ (
 بكافة التغييرات في    اإلعترافتقاس بالقيمة العادلة مع     ) األصول المالية المخصصة للتجارة   

وعالوة على ذلك تعتبر كافة المشتقات بأنها محتفظ        .   الربح أو الخسارة   قيمتها العادلة في  
 بالقيمة العادلة ألن ذلك هو األسلوب الوحيد الذي يقدم          يتم قياسها بها برسم التداول وبالتالي     

  .ما يكفي من الشفافية في البيانات المالية

يـتم  ) أي فئـة أخـرى  أي تلك التي ال تقع ضمن نطاق (إن األصول المتوفرة برسم البيع    )ب (
 بالتغيير في قيمتها العادلة في حقوق الملكية إلى أن يتم           اإلعترافقياسها بالقيمة العادلة مع     

 ألن  مناسباًويعتبر القياس بالقيمة العادلة     .  باألصل أو أن تتم خفض قيمته      اإلعترافعكس  
رات فـي سـعر      للتغيي -على سبيل المثال  -ة  إستجاباألصول المتوفرة برسم البيع قد تباع       

  .السوق أو لنقص السيولة

 المحدد بالتكلفة المطفأة إذا كانـت المؤسـسة تنـوي          ستحقاقاإليجوز قياس األصول ذات       )ج (
وتقوم هـذه المعاملـة     .  وأظهرت أنها تملك القدرة على ذلك      ستحقاقاإلحتفاظ بها حتى    إلا

عالقة إذا كان   على أساس وجهة نظر البعض القائلة بأن التغيير في أسعار السوق ليس ذي              
ما لم يتم    (ستحقاقاإل لكون هذه التغييرات ستنعكس قبل       ستحقاقاإلمحتفظ به حتى    األصل  

  ).تخفيض قيمة األصل

ت لجنة معايير المحاسبة الدولية بأن هناك إقتنعوقد . تقاس القروض والذمم بالتكلفة المطفأة  )د (
 للمزيد من التقدم في صعوبات في تقدير القيمة العادلة لهذه القروض، وأن هناك حاجة

  .تقنيات التقييم قبل اشتراط القيمة العادلة
  

 إذا كانت األصول    ١وقد عبر البعض عن خشيتهم من أن التباينات المحاسبية قد تنشأ في المرحلة               ١٦٧إستنتاج
 يتم قياسها المخصصة لدعم عقود التأمين     ) ات التي تترتب عليها الفائدة    ستثمارإل ا خصوصاً(المالية  

 التأمينية على أسس    اتلتزاماإل يتم قياسها  بينما   ٣٩معيار المحاسبة الدولي    ة بموجب   بالقيمة العادل 
 فـي أسـاس     خـتالف إلفإن ا " برسم البيع "وإذا صنفت شركة التأمين أصولها على أنها        .  مختلفة

ولم .  القياس لن يؤثر على الربح أو الخسارة إال أنه قد يؤدي إلى بعض التقلب في حقوق الملكية                
وعند إعداد  .  البعض أن التقلب هو عرض صادق للتغيير في الوضع المالي لشركة التأمين           يعتبر  

 قـرر المجلـس مـا       *قتراحات لخفض هذا التقلب،   إلوبعد مناقشة العديد من ا     ٥مسودة العرض   
  -:يلي

 لتصنيف األصول المالية علـى أنهـا        ٣٩معيار المحاسبة الدولي    عدم تخفيف المعايير في     )  أ(
 إن من شأن تخفيف هذه المعايير أن ينسف التأكيد األساسـي            ".ستحقاقاإل حتى   محتفظ بها 

                                                 
وكان أحد المواضيع الرئيسية التي أثارها المشاركون من قطاع         .  ٢٠٠٢  ناقش المجلس هذا الموضوع في اجتماعه في نوفمبر         *

.  ٢٠٠٣دوات المالية فـي مـارس       ألالتأمين في جلستين استغرقت كل منهما نصف يوم أثناء نقاشات الطاولة المستديرة حول ا             
 .٢٠٠٣ ناقش المجلس الموضوع مرة ثانية في أكتوبر ٥ مسودة العرض إستكمالوقبل 



  ٤المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 اتستنتاجأساس اإل

 

٥٩٩      لجنة معايير المحاسبة الدولية            مؤسسة     حق التأليف ل      ©  

وقـد الحـظ    .  سـتحقاق اإلحتفاظ باألصول حتى    إلبأن لدى المؤسسة النية والقدرة على ا      
المجلس بأن شركة التأمين قد تكون قادرة على تـصنيف بعـض أصـولها الماليـة ذات                 

 إذا كانت ال تعتـزم بيعهـا قبـل          ستحقاقاإل محتفظ بها حتى   المحدد على أنها     ستحقاقاإل
 ٣٩معيار المحاسبة الدولي    ، وباإلضافة إلى تلبية الشروط المنصوص عليها في         ستحقاقاإل

ات أو في المطالبات لـن  ستحقاقإلخَلُص المجلس إلى أن الزيادة غير المتوقعة في انقضاء ا 
معيـار المحاسـبة    تناولهـا   التي  " حاالت الكوارث  "إستثناءب(تضطرها لبيع تلك األصول     

  ).٢١ في الفقرة تطبيق ٣٩الدولي 

األصـول المخصـصة لـدعم      : عدم إنشاء فئة جديدة لألصول المسجلة بالتكلفة المطفـأة        ) ب(

فقد يؤدي إنشاء هذه الفئة إلى الحاجة إلى التمييز العشوائي وإجـراءات            .  ات التأمين إلتزام

 لشركة التأمين أكثر مالئمة وموثوقيـة،  وقـد          عزو معقدة قد ال تجعل من البيانات المالية       

وقد اطلع المجلس على سابقة وجدت فـي        .  تتطلب من شركة التأمين تطوير أنظمة مكلفة      

 التي تم تبنيها هناك تستطيع التغلب علـى         تاليابان لهذه الفئة إال أنه لم يقتنع بأن اإلجراءا        

على -ةإستجابن قد تبيع األصول     وعالوة علي ذلك إذا كانت شركة التأمي      .  هذه الصعوبات 

 إلى التغييرات في سعر السوق أو نقص السيولة، فإن القياس الوحيد المناسب             -سبيل المثال 

  .هو القيمة العادلة

، مماثلة لألصول المتوفرة برسم     "المتوفرة برسم التسوية  "ات  لتزامإلعدم إنشاء فئة جديدة ل    ) ج(

.   بالتغيير في القيمة العادلة في حقوق الملكية       إلعترافا بالقيمة العادلة مع     يتم قياسها البيع،  

إن إنشاء هذه الفئة سيجعل من الضروري إيجاد أساس للتمييز بين هذه الفئة والفئة الحالية               

ولم يحدد  .   المعالجات المحاسبية  إختيارات المالية غير التجارية أو السماح بحرية        لتزامإلل

قرير أي من هاتين الفئتين قد تتطلب من شركة التـأمين            لهذا التمييز وال لت    أساساًالمجلس  

  .٢تطوير أنظمة جديدة دون التأكد من أن هذه األنظمة ستكون مطلوبة في المرحلة 
  

خَلُص المجلس إلى أن األسباب المبينة أعاله تتغلب علـى آثـار أي              ٥مسودة العرض   عند إعداد    ١٦٨إستنتاج

 شركة التأمين المالية، وعليه قرر المجلس عدم       تباين محاسبي في حقوق الملكية الواردة في تقارير       

  .مؤقتاًإعفاء شركة التأمين من هذه المتطلبات الحالية حتى وإن كان اإلعفاء 
  

قد تكون شركات التأمين حساسة بشكل خاص تجاه حقوق الملكية الواردة في البيانات المالية ذات                ١٦٩إستنتاج

التنظيميـة  لمتطلبـات  لمتثال إلي تقييم االغايات العامة في بعض الدول حيث تستخدم هذه المبالغ ف     

 التأمين من أهم مستخدمي البيانات الماليـة ذات        مشرفيإال أنه وعلى الرغم من أن       .  رأس المال ل

الغايات العامة فإن هذه البيانات المالية ليست مخصصة لغاية محددة من غايات مراقبي التـأمين               

ين عادة صالحية الحصول علـى المعلومـات        كما أن لدى المراقب   .  دون غيرهم من المستعملين   

ومن وجهة نظر المجلس فإن إنشاء إعفـاءات جديـدة مـن            .  اإلضافية التي تلبي حاجات محددة    

عتياديـة  إل في هذا المجال لن تكون الطريقة األفضل لتلبية الحاجات ا          ٣٩معيار المحاسبة الدولي    

  .تأمين المالية ذات الغايات العامةلبيانات شركة ال)  التأمينمشرفي بما فيهم (للمستعملين 
  

معيار المحاسبة الـدولي  فبموجب . ال تتوفر لشركة التأمين  " بميزة"جادل البعض بأن البنوك تتمتع       ١٧٠إستنتاج

القـروض والـذمم    (اته المركزية فـي قيـوده البنكيـة         إلتزام يمكن للبنك أن يقيس أصوله و      ٣٩

ينما ال يتوفر هذا الخيـار لـشركات التـأمين    بالتكلفة المطفأة ب)  المالية غير التجارية  اتلتزاماإلو

إال أنه وكمـا توضـح      .  بالنسبة للعديد من األصول المخصصة لدعم أنشطتها التأمينية المركزية        
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سمحت لجنة معايير المحاسبة الدولية بالقياس بالتكلفة المطفأة للقـروض          ) د(١٦٦  إستنتاجالفقرة  

وال ينطبق هذا العامل    .  ي تحديد قيمتها العادلة   والذمم حيث كان لديها مخاوف بشأن الصعوبات ف       

  . التأمينيةاتلتزاماإلعلى العديد من األصول التي تحتفظ بها شركة التأمين لدعم 
  

 طـرق لتقليـل التبـاين       إختبـار المجلس على    ٥مسودة العرض   حث العديد من المجاوبين على       ١٧١إستنتاج
ات الثالثـة التـي     جتماعإلوال في ا  وقد ناقش المجلس هذا الموضوع مط     .  سابقاًالمحاسبي المبين   

كمـا نـاقش    .  هذا المعيـار   إستكمالقبل   ٥مسودة العرض   ناقش خاللها اإلجابات الواردة على      
 اللجنـة   إجتمـاع  فـي    أيضاًوقد أثير الموضوع    .  ستشاري للمعايير إلالمجلس ذلك مع المجلس ا    

ن أعضاء المجلس إلـى      حيث حضر ستة م    ٢٠٠٣ستشارية للتأمين التابعة للمجلس في سبتمبر       إلا
وقد جرت مناقشات منفصلة بين أعضاء المجلس والطـاقم واألطـراف           .  جانب طاقم المشروع  

  .المعنية بما فيهم مستعملين وشركات تأمين وإكتواريين ومدققي حسابات ومنظمين
  

  -:من المهم التمييز بين نوعين من أنواع التباين المحاسبي ١٧٢إستنتاج

ة تؤثر علـى األصـول      يقتصاداإلا كانت التغييرات في الظروف       إذ التباين المحاسبي ينشأ    )   أ(
 ال تستجيب   اتلتزاماإل إلى نفس المدى، ولكن المبالغ المسجلة لهذه األصول و         اتلتزاماإلو

وبالتحديد يحدث التباين المحاسـبي إذا اسـتعملت   .  ةيقتصاداإلبنفس القدر لهذه التغييرات   
  .ألصولات والتزامإلالمؤسسة أسس قياس مختلفة ل

ـ اإل إذا كانت قيم، أو التدفقات النقديـة مـن، األصـول و            يقتصاداإلالتباين  ينشأ   )  ب(  اتلتزام
ومن الجدير بالذكر أن التباين     .  ةيقتصاداإلتستجيب بشكل مختلف مع التغيير في الظروف        

 فـي   سـتثمار اإلات وأصول يتضمن    إلتزام ال يزول بالضرورة ببرنامج إدارة       يقتصاداإل
من أجل الوصول إلى أفضل مبادلة لعائد المخاطر بالنسبة لمجموعـة األصـول             األصول  

  .اتلتزاماإلو
  

 القائمـة وال يبلـغ عـن أي         يقتصاداإل فإن نموذج القياس الذي يعرض كل حاالت التباين          مثالياً ١٧٣إستنتاج
وقد درس المجلس عددا من البدائل مـع مالحظـة أن لجميـع البـدائل               .  حاالت تباين محاسبي  

 لتوسيع  ٣٩معيار المحاسبة الدولي    وكان من الممكن لبعض البدائل أن تعدل        .  لبياتات وس إيجابي
  -: قياسات التكلفة أو التكلفة المطفأة إال أن المجلس قد أوضح التاليإستعمال

 أكثر دقة من التكلفة المطفأة لألصول المالية التي قد ترغـب            قياساًإن القيمة العادلة تمثل        ) أ (
  .ة للتغيير في السوق وللظروف األخرىإستجابا مؤسسة ما ببيعه

ات واألبحاث المجلس بقـوة     ستثمارإلناشدت جمعية إدارة ا    ٥مسودة العرض   في رده على      ) ب(
ويذكر أن الجمعيـة  .  ٣٩معيار المحاسبة الدولي    التكلفة المطفأة في     إستعمالبأن ال يوسع    

مالي ومدير محفظة وغيرهم     محلل   ٦٧٢٠٠هي مؤسسة مهنية غير ربحية تضم أكثر من         
  . دولة١١٦ من ستثماراإلمن المختصين في 

 بمبالغ مبنية على معـدالت      اتلتزاماإلإن النموذج المحاسبي الذي يقيس كل من األصول و          )ج(
 يقيس هذين أما النموذج الذي    .  يقتصاداإلالفائدة الحالية سيقدم معلومات عن مدى التباين        

ات التـأمين   إلتزامو تجاهل القيمة الزمنية للنقود عند قياس بعض          بالقيمة التاريخية أ   البندين
ويالحظ المحللون الماليون في الغالب أن المعلومات المتعلقة        .  لن يقدم مثل هذه المعلومات    

  . ذات أهمية كبيرة بالنسبة لهميقتصاداإلبالتباين 

حتفـاظ  إلجية تتضمن ا   إستراتي إتباعأشار البعض إلى أن شركات التأمين التي ترغب في            ) د(
ات سـتثمار إل مع بعض المرونة في بيع ا      ستحقاقاإل محدد حتى    إستحقاقات ذات   إستثمارب
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وقد أوصـى   .  ات عالية بشكل غير معتاد    ستحقاقإلإذا كانت مطالبات التأمين أو إنقضاء ا      
 بحيث تتمكن شركات التأمين التي تعتمد هذه        ٣٩معيار المحاسبة الدولي    بتخفيف القيود في    
إال أنـه   .   بشكل أكثر سـهولة    ستحقاقاإلمحتفظ بها حتى     فئة ال  إستعمالاإلستراتيجية من   

وخالل المناقشات مع مختلف أعضاء المجلس وطاقم المشروع أشارت شـركات التـأمين             
حتفاظ بالمرونة إلتمام مبيعات فـي ضـوء الظـروف          إل في ا  أيضاًبشكل عام أنها ترغب     

بحيث تتمكن من البحث عن أفضل المبادالت بين المخاطرة         ة والسكانية المتغيرة    يقتصاداإل
دعاء بأن التكلفة قد    إلوكان هذا هدف تجاري مفهوم ومقبول إال أنه من الصعب ا          .  والعائد

معيـار  وعلى الرغم مـن أن      .  تكون أكثر مالئمة من القيمة العادلة في مثل هذه الحاالت         
 العادلة لألصول المالية المسجلة بالتكلفة        يتطلب اإلفصاح عن القيمة     *٣٢المحاسبة الدولي   

  .المطفأة فإن اإلفصاح ال يصحح القياس غير المناسب

حتفاظ بالمرونة لبيع سندات الـشركات قبـل حـصول          إلوأوضح البعض أنهم يرغبون با      ) هـ(
 يقيد قـدرتهم علـى      ٣٩معيار المحاسبة الدولي    وا أن اإلرشاد في     إعتبر كبير، و  إنخفاض

 إسـتعمال  يمنع  ٣٩معيار المحاسبة الدولي في " اإلفساد"ليه وألن متطلب وعالوة ع. ذلك
 بعد معظم المبيعات من هذه الفئة فـإن شـركات التـأمين             ستحقاقاإلمحتفظ بها حتى    فئة  

معيار وتقدم إرشادات التطبيق في     .   هذا التصنيف لسندات الشركات    إستعمالمرغمة على   
محتفظ بها حتـى    ات ال ستثمارإل تكون فيها مبيعات ا     أمثلة على حاالت   ٣٩المحاسبة الدولي   

وعلى سبيل المثال فإن الفقـرة      .  ات المشابهة األخرى  ستثمارإلكافة ا " تفسد" ال   ستحقاقاإل
 تشير إلى واقعة بيع بعد نكسة كبيـرة فـي           ٣٩معيار المحاسبة الدولي    من  ) أ(٢٢تطبيق  

بأن البعض على ما يبدو قد قرأ ذلـك         وقد الحظ المجلس    . ية لشركة التأمين  ئتمانإلالمالءة ا 
ي من قبل وكالة تـصنيف      ئتمانإلاإلرشاد وفهم بأنه يقتصر على التغييرات في التصنيف ا        

  .  إلى تصنيف داخلي يلبي معايير معينةأيضاًي خارجية رغم أن اإلرشاد يشير إئتمان

ا من الضبط من خالل     تخلق شيئ ) ب(١٦٧ إستنتاجإن السابقة اليابانية المذكورة في الفقرة         ) و(
 التكلفة المطفأة ولكن بسبب األنظمة أو ألسباب أخرى لم تتبنى           إستعمالوضع القيود على    

 أسلوب  إعتمادكما أن هذا األسلوب يسمح ب     . تأمين في اليابان هذا األسلوب    جميع شركات ال  
بق تلـك   ات التأمين تطـا   لتزامإل) اتستحقاقإلأي متوسط ا  (التكلفة إذا كانت المدد الزمنية      

وإذا نشأ أي تبـاين     .  %١٢٥-٨٠لعالقة ضمن حزمة محددة من      المتعلقة باألصول ذات ا   
 يضاف إلى ذلك أن المكاسب      .مة فإن هذا األسلوب ال يعترف به      ي ضمن هذه الحز   إقتصاد

 بها مباشـرة    اإلعترافوالخسائر من بيع األصول المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة يتم عموما           
 أن بعض المكاسب يتم تأجيلها وإطفاؤها إذا لـم تتوافـق            إستثناءب(ارة  في الربح أو الخس   

  ). المبيعات مع إستراتيجية مطابقة المدة

قابل بعض أعضاء المجلس وأفراد الطاقم ممثلين عن أهم شركات التأمين األوروبية لبحث               )ز( 
) ٢( و   نسبياًمشددة   التكلفة المطفأة إذا تم تلبية معايير محددة و        إستعمالتوسيع  ) ١(إمكانية  

الناتجة عن حقيقة أن األصول     " عدم الفاعلية "الجمع بين ذلك وبين محاولة مبسطة لتعريف        
وكان هـذا األسـلوب     .   ال تستجيب بشكل متشابه للتغيير في معدالت الفائدة        اتلتزاماإلو

قـشته  سيتجنب بعض المشاكل العملية والمبدئية الكامنة في األسلوب الياباني الذي تمت منا           
أعاله، إال أن هذا األسلوب غير المجرب قد تم وضعه في وقت قصير ولم تتم معالجة كافة            

 في  ستثماراإلكما أن العديد من شركات التأمين قد ال تكون قادرة أو راغبة في              .  التفاصيل
  .٢أنظمة قد تحتاج إلى التعديل في المرحلة 

                                                 
 ٧المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ، شمل المجلس جميع اإلفصاحات المتعلقة باألدوات المالية في ٢٠٠٥سطس في أغ *

  ."اإلفصاحات: األدوات المالية"
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كما أنه يكبـد    .  ياس سيؤدي إلى تباين محاسبي    ال يمكن إنكار أن هذا النموذج المختلط للق         )ح(
ولـدى  .   لتوضيح اآلثار حتى بالنسبة للمستخدمين المتطورين      وتكلفةشركات التأمين وقتا    

 قد يـسيئون تفـسير المعلومـات        تطوراً كبير بأن المستخدمين األقل      إهتمامشركة التأمين   
 التبـاين   سـتبعاد  إل مبدئياًبولة  وإذا كان من الممكن إيجاد طريقة سهلة وشفافة ومق        . الناتجة

إال .  فإن هذا التغيير قد يكون مفيدا      يقتصاداإلالمحاسبي بتكلفة معقولة دون إهمال التباين       
 أن أي تغيير في هذا      أيضاًوقد بين المجلس    .  أن المجلس لم يجد طريقة في المدى القصير       

على ما يبدو بين شركات     الصدد قد يحتاج تغييرات كبيرة في األنظمة وأنه ال يوجد إجماع            
  .التأمين على طريقة واحدة

 التكلفة المطفأة إلى عدم التوافـق مـع الممارسـات األمريكيـة             إستخدامقد يؤدي توسيع       )ط(
 كـان   ١٧٢ و ١٦٧ إسـتنتاج إن التباين المحاسبي الموصوف في الفقرة       . المتعارف عليها 

عليها، وهو ما يتطلـب مـن       موجودا لبعض السنوات في الممارسات األمريكية المتعارف        
كما أن  .   ٣٩شركات التأمين محاسبة أصولها المالية بنفس طريقة معيار المحاسبة الدولي           

 أن ال يـضيف إلـى   ٢٠٠٤مجلس المعايير المحاسبة المالية األمريكي قد قرر في ينـاير     
ـ             ى جدول أعماله مشروع إعادة دراسة الممارسات األمريكية المتعارف عليها بالنـسبة إل

  .ات التي تقوم بها شركات التأمين على الحياةستثمارإلا
  

ات خَلُص المجلس إلى أن تغيير متطلبات القياس في معيـار المحاسـبة             عتباراإلوفي ضوء هذه     ١٧٤إستنتاج
 قد ينال من موثوقية ومالئمة البيانـات الماليـة          مؤقتاً لألصول المالية حتى وإن كان       ٣٩الدولي  

س أن التباين المحاسبي ينشأ من عيوب نماذج القيـاس الحاليـة            وقد الحظ المجل  .  لشركة التأمين 
وقد تكون محاولة التخفيـف مـن       .  ات المالية أكثر مما ينشأ من عيوب قياسات األصول        لتزامإلل

التباين المحاسبي خطوة تراجعية من خالل تبني قياس أقل مالئمة لألصول، أو قياس قـد يعقـد                 
  .يقتصاداإلبعض حاالت التباين 

  

 درس المجلس ما إذا كان بإمكانه التخفيف من التباين المحاسبي من خالل الـسماح بتحـسين                 وقد ١٧٥إستنتاج
 معدل خصم حالي مبنـي علـى        إستحداثوقد أوضح المجلس أن     .   التأمينية اتلتزاماإلقياسات  
 من معدل خصم تاريخي قد يحسن من مالئمة وموثوقية البيانـات            بدالًات التأمينية   لتزامإلالسوق ل 
قتراحات إلوبالتالي كان من الممكن أن يسمح بمثل هذا التغيير من خالل ا           .   لشركة التأمين  المالية

  ٨إال أن معيـار المحاسـبة الـدولي         .    وهو مسموح بموجب هذا المعيار      ٥في مسودة العرض    
وبسبب األنظمة وأسباب األخرى فقـد ال       .  يتطلب سياسات محاسبية متناسقة للمعامالت المشابهة     

 معدل خـصم حـالي      إعتماد على   ١ض شركات التأمين أو أنها غير قادرة في المرحلة          ترغب بع 
  .ات التأمينإلتزاممبني على السوق بالنسبة لكافة 

  

 معدالت خصم حالية قد     إستحداثوقد خَلُص المجلس إلى أن الزيادة في المالئمة والموثوقية بسبب            ١٧٦إستنتاج
ـ اإل بشكل متناسب علـى كافـة        يرجح على سلبيات السماح بسياسات محاسبية ال تنطبق         اتلتزام

من شركة التـأمين تغييـر       - إال أنه ال يشترط    - وبالتالي فقد قرر المجلس أن يسمح     .  المشابهة
ات التأمين المحددة لتتجاوب مع التغيير في معـدالت         إلتزامسياساتها المحاسبية بحيث تعيد قياس      

 المحاسبية التي تنطبق على بعض وليس كـل          بالتغيير في السياسات   ختيارإلويسمح هذا ا  .  الفائدة
وقـد أوضـح   .   أن يـشترطه ٨ المشابهة كما كان متوقعا من معيار المحاسبة الدولي         اتلتزاماإل

المجلس أن شركات التأمين قد تكون قادرة في بعض األحيان على تطوير نماذج مبـسطة تقـدم                 
  . آلثار التغيير في معدالت الفائدةمعقوالً تقديراً
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  -: على ما يليأيضاًالمجلس أكد  ١٧٧إستنتاج
    ال يوجد مقترح واحد من شأنه أن يؤدي إلى التخَلُص من التباين المحاسبي بالنسبة لقطاع     )أ( 

  .يقتصاداإلواسع من شركات التأمين دون تعقيد التباين 
  .ال يوجد مقترح واحد يمكن أن يكون مقبوال لقطاع واسع من شركات التأمين   ) ب(

د مقترح واحد يمكن تطبيقه من قبل قطاع واسع من شركات التأمين دون تغييرات              ال يوج    )ج(
وبعبارة أحرى لم يكن هنالك حلول أخرى متاحـة تعتمـد علـى             .  جوهرية في األنظمة  

يضاف إلى ذلـك أن األنظمـة الالزمـة  لتطبيـق            . األساليب واألنظمة المعتادة للصناعة   
 الفقرة  أنظر(ات التأمين األوروبية بشكل ناجح      األساليب التي تمت مناقشتها مع بعض شرك      

 مـن هـذا المعيـار       ٢٤ باألسلوب المسموح به في الفقرة       أيضاًتسمح  )) ز(١٣٧ إستنتاج
 ٢٤وبالفعل فإن الفقـرة     ).   المحددة لتعكس التغييرات في معدل الفائدة      اتلتزاماإلتعديل  (

لتأمين األوروبية لكونها ال     أقل من األسلوب الذي تمت مناقشته مع شركات ا         قيوداًتفرض  
، ألن أي تباين فـي التـدفقات        تماماًات  لتزامإلتتطلب أن تطابق األصول التدفقات النقدية ل      

  .والخسارةأ النقدية ينعكس في الربح 

ات الموحدة كافة حاالت التباين المحاسبية المبينـة        لتزامإللن يستبعد تعديل معدل الخصم ل         )د(
ا العديد من شركات التأمين ستختار عدم القيام بـذلك التعـديل            أعاله، كما أن بعض وربم    

  -:لألسباب التالية

 اتلتزاماإلكما ذكر أعاله فقد ال يكون لدى العديد من شركات التأمين أنظمة لتعديل                ) ١(
وقد ال ترغب في تطوير هذه األنظمة حتى        .  بالنظر إلى التغييرات في معدل الفائدة     

  .اتلتزاماإلحددة في مقابل كافة ات الملتزامإلبالنسبة ل

 التأمينيـة التـي يـتم       اتلتزاماإلالتغييرات في معدل الخصم لن تؤثر على قياس            )٢(
  .تسجيلها بقيمة الحساب التراكمي

 المالية التـي تتمتـع      اتلتزاماإللن تؤثر التغييرات في معدالت الخصم على قياس            )٣(
 ينص على أن قيمتها العادلة ال تقـل         ٣٩بميزة الطلب ألن معيار المحاسبة الدولي       

، من أول تاريخ    مطبقاً، إذا كان ذلك     مخصوماً(عن المبلغ واجب األداء عند الطلب       
وعلى الرغم من أن هذه النقطة األخيـرة        ).  مطلوباًيمكن فيه أن يكون دفع المبلغ       

ليست ذات صلة وثيقة بعقود التأمين فإن العديد من شركات التأمين تصدر عقـود              
  . تكون ذات صلة بهاستثمارإ

  

 ٣٩وباختصار قرر المجلس عدم تعديل متطلبات القياس الحالية في معيـار المحاسـبة الـدولي                 ١٧٨إستنتاج
بالنسبة لألصول المالية لكون هذه التغييرات قد تخفف من مالئمة وموثوقية البيانات المالية إلـى               

 التباينات المحاسـبية، إال     وعلى الرغم من أن هذه التغييرات قد تخفف من بعض         . حد غير مقبول  
تلخص النقاط التالية التغييرات التي أدخلت على مـسودة         .  ية قد تنشأ  إقتصادأنها تعقد أية تباينات     

 والتي قد تخفف التباين المحاسبي في بعض الحاالت، باإلضافة إلى مالحظات المجلس             ٥العرض  
  -:ذات العالقة

 لشركة التأمين تغيير سياسـاتها المحاسـبية        - ترطإال أنه ال يش    - قرر المجلس أن يسمح     )   أ(

 الفقـرة   أنظـر (ات التأمين المحددة بالنظر إلى التغييرات في معدل الفائـدة           إلتزاملتقيس  

  ).١٧٦ إستنتاج
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 إستنتاجالفقرات  " (بمحاسبة الظل  "أحياناًأوضح المجلس مدى انطباق الممارسة التي تعرف          ) ب(
١٨٤-١٨١(.   

ين منفصلين  إختيار للسماح ب  "عقارات إستثمارية   "٤٠عيار المحاسبة الدولي    عدل المجلس م    ) ج(
للعقـارات  عندما يكون على المؤسسة أن تختار بين نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة              

التي قد تكون   (الداعمة للعقود    بالعقارات اإلستثمارية ين خاص   ختيارإلوأحد ا . اإلستثمارية
والتي تأتي بعائد يتصل مباشرة بالقيمة العادلـة ألصـول          ) راق مالية إما عقود تأمين أو أو    

 اآلخـر   ختيـار إلأمـا ا  . العقارات اإلستثمارية محددة أو بعوائد من هذه األصول بما فيها         
  .*) من هذا المعيار١٢ الفقرة جأنظر( األخرى العقارات اإلستثماريةفيتعلق بكافة 

 يبدو أساءت فهم إرشادات التطبيق فـي معيـار          الحظ المجلس أن بعض الجهات على ما        )  د(
وذلك فـي أعقـاب    ستحقاقاإلات محتفظ بها حتى إستثمار  حول بيع ٣٩المحاسبة الدولي 

أسـاس  فقـرة   كمـا ورد فـي   وتحديداً.  ية لشركة التأمين  ئتمانإلنكسة كبيرة في المالءة ا    
تصر على التغييـر فـي      فقد بدا أن البعض قد فهم اإلرشادات بأنها تق        ) هـ (١٣٧ ستنتاجاإل

 خارجية على الرغم من أن اإلرشادات تشير        إئتماني من وكالة تصنيف     ئتمانإلالتصنيف ا 
  . إلى التقييمات الداخلية التي تلبي معايير معينةأيضاً

 ال يـستبعدان    ٣٢ و معيار المحاسبة الـدولي       ١الحظ المجلس أن معيار المحاسبة الدولي         ) هـ(
 لحقوق الملكية من أجل إعداد بيانات مالية عن جـزء           منفصالً وناًمك للبيانات يحدد    عرضاً

 المحدد  ستحقاقاإلفي المبلغ المسجل لألصول المالية ذات       ) والتغيير التراكمي (من التغيير   
ويمكن لشركة التأمين أن تستعمل هذا العرض لتبرز أثر التغيير في           .  ومتوفرة برسم البيع  

تغيير المبالغ المـسجلة لألصـول إال       ) ١(والتي أدت إلى    معدل الفائدة على حقوق الملكية      
 لهذه التغييـرات فـي      ياًإقتصادات التي تستجيب    لتزامإللم تغير المبالغ المسجلة ل    ) ٢(أنها  

  .معدل الفائدة
  

العقارات اإلسـتثمارية    نموذج القيمة العادلة     إستعمال للمؤسسة ب  ٤٠يسمح معيار المحاسبة الدولي      ١٧٩إستنتاج
وقد تقيس  .  ال تسمح بهذا النموذج للعقارات التي يشغلها المالك        ١٦اسبة الدولي   إال أن معيار المح   

 نموذج إعـادة التقيـيم فـي معيـار          إستعمالالمؤسسة عقاراتها التي تشغلها هي بالقيمة العادلة ب       
فائض إعادة   بالتغييرات في القيمة العادلة في حساب        اإلعتراف إال أنه ينبغي     ١٦المحاسبة الدولي   

ت بعض شركات التأمين أمالكها التي تـشغلونها        إعتبروقد  .  التقييم وليس في الربح أو الخسارة     
 نموذج القيمة العادلة لها إال أن المجلس قرر عـدم إدخـال             إستعمالات وبالتالي فضلت    إستثمارك

ـ ٤٠ ومعيار المحاسـبة الـدولي   ١٦معيار المحاسبة الدولي  تعديالت تدريجية على  ي هـذه   ف
  .المرحلة

  
قد تكون ذات صـلة إذا كـان   ) ١٨٤-١٨١ إستنتاجالفقرات (أشار المجلس إلى أن محاسبة الظل    ١٨٠إستنتاج

 الوثائق والمبلغ المسجل عن العقارات التي يشغلها المالك         لحملةهناك رابطة تعاقدية بين الدفعات      
 بالتغييرات في   إلعترافا محاسبة الظل فيتم     إستعمالوإذا اختارت شركة التأمين     .  أو العائد منها  

 الناتجة عن إعادة تقييم الممتلكات بشكل مباشر في حقوق الملكية من خالل بيان             اتلتزاماإلحساب  
  .عن التغييرات في حقوق الملكية

  
  محاسبة الظل

  

في بعض النماذج المحاسبية يكون لألرباح أو الخسائر على أصول شركة التأمين أثر مباشر على                ١٨١إستنتاج

  .∗ التأمينيةاتلتزامإلاقياس بعض أو كل 
  

                                                 
  .ج٣٢-أ٣٢ على أنها الفقرات ٤٠ هي اآلن مدمجة في معيار المحاسبة الدولي ١٢إن التعديالت المشمولة في الفقرة ج   *

 

) ب(تكاليف الشراء المتغيرة ذات العالقة و) أ: ( ذات عالقة بما يليأيضاًلتزامات التأمينية تكون إللجزء، اإلشارة إلى ا  في هذا ا†
  .األصول غير الملموسة ذات العالقة بعقود التأمين والتي تم الحصول عليها من خالل اندماج أعمال أو من خالل نقل محفظة
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 بالمكاسب غير المحققة ومعظم الخـسائر       اإلعترافعندما تم إعداد العديد من هذه النماذج لم يتم           ١٨٢إستنتاج
وقد تم توسيع بعض هذه النماذج فيما بعد ليطلب قياس بعـض            .  غير المحققة في البيانات المالية    

يمة العادلة بشكل مباشر فـي حقـوق         بالتغيير في الق   اإلعترافاألصول المالية بالقيمة العادلة مع      
نفس المعاملة بالنسبة لألصول المالية المتوفرة برسم البيع بموجب معيار المحاسبة الدولي            (الملكية  

وتتـصف بـالميزتين    " محاسبة الظـل   "أحياناًوعندما حدث ذلك تم تطوير ممارسة تسمى        ). ٣٩
  -:التاليتين

 غير محقق على أحد األصول يؤثر على قيـاس          إن الربح أو الخسارة المعترف به ولكن      )   أ(

  . التأميني بنفس الطريقة التي تؤثر فيها األرباح أو الخسائر المحققةلتزاماإل

 باألرباح أو الخسائر غير المحققة على أصل بشكل مباشر فـي حقـوق              اإلعترافإذا تم   ) ب(

 أيـضاً  به   اإلعترافيتم  ات التأمين   لتزامالملكية فإن التغيير الحاصل في المبالغ المسجلة إل       

  .في حقوق الملكية
  

 قـد   ٥قتراحات في مسودة العرض     إلطلب بعض المجاوبين من المجلس أن يوضح ما إذا كانت ا           ١٨٣إستنتاج
  -:وقد خَلُص المجلس إلى ما يلي. سمحت بمحاسبة الظل

 لتـزام اإلمن حيث المبدأ يجب أن ال يؤثر الربح أو الخسارة على األصول على قيـاس                )   أ(

).  ما لم تغير األرباح أو الخسائر على األصول المبلغ واجب األداء لحامل الوثيقة            (ني  التأمي

 إعتبـر  التأميني، وقـد     لتزاماإلومع ذلك تعتبر هذه الممارسة ميزة في بعض نماذج قياس           

 إسـتنتاج  الفقرة   أنظر (١ هذه الممارسة في المرحلة      إستبعادالمجلس أن من غير المجدي      

  ). المستقبليةستثماراإلوضيح حول مضمون هوامش  للمزيد من الت١٣٤

تسمح محاسبة الظل لكافة األرباح والخسائر المعترف بها على األصول بالتـأثير علـى              ) ب(

تحقق أو عدم تحقق األربـاح      ) ١: (ات التأمين بنفس الطريقة بغض النظر عن      إلتزامقياس  

محققة في حـساب الـربح أو        باألرباح والخسائر غير ال    اإلعترافأن يتم   ) ٢(والخسائر و 

وهذا تطبيق منطقي لميزة متاحة في بعض النماذج        .  الخسارة أو مباشرة في حقوق الملكية     

  .الحالية

 يجـب أن    ٢ هذه الميزة في النماذج الحالية إلى المرحلة         إستمراروألن المجلس ال يتوقع     )  ج(

  .تطالب شركات التأمين بتطوير أنظمة لتطبيق محاسبة الظل

 معـين   إلتـزام ذا استوجب الربح أو الخسارة غير المحققة تعديالت محاسبة الظل علـى             إ ) د(

  . باألرباح والخسائر غير المحققةاإلعتراف بالتعديل بنفس طريقة اإلعتراففينبغي 

ات ختالفإلفي بعض الحاالت وإلى حد ما قد تخفف محاسبة الظل من التقلب الناشئ عن ا              )  هـ (

ات التأمين إال أن ذلك هدف جانبي لمحاسـبة         إلتزامسس قياس   بين أسس قياس األصول وأ    

  .الظل وليس غرضها األساسي

  

وتتضمن إرشـادات التنفيـذ     .  من هذا ا لمعيار بمحاسبة الظل إال أنها ال تتطلبها          ٣٠تسمح الفقرة    ١٨٤إستنتاج
 لبيان كيف يمكن أن تكون محاسبة الظل ذات صلة في بيئة تتغير  فيها محاسـبة                 توضيحياً مثاالً
وألن المجلس ال   ).  ٤المثال تنفيذ   ( باألرباح والخسائر غير المحققة      اإلعترافصول بحيث يتم    األ

، فقد قرر المجلس عدم تقديم      ٢ هذه الميزة الموجودة في محاسبة الظل إلى المرحلة          إستمراريتوقع  
  .إرشاد إضافي
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   ستثماراإلعقود 
  

ت مالية ال تنقل ما يكفي مـن مخـاطر          أي أدوا  (إستثماريصدر العديد من شركات التأمين عقود        ١٨٥إستنتاج
قيس شـركة التـأمين عقـود       ت ٣٩وبموجب معيار المحاسبة الدولي     ). التأمين لتعتبر عقود تأمين   

إن بعـض   .   إما بالقيمة العادلة أو بالقيمة العادلة مع تصنيف مناسب لها منـذ البدايـة              ستثماراإل
ن القياسات التي تستخدم عـادة فـي         تختلف ع  ٣٩جوانب القياس بموجب معيار المحاسبة الدولي       

   -:الوقت الحالي بموجب متطلبات المحاسبة الوطنية لهذه العقود

 عـن   ٣٩قد يختلف تعريف ومعالجة تكاليف المعاملة بموجب معيار المحاسـبة الـدولي             )   أ(
  .تعريف ومعالجة تكاليف الشراء بموجب بعض المتطلبات الوطنية

 التأميني  لتزاماإل لمعالجة التغييرات في     ٣٩المحاسبة الدولي   إن الشرط الوارد في معيار       ) ب(
 األصـلي قـد يختلـف عـن         لتزاماإلكإجراء لقضاء   )  قديم إلتزام جديد ب  إلتزامأو تبديل   (

  .المتطلبات الوطنية المكافئة

ال تؤثر التدفقات النقدية اإلضافية من األصول على التكلفة المطفـأة أو القيمـة العادلـة                )  ج(
ـ اإلما لم تكن التدفقات النقدية من        (ستثماراإلات عقود   ملتزاإل  تعاقـدياً  مرتبطـة    اتلتزام

  ).بالتدفقات النقدية المتأتية من األصول

ات التأمينية عندما تتغير  معدالت الفائدة في الـسوق          لتزامإلال يتم تعديل التكلفة المطفأة ل     )   د(
مـا   (لتزاماإلعدل الفائدة الفعال على حتى وإن كان العائد على األصول المتوفرة يقل عن م     
  ). لم يسبب التغيير في المعدالت تغييرا في التدفقات النقدية

ات المالية ذات ميزة الطلب عن المبلغ واجـب الـدفع عنـد          لتزامإلال تقل القيمة العادلة ل     ) هـ(  
  .الطلب

  .يةئتمانإلتعكس القيمة العادلة لألدوات المالية خصائصها ا)  و(

رادات بموجب معيـار    ي كإ ستثماراإل بأقساط التأمين المحصلة عن عقود       اإلعترافال يتم   )  ز(
 الميزانية العمومية وبنفس الطريقة التي يـتم فيهـا          حركات إنما في    ٣٩المحاسبة الدولي   

  .معالجة اإليداع المقبوض
  

 ستثماراإلد  جادل البعض بأن على المجلس أن ال يطلب من شركات التأمين تغيير محاسبتها لعقو              ١٨٦إستنتاج
 محصورا وألن المعالجة الحالية لمثل      ١ ذلك أن المقصود بأن يظل نطاق المرحلة         ١في المرحلة   

 لتأخير تطبيـق    سبباًإال أن المجلس لم يجد      .  هذه العقود عادة ما تتشابه مع معالجة عقود التأمين        
 وقد بين المجلـس أن      .   على العقود التي ال تنقل مخاطر تأمين هامة        ٣٩معيار المحاسبة الدولي    

ات طويلة األجل واألقساط المتكررة والتكاليف االبتدائية       ستحقاقإلبعض هذه العقود لها مزايا مثل ا      
ومع ذلك فإن تطبيق مجموعة     .   في األدوات المالية األخرى    شيوعاُالعالية، وهي مزايا تكون أقل      

لبيانات المالية لشركة التأمين أكثـر  واحدة من متطلبات التأمين على كافة األدوات المالية سيجعل ا  
  .مالئمة وموثوقية

  

.   تمنح حاملها حقوق اإللغاء أو التجديـد       ٣٩إن بعض العقود ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي          ١٨٧إستنتاج
 من شركات   ٣٩وتعتبر حقوق اإللغاء والتجديد مشتقات ضمنية، ويتطلب معيار المحاسبة الدولي           

ما لـم   (يمة العادلة إذا لم تكن ذات صلة وثيقة بالعقد األصلي           التأمين أن يقيسها بشكل منفصل بالق     
  ).تختر شركة التأمين أن تقيس كامل العقد بالقيمة العادلة
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  المشتقات الضمنية
  

 البعض أن على المجلس أن يعفي شركات التأمين من متطلب فصل المـشتقات الـضمنية                إقتراح ١٨٨إستنتاج
.  ٣٩يمة العادلة بموجب معيار المحاسبة الـدولي        التي يتضمنها العقد األصلي وأن يتم قياسها بالق       

  -:وقد أبدوا األسباب التالية

أن فصل هذه المشتقات سيتطلب تغييرات موسعة ومكلفة في األنظمة قد ال تستمر الحاجة               )  أ(
  .٢إليها في المرحلة 

 اًأن بعض هذه المشتقات تختلط مع العقد األصلي بما يجعل قياسها بشكل منفصل عـشوائي         ) ب(
 حيث يمكن أن تختلف القيمة العادلة لكامل العقد عن مجموع القـيم العادلـة               وربما مضلالً 

  .لمكوناته
  

 البعض بأن إدخال الخيارات الضمنية والضمانات في التدفقات النقدية المستعملة لغايـات             إقتراحو ١٨٩إستنتاج
القيمة العادلـة    قد تسمح للمجلس بإعفاء بعض المشتقات الضمنية من قياس           لتزاماإل مالءة   إختبار

 بـأن   ضـمنياً قتـراح   إلوقد أشار معظم المؤيدون لهـذا ا      .  ٣٩بموجب معيار المحاسبة الدولي     
يكفي، إال أنه وبـسبب     ) أي دون قيمتها الزمنية   (قتصار على تضمين القيمة الحقيقية لهذه البنود        إلا

مؤسسة أقل مالئمة وموثوقية     القيمة الزمنية لهذه البنود قد يجعل ذلك من البيانات المالية لل           إستثناء
  .ستثناءإلبدرجة كبير، ولذلك لم يقر المجلس هذا ا

  

ومن وجهة نظر المجلس فإن القيمة العادلة هي أساس القياس الوحيد المناسب للمشتقات ذلك أنـه                 ١٩٠إستنتاج
وتكون تكاليف معظم   . األسلوب الوحيد الذي ينطوي على ما يكفي من الشفافية في البيانات المالية           

ومن هنا إذا تم قياس المشتقات بالتكلفة فلن يتم تضمينها في           . ت صفرا أو ليست ذات أهمية     المشتقا
دورها في زيادة المخاطر غير      وأفي تقليل المخاطر    ) أو عدمه (الميزانية العمومية ويكون نجاحها     

وق ة لتحركات الس  إستجابوباإلضافة إلى ذلك عادة ما تتغير قيمة المشتقات بشكل متفاوت           . ملحوظ
إن ). وبعبارة أخرى أنها تنطوي على قوة تأثير أو أنها تنطوي على درجة عالية من المخـاطرة               (

 -القيمة العادلة هي أساس القياس الوحيد الذي يمكـن أن يحـيط بالطبيعـة المـؤثرة للمـشتقات            
 الكامنة في المشتقات    اتلتزاماإلالمعلومات التي تعتبر ضرورية من أجل إيصال طبيعة الحقوق و         

  .إلى المستعملين
  

 من المؤسسات أن تقوم بمحاسبة منفصلة للمشتقات الـضمنية          ٣٩يتطلب معيار المحاسبة الدولي      ١٩١إستنتاج
  -:في العقود غير المشتقة وهذا ضروري لما يلي

 التعاقدية التي تؤدي إلى التعرض إلى مخاطر مماثلة يتم          اتلتزاماإلللتأكد من أن الحقوق و      ) أ(
  . ضمنية في عقد غير مشتق أم التة بغض النظر عما إذا كانالتعامل معها بنفس الطريق

لمواجهة احتمال سعي المؤسسات إلى تجنب تلبية متطلب قياس المشتقات بالقيمة العادلـة             ) ب(
  .من خالل تضمين المشتقات في عقد غير مشتق

  

صدار كان متطلب فصل المشتقات الضمنية مطبق بالفعل على أي نوع من العقود األساسية قبل إ               ١٩٢إستنتاج
كمـا  .  لذا فإن إعفاء عقود التأمين من هذا المتطلب الحالي يشكل خطوة إلى الوراء            .  هذا المعيار 

أن الكثير من الجهد الذي يحتاجه قياس المشتقات الضمنية بالقيمة العادلة ينشأ عن الحاجة لتحديـد     
 العادلـة فـي     المشتقات ومن خطوات أخرى ستستمر الحاجة إليها إذا طلب المجلس قياس القيمة           

ومن وجهة نظر المجلس فإن الجهود المتنامية التـي يحتاجهـا تحديـد المـشتقات               .  ٢المرحلة  
 وتبررها الزيادة في الشفافية التي يحققها       نسبياً تظل ضئيلة    ١الضمنية بشكل منفصل في المرحلة      
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 معالجـة األشـكال      حـول  إرشاداً في إرشادات التنفيذ     ٢يقدم المثال تنفيذ    .  القياس بالقيمة العادل  
  .المختلفة من المشتقات الضمنية

  

تلبي بعض المشتقات الضمنية تعريف عقد التأمين وسيكون من التناقض طلب قياس القيمة العادلة               ١٩٣إستنتاج
 لعقد تأمين مشمول في عقد أكبر عندما يكون هذا القياس غير مطلوب بالنسبة لعقد               ١في المرحلة   

ولنفس السبب خَلُـص    ).  ٨الفقرة  (عيار أن ذلك غير مطلوب      وبالتالي فقد أكد هذا الم    . قائم بذاته 
المجلس إلى أن المشتقات الضمنية ذات عالقة وثيقة بالعقد األصلي إذا كانت المشتقات الـضمنية               
والعقد األصلي يعتمدان على بعضهما البعض بحيث ال تتمكن المؤسسة من قياس المشتق الضمني              

ومن غيـر  ).   ٣٩معيار المحاسبة الدولي  من) ح(٣٣تطبيق  الفقرة الجديدة أنظر(بشكل منفصل 
 كانت ستتطلب من شـركة التـأمين        ٣٩ من معيار المحاسبة الدولي      ١٢ فإن الفقرة    ستنتاجهذا اإل 

ويمكن أن يكون األسلوب البديل اإلبقاء على هذا المتطلب مـع           .  قياس كامل العقد بالقيمة العادلة    
 باإلمكان قياس كامل عقد التأمين بشكل موثوق بالقيمـة العادلـة            طلب القياس بالتكلفة إذا لم يكن     

.   ألدوات حقوق الملكية غير المـسعرة      ٣٩ معاملة شبيهة في معيار المحاسبة الدولي        إلىستناد  إلبا
 وبالتـالي فقـد     ١لكن المجلس لم يقصد أن يشترط قياس القيمة العادلة لعقود التأمين في المرحلة              

لك حتى عندما يكون من المستحيل قياس القيمة العادلة لعقد التأمين الذي            قرر المجلس عدم طلب ذ    
  .يتضمن المشتق الضمني بشكل موثوق

  

ت الكبيـرة   عرضاً ببعض الت  اإلعتراف ١يدرك المجلس أنه ليس على شركة التأمين في المرحلة           ١٩٤إستنتاج
المـضمونة ذات   في بنود مثل خيارات المنافع السنوية المضمونة والحد األدنى من منافع الوفـاة              

إن هذه البنود تخلق مخاطر يعتبرها البعض مالية في الغالب ولكـن إذا كـان التـسديد                 .  العالقة
.  مشروطا بحدث يخلق مخاطرة تأمين هامة فإن هذه المشتقات الضمنية تلبي تعريف عقد التـأمين           

لى ذلـك أن    يضاف إ )).  هـ(٣٩الفقرة  (ويتطلب هذا المعيار إفصاحات محددة حول هذه البنود         
-٩٤ إستنتاج الفقرات   أنظر (عتباراإل يتطلب من المؤسسة أن تأخذها بعين        لتزاماإل مالءة   إختبار
١٠٤.(  

  

  البنود الداخلية إستبعاد
  

 بعض المجاوبين أن ال تستبعد األدوات المالية الصادرة عن مؤسسة ما إلى شركة تـأمين                إقتراح ١٩٥إستنتاج
لمالية الموحدة للمجموعة إذا تم تحديد أصول شـركة     على الحياة من نفس المجموعة من البيانات ا       

  . الوثائقحملةالتأمين على الحياة كضمانة لمدخرات 
  

ولم .  ات من وجهة نظر المجموعة    إلتزامالحظ المجلس بأن هذه البيانات المالية ليست أصول وال           ١٩٦إستنتاج
لمجموعـة يـتم    يجد المجلس مبررا للتخلي عن المبدأ العام بأن جميع المعامالت الداخلية ضمن ا            

ها حتى وإن كانت بين مكونات مؤسسة معينة لديها أصحاب المـصلحة مختلفـين مثـل                إستبعاد
إال أنه وعلى الرغم من أن هذه المعـامالت يـتم           . صناديق حاملي الوثائق وصناديق المساهمين    

لقيـاس  ها إال أنها قد تؤثر على التدفقات النقدية المستقبلية، ومن هنا قد تكـون مناسـبة                 إستبعاد
  .اتلتزاماإل
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 ينسجم مع حقيقة أن األدوات المالية التي يتم إصـدارها           ستبعادإلجادل بعض المجاوبين بأن عدم ا      ١٩٧إستنتاج
 ١٩يمكن أن تكون أصول خطة معينة ضمن خطط منافع محددة بموجب معيار المحاسبة الدولي               

معيار المحاسـبة الـدولي     إال أن المجلس لم يعتبر      ). ما لم تكن غير قابلة للنقل     ( "منافع الموظفين "
 عرض بيانات صافي من أصول      ١٩ويتطلب معيار المحاسبة الدولي     .  كسابقة في هذا المجال    ١٩

ات فـي معيـار     ستنتاجأساس اإل  (لتزاماإل في أصول الخطط يخفف من       ستثماراإلالخطط ذلك أن    
األصـول   ب اإلعتـراف وال يؤدي هذا العـرض إلـى        ). ٦٦  اإلستنتاج  فقرة ١٩المحاسبة الدولي   

  . الجديدةاتلتزاماإلو
  

 ضرائب الدخل
  

 به للـضرائب المختلفـة      مسموحاً أو على األقل     مطلوباًجادل البعض بأن الخصم يجب أن يكون         ١٩٨إستنتاج
 الزمنية ليس ذي صلة إذا كان       ختالفإلوقد بين المجلس بأن خصم ا     .  ذات العالقة بعقود التأمين   

  .ل له يتحددان على أساس القيمة الحاليةكل من أساس الضريبة على بند معين والمبلغ المسج
  

 اإلفصاح
  

 من المبـادئ عاليـة المـستوى تكملهمـا بعـض            إثنينتم تصميم متطلبات اإلفصاح على شكل        ١٩٩إستنتاج

 *وتتناول إرشادات التنفيذ المنشورة في كتيب منفـصل     .  اإلفصاحات المحددة لتحقيق تلك الغايات    
  .كيف تلبي شركة التأمين هذه المتطلبات

  
عض المجاوبين وافقوا على السماح بشيء من المرونة لـشركات التـأمين فـي تحديـد                مع أن ب   ٢٠٠إستنتاج

وا أن على المجلس أن يستحدث المزيد من متطلبـات          إقتراحمستويات التجميع واإلفصاح إال أنهم      
 آخرون أن مسودة إرشادات التنفيذ المنشورة مـع مـسودة           إقتراحو. اإلفصاح المحددة والموحدة  

نسجام وإمكانية المقارنـة وأن طبيعتهـا غيـر         إلمستوى عال للتأكد من ا     كانت على    ٥العرض  
وقد أبدى البعض تخوفا من أن المستويات المختلفة من التجميع من           .  اإللزامية قد تقلل من فائدتها    

  .قبل شركات تأمين مختلفة قد تقلل من إمكانية المقارنة
  

ذو أولويـة    المجلس ذلك بأنـه      إعتبروقد  .  ٥مع ذلك أبقى المجلس على أسلوب مسودة العرض          ٢٠١إستنتاج
 من طلب قائمة طويلة من اإلفصاحات المفصلة والوصفية بسبب التركيز على المبـادئ ذات               أكثر

   -:العالقة

  .متثالإلالتسهيل على شركات التأمين لفهم مبررات المتطلبات مما يشجعها على ا )  أ( 

ا المعيار والتي قد تـصبح غيـر        في اإلفصاحات بموجب هذ   " البنود المضبوطة "تجنب   )  ب(

  .مفيدة، وتشجع التجريب الذي سيؤدي إلى تحسينات مع تطور التقنيات

تجنب طلب إفصاحات محددة قد ال تكون الزمة لتحقيـق األهـداف ذات الـصلة فـي                  )  ج(

الظروف الخاصة بكل شركة تأمين وقد تؤدي إلى حجم زائد من المعلومات على نحـو               

  . في التفاصيلالتوسع األساسية من خالل يضيع فائدة المعلومات

منح شركات التأمين المرونة لتقرر بشأن المستوى المقبول من التجميـع الـذي يـسمح              )  د(

للمستخدمين بإدراك الصورة الكاملة ولكن دون جمع المعلومـات التـي تختلـف فـي               

  .خصائصها
  

                                                 
 . ولكن تم دمجها في هذا الكتيب *
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طلبات اإلفـصاح فـي مـسودة       عبر بعض المجاوبين عن المخاوف العامة التالية فيما يتعلق بمت          ٢٠٢إستنتاج
  -:٥العرض 

إن حجم اإلفصاح المقترح زائد عن الحاجة وقد يؤدي بعضه إلـى تكـرار معلومـات                 )  أ(
  .موسعة في بعض الدول

قد يكون إعداد وتدقيق بعض اإلفصاحات المقترحة عملية صعبة ومكلفة ما يجعل إعداد              ) ب(
  .عود على المستعملين إال بفائدة قليلة صعبا وال يأمراًبيانات مالية في الوقت المناسب 

 زائدا لمعلومـات تـسعير حـساسة        إفصاحاً ٥قد تطلب المقترحات في مسودة العرض        ) ج(
  .ومعلومات سرية أخرى عن الممتلكات

تجاوزت بعض اإلفصاحات تلك المطلوبة في قطاعات أخرى وهو مـا ينطـوى علـى                )  د(
مرهقـاً  بأن مستوى اإلفصاح قد يكون      إجحاف بحق شركات التأمين، وقد شعر البعض        

شكل خاص لشركات التأمين الصغيرة بينما أشار البعض اآلخر إلـى صـعوبة جمـع               
  .المعلومات بصورة مجدية للمجموعات العالمية الكبيرة

  

إن هذين المبدأين ومعظم المتطلبات المعززة هي تطبيقات للمتطلبات الموجـودة فـي المعـايير                ٢٠٣إستنتاج
بـشكل خـاص    ( متطلبات هذه المعايير     تماماً تماثل   نسبياًير المالية، أو أنها     الدولية إلعداد التقار  

  ). اتاإلفصاح: األدوات المالية ٧إلعداد التقارير المالية معيار الدولي ال
  

، وحـل محـل متطلبـات       ٢٠٠٥ في أغـسطس     ٧صدر المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية        أ ٢٠٣ستنتاجإ
، بما في ذلك المتطلبات التي بنيت عليها فـي األصـل            ٣٢ة الدولي   اإلفصاح في معيار المحاسب   

 لذلك عـدل المجلـس متطلبـات        وتبعاً،  ٤اإلفصاحات في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية        
 حتى تكون متسقة مع المعيار الدولي إلعداد        ٤ التقارير المالية    إلعداد في المعيار الدولي     اإلفصاح

  : ، وقد أشار المجلس إلى ما يليممكناًعندما يكون ذلك  ٧التقارير المالية 
سيكون لدى شركات التأمين كل من عقود تأمين وأدوات مالية، وبشكل خاص بعـض                 )أ (

 الصادرة عن شركات التأمين هي أدوات مالية وليست عقـود تـأمين    ستثمارمنتجات اإل 
ـ  ٤كما هي معرفة في المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليـة             يكون أكثـر نفعـاً    ، وس

للمستخدمين وأسهل للمعدين لو كانت إفصاحات المخـاطرة لعقـود التـأمين واألدوات             
  . المالية هي نفسها

 متسقة مع المعيـار     ٤ن جعل متطلبات اإلفصاح للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية          إ  )ب (
ـ       ٧الدولي إلعداد التقارير المالية      اص يلغـي    يجعل إعداد اإلفصاحات أسهل، وبشكل خ

الموجـود فـي    " األحكام والـشروط    "  إفصاح   ٧المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية      
، وقد اعتـرض    ٤من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       ) ب(٣٩السابق في الفقرة      

مسودة العرض التي سبقت المعيار الدولي       (٥بعض المعلقين على مسودة العرض م ع        
وال  مرهقـاًً على متطلب اإلفصاح هذا، معتقدين أنه سـيكون         ) ٤مالية  إلعداد التقارير ال  

  .يقدم أكثر من المعلومات نفعاً

 مصممة لتنفيذها كمجموعة    ٧إن اإلفصاحات في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية           )ج (
واحدة، وإذا تم تنفيذها بشكل متفرق فإن ذلـك سـينجم عنـه معلومـات أقـل فائـدة                   

لى سبيل المثال تحل إفصاحات المخـاطرة محـل إفـصاح  األحكـام              للمستخدمين، فع 
) ب(٣٩ والفقرة   ٣٢من معيار المحاسبة الدولي     ) أ(٦٠ في الفقرة    سابقاًالوارد  " والشروط

) د(٣٩، ومجرد تحديث اإلشارة في الفقـرة        ٤من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       
 سينجم عنه   ٧ الدولي إلعداد التقارير المالية       إلى المعيار  ٣٢من معيار المحاسبة الدولي     

 المخاطرة التي تنطبق على عقود التـأمين، واإلبقـاء          إفصاحاتبعض ولكن ليست كافة     
  ". الشروط واألحكام"على إفصاح 

 ال تتوقع تغييرات هامة في إفصاحات المخاطرة        ٢٠٧كما تتم مناقشته في الفقرة استنتاج         )د (
لمرحلة الثانية للمشروع الخاص بعقود التأمين بـالرغم         أ نتيجة ل   ٣٩ – ٣٨في الفقرات   

من أن الحاجة قد تدعوا إلى تغييرات مترتبة على ذلـك فـي اإلفـصاحات المتعلقـة                 
  ).٧٦ و٣٧(بالمحاسبة في الفقرتين 
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ب لم يوافق المستجيبين، وبشكل خاص المعدين، على أنه يجب تعـديل المعيـار الـدولي إلعـداد              ٢٠٣ستنتاجإ
، وبشكل خاص قدم البعض     ٧ كجزء من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية         ٤مالية  التقارير ال 

الحجة أن تحليل الحساسية لمخاطرة السوق سيشكل لعقود التأمين، وهم ال يوافقون على أن هـذا                
، بينما تبقى المواضيع المتعلقة بقياس القيمة العادلـة         نسبياًالتحليل سيكون سهل الفهم أو الحساب       

 متطلبـات   عتبار هؤالء المستجيبون أنه يجب األخذ في اإل       إقتراحعقود التأمين غير محلولة، وقد      ل
اإلفصاح لتحليل الحساسية خالل المرحلة الثانية من المشروع الخاص بعقود التأمين وليس عنـد              

ا  أشار المجلس إلى أنه يجـب أن ال يكـون هـذ            ٧إكمال المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       
على نحو غير مالئم لشركات التأمين وال يطلب منهم تقديم معلومات كميـة ألن               مرهقاًالمتطلب  

تحليل الحساسية ينطبق فقط على التغيير في متغيرات مخاطرة السوق التي لها اثر على الربح أو                
إلى أنه  الخسارة وحقوق الملكية في الفترة التي تعد التقارير حولها، إلى جانب ذلك أشار المجلس               

يقصد بتحليل الحساسية أن يحل محل إفصاحات األحكام والشروط التي وجدتها المنشآت مرهقـة،   
ولم يرغب المجلس أن يطلب من شركات التأمين أن تمتثل إلفصاحات األحكام والشروط األقـدم               

كذلك ، غير أن المجلس أشار       تحليل الحساسية األقل إرهاقاً    إستخدامبينما يسمح للمنشآت األخرى     
إلى أن تقديم تحليل الحساسية يعني تغييرات في األنظمة لبعض المنشآت، ونظـرا ألن غـرض                

 كان تقليل هذه التغييرات حتى تظهـر نتيجـة المرحلـة            ٤المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية      
يجة الثانية فإن المجلس لم يرغب في طلب تغييرات على نطاق واسع في األنظمة لعقود التأمين نت               

  .٧للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  
 من أجل معالجة أولئك الذين ال يرغبون في إجراء تغييرات في األنظمة وأولئك الذين يريـدون                 ج٢٠٣ستنتاجإ

 إختيارجعل تحليل الحساسية الجديد بديال عن إفصاحات األحكام والشروط قرر المجلس السماح ب            
 أ من المعيار الدولي     ٣٩رة التأمين فقط، وقد تمت إضافة الفقرة        إفصاحات تحليل الحساسية لمخاط   

   -: بين تقديمختيار بحيث تستطيع المنشآت اإل٤إلعداد التقارير المالية 

 المعيار الدولي   حالياًإفصاحات األحكام والشروط مع تحليل الحساسية النوعي الذي يسمح به             )أ (
   أو ؛٤إلعداد التقارير المالية 

ويـسمح بـه     (٧ة الكمي الذي يتطلبه المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية          تحليل الحساسي   )ب (
  ). ولكن ال يتطلبه٤المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  

سمح المجلس للمنشآت أن تختار اإلفصاح بشكل مشترك لكل من تحليل حساسية نـوعي وكمـي                
ت من تقديم معلومات أكثـر فائـدة لـبعض          لمخاطرة التأمين ألنه يعتقد أنه يجب عدم منع المنشآ        

مخاطر التأمين، حتى ولو لم يكن لها القدرة على تقديم هذه المعلومات عن كافة مخاطر التـأمين،                 
 ب  ٣،٢وأشار المجلس إلى أن هذا الخيار هو حل مؤقت للمشاكل الواردة في الفقـرة إسـتنتاج                 

  . وسيتم إلغاؤه في المرحلة الثانية
  

وبـشكل خـاص شـعر      .  مجاوبين من المجلس توضيح وضع إرشادات التنفيذ      طلب العديد من ال    ٢٠٤إستنتاج
البعض أن إرشادات التنفيذ تبدو وكأنها تفرض متطلبات متعددة وكثيرة التفاصيل تتنـاقض مـع               

ة لهذا الطلب أضاف المجلـس الفقـرة        إستجاب، و ٢٠١ إستنتاجمقصد المجلس الموضح في الفقرة      
  .فيذ بالنسبة لإلفصاح لتوضيح وضع إرشادات التن١٢ تنفيذ
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 البعض أن بعض اإلفصاحات، السيما تلك النوعية وليس الكمية في طبيعتها، أو تلك التي               إقتراح  ٢٠٥إستنتاج
تنقل تأكيدات اإلدارة حول التطورات المستقبلية المحتملة ينبغي أن تكون خارج البيانات الماليـة              

 بأن متطلبات اإلفـصاح جميعهـا       ومع ذلك يرى المجلس   .  إلدارةاعند المراجعة المالية من قبل      
  . من البيانات الماليةجزءاًأساسية ويجب أن تكون 

  
وقد جادل البعض بأن متطلبات اإلفصاح قد تكون مرهقة وأقل مالئمة بالنسبة للـشركة التابعـة                 ٢٠٦إستنتاج

ـ اإل أو أعادت التـأمين علـى كافـة    اتلتزاماإلخاصة إذا ضمنت الشركة األم    إال أن .  اتلتزام
ومع ذلك فإن األسـلوب عـالي       .  م وجود ما يبرر اإلعفاء من مبادئ اإلفصاح       المجلس قرر عد  

المستوى والمرونة الذي تبناه المجلس يسمح للشركة التابعة باإلفصاح عن المعلومات المطلوبـة              
  .بالطريقة التي تناسب ظروفها

  
  قـد تتطلـب    ٥عبر بعض المجاوبين عن مخاوفهم بأن مقترحات اإلفصاح في مسودة العـرض              ٢٠٧إستنتاج

وقد توقع المجلس   . ٢ قد تنتفي الحاجة لها في المرحلة        ١تغييرات موسعة في األنظمة في المرحلة     
 على الرغم من أن اإلرشادات      ٢بأن مبدأي اإلفصاح سيبقيان دون تغيير جوهري بالنسبة للمرحلة          

الموضوعة لدعمهما قد تحتاج إلى تنقيح حيث ستتوفر معلومات مختلفة ولكون شركات التـأمين              
  .١ستحصل على خبرة في تطوير األنظمة لتلبية مبادئ اإلفصاح في المرحلة 

  

  المادية
  

قـد يتطلـب    ) المعزز بإرشادات التنفيـذ   (عبر بعض المجاوبين عن مخاوفهم من أن هذا المعيار           ٢٠٨إستنتاج
ورداً علـى   .  اإلفصاح عن معلومات شديدة  التفصيل قد ال تكون ذات فائدة بالنسبة للمستخدمين            

 أضاف المجلس إلى إرشادات التنفيذ نقاشا حول المادية تـم اقتباسـه مـن معيـار             هذه المخاوف 
  .١المحاسبة الدولي 

  
 بعض المجاوبين أن بعض اإلفصاحات النوعية يجب أن ال تكون خاضعة لمعيار المادية              إقتراحو ٢٠٩إستنتاج

 الإسـتعم وا  إقتراحوقد  .   إلى إفصاح زائد   - من وجهة نظرهم   -العادية األولي والذي قد يؤدي      
من أجل تعزيز الرسالة، إال أن المجلس أوضح أن عدم طلـب            ) هام(مصطلح مختلف كمصطلح    

وبهـذا خَلُـص المجلـس إلـى أن         .  اإلفصاح عن البيانات المادية قد ال يتفق مع تعريف المادية         
  .اإلفصاح ينبغي بشكل عام أن يعتمد فقط على التعريف العادي للمادية

  
فتراضـات ذات  إلإلى ا) ج(٣٧خر إلى فكرة مختلفة إذ تشير الفقرة     يشير هذا المعيار في موضع آ      ٢١٠إستنتاج

وألن .    والدخل والنفقات الناشئة عن عقود التأمين      اتلتزاماإلاألثر األكبر على قياس األصول و     
فتراضات يمكن أن تكون مناسبة فقد قرر المجلس تضييق نطاق اإلفصاح إلى حـد              إلالعديد من ا  

  .ما
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  بهاشرح المبالغ المعترف 
  

  فتراضاتإلا
  

يتطلب المبدأ األول لإلفصاح في هذا المعيار اإلفصاح عن المبالغ التي تنشأ من عقود التأمين في                 ٢١١إستنتاج
وفي معرض دعم   ).   من هذا المعيار   ٣٦الفقرة  ( لشركة التأمين    † وبيان الدخل  *العموميةالميزانية  

.  فتراضاتإلتغييرات في هذه ا   فتراضات وال إلاإلفصاح عن ا  ) د(و) ج(٣٧هذا المبدأ تتطلب الفقرة     
ت الواردة في البيانات لقيـاس       المعلوما إختبارفتراضات المستخدمين في    إلويساعد اإلفصاح عن ا   

  .فتراضات وتعزز ثقتهم في شفافية وقابلية مقارنة هذه البياناتإلحساسيتها للتغييرات في هذه ا
  

ييراتها قد يكون تحضيرها مكلفـا      فتراضات وتغ إلعبر البعض عن مخاوفهم من أن البيانات عن ا         ٢١٢إستنتاج
فـالتجميع  : فتراضات الممكنة التي يمكن اإلفصاح عنهـا      إلوهنالك العديد من ا   .  وفائدتها محدودة 

الزائد قد يؤدي إلى معلومات ال فائدة منها بينما قد يكون إغفال التجميع مكلفا ويؤدي إلى كم زائد                  
  ورداً علـى هـذه المخـاوف يركـز           .من المعلومات وقد يكشف عن معلومات تجارية حساسة       

  .فتراضات على العملية المستخدمة الشتقاقهاإلاإلفصاح عن ا
  

جادل بعض المجاوبين أن من الصعب اإلفصاح عن بيانات ذات معنـى عـن التغييـرات فـي                   ٢١٣إستنتاج
 ما يعتمد على الترتيـب      غالباًفتراضات المركبة، وبالنتيجة فإن التحليل حسب مصادر التغيير         إلا

 وال يحدد    جامداً عتراف بهذه الصعوبة لم يحدد هذا المعيار شكالً       إلول. فيه إجراء التحليل  الذي يتم   
محتويات هذا التحليل مما يسمح لشركات التأمين بتحليل التغييرات بطريقة تلبي هدف اإلفـصاح              
وتكون متناسبة مع المخاطر التي تواجهها واألنظمة التي لديها، أو أنها يمكـن تحـسينها بتكلفـة                 

  .معقولة
  

  ات التأمينإلتزامير في التغ
  

ات التأمين وأصـول إعـادة   إلتزام بين التغييرات في من هذا المعيار توفيقاً ) هـ(٣٧تتطلب الفقرة    ٢١٤إستنتاج
  واسعاً إفصاحاً ٣٧ويتطلب معيار المحاسبة الدولي     .  التأمين وتكاليف الشراء المؤجلة إن وجدت     

 يستثني  ٣٧إال أن نطاق معيار المحاسبة الدولي       لمقارنة حول التغييرات في المخصصات،      ل قابال
ويعتبر اإلفصاح عن التغييرات في تكاليف الشراء مهم ألن بعض األساليب الحالية            . عقود التأمين 

عتراف ببعض آثار إعادة قياس التدفقات النقدية       إلتستخدم تكييف تكاليف الشراء المختلفة كوسيلة ل      
  ).لتزاماإل مالءة إختباركي تعكس نتيجة  لمثالً(المستقبلية من عقد التأمين 

  

  طبيعة وحجم األخطار الناتجة من عقود التأمين
  

لمـستخدمين   ا تمكّـن يتطلب المبدأ الثاني لإلفصاح في هذا المعيار اإلفصاح عن المعلومات التي             ٢١٥إستنتاج
تعتمـد  ).  من هذا المعيـار    ٣٨الفقرة  ( عقود التأمين    األخطار الناتجة من   طبيعة وحجم  فهم   على
شادات التنفيذ التي تدعم هذا المبدأ بشكل كبير على المتطلبات الحالية للمعايير الدولية إلعـداد               إر

المعيار الدولي إلعـداد التقـارير      التقارير المالية وبشكل خاص اإلفصاح عن األدوات المالية في          
  .٧ المالية

                                                 
بمصطلح " الميزانية العمومية"مصطلح ) ٢٠٠٧كما تم تعديله في عام " (عرض البيانات المالية "١إستبدل معيار المحاسبة الدولي   *

  "بيان المركز المالي"
 

من المنشأة عرض كافة بنود الدخل والمصروفات في بيـان واحـد            ) ٢٠٠٧المعدل في عام     (١يقتضي معيار المحاسبة الدولي       †
 )بيان دخل منفصل وبيان دخل شامل(الشامل أو بيانين للدخل 
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 بأنها تشير الـى     ٥عرض   بعض المجاوبين مسودة إرشادات التنفيذ المرفقة مع مسودة ال         إعتبرلقد   ٢١٦إستنتاج

ولم يكن هذا مقصد المجلس حيث ال       .   عن التدفقات النقدية المقدرة    إفصاحاًأن هذا المعيار يتطلب     
يمكن أن يتوقع من شركات التأمين أن يكون لديها أنظمة إلعداد تقديرات تفصيلية للتدفقات النقدية               

قد راجع المجلـس إرشـادات التنفيـذ        و). لتزاماإل مالءة   ختبار إل يلزمأكثر مما    (١في المرحلة   
أي (بها   إفصاحاًالتدفقات النقدية وليس    حول   إفصاحاًللتركيز على أن مبدأ اإلفصاح الثاني يتطلب        

  .*)اإلفصاح الذي يساعد المستخدمين على فهم المبالغ والتوقيت وعدم التأكد
  

  مخاطر التأمين
  

ات إلى أن تكون متوافقة مع روح اإلفصاح        تهدف اإلفصاح ) ج(٣٩الفقرة  (بالنسبة لمخاطر التأمين   ٢١٧إستنتاج
تعتمد فائدة اإلفصاحات المحددة عن مخـاطر التـأمين         .  †٣٢الذي يطلبه معيار المحاسبة الدولي    

على ظروف شركة التأمين وبالتالي تمت صياغة المتطلبات بعبارات عامة للسماح للممارسات في             
  .هذا المجال بالتطور

  

  تحليل الحساسية
  

وقد قرر المجلس عدم تضمين متطلبات      .   عن تحليل الحساسية   إفصاحاً) ١)(ج(٣٩ تتطلب الفقرة  ٢١٨إستنتاج
محددة قد ال تكون مناسبة لكل حالة وقد تعيق تطور أشكال أكثر فائدة من اإلفصاح أو قد تكـون                   

  .غير مفيدة
  

فتراضات غير  إل اإلفصاح عن تحليل الحساسية فقط إذا كانت ا        *٣٢يتطلب معيار المحاسبة الدولي      ٢١٩إستنتاج
 محـدداً  أسلوباًومع ذلك وألن هذا المعيار ال يتطلب        .  دعمة بأسعار أو معدالت سوقية ملحوظة     م

لمحاسبة الخيارات الضمنية والضمانات بما فيها تلك التي تعتمد بـشكل جزئـي علـى أسـعار                 
تحليل حساسية لكافة المتغيرات ذات األثـر   ) ١)(ج(٣٩ومعدالت السوق الملحوظة، تتطلب الفقرة      

  . بما فيها المتغيرات التي تعتبر أسعار أو معدالت السوق ملحوظةالمادي
  

  تطور المطالبات
  

تطلب الهيئة األمريكية لألوراق الماليـة      .   عن تطور المطالبات   إفصاحاً) ٣)(ج(٣٩تتطلب الفقرة    ٢٢٠إستنتاج

والتداول من شركات تأمين الممتلكات والحوادث تقديم جدول يبين تطور مخصصات المطالبـات             

وعة وتكاليف تسوية المطالبات للسنوات العشر الماضية إذا كانت المخصصات تتجاوز           غير المدف 

 بـدالً وقد بين المجلس أن مدة العشر سنوات هي مدة عشوائية وقـرر  .  من حقوق الملكية  % ٥٠

وبالتـالي  . من ذلك وضع مدة تغطيها اإلفصاحات بالرجوع إلى طول دورة تـسوية المطالبـات             

رجوع إلى الفترة التي نشأت فيها أول مطالبة مادية يشوبها عدم التأكد فيمـا              يتطلب هذا المعيار ال   

تخضع لإلعفاءات  (يتعلق بمبلغ وتوقيت دفع المطالبات، إال أنها يجب أن ال تتجاوز عشر سنوات              

قتراح على كافة شـركات     إلوعالوة على ذلك ينطبق ا    ).   من هذا المعيار   ٤٤نتقالية في الفقرة    إلا

إال أنه ولكون شركة التأمين غيـر       .   على شركات تأمين الممتلكات والحوادث فقط      التأمين وليس 

                                                 
 متطلبات اإلفصاح عن بالتدفق النقدي بمتطلبات اإلفصاح عن طبيعـة ومـدى             ٧إستبدل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       . *

 .المخاطر
 ٧الدولي إلعداد التقارير المالية المعيار ، شمل المجلس جميع اإلفصاحات المتعلقة باألدوات المالية في ٢٠٠٥في أغسطس   †

  ."اإلفصاحات: األدوات المالية"
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مكلفة باإلفصاح عن البيانات فيما يتعلق بالمطالبات التي يشوبها عدم التأكد بشأن مبلـغ وتوقيـت                

دفع المطالبات إذا كان عدم التأكد ينقضي خالل سنة واحدة فإن من المستبعد أن يحتاج العديد من                 

  . تأمين الحياة للقيام باإلفصاحشركات
  

في الواليات المتحدة، يتم تقديمه اإلفصاح عن تطور المطالبات عادة في التحليل والنقاش اإلداري               ٢٢١إستنتاج
إال أن هذا اإلفصاح مهم لكونه يعطي المستخدمين نظرة عميقة عـن            .  وليس في البيانات المالية   

 إلى ما إذا كانت     أيضاًكما يشير   .  بات المستقبلية عدم التأكد الذي يحيط بالتقديرات المتعلقة بالمطال      
 قد قصدت المبالغة أو التقليل في تقدير الدفعات النهائية، وبالتالي يتطلب هـذا              ةشركة تأمين معين  

  .المعيار ذلك في البيانات المالية

  الحد األعلى المرجح للخسارة
  

 اإلفصاح عن الحد األعلـى      - لعام شركة التأمين ا   وتحديداً- البعض أن على شركة التأمين     إقتراح ٢٢٢إستنتاج

وعلى سبيل المثـال    .  الذي تتوقعه إذا وقع حدث مستبعد بشكل معقول       ) PML(المرجح للخسارة   
فإن شركة التأمين يمكن أن تفصح عن الخسارة التي كانت ستلحق بها جراء زلزال قوي من نوع                 

ق عليه للحد األعلى المـرجح  إال أنه وبالنظر إلى غياب تعريف متف   . يتوقع أن يتكرر كل مئة سنة     
للخسارة فقد خَلُص المجلس إلى أنه من غير المجدي طلب اإلفصاح عن الحد األعلـى المـرجح                 

  .للخسارة أو عن تدابير مشابهة
  

  التعرض لمخاطر معدالت الفائدة ومخاطر السوق 
  

 مطالبة بـأن     أكد المجلس بأن شركات التأمين غير      ١٩٤ و ١٩٣ إستنتاجكما تم بيانه في الفقرتين       ٢٢٣إستنتاج
تحاسب بالقيمة العادلة على المشتقات الضمنية التي تلبي تعريف عقد التـأمين، إال أنهـا تخلـق                 

ويمكن أن تكون هـذه المخـاطر كبيـرة         .  هاما لمخاطر معدالت الفائدة ومخاطر السوق      عرضاًت
طلب بـشكل   من هذا المعيار تت   ) هـ(٣٩وبالتالي فإن الفقرة    .  بالنسبة للعديد من شركات التأمين    

  . عن هذا التعرضإفصاحاًخاص 
  

  ات وأصول التأمينلتزامإلالقيمة العادلة 
  

ـ  أن على شركات التأمين اإلفصاح عـن القيمـة العادلـة إل    ٥ت مسودة العرض    إقتراح ٢٢٤إستنتاج ات لتزام
إعطاء معلومات مفيدة للمستخدمين عن بيانـات       ) أ: (قتراح إلى إلويرمي هذا ا  .  وأصول التأمين 
تشجيع شركة التأمين على بدء العمل باألنظمة التي تستعمل البيانـات           ) ب(مالية و شركة التأمين ال  

  .٢نتقال إلى المرحلة إلالمحدثة من أجل تقصير مدة ا
  

أيد بعض المجاوبين اإلفصاح المقترح بالقيمة العادلـة مـستندين الـى أنهـا معلومـات مهمـة                  ٢٢٥إستنتاج
إلى نطاق ممارسـات القيـاس فـي    وقد شعر البعض أن لذلك أهمية خاصة بالنظر        . للمستخدمين

بما فيهم أولئك الذين أيدوا متطلب اإلفصاح بالقيمة العادلة         ( إال أن العديد من المجاوبين       ١المرحلة  
وا أن على المجلس أن يلغي هذا المتطلب أو يوقفه إلى حـين إكمـال               إقتراحقد  ) من حيث المبدأ  

 -:وقد تقدموا بالحجج التالية. ٢المرحلة 
  

 ألوانه قبل أن يبت المجلس بأمور جوهرية تتعلـق          سابقاًلب هذا اإلفصاح قد يكون      إن ط  ) أ( 

 عن طريقة تحديد القيمة العادلة، ألن عـدم          كافياً إرشاداًبقياس القيمة العادلة وقبل أن يقدم       

وجود هذا اإلرشاد قد يؤدي إلى غياب إمكانية المقارنة بالنسبة للمستخدمين وأن يوجد طلبا              

وباإلضافة إلـى   .  لى معدي البيانات ويشكل صعوبات تتعلق بإمكانية التدقيق       غير مبرر ع  
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 وصف مزايـا    ةبوذلك ال يمكن لإلفصاح أن يتدارك غياب إمكانية المقارنة حيث من صع           

 .النماذج المختلفة بشكل واضح ومختصر
  

ث لن   حي قد ال يكون عملياً   ) ٥كما تقترح مسودة العرض      (٢٠٠٦إن اإلفصاح بحلول علم     ) ب(

 . األنظمة الضروريةإختباريتاح الوقت الكافي لشركات التأمين إلنشاء و
 

  

 ومـضيعة   أن نتوقع من شركات التأمين أن تبدأ العمل على هدف غير معروف سيكون مكلفاً             ) ج(

كما أنه وفي غياب أساليب متفق عليها لوضع القيمة العادلة فإن األنظمـة التـي تـم     . للوقت

 .٢ بالقيمة العادلة قد تحتاج إلى التغيير في المرحلة ١لمرحلة تطويرها إلفصاحات ا
  

قتراح منح تكليف لمجلس معايير المحاسبة الدولية لتفسير متطلباته الخاصة قبل إللقد طلب ا )د(

  .توضيح ما تعنيه
  

 لم يعتبر المجلس المتطلبات المقترحة لإلفصاح عن القيمة العادلة بأنها متوقفة على نموذج القياس              ٢٢٦إستنتاج
ات وأصول التأمين  لتزامفمن وجهة نظر المجلس أن اإلفصاح عن القيمة العادلة إل         . ٢في المرحلة   

 إلـى إيجـاد   ٢ المرحلة يقد يقدم معلومات مالئمة وموثوقة بالنسبة للمستخدمين حتى وإن لم تؤد        
ومع ذلك اتفق المجلس مع  المجاوبين على أن طلب اإلفصاح عـن القيمـة               .  نموذج قيمة عادلة  
  . في هذه المرحلةمناسباًالعادلة لن يكون 

  

  ٥ملخص التغييرات على مسودة العرض 
  

فقد قام المجلس بما    .   في هذا المعيار   ٥ للتغييرات األساسية على مسودة العرض       اًفيما يلي تلخيص   ٢٢٧إستنتاج
 -:يلي

 .)٣٧ و٣٦ إستنتاجالفقرتين (توضيح جوانب تعريف عقد التأمين )  أ (
  

الفقـرات  ) (المحـدودة (ئة المكونات اإليداعية في بعض الظروف       توضيح متطلبات تجز  ) ب(
 ).٥٤-٤٠ إستنتاج

  

 ).٨٥-٨٤ إستنتاجن االفقرت ( ٥مسودة العرض  المقترحة في "فقرة الغروب"شطب ) ج(
  

الفقـرة   (لتزاماإل مالءة   إختبارتوضيح الحاجة لدراسة الخيارات الضمنية والضمانات في        )  د(
 إسـتنتاج الفقرة   (لتزاماإل مالءة   إختباروى التجميع فيما يتعلق ب    وتوضيح مست ) ٩٩ إستنتاج
١٠٠.( 

  

 مـن الرجـوع إلـى معيـار         بدالً تخفيض القيمة  بالنسبة ألصول التأمين        إختبار إستبدال) هـ(
 من نطاق أصول إعـادة التـأمين قبـل أن           إستثناءالذي ال يتضمن     (٣٦المحاسبة الدولي   

 ٣٩ إلـى معيـار المحاسـبة الـدولي          ختباراإليعود  وس). ٤يصدر المجلس هذا المعيار     
  ).١٠٨ و١٠٧ إستنتاجالفقرتان (

  

ه إسـتبدال  بالمكسب منذ بداية عقد إعـادة التـأمين، و         اإلعترافشطب المنع المقترح على      ) و(
  ).١١٤-١٠٩ إستنتاجالفقرات (بمتطلب اإلفصاح 

  

 سـتثمار اإل تقديم خدمات إدارة     توضيح معالجة تكاليف الشراء بالنسبة للعقود التي تتضمن        ) ز(
  ).١١٩و ١١٨ إستنتاجالفقرتان (

  

 معدالت الخصم المبنية على األصول إلى افتـراض قابـل للـنقض             إستحداثتغيير منع    )ح(
  ).١٤٤-١٣٤ إستنتاجالفقرات (
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وإيجـاد  ) ١٦٥-١٥٤ إستنتاجالفقرات   (يةختياراإلوضيح جوانب معالجة ميزة المشاركة      ) ط(

يد من متطلبات الفصل والقياس بالقيمة العادلة لبعض خيارات التخلي عن           إعفاء صريح جد  

 ). من هذا المعيار٩الفقرة  (يةختياراإلالعقد الذي يتضمن ميزة المشاركة 
  

 خيار لشركات التأمين بتغيير سياساتها المحاسبية بما يتيح لهـا إعـادة قيـاس               إستحداث ) ي(

.  منية بالنظر إلى التغيير فـي معـدالت الفائـدة         ات التأمين المحددة في كل فترة ز      إلتزام

 وليس على   اتلتزاماإلويسمح الخيار بالتغيير في السياسات المحاسبية المطبقة على بعض          

الفقرات ( لذلك   خالفاً ٨ المشابهة كما كان يتطلب معيار المحاسبة الدولي         اتلتزاماإلجميع  

 ). ١٧٧-١٧٤ إستنتاج
  

  للعقـارات اإلسـتثمارية    ين منفـصلين  إختيار للسماح ب  ٤٠دولي  تعديل معيار المحاسبة ال    ) ك(
ين ختيـار ويتعلق أحد اإل  .  عندما تختار مؤسسة ما نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة         

 التي تدعم العقود التي تقدم عائدا يرتبط مباشـرة بالقيمـة العادلـة              للعقارات اإلستثمارية 
 ).١٧٨ إستنتاجالفقرة ( أو العائد منها للعقارات اإلستثمارية

  

 ).١٨٤-١٨١ إستنتاجالفقرات (توضيح إمكانية تطبيق محاسبة الظل ) ل (
  

توضيح أن المشتقات الضمنية ذات صلة وثيقة بعقد التأمين األساسي إذا لم تكـن مركبـة                ) م (
 للعقد  إعتبارأي دون   (بحيث ال تتمكن المؤسسة من قياس المشتقات الضمنية بشكل منفصل           

 ).١٩٣ إستنتاجالفقرة )(ياألساس
  

 .)٢٠٤ إستنتاجالفقرة (توضيح أن إرشادات التنفيذ ال تفرض أي متطلبات إفصاح جديدة  ) ن(
  

 ٢٠٠٦إلغاء المتطلبات المقترحة لإلفصاح عن القيمة العادلة لعقود التـأمين مـن عـام               ) س(

 .)٢٢٦-٢٢٤ إستنتاجالفقرات (
  

 اإلفصاح بالنسبة لعقود التأمين على البنود المقارنة        توفير إعفاء من تطبيق معظم متطلبات      ) ع(

 ). من هذا المعيار٤٤-٤٢ إستنتاجالفقرات  (٢٠٠٤ذات العالقة بعام 
  

التأكيد على أن الدفعات المعبر عنها بالوحدات يمكن أن تقاس بالقيمـة الحاليـة للوحـدة                ) ف(

ظاهرية لفـصل المـشتقات      بشكل يتجنب الحاجة ال    ستثماراإلبالنسبة لعقود التأمين وعقود     

 والذي تم إدخاله بواسـطة      ٣٩من معيار المحاسبة الدولي     ) ز (٣٣الفقرة تطبيق   (الضمنية  

 ).المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
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 ٤اآلراء المعارضة للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  

ويامادا على إصـدار هـذا      سميث   ، البروفيسور بارث والسادة غارنت، جيالرد، ليسنرنغ      إعترض  ١آراء
  .المعيار

  

معارضة ماري إي بارث، وروبرت بي غارنت، وغلبرت جيالرد، وجيمس جي           
  .ليسنرنغ وجون تي سميث

  

 كما عارض السيد غارنت     ٤ و ٣ة غارنت وجيالرد لألسباب المبنية في الفقرات آراء         عارض الساد   ٢آراء
السادة ليسنرنغ وسميث لألسباب    البرفيسور بارث وكل من     وقد  . ٦ و ٥لألسباب المبينة في الفقرتين     

  .١٣ و٩اب المبينة في الفقرات آراء كما عارض السيد سميث لألسب. ٨ و٣المبينة في الفقرات آراء 
  

   ٨ من معيار المحاسبة الدولي ١٢-١٠عفاء المؤقت من الفقرات اإل
  

عارض البروفيسور بارث والسادة غارنت وجيرالد وليسنرنغ وسـميث ألن هـذا المعيـار يعفـي                  ٣آراء
الـسياسات المحاسـبية      "٨ من معيار المحاسـبة الـدولي        ١٢-١٠المؤسسات من تطبيق الفقرات     

 عند المحاسبة لعقود التأمين وإعادة التـأمين، وهـم          "ة واألخطاء  في التقديرات المحاسبي   اتوالتغيير
ويعتقد أعـضاء المجلـس المـذكورين أن        .  يعتقدون أن على كافة المؤسسات تطبيق هذه الفقرات       

  تصبح ذات صلة وواجبة التطبيق بشكل خاص عنـدما تفتقـر             ٨متطلبات معيار المحاسبة الدولي     
المالية للنصوص المحددة كما هو الحال في هذا المعيار الذي يسمح           المعايير الدولية إلعداد التقارير     

اإلطار العـام   وبسبب عدم أخذ    .  العمل بعدد من أسس القياس لعقود التأمين وإعادة التأمين         إستمرارب
 إعتـراف  هذه الممارسات قد يؤدي إلى       إستمرار فإن   اإلعتباربعين   لمجلس معايير المحاسبة الدولية   

ومن وجهة  .   وحقوق الملكية والدخل والنفقات    اتلتزاماإل، باألصول و  إعترافدم  غير مناسب، أو ع   
نظر أعضاء المجلس المذكورين أن المؤسسة إذا لم تكن قادرة على تلبيـة المتطلبـات األساسـية                 

 فينبغي أن ال يسمح لها بوصف بياناتها المالية أنها          ،٨ من معيار المحاسبة الدولي      ١٢-١٠للفقرات  
  . ب المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةأعدت بموج

  
 من مشروع المجلس    ٢لقد تزايدت مخاوف أعضاء المجلس المذكورين بسبب تأخير إكمال المرحلة             ٤آراء

 على جدول األعمال الحالي للمجلـس       ٢وعلى الرغم من أن المرحلة      .  حول محاسبة عقود التأمين   
عداد معيار دولي إلعداد التقارير المالية حول عقود التأمين         إال أن من المستبعد أن يستطيع المجلس إ       

  سيبقى نافذا لبعض     ٨وعليه فمن المرجح أن اإلعفاء من معيار المحاسبة الدولي          .  في وقت قريب  
  .الوقت

  

  "محاسبة الظل" المستقبلية وستثمارهوامش اإل
  

األسباب اإلضافية التي لن تسمح      البروفيسور بارث والسادة غارنت وليسنرنغ وسميث على         إعترض  ٥آراء
 إسـتعمال للمؤسسات بتغيير سياساتها المحاسبية لعقود التأمين وإعادة التأمين إلى سياسات تتـضمن             

وقد اتفقوا على وجهة النظـر التـي تـم          .   التأمين اتإلتزام المستقبلية في قياس     ستثمارهوامش اإل 
 النقدية من األصول ليست ذات صلة بالنـسبة          من أن التدفقات   ١٣٤ إستنتاجالتعبير عنها في الفقرة     

 أو  لتـزام اإلما لم تؤثر هذه التدفقات النقدية على التدفقات النقديـة الناشـئة عـن                (لتزاماإللقياس  
وبالتالي فهم يعتقدون بأن التغيير في السياسة المحاسبية لعقود         ) لتزاماإل المتعلقة ب  ئتمانخصائص اإل 

 الناشئة عن عقود التأمين يقلل من       اتلتزاماإل المستقبلية لقياس    ثمارستالتأمين التي تطبق هوامش اإل    
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وال يعتقدون أن الجوانب األخرى لنماذج محاسـبة        . مالئمة وموثوقية البيانات المالية لشركة التأمين     
  .عقد التأمين يمكن أن ترجح على هذا التقليل

  
سات بتغيير سياساتها المحاسـبية لعقـود        للمؤس أيضاًال يسمح أعضاء المجلس األربعة المذكورين         ٦آراء

، إذ أنهم ال يعتقدون أن      "محاسبة الظل " ما يسمى    إستعمالالتأمين وإعادة التأمين إلى سياسات تسمح ب      

بما فيها تكاليف الشراء المؤجلـة واألصـول غيـر          ( التأمين   اتلتزامالتغيير في المبالغ المسجلة إل    

إن مجرد كـون    .  بها مباشرة في حقوق الملكية     عتراف ينبغي اإل  "محاسبة الظل "بموجب  ) الملموسة

 ذا  أمـراً هذه التغييرات في قياس المسؤولية تحسب على أساس التغييرات في قياس األصول ليس                

 التأمينيـة تـؤدي إلـى       اتلتزاماإلويعتقد أعضاء المجلس المذكورين أن هذه التغييرات في         .  صلة

  . لمجلس معايير المحاسبة الدولية كربح أو خسارة العاماإلطار   بها بموجبعترافنفقات ينبغي اإل

  

  اإلختياريةاألدوات المالية التي تتضمن ميزة المشاركة 
  

ال يسمح البروفسور بارث والسيدان ليسنرنغ وسميث للمؤسسات بالمحاسبة علـى األدوات الماليـة                ٧آراء

تلـك التـي يتطلبهـا معيـار         على أساس يختلف عن      اإلختياريةالتي تحتوي على ميزة المشاركة      

األدوات  " ٣٩، ومعيار المحاسبة الدولي     "األدوات المالية، اإلفصاح والعرض    " ٣٢المحاسبة الدولي   

حيث تطلب هذه المعايير من المؤسسات فصل مكونات األداة الماليـة           ،  " والقياس عترافاإلالمالية،  

لة وإسناد أية متبقيات إلـى مكـون حقـوق           بالقيمة العاد  مبدئياً لتزاماإل بمكون   عترافالمركبة واإل 

يعتقد إن أعضاء المجلس الثالثة المذكورين أن الصعوبة في تحديد مـا إذا كانـت ميـزة                 .  الملكية

 أو حق ملكية ال تعرقل تطبيق متطلبات القياس في معيار المحاسـبة             إلتزام هي   اإلختياريةالمشاركة  

كمـا  يعتقـدون     .  ما تجري المؤسسة هذا التحديد     وحق الملكية حال   لتزاماإل على مكون    ٣٩الدولي  

أعضاء المجلس الثالثة المذكورين بأن المؤسسة ستخطئ في ذكر مصروفات الفائدة إذا كان مكـون               

  . بالقيمة العادلةمبدئياً لم يتم قياسه المالي لتزاماإل

  
 لتـزام اإلالت مـن أن     يطلب أعضاء المجلس الثالثة المذكورين من المؤسسات التأكد في جميع الحا            ٨آراء

 ال تقل عن المبلغ الذي كـان        اإلختياريةالمعترف به لألدوات المالية المحتوية على ميزة المشاركة         

 من هـذا    ٣٥ على العنصر المضمون، حيث أن الفقرة        ٣٩لينتج من تطبيق معيار المحاسبة الدولي       

 أو تصنف بعضا منـه      إلتزام ك  من هذه المزايا   المعيار تتطلب ذلك إذا كانت المؤسسة ال تصنف أياً        

  .إلتزامكذلك إال أنها ال تصنفها جميعها ك

  

 األدوات المالية 
  

 هذا المعيار ألنه يعتقد أنه يعرف عقود التأمين بشكل موسع ويتيح المجـال         أيضاًخالف السيد سميث      ٩آراء

.  ٣٩لـدولي    و معيار المحاسبة ا    ٣٢أمام إعفاءات غير ضرورية من نطاق معيار المحاسبة الدولي          

ومن وجهة نظره فإن هذا يسمح بصياغة األحكام التعاقدية لتجنب متطلبات هذه المعايير والتخفيـف               

 أن العديد   أيضاًويعتقد  .  من أثرها وإضافة تعقيد معتبر على تفسيرها وتطبيقها وتطبيق هذا المعيار          

 عقود التأمين وتثبط توسيع     من اإلعفاءات المبنية على الحاجة لتجنب التغيير في األنظمة، هي ضمن          

ويعتقد السيد سميث كذلك أن معيار المحاسبة الـدولي    .   من المشروع  ٢األنظمة قبل إكمال المرحلة     
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ستحالة إجراء القياس بـشكل     إ الحلول المناسبة عند     حالياً يتضمنان   ٣٩ ومعيار المحاسبة الدولي     ٣٢

  .ن تجعل محددات األنظمة شفافةعتماد عليه، وعندما يكون من شأن هذه الحلول أإليمكن ا

  
 لعقد التـأمين إذا كـان      اإليداعي من هذا المعيار من شركة التأمين تجزئة المكون          ١٠تتطلب الفقرة     ١٠آراء

 بشكل منفصل وإذا لم تكن الـسياسات المحاسـبية          اإليداعيبإمكان شركة التأمين أن تقيس المكون       

.  اإليـداعي  الناشئة عن المكون     اتلتزاماإلالحقوق و  بكافة   عترافلشركة التأمين ال تتطلب منها اإل     

.  الماليـة أو األصـول الماليـة   اتلتزاماإل يتكون كامال من  اإليداعيويبين السيد سميث أن المكون      

كما يبـين الـسيد     .  بالنسبة لكافة عقود التأمين يجب تجزئته      اإليداعيوبالتالي فهو يعتقد أن المكون      

 في األداة المالية المركبة بالقيمـة       لتزاماإل يتطلب فصل مكون     ٣٢لي  سميث أن معيار المحاسبة الدو    

ويعتقد أن هذا األسلوب يمكن أن ينطبق بالقيـاس عنـدما           .   كحقوق ملكية  المتبقيالعادلة ومحاسبة   

  .متفوقاً حالً مالي ويكون من شأنه أن يقدم إلتزاميتضمن عقد التأمين 
  

 باإلقرار أن المـشتقات الـضمنية والعقـد األساسـي           ٣٩ة الدولي   يعدل هذا المعيار معيار المحاسب      ١١آراء

مرتبطان بشكل وثيق إذا كان أحدهما يعزز اآلخر بشكل ال يمكن للمؤسسة معه أن تقيس المـشتقات                 

 بالمحاسبة على   ٣٩ من متطلب معيار المحاسبة الدولي       الضمنية بشكل منفصل، وهو ما يخلق إعفاءاً      

 إذا كان العقد    وتحديداًوال يتفق السيد سميث مع هذا التعديل        .  مة العادلة هذه المشتقات الضمنية بالقي   

.  من اإلبقاء علـى التـأمين      بدالًيسمح لحامل الوثيقة بالحصول على تسوية مالية مبنية على المشتق           

 المالي وينبغـي قياسـه      لتزاماإلويعتقد السيد سميث أن بديل التسوية النقدية المبنية على المشتق هو            

  .لقيمة العادلةبا
  

يـنص   ٣٩معيار المحاسبة الدولي  بالنسبة للعقود التي تتناولها الفقرة السابقة يعتقد السيد سميث أن   ١٢آراء

 في معيار المحاسبة    ستثناءإلستفادة من ا  إلعلى حل متفوق ال يشجع بناء العقد على نحو يهدف إلى ا           

لقيمة العادلة عندما ال يمكن فـصل المـشتقات          إذ أنه يتطلب أن يتم قياس العقد كامال با         ٣٩الدولي  

إال أن السيد سميث يميل إلى تعديل معيـار         . عتماد عليه من العقد األساسي    إلالضمنية بشكل يمكن ا   

 ليتطلب القياس بالتكلفة إذا كان من غير الممكن قياس العقـد بكاملـه بالقيمـة                ٣٩المحاسبة الدولي   

، وبذلك يكون هـذا التعريـف       ضمنياً ومشتقاً هاماً تأمينياً مكوناًالعادلة بشكل موثوق وكان يتضمن      

 بالنسبة ألدوات حقوق الملكية غير ٣٩معيار المحاسبة الدولي   منسجما مع المتطلبات المشابهة في 

ومن أجل جعل محددات النظام أكثر شفافية كان يود السيد سميث أن يـضيف اإلفـصاح                . المسعرة

 بما فيه حقيقة أن القيمة العادلة ال يمكـن قياسـها بـشكل              ٣٢دولي  المطلوب في معيار المحاسبة ال    

 لـسبب عـدم     وتوضيحاًموثوق إضافة إلى وصف عقود التأمين مدار البحث والمبالغ المسجلة لها            

إمكانية قياس القيمة العادلة بشكل موثوق ونطاق التقديرات الذي يرجح أن تقع ضمنه القيمة العادلـة              

  . ممكناًإذا كان ذلك 
  

كان السيد سميث يود أن يستبعد من تعريف عقد التأمين تلك العقود التي تعتبر ناقلة لمخاطر تـأمين                    ١٣آراء

هامة منذ البداية فقط لكونها تتضمن خيار تسعير يسمح لحاملها بشراء التأمين بسعر محدد في تاريخ                

 يها المكون التأميني منقضياً    يود أن يستبعد من التعريف تلك العقود التي يكون ف          أيضاًوكان  .   الحق

  .٣٩ يتبقى هو أدوات مالية ينبغي محاسبتها بموجب معيار المحاسبة الدولي إلتزاموهو يعتقد أن أي 
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  معارضة تاتسومي يامادا
  

يعارض السيد يامادا إصدار هذا المعيار ألنه يعتقد أنه ال يحل بشكل مناسب التبـاين فـي أسـاس                     ١٤آراء

  -:ها التأمينية وبشكل خاصاتإلتزاملمالية لشركة التأمين والقياس بين األصول ا

  . التأمين المحددةاتلتزامال يتفق مع خيار تضمين معدل الخصم الحالي بالنسبة إل  ) أ(

يعتقد أنه كان على المجلس أن يقدم أساليب عملية للتخفيف من أثـر التبـاين المحاسـبي                   ) ب(
إنمـا  - أوسع   إستعماالًية التي تتضمن     على الممارسات الحال   جزئياً أساليب تعتمد    إستخدامب

  . للتكلفة المطفأة-مقيد
  

  خيار تضمين معدل الخصم الحالي
  

 من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية التـي تخلـق خيـار             ٢٤ال يتفق السيد يامادا مع الفقرة         ١٥آراء

نظر المعبر عنها في     التأمين المحددة، ويتعاطف مع وجهة ال      اتلتزامتضمين معدل الخصم الحالي إل    

 من معدل   بدالً التي تقضي بأن تضمين معدل الخصم الحالي المبني على السوق            ١٧٥ إستنتاجالفقرة  
إال أنه وكما   . الخصم التاريخي من شأنه أن يزيد من مالئمة وموثوقية البيانات المالية لشركة التأمين            

معـدالت خـصم  وأسـس تـسوية     المجلس لن يتنـاول  " فإن ١٢٦ إستنتاجتم توضيحه في الفقرة     

وبالتالي يعتقد السيد يامادا أن من غير المناسب التعامل مـع قيـاس             ".  ٢ حتى المرحلة    اتلتزاماإل

  . من هذا المشروع١ التأمينية في المرحلة اتلتزاماإل
  

ن التغيير   دقيق لتقييم ما إذا كا     إختبار وباإلضافة إلى ذلك يعتقد السيد يامادا بوجوب أن يكون هناك             ١٦آراء
 التأمين المحددة يخفف من التغييرات في المبـالغ المـسجلة بالنـسبة             اتلتزامفي المبالغ المسجلة إل   

ختيار لتقرير المدى الـذي تقـدم   إل تتمتع اإلدارة بحرية اختباراإلفمن دون هذا    .   المالية اتلتزاملإل

 ما خَلَُص إليه المجلـس مـن أن         وبالتالي فهو ال يتفق مع    .   التأمينية اتلتزامضمنه إعادة قياس لإل   

الزيادة في المالئمة والموثوقية  الناتجة عن إدخـال معـدالت خـصم              " من أن    ١٧٦ إستنتاجالفقرة  

الحالية يمكن أن تتجاوز سلبيات السماح بسياسات محاسبية غير مطبقة بشكل متوافق علـى كافـة                

  ." المشابهةاتلتزاماإل
  

 ليس طريقة فعالة لتخفيف التباين المحاسبي من وجهة         ٢٤ في الفقرة    كما أن الخيار المنصوص عليه      ١٧آراء

العديد من شركات التأمين قد ال يتـوفر        "نظر السيد يامادا ألنه يتفق مع تحليل المجلس المتمثل بأن           

ة للتغييرات في معدالت الفائدة، وقد ترغب بتطوير هذه األنظمة          إستجاب لتزاماإللديها أنظمة لتسوية    

 إسـتنتاج كما تم توضيحه فـي الفقـرة        " اتلتزاماإل المحددة في مقابل كافة      اتلتزامبة لإل حتى بالنس 

  ).١)(د(١٧٧
  

   التأمينيةاتلتزاماإلاألصول المحجوزة لدعم 
  

 المجلس على   ٥ حث العديد من المجاوبين على مسودة العرض         ١٧١ إستنتاجكما تم بيانه في الفقرة        ١٨آراء

وقد بين السيد يامادا أن هذا المعيار يقدم بعض الحلول          .  المحاسبي طرق لتخفيض التباين     إستكشاف
 وتعـديل معيـار   "محاسبة الظل" إستعمالالمحدودة للتباين المحاسبي من خالل توضيح أن باإلمكان        

 للسماح بخيارين منفصلين عندما يكون على المؤسسة أن تختار نموذج القيمـة             ٤٠المحاسبة الدولي   
 بتقـديم الخـصم     خياراً أيضاًويتضمن هذا المعيار    .   للعقارات اإلستثمارية  تكلفةالعادلة أو نموذج ال   

 التأمين المحددة ولكن ولألسباب المبينة فـي الفقـرات          اتلتزامالحالي المبني على السوق بالنسبة إل     

  . ال يدعم السيد يامادا هذا الخيار١٧-١٥آراء 
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 للتخفيف من أثـر التبـاين      للتطبيققديم طريقة أوسع وقابلة     يعتقد السيد يامادا أنه كان من المناسب ت         ١٩آراء
 يتفق السيد يامادا مع وجهة النظـر        ٢ ليست مرحلة تمهيدية للمرحلة      ١ولكون المرحلة   .  المحاسبي

القائلة بأن الحلول العملية في المدى القصير هي وحدها المبنية على الممارسات الحاليـة لـشركات                
 التأمينية من خالل معدل خصم حـالي مبنـي          اتلتزاماإلسمح بإعادة قياس    ويعتقد أنه إذا    .  التأمين

ـ اإل بفئة جديـدة مـن       ١ السماح في المرحلة     أيضاًعلى السوق كوسيلة لحل التباين فيجب         اتلتزام
ي حتيـاط ضمانات الدين المخصصة إل   "المسجلة بالتكلفة المطفأة كما هو الحال في اإلجراء الياباني          

  ).DSR" (الوثيقة
  

قد ال  " ي الوثيقة حتياطضمانات الدين المخصصة إل   "على الرغم من أن السيد يامادا يقر بأن أسلوب            ٢٠راءآ
يقود إلى قياسات أكثر مالئمة وموثوقية، فهو يشير أن لدى شركات التأمين سنوات عديدة من الخبرة                

 لـألدوات   حاسـبياً  م  عندما أدخلت اليابان معياراً    ٢٠٠٠في تطبيق هذا األسلوب الذي نشأ في عام         
 ١ويعتقد بعدم وجود حل مثالي في المرحلة        .  ٣٩ و   ٣٢المالية يتشابه مع معايير المحاسبة الدولية       

 ٣٢وانه باإلضافة إلى اإلفصاح عن المعلومات بالقيمة العادلة كما يتطلب معيار المحاسبة الـدولي               
 وبالتـالي   ١ للمرحلة    معقوالً الًحقد يقدم   " ي الوثيقة حتياطضمانات الدين المخصصة إل   "فإن أسلوب   

 التي تعـدل متطلبـات القيـاس        ١٧٨ إستنتاجفهو ال يتفق مع ما خَلَُص إليه المجلس من أن الفقرة            
من شأنها أن تخفـف مالئمـة وموثوقيـة         " لألصول المالية    ٣٩الحالية في معيار المحاسبة الدولي      
د يامادا يعتقد أن اإلعفاء في هذا المعيار من         وبالفعل فإن السي  ".  البيانات المالية إلى حد غير مقبول     

  قد ينتقص من مالئمة وموثوقية  البيانـات الماليـة   ٨ في معيار المحاسبة الدولي ١٢-١٠الفقرات  
  ".ي الوثيقةحتياطضمانات الدين المخصصة إل"أكثر مما كان سيحدث في حال تقديم أسلوب 
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  المحتويات
  

  إرشادات تنفيذ
  عقود التأمين ٤اد التقارير المالية المعيار الدولي إلعد

  

 الفقرات 
 ١تنفيذ المقدمة

 ٢تنفيذ  تعريف عقد التأمين

 ٤ -٣تنفيذ المشتقات الضمنية

 ٥تنفيذ   اإليداعيتجزئة المكون 

 ١٠-٦تنفيذ محاسبة الظل

 ٧١-١١تنفيذ اإلفصاح 
 ١٤-١١تنفيذ الغرض من هذه اإلرشادات

 ١٦-١٥تنفيذ المادية 
 ٤٠-١٧تنفيذ بالغ المعترف بهاشرح الم

 ١٨-١٧تنفيذ السياسات المحاسبية 
 ٣٠-١٩تنفيذ  والمصروفوالدخل اتلتزاماإلاألصول و

 ٣٣-٣١تنفيذ  الهامة والمصادر األخرى لتقدير عدم التأكد اتفتراضاإل
 ٣٦-٣٤تنفيذ التغيير في الفرضيات

 ٤٠-٣٧يذتنف  التأمين والبنود ذات العالقةاتإلتزامالتغيير في 
 ٧١-٤١تنفيذ طبيعة ومدى المخاطر الناتجة من عقود التأمين

 ٤٨تنفيذ  التأمينالناتجة من عقود مخاطر التقليل وأهداف إدارة المخاطر وسياسات 
 أ٥١-٥١تنفيذ  مخاطر التأمين

 أ٥٤-٥٢تنفيذ حساسية مخاطر التأمين
 ٥٨-٥٥تنفيذ تركيزات مخاطر التأمين 

 ٦١-٥٩يذتنف  تطور المطالبات
 ز٦٥-٦٢تنفيذ ، مخاطر السيولة ومخاطر السوقئتمانمخاطر اإل
  أ٦٥-أ٦٤تنفيذ  ئتمانمخاطر اإل

  ج٦٥-ب٦٥تنفيذ  مخاطر السيولة
  ز٦٥-د٦٥تنفيذ  مخاطر السوق

 ٧٠-٦٦تنفيذ التعرض لمخاطر معدل الفائدة أو مخاطر السوق بموجب المشتقات الضمنية
  ٧١تنفيذ مؤشرات األداء األساسية

 

 بعد الفقرة  التنفيذأمثلة

 ٢تنفيذ   تطبيق تعريف عقد التأمين١
 ٤تنفيذ   المشتقات الضمنية٢
 ٥تنفيذ   تجزئة المكون اإليداعي لعقود إعادة التأمين٣
 ١٠تنفيذ   محاسبة الظل٤
 ٦١تنفيذ   اإلفصاح عن تطور المطالبات٥
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 تنفيذالإرشادات 
 

  عقود التأمين ٤ المالية المعيار الدولي إلعداد التقارير
  

  . منه إال أنها ال تشكل جزًء٤أرفقت هذه اإلرشادات بالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  

  المقدمة
  

  -:تتضمن إرشادات التنفيذ هذه ما يلي  ١تنفيذ

  .)٤-٢ الفقرات تنفيذ أنظر(توضح أي العقود والمشتقات الضمنية هي ضمن نطاق هذا المعيار   )أ (

  .)٥الفقرة تنفيذ ( يحتاج إلى التجزئة إيداعياً مكوناً عن عقد تأمين يتضمن ثاالًتتضمن م  )ب (

  .)١٠-٦الفقرات تنفيذ (توضح محاسبة الظل   )ج (

الفقـرات تنفيـذ    (تناقش كيف يمكن لشركة التأمين أن تلبي متطلبات اإلفصاح في هذا المعيار               )د (

٧١-١١(.  

  تعريف عقد التأمين
  
  

 .طبيق تعريف عقد التأمين إال أنه ال يوضح كافة الظروف المحتملة ت١يوضح المثال تنفيذ   ٢تنفيذ 
  

 تطبيق تعريف عقد التأمين:  ١المثال 
 ١المعاملة في المرحلة  نوع العقد

 التعريف فـي    أنظر(عقد التأمين    ١.١

الملحــق أ مــن هــذا المعيــار 

 ).ولإلرشادات في الملحق ب

ضمن نطاق هذا المعيار ما لم تقـع ضـمن نطـاق            

يجب فـصل بعـض     .   منه ٤ات في الفقرة    ستثناءاإل

 األمثلة  أنظر(المشتقات الضمنية والمكونات اإليداعية     

 ). من هذا المعيار١٢-٧ والفقرات ٣ و٢تنفيذ 

منافع الوفـاة التـي يمكـن أن         ١.٢

تتجاوز المبالغ واجبة الدفع عنـد      

 .اقستحقالتخلي أو عند اإل

ارئة غير هامة في    ما لم تكن المبالغ الط    (عقود التأمين   

يمكـن  ).  كافة السيناريوهات ذات المضمون التجاري    

أن تعاني شركة التأمين من خسائر هامة مـن عقـد           

 ١( المثال   أنظر.  مبكراًمنفرد إذا توفي حامل الوثيقة      

 .للمزيد من التوضيح حول جزاءات التخلي) ٢٧-٢٣.

 ...يتبع
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  يتبع ... 
  أمينتطبيق تعريف عقد الت:  ١المثال 

 ١المعاملة في المرحلة  نوع العقد

عقد مرتبط بالوحدة تُـدفع بموجبـه         ١.٣
منــافع مرتبطــة بالقيمــة العادلــة 

المنفعة هي  . لمجموعة من األصول  
من قيمة الوحدة على التخلي     % ١٠٠
من قيمـة    % ١٠١اق و   ستحقأو اإل 

 .الوحدة في حال الوفاة

ـ  % ١٠٠ (إيداعياً مكوناًيتضمن هذا العقد     ن قيمـة   م
منافع الوفاة اإلضافية البالغة     ( تأمينياً ومكوناً) الوحدة

 من هذا المعيار بالتجزئـة      ١٠تسمح الفقرة    %).  ١
 ولم  مادياًإال أنه يتطلبها فقط إذا كان المكون التأميني         (

ات لتزامتكن شركة التأمين ملزمة أن تعترف بكافة اإل       
ا كـان   وإذ).  والحقوق الناشئة عن المكون اإليـداعي     

المكون التأميني غير مجزأ يكون العقد بكاملـه عقـد          
إستثمار لكون المكون التأميني غير هام بالنسبة لكامل        

 .العقد

ما لم يكن المبلغ المـشروط غيـر ذي         ( عقد التأمين    دخل سنوي مشروط مدى الحياة  ١.٤
).  أهمية في كافة الحاالت ذات المـضمون التجـاري        

تأمين خسارة هامة من جراء     يمكن أن تلحق بشركة ال    
عقد مفرد إذا بقي المستفيد من الدخل السنوي على قيد          

 . الحياة أطول من المتوقع

يتلقـي الـشخص    : الهبات الـصافية    ١.٥
المؤمن مبلغا في حال بقائه على قيد       
الحيـاة إلـى تـاريخ معــين إال أن    
المستفيدين ال يتلقون شيئا إذا تـوفي       

 .محددذلك الشخص قبل التأريخ ال

ما لم يكن نقل مخـاطر التـأمين غيـر          (عقد التأمين   
 مـن  نـسبياً في حالة مجموعة متجانـسة      ).  جوهري

الهبات الصافية معروف أنها تتكون من عقـود تنقـل          
جميعها مخاطر التأمين فيمكن لشركة التأمين تصنيف       

 كـل عقـد     إختبـار كامل المجموعة كعقد تأمين دون      
فية غير المـشتقة التـي      لتحديد القليل من الهبات الصا    
 ).٢٥ الفقرة ب أنظر(تنقل مخاطر تأمين غير هامة 

يتلقى حامل  :  الدخل السنوي المؤجل    ١.٦
الوثيقة أو يمكن لـه أن يختـار أن         

  مـدى الحيـاة  مشروطاً دخالًيتلقى 
 .بنسب مضمونة منذ البداية

ينقل ).  ما لم يكن نقل المخاطر غير هام      (عقد التأمين   
ة الوفاة إلى شركة التأمين منذ البداية ألن        العقد مخاطر 

شركة التأمين قد تكون ملزمة بدفع منافع إضافية هامة         
لعقد مفرد إذا كان المستفيد من الدخل مدى الحياة قـد           

 أخذ الدخل السنوي المشروط مدى الحياة وبقـي         إختار
ما لم يكن المبلـغ     (على قيد الحياة أطول من المتوقع       

 كافة الحاالت ذات المـضمون      المشروط غير هام في   
 ).التجاري

يتلقى حامل  : الدخل السنوي المؤجل     ١.٧
الوثيقة أو يـستطيع أن يختـار أن        
يتلقى الدخل السنوي المشروط مدى     
الحياة بنسب تسود عندما يبدأ الدخل      

 .سنوي

ليس عقد تأمين منذ البداية، إذا كان بإمكـان شـركة           
  . دون قيودالتأمين إعادة تسعير مخاطرة الوفاة

األدوات  "٣٩ضمن نطاق معيار المحاسـبة الـدولي        
 ما لم يتضمن العقد ميـزة       " والقياس عترافاإل: المالية

  . المشاركة اإلختيارية

ما لم يكن   (عندما يصبح العقد بمعدل ِِدخل سنوي ثابت        
المبلغ المشروط غير هام فـي كافـة الحـاالت ذات           

 ).المضمون التجاري

التي ال تحتوي على     )أ(عقد اإلستثمار   ١.٨
 .اإلشتراكات السنوية المستقبلية

 .٣٩ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 

 ...يتبع
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عقد اإلسـتثمار التـي يتـضمن ميـزة           ١.٩
 .المشاركة اإلختيارية

المعيار متطلبـات هـذه العقـود        من هذا    ٣٥تحدد الفقرة   
 .٣٩المستبعدة من  نطاق معيار المحاسبة الدولي 

عقود اإلستثمار التي يكون فيهـا الـدفع         ١.١٠
بالعائد علـى   ) دون تقدير  (تعاقدياًمرتبط  

وعاء محدد من األصـول فـي حيـازة         
 .شركة التأمين

إن الـدفعات   .  ٣٩ضمن نطاق معيار المحاسبة الـدولي       
بقيم الوحدات تمثل القيمـة العادلـة ألصـول         المعبر عنها   

 الفقـرات   أنظـر (محددة يتم قياسها بالقيمة الحالية للوحدة       
من الملحق أ من معيار المحاسبة الـدولي        ) ز)(٣٣(تطبيق  

٣٩.( 

العقد الذي يتطلب دفعات محددة لتعويض       ١.١١
حامل العقد عن الخسارة التي لحقت بـه        

ع فـي   بسبب عدم قيام مدين معين بالـدف      
اق بموجـب الـشروط     سـتحق تاريخ اإل 

يمكـن  .  األصلية أو المعدلة ألداة ديـن     
 للعقد أن يأخذ أشكال قانونيـة مختلفـة        

عقد تأمين، ضـمان مـالي، أو        مثال   (
 ).خطاب ضمان

 ٣٩معيار المحاسبة الـدولي     ضمن نطاق   ولكن  عقد تأمين   
ه إذا ، على أن٤وليس المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية     

أكدت الجهة المصدرة صراحة في السابق أنها تعتبر هـذه          
العقود أنها عقود تأمين وإستخدمت المحاسبة المنطبقة على        
عقود التأمين فإنه يمكن للجهة المصدرة أن تختار تطبيـق          

 ٣٢ ومعيار المحاسبة الولي     ٣٩إما معيار المحاسبة الدولي     
 على عقود   ٤مالية   أو المعيار الدولي إلعداد التقارير ال      )ب(

  .الضمان المالي هذه

 به وقيـاه،    عترافإن الشكل القانون للعقد ال يؤثر على اإل       
وتستثنى محاسبة حامل هذا العقد من نطاق معيار المحاسبة         

إال  (٤ والمعيار الدولي إلعداد التقارير الماليـة      ٣٩الدولي  
 على ذلـك تنطبـق      وبناءاً،  )إذا كان العقد عقد إعادة تأمين     

السياسات  " ٨ من معيار المحاسبة الدولي      ١٢-١٠قرات  الف
 ".المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطـاء      

ها عنـد   إسـتخدام وهذه الفقرات تحدد المقاييس التي سيتم       
تطوير سياسة محاسبية إذا لم ينطبق أحد المعايير الدوليـة          

 .إلعداد التقارير المالية بشكل محدد على بند

ضمانة مالية ال تتطلب كـشرط مـسبق          ١.١٢
للدفع أن يكون حامل الوثيقة معـرض،       
وتكبد خسارة من، تخلف المـدين عـن        
سداد دفعات علـى حـساب األصـول        

ومن األمثلة على هذا العقد     .  المضمونة
ذلك العقد الذي يـشترط سـداد دفعـات      

ي إئتمـان ة للتغييرات في تصنيف     إستجاب
  .إئتمانمحدد أو في مؤشر 

  . ٣٩ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي . قد تأمينعليس 

صندوق الضمان المنشأ بموجب عقـد،       ١.١٣
يتطلب العقد من كافة المـشاركين دفـع        
مساهمات للصندوق بحيث يـتمكن مـن       

ات التي تترتب المـشاركين     لتزامتلبية اإل 
، وعـادة مـا يكـون       )وربما غيـرهم  (

: مـثالً ( المشاركون من مهنـة واحـدة     
 )أو البنوك أو السفرياتالتأمين 

 أنظر(إن العقد الذي ينشئ صندوق الضمان هو عقد تأمين          
 ).١١-١المثال 

 ...يتبع
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صندوق الضمان المنـشأ بموجـب       ١.١٤
 .قانون

ق غير ناشئ عن    إن تعهد المشاركين بالمساهمة في الصندو     
ضـمن نطـاق معيـار      . عقد وبالتالي ال يوجد عقد تـأمين      

ات و األصـول    لتزاملمخصصات، اإل ا "٣٧المحاسبة الدولي   
 ".المحتملة

تأمين القيمة المتبقية أو ضمان القيمة       ١.١٥
تكون الضمانة من قبل أحد     .  المتبقية

األطراف بالقيمة العادلة في تـاريخ      
ير مـادي   مستقبلي بالنسبة ألصل غ   

يحــوزه مــستفيد مــن التــأمين أو 
 .الضمان

ما لم تكن التغييرات في     (عقد تأمين ضمن نطاق هذا المعيار       
إن مخاطرة التغيير في    ).  ظروف األصل ذات أثر غير هام     

القيمة العادلة بالنسبة لألصل غير المادي ليـست مخـاطرة          
مالية ذلك أن القيمة العادلة ال تعكس فقط سعر السوق لتلـك            

وإنما حالة األصل المحدد الذي يـتم       ) متغير مالي (األصول  
  ).متغير غير مالي(االحتفاظ به 

ومع ذلك إذا كان العقد يعوض المستفيد فقط عن التغييـرات           
في سعر السوق ال عن التغييرات في حالة أصل المـستفيد           

  . ٣٩فإن العقد مشتق وضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 

لمتبقية المعطاة من المؤجر بموجب عقد      إن ضمانات القيمة ا   
اإليجار التمويلي تقع ضمن نطاق معيار المحاسـبة الـدولي    

 ".اإليجارات" ١٧

كفالة المنتجات الصادرة عن المصنع      ١.١٦
 .أو الموزع أو تاجر التجزئة مباشرة

 أنظـر (عقود تأمين إال أنها مستثناة من نطاق هذا المعيـار           
معيار المحاسـبة   و  " اإليرادات" ١٨معيار المحاسبة الدولي    

 .)٣٧الدولي 

كفالة المنتجات الصادرة عن طرف      ١.١٧
 .ثالث

 بنفس معاملة عقود    ستثناءعقود تأمين ليست ضمن نطاق اإل     
 . التأمين األخرى

عقود تأمين المجموعات التي تعطي      ١.١٨
 وغير   نافذاً تعاقدياًشركة التأمين حقا    

البـات  قابل لإللغاء السـتعادة المط    
المدفوعة عن األقساط المستقبلية مع     
التعويض المناسب عن القيمة الزمنية     

 .للنقود

وبالتالي فإن العقد أداة ماليـة      .  مخاطر التأمين ليست هامة   
  . ٣٩ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 

 ١٨أتعاب الخدمة ضمن نطاق معيـار المحاسـبة الـدولي           
عـاة الـشروط     كخدمات عند تقـديمها مـع مرا       عترافاإل(

 ).المختلفة

سند ضـمان يـتم     : ضمان الكوارث  ١.١٩
بموجبه تخفـيض دفعـات المبلـغ       
األساسي أو الفائدة أو كالهمـا فـي        
حال وقوع حدث مسبب محـدد وال       
 يتضمن هذا الحدث المسبب شـرطاً     
 .يجعل مصدر الضمان يتكبد خسارة

كالً من  شركة التأمين وحامل      . أداة مالية مع مشتق ضمني    
 .عقد يقيسان المشتق الضمني بالقيمة العادلةال

 ...يتبع
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سند ضـمان يـتم     : ضمان الكوارث  ١.٢٠
بموجبه تخفـيض دفعـات المبلـغ       
األساسي أو الفائدة أو كالهما بـشكل    
كبير في حال وقوع حـدث مـسبب        

 وال يتــضمن هـذا الحــدث  محـدد 
المسبب شرطا يجعل مصدر الضمان     

 .يتكبد خسارة

حيـث يكـون     (تأمينيـاً  مكوناًالعقد هو عقد تأمين ويتضمن      
مصدره في حكم حامل الوثيقة وحامل العقد في حكم شـركة           

  -:ومكون إيداعي) تأمين

 مـن هـذا     ١٠إذا تمت تلبية شروط محددة فإن الفقرة          )أ (
العقد تجزئة المكون اإليـداعي     المعيار تتطلب من حامل     

  . عليه ٣٩وتطبيق معيار المحاسبة الدولي 

يحاسب مصدر العقد على المكون التأميني كإعادة تأمين          )ب (
إذا كان يستعمل الضمان لهذه الغاية أمـا إذا لـم يكـن             
يستعمله كذلك فال يقع ضمن نطاق هذا المعيار الـذي ال       

  .   المباشرةيتناول محاسبة حامل الوثيقة لعقود التأمين

 من هذا المعيار بإمكان حامل العقـد        ١٣بموجب الفقرة     )ج (
 بمحاسبته الحالية للمكون التـأميني مـا لـم          ستمراراإل

 . ١٤تتضمن ممارسات ممنوعة بموجب الفقرة 

عقد التأمين الـصادر عـن شـركة         ١.٢١
التأمين لصالح خطة منـافع تقاعـد       
محددة تغطي موظفي شركة التأمين     

ى توحد حـساباتها    أو مؤسسة أخر  
ضمن نفس البيانات المالية لـشركة      

 .التأمين

   -:يستبعد هذا العقد عادة من البيانات المالية التي ستتضمن

 التقاعد بموجب معيار المحاسبة الدولي      إلتزامكامل مبلغ     )أ (
 دون الخصم لحقـوق الخطـة       " منافع الموظفين  "  ١٩

  بموجب العقد

  .العقد على حامل الوثيقة بموجب إلتزامال   )ب (

 .األصول تدعم العقد  )ج (

عقد تأمين صادر للعـاملين نتيجـة         ١.٢٢
  . لخطة مساهمة تقاعدية محددة

المنافع التقاعديـة عـن خـدمات       
الموظفين فـي الفتـرات الحاليـة       
والسابقة ليـست مـشروطة علـى       

تـصدر شـركة    . الخدمة المستقبلية 
 مشابهة بـنفس    عقوداً أيضاًالتأمين  

 . الشروط ألطراف ثالثة

  .  قد تأمين ضمن نطاق هذا المعيارع

 من أقـساط المـوظفين أو       جزءاًإذا كان صاحب العمل يدفع      
يدفعها جميعها فإن الدفع من قبل صاحب العمل هو من منافع           

 أنظـر .  ١٩الموظفين ضمن نطاق معيار المحاسبة الـدولي        
-١٠٤ و   ٤٢-٣٩ الفقرات   ١٩ معيار المحاسبة الدولي     أيضاً
  ). د(١٠٤

كما تم تعريفهـا فـي معيـار        " وثيقة التامين المؤهلة  "كما أن   
 ال تحتاج ألن تلبي تعريف عقد التـأمين         ١٩المحاسبة الدولي   
 . في هذا المعيار

 ...يتبع
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عقود القرض التي تتضمن رسوم دفع       ١.٢٣
 التنازل عنها إذا كانت الدفعة      مسبقة يتم 

 .المسبقة ناتجة عن وفاة المقترض

قبل الدخول في العقد ال يواجـه المقتـرض         .  ليس عقد تأمين  
من هنا ورغم أن عقـد    .  مخاطرة مرتبطة برسم الدفعة المسبقة    

القرض يعرض المقرض إلى مخاطرة الوفاة إال أنـه ال ينقـل            
 المخاطرة المـصاحبة    وبهذا فإن .  مخاطرة سابقة من المقترض   

للتنازل عند الوفاة عن رسم الدفعة المسبقة ليست مخاطرة تأمين          
 .من الملحق ب من هذا المعيار)  ٢٤ب-١٢الفقرات ب(

عقود القرض التي تتضمن التنازل عن       ١.٢٤
إعادة دفع كامل رصيد العقد في حـال        

 وفاة المقترض

ـ ) القـرض  (إيـداعياً  مكوناًيتضمن هذا العقد      تأمينيـاً ا  ومكون
التنازل عن رصيد العقد عند الوفاة مكافئا لمنفعة الدفع النقـدي           (

 مـن   ١٠وفي حال تلبية شروط محددة فإن الفقرة        ).  عند الوفاة 
وإذا كـان المكـون    . هذا المعيار تتطلب أن يـسمح بالتجزئـة       

التأميني غير مجزأ فيعتبر العقد عقد تأمين إذا كـان المكـون            
 .نسبة لكامل العقد بالجوهرياًالتأميني 

العقد الذي يسمح لشركة تأمين بخصم       ١.٢٥

 مـن   (MVA)تعديل القيمة الـسوقية     
القيم التي يتم التخلي عنها أو من منافع        
الوفاة من أجل عكس أسـعار الـسوق        
الحالية لألصول األساسية، وال يـسمح      
العقد بتعديل القيمة الـسوقية بالنـسبة       

 .اقستحقلمنافع اإل

لوثيقة على منفعة بقاء على قيد الحيـاة إضـافية        يحصل حامل ا  
إن هـذه   . اقسـتحق لكون تعديل القيمة السوقية ينطبق عنـد اإل       

وإذا كانـت   ). ٥. ١ المثال تنفيذ    أنظر(المنفعة هي هبة صافية     
المخاطرة التي تنقلها هذه المنفعة هامة فإن العقد يعتبـر عقـد            

 . تأمين

بخصم العقد الذي يسمح لشركة تأمين       ١.٢٦
تسوية القيمة السوقية من قيم التخلي أو 

اق من أجـل عكـس      ستحقدفعات اإل 
أســعار الــسوق الحاليــة لألصــول 
األساسية وال يسمح العقد بتعديل القيمة      

 .السوقية بالنسبة لمنافع الوفاة

يحصل حامل الوثيقة على منفعة وفاة إضافية لكون تعديل القيمة          
ا كانت المخاطرة التي يتم نقلها      السوقية ال ينطبق عند الوفاة، وإذ     

 .من خالل هذه المنفعة هامة فإن العقد يعتبر عقد تأمين

العقد الذي يسمح لشركة تأمين بخصم       ١.٢٧
تعديل القيمة السوقية من أجل عكـس       
أســعار الــسوق الحاليــة لألصــول 
األساسية وال يسمح العقد بتعديل القيمة      

اق سـتحق السوقية بالنسبة لمنـافع اإل    
وفاة، ويكون المبلغ مـستحق األداء      وال

اق هـو المبلـغ     ستحقعند الوفاة أو اإل   
 .المستثمر أساسا مضافاً إليها الفائدة

يحصل حامل الوثيقة على منافع إضافية لكون تعـديل القيمـة           
اق إال أن المنفعـة ال      ستحقالسوقية يتم تطبيقه عند الوفاة أو اإل      

ون من المؤكد أن    تنقل مخاطر تأمين من حامل الوثيقة حيث يك       
حامل الوثيقة سيعيش أو يموت وأن المبلغ مستحق األداء عنـد           

 أنظر(اق يتم تعديله وفق القيمة الزمنية للنقود        ستحقالوفاة أو اإل  
  .والعقد هو عقد إستثمار)  من هذا المعيار٢٧الفقرة ب

. ١يجمع هذا العقد بين الميزتين الموضحتين في األمثلة تنفيـذ           
ما تتم دراستهما بشكل منفصل فـإن هـاتين          وعند ٢٦. ١ و ٢٥

الميزتين تنقالن مخاطر تأمين، إال أنه وعند جمعهما فإنهمـا ال           
 ر تأمين، وبالتالي ال يكون من المناسب فصلـتنقالن مخاط

 ...يتبع
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  يتبع ...

 تطبيق تعريف عقد التأمين:  ١المثال 
 ١المعاملة في المرحلة  نوع العقد

  ".التأمينية"نين من المكونات هذا العقد إلى اث    

وإذا كان المبلغ واجب الدفع عند الوفاة غير معـدل بالكامـل            
على القيمة الزمنية للنقود أو معدل بطريقة أخرى فإن العقـد           
قد ينقل مخاطر تأمين و إذا كانت المخاطرة التأمينيـة هامـة    

  .فيكون العقد عقد تأمين

العقد يلبي تعريـف عقـد التـأمين،       ١.٢٨
صدر عن مؤسسة ضمن مجموعة     و
على سبيل المثال شـركة تـأمين       (

لصالح مؤسسة أخرى فـي     ) مراقبة
 .نفس المجموعة

إذا قدمت المؤسسات بيانات مالية فردية أو منفـصلة فإنهـا           
تعامل العقد كعقد تأمين في هذه البيانات المالية المنفـصلة أو           

الماليـة  البيانات   " ٢٧ معيار المحاسبة الدولي     أنظر(الفردية  
  ).الموحدة والفردية

  . تحذف هذه العملية من البيانات المالية الموحدة للمجموعة

إذا تمت إعادة تأمين العقد الداخلي ضمن المجموعة بواسـطة      
 من المجموعة فإن عقد إعادة التأمين       جزءاًطرف ثالث ليس    

يعامل كعقد تأمين مباشر في البيانات المالية الموحدة لكـون          
 . خلي ضمن المجموعة قد تم استبعاده عند التوحيدالعقد الدا

ية التـي بموجبهـا تعـوض       تفاقاإل ١.٢٩
المؤسسة أ المؤسسة ب عن الخسائر      
في واحـد أو أكثـر مـن العقـود          
الصادرة عن المؤسسة ب والتـي ال       

 .تنقل مخاطر تأمين هامة

العقد هو عقد تأمين إذا كان ينقل مخاطر تأمين هامـة مـن             
 المؤسسة أ حتى وإن كـان بعـض أو كـل            المؤسسة ب إلى  

  . العقود الفردية ال تنقل مخاطر تأمين هامة إلى المؤسسة ب

العقد هو عقد إعادة تأمين إذا كان أي من العقود الصادرة عن            
  . المؤسسة ب عقد تأمين وإال فالعقد هو عقد تأمين مباشر

 
 مـصطلح األدوات الماليـة      إلىويعود  .  للحصول على مناقشة سهلة    يعتبر مصطلح غير رسمي   " العقود اإلستثمارية " مصطلح  )    أ(

  .التي ال تقابل في التعريف عقود التأمين

، المرجع لمعيار المحاسبة الدولي     اإلفصاح: األدوات المالية  ٧عندما تقوم المنشأة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية          )  ب(
  .٧دولي إلعداد التقارير المالية  تم استبداله بمرجع بالمعيار ال٣٢

  

  
 المشتقات الضمنية

  

 محـددة   شروطاً من المؤسسة فصل المشتقات الضمنية التي تلبي         ٣٩يتطلب معيار المحاسبة الدولي       ٣تنفيذ 
عن األداة األساسية التي تحتوي هذه المشتقات، و قيـاس المـشتقات الـضمنية بالقيمـة العادلـة                  

وال تحتاج شركة التأمين إلى فـصل       . القيمة العادلة في الربح أو الخسارة      بالتغييرات في    عترافواإل
إال أن فصل هـذه     )  من هذا المعيار   ٧الفقرة  (المشتق الضمني الذي يلبي بذاته تعريف عقد التأمين         

المشتقات الضمنية وقياسها بالقيمة العادلة ليس ممنوعا إذا كانت السياسات المحاسبية الحالية لشركة             
 في سياساتها المحاسبية وكان هذا التغييـر        تغييراًن تتطلب الفصل أو إذا أجرت شركة التأمين         التأمي

  . من هذا المعيار٢٢يلبي معايير الفقرة 
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  علمـاً  ستثمار معاملة المشتقات الضمنية التي تحتويها عقود التأمين وعقود اإل         ٢يشرح المثال تنفيذ      ٤تنفيذ 
ح غير رسمي يستعمل لتسهيل النقاش، ويـشير إلـى األدوات           مصطل" ستثمارعقد اإل "بأن مصطلح   

وفي المثال فإن   . وال يوضح المثال كافة الظروف المحتملة     .  المالية التي ال تلبي تعريف عقد التأمين      
  -:تعني أن على مصدر العقد القيام بما يلي" قياس القيمة العادلة مطلوب"عبارة 

  .دلة وتضمين التغييرات بقيمتها العادلة في الربح أو الخسارةقياس المشتق الضمني بالقيمة العا)  أ (

فصل المشتق الضمني عن العقد األساسي ما لم يتم قياس العقد بكامله بالقيمة العادلة وتـضمين      ) ب(
  .التغيير في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة

  

 المشتقات الضمنية: ٢ المثال 
كان المشتق في عقـد     المعاملة إذا    نوع المشتق الضمني

 تأمين أساسي
المعاملــة إذا كــان  
ــد  ــي عق ــشتق ف الم

   أساسيإستثمار
 

منافع الوفاة المرتبطة بسعر حق      ٢.١
الملكية أو مؤشر حق الملكيـة      
واجبة الدفع عند الوفاة أو تأهيل      
الدخل الـسنوي ولـيس عنـد       

 .اقستحقالتخلي أو اإل

هـي   إن ميزة مؤشر حق الملكيـة 
م تكـن الـدفعات     ما ل (عقد تأمين   

) العمرية المشروطة غيـر هامـة     
لكون حامل الوثيقة يستفيد منها فقط      

إن . عند حدوث الحدث المؤمن منه    
قياس القيمة العادلة غير مطلـوب      

  ).إال أنه غير ممنوع(
 

ــق ــد . ال ينطب إن العق
مـا  (بكامله عقد تأمين    

لم تكن الدفعات العمرية    
 ).المشروطة غير هامة

فاة التي تكـون اكبـر      منافع الو   ٢.٢
  :من

قيمة الوحـدة لـصندوق       ) أ(
تساوي القيمـة   (اإلستثمار  

واجبة األداء عند التخلي أو     
  و؛ )اقستحقاإل

 .الحد األدنى المضمون) ب(

إن ما يزيـد عـن الحـد األدنـى          
المضمون زيادة على سعر الوحدة     

مشابهة للدفعات في   (هو منفعة وفاة    
ل  المثـا  أنظرعقد ثنائي المسببات،    

وهو ما يلبي تعريف    ) ١٩. ٢تنفيذ  
ما لم تكـن الـدفعات      (عقد التأمين   

إن ) العمرية المشروطة غير هامة   
قياس القيمة العادلة غير مطلـوب      

  ).إال أنه غير ممنوع(
 

ــق ــد . ال ينطب إن العق
مـا  (بكامله عقد تأمين    

لم تكن الدفعات العمرية    
 ).المشروطة غير هامة

الخيــار بأخــذ دخــل ســنوي  ٢.٣
مشروط مدى الحيـاة بالنـسبة      

ضـمانة مرتبطـة    (المضمونة  
بمعدالت الفائدة والتغييرات في    

 ).الوفيات

إن الخيار المشتق هو عقد تـأمين       
ما لم تكـن الـدفعات العمريـة        (

إن قيـاس   ) المشروطة غير هامـة   
إال أنه  (القيمة العادلة غير مطلوب     

 ).غير ممنوع

ــق ــد . ال ينطب إن العق
ـ (بكامله عقد تأمين     ا م

لم تكن الدفعات العمرية    
  ).المشروطة غير هامة

 

 ...يتبع
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  يتبع ...

 المشتقات الضمنية: ٢المثال 
المعاملة إذا كان المشتق فـي عقـد         نوع المشتق الضمني

 تأمين أساسي
المعاملة إذا كان المشتق    
  في عقد إستثمار أساسي

 

الضمانة المـشتقة لمعـدالت       ٢.٤
 قـيم   الفائدة الدنيا في تحديـد    

اق التـي   سـتحق التخلي أو اإل  
تكون مساوية أو أكثـر مـن       
سعر السوق عند اإلصـدار     

 .وليست مربوطة بدين

إن الضمانة المشتقة ليست عقد تأمين      
فعات العمريــة مــا لــم تكــن الــد(

  .)أ() المشروطة غير هامة
  

إذا كانت الـدفعات الهامـة دفعـات        
عمرية مشروطة فإن العقد عقد تأمين      

الحد األدنـى    (إيداعياً مكوناًويتضمن  
إال أن من غير المطلوب     ) المضمون

من شركة التأمين أن تجزئ العقد إذا       
ات الناشئة  لتزامكانت تعترف بكافة اإل   
 من  ١٠الفقرة  (عن المكون اإليداعي    

  ). هذا المعيار
  

إذا كان إلغاء المكون اإليداعي يتطلب      
من حامل الوثيقـة إلغـاء المكـون        

 اإللغاء قد يكونان    التأميني فإن خياري  
متراكبان وإذا لم يكن مـن الممكـن        
قياس خيار إلغاء المكون اإليـداعي      

أي دون دراسة الخيار    (بشكل منفصل   
 جـزءاً فإن الخيارين يعتبران    ) اآلخر

تطبيـق  الفقرة  (من المكون التأميني    
 من معيار المحاسبة الـدولي      )ح(٣٣
٣٩. 

قياس القيمة العادلة غيـر     
بيـق  تطالفقـرة   (مسموح  

 مـــن معيـــار )ب(٣٣
 ).٣٩المحاسبة الدولي 

الضمانة المـشتقة لمعـدالت         ٢.٥
الفائدة الدنيا في تحديـد قـيم       
التخلي التي تكون أقـل مـن       
سعر السوق عند اإلصدار أو     

 .مربوطة بدين

ما (ليست الضمانة المشتقة عقد تأمين      
لم تكن الضمانة المشتقة دخل سنوي      

 قياس  يكون).  مشروط إلى مدى هام   
تطبيـق  الفقرة   (مطلوباًالقيمة العادلة   

 من معيار المحاسبة الـدولي      )ب(٣٣
٣٩.( 

ــة  ــة العادل ــاس القيم قي
تطبيـق  الفقـرة   (مطلوب  

 مـــن معيـــار )ب(٣٣
 ).٣٩المحاسبة الدولي 

 ...يتبع
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  يتبع ...

 المشتقات الضمنية: ٢المثال 
المعاملة إذا كان المشتق فـي عقـد         نوع المشتق الضمني

 مين أساسيتأ
المعاملة إذا كان المشتق    
  في عقد إستثمار أساسي

 

الضمانات المشتقة لدفعات الحـد     
 إذا  األدنى من الـدخل الـسنوي  

كانت الدفعات الـسنوية مرتبطـة      
 بعوائد اإلستثمار أو بسعر     تعاقدياً
 .األصول

  

ضـــمانات ال تتعلـــق إال   )أ (
 دخـالً بالدفعات التي ليـست     

 .مشروطاً سنوياً

إن الضمانة الضمنية هي عقد تـأمين       
ما لم تكن دفعات الـدخل الـسنوي        (

قيـاس القيمـة    ) المشروط غير هامة  
العادلة غير مطلوب إال أنـه غيـر        

 .ممنوع

كامل العقد هو   . ال ينطبق 
ما لـم تكـن     (عقد تأمين   

دفعات الـدخل الـسنوي     
 ).المشروطة غير هامة

٢.٦   
 

 

ضـــمانات ال تتعلـــق إال   )ب (
 دخـالً بالدفعات التي تعتبـر     

 .مشروطاً سنوياً

إن المشتق الضمني ليس عقد تـأمين       
ما لـم   (وقياس القيمة العادلة مطلوب     

يتم إعتبار الضمانة أنها ذات عالقـة       
وثيقة بالعقد األساسي ألن الـضمانة      
هي أساس فائدة غير مربـوط بـدين        
وهي مساوية أو أكثر من سعر السوق       

تطبيـق   الفقـرة    أنظـر من البداية،   
يار المحاسبة الـدولي     من مع  )ب(٣٣
٣٩.( 

إن قياس القيمة العادلـة     
ما لم يتم إعتبار    (مطلوب  

الضمانة أنها ذات عالقة    
وثيقة بالعقد األساسي ألن    
الضمانة هي أساس فائدة    
غير مربوط بدين وهـي     
مساوية أو أكثر من سعر     

 أنظرالسوق من البداية،    
 من  )ب(٣٣تطبيق  الفقرة  

معيار المحاسبة الـدولي    
٣٩.( 

 ...يتبع
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  يتبع ...

 المشتقات الضمنية: ٢المثال 
المعاملة إذا كان المشتق فـي عقـد         نوع المشتق الضمني

 تأمين أساسي
المعاملة إذا كان المشتق    
  في عقد إستثمار أساسي

 

بإمكان حامل الوثيقة اختيـار       )ج ( 
الحصول على دفعات تكـون     

 ســنوياً دخــالًأو ال تكــون 
  وتتعلق الـضمانة     مشروطاً

وعندما يقوم حامـل    . االثنينب
الوثيقـة باالختيـار بإمكـان    
 شركة التأمين تعديل أسـعار 

الدخل الـسنوي المـشروط     
ــي  ــاطرة الت ــتعكس المخ ل
تتحملها شركة التـأمين فـي      

 الفقـرة ب    أنظر(ذلك الوقت   
 من هذا المعيـار عـن       ٢٩

العقود التي تحتـوي علـى      
ــسديد   ــراكم وت ــل ت مراح

 ).منفصلة

سـتفادة مـن    إن الخيار الضمني لال   
ضــمانة دفعــات الــدخل الــسنوي 

ما لم تكـن    (المشروط هو عقد تأمين     
دفعات الدخل السنوي المشروط غير     

وقياس القيمة العادلـة غيـر      ). هامة
 .مطلوب إال أنه غير ممنوع

  

إن الخيار الضمني للحـصول علـى       
 مـشروطاً  سنوياً دخالًدفعات ليست   

إال . ليس عقد تـأمين   ) الخيار الثاني (
ألن الخيار الثاني وخيار الـدخل      أنه  

السنوي المشروط من البدائل المتاحة،     
. فإن قيمتهما العادلة تكون متراكبـة     

وإذا كانا كذلك بحيـث ال تـستطيع        
شركة التأمين قياس الخيـار الثـاني       

أي دون دراسـة خيـار   (على حـدة   
فإن الخيار  ) الدخل السنوي المشروط  

الثاني يكون ذو عالقة وثيقـة بعقـد        
أمين وفي هذه الحالة يكون قيـاس       الت

إال أنـه   (القيمة العادلة غير مطلوب     
 ).غير ممنوع

ال ينطبق، إن كامل العقد     
ما لم تكن   (هو عقد تأمين    

دفعات الـدخل الـسنوي     
 ).المشروط غير هامة

الضمانة الضمنية لعائد أدنى على         ٢.٧
حــق الملكيــة عنــد التخلــي أو 

 .اقستحقاإل

 ليست عقد تأمين    إن الضمانة الضمنية  
ما لم تكن الضمانة الضمنية هـي       ( 

الدخل السنوي المشروط إلـى مـدى       
وليست ذات عالقة وثيقة بعقـد      ) هام

إن قيـاس القيمـة     . التأمين األساسي 
 .العادلة مطلوب

ــة  ــة العادل ــاس القيم قي
 .مطلوب

العائد المرتبط بحق الملكية المتاح        ٢.٨
 اقستحقعند التخلي أو اإل

 الضمني ليس عقد تـأمين      إن المشتق 
ما لم تكن اإليرادات المرتبطة بحق      (

الملكية هي الدخل السنوي المـشروط     
وليـست ذات عالقـة     ) إلى مدى هام  

إن قياس  . وثيقة بعقد التأمين األساسي   
 .القيمة العادلة مطلوب

ــة  ــة العادل ــاس القيم قي
 مطلوب

 ...يتبع
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  يتبع ...

 المشتقات الضمنية: ٢المثال 
المعاملة إذا كان المشتق في عقد تأمين        لمشتق الضمنينوع ا

 أساسي
المعاملــة إذا كــان  
ــد  ــي عق ــشتق ف الم

  إستثمار أساسي
 

الــضمانة الــضمنية لعائــدات   ٢.٩
حقوق الملكية الدنيا التي تكـون   

 حامـل   إختـار متاحة فقط إذا    
الـدخل   الوثيقة الحصول علـى 

 .السنوي المشروط

مين إن الضمانة الضمنية هي عقد تـأ      
ما لم تكن دفعـات الـدخل الـسنوي         (

ألن حامل الوثيقة   ) المشروط غير هامة  
يستطيع أن يستفيد من الضمانة فقط في       

سـواًء  (حال أخذ خيار الدخل سـنوي       
كانت معدالت الدخل السنوي قـد تـم        
تحديدها من البداية أو في تاريخ تأهل       

إن قياس القيمة العادلة    ). الدخل السنوي 
 .ه غير ممنوعغير مطلوب إال أن

ال ينطبق، العقد بكامله    
ما لـم  (هو عقد تأمين  

تكن دفعـات الـدخل     
 المـشروط   العمـري 
 ).غير هامة

الــضمانة الــضمنية لعائــدات   ٢.١٠
حقوق الملكية الدنيا التي تكـون   

) أ(متاحة لحامل الوثيقـة إمـا       
كـدخل  ) ب(كدفعة نقديـة أو     

سنوي مشروط لمدة محـددة أو      
روط نسب دخل سنوي مش   ) ج(

مدى الحيـاة بمعـدل الـدخل       
تأهـل   تاريخالسنوي السائد في    

 .الدخل السنوي

إذا كانت الدفعات المـضمونة ليـست       
مشروط إلى مدى هام بالبقاء على قيد       
الحياة فإن خيار الحصول على دخـل       
سنوي مشروط مدى الحيـاة ال ينقـل        
مخاطر تأمين إلـى أن يقـرر حامـل         
الوثيقة الحصول على الدخل سـنوي،      

عليه فإن الضمانة الضمنية ليست عقد      و
تأمين وليست ذات عالقة وثيقة بعقـد       
التأمين األساسي، ويكون قياس القيمـة      

  .مطلوباًالعادلة 

ــضمونة   ــدفعات الم ــت ال وإذا كان
مشروطة إلى مدى هام بالبقاء على قيد       

بـشكل  (الحياة فإن الضمانة عقد تأمين      
قيـاس القيمـة    ). يشبه الهبة الـصافية   

إال أنـه غيـر     ( غير مطلـوب     العادلة
 ). ممنوع

قياس القيمة العادلـة    
 .مطلوب

 ...يتبع
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  يتبع ...

 المشتقات الضمنية: ٢المثال 
المعاملة إذا كان المشتق في عقد تأمين        نوع المشتق الضمني

 أساسي
المعاملــة إذا كــان  
ــد  ــي عق ــشتق ف الم

  إستثمار أساسي
 

الــضمانة الــضمنية لعائــدات  ٢.١١
لكية الدنيا التي تكـون    حقوق الم 

) أ(متاحة لحامل الوثيقـة إمـا       
دخل سنوي  ) ب(كدفعة نقدية أو    

الــدخل ) ج(لمــدة محــددة أو 
السنوي المشروط مدى الحيـاة     
بمعدل دخل سنوي يحدد منـذ       

 .البداية

إن كامل العقد هو عقد تأمين منذ البداية        
 ما لم تكن دفعـات الـدخل الـسنوي   (

يـار  إن الخ ).  المشروط غيـر هامـة    
بالحصول على دخل سـنوي مـشروط       
مدى الحياة هو عقـد تـأمين ضـمني         
وبالتالي فإن قياس القيمة العادلة غيـر       

  ).  إال أنه غير ممنوع(مطلوب 

إن الخيار بالحصول على دفعات نقديـة       
 الخيـار (محـددة  دخل سنوي لفترة  أو

مـا لـم يكـن      (ليس عقد تأمين    ) الثاني
بقـاء   وإلى مدى هام بال    مشروطاًالخيار  

وبالتالي ينبغي فصله    ).  على قيد الحياة  
إال أنه ولكون الخيار الثـاني وخيـار        
الدخل السنوي المشروط همـا بـدائل       
متاحة، فإن القيم العادلة متراكبـة، وإذا       
كانا كذلك على نحو ال يمكّـن شـركة         

 منفصالًالتأمين من قياس الخيار الثاني      
أي دون دراسة خيار الدخل الـسنوي       (

فإن الخيار الثاني ذو عالقـة      ) طالمشرو
وثيقة بعقد التأمين األساسي، وفي هـذه       
الحالة يكون قياس القيمة العادلة غيـر       

 ). إال أنه غير ممنوع(مطلوب 

 .ال ينطبق

خيار حامل الوثيقة بالتخلي عن      ٢.١٢
العقد مقابل قيمة تخلـي نقديـة       

أي ليـست   (محددة في جـدول     
مصنفة في مؤشر وليست فائدة     

 ).كميةترا

إال أنه (قياس القيمة العادلة غير مطلوب      
  ). من هذا المعيار٨غير ممنوع، الفقرة 

قد تعتبر قيمة التخلي كمكون إيداعي إال       
أن هذا المعيار ال يتطلب مـن شـركة         
التأمين تجزئة العقد إذا كانت تعتـرف       

ات الناشئة عن المكـون     لتزامبكامل اإل 
 ). ١٠الفقرة (اإليداعي 

تخلــي ذو إن خيــار ال
عالقة وثيقـة بالعقـد     
األساسي إذا كانت قيمة    
التخلي تساوي تقريبـا    
التكلفة المطفأة في كل    
تاريخ ممارسة الخيـار    

) ز(٣٠الفقرة تطبيق   (
من معيـار المحاسـبة     

وبخالف ). ٣٩الدولي  
ذلك يقاس خيار التنازل    

 .بالقيمة العادلة

 ...يتبع
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  يتبع ...

 المشتقات الضمنية: ٢المثال 
المعاملة إذا كان المشتق في عقد تأمين        نوع المشتق الضمني

 أساسي
المعاملة إذا كان المـشتق     

  في عقد إستثمار أساسي
 

 خيار حامل الوثيقة بالتخلي عن       ٢.١٣
العقد بالقيمة المحاسبية المبنيـة     
على قيمة مبدئية ونـسبة فائـدة       

أو مبنية علـى    (ثابتة أو متغيرة    
من األدوات  القيمة العادلة لوعاء    

محتملة ) المالية التي تحمل فائدة   
 بعد خصم تكاليف التخلي

كما هو الحال في قيمة التخلي النقـدي        
 ).١٢. ٢المثال تنفيذ (

كما هو الحال فـي قيمـة       
المثال تنفيذ  (التخلي النقدي   

١٢. ٢ .( 

خيار حامل الوثيقة بالتخلي عن      ٢.١٤
العقد بقيمة التخلي على أسـاس      

و سعر سـلعة أو     حق الملكية أ  
 .مؤشر

إن الخيار ليس ذا عالقة وثيقة بالعقـد        
ما لم يكـن خيـار الـدخل        (األساسي  

قياس ). السنوي المشروط  إلى مدى هام     
 من هذا   ٨الفقرة  (القيمة العادلة مطلوب    

)  هـ ( و )د(٣٠المعيار و الفقرة تطبيـق      
 ).٣٩من معيار المحاسبة الدولي 

قياس القيمة العادلة مطلوب    
ــ( ــق الفق ، )د(٣٠رة تطبي
من معيار المحاسـبة    ) هـ(

 ).٣٩الدولي 

خيار حامل الوثيقة بالتخلي عن      ٢.١٥
العقد بقيمة محاسـبية تـساوي      
القيمــة العادلــة لوعــاء مــن 
إستثمارات حقوق الملكية بشكل    
محتمل بعـد خـصم تكـاليف       

 .التخلي

إذا كانت شركة التأمين تقيس هذا الجزء       
حاسـبية فـال    اتها بالقيمة الم  إلتزاممن  

تكون هناك حاجة لتـسويات مـستقبلية       
ما لم تختلف قيمة التخلي بشكل      (للخيار  

 أنظـر (جوهري عن القيمة المحاسبية     
وبخـالف ذلـك    ) ز(٣٣الفقرة تطبيق   

 . مطلوباًيكون قياس القيمة العادلة 

إذا اعتبرت شركة التـأمين     
القيمة المحاسبية على أنهـا     

ة التكلفة المطفأة أو أنها القيم    
العادلة لذلك الجـزء مـن      

 فال تكـون هنـاك      لتزاماإل
حاجة لتسوية إضافية للخيار    

ما لم تكن قيمـة التخلـي       (
تختلف بشكل جوهري عن    

وبخـالف  ) القيمة المحاسبية 
ذلك يكون قيـاس القيمـة      

  .مطلوباًالعادلة 
 

 يرتبط ميزة تعاقدية تقدم عائداً  ٢.١٦
بالعائد على ) دون تقدير (تعاقدياً
 . محددةأصول

المشتقة الضمنية هي ليست عقد تـأمين       
الفقرة (وال ترتبط على نحو وثيق بالعقد       

من معيار المحاسـبة    )" ح (٣٠تطبيق  "
إن قياس القيمة العادلة هو     ). ٣٩الدولي  

  .أمر مطلوب
 

إن قياس القيمة العادلة هـو      
 .أمر مطلوب

 ...يتبع
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  يتبع ...

 المشتقات الضمنية: ٢المثال 
المعاملة إذا كان المشتق في عقد تأمين        مشتق الضمنينوع ال

 أساسي
المعاملة إذا كان المـشتق     

  في عقد إستثمار أساسي
 

ية المدفوعـة   ستمرارمكافأة اإل  ٢.١٧
أو كـدخل   (اق نقدا   ستحقعند اإل 

 ).سنوي لمدة محددة

الخيار بالحـصول   (إن المشتق الضمني    
لـيس عقـد    ) يةستمرارعلى مكافأة اإل  

ية سـتمرار  لم تكن مكافأة اإل    ما(تأمين  
المشروط  إلى مدى  هي الدخل السنوي

ال تتـضمن مخـاطرة التـأمين       ). هام
الفقـرة  ( المخاطرة   إستمرارانقضاء أو   

قياس القيمـة   ).   من هذا المعيار   ١٥ب
 .العادلة مطلوب

إن الخيار أو النص التلقائي     
لتمديد المدة الباقيـة حتـى      

اق بالنسبة ألداة دين    ستحقاإل
س ذي عالقة وثيقة بـأداة      لي

الدين األساسية ما لم يكـن      
هناك تعديل متناسـب مـع      
سعر الفائدة الحـالي فـي      
السوق في وقـت التمديـد      

، من  )ج(٣٠الفقرة تطبيق   (
 ٣٩معيار المحاسبة الدولي    

وإذا كان الخيار أو الـنص      
ليس ذو عالقة وثيقة باألداة     
األساسية فإن قياس القيمـة     

  ).العادلة مطلوب
 

ية المدفوعـة   ستمرارمكافأة اإل  ٢.١٨
اق كدخل سـنوي    ستحقعند اإل 

 .مشروط معزز مدى الحياة

ما لـم   (إن المشتق الضمني عقد تأمين      
الدخل الـسنوي المـشروط    تكن دفعات
قياس القيمة العادلة غيـر     ).  غير هامة 

 . مطلوب إال أنه غير ممنوع

ال ينطبق ألن كامل العقـد      
ما لم تكـن    (هو عقد تأمين    

الــدخل الــسنوي  فعــاتد
 ).المشروط غير هامة

عقد ثنائي المسببات، على سبيل       ٢.١٩
ــدفع  ــب ال ــد يتطل ــال عق المث
المشروط علـى توقـف إمـداد       
الطاقة الذي يؤثر بشكل سـلبي      

) المسبب األول (على حامل العقد  
ومستوى محـدد مـن أسـعار       

ال ).  المسبب  الثـاني   (الكهرباء  
يتم الدفع المشروط إال في حـال       

 .  وقوع كال الحدثين المسببين

مـا  (إن المشتق الضمني هو عقد تأمين       
إلـى المـضمون    لم يفتقـر المـسبب  

  ).  التجاري

العقد الذي يعتبر عقد تأمين سواء منـذ        
البداية أو في وقت الحق يبقـى عقـد         
تأمين إلى حين انقضاء جميع الحقـوق       

 مدتـه   إنتهـاء ات أو إلى حين     لتزامواإل
).  ا المعيــار مــن هــذ٣٠الفقــرة ب(

وبالتالي وعلى الرغم من أن التعـرض       
الباقي يشابه المـشتق الـضمني بعـد        
حصول الحدث المؤمن منه فإن المشتق      
الضمني يبقى عقد تأمين ويكون قيـاس       

ولكن غيـر   (القيمة العادلة غير مطلوب     
 ). ممنوع

ال ينطبق، ألن كامل العقـد      
ما لم يفتقـر    (هو عقد تأمين  

المـسبب إلـى المــضمون   
 ). التجاري

 ...يتبع
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  يتبع ...

 المشتقات الضمنية: ٢المثال 
المعاملة إذا كان المشتق فـي       نوع المشتق الضمني

 عقد تأمين أساسي
المعاملة إذا كان المـشتق فـي       

  عقد إستثمار أساسي
 

أرباح مشاركة غير مضمونة في      ٢.٢٠
عقد تأمين على الحياة، حيـث      

 تعاقـدياً يكون المبلغ خاضـع     
قدير شركة التـأمين إال أنـه       لت

 على تجربة شركة    تعاقدياًمبني  
التأمين الفعلية في المجموعـات     

 .ذات العالقة من عقود التأمين

العقد يتضمن ميزة مـشاركة     
اختيارية ال مـشتق ضـمني      

 ).  من هذا المعيار٣٤الفقرة (

ال ينطبق، ألن كامل العقد هـو       
ما لم تكـن دفعـات      (عقد تأمين   

المشروط غيـر   الدخل السنوي   
  ). هامة

  

 

 
  .تكون المدفوعات مشروطة بعمر معين إذا كانت متوقفة على الموت أو البقاء) أ(
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 اإليداعي تجزئة المكون 
  

 من هذا المعيار من شركة التأمين تجزئة بعض عقود التأمين التي تحتـوي علـى                ١٠  تتطلب الفقرة     ٥تنفيذ  
المتطلب وعلى الرغم من أن ترتيبات هذا النـوع أكثـر            هذا   ٣يوضح المثال تنفيذ    . مكون إيداعي 

إال أن التجزئة غير مطلوبة إذا      . شيوعا في إعادة التأمين فإن نفس المبدأ ينطبق على التأمين المباشر          
  .اإليداعي أو الحقوق الناشئة عن المكون اتلتزاماإلكانت شركة التأمين تعترف ب

  

  د إعادة التأمين  لعقاإليداعيتجزئة المكون : ٣المثال   
  

 الخلفية
  

  -:تتوفر الخصائص التالية في عقد إعادة التأمين
  .)أ( وحدات نقدية١٠تدفع شركة التأمين المباشرة أقساط بواقع   )أ(

بما فيها األقساط اإلضافية التي     ( من األقساط المجمعة     % ٩٠يتم فتح حساب وقائع يعادل        )ب(
  . من المطالبات المجمعة% ٩٠ناقص ) أدناه) ج(تناولتها الفقرة 

أي أن المطالبـات المجمعـة تفـوق األقـساط           (سالباًإذا كان الرصيد في حساب الوقائع         )ج(
تدفع شركة التأمين المباشرة قسطا إضافيا يساوي رصيد حساب الوقائع مقسوما           ) المجمعة

  .على عدد السنوات الباقية من مدة العقد

أي أن األقـساط المجمعـة تفـوق         (موجباًاب الوقائع   في نهاية العقد ، إذا كان رصيد حس         )د(
 تـدفع   سالباًتتم إعادة الدفع لشركة التأمين المباشرة وإذا كان الحساب          ) المطالبات المجمعة 

  .شركة التأمين الرصيد إلى معيد التأمين كقسط إضافي

  .اقستحقاإلال يمكن ألي من الطرفين إنهاء العقد قبل   )هـ(

 .  وحدة نقد٢٠٠لخسارة الذي يطلب من معيد التأمين دفعه في أي فترة هو الحد األعلى ل)    و(
  

يعتبر هذا العقد عقد تأمين لكونه ينقل مخاطر تأمين هامة إلى معيد التأمين، وعلى سبيل المثال فـي                  
السنة  فإن معيد التأمين ملتزم بدفع منافع إضافية بالقيمة الحالية ، في             تم مناقشتها تالياً  ي التي   ٢الحالة  

  .  بوضوح بالنسبة للعقدجوهرياً وحدة نقد وهو ما يعتبر ٣٥ بواقع ١
  

  ...يتبع
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  يتبع ...
  

  تجزئة المكون اإليداعي لعقد إعادة التأمين: ٣المثال 
  

تتناول المناقشة التالية المحاسبة من قبل معيد التأمين، وتنطبق مبادئ مشابهة على المحاسبة من قبـل شـركة                
  .لمباشرةالتأمين ا

  
   ال يوجد مطالبات -١الحالة : تطبيق المتطلبات

  

 مـن األقـساط     % ٩٠ (٥ وحدة نقد في الـسنة       ٤٥إذا لم تكن هناك مطالبات تتلقى شركة التأمين المباشرة          
وفي الواقع قدمت شركة التأمين المباشرة قرضا سيقوم معيد التأمين بـسداده            ).  وحدة نقد  ٥٠المتراكمة البالغة   

  .٥ وحدة نقد في السنة ٤٥حدة بواقع بدفعة وا
  

ها التعاقدي لتسديد القرض إلى شركة      إلتزام ب عترافإذا كانت سياسات شركة التأمين المحاسبية تتطلب منها اإل        
وإذا كانت السياسات المحاسبية لشركة التأمين ال       .  التأمين المباشرة فإن التجزئة مسموحة إال أنه غير مطلوبة        

 من هذا   ١٠الفقرة  ( من معيد التأمين تجزئة العقد       مطلوباً لتسديد القرض فيكون     لتزاماإل ب فعتراتتطلب منها اإل  
  ).المعيار

  
  -: ذلك فإنه يقوم بذلك كالتاليإختار من معيد التأمين تجزئة العقد أو إذا مطلوباًإذا كان 

مكون (للتغطية التأمينية   ودفعة  ) مكون إيداعي (مقدم قرض   : إن لكل دفعة من شركة التأمين المباشرة مكونين       
 من معيد التأمين أن يقيسه      مطلوباً، يكون   اإليداعي على المكون    ٣٩وبتطبيق معيار المحاسبة الدولي     ). تأميني

ويمكن تحديد القيمة العادلة من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية من المكـون  .  منذ البداية بالقيمة العادلة  
 في كل سـنة عنـدها       ي وأن الغطاء التأميني متساو    % ١٠ الخصم المناسب هو     لنفترض أن معدل  . اإليداعي

 وحدات نقد من قبل شركة التـأمين        ١٠إن كل دفعة بواقع     .   في كل سنة   متساوياًيكون قسط الغطاء التأميني     
  . وحدة نقد٣,٣ وحدة نقد وقسط تأمين بواقع ٦,٧المباشرة تشكل مقدم قرض بواقع 

  
لى المكون التأميني بنفس الطريقة التي يحاسب فيها على عقود التأمين المنفصلة التـي              يحاسب معيد التأمين ع   

  . وحدة نقد٣,٣ بواقع تتضمن أقساطاً
  

   -:تكون الحركات في حساب القرض كما يلي
  

  الحساب  المقدم  الفائدة بواقع  الحساب  السنة
 الختامي )إعادة الدفع( % ١٠ االفتتاحي  

 

 وحدة عملة حدة عملةو وحدة عملة وحدة عملة 
٦,٧٠ ٦,٧٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠ 
١٤,٠٧ ٦,٧٠ ٠,٦٧ ٦,٧٠ ١ 
٢٢,١٨ ٦,٧٠ ١,٤١ ١٤,٠٧ ٢ 
٣١,٠٩ ٦,٧٠ ٢,٢١ ٢٢,١٨ ٣ 
٤٠,٩٠ ٦,٧٠ ٣,١١ ٣١,٠٩ ٤ 
٠,٠٠ )٤٥,٠٠(    ٤,١٠ ٤٠,٩٠ ٥ 

  )١١,٥٠( ١١,٥٠  المجموع
  

  ...يتبع
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  يتبع ...
  

  تأمينتجزئة المكون اإليداعي لعقد إعادة ال: ٣المثال 
  

  ١ وحدة نقد في السنة ١٥٠ مطالبات مقدارها -٢الحالة : تطبيق المتطلبات
  

تظهر التغييرات في . ١ وحدة نقد في السنة   ١٥٠ادرس اآلن ما يحدث في حال دفع معيد التأمين مطالبة بواقع            
  : حساب الوقائع واألقساط اإلضافية الناتجة كما يلي

  
  حساب   األقساط المجمعة المطالبات  طالبات الم القسط مجموع القسط القسط السنة

 الوقائع  ناقص المطالبات  المجمعة    التراكمي   القسط     اإلضافي   
 

  وحدة وحدة وحدة وحدة وحدة وحدة وحدة  وحدة 

 عملة  عملة  عملة  عملة  عملة  عملة  عملة  عملة  

٩ ١٠ ٠ ٠ ١٠ ١٠ ٠ ١٠ ٠ 

١١٧( )١٣٠( )١٥٠( )١٥٠( ٢٠ ١٠ ٠ ١٠ ١( 

٧٣( )٨١( )١٥٠( ٠ ٦٩ ٤٩ ٣٩ ١٠ ٢( 

٣١( )٣٥( )١٥٠( ٠ ١١٥ ٤٦ ٣٦ ١٠ ٣( 

٦ ٦ )١٥٠(       ٠ ١٥٦     ٤١     ٣١ ١٠ ٤ 

`  ١٥٠(    ١٥٦   ١٠٦(    

  ...يتبع
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  يتبع ...
  

  تجزئة المكون اإليداعي لعقد إعادة التأمين: ٣المثال 
  

  ١التدفقات النقدية اإلضافية الناتجة عن المطالبة في السنة 
  
  ١ إلى التدفقات النقدية اإلضافية التالية مقارنة بالحالة ١ود المطالبة في السنة تق
  

  القيمة الحالية  صافي التدفقات المسترد المسترد المطالبات   القسط السنة
  % ١٠بواقع   النقدية اإلضافية  ١في الحالة   ٢في الحالة     اإلضافي  

 

 وحدة عملة ة عملةوحد وحدة عملة وحدة عملة وحدة عملة وحدة عملة 
٠ ٠   ٠ ٠ ٠ 
١٥٠( )١٥٠(   )١٥٠( ٠ ١( 
٣٥ ٣٩   ٠ ٣٩ ٢ 
٣٠ ٣٦   ٠ ٣٦ ٣ 
٣٢ ٣١   ٠ ٣١ ٤ 
٢٧   ٣٩ ) ٤٥( )  ٦(      ٠     ٠ ٥ 

   )٣٥( )  ٥( ) ٤٥( )  ٦( )١٥٠( ١٠٦ المجموع
  

  ...يتبع
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  يتبع ...

  

  مينتجزئة المكون اإليداعي لعقد إعادة التأ: ٣المثال 
  

 ١٠على فرض أن معدل الخصم بواقع        (١ وحدة نقد في السنة      ٣٥إن للتدفقات النقدية اإلضافية قيمة حالية تبلغ        

 من هذا المعيار فإن شركة التأمين المباشرة ال تجـزئ العقـد وتطبـق              ١٢-١٠وبتطبيق الفقرات   ) مناسب% 

ـ ة التأمين المباشرة قد     ما لم تكن شرك   ( على المكون اإليداعي     ٣٩معيار المحاسبة الدولي     اتهـا  إلتزامت ب إعترف

وإذا لم يتم ذلك فقد تعترف شركة التأمين المباشـرة          ).  التعاقدية بإعادة دفع المكون اإليداعي إلى معيد التأمين       

 كنفقات، إال أنـه     ٥-٢ كدخل وبالدفعات اإلضافية في السنوات       ١ وحدة نقد التي قبضتها في السنة        ١٥٠بمبلغ  

 ١٥٠( وحـدة نقـد      ١١٥ وحدة نقد وقدم قرضا بواقع       ٣٥ن معيد التأمين قد دفع المطالبة بواقع        وفي الواقع فإ  

  .، والتي سيتم إعادة دفعها على دفعات) وحدة نقد٣٥وحدة نقد ناقص 
  

 ١يبين الجدول التالي التغييرات في رصيد القرض ويفترض الجدول أن القرض األصلي المبين فـي الحالـة                  

علما بأن المبالغ المذكورة    . ٣٢ يلبيان معايير المعادلة في معيار المحاسبة الدولي         ٢لحالة  والقرض الجديد في ا   

   -:في الجدول مدورة

  معيد التأمين) من( القرض إلى 

    الحساب  الدفعات اإلضافية الدفع حسب الفائدة بواقع الحساب السنة

 الختامي  ٢في الحالة   الجدول األصلي   %١٠  االفتتاحي  
 وحدة عملة وحدة عملة وحدة عملة وحدة عملة لةوحدة عم 

٦ - ٦ - - ٠ 
١٠١( )١١٥( ٧ ١ ٦ ١( 
٦٥ ( ٣٩ ٧ )١٠( )١٠١( ٢( 
٢٩( ٣٦ ٧ )٧( )٦٥( ٣( 
٥ ٣١ ٦ )٣( )٢٩( ٤ 
٠   ٣٩ ) ٤٥(      ١     ٥ ٥    

  )٣٠( )١٢( )١٨( المجموع

    
 ).ن. و(دة النقدية  تم التعبير عن المبالغ النقدية في إرشادات التنفيذ بالوح) أ(
  
  

  محاسبة الظل
  

محاسـبة  "سم  إ أحياناً من هذا المعيار إال أنها ال تتطلب الممارسة التي يطلق عليها             ٣٠تسمح الفقرة     ٦تنفيذ 

  ."محاسبة الظل" ٤يشرح المثال تنفيذ ".   الظل
  

، ٣٩ار المحاسبة الدولي    تها محاسبة تحوط القيمة العادلة بموجب معي      ا ليست هي ذ   "محاسبة الظل "إن    ٧تنفيذ 

 قد يتم تحديد أصل مالي غيـر        ٣٩فبموجب معيار المحاسبة الدولي     .  وال يكون لها عادة نفس األثر     

  . مالي غير مشتق كأداة تحوط فقط للتحوط لخاطر الصرف األجنبيإلتزاممشتق أو 
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أي العقود التي تقـع ضـمن       ( ستثمار الناتجة عن عقود اإل    اتلتزاماإل على   "محاسبة الظل "ال تنطبق     ٨تنفيذ 

ـ اإلذلك أن القياس الذي تنطوي عليه هذه        ) ٣٩نطاق معيار المحاسبة الدولي      بمـا فيهـا     (اتلتزام

إال أن  .  ال تعتمد على قيمة األصول أو العائد على األصـول         ) معالجة تكاليف المعاملة ذات العالقة    

 إذا كان قيـاس هـذه       ستثمار ضمن عقد اإل   اإلختيارية قد تنطبق على ميزة المشاركة       "محاسبة الظل "

  .الميزة يعتمد على قيمة األصول أو العائد على األصول

  
 التأميني ال يحدث بـشكل مباشـر بـدافع األربـاح          لتزاماإل إذا كان قياس     "محاسبة الظل "ال تنطبق     ٩تنفيذ 

 اتلتزاماإل العادلة و  وعلى سبيل المثال لنفترض أن األصول المالية تقاس بالقيمة        .  والخسائر المحققة 

 معدل خصم يعكس المعامالت في السوق إال أنه ال يعتمد بشكل مباشر على              إستعمالالتأمينية تقاس ب  

 يعكس التغيير في معـدل الفائـدة إال أن          لتزاماإلإن قياس األصول و   .  األصول الفعلية المحتفظ بها   

وبالتالي فـإن   .   األصول المحتفظ بها    ال يعتمد بشكل مباشر على المبالغ المسجلة عن        لتزاماإلقياس  

 بها كربح   عتراف يتم اإل  لتزاماإل ال تنطبق كما أن التغييرات في المبالغ المسجلة من           "محاسبة الظل "

 بكامل بنـود    عتراف يتطلب اإل  "عرض البيانات المالية   "١أو خسارة ألن أن معيار المحاسبة الدولي        

  . خالف ذلك المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةتطلبتالدخل والنفقات في الربح والخسارة ما لم 

  
 مناسبة إذا كان هناك رابطة تعاقدية بين الدفعات إلى حامل الوثيقة والمبالغ             "محاسبة الظل "قد تكون     ١٠تنفيذ 

ت مؤسسة ما نموذج إعـادة      إستعملإذا  .  المسجلة من أو العائدات على العقارات التي يشغلها المالك        

، فإنها تعترف بالتغييرات في     "الممتلكات والمصانع والمعدات   "١٦يم في معيار المحاسبة الدولي      التقي

 أيـضاً ت  إختـار أمـا إذا    .  المبالغ المسجلة عن العقارات التي يشغلها المالك كفائض إعادة تقيـيم          

قـارات يـتم    التأميني الناتجة عن إعـادة تقيـيم الع       لتزاماإل فإن التغييرات في قياس      "محاسبة الظل "

  .  بها كفائض إعادة تقييمعترافاإل
  

  

  "محاسبة الظل": ٤المثال 
  

  الخلفية
  

طيلة ) DAC( تكاليف الشراء المؤجلة     إستهالكبموجب بعض المتطلبات الوطنية لعقود التأمين يتم        
ويشمل إجمالي الـربح المتوقـع عائـد        ). EGP(مدة العقد كجزء ثابت من إجمالي الربح المتوقع         

وتنطبق الفائدة على كـل مـن       ). وليس غير المحققة  ( بما فيه األرباح أو الخسائر المحققة        ارستثماإل
ومـن أجـل    .  تكاليف الشراء المؤجلة وإجمالي الربح المتوقع للمحافظة على عالقات القيمة الحالية          
  .التبسيط، يتجاهل هذا المثال الفائدة كما يتجاهل إعادة تقدير إجمالي الربح المتوقع

  

 وحدة نقـد تتعلـق      ٢٠ بمبلغ   ”أ“بداية العقد كانت تكاليف الشراء المؤجلة بالنسبة لشركة التأمين          في  
وبعبـارة  .   وحدة نقد١٠٠إلجمالي الربح المتوقع بمبلغ    ) في البداية (بهذا العقد وكانت القيمة العادلة      

ية، إال أنه ولكـل      من إجمالي الربح المتوقع في البدا      % ٢٠أخرى فإن تكاليف الشراء المؤجلة هي       
 ٠,٢٠ تكاليف الشراء المؤجلة بواقع      ”أ“وحدة نقد من إجمالي األرباح المتحققة تطفئ شركة التأمين          

 وحدات نقد   ١٠ بربح يبلغ    إعترف أصال و  ”أ“وعلى سبيل المثال إذا باعت شركة التأمين        . وحدة نقد 
 ١٠ مـن    %أي عـشرين    (نقـد    تطفئ تكاليف الشراء المؤجلة بواقع وحدتي        ”أ“فإن شركة التأمين    

  ). وحدات نقد
  

  …يتبع
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  يتبع…

  "محاسبة الظل: "٤المثال 
  

 قاسـت شـركة     ٢٠٠٥ في العـام     للمرة األولى وقبل اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية        
وعليه فإن إجمالي الربح المتوقـع بموجـب هـذه          .  ( أصولها المالية على أساس التكلفة     ”أ“التأمين  

ومع ذلك تصنف الشركة أصولها المالية      ).  والخسائر المحققة طلبات المحلية يشمل فقط األرباح      المت
وبهذا تقيس شـركة    .  بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية باعتبارها متوفرة برسم البيع         

ن الـدخل الـشامل     في بيا  األصول بالقيمة العادلة وتعترف بالتغييرات في قيمتها العادلة          ”أ“التأمين  
 وحدات نقد على ١٠ بالربح غير المتحقق بواقع      ”أ“ شركة التأمين    إعترف ٥×٢٠وفي العام   .  اآلخر

  .األصول التي تدعم العقد
  

 ٥×٢٠ األصول بمبلغ يساوي قيمتها العادلة في نهاية عـام  ”أ“ باعت شركة التأمين   ٦×٢٠في العام   
 األربـاح المتحققـة اآلن      بإعادة تصنيف  قامت   ٣٩ولي  ومن أجل تلبية متطلبات معيار المحاسبة الد      

  . كتعديالت معاد تصنيفها وحدات نقد من حقوق الملكية إلى األرباح أو الخسائر١٠بواقع 
  

   من هذا المعيار ٣٠تطبيق الفقرة 
  

.  "محاسبة الظـل  " أن تعتمد    ”أ“ من هذا المعيار إال أنها ال تتطلب من شركة التأمين            ٣٠تسمح الفقرة   
 بوحـدتي   ٥×٢٠، تقوم بإطفاء تكاليف الشراء المؤجلة في العام         "محاسبة الظل "إذا اعتمدت الشركة    ف

وألن .  وذلك نتيجة للتغيير في القيمة العادلة لألصول      )  وحدات نقد  ١٠ بالمئة من    ٢٠(نقد إضافيتين   
لتـالي تعتـرف     فهـي با   بيان الدخل اآلخر   تعترف بالتغيير في القيمة العادلة في        ”أ“شركة التأمين   

 من خالل بيان التغييرات     بيان الدخل الشامل اآلخر   باإلطفاء اإلضافي لوحدتي النقد بشكل مباشر في        
  .في حقوق الملكية

  
 فإنها ال تقوم بتعديل إضافي على تكاليف الشراء         ٦×٢٠ أصال في عام     ”أ“عندما تبيع شركة التأمين     

مؤجلة بواقع وحدتي نقد تتعلقان باألرباح المحققـة      إطفاء تكاليف الشراء ال    إعادة تصنيف المؤجلة بل   
  .اآلن من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة

  

 أن الربح غير إستثناء غير محقق بنفس طريقة الربح المحقق ب      ربحاً "محاسبة الظل "وباختصار تعالج   
 الـدخل الـشامل     بيان بها في    عترافيتم اإل ) أ( تكاليف الشراء المؤجلة الناتجة هي       وإطفاءالمحقق  
 إلى الربح أو الخسارة     إعادة تصنيفها من حقوق الملكية    يتم  ) ب( وليس في الربح أو الخسارة و      اآلخر

  .عندما يتحقق الربح على األصول
  

 فإن األرباح أو الخسائر غير المحققة ال تـؤثر علـى            "محاسبة الظل " ”أ“إذا لم تعتمد شركة التأمين      
  .إطفاء تكاليف الشراء المؤجلة

  

 اإلفصاح 
  

  الغرض من هذه اإلرشادات
  

 طرقا ممكنة لتطبيق متطلبات اإلفصاح في الفقرات        ٧١-١٢  التنفيذ تقترح هذه اإلرشادات في فقرات      ١١تنفيذ 
 من معيار التقرير هذا فإن الهدف       ٣٨ و ٣٦ وكما تم توضيحه في الفقرة    .   من هذا المعيار   أ٣٩-٣٦

   -:من هذا المعيار

   و؛بالغ الناشئة عن عقود التأمين في البيانات المالية لشركة التأمينهو تحديد وتعريف الم  ) أ(

  .مساعدة مستعملي هذه البيانات المالية لتقييم طبيعة مدى المخاطر الناتجة من عقود التأمين ) ب(
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تقرر شركة تأمين في ضوء ظروفها مقدار االهتمام الذي توليه لتلبية هذه المتطلبات ومقدار التركيز                 ١٢تنفيذ 

ي سيبذله في الجوانب المختلفة من المتطلبات وكيف سيجمع المعلومات لعرض الصورة كاملـة              الذ

من الضروري تحقيق توازن بحيـث ال تحجـب         . ات المادية اإلختالفدون تضمين المعلومات ذات     

المعلومات الهامة إما بإدخال مقدار كبير من التفاصيل غير الهامة أو بتجميـع البنـود التـي لهـا                   

   -:وهرية مختلفة، على سبيل المثالخصائص ج

مجموعة تأمين دولية كبيرة تعمل في نطاق واسع من اإلختصاصات التنظيمية تقـدم عـادة                 )أ (

إفصاحات تختلف في الشكل والمحتوي والتفصيل عن اإلفصاحات المقدمة من شركة تـأمين             

  . مختصة تعمل في إختصاص واحد

 يعتبـر    فردياً نسبياًوعندما ال يكون عقد هام      العديد من عقود التأمين لها خصائص متماثلة،          )ب (

  . مناسباًتقديم ملخص حسب فئات العقود 

 تكون على سبيل المثال مـساهمة       نسبياًمن الممكن أن تكون المعلومات عن عقد فردي هامة            )ج (

  . هامة في وضع مخاطرة شركة التأمين

  
ن كافة البيانات المقترحة فـي      ومن أجل تلبية المتطلبات فلن تكون شركة التأمين بحاجة لإلفصاح ع          

  .وهذه اإلرشادات ال تنشئ متطلبات إضافية.  هذه اإلرشادات
  

أن تقدم إفصاحات إضـافية     "من المؤسسة    "عرض البيانات المالية   "١يتطلب معيار المحاسبة الدولي       ١٣تنفيذ 
الية غير كـاف لتمكـين    بالمتطلبات المحددة للمعايير الدولية إلعداد التقارير الم   لتزاماإلعندما يكون   

المستخدم من فهم أثر معامالت معينة وأحداث وظروف أخرى على الوضع المالي للمؤسسة وأدائها              
  ". المالي

  
ومن ناحية عملية   .  للتسهيل تناقش إرشادات التنفيذ هذه كل متطلب إفصاح في هذا المعيار على حدة              ١٤تنفيذ 

.  وقد تلبي اإلفصاحات المنفردة أكثر من متطلـب       فإن اإلفصاح عادة ما يعرض كمجموعة متكاملة        
فعلى سبيل المثال قد تساعد البيانات حول أحكام وشروط عقد التأمين في توصيل معلومـات عـن                 

  .مخاطر التأمين ومخاطر نسبة الفائدة
  

  المادية
  

عـداد التقـارير    المعايير الدوليـة إل    أن متطلب اإلفصاح المحدد في       ١يبين معيار المحاسبة الدولي       ١٥تنفيذ 
 الماديـة   ١ويعرف معيار المحاسبة الدولي     .   ال حاجة لتلبيته إذا كانت المعلومات غير مادية        المالية
  -:كما يلي

  

 إذا كان من شأنها، منفردة أو مجتمعـة، أن تـؤثر علـى              مادياًيكون إغفال أو الخطأ في عرض البنود        
وتعتمد المادية علـى    .   على هذه البيانات المالية    داًإستناه  إتخاذي للمستخدمين الذي يتم     قتصادالقرار اإل 

ويمكن أن يكون حجم أو طبيعـة البنـد، أو          .  حجم وطبيعة اإلغفال أو الخطأ بحسب الظروف المحيطة       
  .االثنين معا، عامال للتحديد

  
  -: كذلك ما يلي١يوضح معيار المحاسبة الدولي   ١٦تنفيذ 

  

ي للمستخدمين وبالتـالي أن يكـون       قتصادقد يؤثر على القرار اإل    إن تقييم ما إذا كان اإلغفال أو الخطأ         
 يبين  اإلطار العام إلعداد وتقديم البيانات المالية     يقضي  .   يتطلب دراسة صفات هؤالء المستخدمين     مادياً

يفترض في المستخدمين أن يكون لـديهم معرفـة معقولـة باألعمـال والنـشاطات               " أنه   ٢٥في الفقرة   
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وبالتالي فإن التقيـيم    ".  بية والرغبة في دراسة المعلومات بدرجة معقولة من التمعن         والمحاس يةقتصاداإل
 كيف يمكن أن نتوقع من مستخدمين بهذه الصفات بشكل معقول أن يتـأثروا              اإلعتباريجب أن يأخذ في     

  .يقتصاد القرار اإلإتخاذفي 
  

  شرح المبالغ المعترف بها 
  ) من هذا المعيار٣٧ و٣٦الفقرة (
  

 سات المحاسبيةالسيا
  

مـن هـذا    ) أ(٣٧ اإلفصاح عن السياسات المحاسبية وتبرز الفقرة        ١يتطلب معيار المحاسبة الدولي      ١٧ تنفيذ
وعند إعداد اإلفصاح عن السياسات المحاسبية لعقود التأمين، قد تحتاج شركة           . المعيار هذا المتطلب  

  -:صحيحاًان التأمين إلى التطرق إلى معالجتها لبعض أو كل ما يلي إذا ك

، واألقساط المحصلة مـن   اإلنقضاءبما فيها معالجة األقساط غير المقبوضة، التجديد و       (األقساط    )أ (

 على رسوم ضريبية أخرى قبل وكالء أو وسطاء إال أنها لم تمرر بعد وضرائب األقساط أو أي              

  .األقساط

  .الرسوم أو التكاليف األخرى التي تدفع لحامل الوثيقة  )ب (

  ). وصف طبيعتهاو(تكاليف الشراء   )ج (

ووصـف  (، تكاليف معالجة المطالبـات      )المبلغ عنها أو غير المبلغ عنها     (المطالبات المستحقة     )د (

 ومـا   ختباراإلبما فيه وصف للتدفقات النقدية التي يشملها         (لتزاماإلات مالءة   إختبارو) طبيعتها

انات فـي هـذه   إذا كانت التدفقات النقدية مخصومة وكيف، ومعالجة الخيارات الضمنية والضم        

وقد تفصح شركة التأمين عما إذا كانت       ).   من هذا المعيار   ١٩-١٥ الفقرات   أنظرات،  ختباراإل

  . التأمينية مخصومة وإذا كانت كذلك، توضح األسلوب المستخدماتلتزاماإل

علـى سـبيل    ( التأمين للمخاطر وعدم التأكـد       اتإلتزامالهدف من األساليب المستخدمة لتعديل      )  هـ (
وطبيعة هذه النماذج ومـصدر المعلومـات       ) ال فيما يخص مستوى التأكد ومستوى الكفاية      المث

  .المستخدمة فيها

ـ اإلقيـاس   ) ١(بما فيها وصف ما إذا كان       (الخيارات الضمنية والضمانات      )و (  التأمينيـة   اتلتزام
ـ       ) ٢(يعكس القيمة الذاتية والقيمة الزمنية لهذه البنود و          سوق وأن قياسها ينسجم مع أسـعار ال

  .الحالية الملحوظة

-٣٤بما فيه بيان واضح عن كيفية تطبيق شركة التأمين للفقـرات             (اإلختياريةميزة المشاركة     )ز (
والمزايا األخـرى   )  أو عنصر حقوق ملكية    إلتزام من هذا المعيار في تصنيف هذه الميزة ك        ٣٥

  .يستثمارالتي تسمح لحاملي الوثائق بالمشاركة في األداء اإل

  .والة الحق وإجراءات التعويض األخرى من طرف ثالث وحسترداداإل  )ح (

  .  إعادة التأمين المحتفظ به  )ط (

  .  يات أوعية االكتتاب التأميني والمشاركة في التأمين وصناديق الضمانإتفاق  )ي (

عقود التأمين التي يتم الحصول عليها من خالل اندماج أعمال أو نقل محفظة ومعالجة األصول                 )ك (
  .غير الملموسة ذات العالقة

، األحكام التي تتخذها، بخالف تلك التي تتضمن        ١كما هو مطلوب في معيار المحاسبة الدولي          )ل (

تقديرات، في معرض تطبيق السياسات المحاسبية التي يكون لها األثر األكثر أهمية على المبالغ              
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ة  هو مثال على سياس    اإلختياريةإن تصنيف مزايا المشاركة     .  المعترف بها في البيانات المالية    

  .محاسبية قد يكون لها تأثير هام
  

إذا كانت البيانات المالية تفصح عن معلومات تكميلية مثل معلومات عن القيمة الضمنية التي لم يـتم            ١٨تنفيذ 
إعدادها على األساس المستخدم للقياسات األخرى في البيانات المالية فقد يكون من المناسب توضيح              

ة القيمة الضمنية قد يتضمن بيانات مشابهة لتلك المبينـة فـي            إن اإلفصاح عن طريق   .  ذلك األساس 
، وكذلك اإلفصاح عما إذا كانت القيمة الضمنية تتـأثر بـاإليرادات المتوقعـة مـن     ١٧الفقرة تنفيذ   

  .وكيف يتم تقدير هذه اآلثار) غير الخاضع للتعديل(األصول وكيف و بواسطة رأس المال المثبت 
  

   والمصروفوالدخل اتلتزاماإلاألصول و

 والدخل اتلتزاماإلمن هذا المعيار من شركة التأمين اإلفصاح عن األصول و         ) ب(٣٧تطلب الفقرة     ١٩تنفيذ 
 إسـتخدام وإذا قدمت شركة تأمين بيانات تدفقاتها النقدية ب       . والمصروفات التي تنشأ عن عقود التأمين     

فقات النقدية الناشئة عـن عقـد       تتطلب منها أن تفصح عن التد     ) ب(٣٧األسلوب المباشر فإن الفقرة     
وال يتطلب هذا المعيار اإلفصاح عن بنود معينة، والفقرات التالية تناقش كيف يمكن             .  أيضاًالتأمين  

  .لشركة التأمين تلبية هذه المتطلبات العامة
  

.  اتها أو في إيـضاح   بيان المركز المالي   حدا أدنى من اإلفصاح في       ١يتطلب معيار المحاسبة الدولي       ٢٠تنفيذ 
ومن أجل تلبية هذه المتطلبات قد تحتاج شركة التأمين إلى عرض المبالغ التالية الناشئة عـن عقـد                  

  -:بيان الدخل الشاملالتأمين بشكل منفصل في 

 . بموجب عقود التأمين وعقود إعادة التأمين التي تم إصدارهااتلتزاماإل  )أ (

  .رةاألصول بموجب عقود التامين وعقود إعادة التامين الصاد  )ب (

مـن هـذا   ) ١) (د (١٤وبموجـب الفقـرة     . األصول بموجب إعادة التأمين المتنازل عنها       )ج (

  .ات التأمين ذات العالقةإلتزامالمعيار، ال تتم معادلة هذه األصول مقابل 
  

 كما ال يحدد هذا المعيار أوصاف وترتيب بنود السطر المعروضة           ١ ال يحدد معيار المحاسبة الدولي       ٢١تنفيذ  
  .ويمكن لشركة التأمين تعديل األوصاف والترتيب لتناسب طبيعة معامالتها. لمركز الماليبيان افي 

  
 أو فـي المالحظـات عـن        بيان المركز المالي   اإلفصاح إما في     ١ يقتضي معيار المحاسبة الدولي      ٢٢تنفيذ  

 وسـتعتمد . التصنيفات الفرعية لبنود السطر المعروضة، مصنفة بطريقة تناسب عمليـات المنـشأة           
ات التأمين التي تقتضي اإلفصاح المنفصل على الظروف، لكن قد تتضمن        لتزامالتصنيفات الفرعية إل  

   -:بنود معينة مثل

  .العالوات غير المكتسبة  )أ (

  . المطالبات المقدمة من حاملي الوثائق  )ب (

  . المطالبات المستحقة وغير الواردة في البيانات  )ج (

  . لتزاماإلات مالءة إختبارالمخصصات الناشئة عن   )د (

  .مخصصات المزايا المستقبلية غير التشاركية)  هـ( 

 أنظر (اإلختيارية أو مكونات حقوق الملكية ذات العالقة بمزايا المشاركة اتلتزاماإل  )و (

إذا صنفت شركة التأمين هذه المزايا كمكونات حقوق ).  من هذا المعيار٣٥ و٣٤الفقرتان 
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 التي تطلب من ١معيار المحاسبة الدولي  لتلبية متطلبات مطلوباًملكية فإن اإلفصاح يكون 

  ".ي في حقوق الملكيةإحتياطوصف طبيعة وغاية كل "المؤسسة اإلفصاح عن 

 إلى ومن الوكالء حالياًالمبالغ المستحقة (الذمم الدائنة والمدينة المتصلة بعقود التأمين   )ز (
  ).والوسطاء وحاملي الوثائق ذات العالقة بعقد التأمين

نية التي يتم الحصول عليها من خالل ممارسة الحق بالحصول على األصول غير التأمي  )ح (
  .اتسترداداإل

  

 ألصول إعادة التأمين تبعا لماديتهـا والظـروف         أيضاًقد تكون التصنيفات الفرعية المشابهة مناسبة         ٢٣تنفيذ 
دارها وبالنسبة لألصول ضمن عقود التأمين وعقود إعادة التأمين التي يتم إص          .  األخرى ذات العالقة  

  -:فقد تحتاج شركة التأمين للتمييز بين

   و؛تكاليف الشراء المؤجلة  )أ (

األصول غير الملموسة ذات العالقة بعقود التأمين التي يتم الحصول عليهـا مـن خـالل                  )ب (
  .اندماج األعمال ونقل المحافظ

  
أن " اإلفـصاحات : ليةاألدوات الما  "٧ من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية        ١٤أ تتطلب الفقرة    ٢٣تطبيق

ات، والمبلغ المـسجل    لتزامتفصح المنشأة عن المبلغ المسجل لألصول المالية المرهونة كضمان لإل         
ة وأية أحكـام وشـروط تتعلـق باألصـول          محتملات ال لتزاملألصول المالية المرهونة كضمان لإل    

تأمين كذلك إلى أنها    المرهونة كضمان، وعند اإلمتثال لهذا المتطلب من الممكن أن تتوصل شركة ال           
 بعـض   إسـتخدام بحاجة لإلفصاح عن متطلبات الفصل التي يقصد بها حماية حملة البوالص بتقييد             

  . أصول شركة التأمين
  

بيان  على المتطلبات ذات العالقة التي ينبغي أن تقدمها المؤسسة في            ١ينص معيار المحاسبة الدولي       ٢٤تنفيذ 
 ضـرورياً ا أنها تتطلب تقديم بنود إضافية عندما يكون ذلـك            بها، كم  الشامل اآلخر الخاص  الدخل  

ومن أجل تلبية هذه المتطلبات فقد تحتاج شركة التأمين         .  لعرض األداء المالي للمؤسسة بشكل عادل     
  -:الخاص بهبيان الدخل الشامل لإلفصاح عن المبالغ التالية في 

  ).عادة التأمين المحتفظ بهادون أي تخفيض لعقود إ(اإليراد من عقود التأمين المصدرة   )أ (

  .الدخل من العقود مع معيدي التأمين  )ب (

دون أي تخفيض لعقود إعادة التأمين      (النفقات المترتبة على مطالبات ومنافع حامل الوثيقة          )ج (
  ). المحتفظ بها

  .النفقات الناشئة عن إعادة التأمين المحتفظ به  )د (
  

اإلفصاح عن مبلغ كل فئة هامة مـن اإليـرادات           من المؤسسة    ١٨يتطلب معيار المحاسبة الدولي       ٢٥تنفيذ 
.  المعترف بها خالل الفترة، وبالتحديد يتطلب اإلفصاح عن اإليرادات الناشئة عن تقـديم الخـدمات              

 إال أن   ١٨وعلى الرغم من أن اإليراد على عقود التأمين يقع خارج نطاق معيار المحاسبة الـدولي                
وال ينص هذا المعيار علـى أسـلوب معـين          . د التأمين اإلفصاحات المشابهة قد تكون مناسبة لعقو     

  -: باإليرادات حيث توجد نماذج متعددةعترافلإل

تعترف شركة التأمين بموجب بعض النماذج باألقساط التي تم الحصول عليها خالل الفترة               )أ (
بما فيها تقديرات المطالبات المـستحقة  (كإيرادات وتعترف بالمطالبات الناشئة خالل الفترة   

  .كمصروفات) ر المبلغ عنهاوغي

تعترف شركة التأمين بموجب نماذج أخرى باألقساط المقبوضة كإيراد وفي نفس الوقـت               )ب (
  . التأمينيلتزاماإلتعترف بمصروف يمثل الزيادة الحاصلة في 
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وبموجب نماذج أخرى على شركة التأمين أن تعرض في بياناتهـا األقـساط المقبوضـة                 )ج (
اتها المبلغ عنها تكاليف عن بنود مثل الوفاة بينمـا تـشمل            وتشمل إيراد .  كودائع مستلمة 

مطالبات ومنافع حامل الوثيقة المبلـغ عنهـا المطالبـات والمنـافع ذات العالقـة بهـذه                 

  .المصروفات
  

.   والمـصروفات  اإليـرادات  عن بنود متعددة في       إضافياً  إفصاحاً ١يتطلب معيار المحاسبة الدولي       ٢٦تنفيذ 

المتطلبات قد تحتاج شركة التأمين لإلفصاح عن البنود اإلضافية التالية إما فـي             ومن أجل تلبية هذه     

  -: أو في المالحظاتبيان الدخل الشامل

 بها كمصروف مباشرة من إطفاء تكاليف       عترافبما يميز تلك التي يتم اإل     (تكاليف الشراء     )أ (
  ).الشراء المؤجلة

  .أثر التغيير في التقديرات والفرضيات  )ب (

  . لتزاماإلات مالءة إختباررف بها نتيجة تطبيق الخسائر المعت  )ج (

  -: على أسس مخصومةالتي يتم قياسها التأمين اتلتزامبالنسبة إل  )د (

  ؛ وازدياد الفائدة لتعكس مرور الوقت )١(

  .أثر التغيير في معدالت الخصم )٢(

إن . التوزيعات أو المخصصات لحاملي العقود التي تتضمن مزايـا مـشاركة اختياريـة            )  هـ (
الربح أو الخسارة الذي يتضمن أي مكون حقوق ملكية في هذه العقود هو توزيع              الجزء من   

  ).من هذا المعيار) ج(٣٤الفقرة (للربح والخسارة وليس مصروف أو دخل 

  
 قدم بعض شركات التأمين تحليال مفصال لمصادر مكاسبها من نشاطات التأمين إما بيـان الـدخل               ت  ٢٧تنفيذ 

 يقدم هذا التحليل بيانات مفيدة عن الدخل والمصروف للفترة الحالية           وقد.  في المالحظات  أو   الشامل

  .والتعرض للمخاطر التي تمت مواجهتها خالل الفترة
  

 ليس معادلة مقابل الدخل أو المصروف الناشئ عن إعـادة التـأمين             ٢٦إن البند المذكور في الفقرة        ٢٨تنفيذ 
  ).من هذا المعيار) ٢)(د(١٤الفقرة . (المحتفظ به

  
 إفصاحا محددا عن األرباح أو الخسائر المعترف بها من خالل شـراء             أيضاً) ب(٣٧تتطلب الفقرة     ٢٩تنفيذ 

يفيد هذا اإلفصاح مستعملي البيانات عن األرباح أو الخسائر التي قـد تنـشأ عـن                .  إعادة التأمين 

.   بعض نماذج القياس   امإستخد التأمينية ذات العالقة المباشرة وذلك ب      اتلتزامالقياسات غير الكاملة لإل   
كما أن بعض نماذج القياس تتطلب من شركة التأمين المباشرة تأجيل بعض هذه األرباح والخـسائر                

) ب(٣٧وتتطلـب الفقـرة   .  وإطفائها على مدى فترة التعرض للمخاطر ذات العالقة أو فترة أخرى      
  .ه األرباح والخسائر المؤجلة من شركة التأمين المباشرة اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بهذأيضاً

  
 التأمين الخاصة بشركاتها التابعة فقـد  اتلتزامإذا لم تعتمد شركة التأمين سياسات محاسبية موحدة إل     ٣٠تنفيذ

تحتاج إلى تفصل اإلفصاحات عن المبالغ المبلغ عنها في البيانات المالية من أجل إعطاء معلومـات                
  .سات محاسبية مختلفة سياإستخداممفيدة عن المبالغ المحددة ب
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   الهامة والمصادر األخرى لتقدير عدم التأكداتفتراضاإل
  

من هذا المعيار من شركة التأمين وصف العملية التي تستخدمها في تحديـد             ) ج(٣٧ تتطلب الفقرة     ٣١ تنفيذ

 والدخل والمصروفات المتأتية عـن      اتلتزاماإل ذات األثر األكبر على قياس األصول و       اتفتراضاإل

وبالنـسبة لـبعض    .  اتفتراضاإل، تقديم إفصاح كمي لهذه      عملياًو عندما يكون ذلك     .  عقود التأمين 

اإلفصاحات مثل معدالت الخصم أو الفرضيات حول التوجهات المستقبلية أو التضخم العـام فمـن               

 مجمعة بمستوى معقول إنما   ( اإلفصاح عن الفرضيات المستخدمة      نسبياًالممكن أن يكون من السهل      

ات األخرى كجداول منافع الوفـاة فقـد        فتراضوبالنسبة لإل ).  ضرورياًغير زائد عندما يكون ذلك      

يكون من العملي اإلفصاح عن اإلفصاحات الكمية العديدة، وفي هذه الحالة يكون وصـف العمليـة                

  . أمر في غاية األهميةاتفتراضاإلالمستخدمة للوصول إلى هذه 
  

  -: لألكثر أهمية من األمور التالية تلخيصاًاتفتراضاإلية المستخدمة لتحديد قد يتضمن وصف العمل  ٣٢تنفيذ 

 قد تفصح شركة التأمين عما إذا كانت قد أرادت من الفرضيات أن             مثالً. الهدف من الفرضيات    )أ (

أو تقديم مستوى معين من التأكـد أو        ) التقديرات المثلى (تكون تقديرات محايدة للناتج المحتمل      

إذا كان مقصودا منها تقديم مستوى كمي أو نوعي من التأكد، فقد تفصح شـركة               و.  من الكفاية 

  .التأمين عن هذا المستوى

 قد تفصح شـركة     مثالً.  مصدر المعلومات المستخدمة كمعطيات للفرضيات ذات األثر األكبر         )ب (

لومـات  وبالنسبة للمع.   من االثنينالتأمين عما إذا كانت المعطيات داخلية أو خارجية أو مزيجاً  

 فقد تفـصح شـركة التـأمين عـن          سنوياًالمشتقة من الدراسات التفصيلية التي ال يتم إنجازها         

  .المعايير المستخدمة في تحديد متى تم تحديث الدراسات وتاريخ آخر تحديث

  . مع أسعار السوق الملحوظة أو المعلومات المنشورة األخرىاتفتراضاإلمدى انسجام   )ج (

أخذ التجارب السابقة والظروف الحالية والوقائع المعياريـة بعـين          وصف للطريقة التي تم بها        )د (

وإذا كان من الطبيعي توقع عالقة بـين التجربـة          .   في إعداد التقديرات والفرضيات    اإلعتبار

 التـي تختلـف عـن       اتفتراضاإل إستخداموالنتائج المستقبلية فقد توضح شركة التأمين أسباب        

  .ختالفاإلالتجربة السابقة وأن تبين مدى 

وصف للطريقة التي وضعت بها شركة التأمين الفرضيات حول التوجهات المستقبلية كالتغيير              ) هـ ( 

 .في الوفاة وتكاليف الرعاية الصحية أو نتائج التقاضي

  .شرح لكيفية تعرف شركة التأمين على العالقة الترابطية بين الفرضيات المختلفة  )و (

 اإلختياريةعات والتخصيصات للعقود ذات ميزة المشاركة       سياسة شركة التأمين في تنفيذ التوزي       )ز (

والفرضيات ذات العالقة التي تظهر في البيانات المالية وطبيعة ومدى أي حالة عدم تأكد هامة               

حول مصالح حاملي الوثائق والمساهمين في الفائض غير الموزع المرتبط بتلك العقود وأثر أي              

لية أو على أي تغيير خالل الفترة فـي الـسياسة أو فـي              تغيير خالل الفترة على البيانات الما     

  .الفرضيات
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يضاف  إلى ذلك ومن أجـل       . طبيعة ومدى حاالت عدم التأكد التي تؤثر على فرضيات محددة           )ح (
 فقد تحتاج شركة التـأمين      ١  من معيار المحاسبة الدولي       ١٤١-١٢٥ بأحكام الفقرات    لتزاماإل

 إلى المعرفة الحالية أن يكون الناتج خالل        إستناداًعقول   من الممكن بشكل م    هإلى اإلفصاح عن أن   
 اتلتزام للمبالغ المسجلة إل   مادياً السنة المالية التالية والذي يختلف عن الفرضيات يحتاج تعديالً        

 على هـذا     إضافياً إرشاداً ١ من معيار المحاسبة الدولي      ١٢٩وتعطي الفقرة   .  وأصول التأمين 
  .اإلفصاح

  
 هذا المعيار الفرضيات المحددة التي ينبغي اإلفصاح عنها لكون الفرضيات المختلفـة قـد               ال يصف   ٣٣ تنفيذ

  .تكون أكثر أهمية ألنواع مختلفة من العقود
  

  التغيير في الفرضيات
  

من هذا المعيار من شركة التأمين اإلفصاح عن أثر التغيير فـي الفرضـيات              ) د(٣٧تتطلب الفقرة     ٣٤تنفيذ 
  الـذي    ٨ التأمين، وهو ما ينسجم مع معيار المحاسبة الـدولي           اتإلتزامل و المستخدمة لقياس أصو  

يتطلب اإلفصاح عن طبيعة ومقدار التغيير في تقديرات المحاسبة ذات األثر على الفترة الحاليـة أو                
  .ذات األثر المتوقع على الفترات المستقبلية

  
تحليل التغييرات حسب الفرضيات على الترتيب      عادة ما تكون الفرضيات متراكبة، وعندها قد يعتمد           ٣٥تنفيذ 

ولذلك فإن هذا المعيار ال يحدد صـيغة        .  الذي يتم فيه إجراء التحليل وقد يكون عشوائي إلى حد ما          
وهو ما سيسمح لشركة التأمين بتحليل التغييرات بطريقـة تلبـي           .  جامدة أو مضمون لهذا التحليل    

 فإن شركة التأمين قد     صحيحاًوإذا كان ذلك    .  لخاصةالهدف من اإلفصاح وتكون مناسبة لظروفها ا      
تفصح بشكل منفصل عن أثر التغييرات في الفرضيات المختلفة، وبشكل خاص إذا كان التغيير فـي                

وقد تصف شـركة التـأمين      .  بعض الفرضيات ذو أثر سلبي بينما يكون ذو آثار إيجابية في أخرى           
حددات الناتجة عـن تحليـل أثـر التغييـرات فـي             أثر حاالت التراكب بين الفرضيات والم      أيضاً

  .الفرضيات
  

قد تفصح شركة التأمين عن أثر التغييرات في الفرضيات قبل وبعد التأثير في إعادة التأمين المحتفظ                  ٣٦تنفيذ 
 برنـامج إعـادة     ومـدى  في طبيعة    جوهرياً تغييراًبه وبشكل خاص إذا كانت شركة التأمين تتوقع         

 الناشـئة   ئتمان عالقة بتحليل مخاطر اإل    وو إذا كان التحليل قبل إعادة التأمين ذ       التأمين الخاص بها، أ   
  .عن إعادة التأمين المحتفظ به

  

  التأمين والبنود ذات العالقةاتإلتزامالتغيير في 
  

من هذا المعيار من شركة التأمين اإلفصاح عن مطابقـات التغييـرات فـي              ) هـ (٣٧تتطلب الفقرة     ٣٧تنفيذ 
وال تحتـاج   .  كما تتطلب اإلفصاح عن الحركات في أصول إعـادة التـأمين          .   التأمينية اتلتزاماإل

شركة التأمين إلى فصل هذه الحركات في فئات واسعة  بل قد تقوم بذلك إذا كانت األشكال المختلفة                  
   -:وقد تتضمن هذه الحركات.  اتلتزاماإلمن التحليل أكثر مالئمة لألنواع المختلفة من 

  .لمسجلة في بداية أو نهاية الفترةالمبالغ ا  )أ (

  . التأمين اإلضافية الناشئة خالل الفترةاتإلتزام  )ب (

  .النقد المدفوع  )ج (

  . والنفقات التي تتضمنها األرباح أو الخسائرالدخل  )د (

  . المشتراة من أو المنقولة إلى شركات تأمين أخرىاتلتزاماإل)  هـ  (    
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ت المالية إلى عملة عرض مختلفة وعنـد        صافي تغييرات التحويل الناشئة عن ترجمة البيانا        )و (
  .ترجمة عمليات الصرف األجنبي إلى عملة عرض المؤسسة التي تعد التقرير المالي

  
 التأمينية وفي أصول إعادة التـأمين فـي كافـة           اتلتزاماإلتفصح شركة التأمين عن الحركات في         ٣٨تنفيذ 

  .البيانات المقارنةالفترات السابقة التي تعد عنها تقارير مالية تتضمن كامل 
  

 من شركة التأمين اإلفصاح عن الحركات في تكـاليف          أيضاًمن هذا المعيار    ) هـ (٣٧تتطلب الفقرة     ٣٩تنفيذ 

  -:وقد تفصح المطابقات عما يلي.  مناسباًالشراء المؤجلة إذا كان ذلك 

  .المبالغ المسجلة في بداية ونهاية الفترة  )أ (

  .ت خالل الفترةإستحقالمبالغ التي   )ب (

  .طفاء خالل الفترةاإل  )ج (

  .خسائر تخفيض القيمة المعترف بها خالل الفترة  )د (

  .الحركات األخرى مصنفة حسب السبب والنوع)  هـ (
  

ت باألصول غير الملموسة ذات العالقة بعقود التـأمين التـي يـتم             إعترفقد تكون شركة التأمين قد        ٤٠تنفيذ 
       ٣٨يتضمن معيـار المحاسـبة الـدولي        .   الحصول عليها من خالل اندماج أعمال أو نقل محفظة        

إلفصاح عن األصول غير الملموسة بما فيهـا متطلـب تقـديم    ل" األصول غير الملموسة متطلبات   " 

وال يتطلب هذا المعيار إفصاحات إضافية عن هـذه         . مطابقات للحركات في األصول غير الملموسة     
  .األصول

  

  وطبيعة ومدى المخاطر الناتجة من عقود التأمين
 ) من هذا المعيارأ٣٩- ٣٨ اتالفقر(

  

إن اإلفصاح عن المخاطرة والتوقيت وعدم التأكد حول التدفقات النقديـة المـستقبلية مبنـي علـى                   ٤١تنفيذ 

  -:األساسين التاليين

يجب أن يكون هناك توازن بين اإلفصاحات الكمية والنوعية بما يمكن المستخدمين من فهـم                 )أ (

  . المحتمل لهاطبيعة التعرض للخطر والتأثير

 مع الكيفية التي ترى فيهـا اإلدارة نـشاطاتها ومخاطرهـا            متوافقاًيجب أن يكون اإلفصاح       )ب (

  -:واألساليب التي تستخدمها إلدارة هذه المخاطر ومن شأن هذا األسلوب أن

ينتج عنه بيانات ذات قيمة تنبؤية أعلى من المعلومات المبنية على فرضيات وأساليب              )١(
رة  مثل دراسة قدرة شركة التأمين على التصرف في المواقف غير            ال تستخدمها اإلدا  

  .المواتية

يكون أكثر فاعلية في التكيف مع التغيير المستمر في إدارة المخاطر وتقنيـات اإلدارة               )٢(
  .والتطورات في البيئة الخارجية على مدى الزمن

  

 قد تقرر شركة التأمين فـي ضـوء     من هذا المعيار  أ  ٣٩-٣٨ضع اإلفصاحات لتلبية الفقرتين     عند و   ٤٢تنفيذ 
ظروفها كيف يمكن تجميع البيانات لعرض الصورة كاملة دون جمـع المعلومـات المختلفـة فـي                 

وقد تجمع شركة التأمين عقود تأمين فـي فئـات          .  خصائصها المادية حتى تكون المعلومات مفيدة     
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 مثـل   أموراً اإلعتبارفي  واسعة بطرق تناسب طبيعة المعلومات المطلوب اإلفصاح عنها وبما يأخذ           
وقد تتوافق هذه الفئات الواسعة مـع       .   المخاطرة المغطاة وخصائص العقود وأسس القياس المطبقة      

  .الفئات التي نشأت للحاجات التنظيمية والقانونية، إال أن هذا المعيار ال يتطلب ذلك
  

فإن تحديد األجـزاء القابلـة      ،  " التشغيلية القطاعات "٨الدولي إلعداد التقارير المالية     معيار  البموجب    ٤٣تنفيذ 
وقد تتبنى شركة التأمين أسلوبا مشابها من أجل        .  تحديد اإلدارة للموارد و تقييم األداء     لإلبالغ يعكس   

تحديد الفئات الواسعة من عقود التأمين لغايات اإلفصاح على الرغم من أنه قد يكون من المناسـب                 
 إذا حددت شـركة التـأمين نـشاط         على سبيل المثال  . لتاليفصل اإلفصاحات نزوال عند المستوى ا     

 ٨المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليـة       التأمين على الحياة كجزئية إلعداد التقارير المالية لمقاصد         
فقد يكون من المناسب عرض المعلومات المنفصلة عن التأمين على الحيـاة علـى سـبيل المثـال                  

   .تجميع والدخول السنوية في مرحلة الدفعوالدخول السنوية في مرحلة ال
  

  ]تم إلغائها [  ٤٤تنفيذ 

  
عند تحديد الفئات الواسعة لإلفصاح المنفصل قد تدرس شركة التأمين الحاجة إلـى اإلشـارة إلـى                   ٤٥تنفيذ

بهدف إعالم المستعملين عما إذا كان الناتج       (مستوى عدم التأكد الذي يشوب المخاطر المؤمن عليها         

 قد تفصح شركة التأمين عن بيانات عن        ومثالً.  مل أن يكون ضمن نطاق أوسع أو أضيق       من المحت 

التعرض عندما يكون هناك مبالغ هامة من مخصصات المطالبات المستحقة وغير المبلغ عنهـا أو               

  . )بشكل غير معتاد(أي حيثما تكون النواتج والمخاطر صعبة التقييم 
  

ح عن بيانات كافية حول الفئات الواسعة المحددة للسماح بالمطابقة مـع            قد يكون من العملي اإلفصا      ٤٦تنفيذ 

  .البنود الخطية في بيان المركز المالي
  

 عقود التأمين أكثر فائدة إذا كانت تبـين أيـة           ومدى المخاطر الناتجة من   تكون البيانات حول طبيعة       ٤٧تنفيذ 
التي يمكن أن تـؤثر     ) رى كاألدوات المالية  وبين عقود التأمين والبنود األخ    (عالقة بين عقود التأمين     

عالقة قد تكون ظاهرة للمستخدمين     أي   التعرض للمخاطر من خالل      مدى  يتبدل  . هذه المخاطر على  
 مـن  مزيـداً  إال أن    ،٧كما يتطلبه معيار التقرير   من خالل البيانات عن شروط وأحكام عقود التأمين         

  . في بعض الحاالتمفيداًاإلفصاح قد يكون 
  

  التأمينالناتجة من عقود مخاطر الاف إدارة المخاطر وسياسات تقليل أهد
  

من هذا المعيار من شركة التأمين اإلفصاح عن أهـدافها فـي إدارة المخـاطر               ) أ(٣٩تطلب الفقرة     ٤٨ تنفيذ

 تقدم هذه المناقـشة تـصوراً     .  الناشئة عن عقود التأمين وسياساتها الهادفة إلى تقليل هذه المخاطر         

 عن العقود المحددة والمميزة في وقت معين، حيث قد تفصح شركة التأمين عما              قيما ومستقالً إضافيا  

  -:يلي على سبيل المثال

إدارة المخاطرة للجهة المؤمنة، بما في ذلك مناقـشة اإلسـتقاللية           )مهام(هيكل وتنظيم مهمة      )أ (
  .والمسؤولية

مخـاطر نمـاذج اإلدارة   مثال مدى وطبيعة لمخاطر المؤمن لنظام قياس أو إعداد التقارير، ك          )ب (

 اإلجهاد، وكيف يمكن تكاملها في      إختبارالداخلية، وتحاليل الحساسية وتحاليل السيناريوهات و     

 لألسلوب المـستخدم إلـى      وقد يتضمن اإلفصاح المفيد ملخصا وصفياً     . النشاطات التشغيلية 

ب، وفتـرات   بما فيها فواصل الثقة، وتكرار عمليات الحـسا       (جانب الفرضيات والمؤشرات    

  .، ونقاط القوة والمحددات في األسلوب)المالحظة التاريخية
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أساليب شركة التأمين لقبول وقياس ومتابعة ومراقبة مخاطر التأمين وإستراتيجية اإلكتتـاب              )ج (
  . لضمان وجود تصنيف مخاطرة ومستويات أقساط مناسبة

 .ل المؤسسة بكاملهاالمدى الذي يتم عنده تقييم مخاطر التأمين وإدارتها على أسس تشم  )د (
  األساليب التي تستخدمها شركة التأمين لتحديد أو تحويل التعرض لمخاطرة التأمين وتجنـب               )هـ ( 

تركيزات المخاطرة غير المناسبة مثل حدود اإلحتفاظ وإدخال الخيارات في العقود وإعـادة             
  . التأمين

 .اتلتزامنظام إدارة األصول واإل  )و (

ديـن  ) مـشاركة ( ).أو المعطاة (ات المستلمة   لتزامومراقبة اإل أساليب شركة إلدارة ومتابعة       )ز (
 .إضافي أو رأسمال مساهم عند حدوث حادث معين

 

  ]تم إلغائها[ ٤٩تنفيذ 

  

  ]تم إلغائها[ ٥٠تنفيذ 
  

  مخاطر التأمين
  

من هذا المعيار اإلفصاح عن بيانات حول مخاطر التأمين ويمكن أن تكـون             ) ج(٣٩  تتطلب الفقرة     ٥١تنفيذ  
  -:فصاحات التي تلبي هذه المتطلبات مبنية على األسس التاليةاإل

 إلى مجلس اإلدارة والرئيس     معلومات عن مخاطر التأمين تتفق مع المعلومات المقدمة داخلياً          )أ (

بحيث يمكن للمستخدم تقييم الوضع المالي لشركة التأمين وأدائها         ) ولكن أقل تفصيال  (التنفيذي  

  ".ظر اإلدارةمن وجهة ن"وتدفقاتها النقدية 

معلومات حول التعرض للمخاطر قد تفيد عن تعرضات إجمالية وصافية من إعادة التـأمين                )ب (

أو سائر عوامل تخفيف المخاطر مثل كفاالت الكوارث الصادرة أو مزايا مـشاركة حامـل               (

 مـدى  فـي طبيعـة أو       جوهرياً تغييراً، وبشكل خاص إذا كان شركة التأمين تتوقع         )الوثيقة

 ئتمـان دة التأمين أو إذا كان التحليل قبل إعادة التأمين متصل بتحليل مخـاطر اإل             برنامج إعا 

  . الناشئة عن إعادة التأمين المحتفظ به

عند الحديث عن البيانات الكمية المتعلقة بمخاطر التأمين قد تفـصح شـركة التـأمين عـن                   )ج (

 وأثـر إعـادة     اتاضفتراإلاألساليب المستخدمة ونقاط القوة والمحددات في هذه األساليب، و        

  .التأمين ومشاركة حامل الوثيقة وسائر العوامل المخففة

 أكثر من بعد واحد، وعلى سـبيل المثـال قـد            إستعمالقد تصنف شركة التأمين المخاطر ب       )د (

تصنف شركة التأمين على الحياة العقود بناءا على كل من مستوى مخاطر التأمين ومـستوى         

اسب في بعض األحيان عرض هذه البيانـات بـشكل          وقد يكون من المن   . ستثمارمخاطر اإل 

  .مصفوفة

ـ نهاية كل فترة إعداد   إذا كان تعرض شركة التأمين للمخاطر في        )  هـ( رير ال يعكـس حقيقـة   ا التق

  .التعرض خالل الفترة فمن الممكن أن يكون من المفيد اإلفصاح عن ذلك
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  -:ا المعيار مناسبة من هذ٣٩قد تكون اإلفصاحات التالية المطلوبة بموجب الفقرة   )و (

حساسية الربح أو الخسارة وحقوق الملكية الواردة في التقـارير الماليـة للتغييـر فـي                 )١(
  .المتغيرات ذات األثر المادي عليها

  .تركيز مخاطر التأمين )٢(

  . التأمين في السنة السابقةاتإلتزامتطور  )٣(
  

   -:أ من الممكن أن تشمل اإلفصاحات عن مخاطرة التأمين ما يلي٥١تنفيذ
الـدفعات  (مثل الـسنويات  (معلومات حول طبيعة المخاطرة المغطاة، مع وصف موجز للفئة            )أ (

 والتقاعد والتأمين اآلخـر علـى الحيـاة وتـأمين      Annuities) المالية في فترات منتظمة
  ).اتلتزامالسيارات والممتلكات واإل

ـ             )ب ( ي تنفيـذ   معلومات حول الطبيعة العامة لخصائص المشاركة حيث يشارك حملة البوالص ف
العقود الفردية أو مجموعات العقود أو المنشآت، بمـا فـي ذلـك             ) والمخاطر ذات العالقة  (

  . الطبيعة العامة ألية صيغة مشاركة ومدى أي حرية تصرف تتمتع بها شركة التأمين

 على شركة التأمين أن تساهم فيه للحكومة أو أمـوال           محتمل إلتزاممعلومات حول أحكام أي       )ج (
ـ المخصصات، اإل "٣٧ كذلك معيار المحاسبة الدولي    رأنظ(ضمان أخر    ات واألصـول  لتزام

  ").المحتملة
  

  حساسية مخاطر التأمين
  

من المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليـة اإلفـصاح عـن الحـساسية             ) ١)(ج (٩٣  تتطلب الفقرة     ٥٢تنفيذ
 المؤشرات المختصرة،   لمخاطرة التأمين، وللسماح بتجميع ذو معنى تركز إفصاحات الحساسية على         

ات الحساسية يمكن أن توفر معلومات      إختبارأي الربح أو الخسارة وحقوق الملكية، وبالرغم من أن          
ات لها تحديدات، ويمكن لشركة التأمين اإلفـصاح عـن نـواحي القـوة              ختبارمفيدة إال أن هذه اإل    

  . والتحديدات لتحليالت الحساسية التي تم أداؤها
  

إفصاح كمي لآلثار علـى الـربح أو الخـسارة          :  أ بأسلوبين بديلين لهذا اإلفصاح     ٣٩فقرة  أ تسمح ال   ٥٢تنفيذ
)) ب(٣٩الفقـرة   (أو إفصاح نوعي وإفصاح عن األحكام والشروط        )) أ(٣٩الفقرة  (وحقوق الملكية   

وتقـديم  ) أ(٣٩حسب الفقرة   (ويمكن لشركة التأمين تقديم إفصاحات كمية عن بعض مخاطر التأمين           
لمخـاطر  ) ب(أ  ٣٩حسب الفقرة   (وعية عن الحساسية ومعلومات عن األحكام والشروط        معلومات ن 

  . التأمين األخرى
  

قد تتجنب اإلفصاحات اإلعالمية إعطاء تحليل حساسية مـضلل إذا كـان هنـاك غيـاب واضـح                    ٥٣تنفيذ 
هنـاك  وعلى سبيل المثال إذا كان      . للخصائص الخطية في الحساسيات للمتغيرات ذات األثر المادي       

 بالمئة يكون ذو أثـر      ١,١ بواقع   تغييراً بالمئة في متغير ذو أثر يمكن تجاهله إال أن           ١تغيير بواقع   
 بالمئـة دون توضـيح      ١مادي، فمن الممكن أن يكون من المضلل اإلفصاح عن أثر التغيير بواقع             

  .إضافي
  

وكـان تحليـل    ) أ(أ  ٥٣ الفقرة   ت شركة التأمين اإلفصاح عن تحليل كمي للحساسية حسب        إختارإذا   أ ٥٣تنفيذ
ات هامة بين المتغيرات الرئيسية فإنه يمكن لشركة التأمين إيضاح أثر       إرتباطالحساسية هذا ال يعكس     

  . اترتباطهذه اإل
  

  ]تم إلغائها[  ٥٤تنفيذ
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فإنه ) ب( أ ٣٩ت شركة التأمين اإلفصاح عن معلومات نوعية عن الحساسية حسب الفقرة            إختار إذا   أ  ٥٤تنفيذ
ب منها اإلفصاح عن أحكام وشروط عقود التأمين التي لها اثر جوهري على مبلغ وتوقيت وعدم                يطل

التيقن للتدفقات النقدية، ولتحقيق ذلك يمكن لشركة التأمين اإلفصاح عن المعلومات النوعية المقترحة             
ز  ٦٥ تطبيـق    – ٦٢ حول مخاطرة التأمين والفقرات تطبيق       ٥٨ تطبيق   – ٥١في الفقرات تطبيق    

 تقرر شركة التأمين في     ١٢ ومخاطرة السوق، وكما تم بيانه في الفقرة تطبيق          ئتمانحول مخاطرة اإل  
ظل ظروفها كيفية تجميعها للمعلومات لعرض الصورة الكلية بدون جمع المعلومات ذات خصائص             

أكثـر  مختلفة ومن الممكن أن تتوصل شركة التأمين إلى أن المعلومات النوعية بحاجة إلى أن تكون                
  . إنفصاال عن بعضها إذا لم تكن معززة بمعلومات كمية

  

  تركيزات مخاطر التأمين
  

من هذا المعيار إلى الحاجة لإلفصاح عن تركيزات مخاطر التأمين، وهي           ) ٢( )ج(٣٩  تشير الفقرة     ٥٥تنفيذ  
  -:التركيزات التي قد تنشأ عما يلي على سبيل المثال ال الحصر

من العقود المتصلة ببعضها مثل عقود تأمين مخاطر نادرة كبيـرة           عقد تأمين منفرد أو عدد        )أ (
  .الخطر كالزالزل

الحوادث المنفردة التي تعرض شركة التأمين لمخاطر تدخل ضمن نطاق أنواع مختلفة مـن                )ب (
عقود التأمين مثل حادث إرهابي كبير قد يعرض شركة التأمين للمخاطر بموجب عقد التأمين              

  .ات وتوقف األعمال والمسؤولية المدنيةعلى الحياة، وعلى الممتلك

إن التعرض إلى تغييرات غير متوقعة في المؤشرات، مثل التغيير غير المتوقعة في الوفيات                )ج (
  .البشرية أو في سلوك حامل الوثيقة

التعرض للتغييرات المحتملة الهامة في الظروف المالية للسوق والتي قد ينشأ عنها تغيير في                )د (
.  عندما تنخفض معدالت الفائدة بشكل كبير      مثالًودة لدى حامل الوثيقة،     قيمة الخيارات الموج  

  .قد يؤدي تراجع معدالت الفائدة وضمانات الدخل السنوي إلى خسائر هامة

المخاطر القانونية أو القضائية التي يمكن أن تسبب خسارة مفردة كبيرة أو التي قد يكون لها                )  هـ  (
  . أثر شامل على العديد من العقود

  .العالقات التبادلية والترابطية بين المخاطر المختلفة  )و (

حاالت غياب الخطية مثل مزايا وقف الخسائر أو زيادة الخسارة وبـشكل خـاص إذا كـان                   )ز (
المتغير الرئيسي قريبا من المستوى الذي ينبه إلى التغيير المـادي فـي التـدفقات النقديـة                 

  .المستقبلية

  .  التركيزات القطاعية والجغرافية  )ح (

قد يتضمن اإلفصاح عن التركيزات في مخاطر التأمين وصفا للخصائص المشتركة التي تميز كـل                 ٥٦نفيذ ت
ـ تركز وللتدليل على التعرض المحتمل قبل وبعد إعادة التأمين المحتفظ به مرفقـا بكافـة                  اتإلتزام

  .التأمين التي تتشارك معها في هذه الخاصية
  

خي لشركة التأمين حول المخاطر النادرة هائلة النتائج قد يكون أنـسب            إن اإلفصاح عن األداء التاري      ٥٧تنفيذ 
طريقة لمساعدة المستخدمين على تقييم عدم التأكد الذي يشوب التدفقات النقدية المترافقة مـع هـذه                

 سنة في المتوسـط ووقـع       ٥٠فإذا أخذنا عقد تأمين يغطي الزالزل المتوقع حدوثها كل          .  المخاطر
خالل مدة العقد الحالي فإن شركة التأمين ستقدم بيانات عن خسارة كبيـرة، وإذا              الحدث المؤمن منه    

ودون إفـصاح   . لم يكن الحدث المؤمن منه ليحدث خالل مد العقد فإن شركة التأمين ستبلغ عن ربح              
 سنة مـن  ٤٩كاف عن مصدر البيانات التاريخية سيكون من المضلل من شركة التأمين اإلبالغ عن        
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وقد يسيء المستخدمين تفسير قدرة شركة التـأمين        . ولة متبوعة بخسارة واحدة كبيرة    األرباح المعق 
ولذلك قد يكون مـن     . على المدى البعيد على توليد تدفقات نقدية على مدى دورة السنوات الخمسين           

تتغيـر  وإذا لـم    . المفيد وصف مدى التعرض للمخاطر من هذا النوع والتكرار المتوقع للخـسارة           
 كبير فإن اإلفصاح عن خبرة شركة التأمين في مجال هذا التعرض قد يكون أنـسب                 بشكل الظروف

  .طريقة لتوصيل البيانات عن التكرار المتوقع
  

ألسباب تنظيمية أو ألسباب أخرى تعد بعض المؤسسات بيانات مالية لغرض خاص بحيث تبلغ عن                 ٥٨تنفيذ 
 المعـايير الدوليـة     إستخدامب نات المالية   تعد البيا . اتإلتزاميات تعويض موازي ك   إحتياطكوارث أو   

 .ات ولكنها تعتبر مكون من حقوق الملكية      إلتزامات فهي ليست    حتياطأما اإل . إلعداد التقارير المالية  
  -: من المؤسسة اإلفصاح عن١ويتطلب معيار المحاسبة الدولي 

 ؛ في حقوق الملكيةياتحتياطاإلوصف طبيعة وغاية كل   )أ (

  ين فهم أهداف وسياسات وأساليب المنشأة إلدارة المال؛ ومعلومات تتيح للمستخدم )ب (

، وكيفية إدخال هذه المتطلبـات فـي        طبيعة أي متطلبات خاصة برأس المال مفروضة خارجياً         )ج (
ت خالل الفترة ألية متطلبات خاصة بـرأس المـال مفروضـة            إمتثلإدارة رأس المال، وما إذا      
  . خارجيا تكون خاضعة لها

  

  تطور المطالبات
  

خاضعة لإلعفـاء   (من هذا المعيار اإلفصاح عن بيانات تطور المطالبات         ) ٣( )ج(٣٩تتطلب الفقرة     ٥٩ يذتنف
بيان يطابق اإلفصاح اإلعالمي بين هذه البيانات وبين المبالغ الواردة في           ).  ٤٤ في الفقرة    اإلنتقالي

دية أو التطورات بشكل    وقد تفصح شركة التأمين عن تكاليف المطالبات غير االعتيا        .  المركز المالي 
  . في األداءاإلتجاهاتمنفصل بما يسمح للمستخدمين تحديد 

  
من هذا المعيار إن اإلفصاح عن تطـور المطالبـات غيـر          ) ٣) (ج(٣٩كما تم توضيحه في الفقرة        ٦٠تنفيذ 

 مطلوب بالنسبة للمطالبات التي يشوبها عدم التأكد فيما يتعلق بمبالغ وتوقيت دفع المطالبـات التـي               
وعليه فإن هذه اإلفصاحات ال تكون مطلوبة عادة لمعظـم عقـود            .  عادة ما تتم تسويتها خالل سنة     

 عادة لعقود دخل سنوي ألن      مطلوباًالتأمين على الحياة، كما أن اإلفصاح عن تطور المطالبات ليس           
  .كل دفعة دورية تنشأ في أثرها من مطالبة منفصلة ال يوجد عدم تأكد بخصوصها
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وقـد تقـدم األشـكال      .   صيغة محتملة واحدة لعرض بيانات تطور المطالبات       ٥يظهر المثال تنفيذ      ٦١تنفيذ 

وعلى الـرغم مـن أن      .   المعلومات حسب سنة الحادث وليس السنة التأمينية       مثالًالمحتملة األخرى   

لمعيار ال   التأمين مخصومة إال أن هذا ا      اتإلتزام إذا كانت    مفيداًالمثال يوضح الشكل الذي قد يكون       

  ). من هذا المعيار) أ(٢٥الفقرة (يتطلب الخصم 
  

  اإلفصاح عن تطور المطالبات: ٥المثال 
  

يبين النـصف   .   لجدول تطور المطالبات بالنسبة لشركة تأمين عام       محتمالً شكالًيوضح هذا المثال    
.  ة زمنيـة  األعلى من الجدول كيف تتطور تقديرات شركة التأمين لمجموع المطالبات على مدى فتر            

 وحـدة نقـد     ٦٨٠ قدرت شركة التأمين أنها ستدفع مطالبة بواقع         ١×٢٠فعلى سبيل المثال في نهاية      
 راجعت شركة   ٢×٢٠وفي نهاية   .  ١×٢٠عن أحداث مؤمنة ذات عالقة بعقود تأمين تم اكتتابها في           

  .دة نقد وح٦٧٣إلى ) المدفوعة والتي لم تدفع بعد (التأمين تقديرات المطالبات المتجمعة 
  

.  بيان المركز المـالي يطابق النصف السفلي من الجدول المطالبات المتجمعة مع المبالغ الظاهرة في           
يتم أوال طرح الدفعات المتجمعة للحصول على المطالبات المتجمعة غير المدفوعة لكل سـنة علـى    

الخصم للحصول   المطالبات مخصومة يتم طرح أثر       اتإلتزاموثانيا إذا كانت    .  أساس غير مخصوم  
  . بيان المركز الماليعلى المبالغ المسجلة في 

  

 المجموع ٥×٢٠ ٤×٢٠ ٣×٢٠ ٢×٢٠ ١×٢٠ سنة التأمين 
 عملة وحدة وحدة عملة وحدة عملة وحدة عملة وحدة عملة وحدة عملة 
       :تقديرات المطالبات المتجمعة

  ٩٦٨ ٩٢٠ ٨٢٣ ٩٧٠ ٦٨٠ في نهاية السنة التأمينية
   ٩٠٣ ٨٤٠ ٧٨٥ ٦٧٣ بعد سنة

    ٨٤٥ ٧٧٦ ٦٩٢ بعد سنتين
     ٧٧١ ٦٩٧ بعد ثالث سنوات
      ٧٠٢ بعد أربع سنوات

  ٩٦٨ ٩٠٣ ٨٤٥ ٧٧١ ٧٠٢ تقديرات المطالبات المتجمعة
  )٢١٧( )٣٥٠( )٥٧٠( )٦٨٩( )٧٠٢( الدفعات المتجمعة

 - ١,٦٦١ ٧٥١ ٥٥٣ ٢٧٥ ٨٢ 
 )٥٤٢( )٢٨٥( )١٧٥( )٦٨( )١٤( - أثر الخصم

  القيمة الحالية المعترف بها 
  بيان المركزي الماليفي 

 -    ١,١١٩ ٤٦٦ ٣٧٨ ٢٠٧ ٨٦  
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 ئتمانمخاطر معدل الفائدة ومخاطر اإل
  

من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية أن تفـصح شـركة التـأمين عـن               ) د(٩٣  تتطلب الفقرة     ٦٢تنفيذ  
 ٤٢- ٣١رة السيولة ومخاطرة السوق التي تتطلبها الفقرات         ومخاط ئتمانمعلومات حول مخاطرة اإل   

 إذا كانت عقود التأمين ضمن نطاقـه، ويـشمل هـذا            ٧من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       
   -:اإلفصاح ما يلي

 على المعلومات التي يـتم      بناءاًبيانات كمية مختصرة عن تعرض شركة التأمين لهذه المخاطر            )أ (
  ؛ و)٢٤كما هم معرفون في معيار المحاسبة الدولي (لموظفي إدارتها الرئيسيين تزويدها داخليا 

- ٣٦إلى المدى الذي لم تغطيه اإلفصاحات التي نوقشت أعاله المعلومات المبينة في الفقرات                )ب (
  .٧ من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ٤٢

  
يولة ومخاطرة السوق إما في البيانـات        ومخاطرة الس  ئتمانيمكن تقديم اإلفصاحات عن مخاطرة اإل     

المالية أو إدخالها باإلشارة إلى بيان أخر مثل مالحظة لإلدارة أو تقرير مخاطر يتوفر لمـستخدمي                
  . البيانات المالية حسب نفس األحكام مثل البيانات المالية وفي نفس الوقت

  
  ]تم إلغائها[  ٦٣تنفيذ 

  
 ومخـاطرة الـسيولة     ئتمانالذي يوفر المعلومات عن مخاطرة اإل       من الممكن أن يتضمن اإلفصاح        ٦٤تنفيذ  

  -:ومخاطرة السوق ما يلي

معلومات حول المدى الذي تقلل أو تزيد به الخصائص، مثل خصائص مشاركة حامل البوليصة                )أ (
  . لهذه المخاطر

ملخص للضمانات الهامة وللمستويات التي يحتمل عندها أن تغير ضمانات الـسوق أو أسـعار                )ب (
  . دة التدفقات النقدية لشركة التأمينالفائ

أساس تحديد عائدات اإلستثمار التي تقيد لحمل البوالص، مثل ما إذا كانت العائـدات ثابتـة أو                   )ج (
  .  أو كليا لتقدير شركة التأمينجزئياً على عائد أصول محددة أو خاضعة تعاقدياًمبنية 

  
  ئتمانمخاطرة اإل

  

 اإلفصاح عـن مخـاطرة      ٧ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية        من ٣٨ – ٣٦أ   تتطلب الفقرات      ٦٤تنفيذ
المخاطرة بأن ال يقوم احد أطراف اإلدارة الماليـة بتنفيـذ           " أنها   ئتمان، وتعرف مخاطرة اإل   ئتماناإل

وهكذا بالنسبة لعقد تأمين تشمل مخـاطرة       "  ويتسبب في أن يتحمل الطرف األخر خسارة مالية        إلتزام
هـا  إلتزامة بأن تتحمل شركة التأمين خسارة مالية ألن شركة إعادة التأمين ال تفي ب              المخاطر ئتماناإل

بموجب عقد إعادة التأمين، إلى جانب ذلك من الممكن أن تؤدي النزاعات مع شركة إعادة التـأمين                 
إلى انخفاض قيمة األصل الذي تم إعادة تأمينه العائد لشركة التـأمين، ومـن الممكـن أن تكـون                   

، مناسـباً ، وهكذا قد يكون إجراء إفصاح مماثل        ئتمانهذه النزاعات أثر مماثل لمخاطرة اإل     لمخاطرة  
  . ئتمانكما أن األرصدة المستحقة على الوكالء أو الوسطاء خاضعة كذلك لمخاطرة اإل

  
لـدفع  ب يعوض عقد الضمان المالي الخسارة التي يتحملها حامل العقد ألن دائنا معينا ال يقوم بإجراء ا           ٦٤تنفيذ

، ويتطلب المعيار الدولي إلعـداد التقـارير        ئتماناقه، وحامل العقد معرض لمخاطرة اإل     إستحقعند  
 هذه، غير أنه من وجهة نظر الجهـة         ئتمان أن يقدم حامل العقد إفصاحات عن مخاطرة اإل        ٧المالية  

  . إئتمانالمصدرة المخاطرة التي تتحملها هي مخاطرة تأمين وليست مخاطرة 
  

   ]تم إلغائها[  ٦٥تنفيذ 
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أ  تقوم الجهة المصدرة لعقد ضمان مالي بتقديم إفصاحات تمتثل للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية                ٦٥تنفيذ
ت الجهة المصدرة   إختار بالعقد وقياسه، وإذا     عتراف عند اإل  ٣٩ إذا طبقت معيار المحاسبة الدولي       ٧

 إلعداد التقارير المالية بـذلك أن تطبـق المعيـار           من المعيار الدولي  ) د (٤عندما تسمح لها الفقرة     
 بالعقد وقياسه فإن عليها تقـديم إفـصاحات تمتثـل           عتراف عند اإل  ٤الدولي إلعداد التقارير المالية     

   -:، الدالالت الرئيسية لذلك كما يلي٤للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 إفصاحات عن المطالبات الفعلية مقارنـة مـع         ٤ يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       )أ (

  . ، ولكنه ال يتطلب اإلفصاح عن القيمة العادلة للعقد)تطور المطالبات(التقديرات السابقة 

 إفصاحات عن القيمة العادلة للعقـد، ولكنـه ال          ٧بتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية         )ب (
  . يتطلب اإلفصاح عن تطور المطالبات

  

  ة السيولة مخاطر
  

اق سـتحق  اإلفصاح عن تحليل اإل    ٧من المعيار الدولي إلعداد التقارير الملية       ) أ (٣٩ب تتطلب الفقرة    ٦٥تنفيذ
اق ستحقاقات التعاقدية المتبقية، وبالنسبة لعقود التأمين يشير اإل       ستحقات المالية الذي يبين اإل    لتزاملإل

، وهذا يعتمـد علـى عوامـل    تعاقدياًنقدية المطلوبة التعاقدي للتاريخ المقدر عندما تحدث التدفقات ال 
مختلفة مثل وقوع الحدث المؤمن عليه وإمكانية اإلنقضاء غير أن المعيار الدولي إلعـداد التقـارير                

 يسمح لمختلف الممارسات المحاسبية القائمة لعقود التأمين أن تستمر، ونتيجة لذلك قـد ال               ٤المالية  
 تقديرات مفصلة للتدفقات النقدية لتحديد المبالغ التي تعترف بها فـي       تحتاج شركة التأمين إلى إجراء    

، ولتجنب طلب التقديرات المفصلة للتدفقات النقدية التـي هـي غيـر مطلوبـة               بيان المركز المالي  
 أن شـركة    ٤من المعيار الدولي إلعداد التقـارير الماليـة         ) ١)(د(٣٩ألغراض القياس تبين الفقرة     

من المعيار الدولي إلعـداد     ) أ (٣٩اق الذي تتطلبه الفقرة     ستحقلتقديم تحليل اإل  التأمين ليست بحاجة    
إذا أفـصحت عـن     ) اقات التعاقدية المتبقية لعقود التـأمين     ستحقأي الذي يبين اإل    (٧التقارير المالية   

  . بيان المركز الماليتحليل في التوقيت المقدر عن المبالغ المعترف بها في 
  

كة التأمين كذلك اإلفصاح عن وصف موجز لكيف يمكـن أن تتغيـر تـدفقات تحليـل                 يمكن لشر  ج  ٦٥تنفيذ
إذا مارس حامل البوليصة بطرق مختلفـة خيـارات         ) أو التحليل حسب التوقيت المقدر    (اق  ستحقاإل

، وإذا  Surrender قيمتـه النقديـة      إسترداد أو التنازل عن عقد التأمين على الحياة و        Lapse إنتهاء
 من المحتمل أن يكون حساسا ألسعار الفائدة فإنـه يمكـن            نتهاءأمين أن سلوك اإل   اعتبرت شركة الت  

لشركة التأمين اإلفصاح عن هذه الحقيقة وبيان ما إذا كانت اإلفصاحات عن مخاطرة السوق تعكس               
  . هذا اإلعتماد المتبادل

  

  مخاطرة السوق 
  

 للحساسية لكل نـوع مـن    تحليال٧ًقارير المالية من المعيار الدولي إلعداد الت) أ (٤٠تتطلب الفقرة  د  ٦٥تنفيذ
إعداد التقارير يبين أثر التغيرات الممكنة بشكل معقول فـي متغيـر            نهاية فترة   مخاطرة السوق في    

المخاطرة ذو العالقة على الربح أو الخسارة أو حقوق الملكية، وإذا لم يكن التغير الممكـن بـشكل                  
سيؤثر على الربح أو الخسارة أو حقوق الملكية فـإن علـى            معقول في متغير المخاطرة ذو العالقة       

من المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليـة       ) أ(٤٠المنشأة اإلفصاح عن هذه الحقيقة لإلمتثال للفقرة        
، والتغير الممكن بشكل معقول في متغير المخاطرة ذو العالقة قد ال يؤثر على الربح أو الخسارة                 ٧

   -:في األمثلة التالية
 تأمين غير تأمين على الحياة فإن التغيرات في أسعار الفائدة في الـسوق              إلتزامإذا لم يتم خصم       )أ (

  . لن تؤثر على الربح أو الخسارة
ـ  أثر مختلـف   من الممكن أن تستخدم بعض شركات التأمين عوامل تقييم تمزج معاً            )ب ( ات إفتراض

 إذا قامت شركة التأمين بتقييم أن       ات وغير المتعلقة بالسوق التي ال تتغير إال       فتراضالسوق واإل 
، وفي بعض الحاالت التغير الممكـن بـشكل         كافياًها الخاص بالتأمين المعترف به ليس       إلتزام

  .  التأمين المعترف بهإلتزاممعقول في متغير المخاطر ذو العالقة ال يؤثر على كفاية 
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ات األخرى المتعلقـة    فتراضالخصم أو اإل   في بعض النماذج المحاسبية تحدد الجهة المنظمة أسعار          هـ ٦٥تنفيذ
ات التأمين الخاصة بهـا، وال      إلتزامبمتغيرات مخاطرة السوق التي تستخدمها شركة التأمين لقياس         

ات لتعكس ظروف السوق الحالية في جميع األوقات، وفي         فتراضتقوم الجهة المنظمة بتعديل هذه اإل     
من المعيار الدولي إلعـداد التقـارير       ) أ(٤٠لفقرة  هذه الحاالت من الممكن أن تمتثل شركة التأمين ل        

   -:، وذلك باإلفصاح عما يلي٧الملية 

ات التي تضعها الجهة المنظمة على الربح أو الخسارة فتراضأثر التغير بشكل معقول في اإل  )أ (
  . أو حقوق الملكية

و  الذي وضعته الجهة المنظمة لن يتغير بالضرورة في نفس الوقت أفتراضحقيقة أن اإل  )ب (
  .  التغيرات في أسعار السوقبنفس المقدار أو في نفس االتجاه كما تعني ضمناً

  
 اإلجراءات لتقليل أثر التغيرات في ظـروف الـسوق،          إتخاذمن الممكن أن تستطيع شركة التأمين        و  ٦٥تنفيذ

ن أو  فعلى سبيل المثال قد يكون لشركة التأمين حرية التصرف لتغيير القيم المستردة من عقود التأمي              
 في مبلغ أو توقيت منافع حامل البوليصة الناجمة من خـصائص            تغييراًاق، أو تجري    ستحقمنافع اإل 

 أن تعتبر   ٧من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       ) أ(٤٠ال تتطلب الفقرة    . المشاركة اإلختيارية 
التغيرات التي تم اإلفـصاح     المنشآت األثر المحتمل إلجراءات اإلدارة المستقبلية التي قد تعادل أثر           

من المعيار الدولي إلعـداد التقـارير       ) ب(٤٠عنها في متغير المخاطرة ذو العالقة، غير أن الفقرة          
ات المستخدمة إلعداد تحليل للحـساسية،  فتراض تتطلب أن تفصح المنشأة عن األساليب واإل      ٧المالية  

ين أنها بحاجة إلى اإلفصاح عـن مـدى         ولإلمتثال لهذا المتطلب من الممكن أن تستنتج شركة التأم        
  . إجراءات اإلدارة المتوفرة وأثرها على تحليل الحساسية

  
 أسلوب يختلف عن األسلوب المبـين  إستخدامز تدير بعض شركات التأمين الحساسية لظروف السوق ب ٦٥تنفيذ

 تـستخدم بعـض     ، فعلى سبيل المثال   ٧من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       ) أ(٤٠في الفقرة   
شركات التأمين تحليال لحساسية القيمة الضمنية للتغيرات في مخـاطرة الـسوق، وتـسمح الفقـرة                

 أن تستخدم شركة التأمين تحليل الحـساسية        ٤من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       ) ٢)(د(٣٩
، ويتطلب المعيـار    ٧لمالية  من المعيار الدولي إلعداد التقارير ا     ) أ(٤٠هذا لتلبية المتطلب في الفقرة      
 أن تقدم شركة التـأمين      ٧ والمعيار الدولي إلعداد  التقارير المالية        ٤الدولي إلعداد التقارير المالية     

تحليالت الحساسية لجميع فئات األدوات المالية وعقود التأمين، ولكن من الممكن أن تستخدم شـركة               
ـ     التأمين أساليب مختلفة لمختلف الفئات، ويحدد ال        والمعيـار   ٤ ةمعيار الدولي إلعداد التقارير المالي

   -: األساليب التالية٧الدولي إلعداد التقارير المالية 

 ٧من المعيار الدولي إلعـداد التقـارير الماليـة          ) أ (٤٠تحليل الحساسية المبين في الفقرة        )أ (
   ؛لألدوات المالية أو عقود التأمين

 لألدوات الماليـة    ٧ الدولي إلعداد التقارير المالية       من المعيار  ٤١األسلوب المبين في الفقرة       )ب (
   أو ؛أو عقود التأمين

 لعقود  ٤من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       ) ٢)(د(٣٩األسلوب الذي تسمح به الفقرة        )ج (
  . التأمين

  

  التعرض لمخاطر معدالت الفائدة أو مخاطر السوق بموجب المشتقات الضمنية
  

من هذا المعيار من شركة التأمين اإلفصاح عن البيانات المتعلقـة بـالتعرض    ) هـ(٣٩رة  تتطلب القف   ٦٦تنفيذ 
لمخاطر معدالت الفائدة أو مخاطر السوق بموجب المشتقات الضمنية التي تتضمنها عقود التـأمين              

مثل (األساسية إذا لم تكن شركة التأمين مطالبة بقياس المشتقات الضمنية بالقيمة العادلة ولم تقم بذلك                
  ).خيارات الدخل السنوي المضمونة ومنافع الوفاة الدنيا المضمونة



 ٤ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
 إرشادات التنفيذ
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ومن األمثلة على عقد يتضمن خيار الدخل السنوي المضمون ذلك العقد يدفع فيه حامل الوثيقة قسطا                  ٦٧تنفيذ 
قطوع مبلغ م ) أ:  ( يمكن لحامل الوثيقة االختيار بين     اقستحقاإلوعند  .   لمدة ثالثين سنة    ثابتاً شهرياً

الدخل السنوي مدى الحياة بنسبة مضمونة منذ البدايـة         ) ب(ية التراكمية أو    ستثماريساوي القيمة اإل  
 الوثائق الذين يختارون الحصول على الدخل الـسنوي فـإن           ةوبالنسبة لحمل ).  أي منذ بداية العقد   (

ل كبير أو إذا بقي     خسارة هامة يمكن أن تلحق بشركة التأمين إذا كانت معدالت الفائدة منخفضة بشك            
تتعرض شركة التـأمين لكـل مـن مخـاطر     . حامل الوثيقة على قيد الحياة لفترة أطول من المعتاد  

ويحدث نقل مخاطر التأمين منذ البدايـة،       ).  مخاطر الوفاة (معدالت الفائدة ومخاطر التأمين الهامة      
التالي فإن العقد هو عقـد      وذلك ألن شركة التأمين قد حددت سعر مخاطر الوفاة في ذلك التاريخ وب            

وعالوة على ذلك فإن ميزة الدخل السنوي الضمنية المضمونة بذاتها تلبي تعريف            .  تأمين من البداية  
  .عقد التأمين وبالتالي يكون الفصل غير مطلوب

  
مـدة   ل إن المثال على العقد الذي يتضمن منافع وفاة مضمونة هو الذي يدفع فيه حامل الوثيقة أقساطاً                 ٦٨تنفيذ 

 الرصيد الباقي لـشراء     إستخدامويتم  .  ها في صندوق تبادلي   إستثمار سنة، ومعظم األقساط يتم      ٣٠
 أو التخلي تدفع شركة التأمين قيمة وحدات الـصندوق     اقستحقاإلوعند  . غطاء حياة ولتغطية النفقات   

 القيمة األعلى ممـا      الكامل، تدفع شركة التأمين    اقستحقاإلوعند الوفاة قبل    . التبادلي في ذلك التاريخ   
ويمكن اعتباره هذا العقد كعقد مركـب يـشتمل         .  مبلغ ثابت ) ب(القيمة الحالية للوحدة، و     ) ا: (يلي

عقد تأمين ضمني على الحياة تدفع بموجبـه منـافع          ) ب( صندوق تبادلي،    إستثمار) أ: (على ما يلي  
ذا كانت القيمة الحالية للوحدة أكثر      صفر إ (وفاة تساوي المبلغ المحدد وأقل من القيمة الحالية للوحدة          

  ).من المبلغ المحدد
  

 المشتقين الضمنيين يلبي تعريف عقد التأمين إذا كانت مخاطر التأمين هامة، إال أنه في               ينإن كال هذ    ٦٩تنفيذ 
وإذا .  كال الحالتين قد تكون مخاطر معدل الفائدة أو مخاطر السوق أكثر أهمية من مخاطر الوفـاة               

 الت الفائدة أو أسواق حقوق الملكية بشكل كبير فإن هذه الضمانات ستكون أقل كثيـراً              انخفضت معد 
 طبيعة الضمانات البعيدة المدى وحجم التعرضـات فقـد          اإلعتباروإذا أخذنا في    .  من سعر السوق  

وبالتالي قد تركز شركة التأمين على اإلفصاح عـن هـذه           .  جداًتواجه شركة التأمين خسائر فادحة      
  .ات بشكل خاصالتعرض

  
  -:قد تتضمن اإلفصاحات المفيدة عن هذه التعرضات ما يلي  ٧٠تنفيذ 

  .تحليل الحساسية المبين أعاله  )أ (

الفقـرة تنفيـذ    (البيانات المتعلقة بالمستويات عندما تبدأ هذه التعرضات باكتساب أثر مـادي              )ب (
  ).ب(٤٩

إلعـداد  معيـار الـدولي     الالقيمة العادلة للمشتقات الضمنية على الرغم من أن هذا المعيار و            )ج (
  . لم يطلبا اإلفصاح عن هذه القيمة العادلة ٧التقارير المالية 

  

  مؤشرات األداء الرئيسية

والتجديـد   اإلنقـضاء تقدم بعض شركات التأمين إفصاحات عما تعتبره مؤشرات أداء رئيسية  مثل   ٧١تنفيذ 
لمطالبات لكل عقد وأحجام األعمـال      وإجمالي مبلغ التأمين ومعدل التكلفة لكل مطالبة ومعدل عدد ا         
وال يتطلب هـذا المعيـار هـذه        .  الجديدة ونسبة المطالبات ونسبة المصروفات والمعامل المجمعة      

اإلفصاحات  إال أنها قد تكون مفيدة  لشركة التأمين من أجل توضيح أدائها المالي خـالل الفتـرة،                   
 .تدفقات النقدية المستقبليةوإلبراز المبلغ والتوقيت وعدم التأكد فيما يتعلق بال
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  ٥  الدولي إلعداد التقارير الماليةالمعيار
  

  محتفظ بها برسم البيع الاألصول غير المتداولة 
  ةفوالعمليات المتوق

  
 يناير ١٧تتضمن هذه النسخة التعديالت الناجمة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة حتى

٢٠٠٧.  

  

من قبل لجنة معايير المحاسبة الدولية في يونيو " ات المتوقفةالعملي "٣٥تم إصدار معيار المحاسبة الدولي 

١٩٩٨ .  

  

، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية بأن يستمر العمل بكافة المعايير والتفسيرات الصادرة ٢٠٠١وفي إبريل 

  . وحتى يتم تعديلها أو سحبها/ بموجب الدساتير السابقة ما لم

  

األصول غير المتداولة المحتفظ  "٥ار الدولي إلعداد التقارير المالية ، أصدر المجلس المعي٢٠٠٤وفي مارس 

  . ٣٥، والذي حّل محل معيار المحاسبة الدولي "بها برسم البيع والعمليات المتوقفة

  

 إلعداد التقارير ة الدوليالمعاييرمن خالل والوثائق المرفقة  ٥تم تعديل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  -:التاليةلية الما

  )٢٠٠٦الصادر في نوفمبر " (القطاعات التشغيلية " ٨ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية •

  )٢٠٠٧كما هو معدل في سبتمبر  " (ض البيانات المـاليـةرعـ "١ الدولي المحاسبة معيار •

  )٢٠٠٨كما هو معدل في " ( األعمالإندماج "٣ولي إلعداد التقارير المالية المعيار الد •

  )٢٠٠٨كما هو معدل في " ( والمنفصلة المالية الموحدة البيانات "٢٧  الدولي المحاسبة معيار •
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  المحتويات
  

  مقدمة ال
  

   ٥ التقارير المالية إلعدادالمعيار الدولي 

   العمليات المتوقفةمحتفظ بها برسم البيع والمتداولة الصول غير األ
  

  الهدف

   نطاقال

 محتفظ بها برسـم     أنهاعلى  )  مجموعات التصرف  أو(اولة  متدالصول غير   األتصنيف  

  البيع 

   عنها سيتم التنازل غير المتداولة التي األصول

 محتفظ بها   أنهاالمصنفة على   )  مجموعات التصرف  أو( غير المتداولة    األصولقياس  

  برسم البيع 

  )  التصرفةأو مجموع (ر المتداول غيلاألصقياس 

   يمة والقيود العاكسة القإنخفاضخسائر ب اإلعتراف

  رات على خطة البيع يالتغي

  واإلفصاح العرض

   العمليات المتوقفة عرض

  بالعمليات المستمرةالخسائر المتعلقة  وأ األرباح

 محـتفظ بهـا    أنهـا  التصرف المصنفة على     ة مجموع أو  غير المتداول  لاألص عرض

  برسم البيع 

  ضافية اإلفصاحات إلا

   نتقاليةإلاحكام األ

  النفاذتاريخ 

  ٣٥ المحاسبة الدولي معيارسحب 

  المالحق

  تعريف المصطلحاتأ  

  ملحق التطبيق ب 

  البيع عملية  إلكمال الفترة المطلوبة تمديد   

    إلعداد التقارير الماليةاألخرىتعديالت على المعايير الدولية الج 
  

    ٥المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية على المجلس  موافقة

   اتستنتاجاإل ساأس

  اآلراء المعارضة

   التنفيذإرشادات

  

  الفقرات
  ٦ -١مقدمة 

  

  

١  

٥ – ٢  

  

١٤ – ٦  

١٤ – ١٣  
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سـم البيـع والعمليـات    محتفظ بهـا بر المتداولة  الصول غير   األ "٥إن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       

وتوضـح  . جميع الفقرات لها نفس أثر الصالحية والنفاذ      . ج- والمالحق أ  ٤٥-١مذكور في الفقرات    " ةفالمتوق

 بالخط المائل فهو يرد   " أ"أما تعريف المصطلحات في الملحق      .  المبادئ الرئيسية  بالخط الغامق الفقرات المبينة   

 المصطلحات الخـاص    قائمةتعريفات المصطلحات األخرى في     وتظهر  .  في المعيار  للمرة األولى عند ذكره   

 في سياق الهدف    ٥يجب قراءة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية        . بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    

المقدمة إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليـة وإطـار تحـضير            ، وفي سياق    اتستنتاجاإلمنه وأساس   

السياسات المحاسبية والتغيرات فـي التقـديرات        "٨ويقدم معيار المحاسبة الدولي     .  عرض البيانات المالية  و

  .  وتطبيق السياسات المحاسبية في غياب اإلرشاد الصريحختيارأساساً إل" المحاسبية واألخطاء
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  مقدمة ال
  

   التقارير الماليةإلعداد المعيار الدولي إصدارأسباب 
   

محتفظ بها برسـم البيـع      المتداولة  الصول غير   األ "٥ التقارير المالية    إلعدادالمعيار الدولي   يبين      ١مقدمة  
ـ واألصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيـع          متطلبات تصنيف  "ةفوالعمليات المتوق   هاقياس

 ."المتوقفةعمليات ال" ٣٥ ويحل محل معيار المحاسبة الدولي وعرضها
  

ة لمجلـس   الرئيسياألهداف العالم هو أحد أنحاءمعايير المحاسبة في جميع بين  المقاربةن تحقيق  إ    ٢مقدمة  
 التي تبناها ستراتيجيات  إل ا إحدى كانت ،ذلك الهدف  وفي السعي لتحقيق  . معايير المحاسبة الدولية  

 توضـح    مذكرة تفاهم مع مجلس معايير المحاسبة المالية في الواليات المتحدة          إبرام هيالمجلس  
 مشروع مشترك قصير    بتنفيذ ان المجلس قام ،نتيجة لذلك التفاهم  و. المقاربةتحقيق  ب المجلسين   إلتزام
مبـادئ المحاسـبة    و التقارير الماليـة     إلعدادر الدولية   يات بين المعاي  ختالفإل ا تقليل بهدف   األجل

 خـارج   تناولهـا كـن   يمة للحل في زمن قصير نسبياً و      المقبولة عموماً والتي تكون قابل    األمريكية  
 .المشاريع الرئيسية

 
 خـر اآللمجلـس   لالحديثة  معايير  لل المجلسين    كال على دراسة  ذلك المشروع    وينطوي أحد جوانب      ٣مقدمة  

 من دراسـة   التقارير المالية    إلعدادالمعيار الدولي   وينشأ  . الجودة حلول محاسبية عالية     تبني بغية
 إنخفاضمحاسبة   –١٤٤ المحاسبة المالية رقم      معايير جلسبيان م لمعايير المحاسبة الدولية    مجلس  
 .٢٠٠١الصادر في عام ، التصرف بهاأو المعَمرة األصول  قيمة

 
المعَمرة  قيمة األصول    إنخفاض )١: ثالثة قضايا  ١٤٤ يان معايير المحاسبة المالية رقم    بويتناول      ٤مقدمة  

ـ و ول المحتفظ بهـا برسـم البيـع       األص تصنيف   )٢ هاإستخدامو  بها اإلحتفاظينبغي  التي    هاقياس

التي المعَمرة   قيمة األصول    إنخفاضقضية  إن  . العمليات المتوقفة  وعرضتصنيف  ) ٣ وعرضها
 التقارير  إلعدادات واسعة بين المعايير الدولية      إختالفها تنطوي على    إستخدامو  بها اإلحتفاظينبغي  

قابلة للحل  ات  ختالفإل ا ه لم يعتقد أن تلك    إال أن .  عموماً  األمريكية المقبولة  مبادئ المحاسبة المالية و 

في  األخريين القضيتين   بين كما اُعتقد أنه يجدر السعي إلى تحقيق المقاربة       . في وقت قصير نسبياً   

 . األجل المشروع قصير سياق
 

المحاسبة ايير   مع متطلبات بيان مع    ة كبير مقاربة التقارير المالية    إلعدادالمعيار الدولي   يحقق هذا       ٥مقدمة  
 أنهـا العمليات على تصنيف توقيت و،  باألصول المحتفظ بها برسم البيعالمتعلق ١٤٤الدولية رقم   

  .هذه العمليات وعرضة فمتوق
  

   التقارير الماليةإلعداد الرئيسية للمعيار الدولي الخصائص
  

  -: التقارير الماليةإلعدادالمعيار الدولي إن     ٦مقدمة 
  

  ." برسم البيعإلحتفاظا" تصنيف يتبنى  )أ (

معـا   التصرف بها  ينبغي أصول مجموعة   أنها على   ، مفهوم مجموعة التصرف   يستحدث  )ب (

المرتبطـة   اتلتزاماإل و ،ة واحد معاملة، كمجموعة في    طريق البيع أو بطرق أخرى    عن  

 .نقلها في المعاملةالتي سيتم  األصول بتلكمباشرة 

يتم البيع    محتفظ بها برسم   أنهالى  مصنفة ع الف   بأن األصول أو مجموعات التصر     يحدد  )ج (

  .، أيهما أقلالبيعحتى تكاليف ال  منهامطروحاًالعادلة القيمة  وأ بالمبلغ المسجل تسجيلها
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مجموعـة  مشمول فـي    ال، أو    بأن األصل المصنف على أنه محتفظ به برسم البيع         يحدد  )د (
  .هإستهالكمحتفظ بها برسم البيع، ال يتم  أنهامصنفة على تصرف 

ـ اإل، واألصـول و   أنه محتفظ به برسم البيـع       على صنفل الم  بأن األص  يحدد   )هـ ( ات لتزام
 عرضـها  يـتم    ، محتفظ بها برسم البيع    أنهامصنفة على   المشمولة في مجموعة تصرف     

  .بيان المركز المالي فيبشكل منفصل 

  -: ويستبدله بمتطلبات" المتوقفةالعمليات" ٣٥يسحب معيار المحاسبة الدولي   )و (
  

 ٣٥معيار المحاسبة الدولي    ويصنف  . متوقفة أنهاتصنيف العملية على     وقتتغير   )١(

) ب(وية بيـع ملزمـة      تفاقإل المنشأة   تاريخ إبرام ) أ(ة في   ف متوق أنهاالعملية على   

. ، أيهما يأتي أوال   دارة وإعالنه عن خطة تصرف رسمية     موافقة مجلس اإل  تاريخ  

 في تاريخ  متوقفة   أنهالية على   المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية العم      يصنف

أو عندما تتصرف المنـشأة      تصنيفها كمحتفظ بها برسم البيع       لمعاييرتلبية العملية   

 .بالعملية
  

 بيان الـدخل   في إظهارها بشكل منفصل     ينبغي العمليات المتوقفة  بأن نتائج    تحدد )٢(

 .الشامل
  

 معـايير تلبيـة   ، عندما ال يتم     ةف متوق أنها التصنيف بأثر رجعي لعملية على       تمنع )٣(

  .إعداد التقارير فترةما بعد ذلك التصنيف لغاية 
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   ٥إلعداد التقارير المالية المعيار الدولي 
  العمليات المتوقفةمحتفظ بها برسم البيع والاألصول غير المتداولة 

  
  الهدف

  
برسـم  المحتفظ بها   الهدف من هذا المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية هو تحديد محاسبة األصول             إن      ١

   -:المعيار يقتضيبالتحديد و. هااإلفصاح عنو العمليات المتوقفةعرض  والبيع
  

 وأ المـسجل  بـالمبلغ تصنيفها كمحتفظ بها برسم البيع       معايير تلبياألصول التي   أن يتم قياس      )أ (
 ؛ ول األصوهذه إستهالكتوقف ، و أيهما أقل-  البيع حتىتكاليفال  منهامطروحاًالقيمة العادلة 

  

 فـي بشكل منفـصل     تصنيفها كمحتفظ بها برسم البيع       معايير تلبيالتي  األصول  أن يتم عرض      )ب (
  . الشاملالدخلبشكل منفصل في بيان  العمليات المتوقفةنتائج عرض  وبيان المركز المالي

  

   نطاقال
  

 وكافـة   ∗عترف بها الم كافة األصول غير المتداولة    لهذا المعيار على     والعرضمتطلبات التصنيف   نطبق  ت    ٢

متطلبات القياس لهذا المعيار على كافة األصول غيـر المتداولـة           وتنطبق  .  للمنشأة مجموعات التصرف 

، ما عدا تلك األصول المدرجة في الفقـرة         )٤الموضحة في الفقرة    (ومجموعات التصرف   المعترف بها   

  . المشار إليه للمعيار وفقاً يستمر قياسهاالتي " ٥"

  
 عـرض " ١ لمعيار المحاسبة الدولي     وفقاً غير متداولة    أنهااألصول المصنفة على    عادة تصنيف   ال يتم إ      ٣

تـصنيفها  معـايير    تلبـي  أصول متداولة إلـى أن       أنهاعلى  ) ٢٠٠٣كما هو منقح عام     " (البيانات المالية 

تـي تعتبرهـا    الاألصول من الفئـة     كما ال يتم إعادة تصنيف      .  لهذا المعيار  وفقاًكمحتفظ بها برسم البيع     

ما لم تلبي معايير  متداولة   أنهاشرائها حصرياً بهدف إعادة البيع على        يتم   المنشأة عادة غير متداولة والتي    

  . هذا المعيار لوفقاًكمحتفظ بها برسم البيع تصنيفها 

  
، رةذات العالقة المباش   اتلتزاماإلمحتمل مع بعض    من ال ،  أحياناً بمجموعة من األصول   تتصرف المنشأة      ٤

أو ،  مجموعة من الوحدات المولدة للنقد    عبارة عن    مجموعة التصرف هذه     وتكون. معاملة واحدة  في   معا

ـ أية أصـول و   المجموعة  وقد تتضمن   . +نقدتوليد  وحدة   من   ، أو جزء  وحدة مفردة لتوليد النقد     اتإلتزام

مـن   ٥تثناة بموجب الفقرة    مسواألصول ال  المتداولة   اتلتزاماإلالمتداولة و صول  األ للمنشأة، بما في ذلك   

 المعيـار قياس لهذا   المتداول ضمن نطاق متطلبات ال     غير   وإذا كان األصل  .  المعيار متطلبات القياس لهذا  

، على المجموعـة بأكملهـا    متطلبات المقياس لهذا المعيار     تنطبق  ،  هو جزء من مجموعة تصرف معينة     

. ، أيهما أقل  البيعحتى  تكاليف  ال  منها مطروحاًدلة  العاالقيمة   وأ بالمبلغ المسجل  المجموعة   يتم قياس بحيث  

                                                 
ها خـالل   إستردادلسيولة، تكون األصول غير المتداولة هي أصول تتضمن مبالغ يتوقع           بالنسبة لألصول المصنفة وفقا لعرض ا       ∗

  . على تصنيف هذه األصول٣تنطبق الفقرة . فترة إعداد التقاريرأكثر من أثني عشر شهراً بعد 
 
إلستخدام المـستمر،   ما أن يتوقع نشوء التدفقات النقدية من أصل ما أو مجموعة من األصول بشكل رئيسي من البيع وليس من ا                     +

اً على التدفقات النقدية التي تنشأ من أصول أخرى، وتصبح مجموعة التصرف التي كانت جزءاً من وحدة توليد إعتمادتصبح أقل 
 . النقد وحدة منفصلة لتوليد النقد
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ـ اإلقياس األصـول و    متطلبات   ٢٣ و ١٩ و ١٨وتوضح الفقرات      ضـمن مجموعـة    المختلفـة  اتلتزام

  . التصرف

  
، أدناهالمعايير المدرجة   تغطيها  التي   ،على األصول التالية   *هذا المعيار قياس الخاصة ب  ال تنطبق أحكام ال       ٥

   -:و كجزء من مجموعة تصرفمفردة أإما كأصول 

  .")ائب الدخلضر" ١٢معيار المحاسبة الدولي (أصول الضريبة المؤجلة   )أ (

  . ")منافع الموظفين" ١٩معيار المحاسبة الدولي  ( الموظفينمنافع من تنشأاألصول التي   )ب (

 اإلعتـراف : األدوات الماليـة   " ٣٩معيار المحاسـبة الـدولي      نطاق  األصول المالية ضمن      )ج (
  ."والقياس

 لنموذج القيمة العادلة في معيـار المحاسـبة         وفقاً يتم محاسبتها  غير المتداولة التي     األصول  )د (
   ."العقارات اإلستثمارية " ٤٠الدولي 

 تكـاليف نقطـة البيـع        منها مطروحاً بالقيمة العادلة    يتم قياسها  غير المتداولة التي     األصول ) هـ ( 
  . "زراعةال " ٤١ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً المقدرة

 عقود التأمين كما هي محددة في المعيار الدولي إلعـداد التقـارير             بموجبتعاقدية  الحقوق  ال)  و(  
  . "عقود التأمين" ٤المالية 

  

ـ   أنهاعلى  ) ات التصرف أو مجموع (المتداولة  صول غير   األيف  نتص ا  محتفظ به
  برسم البيع

  

إذا كـان   على أنه محتفظ به برسم البيع       ) صرفتال أو مجموعة (المتداول   غير   األصلشأة  منالتصنف      ٦
  . المستمرستخداماإلمن خالل  وليس بيع معاملةخالل من  رئيسي بشكل مبلغه المسجل إستردادسيتم 

  
وضـعه   الفـوري فـي      لبيعل ) التصرف أو مجموعة (يجب أن يتوفر األصل     ،  وحتى يكون الحال كذلك       ٧

ب أن  ويج )أو مجموعات التصرف  (هذه األصول    لمبيعات عادية ومألوفة شروط تكون   رهنا فقط ب   الحالي
  .جداًمحتمل يكون بيعها أمر 

  
ة لبيع األصـل     بخط ملتزماًاإلدارة  المناسب من   مستوى  يجب أن يكون ال   ،  جداً وحتى يكون البيع محتمل         ٨

ضـافة  باإل. ل الخطةإكمايجب أن يكون قد بدأ برنامج نشط لتحديد المشتري و   و،  )أو مجموعة التصرف  (
نسبة إلى   بسعر معقول بال   لبيعل) التصرفأو مجموعة   ( يتم بشكل نشط تسويق األصل        يجب أن  ،ذلكإلى  

 به كبيع مكتمل خـالل سـنة        اإلعتراف مؤهالًيكون البيع   توقع أن   ي أن   كما ينبغي . قيمته العادلة الحالية  
 اإلجـراءات  تـشير  أن نبغيوي، ٩ ما هو مسموح به بموجب الفقرة إستثناء ب،واحدة من تاريخ التصنيف  
سيتم سـحب    ه، أو أن   على الخطة  هامة تغييرات  من غير المحتمل إجراء    إلى أنه المطلوبة إلكمال الخطة    

  . الخطة
  
 الفتـرة   وال يمنع تمديد  .  إكمال البيع ألكثر من سنة واحدة       فترة إلى تمديد الظروف   وأاألحداث  قد تؤدي       ٩

 برسـم البيـع إذا      على أنه محتفظ به   ) أو مجموعة التصرف  (صل  من تصنيف األ  المطلوب إلكمال البيع    
تبقـى   على أن المنشأة     ة كافي أدلة يوجدكان التأخير ناتج عن أحداث أو ظروف خارج سيطرة المنشأة و          

المعـايير   عندما يـتم تلبيـة     وسيكون الحال كذلك  . )أو مجموعة التصرف  (ملتزمة بخطتها لبيع األصل     
  ."ب" الملحق في الواردة

  

                                                 
عداد التقارير المالية األخرى    ، اللتان تقتضيان قياس األصول موضوع البحث وفقاً للمعايير الدولية إل          ١٩ و ١٨فيما عدا الفقرتين      *

 .المعمول بها
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عندما يكـون     أخرى متداولة بأصول غير متداولة   الصول غير   لأل عمليات تبادل  البيع    معامالت تتضمن  ١٠

  . " والمعداتوالمصانعالممتلكات  "١٦ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً تجاري جوهرلتبادل ل
  

، فإنها  حقاًحصرياً بهدف التصرف به ال    ) أو مجموعة تصرف  (تشتري المنشأة أصل غير متداول      عندما    ١١

 نـدماج اإل في تاريخ  برسم البيع    على أنه محتفظ به   ) أو مجموعة التصرف  ( األصل غير المتداول     تصنف

) ٩ ما هو مسموح به فـي الفقـرة          إستثناءب( ٨ السنة الواحدة في الفقرة      تم تلبية متطلب   فقط إذا    بالشراء

 لم يتم تلبيتها في ذلـك       ٨ و ٧ تينالفقر في   يتم تلبية أية معايير أخرى    أن   جداًوعندما يكون من المحتمل     

  .)خالل ثالثة أشهر عادة(  بالشراءندماجعقب اإلقصيرة زمنية التاريخ خالل فترة 
  

المنشأة أصـل غيـر   ال تصنف ، فترة إعداد التقارير بعد ٨ و٧الفقرتين  في المعايير الواردةإذا تم تلبية  ١٢

لكن . تلك البيانات المالية عند إصدارها    م البيع في     برس على أنه محتفظ به   ) أو مجموعة تصرف  (متداول  

تفصح ،  التصريح بإصدار البيانات المالية    ولكن قبل    فترة إعداد التقارير   بعد   تلك المعايير  يتم تلبية    عندما

   .في المالحظات) د(و )ب(و  )أ(٤١ المعلومات المحددة في الفقرة المنشأة عن
  

  ازل عنها  التنسيتممتداولة التي الاألصول غير 
   

سيتم التنازل عنه على أنه محتفظ به برسم ) أو مجموعة تصرف(أي أصل غير متداول المنشأة ال تصنف  ١٣

إذا  لكـن .  المـستمر  سـتخدام اإلخـالل   من   رئيسي بشكل    مبلغه المسجل  إستردادألنه سيتم   هذا  و. البيع

ـ  سيتم التنازل عنها المعايير الواردة     مجموعة التصرف التي     تإستوف  تعـرض ،  )ج-أ( ٣٢ي الفقـرة     ف

 في تـاريخ   ٣٤ و   ٣٣  للفقرتين وفقاًفة  التدفقات النقدية لمجموعة التصرف كعمليات متوق     النتائج و المنشأة  

 عنها سيتم التنازل التي  ) أو مجموعات التصرف  ( وتتضمن األصول غير المتداولة      .هاإستعمالالتوقف عن   

 أصـوال قتـصادي و  إلمرها ا ها حتى نهاية ع   ستخدامإ ينبغي)  تصرف أو مجموعات ( غير متداولة    أصوالً

  .  من بيعهابدالً إقفالهاسيتم ) أو مجموعات تصرف(غير متداولة 
  

  .  عنهالتنازل كما لو أنه قد تم ستخداماإلغير متداول تم سحبه مؤقتاً من بمحاسبة أصل المنشأة ال تقوم    ١٤
  

 محتفظ  أنهاصنفة على   الم) أو مجموعات التصرف  (قياس األصول غير المتداولة     
  بها برسم البيع

  

  ) أو مجموعة التصرف(األصل غير المتداول قياس 
  

 برسـم البيـع     المصنف على أنه محتفظ به    ) أو مجموعة تصرف  (المتداول   غير   األصلالمنشأة  تقيس    ١٥

  . ، أيهما أقلالبيعحتى تكاليف ال  منهامطروحاً العادلة  قيمتهوأ بمبلغه المسجل
  

معايير تصنيفه على أنه محتفظ به برسـم        يلبي  ) جموعة التصرف أو م (المشترى حديثاً    األصلن  إذا كا   ١٦

عنـد  ) أو مجموعة التـصرف   (قياس األصل    ١٥تطبيق الفقرة   سوف ينتج عن    ،  )١١ الفقرة   أنظر(البيع  

 منهـا   طروحـاً مأو قيمته العادلة    )  التكلفة مثالً(بمبلغه المسجل إذا لم يتم تصنيفه كذلك         األولي اإلعتراف

 إنـدماج كجزء مـن    ) أو مجموعة التصرف  (شراء األصل    إذا تم    لذلك . أيهما أقل  - التكاليف حتى البيع  

  . منها التكاليف حتى البيعمطروحاً بالقيمة العادلة يتم قياسه، األعمال
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أيـة   ويتم عـرض  . بقيمتها الحاليةالبيعحتى ، تقيس المنشأة التكاليف كان يتوقع حدوث البيع بعد سنةإذا  ١٧
 الخـسارة   وأ الـربح     حـسابات   نتيجة مرور الوقت في    تنشأة البيعحتى  زيادة في القيمة الحالية للتكاليف      

  . كتكلفة تمويل
  

المبـالغ    قيـاس البيع برسم محتفظ بهال) أو مجموعة التصرف(االولي لألصل تصنيف المباشرة قبل يتم   ١٨
لتقـارير   للمعايير الدولية إلعـداد ا     وفقاً)  في المجموعة  اتلتزاماإلوأو جميع األصول    (المسجلة لألصل   
  . المالية المعمول بها

  
 ضمن ال تندرج اتإلتزامو ألية أصول المسجلةمبالغ ال، فإن الالحق لمجموعة التصرفعند إعادة القياس  ١٩

 بهـا    محـتفظ  أنها مجموعة تصرف مصنفة على      مشمولة في لكنها  نطاق متطلبات القياس لهذا المعيار،      
قياس القيمـة   إعادة  قبل  المعمول بها    للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية       وفقاً، يتم قياسها    برسم البيع 

  .  منها التكاليف حتى البيع لمجموعة التصرفمطروحاًالعادلة 
  

  قيود العاكسةال القيمة وإنخفاض بخسائر اإلعتراف
   

أو مجموعة  (ة في قيمة األصل      أو الحق  أولية عملية تخفيض ي   القيمة أل  إنخفاض ةربخساالمنشأة  تعترف     ٢٠
  بهـا  اإلعترافإلى الحد الذي لم يتم فيه       ،   منها التكاليف حتى البيع    مطروحاًلقيمة العادلة   إلى ا ) التصرف

  .١٩ للفقرة وفقاً
  

 حتى البيع ألصل     منها التكاليف  مطروحاًية زيادة الحقة في القيمة العادلة       أل بربح معين المنشأة  تعترف     ٢١
 لهذا المعيـار أو     وفقاً  بها اإلعترافتم  التي   القيمة   نخفاضالتراكمية إل خسارة  ال، ولكن ليس بما يفوق      ما

  ." قيمة األصولإنخفاض" ٣٦ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً مسبقاً
  

ـ    مطروحاًبربح معين ألية زيادة الحقة في القيمة العادلة         المنشأة  تعترف    ٢٢ اليف حتـى البيـع      منهـا التك
   -:لمجموعة التصرف

 ولكن؛ ١٩ للفقرة وفقاً  بهاإلعترافلم يتم فيه إلى الحد الذي   )أ (
  

 لهذا المعيـار    وفقاً، إما   ا به اإلعترافتم  التي   القيمة   نخفاضالخسارة التراكمية إل  ليس بما يفوق      )ب (
 تكون ضمن نطاق    المتداولة التي غير  ، على األصول    ٣٦ لمعيار المحاسبة الدولي     وفقاً مسبقاًأو  
  . قياس لهذا المعياربات المتطل

  
من المبلـغ   تصرف  ال لمجموعة   المعترف بها ) ربح الحق أو أي   ( القيمة   إنخفاض ةرخسا) أو تزيد (تقلل    ٢٣

 ،لألصول غير المتداولة في المجموعة التي تكون ضمن نطاق متطلبات القياس لهـذا المعيـار              المسجل  
 ٣٦الـدولي   المحاسـبة   معيار   من   ١٢٢و" ب"و" أ "١٠٤لفقرات  موضح في ا   ال التخصيصحسب ترتيب   

  .)٢٠٠٤عام كما هو منقح (
  

أو (المتـداول   صل غير   األ بيع    تاريخ بحلول سابقاً غير المعترف بها   أو الخسائر     باألرباح اإلعترافيتم    ٢٤
   -:فيما يلي اإلعتراف بإلغاء وترد المتطلبات المتعلقة. اإلعتراف في تاريخ إلغاء )مجموعة التصرف

  

تلكـات  مللم) ٢٠٠٣عـام   كما هـو مـنقح       (١٦  من معيار المحاسبة الدولي    ٧٢-٦٧الفقرات    )أ (
  و، والمعداتوالمصانع

  

كما هو مـنقح    " (األصول غير الملموسة   " ٣٨ من معيار المحاسبة الدولي      ١١٧-١١٢الفقرات    )ب (
  . لألصول غير الملموسة) ٢٠٠٤عام 
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محتفظ به برسم البيع أو      مصنفاً على أنه     عندما يكون متداول  الر  األصل غي ) أو تطفئ (المنشأة  ال تستهلك     ٢٥

 فـي   ستمرارإلوينبغي ا . البيع برسم   امحتفظ به  أنها يكون جزء من مجموعة تصرف مصنفة على         عندما

 أنهـا مصنفة علـى    التصرف  المجموعة   اتإلتزامالمنسوبة إلى   الفائدة والمصاريف األخرى     ب اإلعتراف

  .م البيع برسامحتفظ به
  

  رات على خطة البيع يالتغي
  

لم يعد يـتم تلبيـة      لكن  ،  البيع محتفظ به برسم     على أنه ) أو مجموعة تصرف  ( أصالً   إذا صنفت المنشأة     ٢٦

 على أنه ) أو مجموعة التصرف  (ألصل  عن تصنيف ا  المنشأة  تتوقف  ،  ٩-٧المعايير الواردة في الفقرات     

  .محتفظ به برسم البيع

  
توقـف  يأو   (البيـع محتفظ به برسـم     تصنيفه على أنه    توقف  يأة األصل غير المتداول الذي      المنش تقيس  ٢٧

  -:أي من المبلغين التاليين، أيهما أقلب) البيع برسم اتضمينه في مجموعة تصرف مصنفة كمحتفظ به
  

، البيـع محتفظ به برسـم     على أنه   ) أو مجموعة التصرف  (مبلغه المسجل قبل تصنيف األصل        )أ (

لو لم يتم تصنيف األصـل        به اإلعترافكان سيتم    تقييم إطفاء أو إعادة      أو إستهالكمعدال ألي   

  ؛ والبيعمحتفظ به برسم على أنه ) أو مجموعة التصرف(
  

  .* القرار الالحق بعدم البيعفي تاريخ ستردادإل لمبلغه القابل  )ب (
  

تصنيفه على أنه   الذي يتوقف    لألصل غير المتداول     على المبلغ المسجل   تعديل مطلوب    أيالمنشأة   تشمل  ٢٨

  تلبيـة   فيهـا  التي ال يـتم    الفترة   فيمن العمليات المستمرة     +الربح أو الخسارة   في   البيعمحتفظ به برسم    

  الشامل الدخل بيان    العنوان في   التعديل في نفس   ذلكالمنشأة  وتعرض  . ٩-٧المعايير الواردة في الفقرات     

   .٣٧ للفقرة وفقاً المعترف بها، تإن وجدالخسائر،  أو األرباح المستخدم لعرض
  

ـ    أنها من مجموعة التصرف المصنفة على       ا مفردا إلتزام أو    المنشأة أصال  ألغتإذا    ٢٩ ا برسـم    محـتفظ به

 كمجموعة فقـط    سيتم بيعها  المتبقية من مجموعة التصرف التي       اتلتزاماإل األصول و  يستمر قياس ،  البيع

متداولـة  الغيـر   ، فإن األصول    ذلكل وخالفاً. ٩-٧ الفقرات    في المعايير الواردة  المجموعة   تإستوفإذا  

بـشكل   يتم قياسها    البيع برسم   اتصنيفها كمحتفظ به  معايير   بشكل فردي من المجموعة التي تلبي     المتبقية  

 . في ذلك التـاريخ     أيهما أقل  - البيع  منها التكاليف حتى   مطروحاً العادلة   قيمها مفرد بمبالغها المسجلة أو   

 للفقـرة   وفقـاً  البيع برسم   ا محتفظ به  أنها على   المعاييرأية أصول غير متداولة ال تلبي       يف  ويتوقف تصن 

٢٦ .  
  

   واإلفصاح العرض
  

اآلثار المالية للعمليات   تقييم   من مستخدمي البيانات المالية     تمكنعن معلومات    المنشأة وتفصح     تعرض ٣٠

  .)وعات التصرفأو مجم(المتداولة صول غير باأل التصرفعمليات وة المتوقف

                                                 
 هو المبلغ المسجل الـذي كـان سـيتم    ستردادإذا كان األصل غير المتداول جزء من وحدة توليد النقد، يكون مبلغه القابل لإل              *

 . ٣٦الدولي اإلعتراف به بعد تخصيص أية خسارة انخفاض قيمة تنشأ على تلك وحدة توليد النقد تلك وفقاً لمعيار المحاسبة 
 
ما لم يكن األصل عبارة عن ممتلكات ومصانع ومعدات أو أصل غير ملموس تم إعادة تقييمه وفقا لمعيار المحاسبة الـدولي                        +

 قبل تصنيفه على أنه محتفظ به برسم البيع، وينبغي في هذه الحالة معاملة التعديل كزيـادة          ٣٨ أو معيار المحاسبة الدولي      ١٦
 .يمأو نقصان إعادة تقي
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   العمليات المتوقفة عرض
  

 تقريرال وألغراض، تشغيلياً   تدفقات نقدية يمكن تمييزها بوضوح    و عمليات   من المنشأةعناصر  يتألف أحد     ٣١

توليد نقد أو مجموعة من     وحدة   هيالمنشأة   أحد عناصر    يكون،  وبعبارة أخرى . بقية المنشأة  عن،  المالي

  . ستخدام محتفظاً به لإلبينما يكونلنقد توليد اوحدات 

  
 محـتفظ   أنها على   اتم تصنيفه ي أو   التي إما يتم التصرف بها     المنشأة   أحد عناصر ة هي   فإن العملية المتوق    ٣٢

  ، وبها برسم البيع

   أو؛ من العمليات أو منطقة جغرافيةاألعمال من  منفصالًرئيسياً خطأشكل ت  )أ (

 أو منطقـة    األعمـال منفصل مـن    خط رئيسي   للتصرف ب  مفردة منسقة جزء من خطة     تشكل  )ب (
   أو ؛عملياتجغرافية من ال

 .مشتراة حصرياً بقصد إعادة البيعشركة تابعة تكون عبارة عن   )ج (
  
   -:عما يليالمنشأة تفصح    ٣٣

 -: ما يلي مجموعيتألف من  الشاملالدخل بيان في مبلغ مفرد  )أ (

  و ؛ةفالخسائر بعد الضريبة للعمليات المتوق وأاألرباح  )١(

  منهـا  مطروحـاً لقيمة العادلة    الخسائر بعد الضريبة المعترف بها في قياس ا        األرباح أو  )٢(
 التصرف التي   )مجموعات(عند التصرف باألصول أو مجموعة       أو   البيعحتى  تكاليف  ال

  .فة العملية المتوقتشكل
       

  -:إلى" أ"لبند امفرد في  الالمبلغتحليل   )ب (
 ؛فةل الضريبة للعمليات المتوقالخسائر ما قب وأالمصاريف واألرباح اإليرادات و )١(

من معيـار  المحاسـبة   ) ح( ٨١تقتضيه الفقرة   كما   ذو العالقة ف ضريبة الدخل    مصرو )٢(
 ؛١٢الدولي 

 منها التكاليف حتـى     مطروحاًقياس القيمة العادلة    األرباح المعترف بها في     الخسائر أو    )٣(
ل العمليـة   التصرف التي تشك   )مجموعات(مجموعة  صول أو   باأل عند التصرف أو  البيع  

  و ؛المتوقفة

من معيـار المحاسـبة     ) ح( ٨١ذو العالقة كما تقتضيه الفقرة      ف ضريبة الدخل    مصرو )٤(
  . ١٢الدولي 

  
 الدخل بيان   وإذا تم عرضه في   .  الشامل الدخل بيان   فيالتحليل في المالحظات أو     يمكن عرض   

 لمنفـص بشكل   أي،  ةعلى أنه مرتبط بالعمليات المتوقف    محدد  القسم  ال في   ، ينبغي عرضه  الشامل
تكون عبارة عن شـركات     التحليل لمجموعات التصرف التي     ال يطلب    .عن العمليات المستمرة  

  بالشراء ندماجاإل برسم البيع عند     افظ به محت أنهاايير تصنيفها على     حديثاً تلبي مع   مشتراة تابعة
   .)١١ الفقرة أنظر(

  

لعمليـات  ل يـة تمويلال و يةسـتثمار إلية وا لتـشغي المنسوبة إلى األنشطة ال   لتدفقات النقدية   صافي ا   )ج (
في البيانات المالية، وال تطلب     إلفصاحات إما في المالحظات أو      ا ويمكن عرض هذه  . المتوقفة

 حـديثاً تلبـي     مشتراةابعة   شركات ت   عبارة عن  التصرف التي هي  اإلفصاحات لمجموعات    هذه
  . )١١ الفقرة أنظر( بالشراء ندماجاإلع عند محتفظ بها برسم البي أنهاعلى  تصنيفها معايير



  ٥المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  

 لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة حق التأليف ل©   ٦٧٦

ويمكن . مبلغ الدخل من العمليات المستمرة والعمليات المتوقفة المنسوبة إلى مالكي الشركة األم             )د (
  عرض هذه اإلفصاحات إما في المالحظات أو في بيان الدخل الشامل

  
 ٨١كور في الفقرة    إذا قامت المنشاة بعرض مكونات الربح أو الخسارة في بيان دخل منفصل كما هو مذ              . أ٣٣

، فيتم عرض قسم معرف على أن له عالقة         )٢٠٠٧كما تم تعديله في عام       (١من معيار المحاسبة الدولي     
  . بالعمليات المتوقفة في ذلك البيان المنفصل

  
 في البيانات الماليـة بحيـث       المعروضةرات السابقة    للفت ٣٣عرض اإلفصاحات في الفقرة     المنشأة  تعيد    ٣٤

  .يتم عرضها آلخر فترة بنهاية فترة إعداد التقاريراحات بجميع العمليات التي تم إيقافها  اإلفصتتعلق
  

 المرتبطة مباشرة   العمليات المتوقفة  في   سابقاً التي تم عرضها  مبالغ  الالتعديالت في الفترة الحالية على        إن ٣٥
وينبغـي  . المتوقفـة يـات   بشكل منفصل فـي العمل    يتم تصنيفها   عملية متوقفة في فترة سابقة      صرف ب بالت

تنـشأ فيهـا هـذه     الظروف التي قـد  لىمثلة عوتتضمن األ .  هذه التعديالت  مقدارطبيعة و اإلفصاح عن   
   -:التعديالت ما يلي

الشراء وقضايا  سعر  حل تعديالت   ، مثل   معاملة التصرف  بنود من   تنشأ الشكوك التي    حل مسائل   )أ (
 .ريتالتعويض مع المش

،  قبل التصرف به وتكون مرتبطة مباشرة به       مكَونمن عمليات ال   تنشأالتي  حل مسائل الشكوك      )ب (
 .  قبل البائع منالمحتفظ بها اتضمان المنتجات إلتزامات البيئية ولتزاماإلمثل 

 بمعاملـة ، شريطة أن يكون التـسديد مـرتبط مباشـرة           منافع الموظفين ات خطة   إلتزامتسديد    )ج (
  . التصرف

  

عمليـات  محتفظ به برسم البيع، فإن نتائج        المنشأة على أنه     وناتأحد مك إذا توقفت المنشأة عن تصنيف        ٣٦

 ا وتـضمينه  ايتم إعادة تصنيفه   ٣٥-٣٣ للفقرات   وفقاً العمليات المتوقفة  في   سابقاً تم عرضه  الذي   مكَونلا

على أنه تم   لفترات السابقة   وتوصف مبالغ ا   .المعروضةمستمرة لجميع الفترات    العمليات  ال من   الدخلفي  

  .ضهاإعادة عر
  

  الخسائر المتعلقة بالعمليات المستمرة  وأ األرباح
  

المصنف على أنه   ) أو مجموعة التصرف  (المتداول  ل غير   األصقياس  أو خسائر من إعادة      إن أية أرباح    ٣٧
 مـن  ةر الخساوأح الرب في حساب يتم شملها  المتوقفة العملية تعريف   ال يلبي الذي  و برسم البيع    محتفظ به 

  . تمرةالمسعمليات ال
  

 محتفظ بهـا    أنها المصنفة على     أو مجموعة التصرف   عرض األصل غير المتداول   
  برسم البيع 

  

أصـول مجموعـة    على أنه محتفظ به برسـم البيـع و          المصنف المنشأة األصل غير المتداول   تعرض    ٣٨

ركز بيان الم منفصل عن األصول األخرى في      بشكل  برسم البيع    محتفظ بها    أنهاعلى  التصرف المصنفة   

  محتفظ بها برسم البيع بشكل منفصل      أنهاالمصنفة على   تصرف  المجموعة   اتإلتزاميتم عرض    و .المالي

 اتلتزاماإلالفئات الرئيسية لألصول و   ويتم اإلفصاح عن    . بيان المركز المالي   األخرى في    اتلتزاماإلعن  

 ، أو في المالحظـات    الماليبيان المركز    في إما    محتفظ بها برسم البيع بشكل منفصل      أنهاعلى  المصنفة  

معتـرف   دخل أو مصروف تراكمي   المنشأة بشكل منفصل أي     وتعرض   ،٣٩ به الفقرة    تسمح ما   إستثناءب
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مصنف علـى أنـه     ) أو مجموعة تصرف  (داول  ل غير مت   المتعلقة بأص  في بيان الدخل الشامل اآلخر    به  

  . محتفظ به برسم البيع
  

 محتفظ بهـا    أنهاعلى  تصنيفها  تلبي معايير    حديثاً   مشتراةة  شركة تابع هي  إذا كانت مجموعة التصرف       ٣٩
 اإلفصاح عن الفئات الرئيـسية لألصـول        ال يطلب ،  )١١ الفقرة   أنظر( بالشراء   ندماجبرسم البيع عند اإل   

   . اتلتزاماإلو
  

ـ أصـول و  المعروضة لألصول غير المتداولـة أو        المبالغ   عرضالمنشأة تصنيف أو    ال تعيد     ٤٠  اتإلتزام
 محتفظ بها برسم البيع في الميزانيات العمومية للفترات الـسابقة           أنهاالمصنفة على   عات التصرف   مجمو

  . يتم عرضها آلخر فترة بيان المركز الماليعكس التصنيف في ل
  

   ضافيةاإلفصاحات اإل
  

المتداول  صل غير األتصنيف  الحظات في الفترة التي تم فيها       المنشأة عن المعلومات التالية في الم     تفصح    ٤١
  -:ه محتفظ به برسم البيع أو تم بيعهعلى أن) التصرفأو مجموعة (

  ؛)أو مجموعة التصرف(وصف لألصل غير المتداول   )أ (

، والطريقـة والتوقيـت   ة المتوقععملية التصرف، أو المؤدية إلى وصف لحقائق وظروف البيع     )ب (
  ؛ذلك التصرفالمتوقعين ل

 في بشكل منفصل    تكن معروضة إذا لم   ، و ٢٢-٢٠ات   للفقر وفقاً المعترف بها  الربح أو الخسارة    )ج (
   ؛األرباح أو الخسائر الذي يتضمن تلك  الشاملالدخل في بيان العنوان،  الشاملالدخلبيان 

أو (عرض األصـل غيـر المتـداول         فيهتم  ي الذي    التقريري ، القطاع  للتطبيق حيثما كان قابالً    )د (
  ."القطاعات التشغيلية " ٨ارير المالية للمعيار الدولي إلعداد التق وفقاً) مجموعة التصرف

  
صـل  األر الخطة لبيع    يقرار تغي  إتخاذالمنشأة في فترة    تفصح  ،  ٢٩ أو   ٢٦تم تطبيق أي من الفقرتين      إذا    ٤٢

لقرار وأثر القـرار     ا تخاذ للحقائق والظروف المؤدية إل    عن وصف  )التصرفأو مجموعة   (المتداول  غير  
  .يتم عرضهاترات سابقة على نتائج العمليات للفترة وأي ف

  
  اإلنتقالية حكام األ

  

 أو(قبلي على األصـول غيـر المتداولـة         أثر مست ب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       يتم تطبيق هذا   ٤٣

يع والعمليات التـي تلبـي       برسم الب  امحتفظ به  أنهامعايير تصنيفها على    التي تلبي   ) مجموعات التصرف 

هـذا  المنـشأة متطلبـات     ويمكن أن تطبق    . لمعيارهذا ا نفاذ  قفة بعد تاريخ    معايير تصنيفها كعمليات متو   

 أنهاعلى   تصنيفها   معاييرالتي تلبي   ) فأو مجموعات التصر  (على جميع األصول غير المتداولة      المعيار  

 يسبقمتوقفة بعد أي تاريخ      عمليات   أنهامعايير تصنيفها على    والعمليات التي تلبي    محتفظ بها برسم البيع     

شريطة أنه يكون قد تم الحصول على التقييمات والمعلومات األخـرى الالزمـة              ،المعيارهذا  اريخ نفاذ   ت

  .لتطبيق هذا المعيار في الوقت الذي تم فيه أصالً تلبية تلك المعايير
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  تاريخ النفاذ
 

  

 ويفـضل . التـاريخ  ذلك   أو بعد  ٢٠٠٥ يناير ١ في   التي تبدأ للفترات السنوية   المنشأة هذا المعيار    تطبق     ٤٤
 ينبغي عليها اإلفصاح عن     ،٢٠٠٥ يناير ١لفترة تبدأ قبل    المعيار  هذا  إذا طبقت المنشأ    و .التطبيق المبكر 
  . تلك الحقيقية

  
المصطلحات المستخدمة فـي المعـايير      ) ٢٠٠٧كما تم تعديله في عام       (١عدل معيار المحاسبة الدولي      أ ٤٤

ويجب . أ٣٣ وأضاف الفقرة    ٣٨ و ٣ضافة لذلك، عدل المعيار الفقرات      وإ. الدولية إلعداد التقارير المالية   
وإذا .  أو بعد ذلـك    ٢٠٠٩ يناير   ١على المنشأة تطبيق هذه التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في            

لفتـرة سـابقة، فينبغـي    ) ٢٠٠٧كما تم تعديله في عام  (١قامت المنشأة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي   
  . عديالت على تلك الفترة السابقةتطبيق الت

  
؛ ويجـب علـى المنـشأة       .٣٣الفقرة  ) ٢٠٠٨كما تم تعديله في عام       (٢٧ب أضاف معيار المحاسبة الدولي      ٤٤

وإذا قامـت المنـشأة   .  أو بعد ذلك٢٠٠٩ يوليو  ١تطبيق ذلك التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في          
لفتـرة سـابقة، فينبغـي تطبيـق     ) ٢٠٠٨تم تعديله في عـام  كما   (٢٧بتطبيق معيار المحاسبة الدولي   
  . وينبغي تطبيق التعديل بأثر رجعي. التعديالت على تلك الفترة السابقة

  

   ٣٥سحب معيار المحاسبة الدولي 
  

  . "العمليات المتوقفة " ٣٥هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي يحل   ٤٥



  ٥المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 

     ٦٧٩   لجنة معايير المحاسبة الدولية            مؤسسة    أليف ل   حق الت   ©   

   أالملحق
  

  تعريف المصطلحات 
  

  . المعيارهذا  جزء ال يتجزأ من لحق هوالمهذا 
  

  وحدة توليد نقد

  

وتعتبـر   من األصول التي تولد تدفقات نقديـة واردة           قابلة للتحديد  أصغر مجموعة   

مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الواردة من أصول أو مجموعـات أصـول     

  .أخرى
  

  أحد مكونات المنشأة

  
 تقريـر تي يمكن تمييزها بوضوح، تشغيلياً وألغراض ال      العمليات والتدفقات النقدية ال    

  .المالي، عن بقية المنشأة
  

  التكاليف حتى البيع 

  
، )مجموعة التـصرف  أو  (التكاليف المتزايدة المنسوبة مباشرة إلى التصرف باألصل         

  .  تكاليف التمويل ومصروف ضريبة الدخلإستثناءب
  

  األصل المتداول

  
  -: أنه متداول عندماعلىاألصل تصنف المنشأة  

 في الدورة التشغيلية العادية استهالكه أو ه بيعتقصد أو  األصلتوقع تحقيقت  )أ (
  للمنشأة؛ 

 ؛ حتفظ به بشكل رئيسي ألغراض المتاجرةت  )ب (
  أوفترة إعداد التقارير؛ بعد خالل إثني عشر شهراً  األصلتوقع تحقيقت  )ج (
ار المحاسبة الدولي كما هو محدد في معي(نقد معادل نقد أو األصل عبارة عن   )د (

إثني عشر ستعمال لتسوية إلتزام ما لمدة إلما لم يكن مقيد التبادل أو ا) ٧
  .فترة إعداد التقارير على األقل بعدشهراً 

  

  العملية المتوقفة 

  
  و: تم التصرف به أو يتم تصنيفه على أنه محتفظ به برسم البيعأحد مكونات المنشأة 

  

   من العمليات، عمال أو منطقة جغرافيةاأل  منيمثل خط رئيسي منفصلو  )أ (

عمال األ  منخط رئيسي منفصليكون جزء من خطة منسقة مفردة للتصرف ب  )ب (

   من العمليات، أوأو منطقة جغرافية

  . بغرض إعادة البيعيكون عبارة عن شركة تابعة يتم شرائها حصرياً  )ج (
  

  مجموعة التصرف 

  
و غير ذلـك، كمجموعـة فـي        مجموعة من األصول يتم التصرف بها معا، بالبيع أ         

ات المرتبطة مباشرة بتلك األصول التي سـيتم نقلهـا فـي            لتزاممعاملة واحدة، واإل  

 األعمال في حـال كانـت       إندماجوتتضمن المجموعة الشهرة المشتراة في      . المعاملة

 لمتطلبات الفقـرات    وفقاً خصصت لها الشهرة     وحدة توليد نقد  المجموعة عبارة عن    

كما هو منقح في    " ( قيمة األصول  إنخفاض " ٣٦محاسبة الدولي    من معيار ال   ٨٧-٨٠

  .أو إذا كانت عملية ضمن وحدة توليد النقد تلك) ٢٠٠٤العام 
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  القيمة العادلة

  

 بين أطراف مطلعة وراغبة فـي       إلتزامالمبلغ الذي يمكن به مبادلة األصل أو تسوية          

  .تجاري على أساس معاملة

  

   شراء مؤكدإلتزام

  

 مع طرف غير ذي صلة، يكون ملزماً لكال الطرفين وغالباً ما يكـون قـابالً                إتفاق 

 .يحدد كافة الشروط الهامة؛ بما في ذلك سعر ووقـت المعـامالت  ) أ( لإلنفاذ قانونياً

 .  جداًأداء محتمل يتضمن شرطاً جزائياً واسع النطاق بشكل كاٍف لضمان ) ب(
  

  جداًمرجحة 

  

  .محتملة كونها مرجحة إلى حد كبير أكثر من 

  

  األصل غير المتداول

  

  .األصل المتداولاألصل الذي ال يلبي تعريف  

  

  محتمل

  

  . حدوثه مرجح أكثر من عدم حدوثه 

  

 

ــل   ــغ القابـ المبلـ

   ستردادلإل

  

، أيهمـا   هإستخدام ةقيم  أو البيعالتكاليف حتى    منها   مطروحاً صل لأل القيمة العادلة  

  .أعلى

  

   ستخدامقيمة اإل

  

 سـتخدام ن تنشأ مـن اإل أيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة التي يتوقع       الق 

 .نتاجيإل في نهاية عمره ابه ومن التصرف  ماالمستمر ألصل
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  " ب"الملحق 
  

  ملحق التطبيق
   

  . هذا الملحق هو جزء ال يتجزأ من هذا المعيار
  

  ع تمديد الفترة المطلوبة إلكمال عملية البي
  

أو مجموعـة   (، ال يمنع تمديد الفترة المطلوبة إلكمال البيع تصنيف األصل           ٩كما هو مشار في الفقرة         ١ب

 أحداث أو ظروف خارج سيطرة المنشأة        عن  التأخير نتجعلى أنه محتفظ به برسم البيع إذا        ) التصرف

 لذلك  .)أو مجموعة التصرف  (ا لبيع األصل     بأن المنشأة تبقى ملتزمة بخطته     ة كافي وإذا كانت توجد أدلة   

مثل هذه   التي تنشأ فيها      في الحاالت التالية   ينطبق ٨متطلب السنة الواحدة في الفقرة       من   ستثناءإلفإن ا 

  -:الظروف وأاألحداث 
  

تتوقـع  ) تـصرف الأو مجموعة   (متداول  الصل غير   األفسها بخطة لبيع    في تاريخ إلزام المنشأة ن      )أ (

أو مجموعـة   ( األصـل    نقل شروطاً على    سيفرضون) مشتريليس ال (بشكل معقول بأن اآلخرين     

  -:، و الفترة المطلوبة إلكمال البيعبما يؤدي الى تحديد) التصرف

 الحـصول علـى     إلى أن يتم   الشروط   تلكاإلجراءات الضرورية للرد على     ال يمكن البدء ب    )١(

  و ،شراء مؤكد إلتزام

  . خالل سنة واحدةجداًمحتمل هو كد مؤالشراء ال إلتزامإن  )٢(
  

ن بطريقـة غيـر     يفرض المشتري أو آخرو     لذلك نتيجة، و  شراء مؤكد  إلتزامصل المنشأة على    تح  )ب (

على أنـه    مسبقاً المصنف) صرفتالأو مجموعة   (المتداول  صل غير   األ نقلمتوقعة شروطاً على    

   و:دد الفترة المطلوبة إلكمال البيعبرسم البيع مما سوف يممحتفظ به 

    و، المناسب للرد على الشروط في الوقتالالزمةاإلجراءات  إتخاذتم  )١(

)٢( لعوامل التأخيرممالئحل توقع ايجاد ي  .  
  

صل األ ال يتم بيع  نتيجة لذلك    غير محتملة، و   سابقاًظروف اعتبرت   تنشأ  ،  خالل فترة السنة األولى     )ج (

 على أنه محتفظ به برسم البيع في نهاية تلك          سابقاًالمصنف  ) أو مجموعة التصرف  (المتداول  غير  

  و: سنةال

ورية للـرد علـى التغييـر فـي          المنشأة إجراءات ضـر    تإتخذخالل فترة السنة األولى      )١(

   ،الظروف

 نظـراً ،   وبسعر معقـول   بشكل نشط ) مجموعة التصرف (غير المتداول   صل  األ تداوليتم   )٢(

    و،لتغيير في الظروفل

  .٨و ٧ الفقرتين في يتم تلبية المعايير الواردة )٣(
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   جالملحق
   
  إلعداد التقارير المالية األخرى معايير الدولية تعديالت على الال
   

 .أو بعد ذلك التاريخ    ٢٠٠٥ يناير١ للفترات السنوية التي تبدأ في       الملحق هذا   الواردة في التعديالت  يتم تطبيق   

 .المبكرة للفترة لتلكهذه التعديالت يتم تطبيق ، مبكرةمنشأة هذا المعيار لفترة الإذا طبقت و
  

****  

 المعايير الدولية إلعداد     في ٢٠٠٤عام  ال هذا المعيار في     عند إصدار  الملحقالواردة في هذا    عديالت  التتم دمج   

  .الكتاب المنشورة في هذا الصلة ذات التقارير المالية
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    ٥ إلعداد التقارير الماليةمعيار الدولي الموافقة المجلس على 
  

  
األصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم        "٥ قارير المالية المعيار الدولي إلعداد الت   تمت الموافقة على إصدار     

 مجلس معايير المحاسبة الدولية البالغ عـددهم        أعضاء من أصل    عضواً ١٢من قبل   "  والعمليات المتوقفة  البيع

 بعد أسـاس    المعارضةرائهم  آ وترد. معارضته لذلك  والسيد شميد  كوب   السيدحيث أبدى كل من     . أربعة عشر 

  .٥ في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية اتستنتاجاإل

  

  سير ديفيد تويدي                 الرئيس

  ثوماس إي جونز                 نائب الرئيس

  ماري إي بارث

  جورج برونز-هانز

  أنتوني تي كوب

  روبرت بي جارنيت

  جيلبرت جيالرد

  جيمس جيه ليسنرينغ

  وارن ماكريجور

  باتريشيا إل أومالي

   كيه شميدهاري

  جون تي سميث

  جيوفري وايتينغتون

  تاتسومي يامادا
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  المحتويات 
  

   حولاتستنتاجاإلس اأس

  ٥ التقارير المالية إلعدادالمعيار الدولي 

   العمليات المتوقفةمحتفظ بها برسم البيع وال  غير المتداولةصولاأل

  
  الفقرات   

  

  ٧ – ١إستنتاج  المقدمة 

  ١٤ – ٨إستنتاج  إلعداد التقارير الماليةنطاق تطبيق المعيار الدولي 

 محتفظ بها   أنهاتصنيف األصول غير المتداولة التي سيتم التصرف بها على          
  برسم البيع 

  ٢٧ –١٥إستنتاج

  ٢٧ –  ٢٥إستنتاج  األصول التي سيتم استبدالها بأصول أخرى غير متداولة

  ٥١ – ٢٨ إستنتاج  قياس األصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع

  ٤١ – ٣٩ إستنتاج  تصرفال قيمة األصول لمجموعة إنخفاضتخصيص خسارة 

  ٤٥ – ٤٢ إستنتاج  األصول المشتراة حديثاً

  ٤٦ إستنتاج   منها التكاليف حتى البيع مطروحاً بالزيادات الالحقة في القيمة العادلة اإلعتراف

 التي تم قياسها، قبـل       القيمة واألرباح الالحقة لألصول    إنخفاض بخسائر   اإلعتراف
 لمعيار دولـي    وفقاً محتفظ بها برسم البيع، بمبالغ معاد تقييمها         أنهاتصنيفها على   

  آخر إلعداد التقارير المالية

  ٤٨– ٤٧ إستنتاج

  ٥١– ٤٩ إستنتاج   محتفظ بها برسم البيعأنهاقياس األصول المعاد تصنيفها على 

المشتراة والمحتفظ بها حـصرياً     إلغاء اإلعفاء من التوحيد للشركات التابعة       
  بهدف إعادة البيع 

  ٥٥– ٥٢ إستنتاج

  ٥٨ - ٥٦ إستنتاج  عرض األصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع 

  ٧٢– ٥٩ إستنتاج  توقيت تصنيف العمليات المتوقفة وتعريفها

  ٧٧– ٧٣ إستنتاج  عرض العمليات المتوقفة 

  ٧٩– ٧٨ إستنتاج  نتقالية إلالترتيبات ا

  ٨٣– ٨٠ إستنتاج  المصطلحات 

  ٨٤ إستنتاج  ٤ملخص التغييرات عن مسودة العرض 

  ٨٥ إستنتاج  ١٤٤مقارنة مع جوانب ذات صلة في بيان معايير المحاسبة المالية 

    ٥ المعارضة حول المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية راءاآل

 
  



  ٥لمالية المعيار الدولي إلعداد التقارير ا
  أساس اإلستنتاجات
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  اتستنتاجأساس اإل
  ٥ارير المالية لمعيار الدولي إلعداد التقل

   األصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة
  

   . منهجزءاًه ليس لكن، ٥المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية   هذااتستنتاجاإلس اأسيرافق 
  

  المقدمة 
  

 التوصـل إلـى     ات مجلس معايير المحاسـبة الدوليـة فـي        إعتبار هذا   اتستنتاجاإليلخص أساس    ١إستنتاج
األصـول غيـر المتداولـة       "  ٥في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية         الواردة في  اتستنتاجاإل

وقد أولى مختلف أعضاء المجلس أهمية أكبر لـبعض         ". المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة     
  . العوامل دون غيرها

  
إلى جـدول    قصير األجل لتحقيق المقاربة   ضافة مشروع   وافق المجلس على إ   ،  ٢٠٠٢  سبتمبرفي  و ٢إستنتاج

 بين المعايير الدولية إلعداد التقارير      اتختالفإلا في تقليل المشروع  من  هدف  ويتمثل ال . أعماله النشط 
 نسبياً  خالل فترة زمنية قصيرة    هاحلالتي يمكن   المقبولة عموماً   األمريكية  المالية والمبادئ المحاسبية    

 مشروع مـشترك مـع مجلـس    هو عبارة عن المشروع  و. ج المشاريع الرئيسية  تناولها خار ويمكن  
   . عايير المحاسبة المالية األمريكيم

  
مـن   بخـصوص كـل      اآلخرن على مراجعة مداوالت     كل من المجلسي   إتفق ،كجزء من المشروع  و ٣إستنتاج

 أسـاس لتحقيـق   ك جـودة  األكثـر  الحل   إختيار، و المواضيع المحتملة المنتقاة حول تحقيق المقاربة     
 بـأن أي     من قبل المجلسين، هنـاك توقـع       مؤخراًتمت دراستها   بالنسبة للمواضيع التي    و. المقاربة
  .جودة سيكون لديه الحل األعلى على نطاق أوسع ذلك الموضوع مؤخراًيناقش مجلس 

  
الماليـة،  ة  المحاسبمعايير  مجلس   من قبل    مؤخراًتمت دراستها   كجزء من مراجعة المواضيع التي      و ٤إستنتاج

األصـول   قيمـة    إنخفاضمحاسبة  " ١٤٤ رقم   المحاسبة المالية ناقش المجلس متطلبات بيان معايير      
ولـم  . فةمتوقالعمليات  ال برسم البيع و   باألصول المحتفظ بها  ، حيث ترتبط    "المعمرة أو التصرف بها   

مة األصول   قي خفاضإنب المتعلقة   ١٤٤ رقم   المالية متطلبات بيان معايير المحاسبة       في المجلسينظر  
 بحـث ال مناقشتها في مشروع     يتم قيمة هذه األصول هي قضية       إنخفاضإن  . ستخدامالمحتفظ بها لإل  

   .حول القياس الذي يقوده مجلس معايير المحاسبة الكنديمجلس معايير المحاسبة الدولية ب الخاص
  

 متطلبات بيان معايير المحاسـبة      اختلفت،  ٥ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       إلى أن تم إصدار    ٥إستنتاج
متوقفة عن المعـايير الدوليـة      العمليات  األصول المحتفظ بها برسم البيع وال      حول ١٤٤ رقم   المالية

  -:لتقارير المالية بالطرق التاليةإلعداد ا
  

  يـتم تـصنيف     أن ١٤٤  رقـم   المحاسبة المالية  معايير بيان   يقتضي،  معايير محددة  تلبية   إذا تم   )أ (
ويعاد قياس  .  محتفظ بها برسم البيع    أنها على    التصرف فيها  ينبغيول غير المتداولة التي     األص

 أيهما أقـل    -  البيع  منها التكاليف حتى   مطروحاً العادلةالقيمة   وأ المبلغ المسجل بهذه األصول   
 تـصنيف المعايير الدولية إلعداد التقـارير الماليـة        ولم تقتضي   . ها أو إطفائها  إستهالكوال يتم   

 عـن    بطريقة مختلفـة   قياسها بشكل منفصل أو     التصرف بها األصول غير المتداولة التي سيتم      
 . األصول غير المتداولة األخرى

  

 عـن تعريـف   مختلفـاً  ١٤٤ الماليـة تعريف العمليات المتوقفة في بيان معايير المحاسبة    كان    )ب (
 هـذه   كمـا أن عـرض     "ةالعمليات المتوقف " ٣٥ في معيار المحاسبة الدولي      العمليات المتوقفة 

 .مختلفاً أيضاًكال المعيارين كان  في المطلوبالعمليات 
  
 أنهـا  علـى     تصنيف األصول  إستحداثأن   المجلس   إستخلص ،ر أدناه مناقش بتفصيل أكث   هو    وكما ٦إستنتاج

المعلومات المتوفرة لمستخدمي البيانات المالية حـول       يحسن بشكل كبير من     محتفظ بها برسم البيع     
  .ينبغي بيعهاالتي األصول 



  ٥المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  اتستنتاجأساس اإل

 لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة حق التأليف ل©   ٦٨٦

األصول غير المتداولة وعـرض     ب التصرف"بعنوان   ٤عرض  النشر المجلس مقترحاته في مسودة       ٧إستنتاج
 أكتـوبر  ٢٤  المالحظـات فـي    ستالم مع تحديد موعد نهائي إل     ٢٠٠٣ يوليو في   "العمليات المتوقفة 

  . حول مسودة العرض رسالة مالحظات ٨٠ المجلس أكثر من إستلموقد . ٢٠٠٣
  

  الدولي إلعداد التقارير المالية  المعيار  تطبيقنطاق
   

المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليـة      هذا   تطبيق   أنه ينبغي  ٤في مسودة العرض     المجلس   إقترح  ٨إستنتاج
   -:ميع األصول غير المتداولة فيما عداعلى ج

  ،الشهرة  )أ (

 اإلعتـراف : الماليـة دوات  ألا  "٣٩األدوات المالية ضمن نطاق معيار المحاسبة الـدولي           )ب (
 ،"والقياس

  و ،بموجب عقود اإليجاراألصول المالية   )ج (

  .منافع الموظفين منة المؤجلة واألصول الناشئة أصول الضريب  )د (
  

قد تسبب في   " غير متداول "مصطلح   إستخدامأن   التطبيق، الحظ المجلس     نطاقعند إعادة النظر في       ٩إستنتاج
  -:المشاكل التالية

يقصد منها بشكل واضح أن تنـدرج        بهدف إعادة البيع كانت      ي يتم شرائها  التاالصول  إن    )أ (

صول المتداولة  أل ضمن تعريف ا   أيضاً تندرج ولكنها   ٤ مسودة العرض     تطبيق نطاق ضمن

على األصول التي تم تصنيفها      أيضاًوقد انطبق هذا الحال     . مستثناةقد يعتقد بأنها    ف وبالتالي

  .شهراً عشر إثنيتحقيقها خالل   اآلنيتوقع غير متداولة لكن أنهاعلى 

 .لعرض السيولة وفقاً المعروضةصول األعلى التطبيق نطاق ينطبق لم يكن واضحاً كيف   )ب (
  

 وفقاًمتداولة   غير   أنهاعلى   األصول المصنفة    من المقصود إعادة تصنيف   الحظ المجلس بأنه لم يكن        ١٠إستنتاج

نيـة   أصول متداولة ببـساطة بـسبب        أنها على   "ليةعرض البيانات الما   "١لمعيار المحاسبة الدولي    

قرر و. منشأة من قبل ال    المتوقع ستخداماإلمن   شهراً عشر   ثنيإلابيعها أو ألنها وصلت نهاية      اإلدارة  

 غير  أنها بأن األصول المصنفة على      ٥ح في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية        المجلس أن يوض  

 محـتفظ بهـا     أنهاعلى  تصنيفها  معايير   تلبي   إلى أن كأصول متداولة   تصنيفها  ال يتم إعادة    متداولة  

 أنها األصول من فئة تعتبرها المنشأة عادة على         وعالوة على ذلك، فإن   . لهذا المعيار  وفقاًبرسم البيع   

ما لـم    متداولة   أنها على   ال يتم تصنيفها   حصري بهدف إعادة البيع      شرائها بشكل تم  يغير متداولة و  

  .لمعيارهذا ا لوفقاً محتفظ بها برسم البيع أنهاتصنيفها على معايير  تلبي
  

غيـر  " ه ينبغي فهم مصطلحأنلعرض السيولة، قرر المجلس  وفقاً المعروضةألصول وفيما يتعلق با ١١إستنتاج

مـن   شـهر  ١٢ها خالل أكثر مـن  إسترداد أصول تتضمن مبالغ متوقع على أنه يشير إلى  "متداول

  .ميةتاريخ الميزانية العمو
  

 غير أنها من الفئة التي تعتبرها عادة المنشأة على األصولجميع تكون هذه التوضيحات بأن تضمن  ١٢إستنتاج

  .المعيارهذا متداولة ضمن نطاق 
  

والحـظ أن   . ٤ فـي مـسودة العـرض        ةات النطاق المقترح  إستثناء في   أيضاًأعاد المجلس النظر     ١٣إستنتاج

لي إلعداد التقارير المالية تنطبق على جميع األصول غيـر          لمعيار الدو عرض ا متطلبات تصنيف و  

فيما يتعلق بمتطلبـات    و .قياسمتطلبات ال فقط ب ات  إستثناء أي   أنه ينبغي أن ترتبط    إستنتجوالمتداولة  
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 مـسبقاً  تم تـسجيلها  ) ١  : ( فقط إذاً  المتداولة  األصول غير  إستثناءأنه ينبغي   المجلس  قرر   ،القياس

 تكان) ٢ ( أو  الخسارة وأالربح   حسابتغيرات في القيمة العادلة في       بال اإلعترافبالقيمة العادلة مع    

أنـه  المجلس  قرر  لذلك  .  منها التكاليف حتى البيع    مطروحاًهناك صعوبات في تحديد قيمتها العادلة       

  -: المعيار هذا األصول غير المتداولة التالية فقط من متطلبات القياس فيإستثناءينبغي 
 

 

 الـربح   يرات في القيمة العادلة في حساب      بالتغ اإلعتراف  مع  بالقيمة العادلة  مسبقاًمسجلة  األصول ال 
   -:أو الخسارة

  * .٣٩األصول المالية ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي   )أ (

 نموذج القيمـة العادلـة فـي معيـار          إستخدامب محاسبتهااألصول غير المتداولة التي تم        )ب (
  ."ريةالعقارات اإلستثما "٤٠المحاسبة 

 نقطـة البيـع     تكاليف  منها مطروحاًاألصول غير المتداولة التي تم قياسها بالقيمة العادلة           )ج (
  . "الزراعة " ٤١ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً المقدرة

  
  -:تحديد قيمتها العادلة صعوبات في يوجد بشأنهااألصول التي  

  .أصول الضريبة المؤجلة  )أ (

 .منافع الموظفيناألصول الناشئة من   )ب (
 .األصول الناشئة من عقود التأمين  )ج (

  
 ولكنه الحظ ١٤٤ بيان معايير المحاسبة المالية       نطاق ختلف عن يالمعيار  هذا   المجلس بأن نطاق     أقر  ١٤إستنتاج

 لتلـك    باإلضافة ستخداملإل قيمة األصول غير المتداولة المحتفظ بها        إنخفاض يغطي   ١٤٤البيان  بأن  
األمريكية خرى في مبادئ المحاسبة     األمتطلبات  تؤثر ال  لى ذلك، وعالوة ع .  برسم البيع  المحتفظ بها 

 المجلـس أن تحقيـق      إسـتنتج لذلك  . ١٤٤المقبولة عموماً على نطاق بيان معايير المحاسبة المالية         
  . ال يكون ممكنا١٤٤ًالمقاربة مع نطاق البيان 

  
   برسم البيع  محتفظ بهاأنها على التصرف بهاسيتم التي متداولة الصول غير األتصنيف 

  

) ١ : إمـا  أنهـا المعمرة على   األصول  تصنيف   ١٤٤ المحاسبة المالية رقم     معايير بموجب بيان يتم    ١٥إستنتاج
 التمييـز فـي   لم يتم   هذا المعيار،   قبل إصدار   و .برسم البيع  محتفظ بها ) ٢أو  محتفظ بها ومستخدمة    

 وبـين  المحتفظ بها والمـستخدمة متداولة لاصول غير األالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بين  
 . باألدوات الماليةفيما يتعلق، ما عدا المحتفظ بها برسم البيعصول غير المتداولة األ

  
إلـى   برسم البيع     المحتفظ بها  متداولةالصول غير   ألتصنيف المنفصل ل  ما إذا يؤدي ال   المجلس  درس    ١٦إستنتاج

يطرح عنصر نوايـا اإلدارة فـي       داد التقارير المالية و    غير ضروري في المعايير الدولية إلع      تعقيد
ي، غيـر ضـرور   " األصول المحتفظ بها برسم البيع    "أن تصنيف   بعض المعلقين    إقترحو .المحاسبة

، الكثير من التعقيد   ه يمكن إلغاء  فإن"  النشط ستخداماإل من   سحبتأصول  " التركيز إلى    تحولأنه إذا   و
ويؤكدون على  .  اإلدارة نية  ما يعتبروه   على يعتمد يقة أكثر مما  ألن التصنيف األخير يعتمد على الحق     

 بيان معيار المحاسبة    في المفصلةمن المتطلبات   يستلزم العديد   لمحتمل للتصنيف   ستغالل ا إلأن سوء ا  
 إلعداد التقارير المالية لتحـدد       القائمة  المعايير الدولية  تم تعديل  إذا   هآخرون أن  إقترحو .١٤٤المالية  

تكـاليف  ال  منها مطروحاً قياسها بالقيمة العادلة      النشط يتم  ستخداماإل من   تُسحبصول التي   بـأن األ 
 مع بيان معيار المحاسـبة      المقاربةبعض  فإنه يمكن تحقيق    ،  إضافية إيضاحات   قتضيالبيع وت حتى  

  .لي جديد إلعداد التقارير المالية يمكن تحقيقها دون إيجاد معيار دو١٤٤المالية 
  

                                                 
 بالقيمة العادلة مع اإلعتـراف      ٣٩يقر المجلس بأنه ال يتم اإلعتراف بجميع األصول المالية ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي                  *

بالتغيرات في القيمة العادلة في حسابات الربح أو الخسارة لكنه ال يريد إجراء المزيد من التغييرات على محاسبة األصول المالية   
  .في هذا الوقت
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 التـي   اتلتزاماإلل و ومعلومات حول األصول ومجموعات األص    ال بأن تقديم    إستنتجالمجلس   إال أن   ١٧إستنتاج
هـذه المعلومـات    وينبغـي أن تـساعد      . لبيانات الماليـة   ذات فائدة لمستخدمي ا    التصرف بها سيتم  

ا كان  يتفهم المجلس بأن هذ   و. المستخدمين في تقييم توقيت ومبلغ وشكوك التدفقات النقدية المستقبلية        
 إسـتحداث  المجلس بـأن     إستخلصلذلك  . ١٤٤معايير المحاسبة المالية     بيان   دعمالذي  تقييم  ال أيضاً
دوليـة إلعـداد     المعـايير ال    من  برسم البيع يجعل    المحتفظ بها   األصول ومجموعات التصرف   فكرة

  .التقارير المالية أكثر اكتماالً
  

 ه يتم بصرامة وضع    إال أن  ،لنية بيع األص  رسم البيع يبدأ من      ب اإلحتفاظ رغم أن    ، ذلك  إلى ضافةباإل  ١٨إستنتاج
وقـد  .  بالبيع إلتزامببساطة نية أو     تحديدكون أكثر موضوعية من     وت لهذا التصنيف    المعايير األخرى 

 محددةكون  أن ت  المعايير ينبغي إال أن المجلس يعتقد بأن      . جداًهي محددة    المعاييريجادل البعض بأن    
 سـتخدام اإلسحب من ال"بأن تصنيف المجلس وال يعتقد . رنة التصنيف بين المنشآت  مقا قابلية   لتحقيق
 بـين   إجراء تمييـز   الضروري من،  على سبيل المثال  . يتطلب بالضرورة معايير أقل لدعمه    " النشط

 بـشكل   المعطلةي أو   إحتياطبها كدعم   وبين تلك المحتفظ     النشط   ستخداماإلمن   التي تسحب األصول  
  . مؤقت

  
برسم البيع فـي المعـايير الدوليـة إلعـداد          المحتفظ بها   ألصول  اقياس  ، إذا كان تصنيف و    وأخيراً  ١٩جإستنتا

 فإنه سيتم تحقيق المقاربة   ،  ة عموماً  المقبول  األمريكية  في المبادئ المحاسبية   هو نفسه التقارير المالية   
  .أهمية لمستخدمي البيانات المالية مجال ذيفي 

  
منفصل لألصول غير المتداولـة     التصنيف  العلى أن    ٤مسودة العرض   ن على   يلمجاوبامعظم  وافق    ٢٠إستنتاج

 في مسودة العرض     الواردة  إال أن المقترحات   . هو أمر مرغوب فيه    ستخدامد يحتفظ بها لإل   التي لم يع  
   -: قد تم انتقادها لألسباب التالية٤

  

  .وقائمة على أساس القواعد جداًمقيدة معايير كانت ال  )أ (

 ٣٧ مـع متطلبـات معيـار المحاسـبة الـدولي            نـسجام إلبا،  بـالبيع  لتزاماإلبات  ينبغي إث   )ب (
 .الهيكلةدة  المتعلقة بمخصصات إعا"المحتملة اتلتزاماإل األصول و،المخصصات"

  . النشطستخداماإل من التي تسحبألصول لالتصنيف ينبغي أن يكون   )ج (

 األصول التـي    تي تعامل فيها   ال طريقةالبنفس   عنها   التنازل التي سيتم    األصولينبغي معاملة     )د (
  .سيتم بيعها

  
يمكن أن  ،  عالوة على ذلك  و. ستخداماإل لسوء   يتعرضكثر مرونة قد    األ التعريفالحظ المجلس بأن      ٢١إستنتاج

إال . المقبولة عمومـاً  األمريكية   مبادئ المحاسبة    بتعاد عن تبني  إلإلى ا  معايير التصنيف  تغيير   يؤدي
  . ير للتأكيد على المبادئالمعايأن المجلس أعاد ترتيب 

  
، بينمـا   معـين إلتزام تكبد تنطبق عند ٣٧ بأن متطلبات معيار المحاسبة الدولي أيضاًالحظ المجلس    ٢٢إستنتاج

  .مسبقاًالمعترف بها قياس وعرض األصول ب المعيار  هذامتطلباتترتبط 
  

 ،٤ مقترحات التصنيف في مسودة العـرض        الذي تستند إليه  المبدأ  على  تأكيد  الالمجلس  أعاد  ،  أخيراً  ٢٣إستنتاج
تطبيـق هـذا    وب. من خالل البيع   بشكل رئيسي  هإستردادالمبلغ المسجل لألصول سوف يتم      وهو أن   

 مـن   التي تسحب  األصولالمجلس بأن   قرر  ،   النشط ستخداماإل من   التي تُسحب المبدأ على األصول    
 ينبغي عرضـها  برسم البيع ال    فظ بها   محت التصنيف كأصول    معايير والتي ال تلبي      النشط ستخداماإل

. رئيـسي مـن خـالل البيـع        بشكل   هإستردادالمبلغ المسجل لألصل قد ال يتم       بشكل منفصل ألن    
برسـم البيـع     محتفظ بها    أنهاعلى  تصنيفها  معايير  ، قرر المجلس بأن األصول التي تلبي        وبالعكس

المتـداول  صل غير   األ إذا كان    ألنهوهذا  . يمنع تصنيفها بشكل منفصل    أن ال    ها ينبغي إستخداميتم  و
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يـتم   البيع و  من خالل ه  سترداد إل عرضياً المتبقي لألصل يكون     ستخداماإل فإن   متوفر للبيع الفوري،  
  .من خالل البيع رئيسي لألصل بشكل المبلغ المسجل إسترداد

  
مبلغها  إسترداد لن يتم    هأنالتنازل عنها، أشار المجلس     سيتم  التي  صول  على األ نفس المبدأ   وبتطبيق    ٢٤إستنتاج

  . من خالل البيع رئيسي بشكل المسجل
  

  أصول غير متداولة أخرى ب إستبدالهااألصول التي سيتم 
  

المعمرة التي سـيتم تبادلهـا      األصول  ، ال يمكن تصنيف     ١٤٤ الماليةبموجب بيان معايير المحاسبة       ٢٥إستنتاج
 . فقط عند تبادلهـا    تصرف بها م أنها وتعتبر .برسم البيع  محتفظ بها    أنها على   مماثلةأصول منتجة   ب

 محاسـبة بأن هذا يعود لسبب      ١٤٤ الماليةبيان معايير المحاسبة     حول اتستنتاجاإلاس  أسويوضح  
أن  لألصول، وليس بالقيمـة العادلـة، و       المبلغ المسجل على أساس   تقوم  تبادل هذه األصول بمبالغ     

 بـه   اإلحتفـاظ سـيتم   ر الـذي    عَم األصل الم  اسبةمحاً مع   إنسجام هو أكثر    المبلغ المسجل  إستخدام
  .المعَمر برسم البيع من األصل هإستخدامو

  
يتم ،  ٢٠٠٣عام   هو منقح  كما   ،" والمعدات والمصانعالممتلكات   "١٦  الدولي بموجب معيار المحاسبة    ٢٦إستنتاج

 ١٤٤ الماليـة ة  لذلك فإن أسباب بيان معـايير المحاسـب       . بالقيمة العادلة  األصول   عادة قياس تبادل  
 مع معيار المحاسـبة     نسجامإلوبا. نطبقلبيع ال ت  ا برسم ا   محتفظ به  أنهالتصنيف هذه األصول على     

 ما لم يكن للتبادل     باألصول وشرائها  كعملية تصرف صول  األالمعيار تبادل   ، يعامل هذا    ١٦الدولي  
  .  تجاريجوهر

  
 مع متطلبـات معيـار      تحقيق المقاربة ض تقترح   أصدر مجلس معايير المحاسبة المالية مسودة عر        ٢٧إستنتاج

إجـراء  مسودة العـرض     أيضاًوتقترح  . اس تبادل األصول بالقيمة العادلة    لقي ١٦المحاسبة الدولي   
 الجـوهر ذات   يجعل عمليات تبادل األصـول       ١٤٤على بيان معايير المحاسبة المالية      تعديل الحق   

  .البيعمحتفظ بها برسم  أنهاالتجاري مؤهلة للتصنيف على 
  

  برسم البيع المحتفظ بها قياس األصول غير المتداولة 
  

 أنهامصنفة على   تصرف  معَمر أو مجموعة    أصل  قياس   ١٤٤ الماليةبيان معايير المحاسبة    يقتضي    ٢٨إستنتاج
 أيهمـا   - البيعحتى  تكاليف  ال  منها مطروحاً العادلة   بمبلغها المسجل أو قيمتها   برسم البيع   محتفظ بها   

أو المـشمول فـي     (المصنف على أنه محتفظ به برسم البيع        ر  عَم األصل الم  إستهالك يتم   وال. أقل
ـ المنـسوبة إلـى     الفائدة والمصاريف األخـرى     ب اإلعتراف يتم   لكن،  )مجموعة تصرف   اتإلتزام
  .مجموعة التصرف

  
 سـتخدام اإليكـون   ،  ١٤٤المالية   بيان معايير المحاسبة     حول اتستنتاجاإلس  ا في أس  مبينكما هو   و  ٢٩إستنتاج

ينبغي  لذلك   . من خالل البيع   المسجل المبلغ   سترداد إل اعرضي برسم البيع    ألصلا عملياتالمتبقي في   
  . تخصيص  عبارة عن عملية تقييم أكثر من كونهالمحاسبة هذا األصأن تكون 

  
 إسـتهالك  يـؤدي   قياس األصـل،   ما أن يتم إعادة   أنه   أيضاً معايير المحاسبة المالية     الحظ مجلس   ٣٠إستنتاج

كما . حتى البيع تكاليف   منها ال  مطروحاً العادلة   قيمته إلى ما دون    المسجل همبلغ تخفيض إلىاألصل  
 محـتفظ   ه على أن  األولياألصل بعد التصنيف     في قيمة    إنخفاضأنه في حال وجود     إلى   أيضاًأشار  

 القيمـة   ه يتم تقييم   ألن نخفاضإلالخسارة في فترة ا    ب اإلعترافيتم  ،   برسم البيع وقبل البيع النهائي     به
  . كل فترة منها التكاليف حتى البيع فيمطروحاًالعادلة 
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أنـه ال   ،  نه محتفظ به برسم البيع    أاألصل على    على الرغم من تصنيف    ة،المقابلوتفيد وجهة النظر      ٣١إستنتاج
الـذي  بدأ األساسي    مع الم  ال ينسجم  ستهالكاإل  عن توقفال وبالتالي فإن ،  ستخدم في العمليات   ي يزال

منـافع مـن     الحصول علـى      فيها تمي الفترة التي    خاللكلفة األصل   ت يقتضي بأنه ينبغي تخصيص   
 ينعكس  هإستخدام خالل    في قيمة األصل من    نخفاضإلمن أن ا   وبالرغم   ،ذلكعالوة على   . هإستخدام

 فـي   تغيراتالتنشأ من    بواسطة زيادة    يمكن إخفائه ، إال أنه    المعترف به في القيمة العادلة    في التغير   
  .أسعار السوق لألصل

  
بـالعمر   اإلحتفـاظ  المنـشأة  مـن    يقتضي ١٦معيار المحاسبة الدولي    أن   إال أن المجلس أشار إلى      ٣٢إستنتاج

معيـار  يقتـضي   ، و اريخـه  ت حتـى  والمعدات   والمصانعمتلكات  م المتبقية لل  اإلنتاجي المتوقع والقيم  
القيمة العادلـة    وأ ستخداماإل قيمة   إلى تخفيض فوري    "صول قيمة األ  إنخفاض  "٣٦المحاسبة الدولي   

قيـاس  أثر أن تحقق   غالباً  على المنشأة    ينبغي لذلك.  أيهما أعلى  -  البيع  حتى تكاليفال  منها مطروحاً
خرى إلعداد التقـارير    األدولية  المعايير  ال بموجب التي على وشك أن تباع       المختلفةلألصول  معين  
  األخـرى  دوليـة المعايير  ال بموجب   : على النحو التالي    هذا المعيار  ذي يقتضيه لذلك ال  مشابهالمالية  

المبلـغ  أعلى مـن   منها التكاليف حتى البيع مطروحاً، إذا كانت القيمة العادلة    إلعداد التقارير المالية  
 ولكن. )القيمة المتبقية ه سيكون قد تم تحديث      ألن (إستهالكأو  قيمة   إنخفاضلن يكون هناك    ،  المسجل

كون هنـاك   ، سـت  المبلغ المـسجل  من   أقل  منها التكاليف حتى البيع    مطروحاًالقيمة العادلة   إذا كانت   
 منها التكاليف حتى البيـع      مطروحاًالقيمة العادلة    إلى   المبلغ المسجل قيمة تخفض   ال نخفاضإلخسارة  
 أعلى  ستخداماإليمة   ق ما لم تكن  ،  )ألنه سيكون قد تم تحديث القيمة المتبقية       (إستهالكيوجد   ال   من ثم 
القيمـة   أعلـى مـن   ستخداماإلإذا كانت قيمة و . منها التكاليف حتى البيعمطروحاًالقيمة العادلة  من  

، يكون هناك فروقات صغيرة بين المعالجـة التـي تنـشأ             منها التكاليف حتى البيع    مطروحاًالعادلة  
الجة بموجب المعيار الـدولي إلعـداد        إلعداد التقارير المالية والمع    خرىاألدولية  المعايير  ال بموجب

كون هنـاك خـسارة     تبموجب المعايير الدولية األخرى إلعداد التقارير المالية،         . ٥التقارير المالية   
 وليس إلى الحد الذي يتجاوز      ستخداماإلقيمة   المبلغ المسجل  فيه   يتجاوز قيمة إلى الحد الذي      إنخفاض

وبموجـب المعـايير الدوليـة      .  منها التكاليف حتى البيع    مطروحاًالقيمة العادلة    فيه المبلغ المسجل  
المبلـغ   (سـتخدام اإل قيمـة    للزيادة في  إستهالك أيضاً يكون هناك    ،األخرى إلعداد التقارير المالية   

 إال أنه   .) المتبقية قيمته ( منها التكاليف حتى البيع    مطروحاًالقيمة العادلة    عن)  الجديد لألصل  المسجل
القيمـة   عـن    سـتخدام اإلقيمة  ستختلف  ،  محتفظ بها برسم البيع    أنهاصنفة على   بالنسبة لألصول الم  

أن تنشأ قبـل   ة النقدياتالتدفقالذي تتوقع فيه      منها التكاليف حتى البيع فقط إلى الحد       مطروحاًالعادلة  
 بين  الفرقوبالتالي فإن   . عادة صغير نسبياً  يكون  ، فإن هذا المبلغ س    لبيع قصيرة إذا كانت فترة ا   . البيع

خـرى إلعـداد    األدولية  المعايير  ال الالحق بموجب    ستهالكاإل و المعترف بها  القيمة   إنخفاضخسارة  
 الحق بموجب المعيار الدولي  إستهالكبدون وجود    القيمة   إنخفاضخسارة  التقارير المالية مقارنة مع     

  .  صغيراًأيضاًون يك ٥إلعداد التقارير المالية 
  

 المختلفة لألصول   ٥أن متطلبات القياس في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية           المجلس ب  إستنتج  ٣٣إستنتاج
 إتفـق ،  باإلضافة إلى ذلـك   . يير الدولية األخرى  تغيير مهم عن المتطلبات في المعا     ب ترتبط عادة ال  

 تبقي الم ستخداماإلن   التدفقات النقدية التي تنشأ م     المجلس مع مجلس معايير المحاسبة المالية على أن       
 المـصنفة   المختلفة بأن األصول    إستنتجلذلك  . من خالل البيع  ألصل   ا ستردادية إل  هي عرض  لألصل
 منهـا   مطروحـاً القيمة العادلـة     وأ المبلغ المسجل ب أن تقاس    نبغيبرسم البيع ي  محتفظ بها    أنهاعلى  

  . هاإستهالكوينبغي عدم   أيهما أقل- التكاليف حتى البيع
  

 بين المتطلبات في المعايير الدولية      أكبر، يمكن أن يكون هناك فروقات       جموعات التصرف  بالنسبة لم   ٣٤إستنتاج
 علـى سـبيل     .٥األخرى إلعداد التقارير المالية ومتطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليـة            

هرة  البيع لمجموعة التصرف الش    حتى  منها التكاليف  مطروحاً القيمة العادلة     يمكن أن تعكس   ،المثال
ألصـول فـي مجموعـة      لصافي ا  المبلغ المسجل ه أعلى من    لدة داخلياً إلى الحد الذي تكون في      والم

 تـصرف الالقيمة المتبقية لألصول غير المتداولة في مجموعـة         ومع ذلك يمكن أن تكون      . التصرف
  .  األصول تلكإستهالكويتم ، ١٦لي  لمعيار المحاسبة الدووفقاً محاسبتها إذا تم كذلك
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علـى   ٥ إلعداد التقارير الماليـة      ي قد ينظر البعض إلى متطلبات المعيار الدول       ،في مثل هذه الحالة     ٣٥تاجإستن
إال أن المجلس ال يتفق     .  األصول غير المتداولة   إستهالكقف  ولدة داخلياً أن تو   الم تسمح للشهرة    أنها

 إنخفـاض خـسارة   ب عترافاإل دون   تحولولدة داخلياً    يعتقد بأن الشهرة الم    بل،  ة النظر تلك  مع وجه 
في معيـار المحاسـبة      القيمة   إنخفاضر من متطلبات    وينشأ نفس األث  .  مجموعة التصرف  منقيمة  ال

مع الحال  تصرف هو، كما هو     الغير المتداولة في مجموعة      األصول   إستهالكإن عدم   . ٣٦الدولي  
 إستردادسيتم   وهو أنه   ،  صل التصنيف المنف  يستند إليه ساسي الذي    للمبدأ األ  نتيجة،  المختلفةاألصول  

، وأن المبـالغ   المـستمر سـتخدام اإل عن طريق البيع، ولـيس  رئيسيبشكل  لألصل   المبلغ المسجل 
  . لمستمر سوف تكون عرضية استخداماإلالمستردة من خالل 

  

ـ  ٥مهم التأكيد على أن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية          من ال ،  إلى ذلك  باإلضافة  ٣٦إستنتاج سمح فقـط    ي
ويـتم   .برسم البيـع  محتفظ به    على أنه    يتم تصنيفه  أن   البيعبرسم   )أو مجموعة التصرف  (لألصل  
 حتى يتم التـصرف     هاإستخدام بها و  اإلحتفاظيتم   أنهاعلى   عنها   التنازلاألصول التي سيتم    تصنيف  

لية بأنـه يمكـن     يتفق المجلس مع مالحظة مجلس معايير المحاسبة الما       . هاإستهالكبالتالي  يتم  بها، و 
  األصل األول  إستردادسيتم   ه، ألن التنازل عنه األصل الذي سيتم    التمييز بين األصل الذي سيتم بيعه و      

. ه المـستمر  إسـتخدام اآلخر من خالل      األصل إستردادفي حين سيتم    من خالل البيع     بشكل رئيسي 
   .لحالة األخرىاولكن ليس في الحالة األولى  في ستهالكاإل أن يتوقف يمن المنطقلذلك، 

  

عندما يكون األصل أو مجموعة التصرف المحتفظ به برسم البيع جزء من عملية خارجيـة بعملـة                   ٣٧إستنتاج
فرق الصرف في   ب اإلعترافه سوف يتم     فإن ،المجموعةب الخاصة العرض تختلف عن عمله     وظيفية

لعـرض الخاصـة    ا األصل أو مجموعة التصرف إلى عملـة         من تحويل  الذي ينشأ    *حقوق الملكية 
  العمـالت  التغيرات في أسـعار صـرف      آثار"  ٢١معيار المحاسبة الدولي    ويقتضي  . بالمجموعة
 التـصرف   مـن  ةر الخـسا  وأح  حقوق الملكية إلى الـرب    ن  الصرف م  فرق"  تدوير إعادة"" األجنبي

ر أي  تـدوي على   برسم البيع    اإلحتفاظتصنيف  والسؤال الذي ينشأ هو ما إذا يجب أن يحفز          . عمليةبال
فريـق عمـل القـضايا      (المقبولة عمومـاً    األمريكية  بموجب المبادئ المحاسبية    و .فروقات صرف 

م تقييمـه    يـت  إسـتثمار على   ٥٢  رقم تطبيق بيان مجلس معايير المحاسبة المالية       ٥-٠١المستجدة  
  بهـا  المعترف العملة األجنبية     المتراكمة لتحويل  التعديالتفإن   )التصرف به مة سيتم   قيال نخفاضإل

 المبلغ المـسجل   في    يتم شملها   في وقت البيع   في الدخل  امتوقع تدويره والآخر   في دخل شامل     سابقاً
  .  القيمةنخفاضالذي يتم اختباره إل) أو مجموعة التصرف(لألصل 

  

النظر في مسألة إعـادة      المجلس    قد يعيد  ،التقارير حول الدخل الشامل   إعداد  ب في مشروعه الخاص    ٣٨إستنتاج
. ٢١ المحاسـبة الـدولي      متطلبات معيـار  م يرغب بإجراء أي تعديالت مؤقتة على         لذلك ل  .يرالتدو

  عنـد  صـرف إعادة تدوير أي فروقـات      بالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية      ال يسمح   ،  وبالتالي
 وسيجري إعادة التدوير عند   .  محتفظ بها برسم البيع    أنهاتصنيف األصل أو مجموعة التصرف على       

  .فاألصل أو مجموعة التصر بيع
  

   األصول لمجموعة التصرف إنخفاض خسارة تخصيص
  

يتم تعـديل   ،  ٤مسودة العرض   المقترحات الواردة في     و ١٤٤بموجب بيان معايير المحاسبة المالية        ٣٩إستنتاج
 نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       ضمنتصرف التي ال تكون     الاألصول ضمن مجموعة    

. تصرفال لمجموعة  منها التكاليف حتى البيع  مطروحاًالقيمة العادلة   خرى قبل قياس    األمعايير  ل ل وفقاً
إلـى   لمجموعة التـصرف     المبلغ المسجل  عند تعديل    معترف به أي خسارة أو ربح     ويتم تخصيص   
  .رة في المجموعةعَم لألصول المالمبلغ المسجل

                                                 
، يتم اإلعتراف بهذا الفرق في      )٢٠٠٧كما تم تعديله في عام      " (عرض البيانات المالية   "١نتيجة لمراجعة معيار المحاسبة الدولي         *

  . بيان دخل شامل آخر
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التي تنـشأ   قيمة  ال إنخفاض خسارة   لتخصيص ٣٦بة الدولي   هذا عن متطلبات معيار المحاس    يختلف    ٤٠إستنتاج
وحدة قيمة من   ال إنخفاض خسارة   تخصيص ٣٦معيار المحاسبة الدولي    يتطلب  . لنقد وحدة توليد ا   من

ل األخرى في    لألصو ةلغ المسجل االمبتخفيض  من ثم   شهرة  المسجل لل مبلغ  اللنقد أوالً لتخفيض    توليد ا 
  . الوحدة تناسبياً

  
  منـسجماً   القيمة لمجموعة التصرف   إنخفاض خسارة   ينبغي أن يكون تخصيص   المجلس ما إذا    درس    ٤١إستنتاج

. ١٤٤ ات بيـان معـايير المحاسـبة الماليـة         أو مع متطلب   ٣٦مع متطلبات معيار المحاسبة الدولي      
 معيـار المحاسـبة     الذي يقتضيه  التخصيص نفس   إقتضاء المجلس بأنه سيكون من األبسط       إستنتجو

، ١٤٤معايير المحاسبة الماليـة   هذا مختلف عن بيان      بالرغم من أن  . لنقدتوليد ا وحدات   ل ٣٦الدولي  
  .  التصرف سيتم قياسها بنفس المبلغكامل مجموعةإال أنه سيتم قياس 

  

   حديثاً المشتراةاألصول 
  

األصـول  ، قيـاس    ٤مسودة العرض   ت  إقترح، في حين    ١٤٤بيان معايير المحاسبة المالية     يقتضي    ٤٢إستنتاج
 مطروحـاً برسم البيع بالقيمة العادلة     محتفظ بها    أنهاتصنيفها على   المشتراة حديثاً التي تلبي معايير      

، األعمال إندماج إستثناءبو،  لذلك وفي تلك الحاالت   .  األولي اإلعترافلبيع عند   حتى ا تكاليف  ال منها
 برسـم   نيفه على أنه محتفظ به     تص معاييرلبي  الذي ي األصل غير المتداول     المنشأة   الذي تشتري فيه  

قيمته العادلة  كلفة األصل   ت تجاوزتإذا  حسابات الربح أو الخسارة     الخسارة في    ب اإلعترافيتم  ،  البيع
، كجزء من   التي تشتري فيها المنشأة   في الحاالت األكثر شيوعاً     و . البيع  منها التكاليف حتى   مطروحاً
 معايير تصنيفه على أنه محتفظ بـه      يلبي  ) تصرفأو مجموعة   ( األعمال، أصالً غير متداول      إندماج

  منها التكاليف حتى البيع    مطروحاًالقيمة العادلة   الفرق بين القيمة العادلة و     ب اإلعترافيتم  ،  برسم البيع 
  . في الشهرة

  
ليست جـزء    حديثاً التي    المشتراةصول  األأن قياس    ٤ مسودة العرض    في ردهم على  بعض  الالحظ    ٤٣إستنتاج

قتـراح  إل مع ا  منسجما لم يكن     منها التكاليف حتى البيع    مطروحاًالقيمة العادلة    األعمال ب  إندماجمن  
 وأ بـالمبلغ المـسجل   أن تقـاس  ينبغيبرسم البيع  محتفظ بها أنهاعلى العام بأن األصول المصنفة   

ـ   علـى  لـس وافق المج وقد  .  أيهما أقل  -  منها التكاليف حتى البيع    مطروحاًالقيمة العادلة    ب المتطل
د  حديثاً عن  المشتراة )أو مجموعات التصرف  ( األصول   أنه يتم قياس   من الواضح كون  وعدله بحيث ي  

 برسم   محتفظ بها  أنهابما كان سيكون عليه المبلغ المسجل لو لم يتم تصنيفها على              األولي اإلعتراف
   .قل أيهما أ-  منها التكاليف حتى البيعمطروحاًالقيمة العادلة و) كلفةت الأي(البيع 

  
 اإلعتـراف  المفهـوم     ينبغي مـن حيـث     أنه األعمال، الحظ المجلس     إندماجوفيما يتعلق بعمليات      ٤٤إستنتاج

 اإلعتـراف ، مع    محتفظ بها برسم البيع    أنها على   مباشرة تصنيفهامبدئياً بالقيمة العادلة ثم      األصولب
 إذا قامت المنـشأة     ،نظرياًو .، وليس الشهرة   الربح أو الخسارة   حسابلبيع في   بالتكاليف حتى ا  الحقا  

ؤدي إلى توليد شـهرة     ، فإن السعر المخفض ي     سعر الشراء  التكاليف حتى البيع كعامل في     إستخدامب
 خسارة الناشئة من التكاليف   قد يعادل ال  بما   الربح أو الخسارة     في حساب  المباشر   اإلعترافو،  سلبية
السعر المخفض شـهرة إيجابيـة      ة عن   سوف ينتج عاد   وعلى الصعيد العملي،   وبالطبع،. لبيعحتى ا 

لـذلك  .  الربح أو الخـسارة    حساب في    بها اإلعترافينبغي   التي    الشهرة السلبية   من بدالًصافية أقل   
 األصـول غيـر     ينبغي قياس  األعمال   إندماج المجلس أنه في     إستنتج،  السبب وبغية تحقيق المقاربة   

القيمـة   ب  بالشراء ندماجاإلبرسم البيع عند    بها   محتفظ   أنهاعلى  تصنيفها  معايير  المتداولة التي تلبي    
  . األولي اإلعتراف عند  منها التكاليف حتى البيعمطروحاًالعادلة 
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     ٦٩٣   لجنة معايير المحاسبة الدولية            مؤسسة    أليف ل   حق الت   ©   

 مـن   جـزءاً تـشكل    التي ينبغي أن  بنود  الالمجلس ومجلس معايير المحاسبة المالية       كل من    يدرس  ٤٥إستنتاج
.  الـشراء  أسلوبلمشترك حول تطبيق    أكثر عموماً في مشروعهما ا    بطريقة   األعمال   إندماج معاملة

المعاملـة   في   المعترف بها  اتلتزاماإل األصول و  ينبغي أن تستند  ما إذا كان    هذه الدراسة   تضمن  وت
 المـداوالت علـى     تؤثر نتيجة هذه   ويمكن أن . المنشأة المشتراة  أو   المنشاة المشترية  إلى وجهة نظر  

  .*"٤٤ إستنتاج" في الفقرة الذي نوقشالقرار 
  

 منها التكـاليف حتـى      مطروحاًالقيمة العادلة    الالحقة في     بالزيادات رافاإلعت
   البيع

  

تكاليف ال  منها مطروحاًلقيمة العادلة    بالزيادة الالحقة في ا    اإلعترافينبغي  المجلس ما إذا كان     درس    ٤٦إستنتاج
 معـايير    بيـان  ويقتـضي .  القيمـة  نخفاضفيه العمليات السابقة إل   عكس  الحد الذي ت   البيع إلى    حتى

 منها التكـاليف حتـى      مطروحاًالقيمة العادلة    بالزيادة الالحقة في     اإلعتراف ١٤٤المحاسبة المالية   
القيمـة العادلـة     نخفـاض  إل سابقاً المتراكمة المعترف بها     ةر، ولكن ليس بما يزيد عن الخسا      البيع

الدولية إلعداد التقارير   بموجب المعايير   ينبغي  أنه  س   قرر المجل  . منها التكاليف حتى البيع    مطروحاً
 للمعيار الدولي   وفقاًما  قيمة لألصل، إ   إنخفاض أي    فيه  الذي يعكس  الحدإلى   بالربح   اإلعترافالمالية  

 بربح معين لعكـس  اإلعترافإن . ٣٦ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً مسبقاًإلعداد التقارير المالية أو     
المتطلب الـوارد    مع   ينسجمفظ به برسم البيع      األصل المحت   القيمة الذي حصل قبل تصنيف     إنخفاض

  . القيمةنخفاضبالقيود العاكسة إلعتراف إل ل٣٦ معيار المحاسبة الدولي في
  

 تم قياسـها،     الالحقة لألصول التي   واألرباح القيمة   إنخفاض بخسائر   اإلعتراف
  لمعياروفقاً ها تقييممعادبمبالغ ،  محتفظ بها برسم البيع    أنهاعلى   هاتصنيفقبل  
   إلعداد التقارير المالية آخر دولي

  

تم قياسـها،    القيمة واألرباح الالحقة لألصول التي       إنخفاضخسائر   أن ٤مسودة العرض   ت  إقترح  ٤٧إستنتاج
 لمعيار دولي آخر إلعـداد      وفقاًبالمبالغ المعاد تقييمها    ،   محتفظ بها برسم البيع    أنهاها على   تصنيفقبل  

تـم   للمعيـار الـذي      وفقاًزيادات إعادة تقييم    ات و إنخفاض أنهاها على   التقارير المالية ينبغي معاملت   
فيما عـدا   ،  ٣٦ مع متطلبات معيار المحاسبة الدولي       نسجامإلبا،  مسبقاًإعادة تقييم األصول    بموجبه  

األولي بالتكـاليف حتـى البيـع، أو مـن           اإلعتراف تنشأ فيه الخسائر واألرباح من    لحد الذي   إلى ا 
البيع حتى  تكاليف   بال اإلعتراف دائماً ينبغيبأنه   أيضاً ٤مسودة العرض   ت  إقترحا  كم. التغيرات فيها 
  .  الربح أو الخسارةفي حساب

  
المنـسجمة   المعاملة غير سبب تعقيدها وبسبب     ب قتراحاتإل هذه ا  على المجاوبينالعديد من   لم يوافق     ٤٨إستنتاج

 أثيـرت بحث المجلس القضايا التي     وقد  .  محتفظ بها برسم البيع    أنهاعلى   لألصول المصنفة    الناتجة
القيمة العادلـة   بالتغيرات في اإلعتراف بالقيمة العادلة مع مسبقاً تسجيلهاوقرر بأن األصول التي تم  

المعيار الدولي إلعـداد    في هذا   قياس  اللمتطلبات   الربح أو الخسارة ينبغي أن ال تخضع         حسابفي  
القياس المـستمر بالقيمـة العادلـة       يوفر  هذه األصول،   ل لنسبةباأنه  ويعتقد المجلس   . التقارير المالية 

 -  البيـع   منها التكاليف حتى   مطروحاًلقيمة العادلة   ا وأ مبلغ المسجل المعلومات أفضل من القياس ب    
مها يم إعادة تقي  ت لألصول التي    ت مالئمة  كان المعاملة  أن المجلس لم يعتقد بأن مثل هذه        إال ،أيهما أقل 

ال  و سـتهالك اإلية  إستمرار، ألن هذين المعيارين يتطلبان      ٣٨ و ١٦ ينلمحاسبة الدولي  ا ي لمعيار وفقاً

                                                 
في مشروعهم المشترك حول تطبيق طريقة اإلستمالك، وضح المجلس ومجلس معايير المحاسبة المالية أن تصنيف األصـول                     *

لذلك، يجـب علـى   . ملكة في اندماج األعمال على أنها محتفظ بها برسم البيع يجب أن يستند إلى منظور المنشاة المشترية           المست
 في تاريخ اإلستمالك من     ٥ من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية        ١١-٦المنشأة المشترية تلبية المعايير الواردة في الفقرات        

  .  على أنها محتفظ بها برسم البيع عند اإلعتراف األوليأجل تصنيف األصول المستملكة
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 المجلس  إستخلصو.  الربح أو الخسارة   حسابفي    بالتغير في إعادة التقييم    اإلعترافيتم بالضرورة   
 ٣٨ ومعيار المحاسبة الـدولي      ١٦ لمعيار المحاسبة الدولي     وفقاًبأن األصول التي تم إعادة تقييمها       

 محتفظ بها   أنهاعلى   قبل تصنيفها     إعادة تقييمها  لم يتم عامل بنفس الطريقة مثل أي أصول        أن تُ  نبغيي
 لألصول التي هي ضمن نطاق متطلبـات        منسجمة معاملة   المنهج إلى مثل هذا   ويؤدي   .برسم البيع 

  .  معيار أسهلوينتج عنه بالتالي، في هذا المعيارقياس ال
  

   محتفظ بها برسم البيع أنهاا على قياس اًألصول المعاد تصنيفه
  

صل وتعيد تصنيف   األ، خطتها لبيع    ١٤٤بموجب بيان معايير المحاسبة المالية      عندما تغير المنشأة،      ٤٩إستنتاج
بأي ممـا   األصل  يتم قياس   ،  محتفظ به برسم البيع إلى محتفظ به ومستخدم       معمر من كونه    الصل  األ
محتفظ بـه   على أنه   ) ة التصرف أو مجموع ( األصل   تصنيف  قبل المبلغ المسجل ) أ ( أيهما أقل  -يلي

أو ( تصنيف األصل    إستمرلو    به اإلعترافسيتم  كان  ) أو إطفاء  (إستهالكألي   برسم البيع، المعدل  
عـدم  بقـرار    ال إتخاذ في تاريخ قيمته العادلة   ) ب(ستخدم  على أنه محتفظ به وم    ) مجموعة التصرف 

  . البيع
  

يـتم  عليه لـو لـم      ستكون  ألصل لما كانت    إعادة القيمة المسجلة الخاصة با     هو   اسياألسالمبدأ  إن    ٥٠إستنتاج
فـي  و .كان قد حصل   قيمة   إنخفاض  أي عتبارباإل ، مع األخذ   برسم البيع  تصنيفه على أنه محتفظ به    

 المـستخدمة، ألصول المحتفظ بها و   فيما يخص ا   ١٤٤بيان معايير المحاسبة المالية     يقتضي  الحقيقة  
ـ  ات التـدفق  مجموع لألصل   المبلغ المسجل  تجاوز القيمة فقط إذا     نخفاضإب اإلعتراف غيـر  ة   النقدي
المبلـغ   لذلك يمكن أن يتجاوز   . التصرف به في النهاية    و هإستخدامتنشأ من    المتوقع أن    المخصومة
ال ،  ونتيجة لذلك . على أنه محتفظ به برسم البيع قيمته العادلة       أبدا  لو لم يتم تصنيفه      لألصل   المسجل

.  إلى عودة األصل إلى مبلغه المسجل األصـلي ١٤٤ؤدي بالضرورة بيان معايير المحاسبة المالية      ي
 مجلـس معـايير   يشير إلـى أن  ١٤٤بيان معايير المحاسبة المالية  حول  اتستنتاجاإلس  اإال أن أس  

 مـن   مبلغ أكبـر   أنه من غير المناسب زيادة المبلغ المسجل لألصل إلى           إستنتجالمحاسبة المالية قد    
بأي  القياس   وصل إلى متطلب  ت لذلك،. المخصومنقدي  التدفق  ال على أساس فحص     فقطقيمته العادلة   

برسم البيـع   محتفظ به    المسجل لألصل إن لم يكن قد صنف على أنه           المبلغ) أ ( أيهما أقل  -مما يلي 
  . عدم بيع األصلبقرار  الإتخاذ في تاريخالقيمة العادلة ) ب(

  
 المبلـغ   أي،  منخفضة القيمة ل   لألصو اس قياس مختلف  أسعلى   ٣٦يار المحاسبة الدولي    معيحتوي    ٥١إستنتاج

 مع مبدأ بيان معايير المحاسبة المالية       نسجامإلتحقيق ا أنه من أجل     المجلس   إستنتجو. ستردادالقابل لإل 
تـصنيفه  األصل الذي يتوقـف     ينبغي قياس   ،  ٣٦ وأيضاً مع متطلبات معيار المحاسبة الدولي        ١٤٤
 اإلعترافي كان ممكن    المبلغ المسجل الذ  ) أ ( أيهما أقل  -بأي مما يلي   برسم البيع    ى أنه محتفظ به   عل
 في تـاريخ   ستردادإل القابل ل  همبلغ) ب(على أنه محتفظ به برسم البيع       األصل  يتم تصنيف    لم لو   به

ي نماذج خفـض    ات ف ختالفإل من ا  ختالفإلاينشأ  ،  مقاربة كاملة  ال يعتبر هذا  بينما  . إعادة التصنيف 
 الدولي إلعـداد التقـارير       المقبولة عموماً والمعيار    األمريكية  بين المبادئ المحاسبية    القيمة إنخفاض
  . المالية

  

قصد المحتفظ بها حصرياً ب   و المشتراة اإلعفاء من التوحيد للشركات التابعة       إلغاء
   البيع إعادة

  

لـة  والمقباألمريكية ة حاسبممبادئ الإلعفاء من التوحيد في  ا١٤٤لية   بيان معايير المحاسبة الما    ألغى  ٥٢إستنتاج
 جميع األصـول    بناء على أنه ينبغي معاملة    تابعة المحتفظ بها على أساس مؤقت       عموماً للشركات ال  

 مـن   بدالً ١٤٤ بيان معايير المحاسبة المالية      يقتضي كما   أي،  بنفس الطريقة المحتفظ بها برسم البيع     
  .يرهادون غاألصول  بعض توحيد

  
 جميـع األصـول     ه ينبغي معاملـة    جميع الشركات التابعة وأن    ه ينبغي توحيد  وافق المجلس على أن     ٥٣إستنتاج

. لبيع بنفس الطريقـة   برسم ا  محتفظ بها    أنهاعلى  تصنيفها  تلبي معايير    التي   )مجموعات التصرف و(
 " الموحـدة والمنفـصلة    البيانـات الماليـة     "٢٧د في معيار المحاسبة الدولي      ياإلعفاء من التوح  إن  
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 األصول ومجموعـات    تلكمنع  إعادة البيع ي   بقصد والمحتفظ بها حصرياً     المشتراةلشركات التابعة   ل
 محتفظ بها برسم البيـع      أنهاعلى  تصنيفها  تلبي معايير    التي    التابعة ف في مثل هذه الشركات    التصر

ـ لذلك  . بشكل منسجم مع أصول أو مجموعات تصرف أخرى       من أن يتم معاملتها       مـسودة   تإقترح
  . ٢٧الوارد في معيار المحاسبة الدولي  اإلعفاء أنه ينبغي إلغاء ٤العرض 

  
  

ـ توحخـالل   مـن     على أساس أن المعلومات المقدمة     قتراحإلا هذا   علىبعض  اللم يوافق     ٥٤إستنتاج د هـذه   ي
 هذه في   ستثمارإل لقياس ا  يالحال خالل المتطلب المقدمة من     التابعة يكون أقل نفعاً من تلك      الشركات

 سـتكون   ٤لعرض  تأثير المقترحات في مسودة ا    الحظ المجلس بأن    . ة بالقيمة العادلة  الشركات التابع 
   -:ما يليمحدودة ب

كمـا  القيمة العادلة   ن  اً ضمن نطاق اإلعفاءات يتغير م      حالي أن قياس الشركة التابعة التي هي       )أ (
 منها التكاليف حتـى     مطروحاً ة العادلة القيموالتكلفة   إلى   ٣٩يقتضي معيار المحاسبة الدولي     

 . أيهما أقل- البيع
 للمتطلبات الحاليـة    وفقاً،  يتم عرضه  في شركة تابعة     ستثمارلإلإن أي تغير في القيمة العادلة         )ب (

 كأصـل مـالي     الخـسارة  الربح أو   حساب ، كمبلغ واحد في   ٢٧في معيار المحاسبة الدولي     
 إستنتاج"في الفقرة   ستتم المناقشة   كما  و. ٣٩ الدولي    لمعيار المحاسبة  وفقاًمحتفظ به للمتاجرة    

دولي إلعـداد   ر ال  لمتطلبات المعيا  ووفقاً،  وقفة عملية مت  التابعة عبارة عن  الشركة  تكون  ،  "٧٢
 معترف به ير  يتم عرض أي تغ   ،  )٧٦ إستنتاج – ٧٣ إستنتاج  الفقرات أنظر(التقارير المالية   

 الـربح أو    حـساب  فـي    كمبلغ واحد تابعة  ال شركةال تشملفي قيمة مجموعة التصرف التي      
 .الخسارة

التابعة إلى  في الشركة ستثمارإل لواحد في الميزانية العمومية يتغير من مبلغ إن العرض  )ج (
هي الشركة  مجموعة التصرف التيالخاصة ب اتلتزامإللألصول واآلخر ل أحدهما – مبلغين
  . *التابعة

  

ـ     إال أنه   ". ٥٣ إستنتاج"ه الموضح في الفقرة     نتاجإستالمجلس التأكيد على    أعاد    ٥٥إستنتاج  رأشار إلـى أن األث
ن الميزانية العمومـة وبيـان       مت في عرضها على المبالغ المطلوب      فقط  ينطبق اتقتراحإلالمحدود ل 

 يرتبط بضرورة حـصول    أن   يمكنفي المالحظات    المبالغ   ة لتلك  المطلوب تإن تقديم التحليال  . الدخل
يطلب اإلفصاح عـن تحليـل المبـالغ        المجلس أن ال    قرر  لذلك  . معلوماتن ال المزيد م المنشأة على   

 وأن يوضـح     وحديثاً المشتراةللشركات التابعة   يزانية العمومية وبيان الدخل      متن الم  في عروضةالم
ينبغـي  مبالغ التي   التي يمكن أن تستخدم للوصول إلى ال       الطرق المختصرة الحسابية    معين لامثفي  

  . ميزانية العمومية وبيان الدخلال متن في عرضها
  

  برسم البيع المحتفظ بها  األصول غير المتداولة عرض
  

   -:عرض ما يلي المنشأة من ١٤٤بيان معايير المحاسبة المالية يقتضي   ٥٦إستنتاج
 ؛ وانية العموميةبرسم البيع بشكل منفصل في الميزبه   على أنه محتفظر المصنفعَماألصل الم  )أ (

  

 برسم البيع بشكل منفصل      محتفظ بها  أنها على   مصنفةالتصرف  ال مجموعة   اتإلتزامأصول و   )ب (

 الفئـات الرئيـسية      ويتم اإلفصاح عن   . في الميزانية العمومية   اتلتزاماإلفي أقسام األصول و   

 . يزانية العمومية أو في المالحظات المفي متن بشكل منفصل إما اتلتزاماإل األصول ولتلك

                                                 
 .  هو أمر مسموح به لكنه ليس مطلوباًبيان المركز الماليإن التحليل األكبر لمجموعة التصرف في    *
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يان معايير المحاسـبة الماليـة      ب حول   اتستنتاجاإلس  افي أس ايير المحاسبة المالية    أشار مجلس مع    ٥٧إستنتاج
التـصرف مفيـدة    مجموعة   في   اتلتزاماإل المعلومات حول طبيعة كالً من األصول و        إلى أن  ١٤٤

 كما  .مالئمةية يقدم معلومات     البنود بشكل منفصل في الميزانية العموم      إن عرض تلك  . للمستخدمين
. هاإسـتهالك ها عن تلك التي يتم      إستهالكلعرض المنفصل بين تلك األصول التي ال يتم          ا أيضاًيميز  
  .  المجلس مع وجهات نظر مجلس معايير المحاسبة الماليةإتفقوقد 

  

 بأن العرض المنفصل في حقوق الملكيـة للمبـالغ          ٤ مسودة العرض    البعض في ردهم على   الحظ    ٥٨إستنتاج
مثـل األربـاح    ( محتفظ بها برسم البيع      أنهاتصرف المصنفة على    المتعلقة باألصول ومجموعات ال   

 يـوفر ) والخسائر غير المتحققة من األصول المتوفرة برسم البيع وتعديالت تحويل العملة األجنبيـة            
 إلى المعيـار الـدولي إلعـداد        المتطلب امجلس وأضاف مثل هذ   وقد وافق ال  .  معلومات مفيدة  أيضاً

  . التقارير المالية
  

  التصنيف كعمليات متوقفة وتعريفهاتوقيت 
  

 العمليةنطاق   مجلس معايير المحاسبة المالية   وسع   ،١٤٤ بيان معايير المحاسبة المالية      إستحداثمع    ٥٩إستنتاج
أحد مكونات   ومن الشائع معاملة  ".  المنشأة أحد مكونات "إلى  "  أعمال جزئية من مؤسسة  "المتوقفة من   

، تشغيلياً  تدفقات نقدية يمكن تمييزها بوضوح    عمليات و  "تتكون من  أنهاحيث أن المعيار هو     ،  المنشأة
بيان معايير المحاسـبة الماليـة      ينص  . "عن بقية المنشأة  بشكل منفصل   ير المالية،    التقار وألغراض

 تابعة   أو وحدة إبالغ أو شركة     جزئية من مؤسسة أعمال    قد يكون عبارة عن      مكَونل على أن ا   ١٤٤
   .أصولأو مجموعة 

  
يـتم   متـى  لتحديد تقييدا أكثر   معاييرانفس الوقت حدد مجلس معايير المحاسبة المالية        إال أنه وفي      ٦٠تاجإستن

بيـان  يقتـضي   .  متوقفة أنهاعلى  ائجه  نتيتم عرض    متى   وبالتاليمتوقف   على أنه    مكَونتصنيف ال 
إذا لبـي   ه أو   متوقف فقط إذا تم التصرف ب     على أنه    مكَون ال تصنيف ١٤٤المحاسبة المالية   معايير  
   ."برسم البيعمحتفظ به "التصنيف كأصل معايير 

  
منطقـة  "أو " األعمـال خط رئيسي من   ك "٣٥ متوقفة في معيار المحاسبة الدولي    العملية  التعريف   إن  ٦١إستنتاج

األمريكية ة  السابق واألضيق الخاص بمبادئ المحاسب    عريف  تالهو أقرب إلى    " جغرافية من العمليات  
متوقفـة   أنها وراء تصنيف العملية على      ٣٥إن الحافز في معيار المحاسبة الدولي       . ماًعمو ةالمقبول

مجلـس اإلدارة   موافقة) ب(، ية بيع ملزمةتفاقإلة المنشأ إبرام) أ ( أيهما يحدث أوال-أي مما يليهو  
 يشير إلى معيار    ٣٥المحاسبة الدولي   رغم أن معيار    و.  عنها واإلعالنعلى خطة رسمية بالتصرف     

المعايير أقل  ، إال أن     الخطة يشكل ما    مزيد من اإلرشادات حول     على  للحصول ٣٧المحاسبة الدولي   
  . ١٤٤  المالية في بيان معايير المحاسبةتقييداً من تلك الواردة

  
 حـول المركـز   ات المالية هو تقديم معلومات       على أن الهدف من البيان     طاراإلمن   ١٢الفقرة  تنص    ٦٢إستنتاج

 مـن   واسـعة  لمجموعـة  منفعـة  تكـون ذات  منشأة  ل المالي ل  المركزداء والتغيرات في    األ و المالي
أن القـرارات    علـى    طاراإل من   ١٥الفقرة  كما تنص   . قتصاديةإلاقرارات  ال إتخاذتخدمين في   المس
 النقـد  على توليد النقد و    منشأةالقدرة  ا ل مالية تتطلب تقييم  اليانات  بال يتخذها مستخدمو قتصادية التي   إلا
مالئمـة فـي    معلومات  يزود المستخدمين ب  شكل منفصل    ب العمليات المتوقفة إن إبراز نتائج    . معادلال

  . مرة للمنشأة على توليد التدفقات النقديةقدرة المستتقييم ال
  

معلومات أكثـر    يتم تقديم ما إذا   درس المجلس     متوقفة، أنهاعملية على   الفيما يخص توقيت تصنيف       ٦٣إستنتاج
معيـار  الحـالي ل  منهج  ال(معينة    عملية ف بقرار مؤكد إليقا   مشروطاً التصنيف   ل جعل من خال فائدة  

  .برسم البيعمحتفظ بها  أنهاعملية على التصنيف  بمشروطاًأو ) ٣٥المحاسبة 
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 وبغية تحقيـق محتفظ بها للتصرف   الصول  األ عرض مع   نسجامإلتحقيق ا من أجل    المجلس أنه قرر    ٦٤إستنتاج
 أنهـا  على   يتم التصرف بها أو عند تصنيفها      متوقفة عندما    أنها العملية على    نيفينبغي تص ،  المقاربة

  . لبيعبرسم امحتفظ بها 
  

عموماً  المقبولة    األمريكية ة عن مبادئ المحاسب   مختلفاً منهجاً أيضاً ٣٥معيار المحاسبة الدولي    يتبنى    ٦٥إستنتاج
ويتطلـب  . قبل إصدار البيانات الماليـة    ن   المدة ولك  إنقضاءف كمتوقف بعد     التصني معاييرعند تلبية   

.  كعملية متوقفة  مكَون ال  يتم عرض  اله  ، إال أن  اإلفصاحات بعض   ١٤٤سبة المالية   بيان معايير المحا  
  . على أنه متوقفمكَونتصنيف ال ٣٥معيار المحاسبة الدولي ويقتضي 

  
 الميزانيـة  تـاريخ  بعـد األحـداث  " ١٠ مع معيار المحاسبة الـدولي    نسجامإلبا،  أنهالمجلس  عتقد  ي  ٦٦إستنتاج

 معـايير يلبي  توقف في البيانات المالية ما لم        على أنه م   مكَونالينبغي أن ال يتم تصنيف      ،  "العمومية
  . على أنه كذلك في تاريخ الميزانية العموميةتصنيفه

  
يير المحاسبة  بيان معا تعريف  تبني   ٤مسودة العرض   ت  إقترح،  فيما يخص تعريف العميلة المتوقفة      ٦٧إستنتاج

قد يكون  القائم   ٣٥معيار المحاسبة الدولي    أنه بموجب     المجلس وناقش.  للعملية المتوقفة  ١٤٤لمالية  ا
، لى العمليات المستمرة في المنشأة     ع أن يكون لها أثر   ، رغم احتمال    تصرف ال تلبي   معامالتهناك  
كبيرة، ولكـن لـيس     حصة  ب المنشأة   تتصرف، قد   على سبيل المثال  .  متوقف كنشاط تصنيفها   معايير
المحاسـبة  ب معيار   بموج. عاملة في منطقة جغرافية محددة    ال  الخاصة بها  قدلنتوليد ا  وحدات جميع،

، قد  ١٤٤عايير المحاسبة المالية    بموجب بيان م  . تعريف العملية المتوقفة  هذا  ، قد ال يلبي     ٣٥الدولي  
  .تم تلبية المعايير ذات الصلةيصح ذلك إذا 

  
قـد   و ،احقتـر إل هذا ا  على يوافقوا لم   ٤مسودة العرض    على    نمجاوبيال من   الكبيرةال أن األغلبية    إ  ٦٨إستنتاج

 بأن العملية المتوقفـة     ٣٥ المحاسبة الدولي     الوارد في معيار   معياربال اإلحتفاظ  من ذلك  بدالًضلوا  ف
  .عملياتجغرافية من ال أو منطقة األعمال من رئيسياً أن تكون خطأ ينبغي

  
الوحـدة   بأن حجـم     إستنتجوها  إستالم التي تم    ضوء المالحظات المسألة في   أعاد المجلس النظر في       ٦٩إستنتاج

مما ،  جداً كان صغيراً    ١٤٤ لبيان معايير المحاسبة المالية      وفقاًمتوقفة   أنهاالتي يمكن تصنيفها على     
ون ذات فائدة   ال تك د  ة ق فالمنفصل للعمليات المتوق   خالل العرض     من ةأن المعلومات المقدم  يؤدي إلى   

  . بالقدر الممكن
  

الماليـة  لمجلس معـايير المحاسـبة      التابع   المستجدةأن فريق عمل القضايا      إلى   أيضاًأشار المجلس     ٧٠إستنتاج
معـايير المحاسـبة    ة في بيـان     في تنفيذ معايير العمليات المتوقف    المشاكل العملية التي نشأت     يدرس  
 مكـَون التدفقات النقدية من ال   ) أ( ما يلي بالتحديد  ضايا المستجدة   ويدرس فريق عمل الق   . ١٤٤المالية  
النقديـة مـن العمليـات       التدفقات   ما إذا تم أو سيتم إلغاء      في تحديد    عتبارإلينبغي أخذه بعين ا   الذي  

  فـي   الهامـة   المـستمرة  المشاركة تشكلالمستمرة التي    المشاركةأنواع  ) ب( المنشأة   المستمرة في 
 لـم يكـن مـن       أنـه  أيضاً  المجلس إستنتج،  ونتيجة لهذه المشاكل العملية   . صرفالت مكَونعمليات  

نفـس  فـي الممارسـة     بب  العملية المتوقفة بطريقة كان من المحتمل أن تس       المناسب تغيير تعريف    
  . ١٤٤معايير المحاسبة المالية ظهرت بموجب  التيالمشاكل 

  
العمليـة  أن تكون    ه ينبغي  بأن ٣٥يار المحاسبة الدولي     في مع  بالمتطلب اإلحتفاظلذلك قرر المجلس      ٧١إستنتاج

مـشيرا أن هـذا     ،  يـات عملجغرافية مـن ال    أو منطقة    االعمالخط رئيسي من    عبارة عن   المتوقفة  
معايير المحاسـبة الماليـة     بيان   قبل    األمريكي تعريفال من   هاإستثنائ عمليات قد يكون تم      سيتضمن

ع المجلس يعتبر هذا كإجراء مؤقت وينوي العمل م        ير أن غ. قطاع إبالغ معين   إلى إستند الذي   ١٤٤
  .ريف متقارب خالل وقت قصير نسبياًللوصول إلى تعمجلس معايير المحاسبة المالية 
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تصنيفها على  معايير   تلبيوالتي   حديثاً   المشتراة التابعة   لشركاتالمجلس ما إذا كانت ا    درس  ،  أخيراً  ٧٢إستنتاج
انـه ينبغـي     المجلـس    إستنتجو.  متوقفة أنها على   دائماًينبغي تصنيفها   برسم البيع   محتفظ بها    أنها

   -: ألحد األسباب التاليةالتصرف بهاتم ي  كذلك ألنهأنهاتصنيفها على 
  

ابه  مـش  التصرف بهـا  ، لذلك فإن    ابعة في خط أعمال مختلف عن المنشأة      الشركة الت تكون    )أ (
 . للتصرف بخط رئيسي من األعمال

  

 خالفـاً  المنـشأة    ه يكون لدى   ألن منظمينف بالشركة التابعة من قبل      يشترط أن يتم التصر     )ب (
ـ    .  في منطقة جغرافية محددة    ليات من العم  نوع محدد ذلك الكثير من    ل  ،ةوفي مثل هذه الحال

 . هامةعملية عبارة عن  تكون الشركة التابعة يجب أن
  

   العمليات المتوقفة عرض
  

 منفصل في بيـان     مكَونمتوقفة ك العملية ال ائج   نت عرض ١٤٤ اليةبيان معايير المحاسبة الم   قتضي  ت  ٧٣إستنتاج
  . المعروضةلجميع الفترات ) بة الدخلصافي ضري(الدخل 

  
 بيـان  فـي مـتن  متوقفة كمبلغ صافي العملية ال نتائج  عرض ٣٥يقتضي معيار المحاسبة الدولي     ال    ٧٤إستنتاج

  .  بيان الدخلفي متن المالحظات أو  اإلفصاح عن بنود محددة إما في من ذلكبدالًويتم . الدخل
  

بيان الـدخل فـي   متوقفة في العمليات ال عرض يدرس أنه كان ٤في مسودة العرض الحظ المجلس     ٧٥إستنتاج
 ذلـك   نتيجـة  علـى    مـسبقاً  لم يرغب في أن يحكم        الدخل الشامل وأنه    عن اإلبالغحول  مشروعه  

ينبغـي  التـي    فيما يخص العناصر     ٣٥لي  الدوتغيير متطلبات معيار المحاسبة     المشروع من خالل    
مكتمالً كمـا   سوف لن يكون     عن الدخل الشامل     اإلبالغحول   ألن المشروع    ونظراً. اإلفصاح عنها 
المتوقفة فـي هـذا     العمليات  حول عرض    بقراراته   المجلس أن يمشي قدماً   قرر  ،  مسبقاًكان متوقعاً   

  .  الدولي إلعداد التقارير الماليةالمعيار
  

 عـن   بـشكل منفـصل   في قسم من بيان الـدخل        العمليات المتوقفة    ه ينبغي إظهار  أنيعتقد المجلس     ٧٦إستنتاج
 إسـتنتج .  من نـوعي العمليـات     أن تنشأ  توقعمالعمليات المستمرة بسبب التدفقات النقدية المختلفة ال      

ديـة  الدخل بـسبب محدو    بيان   في متن  للعمليات المتوقفة    واحد إظهار رقم صافي     يكفيأنه  المجلس  
 المعيار الدولي إلعداد التقـارير     يسمحلذلك  .  نشوئها من العمليات   التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع   

  . *بيان الدخلفي المالحظات أو  إما في الذي ينبغي عرضه المفرد فيصاال المبلغ بتحليل المالية
  

  .العرضهذا  ٤ مسودة العرض مجاوبيأغلبية كبيرة من وقد أيد   ٧٧إستنتاج

  

                                                 
 الـدخل   من المنشاة عرض كافة بنود    ) ٢٠٠٧كما تم تعديله في عام      " (عرض البيانات المالية   "١يقتضي معيار المحاسبة الدولي        *

   ).بيان دخل منفصل وبيان دخل شامل(والمصروفات في بيان دخل شامل واحد أو بيانين 
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  نتقالية إلاترتيبات ال
  

الحـصول علـى    أنه قد يكون هنـاك صـعوبات فـي           ٤ مسودة العرض    في ردهم   بعض  الالحظ    ٧٨إستنتاج
وافق المجلس على أن     .بأثر رجعي داد التقارير المالية     لتطبيق المعيار الدولي إلع    الالزمةمعلومات  ال

معـايير   األصول أو مجموعـات التـصرف        الذي تلبي فيه  تاريخ  ال يرتبط بتحديد قد   الفهم التحليلي 
 أيـضاً قد تنشأ المشكالت    . وقيمتها العادلة في ذلك التاريخ    برسم البيع   محتفظ بها    أنها على   تصنيفها

تـم إلغـاء   نفت كعمليات متوقفة في فترات سابقة والتـي        صقد  تكون  في فصل نتائج العمليات التي      
  . يارالمعهذا تاريخ نفاذ  بالكامل قبل بها اإلعتراف

  
 يتيحوأن   مستقبليداد التقارير المالية بأثر     المعيار الدولي إلع  هذا   تطبيق   إقتضاءلذلك قرر المجلس      ٧٩إستنتاج

  .المعنيةالفترات السابقة في  حصول على المعلومات الضروريةالتطبيق بأثر رجعي فقط عندما يتم ال
  

  المصطلحات 
  

   -: المصطلحاتفيما يخصقضيتين لي إلعداد التقارير المالية المعيار الدوهذا  وضعخالل ظهرت   ٨٠إستنتاج
  

  ، و"محتمل" مصطلح إستخدم  )أ (
  

 ." منها التكاليف حتى البيعمطروحاًالقيمة العادلة " مصطلح إستخدام  )ب (
  

على أنه يشير إلى بيع مـستقبلي  " محتمل"يوصف المصطلح ، ١٤٤ بيان معايير المحاسبة المالية  في  ٨١إستنتاج
يتم تعريف مـصطلح    ،  وألغراض المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     ".  يحدث ل أن محتمال "من

المعنى كما هـو     نفس   ولتحقيق المقاربة حول  " حدوثه مرجح أكثر من عدم حدوثه     "على أن   " محتمل"
بمعاني مختلفة فـي المعـايير   " محتمل" المصطلح إستخدام ولتحاشي ١٤٤في بيان معايير المحاسبة     

  أن عبـارة   المجلس ويعتقد. "جداًمحتمل  "هذا المعيار عبارة    يستخدم  ،  ارير المالية  إلعداد التق  الدولية
حدوثه مرجح أكثـر مـن عـدم         " عبارة  من بكثيرمالية أكبر   تنطوي على احت  " محتمل بشكل كبير  "

 ."محتمل أن يحـدث   "اسبة المالية   تنطوي على نفس احتمالية عبارة مجلس معايير المح       أنها  و" حدوثه
   .٣٩ الدولي  المحاسبةمعيارفي " جداً محتمل"عبارة  المجلس لإستخدامينسجم مع وهذا 

  
مـستخدم فـي بيـان معـايير        ال"  منها التكاليف حتى البيع    مطروحاًالقيمة العادلة   "اس القياس   أس إن  ٨٢إستنتاج

 المحاسـبة   معيـار ستخدم في   الم" سعر البيع الصافي  "أساس القياس    هو نفس    ١٤٤  المالية المحاسبة
القيمـة   تعريف ١٤٤ المحاسبة المالية     بيان معايير   ويورد .)١٩٩٨ في   هو صادر كما   (٣٦الدولي  

حالية بين طرفين    األصل في معاملة     به شراء أو بيع ذلك    المبلغ الذي يمكن     "أنهاالعادلة لألصل على    
التكـاليف   "أنهـا علـى   ع  البيحتى  تكاليف  تعريف ال ، و "اري أو التصفية  جباإلبيع  ال إستثناءب،  راغبين

أساسـية  وتكون  معاملة البيع    التكاليف التي تنتج مباشرة من       معين، أي المتزايدة المباشرة لتنفيذ بيع     
ويورد معيار المحاسـبة    . " البيع  قرار إتخاذلو لم يتم     من قبل المنشأة     التي لم يكن سيتم تكبدها    وفيها  

معين  عليه من بيع أصل      يمكن الحصول غ الذي   المبلسعر البيع الصافي على أنه      تعريف   ٣٦الدولي  
أمـا  .  التـصرف   تكاليف  منه مطروحاً،  أطراف مطلعة وراغبة  املة على أساس تجاري بين      في مع 

 إستثناء، ب معينأصل  ب التصرف إلى   تُنسب مباشرة متزايدة   تكاليف    عبارة عن  هيف التصرفتكاليف  
  . الدخلتكاليف التمويل ومصاريف ضريبة 

  
إال أنه  . ٣٦الدولي   مع معيار المحاسبة     ينسجم "افيسعر البيع الص  " عبارة   إستخدامعتبر المجلس أن    ا  ٨٣إستنتاج

. الدولية إلعداد التقـارير الماليـة      في العديد من المعايير       مستخدم "القيمة العادلة "الحظ أن مصطلح    
 ١٤٤اسبة الماليـة     المح معاييركما في بيان     نفس العبارة    إستخدام األفضلمن   المجلس أنه    إستنتجو

بحيث  ٣٦ معيار المحاسبة الدولي     وتعديلنقطة   حول هذه ال   المقاربة ه تم تحقيق   أن من الواضح ليكون  
خرى إلعـداد التقـارير      مع المعايير الدولية األ    ٣٦المحاسبة الدولي    معيار   المصطلحات في  تنسجم
 ٥ر الدولي إلعداد التقارير الماليـة       لمعياالذي تم إجرائه من خالل ا      الهامتعديل  ال فإن ،لذلك. المالية
معيـار  فـي   " البيـع حتى  تكاليف  ال  منها مطروحاًعادلة  القيمة  ال"بعبارة  " سعر البيع الصافي   "يستبدل

  . ٣٦المحاسبة الدولي 
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  ٤ملخص التغييرات عن مسودة العرض 
  

   -:٤مسودة العرض المقترحات الواردة في رات الرئيسية عن يالتغيفيما يلي   ٨٤إستنتاج

 متداولة حتى   أنها غير متداولة ال يعاد تصنيفها على        أنها بأن األصول المصنفة على      توضيح  )أ (
  .")١٠ إستنتاج"الفقرة (برسم البيع محتفظ بها  أنهاتصنيفها على تلبي معايير 

 المعيار  لهذانطاق أحكام القياس    في   بموجب عقود اإليجار   واألصول المالية    يتم شمل الشهرة    )ب (
 . )"١٤ إستنتاج – ٨ ستنتاجإ"الفقرات (

فـي   في    بالتغيرات اإلعتراف بالقيمة العادلة مع     المسجلةاألصول غير المتداولة     إستثناءيتم    )ج (

 إسـتنتاج  – ٨ إسـتنتاج "الفقرات  ( المعيار   لهذامن أحكام القياس     حسابات الربح أو الخسارة   

١٤(".  

 أو معيـار المحاسـبة     ١٦ة الدولي    لمعيار المحاسب  وفقاً التي يعاد تقييمها  صول  تتم معاملة األ    )د (

لم التي  صول  األ مع   بشكل منسجم ،  محتفظ بها برسم البيع    أنها على   ، عند تصنيفها  ٣٨الدولي  

  )."٤٨ إستنتاج و٤٧ إستنتاج"الفقرتان  (سابقاًيتم إعادة تقييمها 

 خسائر  تخصيص ترتيبرف مع   تصال مجموعة   من  القيمة إنخفاض خسارة   ينسجم تخصيص   ) هـ (

  . ")٤١ إستنتاج – ٣٩ إستنتاج"الفقرات  (٣٦في معيار المحاسبة الدولي  القيمة اضإنخف

 أنه ينبغي أن تكون العملية المتوقفة عبارة عن خط رئيسي مـن             يفيدالذي  معيار  تم إضافة ال    )و (

 إسـتنتاج "الفقرات   (٣٥في معيار المحاسبة الدولي     األعمال أو منطقة جغرافية من العمليات       

  .")٧١ إستنتاج – ٦٧

 – ٧٣ إسـتنتاج "الفقـرات    (كمبلغ واحد  بيان الدخل    في متن العمليات المتوقفة   يمكن عرض     )ز (

  ).٧٧ إستنتاج
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  ١٤٤مقارنة مع الجوانب ذات الصلة في بيان معايير المحاسبة المالية  
  

  -:١٤٤ المحاسبة المالية  معايير مع بيانالمقاربةالجدول التالي مدى يوضح   ٨٥  إستنتاج
  

  المتطلب
  

  ١٤٤ معايير المحاسبة المالية  بيان معالمقاربةمدى 
  

  النطاق 
ولية خرى بين المعايير الد   األات  ختالفإلا من   التي تنشأ ات في النطاق    ختالفإلبعض ا 

  .  المقبولة عموماً األمريكيةةلمحاسبمبادئ اإلعداد التقارير المالية و

 التــصنيف  معيــار 
  كمحتفظ به برسم البيع 

   .مقاربة كاملة

معاملة األصول التـي    
  سيتم تبادلها

مقاربة كاملة إذا تم صياغة مقترحات مجلس معايير المحاسبة المالية حـول تبـادل    
  .األصول غير النقدية بشكلها النهائي

 األصول التـي    معاملة
   التنازل عنهاسيتم 

  .مقاربة كاملة

القياس عند التـصنيف    
  األولي 

 حقوق الملكيـة   المعترف بها مباشرة في      التراكمية فروقات التبادل    إستثناءب،  مقاربة
مبـادئ   بموجب) أو مجموعة التصرف  (المبلغ المسجل لألصل     يتم شملها في  التي  

معيار الدولي إلعداد التقـارير     ال بموجب المحاسبة األمريكية المقبولة عموماً وليس    
  .٥المالية 

   القياس الالحق
حول مختلفة  المتطلبات  الات من   ختالفإلبعض ا تنشأ  لكن  مقاربة من حيث المبادئ،     

  . ات القيمة السابقةنخفاضالقيود العاكسة إل

التغييرات على خطـة    
  البيع

ات التي تنشأ من المتطلبات     ختالفإل ا إستثناءمقاربة حول إعادة التصنيف والقياس، ب     
  .ات القيمة السابقةنخفاضالمختلفة حول القيود العاكسة إل

 األصــول عــرض
 أنهـا  المصنفة علـى  

  برسم البيع محتفظ بها 
  .ة كاملمقاربة

  المتوقفة تعريف العملية
 ولكن المجلس ينوي العمل مع مجلـس معـايير المحاسـبة الماليـة              مقاربةليست  

  .ر نسبياً خالل وقت قصيمقاربللوصول إلى تعريف 

عملية التوقيت تصنيف   
   متوقفة أنهاعلى 

  .مقاربة كاملة

رباح قبـل   األ عرض يتطلب   ١٤٤ المالية أن بيان معايير المحاسبة      إستثناء ب اربةمق  متوقفة العملية ال عرض
المعيار الـدولي إلعـداد التقـارير        بيان الدخل كما يقتضي      في متن وبعد الضريبة   

  . )رغم أن الفصل هو أمر مسموح به( ما بعد الضريبة فقط  ربحعرض ٥المالية 
  

، يتم اإلعتراف بهذا الفـرق      )٢٠٠٧كما تم تعديله في عام      " (عرض البيانات المالية   "١ي  نتيجة لمراجعة معيار المحاسبة الدول       )أ(
    . في بيان دخل شامل آخر
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  ٥ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية حول المعارضة راءاآل
  

  شميد . يهكوب وهاري ك. السيد أنطوني تيمعارضة 
  

  . ٥ إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية على شميدالسيد كوب و كل من السيد إعترض    ١آراء
  

  كوب . يمعارضة السيد أنطوني ت
  

تلبيـة  يخفـق فـي      المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليـة        ه ألنه يعتقد أن   إعتراض السيد كوب    أبدى    ٢آراء
  . المستخدمين بشكل كامل في هذا المجال المهماحتياجات

  
 تحسين قدرة المستخدمين على تقييم مبلغ      – المجلس تنفيذ هذا المشروع، كان لديه هدفين      وعندما قرر       ٣آراء

المقبولـة  األمريكية  ة  وتحقيق المقاربة مع مبادئ المحاسب    ،  التدفقات النقدية المستقبلية   وشكوكتوقيت  و
 رئيسيكل   قيمها بش  إسترداديتم  سالتي  ) األصولو مجموعات   أ(األصول  قدرة على تحديد    إن ال . عموماً

 النقديـة   لتـدفقات لها مدلوالت ضمنية هامة فيمـا يخـص ا        عمليات  ال وليس من خالل  من خالل البيع    
ة المستخدمين من تمييـز تلـك       ف المنفصل للعمليات المتوق   يمكَن العرض ،  وعلى نحو مماثل  . المستقبلية

  . ال تساهم في التدفقات النقدية المستقبلية التي  ماعملمؤسسة األجزاء من 
  

التابعة   المالي تقريرحول ال  هذه العناصر في تقرير اللجنة الخاصة        وفصلأهمية تحديد   تم التأكيد على        ٤آراء
 في العام   )لجنة جنكنز  – د األمريكي للمحاسبين القانونيين   المعه(األمريكي للمحاسبين القانونيين    لمعهد  ل

لحاجـات  ورسـمية    شـموال األكثر   ستطالعيةإلالدراسة ا هو  و،  وأوصى تقرير لجنة جنكنز   . ١٩٩٤
  -:، بما يليالمستخدمين لغاية اآلن

  

تمييـز  التـي يمكـن     الهامة   كافة العمليات المتوقفة     ليشمل ]ليات المتوقفة تعريف العم [ينبغي توسيع   
  .إعداد التقارير حول مؤسسات األعمال وألغراض وتشغيلياً  مادياًوأنشطتهاأصولها ونتائج عملياتها 

  

اإلجابة المباشـرة    ١٤٤ العمليات المتوقفة من بيان معايير المحاسبة المالية         تتناولم التي   األقساوكانت  
  . لمحاسبة المالية على هذه التوصيةلمجلس معايير ا

  
  -:٤في مسودة العرض حيث صرح بما يلي .  المجلس موافق في مداوالته األوليةوبالفعل بدا أن    ٥آراء

  

يؤدي إلى  ١٤٤ريف العمليات المتوقفة في بيان معايير المحاسبة المالية          بأن تع  أيضاً ]المجلس[ إستنتج
هـو   من العمليات أكثر ممـا       واسعة لمجموعة ا عنه واإلفصاحمزيد من المعلومات المفيدة     عرض ال 

تقيـيمهم لمبلـغ    تلك المعلومات مهمة للمستخدمين في      وتعتبر  . ٣٥  في معيار المحاسبة الدولي    الحال
  . دفقات النقدية المستقبليةالت وشكوكتوقيت و

  

  . ذلك النص علىالسيد كوب ويوافق 
  

وبالتـالي  ،  ٣٥في معيار المحاسبة الـدولي      التعريف  على  قرر في النهاية أن يستبقي      إال أن المجلس        ٦آراء
تم تصميمه لتحقيق مثل هذه المقاربة، كما أخفق      نقطة مهمة في مشروع      حول أخفق في تحقيق المقاربة   

  .  حاجات المستخدمين المنصوص عليهاتجابة إلىسإل افي
  

 ١٤٤ بيان معايير المحاسبة الماليـة  فيما يخص  التنفيذالسبب المقدم إلجراء المجلس هو أن مشاكل        إن      ٧آراء
التعريف في  ب ترتبط باإلرشادات المتعلقة  معظم هذه المشاكل    يبدو أن   . (ظهرت في الواليات المتحدة   قد  

في الفقرة   ويصف المجلس    .)أكثر من كونها ترتبط بالتعريف نفسه     ،  ١٤٤بة المالية   بيان معايير المحاس  
اليـة  ، ويخطط للعمل مع مجلـس معـايير المحاسـبة الم          قتإجراءه على أنه إجراء مؤ    " ٧١ إستنتاج"

ن األفضل التوصـل إلـى   مسيكون  كان ، السيد كوبومن وجهة نظر. للوصول فوراً إلى حل مقارب 
  .مع مجلس معايير المحاسبة الماليةشتراك إل باتنفيذ ثم التعامل مع أي مشاكل منمقاربة أوالً، 
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  شميد . يهد هاري كمعارضة السي
  

  -:األسباب الرئيسية لمعارضة السيد شميدفيما يلي     ٨آراء
  

 الفعال  ستخداماإل قيدإطفاء األصول غير المتداولة التي ال تزال         / إستهالكينبغي أن ال يتوقف       )أ (
 ؛ وي لم يتم بعد تنفيذه بالكامللذبيع األصول ااإلدارة ب قرار فقط بسب

  

، ويتطلـب   الذي لم يتم بعد تنفيذه بالكامـل      إلى قرار اإلدارة    قياس األصول   ينبغي أن ال يستند       )ب (
 .قائم بشكل كبير على أساس األحكاممعيار 

  

برسم البيع ولكنها ال   محتفظ بها    نهاأمصنفة على   الصول  األإطفاء  / إستهالكيعتقد السيد شميد بأن عدم          ٩آراء
بشكل خاص إلى مشاكل للعمليـات  من حيث المفهوم ويؤدي     أمر خاطئ  الفعال هو    ستخداماإل قيدتزال  
. عملياتجغرافية من ال   أو منطقة    األعمالة ألن مثل هذه العمليات تمثل خط رئيسي منفصل من           فالمتوق

 حتـى   تكاليفال  منها مطروحاًالقيمة العادلة    وأ  المسجل بالمبلغالقياس  يكون  أن  بالسيد شميد   وال يقبل   
 منهـا   مطروحـاً القيمة العادلة   ، ستكون   تلك الحاالت  ألنه في أغلب     ستهالك لإل بديال  أيهما أقل  - البيع

تعكس سوف  هذه  مجموعات التصرف   ل  العادلة  ألن القيمة  المبلغ المسجل  أعلى من    التكاليف حتى البيع  
األصول غير المتداولـة فـي مجموعـات        ستبقى ببساطة   ،  لذلك. ولدة داخلياً الم الشهرةعلى األغلب   

، لمدة سنة واحـدة أو حتـى         الفعال ستخداماإلقيد   ال تزال    أنهاالتصرف هذه بمبالغها المسجلة حتى لو       
 في بيان الدخل للعمليات المتوقفـة       بشكل منفصل الربح الصافي المبين    لن يكون   ،  باإلضافة لذلك . رأكث
وال يمكن مقارنة    المستمر لألصول    ستخداملإلاإلطفاء   / ستهالكاإلتكاليف   ه ال يتم خصم    ألن  معنى ذو

  . ستهالكاإل تحميل  فيها تمالتيمقارنة الفترات ال في عرضهاالمعلومات المعاد مع هذا الربح 
  

أو مجموعات  (داولة  والقياس الناتج لألصول غير المت    " محتفظ به برسم البيع   "التصنيف المقترح   يستند    ١٠آراء 
والـذي   تنفيـذه بالكامـل    بعد  لم يتم   الذي دارةاإلذلك على أساس قرار     ك أنهاعلى  المصنفة  ) التصرف
ي يمكـن   الت  الحدود الزمنية  ووضعلتعريف التصنيف   ) ستخداماإلسوء  ب متعلقة(ا مفصلة    أحكام يطلب

 د تتمثل النتيجة النهائية فـي     ومن وجهة نظر السيد شمي    . ا ضمن التصنيف  لهذه األصول أن تبقى خالله    
  . شكل واسع وقائم على أساس األحكاممعيار مفصل بوضع 

  

عن طريق إيجاد فئة خاصـة مـن        ودقة   حل أكثر بساطة     ه كان من الممكن إيجاد    السيد شميد أن  يعتقد     ١١آراء
 مفهـوم   يقوكان من البساطة بمكان تطب    .  الفعلي ستخداماإلمن   التي ستم سحبها  األصول غير المتداولة    

التـصنيف  ويـتم تطبيـق     .  من المعيـار   اإلدارة نوايا   وكان سيتم إلغاء  "  الفعلي ستخداماإلسحبها من   "
وال تكـون   ،  )الـخ ...  تحويلال،  التبادل،  التنازل،  البيع(أشكال التصرف   أي شكل من    بالتساوي على   

م على  ئمعيار أبسط وقا   ال ويكون،   وال التوضيحات ضرورية   )ستخداماإلمضادة لسوء   (األحكام المفصلة   
فـي  الـواردة    اتستنتاجاإل، مع   وال يتفق السيد شميد، عند هذه النقطة      . أساس مبدأ واضح وغير مبهم    

معاييرا أقـل لدعمـه ممـا       ال يتطلب   "  الفعلي ستخداماإلمن  السحب  " بان تصنيف    "١٨ إستنتاج"الفقرة  
  .  "برسم البيعمحتفظ بها الصول األ"تتطلب فئة 

  

لكن من أجل تقديم معلومات حـول       ،  اتستنتاجاإلاس  من أس " ١٧ إستنتاج"السيد شميد مع الفقرة     فق  يت  ١٢ آراء
طلـب تقـديم    ، كان مـن الممكـن       وقفة العمليات المت  ال سيما ،  المقصود لألصول غير المتداولة   البيع  

  .فعلي الستخداماإلحتى لو كانت ال تزال قيد ، اإلفصاح حالما يصبح من المحتمل بيع هذه األصول
   

مع مبادئ المحاسبة األمريكية المقبولة      إلى تحقيق المقاربة   ، حيثما أمكن  السعي، تماماً   يؤيد السيد شميد    ١٣ آراء
 هذا المعيار   في ان الحال ليس كذلك    وهو يعتقد  ،جودة عالية  ذو   المقاربة، لكن فقط إذا كان حّل       عموماً

  .قدمةلألسباب الم
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  المحتويات 
  

  حول إرشادات التنفيذ

   ٥المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  األصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع 

  والعمليات المتوقف

  
  ) ٧فقرة (للبيع الفوري التوفر 

 ) ٨فقرة ( بيع متوقع خالل سنة واحدة إستكمال

 فقرتانال( سنة واحدة خالله إستكماليتوقع  أن ينبغيأن البيع معيار من ات ستثناءإلا

 ) ١بو ٨

 ) ١٤ و١٣الفقرتان (صل األ  عنالتنازلما إذا تم يد تحد

 )١٣الفقرة (ملية المتوقفة التي تم التنازل عنها عرض الع

 ) ٢٣فقرة ال( مجموعة التصرف من القيمة إنخفاض خسارة تخصيص

  )٣٨فقرة ال (بيان الدخل الشاملمتوقفة في العمليات الض عر

  محتفظ بهاأنهامصنفة على التصرف الة أو مجموعات متداولالصول غير األعرض 

 ) ٣٨فقرة ال( البيع برسم

محتفظ  أنهامصنفة على اليع و بهدف إعادة البالمشتراةشركات تابعة القياس وعرض 

 ) ٣٨ و١١الفقرتان (برسم البيع بها 

  معيـار المحاسـبة     على ٥ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       أثر حول   اترشاداإل

كمـا هـو مـنقح       (٣٨ومعيار المحاسبة الدولي    ) ٢٠٠٤كما هو منقح     (٣٦الدولي  

  . )٢٠٠٤كما هو منقح في  ( ٣٨ ومعيار المحاسبة الدولي )٢٠٠٤

  

  ٣-١مثال

  ٤مثال 

  

  ٧-٥مثال

  ٨مثال 

  ٩مثال 

  ١٠مثال 

  ١١مثال 

  

  ١٢مثال 

  

  ١٣مثال 
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  إرشادات التنفيذ حول
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  األصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع 
  والعمليات المتوقفة

  
  . ه منجزءاً ليس ا، لكنه٥هذه اإلرشادات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رافق ت
  

  )٧فقرة ال(للبيع الفوري التوفر 
   

، أنه محتفظ به برسـم البيـع      ى  لتصنيف عل  ل مؤهالً) أو مجموعة التصرف  (حتى يكون األصل غير المتداول      

ومألوفة فيما يخـص مبيعـات تلـك        شروط عادية    فقط ب  رهناً وضعه الحالي  للبيع الفوري في     يجب أن يتوفر  

للبيـع  ) أو مجموعة التـصرف   (ويتوفر األصل غير المتداول     ). ٧فقرة  ال) (أو مجموعات التصرف  (األصول  

إلى مشتري معين في    ) تصرفأو مجموعة ال  (على نقل األصل     النية والقدرة    نشأة حالياً كان لدى الم  الفوري إذا   

  . ٧التي يتم فيها تلبية أو عدم تلبية المعيار الوارد في الفقرة حاالت ال ٣–١مثلة توضح األ. وضعه الحالي
  

  ١مثال ال
٠  

  . د بدأت اجراءات لتحديد المشتري وقمبنى مقرها الرئيسي لبيع  مامنشأة ملتزمة بخطة
  

 عادي  المبنىالوقت الالزم إلخالء    ويكون  . معين بعد إخالئه   إلى مشتري    المبنى تحويلالمنشأة  تنوي    )أ (
 لتـزام اإل فـي تـاريخ   ٧فقـرة  الفي ويتم تلبية المعيار الوارد     . ومألوف لمبيعات مثل تلك األصول    

 .بالخطة
  

المنـشأة   وال تنوي . لمقرها الرئيسي  مبنى جديد ستكمل إنشاء   المبنى حتى ت   إستخدامنشأة ب مالستستمر    )ب (

. )القـائم  المبنى وإخالء( الجديد   المبنى إنشاء   إستكمال بعد   إالإلى مشتري معين     تحويل المبنى القائم  

 للبيع  متوفر غير   المبنىأن  ب) البائع( المنشأة   المبنى القائم الذي تحدده   ت تحويل   ويثبت التأخير في وق   

، حتى لو تـم      إنشاء المبنى الجديد   إستكمال إال بعد  ٧الفقرة  وال يتم تلبية المعيار الوارد في       . الفوري

  .للمبنى القائم المستقبلي للتحويل شراء مؤكد إلتزامالحصول مبكراً على 
  

  ٢مثال ال
  

،  بالخطـة  لتـزام اإل في تاريخ و. المشتري لتحديد    إجراءات  وبدأت تصنيعلبيع مرفق   ما  منشأة ملتزمة بخطة    
  .مكتملةالغير العمالء  طلبيات  منيوجد سجل

  

 في تاريخ  غير مكتملة    عمالءأي طلبيات   وسيتم تحويل   .  مع عملياته  التصنيعمرفق  بيع  المنشأة  نوي  ت  )أ (

 علـى توقيـت      البيع في تاريخ طلبيات العمالء غير المكتملة     تحويل  ولن يؤثر   . البيع إلى المشتري  

 . بالخطةلتزاماإل في تاريخ ٧ فقرةال في وسيتم تلبية المعيار الوارد. تحويل المرفق
  

 المنشأة تحويل المرفق إلى مـشتري     وال تنوي    .لكن دون عملياته  ، و مرفق التصنيع لمنشأة بيع   اتنوي    )ب (

ويثبت التأخير  . مكتملةال غير   وإلغاء سجل طلبيات العمالء   جميع عمليات المرفق    إيقاف   بعد   إال معين

وال يـتم   . الفوريبأن المرفق غير متوفر للبيع      ) البائع(في وقت تحويل المرفق الذي تحدده المنشأة        
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حتى لو تم الحصول مبكـراً علـى        ،  عمليات المرفق  إال بعد إيقاف     ٧تلبية المعيار الوارد في الفقرة      

  . شراء مؤكد للتحويل المستقبلي للمرفقإلتزام
  

  ٣مثال ال
  

  .أرض ومباني تنوي بيعها تشمل عن طريق غلق الرهن ممتلكات تشتريمنشأة 
  

تجديد لزيادة قيمة بيع    ال انتهاءها من أعمال     إال بعد  ات إلى مشتري معين   الممتلكالمنشأة تحويل   ال تنوي     )أ (

بأن الممتلكات غيـر    ) البائع(ويثبت التأخير في وقت تحويل الممتلكات الذي تحدده المنشأة          . الممتلكات

 . أعمال التجديدإستكمال إال بعد ٧وال يتم تلبية المعيار الوارد في الفقرة . متوفرة للبيع الفوري
  

 الحصول  برسم البيع ولكن قبل   محتفظ بها    أنها على   الممتلكاتنتهاء من أعمال التجديد وتصنيف      إلبعد ا   )ب (

ال زالت المنشأة تنـوي     . ألضرار البيئية التي تحتاج لحلول     المنشأة ا  تدرك،   مؤكد بالشراء  إلتزامعلى  

معين إال بعد إنجاز     مشتري    إلى الممتلكاتتحويل  إال أن المنشأة ليس لديها القدرة على        . الممتلكاتبيع  

 مؤكـد   إلتزامويثبت التأخير في وقت تحويل الممتلكات الذي يحدده آخرون قبل الحصول على             . الحل

 ويتم إعادة   .٧وال يتم تلبية المعيار الوارد في الفقرة        . بالشراء بأن الممتلكات غير متوفرة للبيع الفوري      

  . ٢٦ للفقرة وفقاً  محتفظ بها ومستخدمةأنهاتصنيف الممتلكات على 

  

  ) ٨ فقرةال( بيع متوقع خالل سنة واحدة إستكمال
  

  ٤مثال ال
  

، على أنه محتفظ به برسم البيع      للتصنيف   مؤهالً) أو مجموعة التصرف  (حتى يكون بيع األصل غير المتداول       

) التـصرف أو مجموعة   (ويجب أن يتوقع أن يكون نقل ملكية األصل         ،  )٧الفقرة   (جداً يجب أن يكون محتمال   

وال يتم تلبية ذلك المعيار في الحاالت التاليـة،         . )٨الفقرة  (ع مكتمل خالل سنة واحدة      عتراف به كبي   لإل مؤهالً

  -:على سبيل المثال
  

برسم البيع أو اإليجار توقفت عن      بمعدات  تجارية تحتفظ   وتمويل   شركة إيجارات     عبارة عن  منشأة هي   )أ (

 .)بيع أو تأجير(لمعاملة مستقبلية ل النهائي  تحديد الشك بعدولم يتم مؤخراًتأجيرها 
  

 الممتلكات على أنه بيـع وإعـادة        ومحاسبة تحويل ،  ستخداماإلممتلكات قيد   " لبيع"ة  منشأة ملتزمة بخط    )ب (

  .تمويلي إستئجار

  

   ٨الفقرة  في المعيار الواردات من إستثناء
  

) أو انه تم تمديـد    ( سيتم فيها تمديد  دة  ودحاالت مح في   ٨فقرة  ال السنة الواحدة في     من متطلب  ستثناءإلينطبق ا 

 ظـروف خـارج     وأبسبب أحداث   ) التصرفأو مجموعة   (المتداول  صل غير   األالفترة المطلوبة إلكمال بيع     

  .تلك الحاالت ٧–٥مثلة األ وتوضح. )١ وب٩الفقرتان (روط محددة م تلبية شسيطرة المنشأة وت
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   ٥مثال ال
  

 من عملياتهـا    كبيرة تصرف تمثل حصة     ة لبيع مجموع   ما ة ملتزمة بخطة  توليد الطاق صناعة  منشأة في مجال    
إلكمال البيع ألكثر من سـنة      ممكن أن تمدد الفترة المطلوبة      ال من تنظيميةالبيع موافقة هيئة    ويتطلب  . المنظمة
ل مـشتري والحـصو   ال معرفة   إال بعد  الموافقة   تلكاإلجراءات الالزمة للحصول على     وال يمكن البدء ب   . واحدة
، في تلك الحالـة   و.  خالل سنة واحدة   جداًمؤكد يكون محتمل    الشراء  ال إلتزام إال أن .  مؤكد بالشراء  إلتزامعلى  

  . ٨فقرة ال متطلب السنة الواحدة في  معين منستثناءإل) أ(١ بفي فقرةالواردة  الشروط يتم تلبية
  

  ٦مثال ال
  

محتفظ به برسم البيـع   رفق على أنه الموتصنيف وضعه الحالي في   تصنيعفق   ما لبيع مر   منشأة ملتزمة بخطة  
بيئيـة  الضرار  األ ت، يحدد فحص المشتري للممتلكا     مؤكد بالشراء  إلتزام الحصول على    بعدو. في ذلك التاريخ  

إصالح الضرر مما سيمدد الفترة المطلوبـة       والمنشأة مطالبة من قبل المشتري ب     . مسبقاًبوجودها   يعلملم  التي  
 حدوث  جداًمن المحتمل   ، و نشأة بدأت بإجراءات إلصالح الضرر     إال أن الم   .من سنة واحدة  إلكمال البيع ألكثر    

 معـين مـن     سـتثناء إل) أ(١وفي تلك الحالة، يتم تلبية الشروط الواردة في فقرة ب         . لألضرار مرضٍإصالح  
  .  ٨متطلب السنة الواحدة في الفقرة 

   

  ٧مثال ال
  

يف األصل على أنه محتفظ به برسم البيع فـي ذلـك            متداول وتصن الصل غير   األلبيع  ما  زمة بخطة   تمنشأة مل 
  .التاريخ

  

 تصنيف األصل   في تاريخ  كانت قائمة  أوضاع السوق التي     تدهورتاألولية،  الواحدة  خالل فترة السنة      )أ (
خالل تلـك   و. ونتيجة لذلك ال يتم بيع األصل بحلول نهاية الفترة        ،  محتفظ به برسم البيع   مبدئياً على أنه    

، ورداً على   تسلم أي عروض معقولة لشراء األصل     لكنها لم ت  استدراج  أصدرت المنشأة بيانات     ،الفترة
 للتغيـر فـي أوضـاع       نظراًألصل بسعر معقول     التداول النشط ل   إستمرو. قامت بتخفيض السعر  ذلك  
 في فقرة   وفي تلك الحالة، يتم تلبية الشروط الواردة      . ٨ و ٧ المعايير في الفقرتين  تم تلبية   ي لذلك،  السوق

الواحدة االوليـة،   السنة  فترةفي نهاية و.٨ معين من متطلب السنة الواحدة في الفقرة  ستثناءإل) ج(١ب
  .محتفظ به برسم البيعيبقى األصل مصنفاً على أنه 

  

 نهاية تلـك    بحلول يتم بيع األصل     أوضاع السوق أكثر، وال    تدهورت،  خالل فترة السنة الواحدة التالية      )ب (
ويـستمر   . أكثر  السوق سوف تتحسن ولم تخفض من سعر األصل        أوضاعد المنشأة بأن    تعتقو. الفترة

، وفي تلـك الحالـة   . قيمته العادلة الحاليةيزيد عن، ولكن بسعر  على أنه برسم البيع   األصلب اإلحتفاظ
 ، لـذلك ةباإلضاف. ٧تقتضي الفقرة  للبيع الفوري كما متوفر تخفيض السعر بأن األصل غير     عدميثبت  
ال يتم  لذلك  . لنسبة إلى قيمته العادلة الحالية     أن يتم تسويق األصل بسعر معقول با       أيضاً ٨الفقرة  لب  تتط

يـتم  و. ٨ متطلب السنة الواحدة في الفقرة        معين من  ستثناءإل) ج(١ب في الفقرة    تلبية الشروط الواردة  
 . ٢٦ للفقرة وفقاًحتفظ به ومستخدم إعادة تصنيف األصل على أنه م
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   األصل تم التنازل عنإذا ما تحديد 
  

متنازل  أنها األصول على    معاملةمن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية متطلبات         ١٤ و ١٣لفقرتان  اتحدد  
  . ال يتم التنازل عن األصل متى ٨مثال ويوضح ال. عنها

  

  ٨مثال ال
  

 ه تـتم المحافظـة علـى       إال أن  . ألن الطلب على منتجاتها انخفض     ورشة التصنيع  إستخداممنشأة تتوقف عن    
ال تعتبـر الورشـة     . مستوى الطلب  إذا ارتفع    هاإستخدامعاد  من المتوقع أن ي    في حالة قابلة للتشغيل و     الورشة
  .  تم التنازل عنهاأنهاعلى 

  

  عرض العملية المتوقفة التي تم التنازل عنها
  

 أنهـا سيتم التنازل عنها على     األصول التي   يف  تصن من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية        ١٣الفقرة  منع  ت
 أو عمـال ألاخط رئيسي من التي سيتم التنازل عنها عبارة عن        األصول   لكن إذا كانت  . محتفظ بها برسم البيع   

. التنازل عنهـا   يتم فيه التاريخ الذي   متوقفة في   الت  عملياال في   اإلبالغ عنها ، يتم   جغرافية من العمليات  منطقة  
  . هذا األمر ٩مثال ويوضح ال

  

   ٩مثال ال
  

 خط رئيسي   تشكلالتي  و،  ن جميع معامل القطن التي تمتلكها      ع التنازل ٢٠٠٥ أكتوبرفي  معينة  ة  قررت منشأ 
في البيانـات   و. ٣١/١٢/٢٠٠٦ل السنة المنتهية في     توقف العمل بأكمله في معامل القطن خال      وي .األعمالمن  
 عمليات  أنهامعامل القطن على    لالتدفقات النقدية   معاملة النتائج و  يتم  ،  ٣١/١٢/٢٠٠٥ية للسنة المنتهية في     المال

تتم معاملة النتائج والتدفقات النقدية لمعامـل       ،  ٣١/١٢/٢٠٠٦للسنة المنتهية في    في البيانات المالية    و. مستمرة
ر الدولي   من المعيا  ٣٤ و ٣٣ الفقرتين التي تقتضيها  المنشأة اإلفصاحات    وتقدم عمليات متوقفة    أنهاعلى  القطن  

  .لماليةإلعداد التقارير ا
  

  وعة التصرفمجم القيمة من إنخفاض خسارة تخصيص
  

ربـح  أو أي (قيمـة  ال إنخفاضخسارة تؤدي  من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية أن         ٢٣الفقرة  تقتضي   
 المتداولة في   صول غير  لأل المبلغ المسجل ) زيادةأو  (إلى تخفيض     معينة معترف به لمجموعة تصرف   ) الحق

 بترتيب التخصيص ،   الدولي إلعداد التقارير المالية     ضمن نطاق متطلبات القياس للمعيار     تندرجالتي  المجموعة  
 ١٠المثـال   يوضح   ).٢٠٠٤كما هو منقح     (٣٦ من معيار المحاسبة الدولي      ١٢٢ و ١٠٤ تين في الفقر  المبين

  . التصرفمجموعة من قيمة ال إنخفاض خسارة تخصيص
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  ١٠ل مثاال
  

ويـتم  ،  مجموعة تـصرف  األصول  وتشكل  . )كبيع أصول (مجموعة من أصولها    منشأة تخطط للتصرف في     
   -:قياسها كما يلي

  
نهاية المبلغ المسجل في   

 قبل فترة إعداد التقارير
 برسم اإلحتفاظتصنيف 

  البيع
   )أ( وحدة عملة

تم إعادة المبلغ المسجل 
 مباشرة قبل قياسه
 برسم اإلحتفاظتصنيف 

  البيع
  وحدة عملة

  ١,٥٠٠  ١,٥٠٠  الشهرة
المـسجلة بالمبـالغ    ( والمعدات   والمصانعالممتلكات  

  )المعاد تقييمها
٤,٠٠٠  ٤,٦٠٠  

المـسجلة بـسعر    ( والمعـدات    والمصانعالممتلكات  
  )التكلفة

٥,٧٠٠  ٥,٧٠٠  

  ٢,٢٠٠  ٢,٤٠٠  المخزون
  ١,٥٠٠  ١,٨٠٠  األصول المالية المتوفرة برسم البيع

  ١٤,٩٠٠  ١٦,٠٠٠  المجموع
  

 ". وحدات العملة"يتم التعبير في هذه اإلرشادات عن المبالغ النقدبة بـ  )أ(
  

مباشـرة  ) وحدة عملة  ١٤,٩٠٠ – وحدة عملة  ١٦,٠٠٠ (حدة عملة  و ١,١٠٠  قيمتها المنشأة بخسارة تعترف  
  .برسم البيعمحتفظ بها  أنهاموعة التصرف على قبل تصنيف مج

  

. حدة عملة  و ١٣,٠٠٠ بقيمة البيع لمجموعة التصرف      منها التكاليف حتى   مطروحاًلة  المنشأة القيمة العاد  تقدر  
القيمـة   وأ بمبلغها المـسجل  برسم البيع    محتفظ بها    أنهاعلى  مصنفة  التصرف  الألن المنشأة تقيس مجموعة     و

 ١,٩٠٠ بقيمـة   القيمة إنخفاضالمنشأة بخسارة   تعترف  ،   أيهما أقل  -  منها التكاليف حتى البيع    مطروحاًالعادلة  
 أنهـا بشكل أولي علـى     صنيف المجموعة   عند ت ) حدة عملة  و ١٣,٠٠٠ – حدة عملة  و ١٤,٩٠٠(حدة عملة   و

  . برسم البيعمحتفظ بها
  

 الدولي  ألصول غير المتداولة التي تنطبق عليها متطلبات قياس المعيار        القيمة ل  إنخفاض خسارة   يتم تخصيص 
المتـوفرة  ماليـة   الصول  األو القيمة للمخزون    إنخفاض خسارة   خصيصت يتم   لذلك ال . إلعداد التقارير المالية  

  و ١٠٤ التخصيص الموضح في الفقرتين   ول األخرى حسب ترتيب     لألص الخسارة    ويتم تخصيص  .برسم للبيع 
  ).٢٠٠٤ كما هو منقح (٣٦من معيار المحاسبة الدولي  ١٢٢
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  -:ويمكن توضيح التخصيص كما يلي
  
تم إعادة المبلغ المسجل   

 مباشرة قبل ياسهق
 برسم اإلحتفاظتصنيف 

  البيع
  وحدة عملة

 إنخفاضخسارة 
  القيمة المخصصة
  وحدة عملة

المبلغ المسجل بعد 
تخصيص خسارة 

   القيمةإنخفاض
  وحدة عملة

  ٠  )١,٥٠٠(  ١,٥٠٠  الشهرة

 والمعــدات والمــصانعالممتلكــات 
  )المسجلة بالمبالغ المعاد تقييمها(

٣,٨٣٥  )١٦٥(  ٤,٠٠٠  

 والمعــدات والمــصانعكــات الممتل
  )المسجلة بسعر التكلفة(

٥,٤٦٥  )٢٣٥(  ٥,٧٠٠  

  ٢,٢٠٠  -  ٢,٢٠٠  المخزون

  ١,٥٠٠  -  ١,٥٠٠  األصول المالية المتوفرة برسم البيع
  ١٣,٠٠٠  )١,٩٠٠(  ١٤,٩٠٠  المجموع

  
  

خرى األل  ألصولالخسارة المتبقية   يتم تخصيص   ثم  من  . للشهرة أي مبلغ     القيمة إنخفاضخسارة  تخفض  ،  أوالً

  . األصوللتلكعلى أساس تناسبي على المبالغ المسجلة 
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  في بيان الدخل الشاملمتوقفة العمليات ال عرض
  

  
بيـان  فـي    اإلفصاح عن مبلغ واحد    من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية من المنشأة          ٣٣الفقرة   تقتضي
 منفصالً عن العمليات     الشامل قسم من بيان الدخل    وأمع تحليل في المالحظات      للعمليات المتوقفة     الشامل الدخل

  .كيف يمكن تلبية هذه المتطلبات ١١مثال يوضح ال. المستمرة
  

  ١١مثال ال
ـ  (٣١/١٢/٠٢x٢ للسنة المنتهية في      الشامل الدخلبيان   – XYZمجموعة   ح تـصنيف المـصاريف     يوض

  ) العملة من وحداتآالف ب() حسب الوظيفة
  

  ٢٠x١    ٢٠x٢  العمليات المستمرة 
 ×   ×  اإليراد 

  )×(   )× (   تكلفة المبيعات
 ×   ×  الربح اإلجمالي 

 ×   ×  دخل آخر 
  )×(    )×(  تكاليف التوزيع

 )×(   )×(  مصاريف إدارية 
 )×(    )×(  مصاريف أخرى
 )×(    )×(  تكاليف التمويل

 ×    ×  حصة الشركات الزميلة من الربح 
  ×    ×  الربح قبل الضريبة
 )×(   )×(  ة الدخل مصروف ضريب

  ×     ×   ربح الفترة من العمليات المستمرة 
       

        العمليات المتوقفة 

 ×    ×   ) أ(ربح الفترة من العمليات المتوقفة 
 ×    ×   ربح الفترة 

        

        :منسوبة إلى
 ×    ×  أصحاب حقوق الملكية في الشركة األم 

 ×   ×  حقوق األقلية
  ×    ×  

        منسوب إلى 
  ×    ×  الربح للفترة من العمليات المستمرة 
  ×    ×  الربح للفترة من العمليات المتوقفة

  ×    ×  الربح للفترة المنسوب إلى مالكي الشركة األم 
        الحصص غير المسيطرة 

  ×    ×  الربح للفترة من العمليات المستمرة
  ×    ×  الربح للفترة من العمليات المتوقفة

 إلى الحـصص غيـر      الربح للفترة المنسوب  
  المسيطرة

×    ×  

  
 .في المالحظاتالتحليالت المطلوبة يتم تقديم ) أ(
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محتفظ  أنهاعلى  المصنفة  متداولة أو مجموعات التصرف     الصول غير   األ عرض
  بها برسم البيع 

  

متـداول  الصـل غيـر     األ عـرض  من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية من المنشأة          ٣٨الفقرة  تقتضي  
  برسم البيع   محتفظ بها  أنها على   برسم البيع وأصول مجموعة التصرف المصنفة     أنه محتفظ به    مصنف على   ال

ـ  عـرض    أيـضاً كما يتم   . بيان المركز المالي  ول األخرى في     عن األص  بشكل منفصل   مجموعـة  اتإلتزام
بيـان المركـز     األخرى في    اتلتزاماإلعن  بشكل منفصل   برسم البيع    محتفظ بها    أنهاعلى  التصرف المصنفة   

هـذه   ١٢مثـال   ويوضـح ال  .  واحـد   كمبلـغ  ويتم عرضها  اتلتزاماإلهذه األصول و  وال يتم معادلة     .المالي
  .المتطلبات

  

  ١٢مثال ال
  

). المرتبطة بها بـشكل مباشـر   اتلتزاماإلو(ها أصولالتصرف بجزء من  المنشأة  ، تقرر   ٠٥x٢في نهاية عام    
شـكل  ،  أنه محتفظ به برسم البيـع      على   ليتم تصنيفه  ٨ و   ٧ قرتينالمعايير في الف   الذي يلبي    ،التصرفويتخذ  

  :على النحو التالي، مجموعتي تصرف
  

  المبلغ المسجل بعد تصنيف اإلحتفاظ برسم البيع
  

  

  :١مجموعة التصرف 
  وحدة عملة

  

  :٢مجموعة التصرف 
  وحدة عملة

  ١,٧٠٠  ٤,٩٠٠   ومعدات ومصانعممتلكات 
  ــ  )أ( ١,٤٠٠  بيع للا متوفرة برسمأصول مالية 

  )٩٠٠(  )٢,٤٠٠(   اتلتزاماإل

ــغ  ــافي المبل ــسجل ص  الم
  تصرف ال لمجموعة

٨٠٠  ٣,٩٠٠  

  . وحدة عملة متعلق بهذه األصول مباشرة في حقوق الملكية٤٠٠تم اإلعتراف بمبلغ ) أ(

  
لتالي في  محتفظ بها برسم البيع يمكن أن تظهر على النحو ا          أنهامصنفة على   التصرف  ال إن عرض مجموعات  

  :  للمنشأةبيان الدخل الشامل اآلخر و المتراكم في حقوق الملكية
  

  ٢ ×٠٤    ٢ ×٠٥  
        األصول

      األصول غير المتداولة
 ×   ×  أ.أ.أ
 ×   ×  ب.ب.ب
 ×   ×  ج.ج.ج

  ×   × 
        األصول المتداولة

 ×   ×  د.د.د
 ×   ×  .هـ.هـ.هـ
  ×   × 

        

لـى  األصول غير المتداولة المصنفة ع    
   محتفظ بها برسم البيعأنها

  
٨,٠٠٠  

    
-  

  ×   × 
 ×   ×  مجموع األصول

  

  ...يتبع    
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  ٤×٢٠    ٥×٢٠  
        ات لتزامحقوق الملكية واإل

حقوق الملكية المنسوبة إلى أصحاب حقوق الملكيـة فـي          
  الشركة األم

      

 ×   ×  و.و.و
 ×   ×  ز.ز.ز

ل اآلخر  بيان الدخل الشام  المبالغ المعترف بها مباشرة في      
 المتعلقة باألصول غير المتداولـة      و متراكم حقوق الملكية   
  المحتفظ بها برسم البيع

  
٤٠٠  

    
-  

  ×   × 
 ×   ×  حقوق األقلية

        
 ×   ×  مجموع حقوق الملكية

        

        ات غير المتداولة لتزاماإل
 ×   ×  ح.ح.ح
 ×   ×  ط.ط.ط
 ×   ×  ي.ي.ي
  ×   × 
        ات المتداولةلتزاماإل
 ×   ×  ك.ك.ك
 ×   ×  ل.ل.ل
 ×   ×  م.م.م
  ×   × 
ات المرتبطة مباشرة باألصـول غيـر المتداولـة         لتزاماإل

   محتفظ بها برسم البيعأنهاالمصنفة على 
  

٣,٣٠٠  
    

-  
  ×   × 

 ×   ×  اتلتزاممجموع اإل
 ×   ×  اتلتزاممجموع حقوق الملكية واإل

  
  

برسم البيع فـي نهايـة      محتفظ بها    أنهاة على   مصنفال) تصرفالأو مجموعات   (صول  األ عرضإن متطلبات   

  .  المقارنة ألي فترات سابقةبيان المركز المالي ال يتم إعادة عرض لذلك .نطبق بأثر رجعي ال تتقريرالفترة 

  
 أنهامصنفة على   الو بيعإعادة ال  بهدف   المشتراة الشركات التابعة    وعرضقياس  

  محتفظ بها برسم البيع 
  
  

ـ   " ٢٧ لمعيار المحاسبة الدولي     وفقاًد  ي بهدف البيع من التوح    المشتراةتابعة  ال شركةال يتم إعفاء ال    ة البيانـات المالي
مصنفة علـى    كمجموعة تصرف    يتم عرضها  ، فإنه ١١ت المعايير في الفقرة     إستوفلكن إذا   . "الموحدة والمنفصلة 

  .هذه المتطلبات ١٣المثال يوضح و.  برسم البيع محتفظ بهاأنها
  

  ١٣مثال ال
  

 الـشركة ويـتم شـراء     . ٢ق و   ١ق،  قابضة ذات شركتين تابعتين   التي هي شركة    ) ح(المنشأة  ) أ(منشأة  تشتري ال 
، )ج(٣٢ للفقرة   ووفقاً.  محتفظ بها برسم البيع    أنهامعايير تصنيفها على     حصرياً بهدف بيعها وهي تلبي       ٢ق التابعة

  . عملية متوقفةأيضاً هي ٢تكون الشركة التابعة ق
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وتحاسـب  . حدة عملـة  و١٣٥ يه ٢للشركة التابعة قالبيع  حتى  تكاليف  ال  منها مطروحاً العادلة المقدرة    القيمةإن  
   -:كما يلي ٢الشركة التابعة ق) أ(المنشأة 

 ٤٠ مـثالً ،   بالقيمة العادلـة   ٢بالشركة التابعة ق   القابلة للتحديد الخاصة   اتلتزاماإلمبدئياً  ) أ(تقيس الشركة    •

  .وحدة عملة

الخاصـة    منها التكـاليف حتـى البيـع   مطروحاًالقيمة العادلة  بالمشتراة األصول مبدئياً) أ(كة  تقيس الشر  •

 أي ،)حدة عملة و٤٠ (للتحديد القابلة اتلتزامزائد القيمة العادلة لإل  )  وحدة عملة  ١٣٥ (٢بالشركة التابعة ق  

  .)حدة عملة و١٧٥(

 مطروحاً العادلة    قيمتها وأكلفتها  بتجموعة التصرف   قياس م ) أ(تعيد الشركة   ،  نهاية فترة إعداد التقارير   في   •

 للمعـايير  وفقاً اتلتزاماإلويتم إعادة قياس    . حدة عملة  و ١٣٠ مثالً أيهما أقل،    - منها التكاليف حتى البيع   

 :بمـا يلـي  إجمالي األصول ويتم قياس  .حدة عملة و ٣٥ مثالً،  المعمول بها  إلعداد التقارير الدولية     ةالدولي

  .حدة عملة و١٦٥ أي وحدة عملة، ٣٥+ ملة وحدة ع ١٣٠

 بشكل منفـصل عـن األصـول        اتلتزاماإلاألصول و ) أ ( تعرض الشركة  ،نهاية فترة إعداد التقارير   في   •

 األصـول غيـر     عرض  "١٢ المالية الموحدة كما هو موضح في المثال         ا األخرى في بياناته   اتلتزاماإلو
  و، "محتفظ بها برسم البيع اأنهالمتداولة أو مجموعات التصرف المصنفة على 

، ٢للـشركة التابعـة ق    بعد الضريبة   مجموع ربح أو خسارة     ) أ(تعرض الشركة   ،   الشامل ان الدخل في بي  •

التي تساوي إعادة  ٢وربح أو خسارة بعد الضريبة المعترف بها عند إعادة القياس الالحق للشركة التابعة ق  

  . حدة عملة و١٣٠ إلى  وحدة عملة١٣٥القياس لمجموعة التصرف من 
  

  .مجموعة التصرف هو أمر غير مطلوبقيمة التغير في  أو اتلتزاماإلالتحليل اإلضافي لألصول وإن 
  

 معيـار    علـى  ٥ر المعيار الدولي إلعداد التقـارير الماليـة         ات حول أث  رشادإلا
كما  (٣٨معيار المحاسبة الدولي    و،  )٢٠٠٤كما هو منقح     (٣٦المحاسبة الدولي   

  ) ٢٠٠٤هو منقح 
  

كما هـو مـنقح      (٣٨معيار المحاسبة الدولي    و )٢٠٠٤ كما هو منقح   (٣٦سبة الدولي   معيار المحا يتضمن كل من    
  -: على النحو التالي٥رير المالية  تنشأ من المعيار الدولي إلعداد التقا التيتغييراتمتضمناً ال) ٢٠٠٤

  

  . هو موضح أدناه  كما"صول قيمة األإنخفاض  "٣٦معيار المحاسبة الدولي تم تعديل 
  

  . "البيعحتى تكاليف ال  منهامطروحاًعادلة القيمة ال"بـ " سعر البيع الصافي"جميع اإلشارات إلى تم استبدال 
  

  :  يليبحيث تنص على ما ٢فقرة الوتم تعديل 
  

  :إستثناءبلجميع األصول، قيمة ال إنخفاضفي محاسبة هذا المعيار يتم تطبيق    ٢
  ).....أ        (
 وفقـاً برسم البيـع     محتفظ بها    أنهاعلى  المصنفة  ) أو مجموعات التصرف  (ر المتداولة   األصول غي  )١ (

العمليات صول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع و       األ" ٥الدولي إلعداد التقارير المالية     للمعيار  
  .  "المتوقفة

  

  :بحيث تنص على ما يلي ٣الفقرة تم تعديل 
  
ة الـضريب  أصـول  أو ،اإلنـشاء األصول الناشئة عن عقـود      أو  ،  على المخزون المعيار  هذا  ال ينطبق       ٣

محتفظ بها برسم البيـع      أنهامصنفة على   الصول  األأو  ،  منافع الموظفين  منناشئة  الصول  األ  أو ،مؤجلةال
 ألن المعـايير الحاليـة   ) محتفظ بها برسم البيـع أنهاعلى   ضمن مجموعة تصرف مصنفة      المشمولةأو  (

  .وقياسهاهذه األصول ب اإلعترافطبقة على هذه األصول تحتوي متطلبات الم
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  -:بحيث تنص على ما يلي ٦الفقرة تم تعديل 
...  

  مـن   من األصول التي تولد تدفقات نقديـة واردة         قابلة للتحديد  أصغر مجموعة  هي    وحدة توليد النقد       أ
قات النقدية الواردة من أصول أو مجموعـات        مستقلة إلى حد كبير عن التدف      وتعتبر   المستمر ستخداماإل

  .أصول أخرى
...  

  
   -:كما يلي) و(١٢ إلى آخر جملة من الفقرة تم إضافة تذييل

  
ـ أو  (ع   برسم البي   على أنه محتفظ به    تصنيفهمعايير   أن يلبي األصل     ما   * تم تـضمينه فـي مجموعـة       ي

 من نطاق معيار المحاسبة الدولي     هستثنائإيتم  ، فإنه   ) محتفظ بها برسم البيع    أنهاعلى  مصنفة  التصرف  ال
محتفظ بهـا   الاألصول غير المتداولة     " ٥ للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       وفقاً محاسبتهتم   وت ٣٦

  ."متوقفة العملياتالبرسم البيع و
  

  . مبين أدناه كما هو"األصول غير الملموسة " ٣٨تم تعديل معيار المحاسبة الدولي 
  

   -:بحيث تنص على ما يلي ٣قرة فلاتم تعديل 
  
  -:علىهذا المعيار ال ينطبق ، على سبيل المثال... ٣
  
   ...أ
  
 ضـمن  المـشمولة أو ( محتفظ بها برسم البيـع  أنهاعلى األصول غير الملموسة غير المتداولة المصنفة   ح

عداد التقارير المالية    للمعيار الدولي إل   وفقاً)  محتفظ بها برسم البيع    أنهاالمصنفة على   تصرف  ال مجموعة
  . "متوقفةالعمليات المحتفظ بها برسم البيع والاألصول غير المتداولة " ٥

  
  -:نص على ما يليتبحيث  ٩٧الفقرة تم تعديل 

  
 ضمن  المشمولأو  ( محتفظ به برسم البيع      ه األصل على أنه   يصنف في التاريخ الذي   اإلطفاء في   يتوقف    ٩٧

 للمعيار الـدولي إلعـداد التقـارير        وفقاً ) محتفظ بها برسم البيع    هاأنعلى  مصنفة  التصرف  المجموعة  
  . أيهما يأتي أوال- باألصلاإلعترافإلغاء تم فيه ي والتاريخ الذي ٥المالية 

  
  :بحيث تنص على ما يلي ١١٧الفقرة تم تعديل 

  
 األصـل غيـر     مإستخدا عندما ال يتم     محدد إنتاجي ذو عمر ملموس  الصل غير   األإطفاء  ال يتوقف     ...١١٧

أو ( برسم البيـع      على أنه محتفظ به    تم تصنيفه يأو  لكامل   األصل با  إستهالكتم  ي ما لم ،  الملموس بعد ذلك  
 للمعيـار   وفقـاً ) برسم البيـع   محتفظ بها    أنهاعلى    التي يتم تصنيفها   تصرفالعة   ضمن مجمو  يتم شمله 

   .٥الدولي إلعداد التقارير المالية 
  
  

  -:بحيث تنص على ما يلي) ٢ ()هـ(١١٨تم تعديل الفقرة 
  
مـصنفة  التـصرف   ال ضمن مجموعة    المشمولةبرسم البيع أو     محتفظ بها    أنهاعلى  مصنفة  ال  األصول )٢ (

 وعمليـات التـصرف    ٥ للمعيار الدولي إلعداد التقارير الماليـة        وفقاًبرسم البيع    محتفظ بها    أنهاعلى  
  .خرىاأل
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  ٦المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

   وتقييم الموارد المعدنيةإستكشاف
  

 يناير ١٧  الناتجة من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة حتىتحتوي هذه النسخة على تعديالت

٢٠٠٨.  

  

من قبل مجلس معايير " وارد المعدنية وتقييم المإستكشاف" ٦تم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  .٢٠٠٤المحاسبة الدولي في ديسمبر 

  

  -: على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التاليةبناءاً والوثائق المرفقة  ٦تم تعديل المعيار 

  )٢٠٠٥الصادر في يونيو  (٦ و١لية التعديل على المعيار الدولي إلعداد التقارير الما •

 )٢٠٠٦الصادر في نوفمبر " (القطاعات التشغيلية " ٨ولي إلعداد التقارير المالية المعيار الد •

  )٢٠٠٧كما هو معدل في سبتمبر " ( عرض البيانات المالية"معيار المحاسبة الدولي  •
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                                       المحتويات                

  الفقرات
  

  ٥-١مقدمة                                                                      مقدمة

   ٦المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
   وتقييم الموارد المعدنيةإستكشاف

  ٢ -١        الهدف                                                                              

  ٥ -٣                                                                                النطاق      

  ٧ -٦          والتقييم                                             ستكشافاإلعتراف بأصول اإل

  ٧ - ٦                        ١٢ و ١١ الفقرتين ٨اإلستثناء المؤقت من معيار المحاسبة الدولي 

  ١٤-٨            والتقييم                                                ستكشافقياس أصول اإل
  ٨     اإلعتراف                                                                 عند قياس ال

  ١١-٩                       والتقييم                            ستكشافعناصر تكلفة أصول اإل

  ١٢   القياس بعد اإلعتراف                                                                   

  ١٤- ١٣       التغيرات في السياسات المحاسبية                                                   

  ١٧-١٥                                               العرض                                      

  ١٦-١٥         والتقييم                                         ستكشافتصنيف أصول اإل

  ١٧         والتقييم                                           ستكشافإعادة تصنيف أصول اإل
  ٢٢-١٨                                                             القيمة                 إنخفاض

  ٢٠-١٨                           اإلعتراف والقياس                                                

   والتقييمستكشافعنده تقييم أصول اإل تحديد المستوى الذي يتم

  ٢٢-٢١                                                                        نخفاض لتحديد اإل

  ٢٥-٢٣   اإلفصاح                                                                               
  ٢٦   تاريخ النفاذ                                                                            

  ٢٧   تقالية                                                                           نإأحكام 
  المالحق

  المصطلحات المعرفة  أ 
 التعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية األخرى  ب 

  

  ٦موافقة المجلس على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

   ١معيار الدولي إلعداد التقارير المالية اليالت موافقة المجلس على تعد

   ٦  الدولي إلعداد التقارير الماليةوالمعيار

  أساس اإلستنتاجات 
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 ٢٧-١ مبين في الفقرات " وتقييم الموارد المعدنيةإستكشاف" ٦إن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 المبادئ الرئيسية، الخط الغامقلفقرات في الصالحية، وتبين الفقرات في تتساوى جميع ا. ب و والملحقين أ

 في المعيار، وأعطيت ىللمرة األول عند ظهورها بالخط المائلوالمصطلحات المعرفة في الملحق أ مطبوعة 

إلعداد يجب أن يقرأ المعيار الدولي .  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةقائمةالتعريفات األخرى في 

للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وإطار  والمقدمة في سياق هدفه وأساس اإلستنتاجات ٦التقارير المالية 

السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات " ٨يوفر معيار المحاسبة الدولي . إعداد وعرض البيانات المالية

  . السياسات المحاسبية عند عدم وجود إرشادات صريحة وتطبيق ختيار أساساً إل"المحاسبية واألخطاء
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  مقدمة
  

  أسباب إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
  

 وتقييم ستكشافقرر مجلس معايير المحاسبة الدولية تطوير معيار دولي إلعداد التقارير المالية إل  ١ مقدمة
  -:الموارد المعدنية لألسباب التالية

  

ال يوجد معيار دولي إلعداد التقارير المالية يتناول بالتحديد المحاسبة المتعلقة بهذه حتى اآلن   ) أ(
إلى  ." غير الملموسةاألصول" ٣٨األنشطة، وهي مستثناة من نطاق معيار المحاسبة الدولي 

الحقوق المعدنية والموارد المعدنية مثل النفط والغاز الطبيعي والموارد المماثلة " جانب ذلك 
والمصانع  الممتلكات "١٦مستثناة من نطاق معيار المحاسبة الدولي " لمتجددة غير ا

 وتقييم الموارد ستكشاف، وتبعاً لذلك طلب من المنشأة تحديد سياستها المحاسبية إل"والمعدات
المحاسبية،  السياسات" ٨ من معيار المحاسبة الدولي ١٢- ١٠المعدنية حسب الفقرات 
 ."محاسبية واألخطاءالتغيرات في التقديرات ال

 والتقييم حسب المعايير الدولية ستكشافتختلف اآلراء بشأن كيفية محاسبة مصروفات اإل ) ب(
  .إلعداد التقارير المالية

 والتقييم بموجب متطلبات الهيئات األخرى ستكشافتتنوع الممارسات المحاسبية ألصول اإل  ) ج(
مارسات في القطاعات األخرى للمصروفات التي تضع المعايير، وكثيراً ما تختلف عن الم

على سبيل المثال الممارسات المحاسبية لتكاليف البحث (ها متشابهة إعتبارالتي يمكن 
  ).٣٨والتطوير حسب معيار المحاسبة الدولي 

  .يةستخراج والتقييم هامة بالنسبة للمنشآت العاملة في األنشطة اإلستكشافإن مصروفات اإل   ) د(

 والتقييم التي تعرض ستكشافدد متزايد من المنشآت التي تتحمل مصروفات اإلهناك ع  ) ه(
تتبع المزيد من بياناتها المالية حسب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، ويتوقع أن 

  .٢٠٠٥ اً من عامإبتداءالمنشآت هذا المنهج وذلك 
  

 ١٩٩٨ر المحاسبة الدولية لجنة توجيهية في عام أنشأت المنظمة السابقة للمجلس وهي لجنة معايي  ٢ مقدمة
للقيام بالعمل المبدئي الخاص بالمحاسبة وإعداد التقارير المالية من قبل المنشآت العاملة في األنشطة 

الصناعات  نشرت اللجنة التوجيهية ورقة مواضيع هي ٢٠٠٠ية، وفي نوفمبر ستخراجاإل
  .يةستخراجاإل

  
 المجلس أنه سيعيد البدء بالمشروع فقط عندما يسمح وقت جدول األعمال  أعلن٢٠٠١في يوليو   ٣مقدمة 

ية بشكل عام فقد قرر في ستخراجبذلك، وبالرغم من أن المجلس أدرك أهمية المحاسبة لألنشطة اإل
 أنه ليس من المجدي إكمال التحليل المفصل المطلوب لهذا المشروع، والحصول على ٢٠٠٢سبتمبر 

مشاركين، والقيام بالعملية الضرورية العادية للمجلس في حينه لتنفيذ التغييرات مدخالت مناسبة من ال
  .٢٠٠٥قبل أن تتبنى العديد من المنشآت المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في عام 

  
  -:ية تتلخص بما يليستخراجإن أهداف المجلس لهذه المرحلة من مشروع األنشطة اإل  ٤ دمةمق

               
  والتقييم بدون طلب ستكشافإجراء تحسينات محدودة للممارسات المحاسبية لمصروفات اإل  ) أ(
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تغييرات رئيسية قد تعكس عندما يقوم المجلس بمراجعة شاملة للممارسات المحاسبية التي 
  . وتقييم الموارد المعدنيةإستكشافتستخدمها المنشآت العاملة في 

  
 إختبار والتقييم ستكشافلى المنشآت التي تعترف بأصول اإلتحديد الظروف التي يجب فيها ع) ب(

 قيمة إنخفاض" ٣٦ في القيمة حسب معيار المحاسبة الدولي نخفاضهذه األصول لتحديد اإل
  ."األصول

 وتقييم الموارد المعدنية اإلفصاح عن  المعلومات إستكشافالطلب من المنشآت العاملة في ) ج(

 في نخفاض لتحديد اإلصولييم والمستوى المقيمة عنده هذه األوالتق ستكشافالخاصة بأصول اإل

  . في القيمة معترف بهانخفاضالقيمة وأية خسائر في اإل

  

  عداد التقارير الماليةالمالمح الرئيسية للمعيار الدولي إل
  

  -:  المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية٥ دمة مق
  

 بشكل محدد عتبار والتقييم بدون اإلستكشاف اإليسمح للمنشأة بتطوير سياسة محاسبية ألصول  ) أ(

، وهكذا يمكن للمنشأة التي تتبنى ٨ من معيار المحاسبة الدولي ١٢و ١١للمتطلبات في الفقرتين 

 السياسات المحاسبية المطبقة إستخدام اإلستمرار في ٦المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 إستخدام التقارير المالية، ويشمل ذلك اإلستمرار في فوراً قبل تبني المعيار الدولي إلعداد

  .ممارسات اإلعتراف والقياس التي هي جزء من هذه السياسات المحاسبية

 قيمة نخفاض إلإختبار والتقييم بأداء ستكشافيتطلب أن تقوم المنشآت التي تعترف بأصول اإل) ب(

 لألصول قد يزيد عن مبلغها هذه األصول عندما توحي الحقائق والظروف أن المبلغ المسجل

  .القابل لإلسترداد

 ولكنه ٣٦ في القيمة من اإلعتراف في معيار المحاسبة الدولي نخفاضيغير اإلعتراف باإل ) ج(

  .نخفاض حسب ذلك المعيار عندما يتم تحديد اإلنخفاضيقيس اإل
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    ٦المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  

  معدنية  وتقييم الموارد الإستكشاف
  

  الهدف
  

  وتقييم المواردستكشافإلإن هدف هذا المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية هو تحديد التقارير المالية  ١
  .المعدنية

  
  -:يلي يتطلب المعيار بشكل خاص ما ٢

  .  والتقييمستكشافلمصروفات اإلتحسينات محدودة على الممارسات المحاسبية الحالية    ) أ(

 نخفاض بتقييم هذه األصول لتحديد اإل والتقييمستكشافبأصول اإلت التي تعترف أن تقوم المنشآ  ) ب(

 ٣٦ في القيمة حسب معيار المحاسبة الدولي إنخفاضفي القيمة حسب هذا المعيار وقياس أي 

  ."األصول قيمة إنخفاض"

قييم الموارد  وتإستكشافإفصاحات تحدد وتوضح المبالغ في البيانات المالية للمنشأة الناجمة من   ) ج(

المعدنية وتساعد مستخدمي هذه البيانات المالية على فهم مبلغ وتوقيت وتأكيد حدوث التدفقات 

  .  وتقييم معترف بهاإستكشافالنقدية المستقبلية من أية أصول 

  

  النطاق
  

تي  والتقييم الستكشافعلى المنشأة تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية على مصروفات اإل ٣
  .تتحملها

  
 إستكشافال يتناول المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية النواحي األخرى لمحاسبة المننشآت العاملة في  ٤

 .وتقييم الموارد المعدنية
  

 -:على المنشأة عدم تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية على المصروفات التي تم تحملها ٥
  

 الموارد المعدنية مثل المصروفات التي تم تحملها قبل أن تحصل المنشأة  وتقييمإستكشافقبل   )  أ(

  . منطقة محددةستكشافعلى الحقوق القانونية إل
  

  . مورد معدنيستخراجبعد إظهار الجدوى الفنية والفائدة التجارية إل  ) ب(

  
   والتقييمستكشافاإلعتراف بأصول اإل

  
   ١٢ و١١ الفقرتين ٨ ر المحاسبة الدولياإلستثناء المؤقت من معيا

  
 والتقييم تطبيق ستكشافعند تطوير المنشأة لسياساتها المحاسبية على المنشأة التي تعترف بأصول اإل ٦

التقديرات المحاسبية  السياسات المحاسبية، التغيرات في" ٨ من معيار المحاسبة الدولي ١٠الفقرة 
  ."واألخطاء
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 مصادر المتطلبات واإلرشادات ذات الصالحية التي ٨دولي  من معيار المحاسبة ال١٢و١١تحدد الفقرتان  ٧

 عند تطوير سياسة محاسبية لبند إذا لم يكن هناك معيار دولي عتباريطلب من اإلدارة أخذها في اإل

 أدناه يستثني هذا ١٠ و٩لك البند، ومع مراعاة الفقرتين إلعداد التقارير المالية ينطبق بالتحديد على ذ

 والتقييم ستكشافن تطبيق هاتين الفقرتين على سياساتها المحاسبية لإلعتراف بأصول اإلالمعيار المنشأة م

  .وقياسها
  

   والتقييمستكشافقياس أصول اإل
  

  القياس عند اإلعتراف
      

  . والتقييم بمقدار التكلفةستكشافيتم قياس أصول اإل ٨
  

   والتقييمستكشافعناصر تكلفة أصول اإل
  

 وتقييم إستكشاف تبين أية مصروفات يتم اإلعتراف بها كأصول سياسات محاسبيةعلى المنشأة تحديد  ٩

 الدرجة التي يمكن بها ربط إعتباروتطبيق السياسة بشكل متسق، وعند إجراء هذا التحديد على المنشأة 

المصروفات مع إيجاد موارد معدنية محددة، وفيما يلي أمثلة على المصروفات التي يمكن إدخالها في 

  -):القائمة ليست شاملة( والتقييم ستكشافياس المبدئي ألصول اإلالق

  ؛ستكشافالحصول على حقوق اإل)  أ (

  ؛الدراسات الطبوغرافية والجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية) ب(

  ؛يستكشافالحفر اإل ) ج(

  ؛ حفر الخنادق ) د(

   و؛أخذ العينات وفحصها ) ه(

  . المورد المعدنيستخراجيم الجدوى الفنية والفائدة التجارية إل األنشطة المتعلقة بتقي )و(
  

 اإلطار وتقييم، ويوفر إستكشافال يتم اإلعتراف بالمصروفات المتعلقة بتطوير الموارد المعدنية كأصول  ١٠

 اإلرشادات بشأن اإلعتراف باألصول الناجمة عن " غير الملموسةاألصول" ٣٨ومعيار المحاسبة الدولي 

  .التطوير
  

على المنشأة اإلعتراف  "ات واألصول المحتملةلتزام اإل،المخصصات" ٣٧حسب معيار المحاسبة الدولي  ١١

 وتقييم إستكشاف التي يتم تحملها أثناء فترة معينة نتيجة للقيام بستعادات عن اإلزالة واإلإلتزامبأية 

  .الموارد المعدنية
  

  القياس بعد اإلعتراف 
  

 ستكشافبيق إما نموذج التكلفة أو نموذج إعادة التقييم على أصول اإلبعد اإلعتراف على المنشأة تط ١٢

الممتلكات " ١٦إما النموذج في معيار المحاسبة الدولي (والتقييم، وإذا تم تطبيق نموذج إعادة التقييم 
فإنه يجب أن يكون متوافقاً مع تصنيف ) ٣٨ أو النموذج في معيار المحاسبة الدولي "والمصانع والمعدات

  ).١٥أنظر الفقرة (صول األ
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   التغيرات في السياسات المحاسبية
     

 والتقييم إذا كان التغيير يجعل ستكشافيمكن للمنشأة أن تغير سياساتها المحاسبية لمصروفات اإل ١٣
 القرارات اإلقتصادية وليست أقل إتخاذالبيانات المالية مالئمة أكثر الحتياجات المستخدمين فيما يتعلق ب

 أو أكثر موثوقية وليست أقل مالءمة لهذه اإلحتياجات، وعلى المنشأة الحكم على المالءمة موثوقية،
  .٨ المقاييس في معيار المحاسبة الدولي إستخداموالموثوقية ب

  
 والتقييم عليها إظهار أن التغيير ستكشافألجل أن تبرر المنشأة تغيير سياساتها المحاسبية لمصروفات اإل ١٤

، إال أن التغيير ليس بحاجة ٨لية أقرب لتلبية المقاييس في معيار المحاسبة الدولي يجعل بياناتها الما
  .لتحقيق اإلمتثال الكامل لهذه المقاييس

  
  العرض

  

   والتقييمستكشافتصنيف أصول اإل
  

على المنشأة تصنيف أصول االسكشاف والتقييم كملموسة أو غير ملموسة حسب طبيعة األصول الممتلكة  ١٥
  .يف بشكل متسقوتطبيق التصن

  
، بينما تعتبر )مثال ذلك حقوق الحفر( والتقييم على أنها غير ملموسة ستكشافتتم معاملة بعض أصول اإل ١٦

، وإلى المدى الذي يتم فيه استهالك )مثال ذلك المركبات وأجهزة الحفر(أصول أخرى على أنها ملموسة 
لك اإلستهالك هو جزء من تكلفة أصل ملموس في تطوير أصل غير ملموس فإن المبلغ الذي يعكس ذ

 أصل ملموس لتطوير أصل غير ملموس ال يغير األصل إستخداماألصل غير الملموس، على أن 
  .الملموس إلى أصل غير ملموس

  

   والتقييمستكشافإعادة تصنيف أصول اإل
  

ئدة  وتقييم مصنفاً على أنه كذلك عندما يمكن إظهار الجدوى الفنية والفاإستكشافال يبقى أصل  ١٧
 في القيمة نخفاض والتقييم لتحديد اإلستكشاف المورد المعدني، ويتم تقييم أصول اإلستخراجاإلقتصادية إل

  . قبل إعادة التصنيفنخفاضواإلعتراف بأية خسارة في اإل
  

   القيمةإنخفاض 
  

  اإلعتراف والقياس
  

حي الحقائق والظروف أن  في القيمة عندما تونخفاض والتقييم لتحديد اإلستكشافيتم تقييم أصول اإل ١٨

 وتقييم قد يزيد عن مبلغه القابل لإلسترداد، وعندما تشير الحقائق إستكشافالمبلغ المسجل ألصل 

والظروف أن المبلغ المسجل يزيد عن المبلغ القابل لإلسترداد فإن على المنشأة قياس وعرض 

، فيما عدا ما نصت عليه ٣٦ حسب معيار المحاسبة الدولي نخفاضواإلفصاح عن أية خسارة في اإل

  . أدناه٢١الفقرة 
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 من المعيار الدولي إلعداد التقارير ٢٠ والتقييم فقط يجب تطبيق الفقرة ستكشافألغراض أصول اإل ١٩
 وتقييم قد إستكشاف عند تحديد أصل ٣٦ من معيار المحاسبة الدولي ١٧-٨المالية هذا وليس الفقرات 

ولكنها تطبقه على حٍد سواء على أصول " األصول"لح  المصط٢٠تستخدم الفقرة . تنخفض قيمته
  . والتقييم المنفصلة أو وحدة توليد نقدستكشافاإل

  

 ستكشاف أصول اإلإختبارتدل واحدة أو أكثر من الحقائق والظروف التالية على أنه يجب على المنشأة  ٢٠
  -):القائمة ليست شاملة( في القيمة نخفاضوالتقييم لتحديد اإل

 في المنطقة خالل الفترة أو ستنقضي في ستكشافت الفترة التي يحق فيها للمنشأة اإلإنقض) أ   (            
  . المستقبل القريب، وال يتوقع تجديدها

 وتقييم المصادر المعدنية في المنطقة المحددة غير إستكشافالمصروف الكبير على مزيد من ) ب            (
  .داخل في الموازنة وليس مخططاً له

 وتقييم الموارد المعدنية في المنطقة المحددة إلى اكتشاف كميات صالحة إستكشافلم يؤد ) ج(
  .تجارياً من الموارد المعدنية وقررت المنشأة التوقف عن هذه األنشطة في المنطقة المحددة

توجد بيانات كافية تدل على أنه بالرغم من أن من المحتمل المضي قدماً في التطوير في   )د(
 والتقييم ستكشاف المبلغ المسجل ألصل اإلإستعادمنطقة المحددة فإنه من غير المحتمل ال

  .بكامله من التطوير الناجح أو من خالل البيع

  
 القيمة حسب نخفاض إلإختبارفي أية حالة من هذه الحاالت أو في حاالت مماثلة على المنشأة إجراء 

 كمصروف حسب معيار المحاسبة نخفاضارة اإل، ويجب اإلعتراف بخس٣٦معيار المحاسبة الدولي 
  . ٣٦الدولي 

  
 والتقييم لتحديد ستكشافتحديد المستوى الذي يتم عنده تقييم أصول اإل

   في القيمةنخفاضاإل
  

 والتقييم لوحدات توليد النقد أو ستكشافعلى المنشأة تحديد سياسة محاسبية لتخصيص أصول اإل ٢١
 في القيمة، وكل وحدة توليد نخفاضيم هذه األصول لتحديد اإلمجموعات وحدات توليد النقد لغرض تقي

  وتقييم يجب أن ال تكون أكبر من قطاعإستكشافنقد أو مجموعة وحدات توليد نقد خصص لها أصل 
 ."القطاعات التشغيلية "٨الدولي إلعداد التقارير الماليةمعيار المحدد حسب   تشغيلي

  

 في القيمة نخفاض والتقييم لتحديد اإلستكشاف أصول اإلإختبارض إن المستوى الذي تحدده المنشأة ألغرا ٢٢
  .من الممكن أن يشمل وحدة توليد نقد واحدة أو أكثر

  

  اإلفصاح 
  

على المنشأة اإلفصاح عن المعلومات التي تحدد وتوضح المبالغ المعترف بها في بياناتها المالية  ٢٣
  . وتقييم الموارد المعدنيةإستكشافالناجمة من 
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  -: يمكن للمنشأة اإلفصاح عما يلي٢٣أجل اإلمتثال للفقرة من  ٢٤

 والتقييم، بما في ذلك اإلعتراف بأصول ستكشافسياساتها المحاسبية لمصروفات اإل  ) أ(
  . والتقييمستكشافاإل

ات والدخل والمصروف والتدفقات النقدية التشغيلية واإلستثمارية لتزاممبالغ األصول واإل) ب(
  . ييم الموارد المعدنية وتقإستكشافالناجمة من 

  
 والتقييم كفئة منفصلة من األصول وعمل اإلفصاحات التي يطلبها ستكشافعلى المنشأة معاملة أصول اإل ٢٥

  . بما يتفق مع كيف يتم تصنيف األصول٣٨ أو معيار المحاسبة الدولي ١٦إما معيار المحاسبة الدولي 

  

  تاريخ النفاذ
  

 يناير ١عداد التقارير المالية هذا للفترات السنوية التي تبدأ في على المنشأة تطبيق المعيار الدولي إل ٢٦
 أو بعد ذلك، ويستحسن التطبيق األبكر، وإذا قامت المنشأة بتطبيق هذا المعيار لفترة تبدأ قبل ٢٠٠٦

  . فإن عليها اإلفصاح عن هذه الحقيقة٢٠٠٦ يناير ١

  
  نتقاليةإأحكام 

  
 على المعلومات المقارنة الخاصة بالفترات ١٨عين للفقرة إذا كان من غير العملي تطبيق متطلب م ٢٧

 فإن على المنشأة اإلفصاح عن هذه الحقيقة، ويوضح معيار ٢٠٠٦ يناير ١السنوية التي تبدأ قبل 
  ".غير عملي "  المصطلح ٨المحاسبة الدولي 
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   أ الملحق
  

  المصطلحات المعرفة

  
  .ولي إلعداد التقارير الماليةإن هذا الملحق جزء ال يتجزأ من المعيار الد

    
 المعترف بها كأصول حسب السياسة  والتقييمستكشافمصروفات اإل   والتقييمستكشافأصول اإل

  .المحاسبية للمنشأة

  

 وتقييم إستكشافبالمصروفات التي تتحملها المنشأة فيما يتعلق    والتقييم ستكشافمصروفات اإل

لفنية واإلمكانية التجارية  قبل أن تصبح الجدوى االمعدنية الموارد

  .  مورد معدني من الممكن إظهارهاستخراجإل

  
البحث عن الموارد المعدنية، بما في ذلك المعادن والنفط والغاز    وتقييم الموارد المعدنية إستكشاف

الطبيعي والموارد المماثلة غير المتجددة بعد أن تكون المنشأة قد 

ي منطقة محددة، وكذلك  فستكشافحصلت على حقوق قانونية لإل

  . المورد المعدنيستخراجتحديد الجدوى الفنية والفائدة التجارية إل

  

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٦المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية   
 

  لجنة معايير المحاسبة الدولية            ة  سمؤس  حق التأليف ل      ©   ٧٢٨

  الملحق ب
  

  التعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية األخرى
  

ذلك، وإذا قامت  أو بعد ٢٠٠٦ يناير ١يجب تطبيق التعديالت في هذا الملحق للفترات السنوية التي تبدأ في 

  .األبكر المنشأة بتطبيق هذا المعيار لفترة أبكر فإنه يجب تطبيق هذه التعديالت لتلك الفترة

*****  

المعايير الدولية  محتوى   في   ٢٠٠٤تم دمج التعديالت الواردة في هذا الملحق عند إصدار هذا المعيار في العام              

  . المناسبة في هذا الكتابإلعداد التقارير المالية
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  ٦موافقة المجلس على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  

  
 أعضاء  ١٠من قبل   "  وتقييم الموارد المعدنية     إستكشاف"  ٦تمت الموافقة على إصدار معيار المحاسبة الدولي        

نيت جار السادةحيث أبدى كل من     .  مجلس معايير المحاسبة الدولية البالغ عددهم أربعة عشر        أعضاءمن أصل   

  . بعد أساس اإلستنتاجاتالمعارضةرائهم آ وترد. وليسينرينج وماكريجور وسميث معارضتهم لذلك

  

       سير ديفيد تويدي                 رئيساً

       ثوماس إي جونز                 نائباً للرئيس

       ماري إي بارث                  

       هانز جورج برونز

  وب     أنتوني تي ك

  مو     جان انجستر

       روبرت بي جارنيت

  جيالرد     جيلبرت 

       جيمس جيه ليسينرينج

       وارن جيه ماكريجور

       باتريشيا ال اومالي

       جون تي سميث

       جيفري ويتينجتون

       تاتسومي يامادا
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 والمعيار ١تقارير المالية معيار الدولي إلعداد التعديالت الموافقة المجلس على 
  ٦الدولي إلعداد التقارير المالية 

  

  
تبني المعايير الدوليـة إلعـداد       " ١التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية        تمت الموافقة على    

" موارد المعدنيـة   وتقييم ال  إستكشاف"  ٦والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية      " التقارير المالية للمرة األولى   

  . من قبل أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية البالغ عددهم أربعة عشر

       سير ديفيد تويدي                 رئيساً

       ثوماس إي جونز                 نائباً للرئيس

       ماري إي بارث                  

       هانز جورج برونز

       أنتوني تي كوب

  مو جان انجستر    

       روبرت بي جارنيت

  جيالرد     جيلبرت 

       جيمس جيه ليسينرينج

       وارن جيه ماكريجور

       باتريشيا ال اومالي

       جون تي سميث

       جيفري ويتينجتون

       تاتسومي يامادا
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  حتويات الم
  

  حولات ستنتاجأساس لإل
  

  ٦المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
   وتقييم الموارد المعدنيةإستكشاف

  

  الفقرات  

  ١ إستنتاج   مقدمة                                                                      

  ٥-٢ إستنتاج                      المعيارأسباب إصدار 

 ٨-٦ إستنتاج                                                                         لنطاقا

 ١٦-٩ إستنتاج                                     والتقييم ستكشافإلتعريف أصول ا

 ١٣- ١٠ ستنتاجإ                           وتقييم الموارد المعدنيةإستكشافالمصروفات المتكبدة قبل 

 ١٥- ١٤ إستنتاج                                       "التقييم"و" ستكشافاإل "ـتعريفات منفصلة ل

 ١٦ إستنتاج                                                                     الموارد المعدنية

  ٣١- ١٧ إستنتاج                                   والتقييمستكشافإلعتراف بأصول اإلا

 ٢٣- ١٧ إستنتاج                  ١٢و ١١ الفقرتان ٨ المؤقت من معيار المحاسبة الدولي ستثناءإلا

 ٢٨- ٢٤ إستنتاج                                          والتقييمستكشافإلعناصر تكلفة أصول ا

 ٣١- ٢٩ إستنتاج                                                             القياس بعد اإلعتراف

 ٣٤- ٣٢ إستنتاج                                                والتقييمستكشافإلعرض أصول ا

 ٤٨- ٣٥ إستنتاج   والتقييم             ستكشافإل قيمة أصول اإنخفاض

 ٣٩- ٣٦ إستنتاج                                                             نخفاضإلتقييم ا

 ٤٧- ٤٠ إستنتاج                                        في القيمةنخفاض عنده اإلالذي يقَيمالمستوى 

 ٤٨ إستنتاج                                                  في القيمة  نخفاضعكس خسائر اإل

  ٤٩ إستنتاج  ات في السياسات المحاسبية                                                التغير

  ٥٧- ٥٠ إستنتاج  اإلفصاحات   

  ٥٥ إستنتاج  يات التجارية   حتياطاإل

  ٥٦ إستنتاج   والتقييمستكشافإلالمراحل بعد ا

  ٥٧ إستنتاج  توقيت المشروع                                                
  

 ٥٨ إستنتاج  تاريخ النفاذ                                                                       

 أ٦٥- ٥٩ إستنتاج                                                                             نتقالإلا

 ٦٦ إستنتاج                                             ٦تغيرات من مسودة العرض الملخص 

                 ٦اآلراء المعارضة للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
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  حول اتستنتاجاإلأساس 
   ٦معيار الدولي إلعداد التقارير المالية لا

   وتقييم الموارد المعدنيةإستكشاف
  

  . ولكنه ليس جزءاً منه٦ إلعداد التقارير المالية ات هذا يرافق المعيار الدوليستنتاجإن األساس لإل
  

  مقدمة
  

ات في ستنتاجات اعتبارات مجلس معايير المحاسبة الدولية للوصول إلى اإلستنتاجيلخص هذا األساس لإل ١إستنتاج

، وقد أعطى أعضاء المجلس " وتقييم الموارد المعدنيةإستكشاف" ٦المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

   .ناً أكبر لبعض العوامل من غيرهااألفراد وز
  

   المعيارإصدارأسباب 
  

التقديرات  السياسات المحاسبية، التغيرات في" ٨ من معيار المحاسبة الدولي ١٢- ١٠تحدد الفقرات  ٢إستنتاج
ها في تطوير سياسة محاسبية إذا لم يكن هناك إستخدام هرمية مقاييس على المنشأة "المحاسبية واألخطاء

 في المعيار الدولي إلعداد ستثناءالتقارير المالية ينطبق بالتحديد على بند، وبدون اإلمعيار دولي إلعداد 

 ستحتاج ٢٠٠٥ فإن المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في عام ٦التقارير المالية 

 لهذه المتطلبات، وفي ظل عدم  وتقييم الموارد المعدنيةستكشافت سياساتها المحاسبية إلإمتثللتقييم ما إذا 

وجود إرشادات يحتمل أن يكون هناك عدم تيقن بشأن ماذا سيكون مقبوالً، وتحديد ماذا سيكون مقبوالً 

 ٢٠٠٥من الممكن أن يكون مكلفاً، وكان يحتمل أن تجري بعض المنشآت تغييرات رئيسية في عام 

  .يةستخراجلشاملة لمحاسبة األنشطة اإليتبعها تغييرات أخرى هامة عندما يكمل المجلس مراجعته ا
  
 المجلس الحد من إقترحلتجنب التعطيل غير الضروري لكٍل من المستخدمين والمعدين في هذا الوقت  ٣إستنتاج

 والتقييم، وقد أجرى المجلس ذلك ستكشاف اإلصولحاجة المنشآت لتغيير سياساتها المحاسبية الحالية أل

  -:من خالل ما يلي

 التي تحدد ٨ األجزاء في الهرمية في معيار المحاسبة الدولي رقم  مؤقت منإستثناءإحداث   ) أ(
ها في تطوير سياسة محاسبية إذا لم يكن هناك معيار دولي إستخدامالمقاييس التي على المنشأة 

  . التقارير المالية ينطبق بالتحديدإلعداد
 أصولدخالها في  من الهرمية بتحديد المصروفات التي سيتم إستثناءالحد من أثر هذا اإل) ب(

 والتقييم ستكشاف اإلأصول والتقييم والتي سيتم استثناؤها منها، وطلب تقييم جميع ستكشافاإل
  . في قيمتهانخفاضلتحديد اإل

  
 كآخر موعد لتقديم المالحظات على ٢٠٠٤ إبريل ١٦، وحدد ٢٠٠٤اته في يناير إقتراحنشر المجلس  ٤إستنتاج

  . رسالة مالحظة٥٥، واستلم المجلس "عدنية وتقييم الموارد المإستكشاف" ٦مسودة العرض 
  
 وافق المجلس على مشروع بحث ليقوم به موظفون من واضعي المعايير الوطنية في ٢٠٠٤ إبريلفي  ٥إستنتاج

يساعد فريق . ية بشكل عامستخراجاستراليا وكندا والنرويج وجنوب إفريقيا يتناول محاسبة األنشطة اإل

وشركات ) قطاعات النفط والغاز والتعدين(ن الصناعة ية تشمل أعضاء مإستشارمشروع البحث هيئة 

  .المحاسبة والمستخدمين وواضعي أنظمة األوراق المالية في مختلف أرجاء العالم
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  النطاق
  

 معيار من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لم يتناول  أيحتى بالرغم من أن ،في رأي المجلس ٦إستنتاج
تتضمن معايير (  جميع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أن،ية مباشرةستخراجاألنشطة اإل

وتقييم الموارد المعدنية التي  إستكشاف تنطبق على المنشآت العاملة في )المحاسبة الدولية وتفسيراتها
 ١ر بياناً غير متحفظ باإلمتثال للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية حسب معيار المحاسبة الدولي تصد

، وتبعاً لذلك يجب على جميع هذه المنشآت تطبيق كل معيار من المعايير الدولية "عرض البيانات المالية"
  .إلعداد التقارير المالية

  
 المجلس على تطوير معايير للمراحل األخرى في عملية ٦شجع بعض المستجيبين لمسودة العرض  ٧إستنتاج

أي األنشطة السابقة  (ستكشافا قبل اإل وتقييم الموارد المعدنية، بما في ذلك أنشطة مإستكشاف

أي األنشطة بعد إثبات الجدوى الفنية والفائدة (وأنشطة التطوير )  وتقييم الموارد المعدنيةستكشافإل

أوالً، لم يرغب أن يحكم : ، وقد قرر المجلس عدم إجراء ذلك لسببين) مورد معدنيستخراجالتجارية إل

سبة هذه األنشطة، ثانياً، توصل المجلس إلى أنه يمكن تطوير بشكل مسبق على المراجعة الشاملة لمحا
 من خالل تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير ستكشافسياسة محاسبية مناسبة ألنشطة ما قبل اإل

 في صول والمصروفات وتطبيق المبادئ العامة لإلعتراف باألصوللألاإلطار المالية ومن تعريف 
 غير األصول ٣٨ومعيار المحاسبة الدولي  "الممتلكات والمصانع والمعدات" ١٦معيار المحاسبة الدولي 

  .الملموسة
  
 بما يتعدى ما هو مقترح ٦قرر المجلس كذلك عدم توسيع نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  ٨إستنتاج

  إضافية، ومن المحتمل أن يشمل ذلكضرورية ألن إجراء ذلك سيتطلب عملية ٦في مسودة العرض 

ية والتي يطلب ستخراجمسودة عرض أخرى، ونظراً لوجود العديد من المنشآت العاملة في األنشطة اإل

 فقد قرر المجلس أنه يجب ٢٠٠٥ يناير ١منها تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ابتداء من 
اد التقارير المالية بما يتعدى عدم التأخر في إصدار اإلرشادات وذلك بتوسيع نطاق المعايير الدولية إلعد

  . وتقييم الموارد المعدنيةإستكشاف
  

   والتقييمستكشاف اإلأصولتعريف 
  

 والتقييم، إال ستكشاف اإلصول مع تعريف المجلس المقترح أل٦اتفق معظم المستجيبين لمسودة العرض  ٩إستنتاج

  -:أنهم طالبوا بتغييرات أو إيضاحات لجعل أهداف المجلس أوضح

 ومصروفات ما قبل ستكشافيبين من المجلس التمييز بين مصروفات اإلطلب بعض المستج  )أ (
   . ستكشافاإل

 والتقييم بشكل منفصل بحيث يعكس ذلك ستكشافطلب آخرون من المجلس تعريف أنشطة اإل  )ب (
  .مختلف أشكال المخاطر لهذه األنشطة أو متطلبات اإلختصاصات األخرى

 ما يشكل موارد معدنية، وبشكل رئيسي أمثلة طلب مستجيبون آخرون مزيداً من اإلرشادات بشأن  )ج (
  .ياً معدنياًإحتياطعلى ما يشكل 
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  وتقييم الموارد المعدنية إستكشافالمصروفات المتكبدة قبل 
 
ات ليشمل المصروفات التي تم قتراح بأن المجلس كان يوسع نطاق اإلمعنيون أن المستجيبين إما أنهم بدا ١٠إستنتاج

 في منطقة معينة في تعريف مصروفات ستكشافلحصول على الحقوق القانونية لإلتحملها قبل ا

 والتقييم، وكان بعض المستجيبين مهتماً بأن هذه التوسعة ستفتح الطريق لإلعتراف بهذه ستكشافاإل

 لم يستطع ٦عند صياغة مسودة العرض . ، وفضل آخرون هذه النتيجةأصولالمصروفات على أنها 

 .   على هذه المصروفاتاإلطار سبب لعدم إمكانية تطبيق المجلس تحديد أي
  

، ستكشافقرر المجلس عدم تعريف مصروفات ما قبل الحصول على الحقوق القانونية أو ما قبل اإل ١١إستنتاج
 التقارير المالية يوضح بأن المصروفات قبل حصول المنشأة على الحقوق إلعدادعلى أن المعيار الدولي 

 وتقييم، ولذلك فهي خارج نطاق إستكشافطقة محددة ليست مصروفات  في منستكشافالقانونية لإل
  . التقارير الماليةإلعدادالمعيار الدولي 

  
أشار المجلس إلى أن التطبيق المناسب للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية قد يتطلب مصروفات  ١٢إستنتاج

مثال مصروفات تعزى مباشرة على سبيل ال( أصل غير ملموس إمتالك متعلقة بمتالكخاصة بما قبل اإل
ليتم اإلعتراف بها كجزء من األصل غير الملموس حسب معيار ) إستكشافللحصول على رخصة 

 أن تكلفة أصل غير ملموس تم ٣٨من معيار المحاسبة الدولي ) أ (٢٧تبين الفقرة . ٣٨المحاسبة الدولي 
وضرائب الشراء غير المسترجعة ه بشكل منفصل تشمل سعر شرائه بما في ذلك رسم اإلستيراد إمتالك

  .وبعض التكاليف التي تعزى لذلك بشكل مباشر
  
 وتقييم الموارد المعدنية ال يمكن إستكشافوبالمثل يدرك المجلس أن المصروفات التي يتم تحملها قبل  ١٣إستنتاج

 من المحتمل اإلعتراف بها كمصروف عند نعادة ربطها مع أية ممتلكات معدنية محددة، وهكذا فإ
 على سبيل - لى أن هذه المصروفات بحاجة إلى تمييزها عن المصروفات على البنية التحتيةتحمله، ع

، ويجب اإلعتراف بهذه المصروفات ستكشاف الالزمة للمضي قدماً في عمل اإل- المثال طرق الوصول
  . ١٦ من معيار المحاسبة الدولي ٣كامالك ومصانع ومعدات حسب الفقرة 

  

  "التقييم " و " ستكشافاإل " ـتعريفات منفصلة ل
  

 والتقييم، وقد نظر المجلس في ستكشافطلب بعض المستجيبين من المجلس تقديم تعريفات منفصلة لإل ١٤إستنتاج
 التي نشرتها اللجنة التي سبقته يةستخراجالصناعات اإل التعريفات الواردة في ورقة المواضيع إستخدام

، ألن هذه التعريفات ستكون مقبولة للعديد ٢٠٠٠وهي لجنة مجلس معايير المحاسبة الدولية في نوفمبر 
من المستجيبين، وبشكل خاص ألنها مبنية على تعريفات كانت تستخدم لعدد من السنوات في كل من 

  .قطاع التعدين وقطاع النفط والغاز
  
ة،  لن يحسن المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليستكشافتوصل المجلس إلى أن التمييز بين التقييم واإل ١٥إستنتاج

  . والتقييم بنفس الطريقةستكشافويتم اعتبار اإل
  

  الموارد المعدنية
  

طلب بعض المستجيبين من المجلس تعريف الموارد المعدنية بشكل أدق، وقد توصل المجلس إلى أنه  ١٦إستنتاج
ألغراض المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية التفصيل ليس ضرورياً، حيث كانت البنود المدرجة في 

  . وتقييم الموارد المعدنية كافية إليصال أهداف المجلسكشافإستتعريف 
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   والتقييم  ستكشافإلا أصولعتراف بإلا
  

  ١٢و ١١ الفقرتين ٨ المؤقت من معيار المحاسبة الدولي رقم ستثناءإلا
  

 وتقييم الموارد المعدنية ممارسات محاسبية متنوعة، وتتراوح هذه إستكشافتتبع المنشآت العاملة في  ١٧إستنتاج

 والتقييم تقريباً في الميزانية العمومية إلى اإلعتراف ستكشافرسات من تأجيل كافة مصروفات اإلالمما

بجميع هذه المصروفات في الربح أو الخسارة عند تحققها، ويسمح المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

تجيبين لمسودة العرض  على هذا التنوع عارض بعض المسوبناءاً هذه الممارسات المحاسبية، إستمرارب

، حيث كان هؤالء المستجيبون قلقون بأن ٨ من معيار المحاسبة الدولي ١٢و١١ من الفقرتين ستثناء اإل٦

المنشآت يمكن أن تظهر بمظهر الممتثل للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بينما هي غير متوافقة 

ية، أي تزويد مستخدمي البيانات المالية بمعلومات مع األهداف المبينة لمجلس معايير المحاسبة الدول

 من أجزاء من معيار المحاسبة ستثناءلم يمنح المجلس اإل. مالية ذات نوعية عالية وشفافة وقابلة للمقارنة

 ٢٠٠٥أو عام  (٢٠٠٦ التعطيل وبشكل خاص في عام  لتقليلوةهذه الخط بسهولة، ولكنه اتخذ ٨الدولي 

على (وذلك لكٍل من المستخدمين ) عيار الدولي إلعداد التقارير المالية بشكل مبكرللمنشآت التي تتبنى الم

  ).  على سبيل المثال التغيرات في األنظمة(وللمعدين ) ية بيانات اإلتجاهاتإستمرارسبيل المثال عدم 
  
 من ١٢-١٠ت  مؤقت للفقراإستثناء على "عقود التأمين" ٤يحتوي المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  ١٨إستنتاج

 ألن ٦ أوسع مما هو في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ستثناء، وهذا اإل٨معيار المحاسبة الدولي 

 يترك عدة نواحي هامة من محاسبة عقود التأمين حتى المرحلة ٤ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية

 من معيار المحاسبة ١٠طلباً لتطبيق الفقرة إن مت. الثانية من مشروع المجلس الخاص بذلك الموضوع

 على عقود التأمين سيكون له آثار أكثر انتشاراً، وستحتاج شركات التأمين إلى معالجة أمور ٨الدولي 

مثل اإلكتمال والمحتوى فوق الشكل والحيادية، وبالمقارنة مع ذلك يترك المعيار الدولي إلعداد التقارير 

 من ١٠ من الفقرة إستثناءبياً من المواضيع بدون معالجة، ولم يعتقد المجلس أن  نطاقاً ضيقاً نس٦المالية 

  .  كان ضروريا٨ًمعيار المحاسبة الدولي 
  
 من معيار المحاسبة الدولي ١٢و ١١ أن المجلس قصد فقط تعليق الفقرتين ٦أوضحت مسودة العرض  ١٩إستنتاج

 صولنشأة سياساتها المحاسبية أل عندما تحدد الم١٠ يجب إتباع الفقرة ه ضمناً أنوكانت تعني، ٨

أن هدف المجلس بعض المالحظات التي تم استالمها  من الواضح من والتقييم، على أنه كان ستكشافاإل

لم يكن مفهوماً يشكل واضح، وتبعاً لذلك يحتوي المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية على بيان محدد 

  . إلزامي٨ة الدولي  من معيار المحاسب١٠بأن اإلمتثال للفقرة 
  
 بعض إستمرار السماح ب٦ المجلس في مسودة العرض إقتراحوجد المستجيبون الذين عارضوا  ٢٠إستنتاج

 وتقييم الموارد المعدنية إستكشافالممارسات المحاسبية أن من الصعب إجراء تمييز ذي معنى بين 
امة، وهؤالء المستجيبون والبحث العلمي، ومن الممكن أن يكون كال النشاطين مكلفاً وله مخاطر فشل ه

 ومعيار ١٦ وتقييم الموارد المعدنية ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي إستكشافيدعمون وضع 
ان المجلس قلق بالمثل بشأن احتمال أن تؤدي الممارسات المحاسبية إلى . ٣٨المحاسبة الدولي 

بشأن احتمال أن تؤدي محاسبة  والتقييم، على أنه قلق كذلك ستكشاف اإلأصولاإلعتراف غير المناسب ب
 إلى المبالغة في المصروفات، وفي ٣٨ والتقييم حسب معيار المحاسبة الدولي ستكشافمصروفات اإل

ظل عدم وجود معايير مقبولة دولياً لهذه المصروفات توصل المجلس إلى أنه ال يستطيع إصدار حكم 
  .يةستخراجشطة اإلعلى المعلومات قبل إجراء مراجعة شاملة لمحاسبة األن مبني
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أي المبادئ ( على المجلس أن يطلب من المنشأة إتباع متطلباتها المحاسبية الوطنية  البعض أنإقترح ٢١إستنتاج
 وتقييم الموارد المعدنية حتى يكمل المجلس إستكشافلمحاسبة ) المحاسبية الوطنية المقبولة بشكل عام
امالً  سياسات محاسبية ال تشكل أساساً شرإختياية لمنع ستخراجمراجعته الشاملة لمحاسبة األنشطة اإل

 إلى ٤اته في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية إستنتاج، بما يتفق مع للمحاسبة، وقد توصل المجلس
أن تعريف المبادئ المحاسبية الوطنية المقبولة بشكل عام كان سيشكل مشكلة، ومن الممكن أن تنشأ 

نشآت ال تطبق المبادئ المحاسبية المقبولة بشكل عام الوطنية مشاكل تعريفية أخرى ألن بعض الم
ية في ستخراجالخاصة ببلدها، فعلى سبيل المثال بعض المنشآت غير األمريكية التي تمارس األنشطة اإل

قطاع النفط والغاز تطبق المبادئ المحاسبية المقبولة بشكل عام األمريكية، إلى جانب ذلك من غير 
  .فرض متطلبات تضعها هيئة أخرىي  أنج تفويض المجلسخاروالعادي جدالً 

  
 السياسات المحاسبية التي كانت إتباع على ذلك قرر المجلس أنه يمكن لمنشأة أن تستمر في بناءاً ٢٢إستنتاج

 إلعداد التقارير المالية، شريطة أن تلبي ة الدوليمتطلبات المعايير للمرة األولىدما طبقت تستخدمها عن
 المشار إليها أدناه، كما يمكن اتستثناء ومع بعض اإل٨معيار المحاسبة الدولي  من ١٠متطلبات الفقرة 

 من المعيار ١٤و١٣أنظر الفقرتين (للمنشأة كذلك تحسين السياسات المحاسبية إذا تم تلبية مقاييس محددة 
  .) الماليةإلعداد التقاريرالدولي 

  

سات اإلعتراف والقياس في هذا الوقت يعترف المجلس أنه من الصعب عمل تغييرات تدريجية في ممار ٢٣إستنتاج

 لن يتم اعتبارها إلى أن يكمل ٍية متداخلة مع نواحستخراجشطة اإلألن العديد من نواحي محاسبة األن

ية، على أن عدم فرض المتطلبات في المعيار ستخراجالمجلس مراجعته الشاملة لمحاسبة األنشطة اإل

  . ءمة وموثوقية البيانات المالية للمنشأة إلى درجة غير مقبولةالدولي إلعداد التقارير المالية سيقلل من مال
  

   والتقييمستكشاف اإلأصولعناصر تكلفة 
  

 وتقييم الموارد المعدنية إستكشاف أمثلة على المصروفات الخاصة ب٧ الفقرة ٦أدرجت مسودة العرض  ٢٤إستنتاج

 المصروفات ٨ الفقرة ٦  وقد أدرجت مسودة العرض، وتقييمإستكشافالتي يمكن إدخالها في تكلفة أصل 

أبدى المستجيبون رغبة في مزيد من الوضوح و وتقييم، إستكشافالتي ال يمكن اإلعتراف بها كأصل 

فيما يتعلق بهذه الفقرات وطالبوا بمزيد من األمثلة على أنواع المصروفات التي سيتم شمولها أو 

  .استثناؤها

  
 أن القائمة ليست شاملة، وأن البنود لبيانادات ات قرر المجلس إعادة صياغة اإلرشستجابفي ضوء اإل ٢٥إستنتاج

 ستكشافالمشار إليها هي أمثلة على المصروفات التي قد تلبي، ولكن ليس دائماً، تعريف مصروفات اإل

إلى جانب ذلك أشار المجلس إلى أن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تتطلب وجوب . والتقييم

 مع األنشطة المقارنة وبين فترات تقديم التقارير، وأي تغير فيما يعتبر معاملة المصروفات بشكل يتفق

 وتقييم يجب معاملته كتغير في سياسة محاسبية إستكشافبأنه مصروف يتأهل لإلعتراف به كأصل 

ية ال يعتقد ستخراج، وبانتظار المراجعة الشاملة لمحاسبة األنشطة اإل٨ معيار المحاسبة الدولي حسب

  .ن المجدي تحديد ما هي المصروفات التي يجب شمولها أو استثناوهاالمجلس أنه م
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 كأصل منع اإلعتراف بالمصروفات المتعلقة بتطوير مورد معدني ٨ الفقرة ٦ت مسودة العرض إقترح ٢٦إستنتاج

، ولم "التطوير "  وتقييم، وقد عبر المستجيبون عن صعوبة في تحديد المصروفات الخاصة ب إستكشاف

  .ألن ذلك خارج نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية" وير مورد معدني تط"  المجلس فِّيعر

  
على أن المجلس أشار إلى أن تطوير مورد معدني عندما يتم تحديد الجدوى الفنية والمنفعة التجارية  ٢٧إستنتاج

 من معيار ٥٧م الفقرة لى مرحلة تطوير مشروع داخلي، وتقد المورد المعدني هو مثال عستخراجإل

  . اإلرشادات التي يجب إتباعها في تطوير سياسة محاسبية لهذا النشاط٣٨حاسبة الدولي الم

  
 تكلفة اإلدارة والتكاليف الثابتة العامة األخرى من القياس إستثناء أنه يجب ٦ت مسودة العرض إقترح ٢٨إستنتاج

امة واإلدارية  أن التكاليف الع إلى العديد من المستجيبينأشار والتقييم، وقد ستكشاف اإلصولالمبدئي أل

 والتقييم يجب أن تتأهل إلدخالها في المبلغ المسجل ستكشاف اإلمباشرة ألنشطةوالثابتة التي تعزى 

لألصل، وقد رأى هؤالء المستجيبون أن هذه المعاملة متفقة مع معالجة هذه التكاليف فيما يتعلق 

 ٦٧الفقرة ( غير الملموسة ولصواأل) "المخزون" ٢ من معيار المحاسبة الدولي ١١الفقرة (بالمخزون 

، على أن المجلس أشار إلى أن هذه المعاملة ستبدو كأنها غير متفقة )٣٨من معيار المحاسبة الدولي ) أ(

، ولم يعتبر المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية أنه ١٦من معيار المحاسبة الدولي ) د(١٩مع الفقرة 

 وقرر المجلس حذف اإلشارة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المعيار المناسب لحل عدم اإلتفاق هذا،

إن معاملة هذه المصروفات هي . المالية إلى المصروفات اإلدارية والمصروفات الثابتة العامة األخرى

 سياسة محاسبية، ويجب أن تكون السياسة المختارة متوافقة مع إحدى طرق المعاملة إختيارمسألة 

  .عايير الدولية إلعداد التقارير الماليةالمتوفرة بموجب الم
  

  القياس بعد اإلعتراف 
  

 والتقييم بقياس هذه ستكشاف اإلأصوليسمح المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية للمنشأة التي تعترف ب ٢٩إستنتاج
 إما نموذج التكلفة أو نموذج إعادة التقييم في معيار المحاسبة إستخدام بعد اإلعتراف، وذلك بصولاأل
ه متوافقاً مع كيفية إختيار، ويجب أن يكون النموذج الذي يتم ٣٨ ومعيار المحاسبة الدولي ١٦دولي ال

 عندما صول والتقييم، وتسمح نماذج إعادة التقييم هذه بإعادة تقييم األستكشاف اإلصولتصنيف المنشأة أل
 من ٨٤-٧٢ والفقرات ١٦ من معيار المحاسبة الدولي ٤٢-٣١أنظر الفقرات (طلبات محددة تتم تلبية مت

 إذا ٣٨ نموذج إعادة التقييم في معيار المحاسبة الدولي إستخداميمكن فقط ). ٣٨معيار المحاسبة الدولي 
كان من الممكن تحديد القيمة العادلة لألصل بالرجوع إلى سوق نشط، ويشير نموذج إعادة التقييم في 

قلق المجلس بسبب عدم التوافق هذا وكان ".  السوقأدلة مبنية على" فقط إلى ١٦معيار المحاسبة الدولي 
 ستكشاف اإلصول السياسات المحاسبية لتحقيق قياس أكثر فائدة ألإختيارمعنياً بأن المنشآت يمكنها 

  .والتقييم
  
، ولم يوافق البعض على أنه ٦ المقترح في مسودة العرضختيار كذلك باإلمعنيينكان بضعة مستجيبين  ٣٠إستنتاج

ياً إلعادة القياس، وكان آخرون مهتمين إختيار والتقييم مفضلين منعاً ستكشاف اإللأصويجب إعادة تقييم 

 يختلف عن إستنتاجتوصل المجلس إلى أنه لم تقدم أسباب جوهرية للتوصل إلى . بموثوقية القياس

 حسب معيار المحاسبة إستكشاف، وبالرغم من أن إعادة تقييم أصل ٦ في مسودة العرضستنتاجاإل

 قد ال يكون واسع اإلنتشار فإنه لم يكن من المناسب منع إعادة ٣٨ أو معيار المحاسبة الدولي ١٦الدولي 

 على أساس ٣٨ أو معيار المحاسبة الدولي ١٦ معيار المحاسبة الدولي أصولالقياس ألنواع محددة من 

  .يإختيار
  



٦المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية   
  اتستنتاجأساس اإل

 

  لجنة معايير المحاسبة الدولية            ة  سمؤس  حق التأليف ل      ©   ٧٣٨

لس إلى أن المعيار الدولي  والتقييم نتيجة لدمج منشآت أعمال، وقد أشار المجستكشاف اإلأصولقد تنشأ  ٣١إستنتاج
 على كافة المنشآت التي تؤكد اإلمتثال للمعايير ينطبق "دمج منشآت األعمال" ٣إلعداد التقارير المالية 

ها في دمج منشآت أعمال تجب إمتالك وتقييم تم إستكشاف أصولالدولية إلعداد التقارير المالية وأن أية 
  .٣ارير المالية  التقإلعدادمحاسبتها حسب المعيار الدولي 

  

   والتقييمستكشاف اإلأصولعرض 
  

 والتقييم ملموسة ستكشاف اإلأصول إلى أن المجلس لم ينظر بعد فيما إذا كانت ٦أشارت مسودة العرض  ٣٢إستنتاج
 العديد من المستجيبين أنه يجب أن يعطي المجلس بعض التوجيه بشأن هذا إقترحأو غير ملموسة، وقد 

  .الموضوع
  

، )على سبيل المثال حقوق الحفر( غير ملموسة أصول والتقييم كستكشاف اإلأصولتتم معاملة بعض  ٣٣إستنتاج
من ). على سبيل المثال المركبات وأجهزة الحفر( أخرى هي ملموسة أصولبينما من الواضح أن 

 إستخدام أصل ملموس في تطوير أصل غير ملموس، على سبيل المثال من الممكن إستخدامالممكن 
 تجريبية أو أخذ عينات جوفية، ومن الواضح أن ذلك جزء من نشاط جهاز حفر نقال لحفر آبار

 األصل الملموس في تطوير أصل غير ملموس فإن المبلغ إستهالك، وإلى المدى الذي يتم به ستكشافاإل
 جهاز الحفر إستخدام هو جزء من تكلفة األصل غير الملموس، على أن ستهالكالذي يعكس ذلك اإل

 . يغير األصل الملموس إلى أصل غير ملموسلتطوير أصل غير ملموس ال
  

ية لم يرغب المجلس أن يقرر ستخراجإلى أن يتم إكمال مراجعة شاملة للممارسات المحاسبية لألنشطة اإل ٣٤إستنتاج
 يجب أصول والتقييم إلى ملموسة وغير ملموسة، وأية ستكشاف اإلأصولما إذا كان يجب تصنيف 

 والتقييم ستكشاف اإلأصول على المنشأة تصنيف عناصر تصنيفها كذلك، على أن المجلس توصل إلى أن
كملموسة أو غير ملموسة حسب طبيعتها وتطبيق هذا التصنيف بشكل ثابت، وهذا التصنيف هو األساس 

 ولإلفصاحات ٣١إستنتاج -٢٩إستنتاجات األخرى للسياسة المحاسبية كما هو مبين في الفقرات ختيارلإل
  .عداد التقارير الماليةالتي يتطلبها المعيار الدولي إل

  

    والتقييمستكشاف اإلأصول قيمة إنخفاض
  

 ستكشاف اإلأصول قرر أنه يجب على المنشأة التي تعترف ب٦عندما طور المجلس مسودة العرض  ٣٥إستنتاج
 الذي يجب تطبيقه هو نخفاض اإلإختبار في قيمتها، وأن نخفاض من أجل اإلصول هذه األإختباروالتقييم 

 قتراح، وقد قبل المستجيبون اإل" قيمة األصولإنخفاض" ٣٦ معيار المحاسبة الدولي الوارد فيختباراإل
ات إقتراح، على أنه لم يعتقد أن نخفاض والتقييم من أجل اإلستكشاف اإلأصول إختبارالعام بأنه يجب 

  .أنها مناسبة أو مفيدة"  والتقييمستكشاف اإلصولأل"خاصة " لوحدة توليد نقد " المجلس 
  

   نخفاضإلتقييم ا
  

 اإلستشكاف أصول فقط ال تولد ستكشاففي بعض الحاالت، وبشكل خاص في المنشآت المختصة باإل ٣٦إستنتاج

والتقييم تدفقات نقدية وال توجد معلومات كافية خاصة بالموارد المعدنية في منطقة لتقوم المنشأة بعمل 

 إستكشافعود ذلك إلى أن  والتقييم، ويستكشاف اإلصولتقديرات معقولة للمبلغ القابل لإلسترجاع أل

وتقييم الموارد المعدنية لم يصل إلى مرحلة تتوفر فيها معلومات كافية لتقدير التدفقات النقدية المستقبلية 

تكاليف للبيع أو القيمة العادلة ناقصاً المتوفرة للمنشأة، وبدون هذه المعلومات من غير الممكن تقدير 
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، وقد أشار المستجيبون ٣٦ القابل لإلسترجاع في المحاسبة الدولي القيمة المستخدمة، وهما قياساً المبلغ

  . في العديد من الحاالتستكشاف اإلصولإلى أن هذا سيؤدي إلى شطب فوري أل
  
 في القيمة على هذا األساس كان من نخفاضاقتنع المجلس بحجج المستجيبين أن اإلعتراف بخسائر اإل ٣٧إستنتاج

 والتقييم بأن ستكشاف اإلأصولن غير متوافق مع السماح لألساليب الحالية لمحاسبة المحتمل أن يكو

ية قرر المجلس ستخراج على ذلك إلى أن يتم إكمال مراجعة شاملة لمحاسبة األنشطة اإلوبناءاًتستمر، 

 عن التغيرات في نخفاض، ويجب أن ينتج تقييم اإلنخفاضتغيير األسلوب الخاص باإلعتراف باإل

 إستكشافاً في قيمة أصل إنخفاض والظروف، على أنه تم التأكيد على أنه عندما تحدد المنشأة أن ائقالحق

 لقياس وعرض واإلفصاح عن ذلك ٣٦ معيار المحاسبة الدولي إستخداموتقييم قد حدث فإنه يجب 

ستوى الذي تم  في البيانات المالية، على أن يكون ذلك خاضعاً لمتطلبات خاصة فيما يتعلق بالمنخفاضاإل

  . عندهنخفاضتقييم اإل
  
 والتقييم ستكشاف اإلأصول أن على المنشأة التي اعترفت ب٦ من مسودة العرض ١٢ت الفقرة إقترح ٣٨إستنتاج

 حسب معيار نخفاض سنوياً واإلعتراف بأية خسارة ناجمة في اإلنخفاض من أجل اإلصولتقييم هذه األ

 التي على المنشأة أخذها نخفاضة من مؤشرات اإل مجموع١٣ت الفقرة إقترح، وقد ٣٦المحاسبة الدولي 

، وقد بين المستجيبون أن هذه ٣٦في اإلعتبار باإلضافة إلى تلك الواردة في معيار المحاسبة الدولي 

المؤشرات لن تحقق النتيجة التي يقصدها المجلس، وبشكل خاص في الظروف التي ال تتوفر فيها 

 . المعدنيةياتحتياطالمعلومات الالزمة لتقييم اإل
  

 لمتطلبات اإلعتراف في إستثناء ب٦ من مسودة العرض ١٣و١٢ات في الفقرتين قتراح المجلس اإلإستبدل ٣٩إستنتاج

، وقد قرر المجلس أنه إلى أن يتوفر للمنشأة بيانات كافية لتحديد الجدوى ٣٦معيار المحاسبة الدولي 

 والتقييم من أجل تحديد تكشافس اإلأصولالفنية والمنفعة اإلقتصادية فإنه ال توجد حاجة لتقييم 

، على أنه عندما تتوفر هذه المعلومات أو توحي الوقائع والظروف األخرى أن من المحتمل نخفاضاإل

، ويقترح نخفاض والتقييم لتحديد قيمة اإلستكشاف اإلأصولأن تنخفض قيمة األصل فإنه يجب تقييم 

  .نخفاض لإلالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية مؤشرات ممكنة
  

  نخفاضالمستوى الذي يقيم عنده اإل 
  

 قرر أن هناك حاجة للتوافق بين المستوى الذي تتراكم عنده ٦عندما قام المجلس بتطوير مسودة العرض  ٤٠إستنتاج

، وبدون هذا التوافق كان هناك خطر بأن المصروفات التي نخفاضالتكاليف والمستوى الذي يقيم عنده اإل

 وتقييم إستكشاف وتقييم بموجب أحد األساليب العامة لمحاسبة إستكشافستشكل جزءاً من تكلفة أصل 

، ٣٦الموارد المعدنية ستكون بحاجة لإلعتراف بها في الربح أو الخسارة حسب معيار المحاسبة الدولي 

 والتقييم عمل ستكشاف اإلأصول بأن على المنشأة التي تعترف ب٦ت مسودة العرض إقترحوتبعاً لذلك 

 إما عند مستوى وحدة توليد نقد أو عند مستوى وحدة توليد نقد صول هذه األختبارواحدة إل مرة إختيار

 أصول بإستثناء أصول أن أية ٦، وقد أوضحت مسودة العرض ٣٦خاصة في معيار المحاسبة الدولي 

 والتقييم الداخلة ضمن وحدة توليد النقد الخاصة يجب أن تستمر في أن تكون خاضعة ستكشافاإل

 قبل نخفاض اإلإختبار، وأنه يجب أداء ٣٦ حسب معيار المحاسبة الدولي نخفاض منفصل لإلارختبإل

  .نخفاض وحدة توليد النقد الخاصة من أجل اإلإختبار
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 المجلس، وبشكل خاص وألسباب مختلفة لم يتقبلوا أن وحدة توليد النقد إقتراحاختلف المستجيبون مع  ٤١إستنتاج
 -:يلي ن توفرها بسبب ماالخاصة ستوفر المساعدة التي يقصد أ

  

 تدفقات نقدية ستكشافقد ال يوجد لدى المنشآت الصغيرة أو المبتدئة أو العاملة فقط في مجال اإل  )أ (
  . والتقييم التي لم تكن تولد نقداًستكشاف اإلأصولمناسبة لدعم 

  بند لكلنخفاضات اإلإختبارالمنشآت التي تطبق أسلوب الجهود الناجحة للمحاسبة تجري عادة   )ب (
ممتلكات على حدة، على أنه بسبب الطريقة التي تم بها تعريف وحدة توليد النقد الخاصة في 

 عند مستوى وحدة نخفاضات اإلإختبار فإن هذه المنشآت ستجبر على إجراء ٦مسودة العرض 
  .توليد النقد

  .سمحت وحدة توليد النقد الخاصة بحرية التصرف الشاملة لإلدارة  )ج (

  

  توليد األخرى في وحدةصول والتقييم مع األستكشاف اإلأصولنه من الممكن جمع       إلى جانب ذلك أل
القيمة (النقد الخاصة كان هناك قلق من حصول إرباك بشأن نموذج القياس المناسب الذي سيتم تطبيقه 

لمسودة ، ونتيجة لذلك لم يعتقد العديد من المستجيبين )العادلة ناقصاً تكاليف البيع أو القيمة المستخدمة
 أن المجلس حقق هدفه في هذا المجال، وقالوا أنهم يفضلون تطبيق معيار المحاسبة الدولي ٦العرض 

  . بدون وحدة توليد النقد الخاصة٣٦
  
بالرغم من أن المجلس لم يتفق مع بعض الحجج التي قدمها المستجيبون فقد اعترف بأن وحدة توليد النقد  ٤٢إستنتاج

أشارت الفقرة . نها مفيدة، وأوحى ذلك بأنه ال توجد حاجة لهاالخاصة بدت أنها مربكة أكثر من كو
 إلى تردد المجلس في إدخال وحدة توليد ٦ات بشأن مسودة العرض ستنتاج من األساس لإل٢٠إستنتاج

 وحدة توليد النقد الخاصة سيقضي على كثير من التعقيد في المعيار الدولي إلعداد وإلغاءنقد خاصة، 
طة رباك بين المشاركين، كما أن ذلك يعني أن المنشآت العاملة في األنشالتقارير المالية واإل

 -  في قيمتها عند نفس المستوى مثل المنشآت األخرىنخفاض من أجل اإلهاأصولية ستقيم ستخراجاإل
  .موفرة مستوى عاٍل من إمكانية المقارنة خالفاً لما كان يحتمل أن تكون الحالة عليه

  
 نخفاضأن يتم تقييم اإلتتطلب  ٣٦ من معيار المحاسبة الدولي ٢٢ أن الفقرة أشار أعضاء المجلس إلى ٤٣إستنتاج

ما لم يكن األصل ال يولد تدفقات نقدية مستقلة إلى حد كبير عن تلك " عند مستوى األصل الفردي 

 من معيار ٧٠إلى جانب ذلك تتطلب الفقرة  ". صول أخرى أو مجموعات من األأصولالمولدة من 
 صولإذا كان يوجد سوق نشط لإلنتاج الذي ينتجه أصل أو مجموعة من األ"  أنه ٣٦ المحاسبة الدولي

، وفي بعض الحاالت التي يتم فيها " كوحدة توليد نقد صولفإنه يتم تحديد ذلك األصل أو مجموعة األ

 والتقييم، على سبيل المثال في قطاع البترول، من المحتمل أن كل بئر ستكشاف اإلأصولاإلعتراف ب

در على إنتاج تدفقات نقدية يمكن مالحظتها ومن الممكن قياسها بشكل موثوق بسبب وجود سوق نشط قا
للنفط الخام، وقد كان المجلس معنياً بأن إزالة وحدة توليد النقد الخاصة سيتسبب في أن تعترف المنشآت 

  . عند مستوى منخفض جداًنخفاض اإلختبار والتقييم إلستكشاف اإلأصولب
  
 IASB( الموضوع في عدد نشرة التحديث الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية تم إيضاح ٤٤إستنتاج

Update ( أثر إعادة المداوالت في ملخص المشاريع وفي وثائق ٢٠٠٤الصادر في يوليو Effect of 
Redelibrations المتوفرة على موقع مجلس معايير المحاسبة الدولية على الشبكة، وقد أرسلت هذه 

 كذلك إلى فريق مشروع البحث التابع للمجلس وإلى آخرين مع طلب لتشجيع المشاركين منهم الوثائق

 . رسالة مالحظات١٦ة للمواضيع التي أثيرت، وقد استلم المجلس ستجابعلى اإل
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 وحدة توليد النقد الخاصة، كما دعموا كذلك الفكرة بأن على إلغاءاستمر غالبية المستجيبين في دعم  ٤٥إستنتاج
" وا بأن على المجلس النظر في تعريف إقترح عند مستوى مركز التكلفة ونخفاض اإلارإختبالمنشآت 

 والتقييم، وقد قدم المستجيبون الحجة بأن هذا األسلوب ستكشاف اإلأصولحسبما ينطبق على " األصل 

رر سيعكس بشكل أكثر دقة الطريقة التي تدير بها الصناعة عملياتها، وقد اقتنع المجلس بهذه الحجج وق

 والتقييم لوحدات توليد النقد ستكشاف اإلأصولأنه يجب السماح للمنشآت ببعض المرونة في تخصيص 

  .أو مجموعات الوحدات، مع مراعاة حد أعلى لحجم الوحدات أو مجموعات الوحدات
  
سبة  على معيار المحا٢٠٠٤ قيمة الشهرة في تعديالت عام إنخفاضقرر المجلس أن أسلوبه الخاص ب ٤٦إستنتاج

 أفضل نموذج متوفر ضمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  قدم٨٢-٨٠ الفقرات ٣٦الدولي 

 والتقييم ألغراض اإلدارة ستكشاف اإلأصوللتحقيق هدفه، وأشار إلى أن المنشآت قد تستطيع متابعة 

 نخفاضالداخلية عند مستوى حقل نفط أو كتلة معدن خام مجاورة، ولم يقصد المجلس أن يتم تقييم اإل

عند هذا المستوى المنخفض، وتبعاً لذلك يسمح المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية بتجميع وحدات 

 أكبر من نخفاضتوليد النقد، على أن المجلس قرر أن يطلب أن ال يكون المستوى الذي يتم عنده تقييم اإل

قطاع الثانوي للمنشأة حسب معيار  إما على نموذج التقارير حول القطاع الرئيسي أو البناءاًقطاع، 

، وقد توصل المجلس بما يتفق مع األسلوب الخاص لقطاعاتحول االتقارير المالية  ١٤المحاسبة الدولي 

رياً لضمان أن المنشآت التي  إلى أن هذا األسلوب كان ضرو٣٦بالشهرة في معيار المحاسبة الدولي 
 في نخفاض والتقييم من أجل تحديد اإلستكشاف اإلأصول إختبار على أساس مصفوفات تستطيع أديرت

 الذي يعكس الطريقة التي تدير بها عملياتها، وهذا المتطلب ليس أقل قوة من قيمتها  عند مستوى التقرير

  .*"أن ال تكون أكبر من قطاع"حدة توليد النقد الخاصة يجب  بأن و٦مسودة العرض متطلب 
  
د النقد الخاصة المقترحة، وبعمل ذلك أشار إلى أن إلغاء هذا  وحدة توليإلغاءتبعاً لذلك قرر المجلس  ٤٧إستنتاج

  -:المتطلب سيكون له المنافع التالية

 سيكون أكثر نخفاض فإن قياس وعرض واإلفصاح عن اإل في القيمةإنخفاضعندما يتم تحديد   )أ (
  . اإلستشكاف والتقييمأصولثباتاً في المنشآت التي تعترف ب

 ستكشاف اإلأصولرسات التي يجب على المنشآت التي تعترف بسيزيل اإلرباك بشأن ما هي المما  )ب (
  .إتباعها للمرة األولىوالتقييم 

قد الخاصة من سيزيل المخاطرة المشار إليها في بعض رسائل المالحظات بأن وحدة توليد الن  )ج (
 إنجاز المراجعة الشاملة عندما يتممحددة خيارات المجلس  " نموذج الصناعة" الممكن أن تصبح 

  .يةستخراجسبة األنشطة اإللمحا

  

   في القيمةنخفاضعكس خسائر اإل
  

أي تلك ( في القيمة عندما يتم تلبية المتطلبات المحددة نخفاضيطلب من جميع المنشآت عكس خسائر اإل ٤٨إستنتاج
 الشهرة إستثناءب (صولوذلك لجميع األ) ٣٦ من معيار المحاسبة الدولي ١٢٣-١٠٩الواردة في الفقرات 
 ٦، ولم يقدم المستجيبون لمسودة العرض )ألسهم المصنفة على أنها متوفرة للبيعواإلستثمارات في ا

 في نخفاضالذين أبدوا مالحظات على هذا الموضوع والذين لم يتفقوا مع القدرة على عكس خسائر اإل
 أصول في القيمة في حالة نخفاضالقيمة أية حجج بشأن لماذا يجب على المجلس منع عكس خسائر اإل

                                                 
، والذي "القطاعات التشغيلية "٨ بالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ١٤، تم إستبدال معيار المحاسبة الدولي ٢٠٠٦في عام    *

لمحاسـبة   أ من أساس اإلستنتاجات حول معيـار ا        ١٥٠أنظر الفقرات إستنتاج    . ال يقتضي تحديد القطاعات األولية والثانوية     
   ".إنخفاض قيمة األصول "٣٦الدولي 
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 إستثناء إقتراح والتقييم، وتبعاً لذلك أعاد المجلس تأكيد ما توصل إليه بأنه ليس من المناسب افستكشاإل
  . والتقييمستكشاف اإلصول في القيمة ألنخفاضمن متطلب عكس خسائر اإل

  

  التغيرات في السياسات المحاسبية
  

طلبه معيار دولي إلعداد  إجراء تغيير في السياسات المحاسبية ال يت٨يمنع معيار المحاسبة الدولي  ٤٩إستنتاج

التقارير المالية ما لم ينجم عن هذا التغيير تقديم معلومات موثوقة وأكثر مالءمة، وبالرغم من أن 

المجلس رغب في تجنب فرض تغييرات غير ضرورية في هذا المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 التغيرات في السياسات المحاسبية، وقد قرر  المنشآت من متطلب تبريرإستثناءفإنه لم يعتقد بأنه يجب 

رات في  السماح بالتغي٤لتقارير المالية اته في المعيار الدولي إلعداد اإستنتاجالمجلس بما يتفق مع 

 والتقييم إذا كانت تجعل البيانات المالية مالئمة أكثر وليست أقل ستكشاف اإلصولالسياسات المحاسبية أل

  .٨ وليست أقل مالءمة حسب تقدير المقاييس في معيار المحاسبة الدولي موثوقية، أو أكثر موثوقية
  

  اإلفصاحات
  

إن متطلبات اإلفصاح في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية مبنية على مبدأ ينص على أنه يجب على  ٥٠إستنتاج

ة التي تنشأ من المنشأة اإلفصاح عن المعلومات التي تحدد وتوضح المبالغ المعترف بها في بياناتها المالي

  . وتقييم الموارد المعدنية معززة بإفصاحات محددة لتحقيق هذا الهدفإستكشاف
  
بالرغم من أن المستجيبين وافقوا على أنه يجب السماح للمنشآت بالمرونة في تحديد مستويات التجميع  ٥١إستنتاج

levels of aggregation لبات إفصاح وا أنه يجب على المجلس إدخال متطإقترح ومقدار اإلفصاح فقد

 وتقييم الموارد إستخراجأكثر تحديداً وموحدة، وكان بعض المستجيبين قلقاً من أن التنوع في محاسبة 

  .المعدنية من الممكن أن يقلل من إمكانية المقارنة
  
 كان أفضل من طلب قائمة طويلة إلفصاحات مفصلة ٦توصل المجلس إلى أن أسلوب مسودة العرض  ٥٢إستنتاج

  -:ى المبدأ الضمنيووصفية ألن التركيز عل

  .يجعل من األسهل بالنسبة للمنشآت فهم األساس المنطقي للمتطلبات مما يرفع من مستوى اإلمتثال  )أ (

يتجنب طلب إفصاحات محددة قد ال تكون مطلوبة لتلبية األهداف الضمنية في ظروف كل منشأة،   )ب (

امة في مقدار كبير ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حمل زائد في المعلومات يحجب المعلومات اله

  .من التفاصيل

 قرار بشأن المستوى المناسب للتجميع الذي يتيح  للمستخدمين رؤية تخاذيوفر للمنشآت المرونة إل  )ج (

  .الصورة العامة، ولكن بدون ضم المعلومات التي لها خصائص مختلفة

 سنوي أو  والتقييم حسب القطاع إما على أساسستكشافيسمح بتقديم التقارير حول مصروفات اإل  )د (

  .  أساس تراكمي
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 من ٧٤و ٧٣ بعض المستجيبين أن على المجلس طلب إفصاحات مماثلة لإلفصاحات في الفقرتين إقترح ٥٣إستنتاج

، ويحتوي كل من ٣٨ من معيار المحاسبة الدولي ١٢٥–١١٨ أو في الفقرات ١٦سبة الدولي معيار المحا

 والتقييم، ولذلك ستكشاف اإلصول أل في النطاقاتإستثناء على ٣٨و ١٦معياري المحاسبة الدوليين 

 أن تدعي بأن المتطلبات ال تنطبق، وقد قرر المجلس أنه صولتستطيع المنشآت التي تعترف بهذه األ

 والتقييم فإن إفصاحاتهما المطلوبة توفر ستكشاف اإلأصولبالرغم من أن نطاق هذين المعيارين يستثني 

نافعة للمستخدمين، وتبعاً لذلك توصل المجلس إلى أنه يجب معلومات مناسبة لفهم البيانات المالية وهي 

     ١٦أن يؤكد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية أن إفصاحات المعيارين الدوليين للتقارير المالية 

أي ملموسة ( والتقييم الخاصة بها ستكشاف اإلصول مطلوبة بما يتوافق مع كيفية تصنيف المنشأة أل٣٨و

   )).٣٨معيار المحاسبة الدولي (أو غير ملموسة ) ١٦محاسبة الدولي معيار ال(
  
 بعض المستجيبين أن على المجلس طلب إفصاح للمعلومات غير المالية، بما في إقترحإلى جانب ذلك  ٥٤إستنتاج

  -:ذلك

  ؛يات التجاريةحتياطكميات اإل  )أ (

   وتطوير وإنتاج الموارد الهالكة؛إستكشافحقوق   )ب (

  ؛ و والتقييمافستكشإفصاحات للمراحل بعد اإل  )ج (

 قرار بشأن الجدوى إتخاذ إلى أن يمكن  المتبقي، وتقدير للوقتستكشافعدد السنوات منذ بدء اإل  )د (
  . المورد المعدنيستخراجالفنية والفائدة التجارية إل

  

  يات التجاريةحتياطاإل
  

 إفصاح يات التجارية من المحتمل أن تكون أهمحتياطأقر المجلس أن المعلومات الخاصة بكميات اإل ٥٥إستنتاج
يات التجارية بعد حتياط إلى أنه يتم عادة تحديد اإلية، على أنه أشارستخراجألنشطة اإللمنشأة عاملة في ا
 والتقييم، وتوصل إلى أن هذا اإلفصاح هو خارج النطاق المبين للمعيار الدولي ستكشافانتهاء مرحلة اإل

  .إلعداد التقارير المالية
  

   والتقييمستكشافالمراحل بعد اإل
  

يات التجارية توصل المجلس إلى أنه بالرغم من أن المعلومات الخاصة بالمراحل بعد حتياطبالنسبة لإل ٥٦إستنتاج

 والتقييم ستكون نافعة لمستخدمي البيانات المالية إال أن هذا اإلفصاح هو خارج نطاق المعيار ستكشافاإل

  .الدولي إلعداد التقارير المالية
  

  توقيت المشروع
  

 والوقت المقدر الباقي إلى ستكشافإلى أن اإلفصاح عن عدد السنوات منذ بدء اإلتوصل المجلس كذلك  ٥٧إستنتاج

 الواسعة النطاق، وأشار إلى أنه إذا ستكشاف قرار بشأن التطوير ينطبق فقط على أنشطة اإلإتخاذأن يتم 

 تتطلب اإلفصاح عنه، أي ١من معيار المحاسبة الدولي ) ج (١١٢كان المشروع كبيراً فإن الفقرة 

  .معلومات إضافية ضرورية لفهم البيانات الماليةك
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  تاريخ النفاذ
  

 أنه يجب أن يكون المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية نافذ المفعول ٦ ت مسودة العرضإقترح ٥٨إستنتاج
 ١ أو بعد ذلك، وقد قرر المجلس تغيير تاريخ النفاذ إلى ٢٠٠٥ يناير ١للفترات السنوية التي تبدأ في 

 إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية، نتقالتاحة مزيد من الوقت للمنشآت إلجراء اإل إل٢٠٠٦يناير 
كما قرر السماح للمنشأة التي ترغب أو التي يطلب منها تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية قبل 

  . مبكر بشكل٦ أن تتبنى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ٢٠٠٦ يناير ١
  

   نتقالاإل
  

 من معيار ٢٧-١٤، وتبعاً لذلك تنطبق الفقرات٦ خاص في مسودة العرض إنتقاللم يقترح المجلس أي  ٥٩إستنتاج
  .  على أية تغيرات في المحاسبة ضرورية نتيجة للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية٨المحاسبة الدولي 

  
 خاصة تلك المتعلقة –ت على الفترات السابقة اقتراحأبدى بعض المستجيبين اإلهتمام بشأن تطبيق اإل ٦٠إستنتاج

 والتقييم أو استثناؤها منها، ستكشاف اإلأصول في القيمة وشمول بعض المصروفات في نخفاضباإل
وبشكل خاص طلب المستجيبون أنه إذا كان المجلس سيطلب إعادة البيان فإنه يجب عليه إعطاء 

 وتقييم والتي هي إستكشاف أصولعترف بها سابقاً كية بشأن كيفية تحديد العناصر المإنتقالإرشادات 
  .حالياً خارج التعريف

  
 والتقييم أن تحدد ما إذا ستكشاف اإلأصول من المنشآت التي تعترف ب٨يتطلب معيار المحاسبة الدولي  ٦١إستنتاج

 في القيمة في الفترات السابقة، وقد توصل المجلس إنخفاضكانت هناك أية حقائق وظروف تدل على 
تطبيق بأثر رجعي من غير المحتمل أن يشمل القدرة على فهم ما حدث ألن الحقائق والظروف إلى أن ال

المحددة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية هي بشكل عام مؤشرات موضوعية، وما إذا كانت 
 في المعيار ياًإنتقالموجودة في تاريخ معين هي مسألة حقيقة، على أن المجلس أشار إلى أنه قدم بديالً 

 على liability adequacy test لتزامات كفاية اإلإختبار لتطبيق ٤الدولي إلعداد التقارير المالية 
 إستخدام يشمل لتزامات كفاية اإلإختبارفترات المقارنة على أساس انه غير عملي، وبشكل رئيسي ألن 
 للمنشأة، وال يتوقع المجلس أن يشمل التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية من عقود التأمين

 التقديرات الحالية للتدفقات ٦ القيمة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية إنخفاضاألسلوب الخاص ب
النقدية المستقبلية والمتغيرات األخرى إلى نفس المدى، على أن المجلس على علم بأن األساليب المتنوعة 

تعني أن التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية والمتغيرات األخرى من لتقييم إمكانية اإلسترجاع 
  .المحتمل أنها مستخدمة من قبل بعض المنشآت

  
 أنه ذا لم يكن  إلى المجلستوصل ٤ على ذلك، وبما يتفق مع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية بناءاً ٦٢إستنتاج

 ١مة على المعلومات المقارنة المتعلقة بالفترات السنوية قبل  في القينخفاض اإلإختبارمن العملي تطبيق 
  . فإن على المنشأة اإلفصاح عن هذه الحقيقة٢٠٠٦يناير 

  
كان بعض المستجيبين معنياً بأن المنشآت ستعاني من صعوبة في جمع المعلومات الالزمة لألرقام  ٦٣إستنتاج

، نتقالدة بيان األرقام المقارنة عند اإل المنشآت من إعاإستثناءوا أنه يجب إقترح، و٢٠٠٤المقارنة لعام 
، ومن ٢٠٠٥ يناير ١ من قريب على أنه سيتم تقديم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية في وقت بناءاً

  .الممكن أن يؤدي إلى تغيرات جوهرية
  
 اإلفصاحات: البيانات المالية ٧اثل عندما قام بتطوير مسودة العرض منظر المجلس في موضوع م ٦٤إستنتاج

 فقط عندما تصبح ٧ إلى أن المنشآت التي تطبق المتطلبات المقترحة في مسودة العرض اتوصل فيه
إلزامية يجب أن يطلب منها تقديم إفصاحات مقارنة، ألن هذه المنشآت سيكون لديها الوقت الكافي إلعداد 

  .المعلومات
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لمعايير الدولية إلعداد التقارير تتبنى ا) أ( أن المنشأة التي إقتراح قرر المجلس ٧في مسودة العرض  ٦٥إستنتاج
تطبق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية قبل ذلك ) ب (٢٠٠٦ يناير ١قبل للمرة األولى المالية 

ستثناؤها من متطلب تقديم معلومات مقارنة في السنة األولى من التطبيق، وقد قارن إالتاريخ يجب 
 والمواضيع التي أخذها في ٦ة لمسودة العرض ستجابإالمجلس اإلهتمامات التي أثارها المشاركون 

 مناسبة أيضاً كانت ٧اته في مسودة العرض إستنتاج وقرر أن ٧اإلعتبار في تطوير مسودة العرض 
 .للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية

  
  

تبني " ١تقارير المالية  على المعيار الدولي إلعداد ال بسيطاً أجرى المجلس تعديال٢٠٠٥ًفي يونيو   أ  ٦٥إستنتاج
 المقدم ستثناء إليضاح المقصود بأن اإل*ب٣٦الفقرة " المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى

 وكذلك ٦في هذه الفقرة ينطبق على متطلبات اإلعتراف والقياس للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 .على متطلبات اإلفصاح

  

   ٦ات من مسودة العرض ملخص التغيير
  

 إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية، ٦فيما يلي ملخص للتغييرات الرئيسية من مسودة العرض  ٦٦إستنتاج

  -:وقام المجلس بما يلي

المبدئي ة العامة األخرى في القياس حذف المنع المحدد ضد إدخال تكاليف اإلدارة والتكاليف الثابت  )أ (

  ).٢٨إستنتاجفقرة ال( والتقييم ستكشافألصل اإل

 والتقييم إما كملموسة أو غير ملموسة حسب ستكشاف اإلأصولأدخل متطلباً للمنشأة لتصنيف   )ب (

 إستنتاج –٣٢ إستنتاجالفقرات (ه، وتطبيق هذا التصنيف بشكل ثابت إمتالكطبيعة األصل الذي تم 

٣٤.(  

يم الحقائق والظروف،  على تقيبناءاً نخفاض القيمة بحيث يتم اإلعتراف باإلإنخفاضعدل مبدأ   )ج (

اعاة تعديل المستوى ، مع مر٣٦ واإلفصاح عنه حسب معيار المحاسبة الدولي ،وقياسه وعرضه

  ).٣٩ إستنتاج – ٣٦إستنتاجالفقرات  (نخفاضتقييم اإل دهالذي يتم عن

ها بأمثلة على الحقائق إستبدل و٦لمقترحة في مسودة العرض  انخفاضحذف مؤشرات اإل  )د (

 – ٣٦إستنتاجالفقرات ( والتقييم ستكشاف في أصل اإلإنخفاض بحدوث والظروف التي توحي

  ).٣٩ إستنتاج

 والتقييم، وبدالً من ذلك طلب أن تحدد المنشأة ستكشاف اإلصولحذف وحدة توليد النقد الخاصة أل) ه(
 إختبار والتقييم لوحدة أو وحدات توليد نقد لغرض ستكشاف اإلأصولسياسة محاسبية لتخصيص 

  )٤٧ إستنتاج – ٤٠إستنتاجالفقرات (لقيمة  اإنخفاض

عدل تاريخ نفاذ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية بحيث يصبح المعيار نافذ المفعول للفترات   )و (
  ).٥٨إستنتاجالفقرة ( أو بعد ذلك ٢٠٠٦ يناير ١السنوية التي تبدأ في 

للمرة دولية إلعداد التقارير المالية ياً لإلفصاح للمنشآت التي تتبنى المعايير الإنتقالوفر بديالً   )ز (
 -٥٩إستنتاجالفقرات  (٢٠٠٦ يناير ١وتتبنى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية قبل  األولى
  ) .٦٥ إستنتاج

  

                                                 
من المعيار الـدولي  ) ب(٣٦، تم حذف الفقرة ٢٠٠٧في عام " عرض البيانات المالية "١نتيجة لمراجعة معيار المحاسبة الدولي   *

   .١إلعداد التقارير المالية 
  



٦المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية   
  اتستنتاجأساس اإل

 

  لجنة معايير المحاسبة الدولية            ة  سمؤس  حق التأليف ل      ©   ٧٤٦

  ٦اآلراء المعارضة لمسودة العرض 
  

  معارضة روبرت بي جارنيت وجيمس جيه ليسينرينج 
  ون تي سميثووارن جيه ماكريجور وج

  
ض السادة جارنيت وليسينرينج وماكريجور وسميث موضوع المعيار الدولي إلعداد التقارير يعار  ١آراء

  .٦المالية 

  
 في معاملتها ستمراريعارض أعضاء المجلس األربعة هؤالء ألنهم ال يسمحون للمنشآت بديالً لإل  ٢آراء

 من كل  والتقييم، وبشكل خاص يعتقدون أنه يجب أن يطلبستكشاف اإلصولالمحاسبية الحالية أل

السياسات المحاسبية، التغيرات في " ٨ من معيار المحاسبة الدولي ١٢و١١منشأة تطبيق الفقرتين 
 والتقييم، ويعتقد ستكشاف اإلصول عند تطوير سياسة محاسبية أل"التقديرات المحاسبية واألخطاء

شكل خاص  مالئمة ومنطبقة ب٨أعضاء المجلس هؤالء أن المتطلبات في معيار المحاسبة الدولي 

عندما ال يوجد في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية مواصفات محددة كما هو الحال بالنسبة 

 والتقييم، وهذا صحيح بشكل خاص ألن المعيار الدولي ستكشاف اإلأصولللمنشآت التي تعترف ب

 في اإلطاردم أخذ  أسس قياس متنوعة لهذه البنود، وبسبب عإستمرارإلعداد التقارير المالية يسمح ب

، وفي رأي أعضاء المجلس هؤالء صولاإلعتبار فإن ذلك قد يؤدي إلى اعتراف غير مناسب باأل

أنه إذا لم تستطع المنشأة تلبية هذه المتطلبات فإنه يجب أن ال يسمح لها أن تصف بياناتها المالية 

  .بأنها حسب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

  
 ٣٦يدان جارنيت وماكريجور كذلك مع التعديالت على متطلبات معيار المحاسبة الدولي ال يتفق الس ٣آراء

 من المعيار ٢٢-١٨ الواردة في الفقرات نخفاض والتقييم لتحديد اإلستكشاف اإلأصوللغرض تقييم 

 ٣٦الدولي إلعداد التقارير المالية، ويعتقدان أنه يجب تطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولي 

 ترحيل إستمرار والتقييم، ومن الممكن أن يؤدي عدم إجراء ذلك إلى ستكشاف اإلأصول على الهبكام

 قابلة لإلستعادة، ومن الممكن أن يؤدي صول والتقييم عندما ال يعرف أن هذه األستكشاف اإلأصول

 في خفاضن المعلومات المناسبة من البيانات المالية بسبب عدم اإلعتراف بخسائر اإلإستثناءذلك إلى 

 التي ال تمثل بأمانة المعامالت صولالقيمة في حينه وإدخال معلومات غير موثوقة بسبب شمول األ

  .واألحداث األخرى التي تفيد بأنها تمثلها

  
تقييم الموارد المعدنية  وإستكشافزاد من قلق أعضاء المجلس األربعة عدم وجود مشروع لمحاسبة  ٤آراء

، وبالرغم من بدء مشروع بحث فإنه من  للمجلس حتى اآلني على جدول األعمال الرئيسبشكل عام

غير المحتمل أن يستطيع المجلس تطوير معايير إلعداد التقارير المالية على المدى المتوسط، وتبعاً 

 وفي حالتي السيدان ٢آراءلذلك فإنه من غير المحتمل أن يبقى التصريح المشار إليه في الفقرة 

  .   في مكانه لبعض الوقت٣راءة أجارنيت وماكريجور في الفقر
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  ٧المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  
  

  اإلفصاحات: األدوات المالية
  

 يناير ١٧تحتوي هذه النسخة على تعديالت الناتجة من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة حتى 

٢٠٠٧.  

  

من " المؤسسات المالية المماثلةاإلفصاحات في البيانات المالية للبنوك و "٣٠تم إصدار معيار المحاسبة الدولي 

  . ١٩٩٠قبل لجنة معايير المحاسبة الدولية في أغسطس 

  

، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية بأن يستمر العمل بكافة المعايير والتفسيرات الصادرة ٢٠٠١وفي إبريل 

  . وحتى يتم تعديلها أو سحبها/ بموجب الدساتير السابقة ما لم

  

، "اإلفصاحات: األدوات المالية "٧در المجلس المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ، أص٢٠٠٥وفي أغسطس 

  . ٣٠والذي حّل محل معيار المحاسبة الدولي 

  

وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير   والوثائق المرفقة٧ تم تعديل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية

  -:المالية

 العقود المالية –  والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية٣٩ار المحاسبة الدولي التعديالت على معي •

 )٢٠٠٥الصادر في أغسطس (المضمونة 

 )٢٠٠٧كما هو معدل في سبتمبر " ( ض البيانات المـاليـةرعـ "١ الدولي المحاسبة  معيار •

  )٢٠٠٨ معدل في يناير كما هو" (إندماج األعمال" ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •

  

   -:٧يشير التفسير التالي إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

الصادر في " ( تقديم الخدماتإمتيازترتيبات  "١٢تفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  •

 ).  والتعديالت الالحقة٢٠٠٦نوفمبر 
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  المحتويات
 
  

   الفقرات

  مقدمة ال ٨ -١مقدمة
 ٧المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  
 اإلفصاحات : األدوات المالية 
 الهدف  ٢- ١
 النطاق  ٥- ٣
 فئات األدوات المالية ومستوى اإلفصاح ٦
 أهمية األدوات المالية للمركز واألداء المالي ٣٠- ٧
 بيان المركز المالي ١٩- ٨
 مالية ات اللتزامفئات األصول المالية واإل ٨
 ات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةلتزاماإل وأاألصول المالية  ١١-٩
 إعادة التصنيف ١٢
 إلغاء اإلعتراف ١٣
 الضمان ١٥- ١٤
 حساب مخصص خسائر اإلئتمان ١٦
 األدوات المالية المركبة والمشتقات الضمنية المتعددة ١٧
 عدم الوفاء واإلخالل ١٩- ١٨
 بيان الدخل الشامل ٢٠
 بنود الدخل أو المصروف أو المكاسب أو الخسائر ٢٠
 اإلفصاحات األخرى ٢٦-٢١
  السياسات المحاسبية ٢١
 محاسبة التحوط ٢٤- ٢٢
 القيمة العادلة  ٣٠- ٢٥
 طبيعة ومدى المخاطر الناجمة من األدوات المالية  ٤٢-٣١
 اإلفصاحات النوعية  ٣٣

  ٤٢-٣٤  اإلفصاحات الكمية 
  ٣٨- ٣٦  مخاطرة اإلئتمان 
  ٣٧  ها أو انخفضت قيمتها إستحقاق انقضى التياألصول المالية 

  ٣٨   اإلئتمان األخرى وتحسيناتالممتلكات المرهونة كضمان 
  ٣٩  مخاطرة السيولة 
  ٤٢- ٤٠  مخاطرة السوق 
  ٤٠  تحليل الحساسية 

  ٤٢  إفصاحات مخاطرة السوق األخرى 

  ب٤٤-٤٣  ال تاريخ النفاذ واإلنتق

  ٤٥  ٣٠سحب معيار المحاسبة الدولي 
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    المالحق 

    مصطلحات معرفة   أ 

    ب إرشادات التطبيق 

    ج التعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية األخرى 

 إذا لم يتم تطبيق التعديالت ٧ على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية تالتعديال د 

 خيار – والقياس فاإلعترا: األدوات المالية:  ٣٩ى معيار المحاسبة الدوليعل

   القيمة العادلة

  

    ٧موافقة المجلس على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

    أساس اإلستنتاجات 

التعديل على أساس اإلستنتاجات للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية : الملحق

  األخرى

  

    رشادات التطبيق إ

التعديل على إرشادات التطبيق للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية : الملحق

  األخرى
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 والمالحق ٤٥-١على الفقرات " اإلفصاحات: األدوات المالية "٧يحتوي المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 المبادئ الرئيسية، وقد وضعت الخط الغامققرات في تبين الف. د، وكافة الفقرات لها صالحية متعادلة- أ

 في المعيار، وأعطيت تعريفات للمرة األولى عند ظهورها بالخط المائلالمصطلحات المعرفة في الملحق أ 

يجب قراءة المعيار الدولي إلعداد . المصطلحات األخرى في قائمة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

وإطار  ومقدمة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في سياق هدفه وأساس اإلستنتاجات ٧ة التقارير المالي

السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات " ٨، ويوفر معيار المحاسبة الدولي إعداد وعرض البيانات المالية

  . حالة عدم وجود إرشادات صريحةوأساساً إلختيار وتطبيق السياسات المحاسبية في " المحاسبية واألخطاء
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  المقدمة 
  أسباب إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

خالل السنوات األخيرة تطورت األساليب التي تستخدمها المنشآت لقياس وإدارة التعرض للمخاطر  ١ مقدمة

جانب ذلك  إلىالناجمة عن األدوات المالية وتم قبول مفاهيم وأساليب جديدة إلدارة المخاطر، 

ت عدة مبادرات من القطاع العام والقطاع الخاص تحسينات على إطار اإلفصاح عن المخاطر إقترح

 .الناجمة من األدوات المالية

يعتقد مجلس معايير المحاسبة الدولية أن مستخدمي البيانات المالية بحاجة لمعلومات حول تعرض  ٢ مقدمة

ن هذه المعلومات من الممكن أن تؤثر على تقييم المنشأة للمخاطر وكيفية إدارة هذه المخاطر، حيث أ

المستخدم للمركز المالي واألداء المالي للمنشأة أو لمبلغ وتوقيت وتقلب تدفقاتها النقدية المستقبلية، 

 على معلومات أفضل حول المخاطر بناءاًومزيداً من الشفافية يتيح للمستخدمين إتخاذ أحكام 

 . والعوائد

لس إلى أن هناك حاجة لتعديل وتحسين اإلفصاحات في معيار المحاسبة  لذلك توصل المجتبعاً ٣ مقدمة

ومعيار المحاسبة " اإلفصاحات في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة" ٣٠الدولي 

 المجلس اإلفصاحات أزال، وكجزء من التعديل " والعرضاإلفصاح: المالية البيانات " ٣٢الدولي 

إلفصاحات عن تركيزات المخاطرة ومخاطرة اإلئتمان ومخاطرة السيولة المزدوجة وأورد ا

 .٣٢ومخاطرة  السوق في معيار المحاسبة الدولي 
  

 المالمح الرئيسية للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 على كافة المخاطر الناجمة عن جميع األدوات ٧ينطبق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  ٤ مقدمة

، وينطبق المعيار على جميع المنشآت، بما في ذلك ٣لية، بإستثناء األدوات المدرجة في الفقرة الما

على سبيل المثال الحرف التي تعتبر حسابات الذمم المدينة (المنشآت التي لها أدوات مالية قليلة 

ى سبيل المثال عل(، والمنشآت لتي لها عدة أدوات مالية )والذمم الدائنة هي أدواته المالية الوحيدة

، غير أن مدى اإلفصاح المطلوب )اتها أدوات ماليةإلتزامالمؤسسة المالية التي تعتبر معظم أصولها و

 .  المنشأة لألدوات المالية وتعرضها للمخاطرةإستخداميعتمد على مدى 

 -:يتطلب المعيار اإلفصاح عما يلي  ٥ مقدمة

للمنشأة، وتتضمن هذه اإلفصاحات العديد أهمية األدوات المالية بالنسبة للمركز واألداء المالي   )أ (

 .٣٢من المتطلبات الموجودة سابقاً في معيار المحاسبة الدولي 

المعلومات النوعية والكمية حول التعرض للمخاطر الناجمة عن األدوات المالية، بما في ذلك   )ب (

بين ت. حد أدنى محدد من اإلفصاحات عن مخاطرة اإلئتمان ومخاطرة السيولة ومخاطرة السوق

اإلفصاحات النوعية أهداف وسياسات وأساليب اإلدارة إلدارة هذه المخاطر، وتوفر اإلفصاحات 

 على المعلومات المتوفرة داخلياً بناءاًالكمية المعلومات حول مدى تعرض المنشأة للمخاطر 
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ت  المنشأة لألدواستخداملموظفي اإلدارة الرئيسيين، وتوفر هذه اإلفصاحات معاً نظرة عامة إل

 .ب بهاالمالية والتعرض للمخاطرة التي تتسب

يشمل المعيار في الملحق ب إرشادات التطبيق اإلجباري التي توضح كيفية تطبيق المتطلبات في  ٦ مقدمة

المعيار، ويرافق المعيار إرشادات تنفيذ غير إجبارية تبين كيف يمكن للمنشأة توفير اإلفصاحات التي 

 . يتطلبها المعيار

، ٣٢ ومتطلبات اإلفصاح لمعيار المحاسبة الدولي ٣٠حل معيار المحاسبة الدولي يحل هذا المعيار م ٧ مقدمة

 .  بدون تغيير٣٢وتبقى متطلبات العرض لمعيار المحاسبة الدولي 

 أو بعد ذلك،  ويشجع التطبيق ٢٠٠٧ يناير ١هذا المعيار نافذ المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في  ٨ مقدمة

 . المبكر
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  ٧ التقارير المالية المعيار الدولي إلعداد
 اإلفصاحات : األدوات المالية

  الهدف 
إن هدف هذا المعيار هو الطلب من المنشآت توفير اإلفصاحات في بياناتها المالية التي تتيح للمستخدمين  ١

  -:تقييم ما يلي

   ؛ وأهمية البيانات المالية للمركز واألداء المالي للمنشأة  )أ (

نهاية بيانات المالية التي تتعرض لها المنشأة أثناء الفترة وفي طبيعة ومدى المخاطر الناجمة عن ال  )ب (
  . ، وكيفية إدارة المنشأة لهذه المخاطرفترة إعداد التقارير

ات المالية وقياسها وعرضها في لتزامإن مبادئ هذا المعيار تكمل مبادئ اإلعتراف باألصول المالية واإل ٢
:        األدوات المالية" ٣٩ومعيار المحاسبة الدولي " العرض: األدوات المالية" ٣٢معيار المحاسبة الدولي 

  ".اإلعتراف والقياس" 

  النطاق 

  -:على جميع المنشآت تطبيق هذا المعيار على كافة أنواع األدوات المالية، بإستثناء ٣

الحصص في الشركات التابعة والزميلة والمشاريع المشتركة التي تعالج محاسبياً حسب معيار   )أ (
 ٢٨ أو معيار المحاسبة الدولي "البيانات المالية الموحدة والمنفصلة" ٢٧ الدولي المحاسبة

الحصص في " ٣١أو معيار المحاسبة الدولي "  الزميلةالمنشآتالمحاسبة عن اإلستثمارات في "
 أو معيار ٢٧ غير أنه في بعض الحاالت يسمح معيار المحاسبة الدولي "المشاريع المشتركة

 للمنشأة أن تعالج محاسبياً الحصة في شركة ٣١ أو معيار المحاسبة الدولي ٢٨المحاسبة الدولي 
 وفي هذه الحاالت على ٣٩ معيار المحاسبة الدولي إستخدامتابعة أو زميلة أو مشروع مشترك ب

 ٢٨ أو معيار المحاسبة الدولي ٢٧المنشآت تطبيق متطلبات اإلفصاح في معيار المحاسبة الدولي 
 إلى جانب المتطلبات في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ٣١بة الدولي أو معيار المحاس

هذا،  وعلى المنشآت كذلك تطبيق هذا المعيار على جميع المشتقات المرتبطة بالحصص في 
الشركات التابعة أو الزميلة أو المشاريع المشتركة إال إذا كان المشتق يلبي تعريف أداة حقوق 

  .٣٢ر المحاسبة الدولي الملكية في معيا

ات أصحاب العمل الناجمة عن خطط منافع الموظفين التي ينطبق عليها معيار إلتزامحقوق و  )ب (
  ".منافع الموظفين" ١٩المحاسبة الدولي 

  ]تم إلغائها [  )ج (

، غير أن "عقود التأمين" ٤عقود التأمين كما هي معرفة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية   )د (
 ٣٩ر ينطبق على المشتقات الضمنية في عقود التأمين إذا طلب معيار المحاسبة الدولي هذا المعيا

إلى جانب ذلك على الجهة المصدرة تطبيق المعيار . من المنشأة معالجتها محاسبياً بشكل منفصل
 طبقت الجهة المصدرة معيار إذا عقود الكفاالت الماليةالدولي إلعداد التقارير المالية هذا على 

 عند اإلعتراف بالعقود وقياسها، إال أنه يجب عليها تطبيق المعيار الدولي ٣٩محاسبة الدولي ال
من المعيار الدولي ) د (٤ إذا إختارت الجهة المصدرة حسب الفقرة ٤إلعداد التقارير المالية 
ف بها  عند اإلعترا٤ تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ٤إلعداد التقارير المالية 

  .وقياسها

ات بموجب عمليات الدفع على أساس األسهم التي ينطبق عليها لتزاماألدوات المالية والعقود واإل) هـ(
 بإستثناء أن هذا المعيار الدولي "الدفع على أساس األسهم" ٢المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 من معيار المحاسبة الدولي ٧-٥فقرات إلعداد التقارير المالية ينطبق على العقود ضمن نطاق ال
٣٩.  
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ينطبق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية هذا على األدوات المالية المعترف بها وغير المعترف بها،  ٤

ات المالية التي هي ضمن نطاق معيار لتزاموتشمل األدوات المالية المعترف بها األصول المالية واإل

 األدوات المالية غير المعترف بها بعض األدوات المالية التي هي برغم أنها ، وتشمل٣٩المحاسبة الدولي 

 ).ات القروضإلتزاممثل بعض ( فإنها ضمن نطاق هذا المعيار ٣٩خارج نطاق معيار المحاسبة الدولي 
  

ضمن ينطبق هذا المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية على العقود لشراء أو بيع بند غير مالي التي تقع  ٥

  ).٣٩ من معيار المحاسبة الدولي ٧-٥أنظر الفقرات  (٣٩نطاق معيار المحاسبة الدولي 
  

  فئات األدوات المالية ومستوى اإلفصاح

عندما يتطلب هذا المعيار اإلفصاحات حسب فئة األداة المالية فإن على المنشأة تجميع األدوات المالية في  ٦

صاح عنها والتي تأخذ في اإلعتبار خصائص هذه األدوات فئات تناسب طبيعة المعلومات التي تم اإلف

  .بيان المركز الماليالمالية، وعلى المنشأة تقديم معلومات كافية إلتاحة المطابقة مع البنود الرئيسية في 

  

  أهمية األدوات المالية للمركز واألداء المالي 

 المالية تقييم أهمية األدوات المالية على المنشأة اإلفصاح عن المعلومات التي تتيح لمستخدمي البيانات ٧

  .بالنسبة لمركزها وأدائها المالي

  بيان المركز المالي

  ات المالية لتزامفئات األصول المالية واإل

يجب اإلفصاح عن المبالغ المسجلة لكل فئة من الفئات التالية كما هي معرفة في معيار المحاسبة الدولي  ٨

  -: أو في اإليضاحاتليبيان المركز الما، وذلك أما في ٣٩

تلك المحددة ) ١(األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، مبنية بشكل منفصل   )أ (

تلك المصنفة على أنها محتفظ بها للمتاجرة حسب معيار المحاسبة ) ٢: (عند اإلعتراف األولي

 ؛٣٩الدولي 

 ؛ستحقاقاإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإل  )ب (

 ؛ض والذمم المدينةالقرو  )ج (

 ؛األصول المالية المتوفرة للبيع  )د (

تلك ) ١(األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، مع البيان بشكل منفصل )  هـ (

تلك المصنفة على أنها محتفظ بها للمتاجرة حسب ) ب. (المحددة أنها  كذلك عند اإلعتراف األولي

 و؛ ٣٩معيار المحاسبة الدولي 

 .ات المالية التي تم قياسها بالتكلفة المطفأةلتزاماإل  )و (
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  ات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةلتزاماألصول المالية أو اإل

بالقيمة العادلة من خالل ) أو مجموعة قروض أو ذمماً مدينة(إذا حددت المنشأة قرضاً أو ذمة مدينة  ٩

  -:فصاح عما يليالربح أو الخسارة فإن عليها اإل

أو مجموعة (للقرض أو الذمة المدينة )) أ (٣٦أنظر الفقرة  (لمخاطرة اإلئتمانأقصى تعرض   )أ (

 .نهاية فترة إعداد التقاريرفي ) القروض أو الذمم المدينة

مقدار تخفيف أية مشتقات إئتمان ذات عالقة أو أدوات مماثلة ذلك التعرض األقصى   )ب (

 .لمخاطرة اإلئتمان

أو ( خالل الفترة وبشكل تراكمي في القيمة العادلة للقرض أو الذمة المدينة مقدار التغير  )ج (

الذي ينسب للتغيرات في مخاطرة اإلئتمان لألصل المالي ) مجموعة القروض أو الذمم المدينة

  -:المحدد إما

كمقدار التغير في القيمة العادلة الذي ال ينسب للتغيرات في ظروف السوق التي  )١(

  أو ؛خاطرة السوقمتتسبب في نشوء 

 أسلوب بديل تعتقد المنشأة أنه يمثل بشكل أكثر أمانة مقدار التغير في القيمة إستخدامب )٢(

 .العادلة الذي ينسب للتغيرات في مخاطرة اإلئتمان لألصل

تشمل التغيرات في ظروف السوق التي تنسب في نشوء مخاطرة السوق التغيرات في سعر 

ة أو سعر الصرف األجنبي أو مؤشر األسعار التي تمت أو سعر سلع) األساسية(الفائدة 

  .مالحظتها

مقدار التغير في القيمة العادلة الذي حدث ألية مشتقات إئتمان ذات عالقة أو أدوات مماثلة   )د (

 .خالل الفترة وبشكل تراكمي منذ أن تم تحديد القرض أو الذمة المالية

 من معيار ٩من خالل الربح أو الخسارة حسب الفقرة اً مالياً بقيمته العادلة إلتزامإذا حددت المنشأة  ١٠

  -: فإن عليها اإلفصاح عما يلي٣٩المحاسبة الدولي 

 المالي الذي ينسب لتزاممقدار التغير خالل الفترة وبشكل تراكمي في القيمة العادلة لإل  )أ (

 -: الذي تم تحديده إمالتزامللتغيرات في مخاطرة اإلئتمان لذلك اإل

قيمته العادلة التي ال تنسب للتغيرات في ظروف السوق التي تتسبب كمقدار التغير في  )١(

  أو ؛)ب٤أنظر الملحق ب والفقرة (في نشوء مخاطرة السوق 

 أسلوب بديل تعتقد المنشأة أنه يمثل بشكل أكثر أمانة مقدار التغير في قيمته إستخدامب )٢(

 .لتزامالعادلة الذي ينسب للتغيرات في مخاطرة اإلئتمان لإل

التغيرات في ظروف السوق التي تتسبب في نشوء مخاطرة السوق التغيرات في سعر الفائدة تشمل 

 أو سعر األدوات المالية لمنشأة أخرى أو أسعار السلع أو مؤشر األسعار، Benchmarkاألساسي 

 تشمل التغيرات Unit-Linking Featureوبالنسبة للعقود التي تشمل خاصية الوحدات المرتبطة 

  .السوق تلك التغيرات في أداء صندوق اإلستثمار الداخلي أو الخارجي المتعلق بذلكفي ظروف 
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 المالي والمبلغ الذي سيطلب من المنشأة تعاقدياً دفعه عند لتزامالفرق بين المبلغ المسجل لإل  )ب (

 .لتزام لصاحب اإلستحقاقاإل

   -:على المنشأة اإلفصاح عما يلي ١١

 ).أ (١٠والفقرة ) ج (٩ات في الفقرة األساليب المستخدمة لإلمتثال للمتطلب  )أ (

أو ) ج(٩إذا كانت المنشأة تعتقد أن اإلفصاح الذي قدمته لإلمتثال للمتطلبات في الفقرة   )ب (

 المالي الذي لتزامال يمثل بأمانة التغير في القيمة العادلة لألصل المالي أو اإل) أ (١٠الفقرة 

توصل لهذا اإلستنتاج والعوامل التي ينسب للتغيرات في مخاطرته اإلئتمانية فإن أسباب ال

 .تتأثر بها تكون مناسبة

   إعادة التصنيف

   -:إذا قامت المنشأة بإعادة تصنيف أصل مالي على أنه تم قياسه ١٢

  أو ؛بمقدار التكلفة أو التكلفة المطفأة وليس بمقدار القيمة العادلة  )أ (

 .ةبمقدار القيمة العادلة وليس بمقدار التكلفة أو التكلفة المطفأ  )ب (

أنظر (فإن عليها اإلفصاح عن المبلغ الذي أعيد تصنيفه ضمن أو خارج كل فئة، وسبب إعادة التصنيف 

  ).٣٩ من معيار المحاسبة الدولي ٥٤-٥١الفقرات 

  

  إلغاء اإلعتراف 

من الممكن أن تكون المنشأة قد حولت األصول المالية بطريقة بحيث ال يتأهل جزء من األصول المالية  ١٣

، وعلى المنشأة )٣٩ من معيار المحاسبة الدولي ٣٧-١٥أنظر الفقرات (إللغاء اإلعتراف أو جميعها 

   -:اإلفصاح لكل فئة من هذه األصول المالية عما يلي

 ؛طبيعة األصول  )أ (

 ؛طبيعة مخاطر ومكافآت الملكية التي تبقى المنشأة معرضة لها  )ب (

مر المنشأة في اإلعتراف ات المرتبطة بها عندما تستلتزامالمبالغ المسجلة لألصول ولإل  )ج (
 ؛ وبكافة األصول اإلفصاح

 عن المبلغ المسجل لألصول األصلية ومبلغ األصول التي تستمر المنشأة في حاإلفصا  )د (
ات المرتبطة بذلك عندما تستمر المنشأة في لتزاماإلعتراف بها والمبلغ المسجل لإل

 . اإلعتراف باألصول إلى مدى مشاركتها المستمرة

  الضمان 

   -: عما يليحلمنشأة اإلفصاعلى ا ١٤

ة، بما محتملات اللتزامات أو اإللتزامالمبلغ المسجل لألصول المالية المرهونة كضمان لإل  )أ (

 ؛ و٣٩أ من معيار المحاسبة الدولي ٣٧في ذلك المبالغ التي أعيد تصنيفها حسب الفقرة 

 .األحكام والشروط المتعلقة بتعهدها  )ب (
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وسمح لها ببيع أو إعادة رهن الضمان في )  مالية أو غير ماليةألصول(عندما يكون لدى المنشأة ضمان  ١٥

   -:من جانب صاحب الضمان فإن عليها اإلفصاح عما يلي   Defaultحالة عدم وجود تقصير 

 ؛القيمة العادلة للضمان المحتفظ به  )أ (

 ؛ و بإعادتهإلتزامالقيمة العادلة ألي ضمان تم بيعه أو إعادة رهنه، وما إذا كان على المنشأة   )ب (

 .ها للضمانإستخدامالشروط واألحكام المتعلقة ب  )ج (

  حساب مخصص خسائر اإلئتمان 

على (عندما تنخفض قيمة األصول بسبب خسائر اإلئتمان وتسجل المنشأة اإلنخفاض في حساب منفصل  ١٦
سبيل المثال حساب مخصص يستخدم لتسجيل اإلنخفاضات الفردية أو حساب مشابه لتسجيل انخفاض 

 عن مطابقة ح بدالً من تخفيض المبلغ المسجل لألصل مباشرة فإن عليها اإلفصا)جماعي لألصول
  .التغيرات في ذلك الحساب خالل الفترة لكل فئة  من األصول المالية

  

  األدوات المالية المركبة ذات المشتقات الضمنية المتعددة 

 من معيار ٢٨ظر الفقرة أن( ومكون حقوق ملكية إلتزامإذا أصدرت المنشأة أداة تحتوي على كل من  ١٧

 تعتمد  Multiple Embedded Derivativesةوكان لألداة مشتقات ضمنية متعدد) ٣٢المحاسبة الدولي 

فإن عليها )  Callable Convertibleمثل أداة مالية قابلة للتحويل وقابلة لإلستدعاء (قيمتها على بعضها 
  .اإلفصاح عن وجود هذه الخصائص

  

  عدم الوفاء واإلخالل

 عما ح على المنشأة اإلفصافي نهاية فترة إعداد التقاريربالنسبة للقروض المستحقة الدفع المعترف بها  ١٨

  -:يلي

تفاصيل أية حاالت عدم وفاء خالل الفترة بالمبلغ األصلي أو الفائدة أو إحتياطي استهالك   )أ (
 ؛القروض أو أحكام اإلطفاء لهذه القروض المستحقة

 ؛ وفي نهاية فترة إعداد التقاريرتحقة التي لم يتم الوفاء بها المبلغ المسجل للقروض المس  )ب (

ما إذا تمت معالجة حاالت عدم الوفاء أو أعيد التفاوض بشأن شروط القروض المستحقة قبل   )ج (
 .التصريح بإصدار البيانات المالية

 ١٨بينة في الفقرة ية قرض بإستثناء تلك الحاالت المإتفاقإذا كانت هناك أثناء الفترة حاالت إخالل بأحكام  ١٩

 إذا سمحت حاالت اإلخالل هذه ١٨فإن على المنشأة اإلفصاح عن نفس المعلومات حسبما تتطلب الفقرة 

ما لم يكن قد تمت معالجة حاالت اإلخالل أو أعيد التفاوض بشأن (للمقرض طلب اإلسراع في التسديد 

  ).أو قبلهنهاية فترة إعداد التقارير شروط القرض في 

  خل الشاملبيان الد

  بنود الدخل أو المصروف أو المكاسب أو الخسائر 

بيان الدخل على المنشأة اإلفصاح عن البنود التالية للدخل أو المصروف أو المكاسب أو الخسائر إما في  ٢٠
  . أو في اإليضاحاتالشامل

 -:صافي مكاسب أو صافي خسائر  )أ (
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 خالل الربح أو الخسارة، مع البيان ات المالية بالقيمة العادلة منلتزاماألصول المالية أو اإل )١(

ات المالية المحددة أنها كذلك عند اإلعتراف لتزامبشكل منفصل لألصول المالية أو اإل

ات المالية المصنفة على أنها محتفظ بها للمتاجرة حسب لتزاماألولي واألصول المالية أو اإل

 ؛٣٩معيار المحاسبة الدولي 

ع البيان بشكل منفصل مبلغ المكسب أو الخسارة المعترف األصول المالية المتوفرة للبيع، م )٢(
 من حقوق تم إعادة تصنيفه خالل الفترة والمبلغ الذي الدخل الشامل اآلخربه مباشرة في 

 ؛الملكية وتم اإلعتراف به في ربح أو خسارة الفترة

  ؛ستحقاقاإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإل )٣(

  و؛القروض والذمم المدينة )٤(

 .ات المالية التي تم قياسها بالتكلفة المطفأةزاملتاإل )٥(

 أسلوب الفائدة النافذ إستخدامها بإحتسابالتي تم (إجمالي دخل الفائدة وإجمالي مصروف الفائدة   )ب (
ات المالية التي ليست مقدرة بالقيمة العادلة من خالل لتزاملألصول المالية أو اإل) المفعول

  ؛الربح أو الخسارة

) بإستثناء المبالغ التي تدخل في تحديد سعر الفائدة الساري المفعول( م دخل ومصروف الرسو  )ج (
  :الناجمة من

ات المالية التي ليست بالقيمة العادلـة مـن خـالل الـربح أو              لتزاماألصول المالية أو اإل    )١(
  ؛ والخسارة

 التي ينجم عنهـا   Fiduciary Activitiesواألنشطة اإلئتمانية األخرى  Trust اإلئتمان  )٢(
 وخطـط منـافع     Trustsفاظ باألصول أو إستثمارها نيابة عن األفراد واإلئتمانـات          اإلحت

 ؛التقاعد والمؤسسات األخرى

دخل الفائدة المستحق من األصول المالية التي إنخفضت قيمتها المستحق حسب الفقرة   )د (
  ؛ و٣٩ من معيار المحاسبة الدولي ٩٣تطبيق

  .ل فئة أصل ماليمبلغ أية خسارة في إنخفاض القيمة لك )   هـ( 
  

  اإلفصاحات األخرى

  السياسات المحاسبية

على ) ٢٠٠٧المعدل في ("عرض البيانات المالية" ١ من معيار المحاسبة الدولي ١١٧حسب الفقرة  ٢١
القياس المستخدمة في ) أو أسس(المنشأة اإلفصاح في ملخص للسياسات المحاسبية الهامة عن أساس 

  .ات المحاسبية األخرى المستخدمة المناسبة لفهم البيانات المالية والسياس،إعداد البيانات المالية

  
  محاسبة التحوط

 ٣٩على المنشأة اإلفصاح عما يلي بشكل منفصل لكل نوع من التحوط المبين في معيار المحاسبة الدولي  ٢٢
  -:)بيةستثمارات في العمليات األجنتحوطات القيمة العادلة وتحوطات التدفق النقدي وتحوطات صافي اإل(

  ؛وصف لكل نوع من التحوط  )أ (

نهايـة فتـرة إعـداد      وصف لألدوات المالية المحددة أنها أدوات تحوط وقيمتها العادلة فـي              )ب (
  ؛ والتقارير
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  .طبيعة المخاطر التي يتم تحوطها  )ج (
  

   - :بالنسبة لتحوطات التدفق النقدي على المنشأة اإلفصاح عما يلي ٢٣

  ؛ وعندما يتوقع أن تؤثر على الربح أو الخسارةالفترات عندما يتوقع حدوث التدفقات النقدية  )أ (

ت محاسبة تحوط لهـا فـي   إستخدم  Forecast Transactions وصف ألية معامالت متوقعة   )ب (
  ؛ ولكن لم يعد يتوقع حدوثها،السابق

  ؛ خالل الفترةالدخل الشامل اآلخرالمبلغ الذي تم اإلعتراف به في   )ج (

 مع بيان المبلـغ الـذي    ، ربح أو خسارة الفترة    إلىية   من حقوق الملك   تم إعادة تصنيفه  المبلغ الذي     )د (
  ؛ و الشاملأدخل في كل بند رئيسي في بيان الدخل

المبلغ الذي نقل من حقوق الملكية خالل الفترة وأدخل في التكلفة األولية أو مبلغ مـسجل آخـر                  )    هـ (
ة متوقعـة محوطـة      غير مالي آخر كان إمتالكه أو تحمل تكلفته معامل         إلتزامألصل غير مالي أو     
  .محتملة إلى حد كبير

  

  -:على المنشأة اإلفصاح بشكل منفصل عما يلي ٢٤

 -:تحوطات القيمة العادلة المكاسب أو الخسائر  )أ (

  ؛ وفي أداة التحوط )١(

 .في البند المحوط الذي ينسب للمخاطرة المحوطة )٢(

   و؛نقديعدم الفاعلية المعترف بها في الربح أو الخسارة التي تنجم من تحوطات التدفق ال  )ب (

عدم الفاعلية المعترف بها في الربح أو الخسارة التي تنجم من تحوطات صافي اإلستثمارات فـي                  )ج (
  .العمليات األجنبية

  

  القيمة العادلة

) ٦ ةأنظر الفقر(ات المالية إلتزام بالنسبة لكل فئة من األصول المالية و،٢٩بإستثناء ما ورد في الفقرة  ٢٥
ات بطريقة تتيح لها أن تقارن مع مبلغها لتزامالعادلة لتلك الفئة من اإلعلى المنشأة اإلفصاح عن القيمة 

  .المسجل

 ولكن ،ات المالية في فئاتإلتزامعند اإلفصاح عن القيم العادلة على المنشأة تجميع األصول المالية و ٢٦

  .ليبيان المركز المافقط إلى المدى الذي يتم به تقاص مبالغها المسجلة في  Offset عليها تقاصها

   -:على المنشأة اإلفصاح عما يلي ٢٧

 أسلوب تقييم اإلفصاح عن اإلفتراضات المطبقة عند تحديد القيم العادلـة            إستخدام وعند   ،األساليب  )أ (
 على المنشأة   ، فعلى سبيل المثال إذا إنطبق ذلك      ،ات المالية لتزاممالية أو اإل  اللكل فئة من األصول     

تعلقة بمعدالت التسديد أو معدالت خسائر اإلئتمـان        اإلفصاح عن المعلومات حول اإلفتراضات الم     
  .المقدرة أو أسعار الفائدة أو أسعار الخصم

 مباشرة بـالرجوع إلـى عـروض األسـعار          ، كلياً أو جزئياً   ،ما إذا كانت القيم العادلة قد حددت        )ب (
 تطبيق – ٧١ تطبيقأنظر الفقرات   ( أسلوب تقييم    إستخدامالمنشورة في سوق نشط أو أنها قدرت ب       

  ).٣٩ من معيار المحاسبة الدولي ٧٩
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 كلياً  ،ما إذا كانت القيم العادلة المعترف بها أو التي تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية قد حددت                  )ج (
 أسلوب تقييم مبني على إفتراضات ال تدعمها أسعار من معـامالت الـسوق              إستخدام ب ،أو جزئياً 

) Repackagingأي بدون تعديل أو إعادة ترتيـب        (الحالية التي تمت مالحظتها في نفس األداة        
 وبالنسبة للقيم العادلة المعترف بهـا      ، على بيانات السوق المتوفرة التي تمت مالحظتها       بناءاًوليس  

في البيانات المالية إذا كان تغيير واحد أو أكثر من هذه اإلفتراضات إلى إفتراضات بديلـة مـن                  
ادلة إلى حد كبير فإن علـى المنـشأة بيـان هـذه الحقيقـة               الممكن أنها معقولة سيغير القيمة الع     

 ولهذا الغرض سيتم الحكم على األهمية فيما يتعلق بـالربح أو            ،واإلفصاح عن أثر هذه التغييرات    
 أو عندما يتم اإلعتراف بالتغييرات في القيمـة         ،اتلتزامالخسارة وإجمالي األصول أو إجمالي اإل     

اإلضافة إلى الحكم على األهمية فيما يتعلـق بإجمـالي حقـوق             ب الدخل الشامل اآلخر  العادلة في   
  .الملكية

 أسـلوب  إستخداماإلفصاح على إجمالي مبلغ التغير في القيمة العادلة المقدرة ب  ) ج(إذا إنطبق البند      )د (
  .التقييم هذا الذي تم اإلعتراف به في الربح أو الخسارة خالل الفترة

أنظر الفقرات ( أسلوب تقييم إستخدام تحدد المنشأة قيمتها العادلة بإذا كان سوق األداة المالية ليس نشطاً ٢٨
 وبرغم ذلك فإن أفضل دليل على القيمة العادلة ،)٣٩ من معيار المحاسبة الدولي ٧٩ تطبيق – ٧٤ تطبيق

 الذي قدم أو تم Considerationأي المقابل أو التعويض (عند اإلعتراف األولي هو سعر المعاملة 
 ويتبع ،٣٩ من معيار المحاسبة الدولي ٧٦ تطبيقال إذا تم تلبية الشروط المبينة في الفقرة  إ،)إستالمه

ذلك أنه يمكن أن يوجد فرق بين القيمة العادلة عند اإلعتراف األولي والمبلغ الذي سيحدد في ذلك التاريخ 
ا يلي حسب فئة األداة  وإذا وجد مثل هذا الفرق فإن على المنشأة اإلفصاح عم، أسلوب التقييمإستخدامب

  -:المالية

بما في  ( في العوامل    تغيراًسياستها المحاسبية لإلعتراف بهذا الفرق في الربح أو الخسارة لتعكس             )أ (
أ من معيار   ٧٦تطبيقالأنظر فقرة   (على المشاركين أخذه في اإلعتبار عند تحديد سعر         ) ذلك الوقت 

  ؛ و)٣٩المحاسبة الدولي 

عتراف به في الربح أو الخسارة في بداية ونهايـة الفتـرة ومطابقـة              إجمالي الفرق الذي سيتم اإل      )ب (
  .للتغييرات في رصيد هذا الفرق

  -:ال تطلب اإلفصاحات عن القيمة العادلة ٢٩

 على سبيل المثال لألدوات الماليـة مثـل         ،عندما يكون المبلغ المسجل تقريباً معقوالً للقيمة العادلة         )أ (
  ؛رة األجلالذمم المدينة والدائنة التجارية قصي

 أو مشتقات   ،إلستثمار في أدوات حقوق الملكية التي ليس لها سعر سوق معروض في سوق نشط               )ب (
 ألن  ٣٩مرتبطة بأدوات حقوق الملكية هذه التي تم قياسها بالتكلفة حسب معيار المحاسبة الـدولي               

   أو ؛قيمتها العادلة ال يمكن قياسها بشكل موثوق به

كما هو مبين في المعيار الـدولي إلعـداد التقـارير           (قديرية  لعقد يحتوي على خاصية مشاركة ت       )ج (
  .إذا كانت القيمة العادلة لهذه الخاصية ال يمكن قياسها بشكل موثوق به) ٤المالية

على المنشأة اإلفصاح عن المعلومات لمساعدة مستخدمي ) ج(و) ب (٢٩ في الحاالت المبينة في الفقرة  ٣٠
الخاصة بهم بشأن مدى الفروقات الممكنة بين المبلغ المسجل لهذه البيانات المالية في إتخاذ أحكامهم 

  : بما في ذلك،ات المالية وقيمتها العادلةلتزاماألصول المالية أو اإل

حقيقة أنه لم يتم اإلفصاح عن معلومات القيمة العادلة لهذه األدوات ألنه ال يمكن قيـاس قيمتهـا                    )أ (
  ؛العادلة بشكل موثوق به
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ية ومبلغها المسجل وإيضاح أسباب عدم إمكانية قياس القيمة العادلة بـشكل            وصف لألدوات المال    )ب (
  ؛موثوق به

  ؛معلومات حول سوق األدوات  )ج (

  ؛ ومعلومات حول ما إذا كانت المنشأة تنوي التصرف باألدوات المالية وكيفية ذلك  )د (

 العادلة بشكل موثـوق     إذا لم يتم اإلعتراف باألدوات المالية التي لم يمكن في السابق قياس قيمتها              ) ـه (
 يجب اإلعتراف بهذه الحقيقة ومبلغها المسجل في وقت إلغاء اإلعتراف ومبلـغ المكـسب أو                ،به

  .الخسارة المعترف به
  

  طبيعة ومدى المخاطر الناجمة من األدوات المالية

المخاطر على المنشأة اإلفصاح عن المعلومات التي تتيح لمستخدمي البيانات المالية تقييم طبيعة ومدى  ٣١
  . إعداد التقاريرفترةالناجمة من األدوات المالية التي تتعرض لها المنشأة في 

 على المخاطر التي تنجم من األدوات المالية وكيف تمت ٤٢-٣٣تركز اإلفصاحات التي تتطلبها الفقرات  ٣٢
  السيولةومخاطرة وتشمل هذه المخاطر عادة دون أن تكون مقتصرة على ذلك مخاطرة اإلئتمان ،إدارتها

  .ومخاطرة السوق
  

  النوعيةاإلفصاحات 

  -:لكل نوع من المخاطرة الناجمة من األدوات المالية على المنشأة اإلفصاح عما يلي ٣٣

  ؛التعرض للمخاطرة وكيف تنجم  )أ (

  ؛ وأهداف وسياسات وأساليب إدارة المخاطرة والطرق المستخدمة لقياس المخاطرة  )ب (

  .عن الفترة السابقة) ب(أو البند ) أ(أية تغيرات في البند   )ج (
  

   اإلفصاحات الكمية

  -: يجب على المنشأة اإلفصاح عما يلي، لكل نوع من المخاطرة الناجمة من األدوات المالية ٣٤

 ويجب أن يكون    ، إعداد التقرير   نهاية فترة  ملخص للبيانات الكمية حول تعرضها لتلك المخاطرة في         )أ (
حـسب  (اً لمـوظفي اإلدارة الرئيـسيين للمنـشأة          على المعلومات المتوفرة داخلي    بناءاًهذا اإلفصاح   

 علـى سـبيل     ،)" عن األطراف ذات العالقـة     اتاإلفصاح" ٢٤التعريف في معيار المحاسبة الدولي      
  . التنفيذي الرئيسي للمنشأةالمسئولالمثال مجلس اإلدارة أو 

لم تكن المخاطرة    ما   ،)أ( إلى المدى الذي لم يرد في البند         ٤٢-٣٦اإلفصاحات التي تتطلبها الفقرات       )ب (
 لإلطالع على مناقشة حول     ١ من معيار المحاسبة الدولي      ٣١ -٢٩أنظر الفقرات   (غير هامة نسبياً    
 ).األهمية النسبية

  ).ب(والبند ) أ(حاالت تركيز المخاطرة إذا لم تكن ظاهرة من البند   )ج (
  

رير المالي ال تمثل اد التق إعدانهاية فترةإذا كانت البيانات الكمية التي تم اإلفصاح عنها كما هي في  ٣٥
تعرض المنشأة للمخاطرة خالل الفترة فإن على المنشأة تقديم مزيد من المعلومات توضح التعرض 

  .للمخاطرة من قبل المنشأة



 ٧ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
 

        لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة  حق التأليف ل©  ٧٦٢

   مخاطرة اإلئتمان 

  -:على المنشأة اإلفصاح عما يلي حسب فئة األداة المالية ٣٦

ن في تاريخ إعداد التقرير بدون األخـذ فـي    تعرض لمخاطرة اإلئتما درجةالمبلغ الذي يمثل أقصى   )أ (

علـى    (Credit Enhancementsاإلعتبار أي ضمان محتفظ به أو تحسينات اإلئتمان األخـرى  

 ؛)٣٢ حسب معيار المحاسبة الدولي Offsetيات تقاص التي ال تتأهل للتسوية إتفاقسبيل المثال 

فيما يتعلق بالمبلغ المفصح عنه     . خرىوصف للممتلكات المحتفظ بها كضمان وتحسينات اإلئتمان األ         )ب (
   ؛)أ(في البند 

  ؛ وها ولم تنخفض قيمتهاإستحقاقمعلومات حول نوعية اإلئتمان لألصول المالية التي لم تنقضي فترة   )ج (

 والتـي   ،ها أو تنخفض قيمتها   إستحقاق لذلك ستنقضي فترة     خالفاًالمبلغ المسجل لألصول المالية التي        )د (
  .اأعيد التفاوض بشأن شروطه

  

  ها أو إنخفضت قيمتهاإستحقاقاألصول المالية التي انقضى 

  -:على المنشأة اإلفصاح عما يلي حسب فئة األصل المالي ٣٧
    

رير ولكـن لـم     ا إعداد التق  نهاية فترة ها في   إستحقاقتحليل لعمر األصول المالية التي انقضى تاريخ          )أ (
  ؛تنخفض قيمتها

 بمـا فـي     ، تقديم التقرير  فترةا إنخفضت قيمتها كما في      تحليل لألصول المالية التي حددت فردياً أنه        )ب (
  ؛ وذلك العوامل التي أخذتها المنشأة في اإلعتبار عند تحديد أنها إنخفضت قيمتها

وصف للممتلكات التي  تحتفظ بها المنشأة كضمان وتحسينات اإلئتمان األخرى بالنسبة للمبالغ التـي         )ج (
  . وإذا لم يكن ذلك عملياً اإلفصاح عن تقدير لقيمتها العادلة،)ب(و ) أ(تم اإلفصاح عنها في 

  
  الممتلكات المرهونة كضمان وتحسينات اإلئتمان األخرى

عندما تحصل المنشأة على أصول مالية أو غير مالية خالل فترة اإلستيالء على الممتلكات التي تحتفظ بها  ٣٨
 وكانت هذه األصول تلبي ،)يل المثال الكفاالتعلى سب(كضمان أو اللجوء إلى تحسينات اإلئتمان األخرى 

  -:مقاييس اإلعتراف في المعايير األخرى فإن على المنشأة اإلفصاح عما يلي

  ؛ وطبيعة األصول التي تم الحصول عليها ومبلغها المسجل  )أ (

 اإلفصاح عن سياساتها الخاصة بالتصرف بهذه       ،عندما ال تكون األصول قابلة للتحويل بسهولة للنقد         )ب (
  .ها في عملياتهاإستخدامصول أو باأل

  

  مخاطرة السيولة 

   - : على المنشأة اإلفصاح عما يلي ٣٩

  ؛ وات التعاقدية المتبقيةستحقاقات المالية يبين اإللتزام المتعلق باإلستحقاقتحليل لإل  )أ (

  ).أ( في البند المطبقةوصف لكيفية إدارتها لمخاطرة السيولة   )ب (
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  مخاطرة السوق 

  تحليل الحساسية
   -:٤١منشأة اإلفصاح عما يلي ما لم تكن تمتثل للفقرة على ال ٤٠

   
ـ  فترةتحليل الحساسية لكل نوع من مخاطرة السوق التي تتعرض لها المنشأة في      )أ ( رير ا إعـداد التق

ستتأثر بـسبب التغيـرات فـي متغيـر          وبيان كيف أن الربح أو الخسارة وحقوق الملكية كانت        
    ؛ل معقول في ذلك التاريخالمخاطرة ذو العالقة التي كانت ممكنة بشك

  ؛ واألساليب واإلفتراضات المستخدمة  في إعداد تحليل الحساسية  )ب (

  . وأسباب هذه التغيرات،التغيرات عن الفترة السابقة في األساليب واإلفتراضات المستخدمة  )ج (

متبادل  إذا قامت المنشأة بإعداد تحليل الحساسية مثل القيمة المعرضة للمخاطرة الذي يعكس اإلعتماد ال ٤١
 إلدارة المخاطر تهإستخدمو)  على سبيل المثال أسعار الفائدة وأسعار الصرف(بين متغيرات المخاطرة 

 وعلى المنشأة ،٤٠ تحليل الحساسية هذا بدالً من التحليل المحدد في الفقرة إستخدامالمالية فإنه يمكنها 
  -:كذلك اإلفصاح عما يلي

يل الحساسية هذا وللمؤشرات الرئيسية واإلفتراضات التي       إيضاح لألسلوب المستخدم في إعداد تحل       )أ (
  ؛ وترتكز عليها البيانات المقدمة

إيضاح لهدف األسلوب المستخدم وللتحديدات التي قد تنجم في المعلومات التي ال تعكـس بـشكل                  )ب (
  .ات ذات العالقةلتزامكامل القيمة العادلة لألصول واإل

  

  إفصاحات مخاطرة السوق األخرى

 ال تمثل المخاطرة ٤١ أو الفقرة ٤٠ون تحليالت الحساسية التي تم اإلفصاح عنها حسب الفقرة عندما تك ٤٢
على سبيل المثال ألن التعرض في نهاية السنة ال يعكس التعرض خالل ( في األداة المالية المالزمة
 تمثل هذه فإن على المنشأة اإلفصاح عن هذه الحقيقة وسبب إعتقادها أن تحليالت الحساسية ال) السنة

  .المخاطرة
  

  تاريخ النفاذ واإلنتقال    

 يناير ١على المنشأة تطبيق هذا المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية للفترات السنوية التي تبدأ في  ٤٣
 وإذا طبقت المنشأة هذا المعيار لفترة مبكرة فإن عليها ، ويشجع التطبيق المبكر، أو بعد ذلك٢٠٠٧

  .قيقةاإلفصاح عن هذه الح

 فإنها ليست بحاجة لعرض ٢٠٠٦ يناير ١إذا طبقت المنشأة هذا المعيار للفترات السنوية التي تبدأ قبل  ٤٤
 بشأن طبيعة ومدى المخاطر الناجمة عن ٤٢- ٣١معلومات مقارنة لإلفصاحات التي تتطلبها الفقرات 

 .األدوات المالية

المصطلحات المستخدمة في المعايير ) ٢٠٠٧م  في عاتعديلهكما تم  (١ عدل معيار المحاسبة الدولي أ٤٤
) ج(٢٧و) د(و)ج(٢٣ و٢١ و٢٠وإضافة لذلك، عدل المعيار الفقرات . الدولية إلعداد التقارير المالية

ويجب على المنشأة تطبيق هذه التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في .  في الملحق ب٥ستنتاج إو
 في عام تعديلهكما تم  (١امت المنشأة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي وإذا ق.  أو بعد ذلك٢٠٠٩ يناير ١

  . لفترة سابقة، فينبغي تطبيق التعديالت على تلك الفترة السابقة) ٢٠٠٧
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وعلى ). ج (٣الفقرة ) ٢٠٠٨كما هو معدل في عام  (٣ ألغى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ب٤٤
وإذا قامت المنشأة . ٢٠٠٩ يوليو ١ترات السنوية التي تبدأ في أو بعد المنشأة تطبيق التعديالت  للف

لفترات سابقة، يجب أن تطبق ) ٢٠٠٨المعدل في  (٣بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  .التعديالت على الفترات السابقة

  

  ٣٠سحب معيار المحاسبة الدولي 

اإلفصاح في القوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية   "٣٠لي يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدو ٤٥
  ."المشابهة
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  الملحق أ 
  مصطلحات معرفة

  

  . ال يتجزأ من المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةجزءاًن هذا الملحق إ
  

ر المخاطرة بأن أحد أطراف األداة المالية سيتسبب في خسارة مالية للطرف اآلخ             مخاطرة اإلئتمان
  . إلتزام ذنتيجة لعدم قيامه بتنفي

المخاطرة الناجمة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المـستقبلية ألداة              مخاطرة العملة 
  .مالية بسبب التغيرات في سعر الصرف األجنبي

ـ            مخاطرة سعر الفائدة  ستقبلية ألداة  المخاطرة الناجمة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية الم
  .مالية بسبب التغييرات في سعر الفائدة في السوق

ـ ات المرتبطة باإل  لتزامالمخاطرة الناجمة عن صعوبة تنفيذ اإل       مخاطرة السيولة  ات الماليـة   لتزام
  .والتي قد تواجه المنشأة

 قـصيرة   ات مالية بإستثناء الذمم الدائنة التجاريـة      إلتزامالقروض المستحقة هي      القروض المستحقة 
  .األجل حسب شروط اإلئتمان العادية

المخاطرة الناجمة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية بـسبب              مخاطرة السوق 
 مخـاطرة :  وتشمل مخاطرة السوق ثالثة أنواع هي      ،التغيرات في أسعار السوق   

  .العملة ومخاطرة سعر الفائدة ومخاطرة األسعار األخرى

ة األسعار مخاطر

  األخرى 

المخاطرة الناجمة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المـستقبلية ألداة            

مخاطرة سعر  بإستثناء تلك الناجمة من     (مالية بسبب التغيرات في أسعار السوق       

 سواء تسبب في هذه التغيرات عوامل خاصة باألداة         ،)الفائدة أو مخاطرة العملة   

 أو عوامل تؤثر علـى جميـع األدوات         ،و الجهة التي أصدرتها   المالية الفردية أ  

  .المالية المشابهة المتداولة في السوق

ها عندما ال يقوم طرف مقابل بإجراء الدفع        إستحقاقتكون األداة المالية قد انقضى         ستحقاقانقضاء اإل
  .عندما يستحق تعاقدياً

  

 من معيـار المحاسـبة      ٩ أو الفقرة    ٣٢لمحاسبة الدولي    من معيار ا   ١١المصطلحات التالية معرفة في الفقرة      
 وهي مستخدمة في هذا المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية حسب المعاني المحددة في معيـار                ،٣٩الدولي  

  .٣٩ أو معيار المحاسبة الدولي ٣٢المحاسبة الدولي 

  ماليإلتزامالتكلفة المطفأة ألصل مالي أو  •
 رة للبيعاألصول المالية المتوف •

 إلغاء اإلعتراف  •
 المشتق •

 أسلوب الفائدة السارية المفعول •
 أداة حقوق الملكية •

 القيمة العادلة •
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 األصل المالي  •

 األداة المالية  •

  الماليلتزاماإل •

  المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةلتزاماألصل المالي أو اإل •

 عقد الضمان المالي •

  المالي المحتفظ به للمتاجرةلتزاماألصل المالي أو اإل •

 معاملة التنبؤ  •

 أداة التحوط •

  ستحقاقاإلستثمارات المحتفظ بها حتى اإل •

 القروض والذمم المدينة •

 الشراء أو البيع بالطريقة العادية •
  
  
  
  



 ٧ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
 

     ٧٦٧   لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة  حق التأليف ل©  

  الملحق ب 
  إرشادات التطبيق

  
  . ال يتجزأ من المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةجزءاًهذا الملحق 

  
  )٦الفقرة (األدوات المالية ومستوى اإلفصاح فئات 

  

 أن تقوم المنشأة بتصنيف األدوات المالية في فئات تناسب طبيعة المعلومات التي تـم               ٦تتطلب الفقرة       ١ب

 ٦ والفئات المبينة فـي الفقـرة        ،اإلفصاح عنها والتي تأخذ في اإلعتبار خصائص هذه األدوات المالية         

 ٣٩ متميزة عن فئات األدوات المالية المحددة في معيار المحاسبة الـدولي              ولذلك فهي  ،تحددها المنشأة 

  ).الذي يحدد كيفية قياس األدوات المالية وأين يتم اإلعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة(

  

  -:عند تحديد فئات األدوات المالية، على المنشأة إجراء ما يلي كحد أدنى  ٢ب

  .ا بالتكلفة المطفأة عن األدوات التي تم قياسها بالقيمة العادلةأن تميز األدوات التي تم قياسه  )أ (

 .أن تعامل هذه األدوات المالية كفئة أو فئات منفصلة خارج نطاق هذا المعيار  )ب (
  

  على المنشاة أن تقرر في ظل ظروفها مقدار التفاصيل التي توفرها لتلبيـة متطلبـات هـذا المعيـار                        ٣ب
 مختلف نواحي المتطلبات وكيف تصنف المعلومات لعرض الـصورة          ومقدار التأكد الذي تضعه على    

 بين تحميل البيانات    توازن ومن الضروري إجراء     ،الكلية بدون دمج المعلومات مع مختلف الخصائص      

المالية تفاصيل مفرطة قد ال تساعد مستخدمي البيانات المالية وتجعل المعلومات الهامة غامضة نتيجة              
 فعلى سبيل المثال على المنشأة عدم جعل المعلومات الهامة غامضة بإدخالها            ،ها ل جداًلوجود عدد كبير    

 وبالمثل على المنشأة عدم اإلفصاح عن المعلومات التـي          ،ضمن مقدار كبير من التفاصيل غير الهامة      

  .جمعت كذلك بحيث تجعل الفروقات الهامة بين المعامالت الفردية أو المخاطر المرتبطة بها غامضة

  

  ة األدوات المالية للمركز واألداء الماليأهمي
  

 ١٠الفقرتـان   (ات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخـسارة           لتزاماإل
  )  ١١و

تتطلب ) أ(١٠ مالي بقيمته العادلة من خالل الربح أو الخسارة فإن الفقرة            إلتزام   إذا قامت المنشأة بتحديد        ٤ب

 المالي الذي ينسب للتغيـرات فـي مخـاطرة       لتزامالقيمة العادلة لإل  منها اإلفصاح عن مبلغ التغير في       

للمنشأة تحديد هذا المبلغ على أنه مبلغ التغير في القيمة العادلة           ) أ(١٠ وتسمح الفقرة    ،لتزاماإلئتمان لإل 
 وإذا كانت   ، الذي ال ينسب للتغيرات في ظروف السوق التي تتسبب في نشوء مخاطرة السوق             لتزاملإل



 ٧ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
 

        لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة  حق التأليف ل©  ٧٦٨

) مسموح به ( ما هي التغيرات في سعر فائدة        لتزامات الوحيدة ذات العالقة في ظروف السوق إل       التغير

  -:تمت مالحظته فإنه يمكن تقدير هذا المبلغ كما يلي
          

 سعر الـسوق    إستخدام في بداية الفترة ب    لتزام تقوم المنشأة بحساب معدل العائد الداخلي لإل       ،أوالً  )أ (

 وتخـصم مـن   ، في بداية الفترةلتزام والتدفقات النقدية التعاقدية لإلملتزاالذي تمت مالحظته لإل  

الذي تمت مالحظته في بداية الفترة للوصول إلى مكون         ) األساسي(معدل العائد هذا سعر فائدة      

  .خاص باإلدارة لمعدل العائد الداخلي

 إسـتخدام  بلتـزام اإلبعد ذلك تقوم المنشأة بحساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المرتبطة مـع           )ب (

سـعر الفائـدة    ) ١( في نهاية الفترة وسعر خصم مساو لمبلغ         لتزامالتدفقات النقدية التعاقدية لإل   

المكون الخاص بـاألداة لمعـدل العائـد        ) ٢(الذي تمت مالحظته  في نهاية الفترة        ) األساسي(

 ).أ(الداخلي كما هو محدد في البند 

) ب( في نهاية الفترة والمبلغ المحدد في البند     لتزامته لإل الفرق بين سعر السوق الذي تمت مالحظ        )ج (

الـذي تمـت    ) األساسـي (هو التغير في القيمة العادلة الذي ال ينسب للتغيرات في سعر الفائدة             

  . وهذا هو المبلغ الذي سيتم اإلفصاح عنه،مالحظته

  
رات فـي مخـاطرة اإلئتمـان       يفترض هذا المثال أن التغيرات في القيمة العادلة الناجمة بإستثناء التغي          

 وإذا كانت األداة في المثال تحتوي علـى مـشتق           ، ليست هامة  ،لإلدارة أو التغيرات في أسعار الفائدة     

ضمني فإنه يتم استثناء التغير في القيمة العادلة للمشتق الضمني عند تحديد المبلغ الذي سيتم اإلفصاح                

  ).أ(١٠عنه حسب الفقرة 

  
  )٢١الفقرة (ات المحاسبية السياس-اإلفصاحات األخرى

  

القياس المـستخدمة فـي إعـداد البيانـات الماليـة         ) أو أسس ( اإلفصاح عن أساس     ٢١تتطلب الفقرة       ٥ب
 وبالنسبة للبيانات المالية مـن      ،والسياسات المحاسبية األخرى المستخدمة المناسبة لفهم البيانات المالية       

  -:الممكن أن يشمل هذا اإلفصاح ما يلي

  :ات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة لتزام لألصول المالية أو اإلبالنسبة  )أ (

ات المالية التي حددتها المنشأة بالقيمة العادلة مـن خـالل           لتزامطبيعة األصول المالية أو اإل     )١(
  ؛الربح أو الخسارة

 ؛ وعتراف األوليات المالية عند اإللتزاممقاييس هذا التحديد لألصول المالية أو اإل )٢(

 ٣٩ من معيار المحاسبة الـدولي       ١٢أ أو   ١١  أو ٩كيفية تحقيق المنشأة الشروط في الفقرات        )٣(

لتعريف األصل المالي أو    ) ١) (ب( وبالنسبة لألدوات المحددة حسب الفقرة       ،لمثل هذا التحديد  

 ٣٩ة الـدولي     المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في معيار المحاسـب            لتزاماإل

بحالة عدم اإلتساق في القياس أو اإلعتـراف    للظروف التي تحيطوصفاًيشمل هذا اإلفصاح 

لتعريف األصـل   ) ٢( وبالنسبة لألدوات المحددة حسب الفقرة ب      ، لذلك سينشأ  خالفاًالذي كان   

ـ              لتزامالمالي أو اإل   بة  المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة فـي معيـار المحاس
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 التحديد بالقيمة العادلة من خالل الربح أو        إتفاق لكيفية   وصفاً اإلفصاح يشمل هذا    ٣٩الدولي  

  .الخسارة مع إدارة المخاطر الموثقة أو إستراتيجية اإلستثمار للمنشأة

  .مقاييس تحديد األصول المالية على أنها متوفرة للبيع  )ب (

ية لألصول المالية في تاريخ المتاجرة أو فـي          المشتريات والمبيعات بالطرق العاد    إحتسابما إذا تم      )ج (

  ). ٣٩ من معيار المحاسبة الدولي ٣٨انظر الفقرة (تاريخ التسوية 

 حساب مخصص لتخفيض المبلغ المسجل لألصول المالية التي  إنخفضت قيمتها            إستخدامعندما يتم     )د (

   -:بمقدار خسائر اإلئتمان

لمسجل لألصول المالية التـي انخفـضت       مقاييس تحدد متى تم بشكل مباشر تخفيض المبلغ ا         )١(

  زيادة المبلـغ بـشكل   Reversal of a write downأو في حالة عكس التخفيض (قيمتها 

  ؛ و حساب المخصصإستخدامومن ثم  ) مباشر

مقاييس شطب المبالغ التي تم تحميلها على حساب المخصص مقابل المبلغ المسجل لألصـل               )٢(

  ).١٦ فقرةالانظر (المالي الذي انخفضت قيمته 

 على سـبيل    ،))أ (٢٠أنظر الفقرة   ( أداة مالية    فئة صافي خسائر كل     أوكيفية تحديد صافي مكاسب     )    ـه (

المثال ما إذا كان صافي المكاسب أو صافي الخسائر في البنود بالقيمة العادلة من خالل الـربح أو                  

  .الخسارة يشمل دخل الفائدة أو أرباح األسهم

ها المنشاة لتحديد وجود أدلة موضوعية على حدوث خسارة نتيجة إنخفـاض            المقاييس التي تستخدم    )و (

  )). ـه (٢٠انظر الفقرة (القيمة 

أنظـر الفقـرة    (السياسة المحاسبية لألصول المالية الخاضعة للشروط التي أعيد التفاوض بـشأنها              )ز (

 لذلك قـد    خالفاًعندما يكون قد تم إعادة التفاوض بشأن أحكام األصول المالية التي ستكون             )) د(٣٦

  . ها أو إنخفضت قيمتهاإستحقاقإنقضى 

   
 كـذلك أن تفـصح      )٢٠٠٧كما هو معـدل فـي        ( ١ من معيار المحاسبة الدولي      ١٢٢تتطلب الفقرة   

 تلك التي   بإستثناءالمنشآت في ملخص السياسات المحاسبية الهامة أو اإليضاحات األخرى عن األحكام            

رة في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمنشأة والتي لهـا أكبـر     تتضمن التقديرات التي أجرتها اإلدا    

  . األثر على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية

   

   )٤٢-٣١الفقرات (طبيعة ومدى المخاطر الناجمة من األدوات المالية 

إدخالها من خالل    أو في البيانات المالية     إما ٤٢-٣١يجب إجراء اإلفصاحات التي تتطلبها الفقرات من           ٦ب

اإلشارة إليها من البيانات المالية إلى بيان آخر مثل تعليق اإلدارة أو تقرير مخاطرة إلـى مـستخدمي                  

 المعلومات المدخلـة    ، وعليه ،البيانات المالية حسب نفس الشروط مثل البيانات المالية وفي نفس الوقت          

  .ملةمن خالل اإلشارة إليها تكون البيانات المالية غير مكت
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  )٣٤الفقرة(اإلفصاحات الكمية 

 على  بناءاًاإلفصاح عن البيانات الكمية الملخصة حول تعرض المنشأة للمخاطر          ) أ (٣٤تتطلب الفقرة      ٧ب
 وعندما تستخدم المنـشأة عـدة أسـاليب        ،المعلومات المتوفرة داخليا لموظفي اإلدارة الرئيسين للمنشأة      

األسـاليب    األسلوب أو  إستخداممنشأة اإلفصاح عن المعلومات ب    إلدارة التعرض للمخاطرة فإن على ال     

الـسياسات  "  ٨ وينـاقش معيـار المحاسـبة الـدولي            ،ومالئمةالتي توفر أكثر المعلومات موثوقية      
  . المالءمة والموثوقية " واألخطاءالمحاسبية التغيرات في التقديرات ،المحاسبية

 وتنجم تركيـزات المخـاطرة مـن األدوات         ،زات المخاطرة اإلفصاح عن تركي  ) ج (٣٤تتطلب الفقرة      ٨ب
المالية التي لها خصائص متشابهة و تتأثر بشكل مماثل بالتغيرات في الظروف اإلقتصادية والظروف              

 ،يتطلب تحديد تركيزات المخاطرة الحكم الشخصي مع األخذ في اإلعتبار ظروف المنـشأة            . األخرى

    -:طرة ما يليويشمل اإلفصاح عن حاالت تركيز المخا

  ؛وصف لكيفية تحديد اإلدارة لحاالت تركيز المخاطرة  )أ (

على سبيل المثال الجهة المناظرة أو المنطقـة        ( وصف للخاصية المشتركة التي تحدد كل تركيز        )ب (
  ؛ و)الجغرافية أو العملة أو السوق

  .صيةمقدار التعرض للمخاطرة المرتبطة بكافة األدوات المالية التي تتشارك في تلك  الخا  )ج (
  

  )) أ (٣٦الفقرة (الحد األقصى للتعرض للمخاطرة  

اإلفصاح عن المبلغ الذي يمثل بأفضل شكل الحـد األقـصى لتعـرض المنـشأة               ) أ(٣٦تتطلب الفقرة      ٩ب

 و بالنسبة لألصل المالي فإنه يكون عادة إجمالي المبلغ المسجل مطروحا منـه مـا          ،لمخاطرة اإلئتمان 

  -:يلي

  ؛ و٣٢ حسب معيار المحاسبة الدولي Offset أية مبالغ تم تقاصها  )أ (

 .٣٩أية خسائر في انخفاض القيمة معترف بها حسب معيار المحاسبة الدولي  )ب (
  

 تشمل األنشطة التي تتسبب في نشوء مخاطرة ائتمان والحد األقصى للتعرض لمخاطرة اإلئتمـان مـا                 ١٠ب

  -: دون أن تكون مقتصرة على ذلك،يلي

 وفي هذه الحـاالت الحـد   ،ء وعمل إيداعات لدى منشآت أخرىمنح قروض وذمم مدينة للعمال   )أ (
  .األقصى للتعرض لمخاطرة اإلئتمان هو المبلغ المسجل لألصول المالية ذات العالقة

 على سبيل المثال عقود صرف أجنبية ومقايـضات أسـعار فائـدة             ،الدخول في عقود مشتقات     )ب (
ة العادلة فإن الحد األقـصى للتعـرض         وعندما يتم قياس األصل الناجم بالقيم      ،ومشتقات إئتمان 

  .رير سيساوي المبلغ المسجلا إعداد التقنهاية فترةلمخاطرة اإلئتمان في 

 ففي هذه الحالة الحد األقصى للتعرض لمخاطرة اإلئتمان هو الحد األقصى            ،منح  كفاالت مالية     )ج (
بر بكثير من المبلـغ     للمبلغ الذي يمكن للمنشأة أن تدفعه إذا طلب دفع الكفالة والذي قد يكون أك             

  .إلتزامالمعترف به ك

 بقرض غير قابل للنقض على مدى عمر التسهيل أو قابل للـنقض فقـط إسـتجابة                  إلتزامعمل    )د (
 القرض نقدا أو بإدارة مالية      إلتزام وإذا لم تستطع الجهة المصدرة تسوية        ،لتغير عكسي جوهري  

 ويعود ذلك ألنـه     ، بكامله لتزاماإلأخرى فإن الحد األقصى للتعرض لمخاطرة اإلئتمان هو مبلغ          
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 وقد يكون   ، غير مسحوب يمكن السحب منه في المستقبل       جزءاًمن غير المؤكد إذا كان مبلغ أي        
  .إلتزامهذا أكبر إلى حد كبير من المبلغ المعترف به ك

  

  ))أ(٣٩الفقرة ( التعاقدي ستحقاقتحليل اإل

 علـى المنـشأة   ،)أ(٣٩ت المالية الذي تتطلبـه الفقـرة        التزام التعاقدي لإل  ستحقاقعند إعداد تحليل اإل     ١١ب

 فعلى سبيل المثال يمكن أن تحدد المنـشأة أن          ، حكمها لتحديد عدد مناسب من الفترات الزمنية       إستخدام

  -:الفترات الزمنية التالية مناسبة

  ؛ما ال يزيد عن شهر واحد  )أ (

   ؛أكثر من شهر واحد وما ال يزيد عن ثالثة شهور  )ب (

  ؛ وشهور وما ال يزيد عن سنة واحدةأكثر من ثالثة   )ج (

  .أكثر من سنة واحدة وما ال يزيد عن خمس سنوات  )د (
  

 على أساس التاريخ المبكر     لتزامعندما يكون لدى الطرف المناظر اختيار متى يتم دفع مبلغ إلدخال اإل             ١٢ب

ي يمكن أن يطلـب     ات المالية الت  لتزام فعلى سبيل المثال اإل    ،يمكن به الطلب من المنشأة أن تقوم بالدفع       

  .يتم إدخالها ضمن أكثر فئة زمنية مبكرة) الودائع تحت الطلب(من المنشأة تسديدها عند الطلب 
  

عندما تكون المنشأة ملتزمة بتوفير مبالغ على شكل أقساط فإنه يتم تخصيص كل قسط ألكثـر فتـرة                    ١٣ب
سبيل المثال يتم إدخال قرض تـم        فعلى   ،زمنية مبكرة يمكن أن يطلب فيها من المنشأة أن تقوم بالدفع          

 به غير مسحوب ضمن الفترة الزمنية التي تحتوي على أكثر تاريخ مبكر يمكن فيـه الـسحب         لتزاماإل

  .منه
  

 ، هي التدفقات النقدية غير المخصومة التعاقديـة       ستحقاقإن المبالغ التي تم اإلفصاح عنها في تحليل اإل          ١٤ب

  -:على سبيل المثال

  ؛)قبل خصم رسوم التمويل(التأجير التمويلي ات إلتزامإجمالي   )أ (

  ؛يات اآلجلة لشراء أصول مالية مقابل نقدتفاقاألسعار المحددة في اإل  )ب (

صافي مبالغ مقايضات سعر الفائدة العائم وسعر الفائدة الثابت التي يتم تبادل صافي التـدفقات                 )ج (

 ؛. Pay-Floating / Receive-Fixed Interest Rate Swapsالنقدية لها
التي ) على سبيل المثال مقايضات العملة    (المبالغ التعاقدية التي سيتم تبادلها في أداة مالية مشتقة            )د (

  ؛ ويتم مقابلها تبادل إجمالي التدفقات النقدية

  .ات القروضإلتزامإجمالي  ) ـه(  
  

 المركـز   بيـان  ألن مبلغ    بيان المركز المالي  تختلف التدفقات النقدية المخصومة عن المبلغ الوارد في         
  . مبني على التدفقات النقدية المخصومةالمالي

  

وحيثما كان مناسباً على المنشأة اإلفصاح عن تحليل األدوات المالية المشتقة بشكل منفصل عن تحليـل         ١٥ب
ات المالية الـذي تتطلبـه الفقـرة        لتزام التعاقدي لإل  ستحقاقالمشتقة في تحليل اإل    األدوات المالية غير  

بيل المثال سيكون من المناسب تمييز التدفقات النقدية مـن األدوات الماليـة المـشتقة                فعلى س  ،)أ(٣٩

المشتقة إذا تمت تسوية التدفقات النقدية الناجمة من األدوات المالية المشتقة بشكل             واألدوات المالية غير  

  .عالقة  ويعود ذلك ألن إجمالي التدفق الصادر قد يصاحبه تدفق وارد ذو،كامل
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دما يكون المبلغ المستحق غير ثابت فإنه يتم تحديد المبلغ الذي يتم اإلفصاح عنـه بـالرجوع إلـى                   عن  ١٦ب

 تبعـاً  فعلى سبيل المثال عندما يختلف المبلغ المستحق         ،ريرا إعداد التق  نهاية فترة الظروف السائدة في    

نهايـة   المؤشر فـي   على مستوى  بناءاًللتغيرات في مؤشر فإن المبلغ الذي يتم اإلفصاح عنه قد يكون            

  .ريرا إعداد التقفترة
  

  )٤١ و٤٠الفقرتان ( تحليل الحساسية-مخاطرة السوق

 وحـسب   ، للحساسية لكل نوع من مخاطرة السوق التي تتعرض لها المنشأة          تحليالً) أ(٤٠تتطلب الفقرة     ١٧ب

دخال معلومات   على المنشاة أن تقرر كيفية تجميع المعلومات لعرض الصورة الكلية بدون إ            ٣الفقرة ب 

علـى  ،ذات خصائص مختلفة حول التعرض للمخاطر من البيئات اإلقتصادية التي تختلف إلى حد كبير             
  -:سبيل المثال

يمكن للمنشأة التي تتداول األدوات المالية اإلفصاح عن هذه المعلومات بشكل منفصل بالنـسبة                )أ (
  .هذا التصنيفلألدوات المالية المحتفظ بها للمتاجرة وتلك التي ليس لها نفس 

ال تقوم المنشأة بتجميع طريقة عرضها لمخاطر السوق من النواحي ذات التضخم المفرط مـع                 )ب (
  .تعرضها لنفس مخاطر السوق من النواحي ذات التضخم المنخفض

  

إذا كانت المنشأة تتعرض فقط لنوع واحد من مخاطرة السوق في بيئة اقتصاديه واحدة فقط فإنها لـن                  
  .جمعةتظهر معلومات غير م

  

أن يظهر تحليل الحساسية األثر على الربح أو الخسارة وحقوق الملكية للتغيـرات        ) أ(٤٠تتطلب الفقرة     ١٨ب

على سبيل المثال أسعار الفائدة أو أسعار العملة أو أسعار حقوق           (الممكنة في متغير المخاطرة المناسبة      

  -: ولهذا الغرض،)الملكية أو أسعار السلع السائدة في السوق

ال يطلب من المنشآت تحديد ما هو الربح أو الخسارة التي كانت ستتحقق لو كانـت متغيـرات                    )أ (
 وبدال من ذلك على المنشآت اإلفصاح عن األثـر علـى الـربح أو    ،المخاطرة المناسبة مختلفة 

 بشكل معقـول    ممكناً تغيراًبإفتراض أن   نهاية فترة إعداد التقارير     الخسارة وحقوق الملكية في     
 وتم تطبيقه على التعـرض      نهاية فترة إعداد التقارير   ر المخاطرة المناسب قد حدث في       في متغي 

 فـي   م ذو سعر عائ   إلتزام فعلى سبيل المثال إذا كان للمنشأة        ،للمخاطرة القائمة في ذلك التاريخ    
) أي مصروف الفائدة  (نهاية السنة فإن على المنشأة اإلفصاح عن األثر على الربح أو الخسارة             

  .الحالية إذا إختلفت أسعار الفائدة بمقدار مبالغ ممكنة بشكل معقولللسنة 

على الربح أو الخسارة وحقوق الملكية لكـل تغيـر           ال يطلب من المنشآت اإلفصاح عن األثر        )ب (
 وسيكون اإلفصاح عن    ،ضمن نطاق تغيرات ممكنة بشكل معقول في متغير المخاطرة المناسب         

  .ن بشكل معقول سيكون كافياآثار التغيرات في حدود النطاق الممك

عند تحديد ما هو التغير الممكن بشكل معقول في متغير المخاطرة المناسـب علـى المنـشأة األخـذ                     ١٩ب

  -:باإلعتبار ما يلي

 ويجـب أن ال يـشمل التغيـر الممكـن بـشكل معقـول               ،البيئات اإلقتصادية التي تعمل بها      )أ (

. Stress Tests" إختبارات الجهد"أو " أ حالةأسو"السيناريوهات بعيدة اإلحتمال أو سيناريوهات 
 ثابتا فإن المنشأة ليست بحاجة      المالزمإلى جانب ذلك إذا كان معدل التغير في متغير المخاطرة           

 فعلى سـبيل المثـال      ،لتعديل التغير الممكن بشكل معقول الذي تم إختياره في متغير المخاطرة          
 نقطـة   ٥٠±ن تذبذبا في أسعار الفائدة بمقـدار        وتحدد المنشأة أ  % ٥لنفترض أن أسعار الفائدة     
 ستقوم المنشأة باإلفصاح عن األثر على الربح أو الخسارة وحقـوق            ،أساس ممكن بشكل معقول   
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  وفي الفترة التالية زادت أسـعار      ،%٥,٥أو  % ٤,٥الملكية إذا كانت أسعار الفائدة ستتغير إلى        
 معدالت الفائدة يمكن أن تتذبـذب بمقـدار          وتستمر المنشأة في اإلعتقاد أن     ،%٥,٥الفائدة إلى   

 ستقوم المنشأة باإلفصاح عـن      ،)أي أن معدل التغير في أسعار الفائدة ثابت       ( نقطة أساس    ٥٠±
 ،%٦أو  % ٥األثر على الربح أو الخسارة وحقوق الملكية إذا كانت أسعار الفائدة ستتغير إلـى               

 ٥٠± ة قد تتذبذب بشكل معقـول بمقـدار       وال يطلب من المنشأة تعديل تقييمها بأن أسعار الفائد        
  .نقطة أساس إال إذا كان هناك دليل على أن أسعار الفائدة قد أصبحت أكثر تقلبا بشكل كبير

يجب أن يبين إختبار الحساسية آثار التغيرات التي        .  الذي يجري التقييم على مداه     ياإلطار الزمن   )ب (
وم المنشأة بعـد ذلـك بعـرض هـذه          تعتبر أنها ممكنة بشكل معقول على مدى الفترة حتى تق         

  .اإلفصاحات التي هي عادة فترة إعداد التقارير السنوية التالية
  

 تحليل حساسية يعكس اإلعتماد المتبادل بين متغيرات المخاطرة مثـل           إستخدام للمنشأة   ٤١تتيح الفقرة     ٢٠ب

 ،للمخـاطر الماليـة   ت هذا التحليـل إلدارة تعرضـها        إستخدم إذا   ،منهجية القيمة المعرضة للمخاطرة   

 ومـن   ،وينطبق ذلك إذا كانت هذه المنهجية تقيس فقط إحتمال الخسارة وال تقيس إحتمـال المكـسب               

باإلفصاح عن نوع نموذج القيمة المعرضـة للمخـاطرة         ) أ (٤١الممكن أن تمتثل هذه المنشأة للفقرة       

Value-At-Risk Model مد على محاكاة مونـت  على سبيل المثال إذا كان النموذج يعت(  المستخدم

 وإيضاح بشأن كيفية عمل النموذج واإلفتراضـات الرئيـسية   ،)Monte-Carlo Simulationsكارلو
يمكن للمنشآت كذلك اإلفصاح عن فتـرة المالحظـة         ).على سبيل المثال فترة اإلحتفاظ ومستوى الثقة      (

 ،من تلـك الفتـرة     المطبقة على المالحظات ض    Weightings والترجيحات   Observationالتاريخية  

أو  (Correlationsوإيضاح كيفية التعامل مع الخيارات في الحسابات وأية تقلبات وعالقات متبادلـة             

 Monte-Carlo Probability Distribution)بالتناوب محاكاة توزيـع إحتمـال مونـت كـارلو    
Simulations هاإستخدام تم.  

 

 ولكن يمكنها تقديم أنواع مختلفة  مـن تحليـل           ،بكاملهاعلى المنشأة تقديم تحليالت حساسية ألعمالها         ٢١ب

  .الحساسية للفئات المختلفة ألدواتها المالية
  

  مخاطرة سعر الفائدة 

بيـان المركـز     لألدوات المالية التي تحتسب عليها الفائدة المعترف بها في           مخاطرة سعر الفائدة  تنشأ    ٢٢ب

ولـبعض األدوات الماليـة     ) ة و أدوات الدين الصادرة    على سبيل المثال القروض والذمم المدين      (المالي

  ).ات القروضإلتزامعلى سبيل المثال بعض  (بيان المركز الماليغير المعترف بها في 
  

     مخاطرة العملة 

 أي بعملـة    ،لألدوات المالية المقيمة بعملة أجنبية    ) أو مخاطرة الصرف األجنبي    (مخاطرة العملة تنشأ    ٢٣ب

 ، التي يتم قياسـها بهـا  Functional Currency اإلقتصادية التي تعمل بها المنشأة غير عملة  البيئة
ولغرض المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية هذا ال تنشأ مخاطرة العملة من األدوات الماليـة التـي                 

  . منشأةليست بنود نقدية أو من األدوات المالية المقيمة بعملة البيئة اإلقتصادية التي تعمل بها ال
  

  .يتم اإلفصاح عن تحليل الحساسية لكل عملة للمنشأة تتعرض للمخاطرة  ٢٤ب
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  مخاطرة األسعار األخرى 

 األخرى لألدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الـسلع أو أسـعار حقـوق               مخاطرة األسعار تنشأ    ٢٥ب

اح عن أثر إنخفاض فـي مؤشـر         يمكن للمنشأة اإلفص   ٤٠ ولإلمتثال للفقرة    ،الملكية على سبيل المثال   

 فعلى سـبيل المثـال إذا أعطـت المنـشأة           ،سوق أوراق مالية أو سعر سلعة أو متغير مخاطرة آخر         

ضمانات قيمة متبقية هي أدوات مالية فإن على المنشأة اإلفصاح عن زيادة أو اإلنخفاض فـي قيمـة                  

  .األصول التي ينطبق عليها الضمان
  

 وهما  ،ة على األدوات المالية التي تتسبب في نشوء مخاطر أسعار حقوق الملكية           فيما يلي األمثلة التالي     ٢٦ب

  والذي بدوره يحـتفظ    ،Trust إستثمار في إئتمان     )ب(محتفظ بها في منشأة أخرى و     الحقوق ملكية   ) أ(

تشمل األمثلة األخرى العقود اآلجلة و الخيارات لشراء أو بيـع           . بإستثمارات في أدوات حقوق الملكية    

 وتتـأثر القـيم     ،ات محددة من أدوات حقوق الملكية والمقايضات المرتبطة بأسعار حقوق الملكيـة           كمي

  .العادلة لهذه األدوات المالية بالتغيرات في سعر السوق ألدوات حقوق الملكية
  

التي تنشأ على سبيل المثال مـن األدوات المـصنفة          (حساسية الربح أو الخسارة     ) أ (٤٠حسب الفقرة     ٢٧ب

يـتم  ) يمة العادلة من خالل الربح  أو الخسارة وإنخفاضات  قيمة األصول المالية المتوفرة للبيـع               بالق

التي تنجم علـى سـبيل المثـال مـن          (اإلفصاح عنها بشكل منفصل عن حالة حساسية حقوق الملكية          

  ).األدوات المصنفة على أنها متوفرة للبيع
  

 وال يتأثر الـربح     ،صنفها المنشأة على أنها أدوات حقوق ملكية       ال يتم إعادة قياس األدوات المالية التي ت        ٢٨ب

  . لذلك ال يطلب تحليل الحساسيةوتبعاً ،أو الخسارة بمخاطرة سعر حقوق الملكية لهذه األدوات
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  الملحق ج  

  التعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية األخرى 

 وإذا طبقت   ، أو بعد ذلك   ٢٠٠٧ يناير   ١للفترات السنوية التي تبدأ في      يجب تطبيق  التعديالت في هذا الملحق        

  . المنشأة هذا المعيار لفترة مبكرة فإنه يجب تطبيق هذه التعديالت لتلك الفترة المبكرة

*****  

المعايير الدولية   في نص    ٢٠٠٥تم إدخال التعديالت الواردة في هذا الملحق عندما صدر هذا المعيار في عام              

  . ذات العالقة الواردة في هذه النسخةد التقارير الماليةإلعدا
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  الملحق د
 إذا لـم يـتم تطبيـق        ٧التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليـة         

اإلعتراف والقيـاس   : األدوات المالية  ٣٩التعديالت على معيار المحاسبة الدولي      
   خيار القيمة العادلة–
  

اإلعتـراف   :األدوات المالية" ٣٩لس تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  أصدر المج٢٠٠٥في يونيو 
 وإذا  ، أو بعد ذلك   ٢٠٠٦ يناير     ١ لتطبيقها للفترات السنوية التي تبدأ  في         "  خيار القيمة العادلة   –والقياس  

 ينـاير   ١قبـل    للفترات السنوية التي تبدأ      ٧قامت المنشأة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية         
 فإن عليها تعديل المعيار الدولي إلعداد       ٣٩ ولم تطبق هذه التعديالت على معيار المحاسبة الدولي          ٢٠٠٦

 وفي الفقرات المعدلة تم وضع خط تحت النص الجديد وشطب           ، لتلك الفترة حسبما يلي    ٧التقارير المالية   
  .النص المحذوف

  
  .١١ كما يلي وحذف الفقرة ١١ة  والفقر٩تم تعديل العنوان فوق الفقرة    ١د
  

  ات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة لتزام اإلاألصول المالية أو
  

  : على المنشأة اإلفصاح عما يلي١١

  ).أ(١٠الفقرة و )ج(٩في الفقرة األساليب المستخدمة لإلمتثال للمتطلبات   )أ (

الفقرة  أو  ج٩إلمتثال للمتطلبات في الفقرة إذا كانت المنشأة تعتقد أن اإلفصاح الذي قدمته ل  )ب (
 المالي الذي ينسب لتزام لإلأو لألصل الماليال يمثل بأمانة التغير في القيمة العادلة ) أ(١٠

للتغيرات في مخاطرته اإلئتمانية  فإن أسباب التوصل لهذا اإلستنتاج  والعوامل التي تعتقد بها 
  .تكون مناسبة

  
  -:ما يليك) أ(٥تم تعديل الفقرة ب

  المحـددة ات الماليـة    لتزامباألصول المالية أو اإل   بالنسبة   مقاييس تحديد عند اإلعتراف األولي      )أ (

  .بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

ات المالية التي حددتها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو          لتزامطبيعة األصول المالية أو اإل     )١(

  ؛الخسارة

 ؛ وات المالية عند اإلعتراف األوليلتزامألصول المالية أو اإلمقاييس هذا التحديد ل )٢(

 ٣٩ من معيار المحاسبة الدولي      ١٢ أو   ١١ أو   ٩كيف حققت المنشأة الشروط في الفقرات        )٣(
لتعريف األصل المـالي أو     ) ا( وبالنسبة لألدوات المحددة حسب الفقرة ب      ،لمثل هذا التحديد  

 ٣٩ل الربح أو الخسارة  في معيار المحاسبة الدولي           المالي بالقيمة العادلة من خال     لتزاماإل
 للظروف التي تحيط بعدم اإلتساق في القياس أو اإلعتراف الذي           وصفاًيشمل هذا اإلفصاح    

لتعريـف األصـل    ) ٢( وبالنسبة لألدوات المحددة حسب الفقرة ب      ، لذلك سينشأ  خالفاًكان  
لربح أو الخسارة في معيـار المحاسـبة     المالي بالقيمة العادلة من خالل ا      لتزامالمالي أو اإل  

 التحديد بالقيمة العادلة من خالل الـربح        إتفاق لكيفية   وصفاً يشمل هذا اإلفصاح     ٣٩الدولي  
 .أو الخسارة مع إدارة المخاطر الموثوقة أو إستراتيجية اإلستثمار للمنشأة
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  ٧موافقة المجلس على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
    

عضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية البالغ عددهم أربعة عشر عضوا على إصدار المعيـار الـدولي                وافق أ 

  . إلصداره"اإلفصاحات: األدوات المالية  "٧إلعداد التقارير المالية 

  سير ديفيد تويدي      رئيساً

  ثوماس إي جونز      نائبا للرئيس 

  ماري إي بارث

  هانز جورج برونز

  أنتوني تي كوب 

  جان إنجستروم

  روبرت بي جارنيث

   جيالردجيلبرت 

  جيمس جيه ليسنرينج

  وارن جيه ماكريجور 

  باتريشيا آل أومالي

  جون تي سميث

  جيفري ويتنجتون 

  تاتسومي يامادا

 



  ٧المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 أساس اإلستنتاجات
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  المحتويات
  الفقرات                                                                             

  ٧ للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية تأساس اإلستنتاجا
  اإلفصاحات: األدوات المالية

  

  ٥-١تنتاجسإ  المقدمة

  ١١-٦ تنتاجسإ  النطاق 

  ٨-٦ تنتاجسإ  المنشآت التي ينطبق عليها المعيار

  ١١-٩ تنتاجسإ  ات التي نظر فيها المجلسستثناءاإل
  ٩ تنتاجإس        شركات التأمين

  ١٠ تنتاجإس       المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم
  ١١ تنتاجإس       الشركات التابعة

  ٣٩-١٢ تنتاجسإ  اإلفصاحات عن أهمية األدوات المالية للمركز واألداء المالي   
  ١٣ تاجتنسإ  المبدأ

  ٣٢-١٤ تنتاجسإ  إفصاحات الميزانية العمومية
  ١٥- ١٤ تنتاجإس       فئات األصول المالية واإللتزامات المالية

      األصول المالية أو اإللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 
      أو الخسارة

  
  ٢٢- ١٦ تنتاجإس

  ٢٣ تنتاجإس      إعادة التصنيف 
  ٢٤ تنتاجإس  عتراف    إلغاء اإل
  ٢٥ تنتاجإس      الضمان 

  ٢٧- ٢٦ تنتاجإس  ئتمان   حساب مخصص خسائر اإل
  ٣١- ٢٨ تنتاجإس     األدوات المالية المركبة ذات المشتقات الضمنية المتعددة

  ٣٢ تنتاجإس     عدم الوفاء واإلخالل
  ٣٥- ٣٣ تنتاجسإ  بيان الدخل وحقوق الملكية
  ٣٤- ٣٣ تنتاجإس  وف والمكاسب والخسائر    بنود الدخل أو المصر

  ٣٥ تنتاجإس      دخل ومصروف الرسوم
  ٣٩- ٣٦ تنتاجإس   القيمة العادلة- اإلفصاحات األخرى

  ٦٥- ٤٠ تنتاجإس  اإلفصاحات عن طبيعة ومدى المخاطر الناجمة من األدوات المالية
  ٤٦- ٤٣ تنتاجسإ  موقع اإلفصاحات عن المخاطر الناجمة من األدوات المالية

  ٤٨- ٤٧ تنتاجسإ  اإلفصاحات الكمية
  ٤٧ تنتاجإس      المعلومات المبنية على كيفية إدارة المنشأة للمخاطرة

  ٤٨ تنتاجإس       المعلومات حول المعدالت
  ٥٦- ٤٩ تنتاجسإ  ئتمانمخاطرة اإل

  ٥٠- ٤٩ تنتاجإس   ئتمان    الحد األقصى للتعرض لمخاطرة اإل
  ٥٣- ٥١ تنتاجإس   األخرىئتمانكضمان وتحسينات اإل    الممتلكات المحتفظ بها 

  ها ولم إستحقاق ي لألصول المالية التي ينقضئتمان    نوعية اإل
      تنخفض قيمتها     

         
  ٥٤ تنتاجإس

  ٥٥ تنتاجإس  ت قيمتهاإنخفضها أو إستحقاق إنقضى    األصول المالية التي 
  ٥٦ تنتاجإس   األخرى ئتمان  الممتلكات المرهونة كضمان وتحسينات اإل
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  ٥٨- ٥٧ تنتاجسإ  مخاطرة السيولة 

  ٦٤- ٥٩ تنتاجسإ  مخاطرة السوق

  ٦٥ تنتاجسإ  المخاطرة التشغيلية

  ٧٢-٦٦إستنتاج  تاريخ النفاذ واإلنتقال

  ٧٣ تنتاجسإ   مسودة العرضالمهمة منملخص للتغيرات 

    ملحق

    ية إلعداد التقارير المالية األخرىالتعديالت على أساس اإلستنتاجات للمعايير الدول
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  أساس اإلستنتاجات 

  اإلفصاحات: األدوات المالية ٧للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  

  . منهجزءاً ولكنه ليس ٧يرافق أساس اإلستنتاجات هذا المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  

 ١المصطلحات في أساس اإلستنتاجات هذا لتعكس التغيرات الحاصلة على معيار المحاسبة الـدولي              تم تعديل   
  ). ٢٠٠٧كما تم تعديله في عام  " (عرض البيانات المالية"
  
  مقدمة ال
  

 إلى اإلستنتاجات في    ليلخص أساس اإلستنتاجات هذا إعتبارات مجلس معايير المحاسبة الدولية للوصو          ١إستنتاج

 وقد أعطى األفراد األعضاء     ،"اإلفصاحات: األدوات المالية  " ٧عداد التقارير المالية    المعيار الدولي إل  

  .في المجلس وزناً أكبر لبعض العوامل من غيرها
  
            ٣٠في أواخر التسعينات أصبحت الحاجة واضـحة لمراجعـة شـاملة لمعيـار المحاسـبة الـدولي                   ٢إستنتاج

 وقد أصدرت الهيئة التي  سبقت       ،"لمؤسسات المالية المشابهة  اإلفصاحات في البيانات المالية للبنوك وا      "

المجلس وهي لجنة معايير المحاسبة الدولية عدداً من المعايير التي تناولت بشكل أكثر شموالً بعـض                

 كذلك كانت تتم تغييـرات      ،٣٠المواضيع التي تم تناولها في السابق للبنوك في معيار المحاسبة الدولي            

 ،خدمات المالية وفي طريقة إدارة المؤسسات المالية ألنشطتها وتعرضها للمخـاطر          رئيسية في قطاع ال   

مما زاد من الصعوبة بالنسبة لمستخدمي البيانات المالية للبنوك في تقييم ومقارنـة مركزهـا وأدائهـا          

 .  الخاصة بها وأساليبها لتقييم وإدارة هذه المخاطرئتمانالمالي ومخاطر اإل
  
لجنة معايير المحاسبة الدولية مشروعاً لجدول أعمالها لتعديل معيار المحاسبة           أضافت   ١٩٩٩في عام    ٣إستنتاج

  . تم تكوين لجنة توجيهية٢٠٠٠ وفي عام ،٣٠الدولي 
  
 ومن أجل مساعدته وتقديم المشورة لـه        ، أضافت المجلس هذا المشروع لجدول أعماله      ٢٠٠١في عام    ٤إستنتاج

 وأعاد تسمية اللجنة اإلستشارية     ٣٠سبة الدولي    المجلس باللجنة التوجيهية الخاصة بمعيار المحا      إحتفظ

 وألعضاء اللجنة اإلستشارية لألنـشطة الماليـة        ،لألنشطة المالية على أنها مجموعة إستشارية خبيرة      

خبرة ومعرفة في البنوك والشركات المالية وشركات التأمين وشملت مدققين ومحللين ماليين ومعـدين              
  -:ص بما يلي وكان دور اللجنة كما يتلخ،ومنظمين

  

توفير المدخالت من منظور معدي ومدققي البيانات المالية للمنشآت التي لها عـروض هامـة                )أ (
  ؛ ولألدوات المالية

مساعدة المجلس في تطوير معيار وإرشادات تنفيذ إلفصاحات المخاطرة الناجمة من األدوات               )ب (
  .المالية واإلفصاحات األخرى ذات العالقة

  
: األدوات الماليـة  " ٧  EDالعـرض  على شـكل مـسودة   ٢٠٠٤ي يوليو نشر المجلس إقتراحاته ف ٥إستنتاج

 ١٠٥المجلس   إستلم وقد   ،٢٠٠٤ أكتوبر   ٢٧ هو   توكان الموعد النهائي لتقديم المالحظا     ،"اإلفصاحات
 في  ٧ وبعد مراجعة اإلستجابات أصدر المجلس المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية            ،كتب مالحظات 

  .٢٠٠٥أغسطس 
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  )٥-٣الفقرات (ق النطا
  

  المنشآت التي ينطبق عليها المعيار      
  
 نجم عن مشروع لتعديل معيار المحاسبة الدولي        ٧بالرغم من أن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية          ٦إستنتاج

 وقد أشـار    ،التي لها أدوات مالية   ) الذي كان ينطبق فقط على البنوك والمؤسسات المالية المماثلة         (٣٠

 أن تقليل الحواجز التنظيمية في العديد من البلدان وزيادة المنافسة بين البنـوك وشـركات           المجلس إلى 

الخدمات المالية التي ليست بنوكاً والتكتالت المالية أدي إلى قيام العديد من المنشآت بتقـديم خـدمات                 

 هذا التطور    وتوصل المجلس إلى أن    ،مالية كانت تقليدياً فقط منشآت منظمة وتحت اإلشراف مثل بنوك         

  .سيجعل من غير المناسب تحديد هذا المشروع ليقتصر على البنوك والمؤسسات المالية المماثلة

  
نظر المجلس فيما إذا كانت المنشآت التي تقوم بأنشطة محددة بشكل عام مثـل البنـوك والمؤسـسات                   ٧إستنتاج

ـ   المالية األخرى مثل قبول الودائع وأنشطة اإلقراض واألوراق المالية         اطر فريـدة تتطلـب      تواجه مخ

 غير أن المجلس قرر أنه يجب أن يشمل نطاق هذا المـشروع اإلفـصاحات عـن                 ، خاصاً بها  معياراً

  -: وذلك لألسباب التالية،المخاطر الناجمة من األدوات المالية في جميع المنشآت

لجميع أن اإلفصاحات عن المخاطر المرتبطة باألدوات المالية نافعة لمستخدمي البيانات المالية              )أ (

  .المنشآت

وجد المجلس أنه ال يستطيع بشكٍل مرضٍ تعريف أنشطة قبول الودائع واإلقـراض واألوراق                )ب (

 وبشكل خاص ال يستطيع التفرقة بين منشأة ذات أنشطة ال عالقة لها باألوراق المالية               ،المالية

  . وإدارة السيولةستثمارومنشأة لها محفظة أصول مالية ألغراض اإل

 :األدوات المالية " ٣٢ات لمسودة عرض التحسينات لمعيار المحاسبة الدولي        أوضحت اإلستجاب   )ج (
 أن متطلبات اإلفصاح عن المخاطرة لمعيـار        ٢٠٠٢ الذي نشر في يونيو      " والعرض اإلفصاح

  . التي تنطبق على جميع المنشآت يمكن تحسينها٣٢المحاسبة الدولي 

ة أن تصبح إفصاحات المخاطرة غير       بعض األدوات المالية سيزيد من خطر إمكاني       إستثناءأن    )د (

 فعلى سبيل المثال من الممكن أن تؤثر إلى حد كبير أداة صـادرة              ،كاملة ومن المحتمل مضللة   

عن منشأة لها عرض هام  على مخاطرة السيولة ومخاطرة سعر الفائدة ومخاطرة العملة حتى               

  . واألوراق الماليةولو لم تكن تلك األداة معدة كجزء من أنشطة قبول الودائع واإلقراض

أن مستخدمي البيانات المالية بحاجة إلى أن يكونوا قادرين على مقارنة األنشطة والمعامالت                )ـه (  

 وبذلك فإن مبادئ اإلفـصاح التـي        ،واألحداث المتشابهة لمختلف المنشآت على أساس ثابت      

بق على المنشآت تنطبق على المنشآت الخاضعة لألنظمة يجب أن ال تختلف عن تلك التي تنط          

  .غير الخاضعة لألنظمة ولكنها خالفاً لذلك منشآت متشابهة
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 إسـتثناء  مع   ٣٢قرر المجلس أن نطاق المعيار هذا يجب أن يكون نفس نطاق معيار المحاسبة الدولي                ٨إستنتاج
 وتوصل المجلس إلى أن المعيار يجب أن ال ينطبق على المشتقات المبنية على الحصص فـي                 ،واحد

ابعة أو الزميلة أو المشاريع المشتركة إذا كانت تلك المشتقات تلبي تعريـف أداة حقـوق                الشركات الت 
 ، ويعود ذلك إلى أن أدوات حقوق الملكية ال يتم إكمال  قياسها            ،٣٢الملكية في معيار المحاسبة الدولي      

  -: عليهوبناءاً

   و؛فإنها ال تعرض الجهة المصدرة لمخاطرة الميزانية العمومية وبيان الدخل  )أ (

اإلفصاحات عن أهمية األدوات المالية للمركز واألداء المالي ليست مناسـبة ألدوات حقـوق                )ب (
  .الملكية

  

 فإنهـا ضـمن     ٧ من نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية         مستثناهبالرغم من أن هذه األدوات      
  . حقوق الملكية لغرض تحديد ما إذا كانت تلبي تعريف أدوات٣٢نطاق معيار المحاسبة الدولي 

  

  ات التي نظر فيها المجلسستثناءاإل
  

  شركات التأمين
  

نظر المجلس فيما إذا كان يجب أن ينطبق المعيار على المنشآت التي لها أدوات مالية وتقوم بإصـدار                   ٩إستنتاج
 األدوات المالية تعرض جميع المنشآت للمخـاطر        ألن ولم يستثنى المجلس هذه المنشآت       ،عقود تأمين 

 لذلك فإن على المنشأة التي تقوم       وتبعاً ،ا لديها من أصول مالية وإلتزامات مالية أخرى       بغض النظر عم  
عقـود   "٤ولي إلعداد التقارير المالية     بكٍل من إصدار عقود تأمين ولها أدوات مالية تطبيق المعيار الد          

 على أصـولها    ٧ية   على عقود التأمين الخاصة بها وتطبق المعيار الدولي إلعداد التقارير المال           "التأمين
 غير أن العديد من متطلبات اإلفصاح في المعيار الدولي إلعـداد التقـارير              ،المالية وإلتزاماتها المالية  

 كانت تطبيقات أو قياسات مباشرة نسبياً للمتطلبات الحالية في المعيار الدولي إلعداد التقارير              ٤المالية  
تحديث اإلفصاحات التي يتطلبها المعيار الدولي إلعداد        على ذلك قام المجلس كذلك ب      وبناءاً ،٣٢المالية  

 مـع تعـديالت تعكـس       ،٧ لجعلها تتفق مع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية          ٤التقارير المالية   
  .٤الطبيعة المرحلية للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  

  المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم
  

 ،يجب عليه إستنثاء المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم من نطـاق المعيـار           نظر المجلس فيما إذا كان       ١٠إستنتاج
وأشار المجلس إلى أن مدى اإلفصاحات التي يتطلبها المعيار يعتمد على المدى الـذي تـستخدم بـه                  

يتطلـب المعيـار أن تعطـي       . المنشأة األدوات المالية والمدى الذي تتحمل به المخاطر المتعلقة بذلك         
 كذلك فإن العديد من المتطلبات في       ،دوات مالية قليلة ومخاطر قليلة إفصاحات قليلة      المنشآت التي لها أ   

المعيار مبنية على معلومات متوفرة داخلياً لموظفي اإلدارة الرئيسين للمنشأة مما يساعد فـي تجنـب                
 لذلك قرر المجلس عدم     وتبعاً ،متطلبات مرهقة بشكل غير ضروري وليست مناسبة للمنشآت الصغيرة        

 غير أنه سيبقي هـذا القـرار   ،٧ هذه المنشآت من نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية    تثناءإس
  .تحت المراجعة في مشروعه الخاص بإعداد التقارير المالية للمنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم

  
  الشركات التابعة

  

لجمهور في البيانات المالية    اً ضئيالً ل  إهتمام أن هناك    ED٧ذكر البعض في ردهم على مسودة العرض         ١١إستنتاج
 ،لبعض المنشآت مثل شركة تابعة مملوكة بالكامل تصدر شركتها األم بيانات مالية متوفرة للجمهـور              

 من بعض متطلبـات     مستثناهوقد أشار هؤالء المستجيبون إلى أنه يجب أن تكون هذه الشركات التابعة             
 غير أن إتخاذ قرار بشأن مـا إذا         ،ا المالية الفردية   في بياناته  ٧المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية      
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كانت مثل هذه المنشأة يجب أن تقوم بإعداد بيانات مالية ذات أغراض عامة هو أمر يعـود للمنـشأة                   
 وإذا قامت المنشأة  بإعداد بيانات مالية حسب المعايير الدولية           ،والمشرعين وواضعي األنظمة المحليين   

فإن مستخدمي هذه البيانات يجب أن يستلموا معلومـات ذات نوعيـة واحـدة              إلعداد التقارير المالية    
 ،كمستخدمين ألية بيانات مالية ذات أغراض عامة معدة حسب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية              

 من المتطلبات العامة ألي معيار بالنـسبة للبيانـات          إستثناءوقد أكد المجلس بأنه يجب عدم إجراء أي         
  .ة للشركات التابعةالمالي

  

 ،٣٠-٧الفقـرات   (اإلفصاحات عن أهمية األدوات المالية للمركز واألداء المالي         
  )٥ب و٤ب
  
 إلى المعيـار الـدولي إلعـداد        ٣٢أعاد المجلس تغيير موقع اإلفصاحات من معيار المحاسبة الدولي           ١٢إستنتاج

 وقـد كـان     ، معيار واحد   بحيث تكون جميع متطلبات اإلفصاح لألدوات المالية في        ٧التقارير المالية   

العديد من متطلبات اإلفصاح عن  أهمية األدوات المالية للمركز واألداء المـالي سـابقاً فـي معيـار                   

 وبالنسبة لهذه اإلفصاحات تم إدخال الفقرات ذات العالقة من أساس اإلستنتاجات            ،٣٢المحاسبة الدولي   

يقم المجلس بإعادة النظر فيها سواء عند تعديل        إن أساس اإلستنتاجات ال يناقش المتطلبات التي لم         . هذا

  .٧ أو عند تطوير المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ٢٠٠٣ في عام ٣٢معيار المحاسبة الدولي 
   

  ) ٧الفقرة (المبدأ 
  
 يجب أن تنجم مـن مبـدأ        ٧قرر المجلس أن متطلبات اإلفصاح للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية            ١٣إستنتاج

 وفـي رأي    ، كما قرر المجلس تحديد اإلفصاحات لتلبية هـذا المبـدأ          ،٧ الصريح في الفقرة     اإلفصاح

 إال إذا أفصحت عن المعلومـات التـي تتطلبهـا           ٧المجلس ال تستطيع المنشآت تلبية المبدأ في الفقرة         

  .٣٠-٨الفقرات 
  

  )٤ ب،١٩-٨الفقرات (إفصاحات الميزانية العمومية 
  ) ٨الفقرة (مات المالية فئات األصول المالية وإلتزا

  
 أن تفصح المنشآت عن األصول المالية واألصول المالية حسب فئات القياس في معيار              ٨تتطلب الفقرة    ١٤إستنتاج

 وتوصل المجلس إلى أن اإلفصاح عن كل        ،"اإلعتراف والقياس : األدوات المالية   "٣٩المحاسبة الدولي   

به السياسات المحاسبية علـى المبـالغ التـي     فئة قياس سيساعد المستخدمين في فهم المدى الذي تؤثر          

  .بمقدارها يتم اإلعتراف باألصول المالية واإللتزامات المالية
  
توصل المجلس كذلك إلى أن اإلفصاح بشكل منفصل عن المبالغ المسجلة لألصول المالية واإللتزامات               ١٥إستنتاج

ف األولي على أنهـا أصـول       المالية المصنفة على أنها محتفظ بها للمتاجرة وتلك المحددة عند اإلعترا          

 هذا التحديـد هـو      ألن نافعاًمالية وإلتزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة سيكون            

  .حسب تقدير المنشأة
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لتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة          اإل وأاألصول المالية   
  ) ٥ب و٤ ب،١١-٩الفقرات (

  

 غير مشتق بالقيمة العادلة من خـالل        مالياً إلتزاماً للمنشآت أن تحدد     ٣٩ المحاسبة الدولي    يسمح معيار  ١٦إستنتاج
 وإذا قامت المنشآت بذلك فإنـه يطلـب منهـا تقـديم             ،الربح أو الخسارة إذا تمت تلبية شروط محددة       

ات  الفقـر  ٣٩ ويحتوي أساس اإلستنتاجات لمعيار المحاسبة الدولي        ،١٠و١٢اإلفصاحات في الفقرتين    

  . على أسباب هذه اإلفصاحات٩٢ -٨٧إستنتاج

  
األدوات " ٣٩بالتعديالت على معيار المحاسبة الـدولي       ) أ (٥ و ب  ٩و١١تتعلق المتطلبات في الفقرات      ١٧إستنتاج

 ويحتـوي أسـاس     ،٢٠٠٥الـصادر فـي يونيـو       العادلة    خيار القيمة  -"اإلعتراف والقياس : المالية

  .سباب هذه المتطلباتاإلستنتاجات في هذه التعديالت على مناقشة أل

  
اإلفصاح عن التغير في القيمة العادلة ألصل مالي محدد بالقيمة العادلة من خالل             ) أ (١٠تتطلب الفقرة    ١٨إستنتاج

 وقد نظر المجلس سابقاً في هذا       ، لألصل ئتمانالربح أو الخسارة الذي يعزى للتغيرات في مخاطرة اإل        

  .٣٩ول المالية في معيار المحاسبة الدولي اإلفصاح في مداوالته حول قياس القيمة العادلة لألص

  
 من الناحية العملية فقد توصل المجلس إلـى  صعباًبالرغم من أن التقدير الكمي لهذه التغيرات قد يكون         ١٩إستنتاج

 لمستخدمي البيانات المالية وسيساعد في تخفيـف القلـق          نافعاًأن اإلفصاح عن هذه المعلومات سيكون       

 وبـشكل   ،ئتمـان آثار الربح أو الخسارة للتغيرات في مخـاطرة اإل        بأن المستخدمين قد يسيئون تفسير      

 على ذلك عند إكتمال مراجعات معيار المحاسبة الـدولي          وبناءاً ،خاص في ظل عدم وجود إفصاحات     
 قرر المجلس طلب اإلفصاح عن التغير في القيمة العادلة لإللتزام المالي الـذي ال               ٢٠٠٣ في عام    ٣٢

 واعتقد المجلس أن هذا كثيراً ما يكـون تفويـضا معقـوالً             ،ئدة األساسية يعزى لتغيرات في سعر الفا    

Reasonable Proxyلإللتـزام ئتمان للتغير في القيمة العادلة الذي يعزى للتغيرات في مخاطرة اإل ، 
وبشكل خاص عندما تكون هذه التغيرات كبيرة وتزود المستخدمين بمعلومات يستطيعون بها فهم أثـر               

  .ئتمانرة لهذا التغير في مخاطرة  اإلالربح أو الخسا

  
 بينوا أنهم ال يوافقـون علـى أن إفـصاح معيـار         ٧ EDغير أن بعض المستجيبين لمسودة العرض        ٢٠إستنتاج

 وبشكل خاص من المحتمـل      ، أدوات الدين المباشرة   إستثناء وفر تفويضا معقوالً ب    ٣٢المحاسبة الدولي   

ة العادلة لألداة ليس لها عالقة بسعر الفائـدة         أن تكون هناك عوامل أخرى تشارك في التغير في القيم         

ذكر المستجيبون كذلك صعوبات أمـام عقـود التـأمين المرتبطـة     .  مثل أثر مشتق ضمني   ،األساسية

أشار المجلس إلى أن التفويض الـذي تـم         . بالوحدة التي يعكس فيها مبلغ األصول أداء إلتزام المحدد        

 أنه من غير الممكن مـن الناحيـة العمليـة بالنـسبة             ضإفتر ٣٢تطويره في معيار المحاسبة الدولي      

 على  ،ئتمانللمنشآت إجراء تحديد مباشر للتغير  في القيمة العادلة الناجم عن التغيرات في مخاطرة اإل              
  .  أنه المجلس اعترف بهذه المخاوف وشارك فيها

  
مـات حـول آثـار      نتيجة لذلك عدل المجلس هذا المتطلب للتركيز مباشرة على هدف تـوفير المعلو             ٢١إستنتاج

   -:ئتمانالتغيرات في مخاطرة اإل

بالسماح للمنشآت تقديم تمثيل أكثر أمانة لمبلغ التغير في القيمة العادلة الذي يعزى للتغيـرات                 )أ (

 غير أن هذه المنشآت يطلب منها كـذلك اإلفـصاح           ،ت ذلك إستطاع إذا   ئتمانفي مخاطرة اإل  

  ).١) (أ(١٠ض في الفقرة عن األساليب تعطى تمثيالً أكثر أمانة من التفوي
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 يكون مبلغ التغير في القيمة العادلة الذي ال يعزى للتغيرات في            ألنبتعديل إفصاح التفويض      )ب (
 فعلى سبيل المثال قد تستطيع بعـض        ،ظروف السوق التي تتسبب في نشوء مخاطرة السوق       

 ،ر في  المؤشر   المنشآت تحديد جزء من التغير في القيمة العادلة لإللتزام على أنه ينسب لتغي            

 ،وفي هذه الحاالت سيستثنى إفصاح التفويض مبلغ التغير الذي ينسب لتغير فـي  المؤشـر               

 داخلـي أو خـارجي  يجعـل         إستثمار المبلغ الذي يعزى لتغير في صندوق        إستثناءوبالمثل  

  .التفويض أكثر مالءمة لعقود التأمين المرتبطة بالوحدة

  
 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة فإن عليها          مالياًإلتزاماً  قرر المجلس أنه عندما تحدد المنشأة        ٢٢إستنتاج

 سـتحقاق اإلفصاح عن الفرق بين المبلغ المسجل والمبلغ الذي سيطلب من المنشأة تعاقديا دفعه عند اإل              

 ومن الممكن أن تختلف القيمة العادلة إلى حد كبير عـن مبلـغ              ،))ب(١٠أنظر الفقرة   (لجملة األصل   

وبشكل خاص بالنسبة لإللتزامات المالية طويلة األجل عندما تكون المنشأة قـد عانـت مـن                 ،التسوية

 وقد توصل المجلس إلى أن معرفة هذا الفرق سـتكون           ،ية منذ إصدارها  ئتمانتدهور كبير في قيمتها اإل    

ة خاصـة   كذلك فإن مبلغ التسوية هام لبعض مستخدمي البيانات المالي     ،نافعة لمستخدمي البيانات المالية   

  .الدائنين
  

  ) ١٢الفقرة (إعادة التصنيف 

 اإلفصاح عن سبب إعادة تصنيف األصول المالية بالتكلفة أو التكلفة           ٣٢تطلب معيار المحاسبة الدولي      ٢٣إستنتاج
 وقد وسع المجلس هذا المتطلب ليشمل اإلفـصاح عـن سـبب إعـادة               ،المطفأة وليس بالقيمة العادلة   

 ١٤ وكما ورد في الفقرة أس     ، ليدخل في كل فئة أو يخرج منها       التصنيف وعن المبلغ الذي أعيد تصنيفه     
  . تصنيف األدوات المالية له أثر كبير على قياسهاألنيعتبر المجلس هذه المعلومات أنها مفيدة 

  

  ) ١٣الفقرة (إلغاء اإلعتراف 
   
 تتأهـل    منها أو جميعها ال    جزءاًمن الممكن أن تكون المنشأة قد حولت أصول مالية بطريقة بحيث أن              ٢٤إستنتاج

ت المنشأة في   إستمر وإذا   ، )٣٩ من معيار المحاسبة الدولي      ٣٧-١٥أنظر الفقرات   (إللغاء اإلعتراف   
 ١٣ت في اإلعتراف بمدى مشاركة األصول المستمرة فإن الفقرة          إستمراإلعتراف بجميع األصول أو     

ة إلتزامات مرتبطـة    تتطلب اإلفصاح عن طبيعة األصول المالية ومدى المشاركة المستمرة للمنشأة وأي          

 وهذا اإلفصاح من شأنه أن يساعد مستخدمي البيانات المالية على تقييم أهمية المخاطر المحتفظ               ،بذلك

  .بها
  

  )١٥و ١٤الفقرتان (الضمان 
  

 إفصاحات عن الضمان الذي تحتفظ به المنشأة إذا سمح لها ببيـع أو إعـادة رهـن                  ١٥تتطلب الفقرة    ٢٥إستنتاج

 من هذا اإلفصاح إذا كان من       إستثناء وقد طلب البعض     ،ن جانب المالك  الضمان في حالة عدم الوفاء م     

غير العملي الحصول على القيمة العادلة للضمان المحتفظ به وتستطيع بيعه حتى ولو لم يكـن هنـاك                  
  .عدم وفاء
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  )١٦الفقرة  (ئتمانحساب مخصص خسائر اإل
  

 حساب مخصص أو حساب مشابه      مثل(عندما يستخدم حساب منفصل لتسجيل خسائر إنخفاض القيمة          ٢٦إستنتاج

 تتطلب اإلفـصاح عـن مطابقـة لـذلك          ١٦فإن الفقرة   ) يستخدم لتسجيل إنخفاض جماعي لألصول      

 وقد تم إعالم المجلس أن المحللين والمستخدمين اآلخرين يجدون هذه المعلومات نافعة فـي               ،الحساب

 على أن   ،رنة منشأة مع أخرى   تقييم كفاية مخصص خسائر اإلنخفاض في القيمة لهذه المنشآت وعند مقا          

 وهذا من شأنه أن يتيح للمنشآت مرونة في تحديـد أكثـر             ،المجلس قرر عدم تحديد مكونات المطابقة     

  .األشكال المناسبة إلحتياجاتها

  
 من المجلس أن يطلب من المنشآت تقديم معلومات معادلـة           ٧ EDطلب المستجيبون لمسودة العرض      ٢٧إستنتاج

 ،قرر المجلس عدم إضافة هذا اإلفصاح عنـد إكمـال المعيـار            وقد   ،إذا لم تستخدم حساب مخصص    

 الخـاص   ٣٩وتوصل إلى أنه بالنسبة لجميع المنشآت فعليا يستلزم متطلب معيار المحاسـبة الـدولي               

 وتـشمل   ، مخصص أو حـساب مماثـل      إستخدامبإعتبار اإلنخفاض في القيمة على أساس المجموعة        

 تعـديالت   إسـتخدام كذلك معلومات حول    ) د (٥الفقرة ب   إفصاحات السياسة المحاسبية التي تتطلبها      

  .مباشرة على المبالغ المسجلة لألصول المالية

  
  ) ١٧الفقرة (األدوات المالية المركبة ذات المشتقات الضمنية المتعددة

  

 وأشـار   ، فصل مكونات اإللتزام وحقوق الملكية ألداة مالية مركبة        ٣٢يتطلب معيار المحاسبة الدولي      ٢٨إستنتاج

 لألدوات المالية المركبة التي لها خصائص المشتقات الضمنية المتعددة          تعقيداًإلى أن هذا أكثر     المجلس  

على سبيل المثال أداة دين قابلة للتحويل تعطي الجهة المصدرة الحـق            (التي تعتمد قيمها على بعضها      

مـن  ) لجهة المصدرة في إعادة إستدعاء األداة من حاملها أو تعطي حامل األداة الحق في إعادة األداة ل              

 وإذا كانت خصائص المشتق الضمني المتعلق بحقـوق         ،األدوات المالية التي ليس لها هذه الخصائص      

الملكية وغير المتعلق بحقوق الملكية معتمدة على بعضها فإن مبلغ القـيم المحـددة بـشكل منفـصل                  

  . ككللمكونات اإللتزام وحقوق الملكية لن يساوي قيمة األداة المالية المركبة

  
على سبيل المثال قيم خاصية خيار الشراء الضمنية وخاصية خيار تحويل حقوق ملكية في أداة ديـن                  ٢٩إستنتاج

 خيار تحويـل حقـوق الملكيـة        إطفاءقابلة لإلستدعاء وقابلة للتحويل تعتمد جزئيا على بعضها إذا تم           

ي القيمـة المـشتركة   يوضح الشكل التال. لحامله عندما تمارس المنشأة خيار الشراء أو العكس بالعكس      

الناجمة من التفاعل بين خيار شراء وخيار تحويل حقوق ملكية في سند قابل لإلستدعاء وقابل للتحويل                

 ،حيث تمثل الدائرة ل قيمة مكون اإللتزام أي قيمة الدين المباشر وخيار الشراء الضمني للدين المباشر               

 ويمثل إجمالي   ،ل حقوق الملكية للدين المباشر    وتمثل الدائرة ه قيمة مكون حقوق الملكية أي خيار تحوي         
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 و الفرق بين قيمة الـسند القابـل لإلسـتدعاء           ،منطقة الدائرتين قيمة السند القابل لإلستدعاء والتحويل      

والتحويل ككل ومبلغ القيم المحددة بشكل منفصل لمكونات اإللتزام وحقوق الملكية هو القيمة المشتركة              

 وهـي ممثلـة     ،ادل بين خاصية خيار الشراء وخاصية تحويل حقوق الملكية         المتب عتمادالتي تعزى لإل  

 .بالتقاطع بين الدائرتين
  

  

  

  

  

  

   
  
 المتبـادل بـين     عتماد القيمة المشتركة التي تعزى لإل     ٣٢بموجب األسلوب في معيار المحاسبة الدولي        ٣٠إستنتاج

ل عددي على شـكل      وقد تم تقديم مثا    ،خصائص المشتق الضمني المتعددة تدخل ضمن مكون اإللتزام       

  .٣٢ لمعيار المحاسبة الدولي مرافقاً ١٠المثال اإليضاحي 
  
  residual interestبالرغم من أن هذا األسلوب يتفق مع تعريف حقوق الملكية على أنه حصة متبقية  ٣١إستنتاج

فإن المجلس يعترف بأن تخصيص القيمة المشتركة إما لمكون اإللتـزام أو لمكـون حقـوق الملكيـة                  

 على ذلك توصل المجلس إلى أنه من المهم اإلفصاح عن وجود            وبناءاً ، بطبيعته مشترك  إعتباطي ألنه 

 وهـذا   ،أدوات مالية مركبة صادرة ذات خصائص مشتق ضمني متعدد لها قيم تعتمد علـى بعـضها               

اإلفصاح يلقي الضوء على أثر خصائص المشتق الضمني المتعـددة علـى المبـالغ المعتـرف بهـا                  

  . يةكإلتزامات وحقوق ملك
  

  )١٩ و١٨الفقرتان ( عدم الوفاء واإلخالل 
  
 إفصاحات عن حاالت عدم الوفاء واإلخالل بالنـسبة للقـروض المـستحقة             ١٩ ،١٨تتطلب الفقرتان    ٣٢إستنتاج

 اإلفصاحات توفر معلومات مناسـبة حـول        هذه وتوصل المجلس إلى أن      ،وإتفاقيات القروض األخرى  

  . لى قروض مستقبليةية للمنشأة وإمكانيات حصولها عئتمانالقيمة اإل
  

  )٢٠الفقرة ( بيان الدخل وحقوق الملكية 
  

  ))أ(٢٠الفقرة ( بنود الدخل والمصروفات والمكاسب والخسائر 
  
إفصاحات عن مكاسب وخسائر بيان الدخل حسب فئـات القيـاس فـي معيـار            ) أ( ٢٠تتطلب الفقرة    ٣٣إستنتاج

 و قد   ، )١٤ة المبين في الفقرة أس    الذي يكمل متطلب إفصاح الميزانية العمومي      ( ٣٩المحاسبة الدولي   

توصل المجلس إلى أن اإلفصاح يحتاج إليه المستخدمون لفهم األداء المالي لألدوات الماليـة للمنـشأة                

  . ٣٩ على أسس القياس المختلفة في معيار المحاسبة الدولي بناءاً
  
ـ                ٣٤إستنتاج ول الماليـة   تقوم بعض المنشآت بإدخال دخل الفائدة وأرباح األسهم فـي مكاسـب وخـسائر األص

 ولمساعدة المـستخدمين فـي      ، ومنشآت أخرى ال تقوم بذلك     ،واإللتزامات المالية المحتفظ بها للمتاجرة    

مقارنة الدخل الناجم من األدوات المالية في منشآت مختلفة قرر المجلس أنه يجب أن تفصح المنـشأة                 

  
   ل

 هـ
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ة اإلفصاح عما إذا كان صـافي        فعلى سبيل المثال يجب على المنشأ      ،عن كيفية تحديد مبالغ بيان الدخل     

مكاسب وخسائر األصول المالية واإللتزامات المالية المحتفظ بها للمتاجرة تشمل دخل الفائدة وأربـاح              

   .))ـه (٥أنظر الملحق ب الفقرة ب (األسهم 
  

  )) ج(٢٠الفقرة (دخل ومصروف الرسوم 
  

لمبالغ الداخلة ضـمن تحديـد       ا إستثناءب(اإلفصاح عن دخل ومصروف الرسوم      ) ج(٢٠تتطلب الفقرة    ٣٥إستنتاج

 trust ئتمـان الناجم من األصول المالية أو اإللتزامات المالية ومـن اإل         ) سعر الفائدة الساري المفعول   

  األخرى التي تؤدي إلى إحتفاظ المنشأة أو إيداعها لألصول نيابة عن             fiduciaryية  ئتمانواألنشطة اإل 

 وهذه المعلومات تدل علـى      ،اعد والمؤسسات األخرى   وخطط منافع التق   trusts إئتمانأفراد وصناديق   

  .  مستوى هذه األنشطة وتساعد المستخدمين في تقدير الدخل المستقبلي الممكن للمنشأة
  

  )٣٠-٢٥الفقرات (  القيمة العادلة –اإلفصاحات األخرى 
  

عام وإتخاذ قـرارات     لتحديد مركزها المالي ال    تستخدم العديد من المنشآت معلومات القيمة العادلة داخلياً        ٣٦إستنتاج

 كما أنها مناسبة للعديد من القرارات التي يتخذها مـستخدموا البيانـات             ،بشأن األدوات المالية الفردية   

المالية ألنه في العديد من الحاالت تعكس تقدير األسواق المالية بشأن القيمة الحالية للتـدفقات النقديـة                 

لومات القيمة العادلة بإجراء مقارنات األدوات المالية التي        تسمح مع . المستقبلية المتوقعة المتعلقة باألداة   

 بغض النظر عن سبب اإلحتفاظ بها ومتى ومـن قـام            ،ية بشكل أساسي  قتصادلها نفس الخصائص اإل   

 اإلدارة وذلك ببيـان آثـار       ةمسؤولي لتقييم   محايداً أساساًإن القيمة العادلة توفر     . بإصدارها أو إمتالكها  

لشراء أو البيع أو اإلحتفاظ باألصول المالية وتحمل إلتزامات مالية أو اإلحتفاظ بها             قراراتها الخاصة با  

 في  مالياً  أو إلتزاماً  مالياً أصالً وقد قرر المجلس أنه عندما ال تقيس المنشأة          ،أو الوفاء بإلتزامات مالية   

ـ            ة العادلـة مـن خـالل       ميزانيتها العمومية بالقيمة العادلة فإنه يجب عليها تقديم معلومات حول القيم

  .إفصاحات ملحقة لمساعدة المستخدمين في إجراء مقارنة بين المنشآت على أساس ثابت
  
ات في أدوات حقوق ملكية غيـر مدرجـة ومـشتقات           ستثمارال يطب اإلفصاح عن القيمة العادلة لإل       ٣٧إستنتاج

 وبالمثـل ال    ، به مرتبطة بأدوات حقوق الملكية هذه إذا لم يكن ممكنا قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق             

 المحاسبة المطلوبة للعقود التي تحتوي علـى خاصـية          ٤يحدد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       

 لذلك ال يطلب    وتبعاً ،مشاركة إختيارية حتى المرحلة الثانية من مشروع المجلس الخاص بعقود التامين          

شاركة إختيارية إذا كان من غير الممكن       اإلفصاح عن القيمة العادلة للعقود التي تحتوي على خاصية م         

 وبالنسبة لجميع األصول المالية واإللتزامات المالية       ،قياس القيمة العادلة لتلك الخاصية بشكل موثوق به       

األخرى من المعقول توقع أنه يمكن تحديد القيمة العادلة بموثوقية كافية ضمن قيود الموعـد المحـدد                 

 آخر عن متطلب    إستثناء المجلس إلى أنه يجب أن ال يكون هناك أي            على ذلك توصل   وبناءاً ،والتكلفة

  .اإلفصاح عن المعلومات الخاصة بالقيمة العادلة لألصول المالية أو اإللتزامات المالية
  
لتزويد مستخدمي البيانات المالية بفهم للتغير الممكن في تقديرات القيمة العادلة قرر المجلس أنه يجب                ٣٨إستنتاج

 وبشكل خاص حـساسية تقـديرات القيمـة         ، أساليب التقييم  إستخداممات الخاصة ب  اإلفصاح عن المعلو  

 وعند تكوين هذا اإلستنتاج نظر المجلس في الرأي بأن اإلفـصاح            ،العادلة إلفتراضات التقييم الرئيسية   

 وبشكل خاص عندما تكون هناك عدة إفتراضات ينطبـق          ،صعباًعن الحساسيات من الممكن أن يكون       

 على أن المجلس أشار إلى أن اإلفصاح الكمي         ،ح وهذه اإلفتراضات معتمدة على بعضها     عليها اإلفصا 
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تطلب فقط تلك اإلفتراضات التي من الممكـن أن         (المفصل للحساسية لجميع اإلفتراضات ليس مطلوبا     

 تعكـس المنـشأة     أن وأن اإلفصاح ال يتطلـب       ،)ينجم عنها تقدير مختلف إلى حد كبير للقيمة العادلة        

إلى جانب ذلك نظر المجلس فيمـا إذا كـان          .  المتبادل بين اإلفتراضات عند إجراء اإلفصاح      ادعتماإل

 موثوقية من القيمة التـي  أقل أن القيمة العادلة التي يحددها أسلوب تقييم     ضمناًاإلفصاح يمكن أن يعني     

تقييم هي شخصية    على أن المجلس أشار إلى أن القيم العادلة المقدرة بأساليب ال           ،تحددها وسائل أخرى  

 وتوصل إلى أن المستخدمين بحاجة للمعلومـات        ،أكثر من تلك المحددة من سعر سوق تمت مالحظته        

  .لمساعدتهم في تقييم مدى كون هذا التقدير شخصيا

  
 اإلفصاح عن الفرق الذي ينشأ إذا إختلف سعر المعاملة عن القيمة العادلة ألداة مالية               ٢٨تتطلب الفقرة    ٣٩إستنتاج

 وهذه اإلفصاحات تتعلـق بـأمور تمـت         ،٣٩ من معيار المحاسبة الدولي      ٧٦رة أز محددة حسب الفق  

اإلنتقـال واإلعتـراف األولـي      "   ٣٩ لمعيار المحاسبة الـدولي        ٢٠٠٤معالجتها في تعديل ديسمبر     
 هـذه    وال يحدد هذا التعديل كيف يجب أن تعالج المنشأة محاسبياً          ،"باألصول المالية واإللتزامات المالية   

 تبلغ المـستخدمين عـن      ٢٨إن اإلفصاحات التي تتطلبها الفقرة      . قات األولية في الفترات الالحقة    الفرو

 وقـد   ،مبلغ المكسب أو الخسارة الذي سيتم اإلعتراف به في الربح أو الخسارة في الفترات المستقبلية              

وفرة في الحال    اإلفصاحات يجب أن تكون مت     هذه المعلومات المطلوبة لتقديم     هذهأشار المجلس إلى أن     

  .للمنشآت التي تأثرت

  
 ٤٢-٣١الفقرات  (اإلفصاحات عن طبيعة ومدى المخاطر الناجمة من األدوات المالية          

  )٢٨ ب – ٦بو
  
 األدواتعلم المجلس أن مستخدمي البيانات المالية يقدرون المعلومات حول المخـاطر الناجمـة مـن                 ٤٠إستنتاج

 واألسـاليب   المنشأة ومخاطرة السيولة ومخاطرة السوق التي تتعرض لها         ئتمانالمالية مثل مخاطرة اإل   

 على ذلك قرر المجلس طلب اإلفصاح       وبناءاً ،المستخدمة لتحديد وقياس ومتابعة ومراقبة هذه المخاطر      

  -: كما قرر المجلس الموازنة بين هدفين، المعلوماتهذهعن 

ث يستلم المستخدمون معلومات مقارنـة       تنطبق متطلبات ثابتة على جميع المنشآت بحي       أنيجب    )أ (

  . حول المخاطر التي تتعرض لها المنشاة

 المنشأة لألدوات المالية والمـدى الـذي        إستخداميجب أن تعتمد اإلفصاحات المقدمة على مدى          )ب (

 والمنشأة ذات األدوات المالية العديدة والمخاطر ذات العالقـة      ،تتحمل به المخاطر المرتبطة بها    

 وبـالعكس   ، المخاطر لمستخدمي البيانات المالية    هذهزيدا من اإلفصاح إليصال     يجب أن تقدم م   

  . شموالأقلالمنشآت ذات األدوات المالية القليلة والمخاطر ذات العالقة يمكنها تقديم إفصاحات 
  

قرر المجلس الموازنة بين هذين الهدفين بتطوير معيار دولي إلعداد التقارير المالية يحـدد المبـادئ                 ٤١إستنتاج

. د األدنى من المتطلبات التي تنطبق على جميع المنشآت تدعمها إرشادات بشأن تطبيق المعيـار              والح

 بين اإلفصاحات الكمية لتعرض المنشاة للمخاطر الناجمـة مـن       ٤٢-٣٣تجمع المتطلبات في الفقرات     

 األدوات المالية والطريقة التي تنظر فيها المنشأة وتدير هذه المخاطر مـع إفـصاحات كميـة حـول                 

 ويعتمد مدى اإلفصاح على مـدى تعـرض المنـشأة           ،المخاطر الجوهرية الناجمة من األدوات المالية     

توضح اإلرشادات بشان تنفيذ المعيار كيف يمكن للمنشأة تطبيق         . للمخاطر الناجمة من األدوات المالية    
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 Basel  وهذه اإلرشادات تتفق مع متطلبات اإلفصاح للبنوك وقـام بتطويرهـا لجنـة بـال    ،المعيار

Committee )   المعروفة بإسمPillar 3  (  بحيث تستطيع البنوك إعداد مجموعة متناسقة مفردة من

  . هاإستالماإلفصاحات عن المخاطرة المالية و يستطيع المستخدمون 

  
 المنشآت تنظر إلى المخاطرة وتديرها بطرق مختلفة فإنه مـن غيـر             ألنأشار المجلس إلى أنه نظرا       ٤٢إستنتاج

. كون اإلفصاحات المبنية على كيفية إدارة المنشأة للمخاطرة قابلة للمقارنة بين المنـشآت            المحتمل أن ت  

إلى جانب ذلك بالنسبة للمنشأة التي تتولى إدارة محدودة للمخاطر الناجمة من األدوات المالية فإن هذه                

 وللتغلب  ،نشأةاإلفصاحات ستنقل معلومات ضئيلة أو ال تنقل معلومات حول المخاطر التي تتحملها الم            

على هذه التحديدات قرر المجلس تحديد اإلفصاحات عن التعرض للمخاطرة التي تنطبق على جميـع               

 وهذه اإلفصاحات توفر مرجعية مشتركة لمستخدمي البيانات المالية عند مقارنـة التعـرض              ،المنشآت

وعلى المنشآت التي لها     ، بالنسبة للمنشآت  سهالًللمخاطرة في منشآت مختلفة ويتوقع أن يكون إعدادها         

  .تفصيالً تقديم معلومات أكثر تطوراًأنظمة إدارة مخاطرة أكثر 

  
  )٦الفقرة ب( المالية األدواتموقع اإلفصاحات عن المخاطر الناجمة من 

  
 الحجج بأن اإلفصاحات عن المخاطر في الفقـرات         ٧ EDقدم العديد من المستجيبين لمسودة العرض        ٤٣إستنتاج

  -: وذلك لألسباب التالية، من البيانات الماليةءاًجز يجب أن ال تكون ٤٢-٣١

  . ومكلفاًصعباًسيكون تدقيق المعلومات   )أ (

تختلف المعلومات عن المعلومات الواردة بشكل عام فـي البيانـات الماليـة ألنهـا شخـصية              )ب (
 وهكذا ال تلبـي المعلومـات مقـاييس المقارنـة           ،وخاصة بالمستقبل ومبنية على تقدير اإلدارة     

 .الصحيح واإلكتمالوالتمثيل 

إن إدخال هذه المعلومات في جزء مالحظة اإلدارة خارج البيانات المالية سيكون متفقـا   مـع         )ج (
 ووجـود هـذه     ، بما في ذلـك التخصـصات األمريكيـة        ،الممارسة في التخصصات األخرى   

المعلومات في البيانات المالية سيضع معدي المعيار في وضع ليس موات بالنـسبة لنظـرائهم               
  .مريكييناأل

  
 جزءاًات بأن اإلفصاح عن تحليل الحساسية بشكل خاص  يجب أن ال يكون              هتمامآثار المستجيبون اإل   ٤٤إستنتاج

 وقد بين المستجيبون أنه ال يمكن إعداد تحليل الحساسية بدرجـة مـن الموثوقيـة                ،من البيانات المالية  

حساسية والقـيم اإلفتراضـية      وأن الموضوعية في تحليل ال     ،متوقعة من المعلومات في البيانات المالية     

  .البديلة يمكن أن تضعف مصداقية القيم العادلة المعترف بها في البيانات المالية

  
 من المعلومـات التـي توفرهـا اإلدارة         جزءاًنظر المجلس فيما إذا كانت اإلفصاحات يجب أن تكون           ٤٥إستنتاج

تبروا اإلفصاحات المقترحة    وقد أشار المجلس إلى أن المستجيبين بشكل عام إع         ،خارج البيانات المالية  

 أنها مفيدة حتى ولو أنهم لم يوافقوا على أنه يجب أن يكون موقعهـا فـي                 ٧ EDفي مسودة العرض    

 وفي رأي المجلس أن البيانات المالية ستكون غير مكتملة ومن المحتمل مضللة بـدون     ،البيانات المالية 

توصل المجلس إلى أن هذه اإلفـصاحات        وبذلك   ،إفصاحات عن المخاطر الناجمة من األدوات المالية      

 وقد رفض المجلس الحجة بأن زيادة الشفافية تضع المنـشأة           ، من البيانات المالية   جزءاًيجب أن تكون    
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 ومزيد من التأكد من جانب المستثمرين يمكن أن يوفر ميزة كبيـرة بتخفـيض               ،في وضع غير موات   

  . تكلفة رأس المال للمنشأة
  
ن بعض المنشآت قد تفضل عرض المعلومات التي يتطلبها المعيار مع مـواد  أشار المجلس كذلك إلى أ     ٤٦إستنتاج

 ومـن الممكـن أن تطلـب        ، من البيانات الماليـة    جزءاًمثل مالحظة لإلدارة أو تقرير مخاطرة ليسا        
السلطات التنظيمية من بعض المنشآت أن تقدم في تقرير منفصل معلومات مماثلة للمعلومـات التـي                

 لذلك قرر المجلس أنه يجب أن تعطى هذه اإلفصاحات في البيانات الماليـة أو               بعاًوت ،يتطلبها المعيار 
إدخالها من خالل اإلشارة من البيانات المالية إلى بيان آخر متوفر لمستخدمي البيانات الماليـة حـسب      

  .نفس األحكام مثل البيانات المالية وفي نفس الوقت
  

  ) ٢٨ ب-٧ب و ٤٢-٣٤الفقرات (اإلفصاحات الكمية 
  

  )٣٧ب و٣٤الفقرتان (المعلومات المبنية على كيفية إدارة المنشاة للمخاطرة 
  
توصل المجلس إلى أن اإلفصاحات عن تعرض المنشأة للمخاطر الناجمة من األدوات المالية يجب أن                ٤٧إستنتاج

 إسـتخدام  أي   ، على الكيفية التي تنظر بها المنشأة إلى مخاطرها وتديرها         بناءاً ويجب أن تكون     ،تطلب

 التنفيذي  مسئولهاعلى سبيل المثال مجلس إدارتها أو       (لمعلومات التي تتوفر لموظفي اإلدارة الرئيسين       ا

  -: وهذا األسلوب،)الرئيسي

  ؛ للكيفية التي تنظر بها المنشأة للمخاطرة وتديرهايوفر فهما متعمقا ومفيداً  )أ (

فتراضـات وأسـاليب ال     ينجم عنه معلومات لها قيمة تنبؤية أكبر من المعلومات المبنية على إ             )ب (

  ؛على سبيل المثال عند إعتبار قدرة المنشأة على اإلستجابة للحاالت العكسية،تستخدمها اإلدارة

م مع التغيرات في إدارة المخاطرة وأساليب اإلدارة والتطورات فـي           أقلأكثر فاعلية بالنسبة للت     )ج (

   ؛البيئة الخارجية

 البيانات التي يستخدمونها فـي      إستخدامتيح لهم   له ميزات عملية لمعدي البيانات المالية ألنه ي         )د (

  ؛ وإدارة المخاطرة

   .*"تقديم التقارير حول القطاعات" ١٤تتفق مع األسلوب المستخدم في معيار المحاسبة الدولي )   هـ  (

  
  المعلومات حول المعدالت 

  

 Averageل نظر المجلس فيما إذا كان يجب أن يطلب معلومات كمية حول التعرض لمخاطرة المعد ٤٨إستنتاج
Risk Exposuresوأشار إلى أن المعلومات حول المعـدالت أكثـر فائـدة إذا كـان     ،  خالل الفترة 

 على أن إعـداد     ،التعرض للمخاطرة في تاريخ إعداد التقارير ليس مشابها لنوع المخاطرة خالل الفترة           
ـ      أخذ ومع   ،إرهاقاًالمعلومات حول المعدالت أكثر      رر المجلـس طلـب      جميع النواحي في اإلعتبار ق

اإلفصاح عن التعرض في تاريخ إعداد التقارير في جميع الحاالت وطلب معلومات إضافية فقـط إذا                 
  .كانت المعلومات المقدمة في تاريخ إعداد التقارير ال تمثل تعرض المنشأة للمخاطرة خالل الفترة
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  ) ١٠ب و٩ب ،٣٨-٣٦الفقرات  (ئتمانمخاطرة اإل        
  )١٠بو ٩ب،)أ (٣٦الفقرات (ئتمانتعرض لمخاطرة اإلالحد األقصى لل

  

 في تـاريخ إعـداد   ئتماناإلفصاح عن الحد األقصى لتعرض المنشأة لمخاطرة اإل ) أ(٣٦تتطلب الفقرة    ٤٩إستنتاج

 أن هذه اإلفصاحات ال تقـدم معلومـات         ٧ ED وقد بين بعض المستجيبين لمسودة العرض        ،التقارير
 ،في محفظة قروض وليس من المحتمل إسـتدعاء الـضمان         مفيدة عندما ال تكون هناك مشاكل محددة        

  -:على أن المجلس لم يتفق مع ذلك ألنه يعتقد أن هذه المعلومات

  ؛ وئتمانتزود مستخدمي البيانات المالية بمقياس ثابت لتعرض المنشأة لمخاطرة اإل  )أ (

غ المعترف  تأخذ في اإلعتبار اإلمكانية بأن الحد األقصى للتعرض للخسارة قد يختلف عن المبل              )ب (
 .به في الميزانية العمومية

   

 ئتمان عما إذا كان الحد األقصى للتعرض لمخاطرة اإل        ED٧تساءل بعض المستجيبين لمسودة العرض       ٥٠إستنتاج
 التعـرض المحتمـل فـي المـستقبل         دائماً القيمة العادلة ال تعكس      ألنلعقد مشتق هو مبلغه المسجل      

تتطلـب  ) أ(٣٦ن المجلس أشار إلـى أن الفقـرة          على أ  ،))ب (١٠أنظر الفقرة ب   (ئتمانلمخاطرة اإل 
 في تاريخ إعداد التقارير   اإلفصاح عن المبلغ الذي يمثل بأفضل شكل الحد األقصى للتعرض للمخاطرة            

  .وهو المبلغ المسجل
  

 )ب(٣٦الفقرتـان   ( األخرى   ئتمانالممتلكات المحتفظ بها كضمان وتحسينات اإل     
  ))ج(٣٧و

  

 اإلفصاح عـن القيمـة      ، ما لم يكن ذلك غير عملي      ،على المنشأة  أنه   ٧ EDت مسودة العرض    إقترح ٥١إستنتاج
 وذلك لتـوفير معلومـات حـول        ، األخرى ئتمانالعادلة للممتلكات المحتفظ بها كضمان وتحسينات اإل      
 على أن العديد من المستجيبين لمسودة العـرض         ،الخسارة التي قد تتحملها المنشأة في حالة عدم الوفاء        

EDوقد بين المستجيبون أن معلومات القيمـة        ،المنفعة/ قتراح على أساس التكلفة    إختلفوا مع هذا اإل    ٧ 
  -:العادلة قد ال تكون متوفرة كما يلي

 والتي قد تجد أن الحصول على معلومات حـول          ، البنوك إستثناءبالمنشآت الصغيرة والمنشآت      )أ (
  ؛الضمان سيكون باهظا

ط عند إستحداثه للقروض التـي تـتم          البنوك التي تجمع معلومات دقيقة حول قيمة الضمان فق          )ب (
على سبيل المثال محفظة رهن مضمونة بممتلكات لم يتم         (دفعاتها في الوقت المناسب وبكاملها      

 ؛)تحديث تقييماتها على أساس كل أصل لوحده 

  ؛ وأنواع معينة من الضمان مثل رسم عائم على جميع أصول منشأة  )ج (

  . تتوفر معلومات حول قيمته العادلة في الحالشركات التأمين التي تحتفظ بالضمان الذي ال  )د (
  

 عن القيمة العادلة للضمان المحـتفظ       إجمالياً ات المستجيبين بأن إفصاحاً   إهتمامأشار المجلس كذلك إلى      ٥٢إستنتاج

 عندما تكون بعض القروض في محفظة مبالغ في ضماناتها والقـروض األخـرى              به سيكون مضلالً  

جراء تقاص للقيمة العادلة لنوعي الـضمان سـيجعل مبلـغ            ففي هذه الحاالت إ    ،ضماناتها غير كافية  

مع المـستجيبين غيـر أن المعلومـات          المجلس اتفق وقد   ، من قيمته  أقل في التقرير    ئتمانمخاطرة اإل 

 ولكـن مبلـغ     ، ناقصاً إجمالي مبلغ الـضمان     ئتمانالنافعة للمستخدمين ليست إجمالي عرض مبلغ اإل      

  .الضمان المتوفر في اإلعتبار أخذ  الذي يبقى بعد ئتمانتعرض اإل
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 على ذلك قرر المجلس عدم طلب اإلفصاح عن القيمة العادلة عن الضمان المحتفظ به ولكن طلب                 بناءاً ٥٣إستنتاج
 وأشار  ،ئتماناإلفصاح فقط عن وصف للممتلكات المحتفظ بها كضمان وعن التحسينات األخرى في اإل            

وبشكل خـاص   ( القيم العادلة لكافة ضماناتها      المجلس إلى أن هذا اإلفصاح ال يتطلب من المنشأة تحديد         
) عندما تكون المنشأة قد حددت أن القيمة العادلة لبعض الضمانات تزيد عن المبلغ المـسجل للقـرض                

ــيكون   ــذا س ــلوهك ــاً أق ــا  إرهاق ــشآت أن توفره ــدالً للمن ــة  ب ــيم العادل ــن الق   . م
  

نخفض قيمتهـا   ها ولم ت  إستحقاق  لألصول المالية التي لم ينقضي        ئتماننوعية اإل 
  ))ج (٣٦الفقرة (

  

 األصول  إئتمان  توفر فهما أكثر تعمقا لمخاطرة        ئتمانأشار المجلس إلى أن المعلومات حول نوعية اإل        ٥٤إستنتاج

 ، فـي المـستقبل    أقلوتساعد المستخدمين في تقييم ما إذا كان من المحتمل أن تنخفض قيمتها أكثر أو               

د قرر المجلس عدم تحديد أسلوب معين إلعطاء هذه          هذه المعلومات تختلف بين المنشآت فق      ألن ونظراً

  . من ذلك السماح لكل منشأة تكوين أسلوب مناسب لظروفهابدالً ولكن ،تالمعلوما

          
  )٣٧الفقرة (ت قيمتها إنخفضها أو إستحقاق إنقضىاألصول المالية التي 

  
ت قيمتهـا   إنخفـض ها أو   إستحقاق إنقضىقرر المجلس طلب إفصاح إضافي عن األصول المالية التي           ٥٥إستنتاج

 ،)٣٧الفقـرة   (إئتمان لها أكبر مخاطرة  يوذلك لتزويد المستخدمين بمعلومات حول األصول المالية الت       
  -:ويشمل ذلك

ها فـي  إسـتحقاق  إنقـضى  بما في ذلك الذمم المدينة التجارية التي   ،تحليل لعمر األصول المالية     )أ (
 وهذه المعلومـات تـوفر      ،))أ(٣٧الفقرة  (ها  تاريخ إعداد التقارير المالية ولكن لم تنخفض قيمت       

 أن تنخفض قيمتها وتساعد المـستخدمين       إحتماالًللمستخدمين بيانات عن األصول المالية األكثر       
  .في تقدير مستوى خسائر اإلنخفاض المستقبلية

 بما فـي    ،ت قيمتها في تاريخ إعداد التقارير     إنخفض أنها   فردياًتحليل لألصول المالية التي حدد        )ب (
ت قيمتهـا  إنخفـض لك العوامل التي أخذتها المنشاة في اإلعتبار عند تحديد أن األصول المالية      ذ
ت قيمتها  إنخفض وتوصل المجلس إلى أن إجراء تحليل لألصول المالية التي           ،))ب (٣٧الفقرة  (

على سبيل المثال طبيعة الطرف المناظر أو التحليل الجغرافـي          ( العمر   إستثناءحسب العوامل ب  
 ألنه يساعد المستخدمين على فهم األسـباب التـي     نافعاًسيكون  ) ت قيمتها إنخفضول التي   لألص

 .أدت إلى االنخفاض في القيمة
  

  )٣٨الفقرة (  األخرى ئتمانالممتلكات المرهونة كضمان وتحسينات اإل

  أن تفصح المنشاة عن الطبيعة والمبلغ المسجل لألصول التي تم الحـصول عليهـا              ٣٨تتطلب الفقرة    ٥٦إستنتاج
 أخرى باإلضافة إلى  سياستها الخاصة بالتـصرف         إئتمانوحيازتها كضمان أو  اللجوء إلى تحسينات        

 وتوصل المجلس إلى أن هذه المعلومات نافعة ألنها توفر بيانات عن تكـرار هـذه                ،في هذه األصول  

 EDت مسودة العرض    إقترح وقد   ،األنشطة وقدرة المنشاة على الحصول على قيمة الضمان وتحقيقها        
 أنه يجب أن تفصح المنشاة عن القيمة العادلة لألصول التي تم الحصول عليها مطروحاً منها تكلفـة                  ٧

 وقد أشار المجلس إلى أن هذا المبلغ قد يكون مناسـباً أكثـر فـي حالـة                  ،بيعها وليس القيمة المسجلة   
ى أن هذا المبلغ سـيتم   غير أنه أشار كذلك إل،الضمان الذي تم الحصول عليه والذي يتوقع أن يتم بيعه        

 كما  يجب    ،إدخاله في حساب انخفاض القيمة الذي يعكس في المبلغ المعترف به في الميزانية العمومية             
  .أن يبين غرض اإلفصاح المبلغ المعترف به في الميزانية العمومية لهذه اإللتزامات
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  )١٦ب-١١ وب٣٩الفقرات (مخاطر السيولة 

ات التعاقديـة   سـتحقاق  لإللتزامات المالية يبين أول اإل     إستحقاقل  قرر المجلس طلب اإلفصاح عن تحلي      ٥٧إستنتاج

تعني مخاطرة السيولة مواجهة المنشأة     ).  من الملحق ب   ١٦ب-١١والفقرات ب ) أ(٣٩الفقرة  (المتبقية  

التي كثيـراً مـا     ( بسبب إمكانيتها    الية التي تنشأ  لصعوبة في تلبية اإللتزامات المرتبطة باإللتزامات الم      

 وقد قرر المجلـس     ،أن يطلب من المنشأة أن تدفع إلتزاماتها أبكر مما هو متوقع          ) حتمال اإل تكون بعيدة 

  . هذا اإلفصاح يبين سيناريو أسوا حالةألن تعاقدي إستحقاق على تاريخ أول بناءاًطلب اإلفصاح 
  

لتزامـات   المتوقع لإل  ستحقاق التعاقدي هذا ال يبين اإل     ستحقاقهم بأن تحليل اإل   إهتمامعبر البعض عن     ٥٨إستنتاج

 على سبيل المثال البنوك التي لها العديد من الودائـع تحـت   –والذي قد يكون بالنسبة لبعض المنشآت       

 التعاقدي ال يوفر معلومات حول الـشروط        ستحقاق وأشاروا إلى أن تحليل اإل     ، مختلف كثيرا  –الطلب  

 علـى   وبناءاً ، المتوقع تحقاقسالمتوقعة في الظروف العادية أو  كيفية إدارة المنشأة لإلنحرافات عن اإل           

 سـتحقاق ذلك قرر المجلس طلب وصف لكيفية إدارة المنشأة لمخاطرة السيولة التي يصورها تحليل اإل             

  .     التعاقدي
  

  )٢٨ ب–١٧ وب٤٢–٤٠الفقرات ( مخاطرة السوق 
  

 بسبب مـا ) ٤٠الفقرة (قرر المجلس طلب اإلفصاح عن تحليل الحساسية لكل نوع من مخاطرة السوق       ٥٩إستنتاج

  -:يلي

  ؛ار على األهمية الرئيسية لتحليل الحساسيةإستمرأكد المستخدمون ب  )أ (

 ،يمكن اإلفصاح عن تحليل الحساسية لجميع أنواع مخاطر السوق ومن قبل جميع   المنشات                )ب (

  ؛ ووهو نسبيا يسهل فهمه وحسابه

هـو   و ، التي لها أدوات ماليـة     – بما في ذلك المنشآت غير المالية        –مناسب لجميع المنشآت      )ج (

 وهكذا فإن هذا اإلفصاح أكثـر بـساطة         ،مدعم بإفصاحات عن كيفية إدارة المنشاة للمخاطرة      

ومالئمة من األساليب األخرى بما في ذلك اإلفصاحات عن الشروط واألحكام وتحليل الفجوة             

Gap Analysis ٣٢ لمخاطرة سعر الفائدة الذي تطلبه في السابق معيار المحاسبة الدولي.  

  

 إلى أن المعلومات التي يوفرها تحليل حساسية بسيط ليس من الممكـن مقارنتـه بـين                 أشار المجلس 

 ويعود ذلك إلى أن المنهجيات المستخدمة إلعداد تحليل الحـساسية واإلفـصاحات الناجمـة               ،المنشآت

  .ستختلف حسب طبيعة المنشأة ومدى تعقيد أنظمتها الخاصة بإدارة المخاطرة
  

 فعلى سبيل   ، في متغير واحد له تحديدات     تغيراًساسية البسيط الذي يبين     اعترف المجلس بأن تحليل الح     ٦٠إستنتاج

 المتبـادل بـين     عتمـاد المثال قد ال يبين التحليل عالقات غير خطية في تلك الحـساسية أو أثـار اإل               

 وقد قرر المجلس معالجة هذا األمر بطلب إفصاح إضافي عندما ال يكون تحليل الحساسية               ،المتغيرات

 وكما أشار المجلس إلى أنه يمكنه كذلك معالجة أمراً          ،)٤٢الفقرة  (ة الذاتية في أداة مالية      ممثال للمخاطر 

 المتبـادل بـين     عتمـاد  يأخذ في اإلعتبـار اإل     تعقيداًآخر مثير للقلق وذلك بطلب تحليل حساسية أكثر         

 لـذلك   وتبعاً ،لفة وتك تعقيداً وبالرغم من أن هذا التحليل يوفر معلومات أكثر فإن إعداده أكثر             ،المخاطر
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قرر المجلس عدم طلب هذا التحليل ولكن السماح باإلفصاح عنه كبديل للحد األدنى مـن المتطلبـات                 

  .عندما تستخدمه اإلدارة إلدارة المخاطرة
  

 إلى أن القيمة المعرضة للمخاطرة ال تبين األثر على الربح           ٧ EDأشار المستجيبون لمسودة العرض      ٦١إستنتاج
 غير أن المنشآت التي يتم إدارتها على أساس القيمة المعرضة للمخاطرة            ،كيةأو الخسارة أو حقوق المل    

 وكان هدف المجلس من ذلـك       ،ال ترغب في إعداد تحليل حساسية منفصل فقط لغرض هذا اإلفصاح          
 على ذلك قرر المجلس عدم طلب اإلفصاح عن اآلثار المترتبة على            وبناءاً ،طلب اإلفصاح عن التحليل   

  .رة وحقوق الملكية إذا تم إجراء إفصاح بديل عن الحساسيةالربح أو  الخسا
  

 من المجلس تقديم مزيد من اإلرشادات واإليـضاح لتحليـل           ED٧طلب المستجيبون لمسودة العرض      ٦٢إستنتاج

  -: وبشكل خاص عن،الحساسية

  ؟التغير الممكن بشكل معقول في متغير المخاطرة المناسب  )أ (

  وى المناسب للتجميع في اإلفصاحات؟المست  )ب (

  ها إلعداد تحليل الحساسية؟إستخدامهجية التي يجب المن  )ج (
  

توصل المجلس إلى أنه لن يكون من الممكن توفير إرشادات شـاملة بـشأن المنهجيـة التـي سـيتم                     ٦٣إستنتاج

 وأشار المجلس إلى أنه يجب الحصول على مزيد من المعلومـات            ،ها إلعداد تحليل الحساسية   إستخدام

 على سبيل المثال    ،لق بالمدخالت وأسلوب ومنهجية التحليل    المقارنة إذا فرض متطلبات محددة فيما يتع      

 غيـر أن المجلـس لـم يعتمـد          ، نقطة أساس  ١٠٠ لمنحنى العائد بمقدار   إفصاح عن آثار انتقال موازٍ    

في ) مثل أسعار الفائدة  ( ممكنا بشكل معقول في متغير مناسب في المخاطرة          تغيراً ألنالمتطلب المحدد   

 إلـى  ،) ذو تـضخم أعلـى  إقتصادمثل (ممكناً بشكل معقول في بيئة أخرى    ية قد ال يكون     إقتصادبيئة  

 ونتيجـة   ،اً على تعرض المنشأة للمخاطرة    إعتمادجانب ذلك سيختلف أثر التغيير الممكن بشكل معقول         

  .لذلك يطلب من المنشآت الحكم على ماهية هذه التغيرات الممكنة
  

 مستوى عال بشأن كيف يجب أن تقيم المنـشأة          غير أن المجلس قرر أنه سيوفر إرشادات تطبيق ذات         ٦٤إستنتاج

 واسـتجابة   ،التغير الممكن بشكل معقول وبشأن المستوى المناسب مـن التجميـع فـي اإلفـصاحات              

  -: قرر المجلس كذلك إيضاح ما يليED٧ها حول مسودة العرض إستالمللمالحظات التي تم 

مـة للمخـاطرة مـن بيئـات        يجب أن ال تقوم المنشأة بتجميع المعلومات حول التعرضات الها           )أ (

 غير أنه إذا كان هناك تعرض لنوع واحد فقط مـن            ،ية تختلف عن بعضها إلى حد كبير      إقتصاد

  .ية واحدة فقط فإنها قد ال تظهر المعلومات الغير المجمعةإقتصادمخاطرة السوق في بيئة 

قق لو كـان    ال يتطلب تحليل الحساسية أن تحدد المنشآت ربح أو خسارة الفترة الذي كان سيتح               )ب (

يبين تحليل الحساسية األثر على الربح أو الخسارة وحقوق         . متغير المخاطرة ذي العالقة مختلفاً    

الملكية للفترة الحالية لو أنه فيما لو أنه تم تطبيق تغير ممكن بشكل معقـول علـى التعـرض                   

  .للمخاطرة الموجود في تاريخ الميزانية العمومية

 ،ية التي تعمل بها المنـشأة     قتصادشكل معقول بالنسبة للبيئات اإل    يتم الحكم على التغير الممكن ب       )ج (

  ".ات الجهدإختبار"أو " سوا حالةأب" أو الخاصة حتمالوال يشمل السيناريوهات بعيدة اإل
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يطلب من المنشآت اإلفصاح فقط عن آثار التغيرات عند حدود النطاق الممكن بـشكل معقـول                  )د (
  .ع التغيرات الممكنة بشكل معقوللمتغير المخاطرة ذو العالقة وليس جمي

اإلطار الزمني الذي يجب على المنشآت إجراء تقييم من خالله بشأن ما هو ممكن عـن الفتـرة                   ) هـ(
 وهي عادة  فترة إعداد التقـارير الماليـة الـسنوية            ،التي تعرض فيها المنشأة هذه اإلفصاحات     

  .التالية

  .يبدو عليه تحليل الحساسيةقرر المجلس كذلك إضافة مثال بسيط لما يمكن أن 
  

  المخاطر التشغيلية
  

 غير  أن المجلس أشـار       ،ناقش المجلس ما إذا كان يجب عليه طلب اإلفصاح عن المخاطرة التشغيلية            ٦٥إستنتاج
 ، وال تتعلقان بالضرورة باألدوات المالية     ،إلى أن تعريف وقياس المخاطرة التشغيلية الزاال في بدايتهما        

 على ذلك قـرر     وبناءاً ،حات سيكون مناسباً أكثر خارج البيانات المالية      كما قرر أن موقع هذه اإلفصا     
  .المجلس تأجيل هذا الموضوع إلى مشروعه الخاص بالبحث حول مالحظة اإلدارة

  

  )٤٤ و٤٣الفقرتان (تاريخ النفاذ واإلنتقال 
 

 السنوية التـي    إن المجلس ملتزم بالمحافظة على منبر ثابت لمعايير ليس فيها تغييرات كبيرة للفترات             ٦٦إستنتاج
 أو قبل ذلك عندما تتبنى العديد من المنشآت المعايير الدولية إلعداد التقـارير              ٢٠٠٥ يناير   ١تبدأ في   

المالية للمرة األولى، إلى جانب ذلك سيحتاج بعض معدي البيانات المالية وقتاً إلجراء تغييـرات فـي                 
لس أن تاريخ النفاذ للمعيار الـدولي إلعـداد          على ذلك قرر المج    وبناءاً للمعيار،   متثالالنظام الزمة لإل  
 أو  بعد ذلك، وتـشجيع      ٢٠٠٧ يناير   ١ يجب أن يكون الفترات السنوية التي تبدأ في          ٧التقارير المالية   
  .التطبيق المبكر

  
 فقط سيكون لـديها     ٧أشار المجلس إلى أن المنشآت التي تطبق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية              ٦٧إستنتاج

عداد معلومات مقارنة عندما يصبح ذلك إجبارياً، وال ينطبق هذا اإلستنتاج على المنشآت             وقت كاف إل  
 بشكل مبكر، وبشكل خاص سيكون الوقت قصيراً        ٧التي تطبق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية        

ـ   ٧جداً للمنشآت التي ترغب في تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية             ى المعـايير    عندما تتبن
، وذلك لتجنب عملية التغيير من المبـادئ        ٢٠٠٥الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى  في عام          

 ٣٠ ومعيار المحاسـبة الـدولي       ٣٢المحاسبية المحلية المقبولة بشكل عام إلى معيار المحاسبة الدولي          
لك التغيير مرة أخرى للمعيار الدولي إلعداد       عندما تتبنى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وبعد ذ        

 مـن تقـديم     إستثناء على ذلك أعطى المجلس      وبناءاً بعد سنة واحدة أو سنتين فقط،        ٧التقارير المالية   
) أ( للمنشأة  التـي      ٧إفصاح مقارن في أول سنة يتم فيها تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية              

تطبق المعيار الدولي إلعداد التقارير     ) ب(عداد التقارير المالية للمرة األولى، و     تتبنى المعايير الدولية إل   
 للمنشآت التـي تتبنـى المعـايير        ستثناء، وأشار المجلس إلى أن هذا اإل      ٢٠٠٦ يناير   ١ قبل   ٧المالية  

الـدولي   والمعيار   ٣٢الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى  موجود في معيار المحاسبة الدولي             
 تنطبق على حد سواء على المعيار الـدولي         ستثناء، وأن أسباب عمل هذا اإل     ٤إلعداد التقارير المالية    
  .٧إلعداد التقارير المالية 

  

 من عرض كافة أو بعض المعلومات المقارنة        إستثناءنظر المجلس كذلك فيما إذا كان يجب عليه تبني           ٦٨إستنتاج
 والتي تطبق من قبـل      ٧يار الدولي إلعداد التقارير المالية      لتشجيع التبني المبكر من قبل المنشآت للمع      

  .المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
  

:  يحتوي على نوعين من اإلفـصاحات      ٧أشار المجلس إلى أن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية           ٦٩إستنتاج
 معيـار المحاسـبة     مبنية على متطلبات موجودة سابقاً فـي      ) ٣٠-٧في الفقرات   (إفصاحات محاسبية   

، وتوصل المجلس إلى أن المـستخدمين       )٤٢-٣١في الفقرات   ( وإفصاحات مخاطرة جديدة     ٣٢الدولي  
وا لمتطلبات معيار المحاسبة الـدولي      إمتثلالحاليين للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية سيكونون قد         

  .محاسبية ولن يواجهوا صعوبة في توفير معلومات مقارنة لإلفصاحات ال٣٢
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أشار المجلس إلى أن معظم إفصاحات المخاطرة، وبشكل خاص اإلفصاحات عن مخاطرة السوق مبنية               ٧٠إستنتاج
على معلومات جمعت في نهاية فترة إعداد التقارير، وتوصل المجلس إلى أنه بالرغم من أن المعيـار                 

مكن بالنسبة للمنشآت    فإنه ال زال من الم     ٢٠٠٥ تم نشره في أغسطس      ٧الدولي إلعداد التقارير المالية     
 للفترات المحاسبية التي    ٧ للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       متثالجمع المعلومات التي تريدها لإل    

 جمع المعلومات الالزمة لتـوفير معلومـات        دائماً، غير أنه لن يكون من الممكن        ٢٠٠٥تبدأ في عام    
، ونتيجة لذلك قرر المجلس أن المنشآت التي        ٢٠٠٤مقارنة عن الفترات المحاسبية التي بدأت في عام         

 ١أي قبل    (٢٠٠٥ للفترات المحاسبية التي تبدأ في عام        ٧تطبق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       
  .ليست بحاجة لعرض معلومات مقارنة عن إفصاحات  المخاطرة) ٢٠٠٥يناير 

  
 ألنـه يقـصد بهـذه       أقلة مالئمة بشكل    أشار المجلس كذلك إلى أن اإلفصاحات المقارنة عن المخاطر         ٧١إستنتاج

اإلفصاحات أن يكون لها قيمة تنبؤية، ونتيجة لذلك تفقد المعلومات عن المخاطرة مالءمتهـا بـسرعة                
أكبر من األنواع األخرى من اإلفصاح، وأية إفصاحات تتطلبها المبادئ المحاسبية المقبولة بشكل عـام          

رنة مع اإلفصاحات التي يتطلبها المعيار الدولي إلعـداد         السابقة من غير المحتمل أن تكون قابلة للمقا       
 لذلك قرر المجلس أن المنشأة التي هي ال تتبنى للمعـايير الدوليـة إلعـداد                وتبعاً،  ٧التقارير المالية   

 للفترات الـسنوية التـي   ٧التقارير المالية للمرة األولى، وتطبق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية         
 ليست بحاجة لعرض إفصاحات مقارنة عن طبيعة ومدى المخاطر الناجمة من            ٢٠٠٦ يناير   ١تبدأ قبل   

األدوات المالية، وعند التوصل إلى هذا اإلستنتاج أشار المجلس إلى أن مزايا تشجيع مزيد من المنشآت                
ت  بشكل مبكر تزيد فـي أهميتهـا عـن الميـزا           ٧على تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية        

  . المفقودة للمعلومات المخفضة المقدمة
  
  -:ات نظراً لما  يليستثناء وجوب اإلإلىنظر المجلس ورفض الحجج الداعية  ٧٢إستنتاج

تقديم معلومات مقارنة لمتبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى التي طلبت   )أ (
وليس فقط تلك التي طبقت  (٢٠٠٧ يناير ١ قبل ٧المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

، وتوصل المجلس إلى أن المنشأة )٢٠٠٦ يناير ١ قبل ٧المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 أو  بعد ٢٠٠٦ يناير ١التي تنوي تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى في 

 ٢٠٠٥ يناير ١ها المحاسبية التي تبدأ في ذلك سيكون لديها الوقت الكافي لجمع المعلومات لفترت
أو بعد ذلك، وبذلك يجب أن ال تواجه صعوبة في توفير اإلفصاحات المقارنة للفترات المحاسبية 

  . أو بعد ذلك٢٠٠٦ يناير ١التي تبدأ في 

تقديم إفصاحات مقارنة عن أهمية األدوات المالية لجميع المنشآت التي تتبنى المعيار للفترات   )ب (
، وقد )وليس فقط لتلك التي تتبنى المعيار للمرة األولى (٢٠٠٦ يناير ١ة التي تبدأ قبل السنوي

توصل المجلس إلى أن المنشآت التي تتبنى المعيار للمرة األولى فقط يسمح لها بتسهيالت 
 بشكل مبكر بدون أن يكون ٧خاصة بحيث تستطيع تبني المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 لفترة واحدة فقط، ٣٠ ومعيار المحاسبة الدولي٣٢والً تبني معيار المحاسبة الدوليعليها أ
 ومعيار ٣٢والمنشآت التي لم تتبنى هذا المعيار للمرة األولى تطبق معيار المحاسبة الدولي

 يناير ١ قبل ٧، وليست بحاجة لتبني المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ٣٠المحاسبة الدولي
٢٠٠٧.  

، )٢٠٠٦وليس  (٢٠٠٧ يناير ١تقديم إفصاحات مقارنة عن المخاطرة للفترات التي تبدأ قبل   )ج (
 ١ بعد ٧وقد أشار المجلس إلى أن المنشآت التي تتبنى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  . سيكون لديها سنة تقويمية كاملة لإلعداد بعد نشر المعيار٢٠٠٦يناير 
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ة من مسودة العرضملخص للتغيرات المهم  
 

  -:ED٧فيما يلي التغيرات الرئيسية لإلقتراحات في مسودة العرض  ٧٣إستنتاج

 اإلفصاح عن مبلغ التغير في القيمة العادلة إللتزام مالي ٧ EDت مسودة العرض إقترح  )أ (
محدد بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وهذا التغير ال ينسب لتغيرات في سعر 

فويض لمبلغ التغير في القيمة العادلة الذي ينسب لتغيرات في مخاطرة الفائدة األساسية كت
 أسلوب بديل إذا كانت المنشأة تعتقد أن أسلوبها البديل يعطي تمثيالً إستخدام لألداة بئتماناإل

أكثر أمانة، وقد تم تعديل اإلفصاح عن التفويض ليكون مبلغ التغير في القيمة العادلة الذي ال 
ي ظروف السوق التي تتسبب في نشوء مخاطرة السوق، ونتيجة لذلك يمكن ينسب لتغيرات ف

  . التغير في سعر الفائدة األساسية به عند حساب التفويضإستثناء العوامل بإستثناءللمنشآت 

تمت إضافة متطلب لإلفصاحات عن الفرق بين سعر المعاملة عند اإلعتراف الدولي   )ب (
ونتائج ) ٣٩ من معيار المحاسبة الدولي ٧٦يقالمستخدم كقيمة عادلة حسب الفقرة تطب(

  .ه لقياس الحقإستخدامأسلوب التقييم الذي سيتم 

  األخرى ئتمانال يطلب إفصاح عن القيمة العادلة للممتلكات المرهونة كضمان وتحسينات اإل  )ج (

  .٧ EDكما تم اقتراحه في مسودة العرض 

  .تم إيضاح متطلبات تحليل الحساسية  )د (

  . من عرض األرقام المقارنةستثناءت زيادة نطاق اإلتم)   ه(          

 من جزءاً وليست ١إن إفصاحات رأس المال هي تعديل قائم بذاته لمعيار المحاسبة الدولي   )و (
ت لألهداف الرأسمالية إمتثلالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية، وال يطلب إفصاح لما إذا 

  . لهذه األهدافلمتثاالتي وضعتها اإلدارة ونتائج عدم اإل

 المتعلقة بالمعيار الدولي إلعداد ٤تم تغيير التعديالت للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية   )ز (
  . لتقليل التغيرات في األنظمة لشركات التأمين٧التقارير المالية 
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  ملحق
 المالية التعديالت على أساس اإلستنتاجات للمعايير الدولية إلعداد التقارير

  األخرى
  

يتضمن هذا الملحق التعديالت على أساس اإلستنتاجات في المعايير الدولية األخرى إلعداد التقارير المالية 

وفي الفقرات المعدلة، . ٧التي تعتبر ضرورية لضمان اإلتساق مع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  .يوضع خط تحت النص الجديد وُيحذف النص الملغي

  
*****  

  
 تم ٢٠٠٥ في عام ٧إن التعديالت الواردة في هذا الملحق عندما صدر المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

، ٣٢ ولمعايير المحاسبة الدولية ٤إدخالها في نص أساس اإلستنتاجات للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  .٢٠٠٥ أغسطس ١٨ كما صدرت في ٤١، ٣٩

               
  

     
  
  
  
  
  
 



 ٧ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
 إرشادات التنفيذ

 لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة حق التأليف ل©   ٨٠٠

  المحتويات 
  

  ٧إرشادات لتنفيذ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  اإلفصاحات: األدوات المالية

 الفقرات  

 ٤-١تنفيذ مقدمة 

 ٤-٣تنفيذ األهمية النسبية

 ٦-٥تنفيذ فئات األدوات المالية ومستوى اإلفصاح 

 ١٤-٧تنفيذ أهمية األدوات المالية للمركز واألداء المالي

 ١١-٧تنفيذ زامات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةاإللت

 ١٢تنفيذ عدم الوفاء واإلخالل

 ١٣تنفيذ إجمالي دخل الفائدة  وإجمالي مصروف الفائدة 

 ١٤تنفيذ القيمة العادلة

 ٤٠-١٥تنفيذ طبيعة ومدى المخاطر الناجمة من األدوات المالية

 ١٧-١٥تنفيذ اإلفصاحات النوعية

 ٤٠-١٨تنفيذ اإلفصاحات الكمية

 ٢٩-٢١تنفيذ    مخاطرة اإلئتمان   

 ٢٢تنفيذ الممتلكات المرهونة كضمان وتحسينات اإلئتمان األخرى      

 ٢٥-٢٣تنفيذ نوعية اإلئتمان      

 ٢٩-٢٦تنفيذ األصول المالية التي إما إنقضى إستحقاقها أو إنخفضت قيمتها      

 ٣١-٣٠تنفيذ ولة   مخاطرة السي   

 ٣١-٣٠تنفيذ إدارة السيولة      

 ٤٠-٣٢تنفيذ    مخاطرة السوق   

 ٤٠-٣٧تنفيذ إفصاحات مخاطرة السوق األخرى      

  ٤١تنفيذ   اإلنتقال

  ملحق
  

  التعديالت على إرشادات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية األخرى
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  إرشادات التنفيذ
  

  اإلفصاحات: األدوات المالية  ٧ عداد التقارير الماليةالمعيار الدولي إل
  

  . منه ولكنها ليست جزءا٧ًهذه اإلرشادات ترافق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  

  مقدمة
  

تقترح هذه اإلرشادات الطرق الممكنة لتطبيق بعض متطلبات اإلفصاح في المعيار الدولي إلعداد  ١تنفيذ
  .دد اإلرشادات متطلبات إضافية وال تح٧التقارير المالية 

  
من أجل السهولة تتم مناقشة كل متطلب إفصاح في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية بشكل  ٢تنفيذ

واإلفصاحات الفردية   ومن الناحية العملية يتم عادة عرض اإلفصاحات كمجموعة متكاملة،منفصل
ل من المحتمل أن توصل المعلومات  فعلى سبيل المثا،من الممكن أن تلبي أكثر من متطلب واحد

  .حول تركيزات المخاطرة معلومات حول التعرض لمخاطرة اإلئتمان أو مخاطرة أخرى
  

  األهمية النسبية
  

 المعايير الدولية إلى متطلب إفصاح في" عرض البيانات المالية "١يشير معيار المحاسبة الدولي  ٣تنفيذ
 ويعرف معيار ،نسبياً كانت المعلومات غير هامة ليس بحاجة ألن يلبى إذاإلعداد التقارير المالية 

  -: األهمية النسبية كما يلي١المحاسبة الدولي 
  

 على القرارات جماعياً أو فردياً إذا إستطاع أن يؤثر نسبياً هاماًيعتبر الحذف أو البيان غير الصحيح لبنود ما 
تعتمد األهمية النسبية على حجم وطبيعة الحذف أو  و، على البيانات الماليةبناءاًاإلقتصادية  للمستخدمين المتخذة 

 ومن الممكن أن يكون حجم أو طبيعة البند أو ،البيان غير الصحيح الذي يحكم عليه في ظل الظروف المحيطة
  .كالهما معا عامال محدداً

  
  -: كذلك هذا التعريف كما يلي١يوضح معيار المحاسبة الدولي   ٤تنفيذ

  
 وهكذا ،ير صحيح من الممكن أن يؤثر على القرارات اإلقتصادية للمستخدمينتقييم ما إذا كان حذف أو بيان غ

إطار إعداد وعرض البيانات المالية يبين .  فإنه يتطلب إعتبار خصائص أولئك المستخدميننسبياً هاماًحتى يصبح 
 والمحاسبية واألنشطة اإلقتصادية يفترض أن يكون لدى المستخدمين معرفة معقولة بالعمل" أنه ٢٥في الفقرة 

 على ذلك يجب أن يأخذ التقييم في اإلعتبار كيف يمكن أن وبناءاً ،ورغبة في دراسة المعلومات بإجتهاد معقول
  .يتوقع بشكل معقول من المستخدمين الذين لهم هذه الصفات أن يتأثروا عند إتخاذ قرارات إقتصادية

  

   فئات األدوات المالية ومستوى اإلفصاح
   )٣ ب-١ب و٦الفقرات (
  

المنشأة تقرر حسب الظروف مقدار التفاصيل التي تقدمها لتلبية متطلبات هذا " أن ٣تبين الفقرة ب ٥تنفيذ
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ومقدار التأكيد الذي تضعه على مختلف نواحي المتطلبات 

ات الخصائص وكيفية تجميعها للمعلومات لعرض الصورة الكلية بدون الجمع بين المعلومات ذ
 ولتلبية هذه المتطلبات قد ال تحتاج المنشأة لإلفصاح عن جميع المعلومات المقترحة في ،"المختلفة

  .هذه اإلرشادات
  

بتقديم إفصاحات إضافية عندما " أن تقوم المنشاة ١من معيار المحاسبة الدولي ) ج(١٧تتطلب الفقرة  ٦تنفيذ
ولية إلعداد التقارير المالية غير كاف لتمكين يكون اإلمتثال للمتطلبات المحددة في المعايير الد

المستخدمين من فهم أثر المعامالت المعينة واألحداث والظروف األخرى على المركز المالي واألداء 
  ".المالي للمنشأة
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  أهمية األدوات المالية للمركز واألداء المالي
   )٥بو ٤ ب،٣٠– ٧الفقرات (
    

  لة من خالل الربح أو الخسارة اإللتزامات المالية بالقيمة العاد
  )٤ ب،)١( )أ(١٠الفقرتان (

  

 من الملحق ب ٤يوضح المثال التالي الحساب الذي يمكن أن تؤديه المنشأة حسب الفقرة ب ٧تنفيذ
  .للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية

  
 وحدة ١٥٠,٠٠٠ سنوات بقيمة إسمية مقدارها ١٠ تصدر المنشأة سندا مدته ٢٠×١ يناير ١في  ٨تنفيذ

 وهذا يتفق مع أسعار السوق ،%٨ثابت مقداره   سنويCoupon Rateعملة وسعر قسيمة 
  .للسندات ذات الخصائص المماثلة

  
 ، على أنه سعر الفائدة األساسي لها الذي تمت مالحظته(LIBOR)تستخدم المنشأة سعر الليبور  ٩تنفيذ

  -: وفي نهاية السنة األولى،%٥سعر الليبور  وفي تاريخ إنشاء السند يبلغ

  %.٤,٧٥إنخفض سعر الليبور إلى   )أ (

       ٧,٦ وهذا يتفق مع سعر فائدة مقداره ، وحدة عملة١٥٣٨١١القيمة العادلة للسند هي   )ب (
%*  

 
 وكافة التغيرات في أسعار الفائدة تنتج من إنتقال مواز  في ،تفترض المنشأة منحنى عائد أفقي ١٠تنفيذ

 .لوحيدة ذات العالقة في ظروف السوق والتغيرات في سعر الليبور هي التغيرات ا،منحنى العائد
  
تقرر المنشأة مبلغ التغير في القيمة العادلة للسند الذي ال يعزى للتغيرات في ظروف السوق التي  ١١تنفيذ

  :تتسبب في نشوء مخاطرة سوق كما يلي
  

  )أ(٤الفقرة ب

 تقوم المنشأة بحساب معدل العائد ،أوال
الداخلي لإللتزام في بدء الفترة بإستخدام سعر 

سوق الذي تمت مالحظته لإللتزام ال
  .والتدفقات النقدية لإللتزام في بدء الفترة

  
تخصم المنشأة من معدل العائد هذا سعر 

الذي تمت مالحظته في ) األساسي(الفائدة 
 وذلك للوصول إلى مكون محدد ،بدء الفترة

 .لألداة لمعدل العائد الداخلي

  

 سنوات وقسيمة ١٠في بدء فترة سند عمره 
معدل الفائدة الداخلي للسند هو % ٨رها مقدا
٨.%  
  
  

الذي تمت ) األساسي( ألن سعر الفائدة نظراً
فإن مكون % ٥هو) سعر ليبور(مالحظته 

 %.٣األداة المحدد لمعدل الفائدة الداخلي هو 

 ...يتبع

 

                                                 
والتي في ظل عدم وجود تغيرات ذات عالقة في %  ٠,١٥وحركة مقدارها % ٤,٧٥إلى % ٥ يعكس هذا تحوالً لسعر اليبور من  *

  .عكس التغيرات في مخاطرة اإلئتمان لألداةظروف السوق يفترض أنها ت
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  )ب(٤الفقرة ب

بعد ذلك تحسب المنشأة القيمة الحالية 
طة مع اإللتزام للتدفقات النقدية المرتب

بإستخدام التدفقات النقدية لإللتزام في نهاية 
سعر ) ١(الفترة وسعر خصم مساو لمبلغ 

الذي تمت مالحظته في ) األساسي(الفائدة 
مكون األداة المحدد لمعدل ) ٢( .نهاية الفترة

العائد الداخلي كما هو محدد حسب الفقرة 
  ).أ(٤ب

  
ي نهاية الفترة التدفقات النقدية التعاقدية لألداة ف

  -:هي كما يلي
 .)أ( وحدة عملة ١٢٠,٠٠: الفائدة  •
 وحدة عملة في ١٥٠,٠٠٠: المبلغ األصلي •

 .السنة العاشرة
  

بذلك يكون سعر الخصم الذي سيستخدم لحساب 
 وهو ،%٧,٧٥القيمة الحالية للسند هو 

سعر الليبور في نهاية الفترة مضافاً % ٤,٧٥
  %.٣غ إليه مكون األداة المحدد البال

  
 ١٥٢,٣٦٧يعطي هذا قيمة حالية مقدارها 

  )ب(وحدة عملة 

  )ج (٤الفقرة ب
الفرق بين سعر السوق الذي تمت مالحظته 
لإللتزام في نهاية الفترة والمبلغ المحدد 

هو التغير في القيمة ) ب(٤حسب الفقرة ب
العادلة الذي ال يعزى للتغيرات في سعر 

 وهذا ،هالذي تمت مالحظت) األساسي(الفائدة 
  .هو المبلغ الذي سيتم اإلفصاح عنه

  
سعر السوق لإللتزام في نهاية الفترة هو 

  )ج( وحدة عملة ١٥٣,٨١١
  

 ١,٤٤٤بذلك تقوم المنشأة باإلفصاح عن مبلغ 
– وحدة عملة ١٥٣,٨١١وحدة عملة وهو 

 وحدة عملة حيث أن الزيادة في ١٥٢,٣٦٧
في القيمة العادلة للسند التي ال تعزى للتغيرات 

ظروف السوق هي التي تتسبب في نشوء 
  .مخاطرة السوق

 
   وحدة عملة ١٢,٠٠٠% =٨× وحدة عملة ١٥٠,٠٠٠  ) أ(
  وحدة١٥٠,٠٠٠] +٠,٠٧٧٥)/٩-)٠,٠٧٧٥+١(-١(×وحدة عملة ١٢,٠٠٠=[القيمة الحالية   )ب(

  ٩–) ٠,٠٧٧٥+١(×عملة
× حدة عملة و١٥٠,٠٠٠]+٩/٠،٠٧٦-)٠,٠٧٦+١(-١(× وحدة عملة ١٢,٠٠٠=[سعر السوق )  ج(

)٩-)٠,٠٧٦+١  

  
  )١٩و١٨الفقرتان (عدم الوفاء واإلخالل 

  
 إفصاحات عندما تكون هناك أية حاالت عدم وفاء أو إخالل للقروض ١٩و ١٨تتطلب الفقرتان  ١٢تنفيذ

 ومن الممكن أن يؤثر أي عدم وفاء أو إخالل على تصنيف اإللتزام على أنه متداول أو ،المستحقة
  . ١سبة الدولي غير متداول حسب معيار المحا

  
  ))ب (٢٠الفقرة (إجمالي دخل الفائدة وإجمالي مصروف الفائدة 

  
هما مكون ) ب(٢٠إن إجمالي دخل الفائدة وإجمالي مصروف الفائدة المفصح عنهما حسب الفقرة  ١٣تنفيذ

 اإلفصاح عنه ١من معيار المحاسبة الدولي ) ب( ٨٢ وهو ما تتطلب الفقرة ،لتكاليف التمويل
 ومن الممكن أن يشمل البند األساسي لتكاليف التمويل كذلك ، الشاملان الدخلبشكل منفصل في بي

  .المبالغ التي تنشأ من األصول غير المالية أو اإللتزامات غير المالية
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  )٢٨الفقرة (القيمة العادلة 
  

ب يتم تحديد القيمة العادلة عند اإلعتراف األولي باألدوات المالية غير المتداولة في سوق نشط حس ١٤تنفيذ
 غير أنه عندما تستخدم المنشأة بعد اإلعتراف ،٣٩ من معيار المحاسبة الدولي ٧٦تطبييقالفقرة 

األولي أسلوب تقييم يتضمن بيانات لم يتم الحصول عليها من أسواق تمت مالحظتها فقد يكون 
هناك فرق بين سعر المعاملة عند اإلعتراف األولي والمبلغ المحدد عند اإلعتراف األولي 

 وفي هذه الحاالت يتم اإلعتراف بالفرق في الربح أو الخسارة في ،تخدام أسلوب التقييم هذابإس
 وهذا اإلعتراف ، والسياسة المحاسبية للمنشأة٣٩الفترات الالحقة حسب معيار المحاسبة الدولي 

التي يجب على المشاركين أخذها في اإلعتبار ) بما في ذلك الوقت(يعكس التغيرات في العوامل 
 ٢٨ وتتطلب الفقرة ،)٣٩أ من معيار المحاسبة الدولي ٧٦أنظر الفقرة أز(عند تحديد سعر

  :٢٨ ويمكن للمنشاة اإلفصاح عما يلي لإلمتثال للفقرة ،إفصاحات في هذه الحاالت
  

  

  الخلفية
  

 مليون وحدة عملة أصوال مالية غير متداولة في ١٥ تشتري المنشأة مقابل ٢٠×١ يناير ١في 
  .للمنشأة فقط فئة واحدة من هذه األصول المالية و،سوق نشط

  

  . مليون وحدة عملة هو القيمة العادلة عند اإلعتراف األولي١٥سعر المعاملة البالغ 
 ،بعد اإلعتراف األولي تقوم المنشاة بتطبيق أسلوب تقييم لتحديد القيمة العادلة لألصول المالية

  .لك البيانات من أسواق تمت مالحظتهاويشمل أسلوب التقييم هذا متغيرات بإستثناء ت
  

 ، مليون وحدة عملة١٤عند اإلعتراف األولي كان سينجم عن نفس أسلوب التقييم مبلغ مقداره 
  . مليون وحدة عملة١وهو يختلف عن القيمة العادلة بمقدار 

  

  .٢٠×١ مليون وحدة عملة في يناير ٥للمنشأة فروقات قائمة مقدارها 
  

  تطبيق المتطلبات
  

  -: ما يلي٢٠×٢مل إفصاح المنشأة لعام يش
  

  السياسات المحاسبية
  

تستخدم المنشأة أسلوب التقييم التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية غير متداولة في سوق 
قد تنشأ فروقات بين القيمة العادلة عند ]. وصف لألسلوب غير مشمول في هذا المثال: [نشط

)  هي بشكل عام سعر المعاملة٣٩وجب معيار المحاسبة الدولي التي بم(اإلعتراف األولي 
وصف للسياسة [ وأية فروقات هي ،والمبلغ المحدد عند اإلعتراف األولي بإستخدام أسلوب التقييم

  ].المحاسبية للمنشأة
  

 ...يتبع
  

  
  



 ٧ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
 إرشادات التنفيذ
 

 ٨٠٥  جنة معايير المحاسبة الدوليةلمؤسسة حق التأليف ل©   

  يتبع... 
   في اإليضاحات حول البيانات المالية

  
لقياس القيمة العادلة ) إسم أسلوب التقييم(خدم المنشأة تست×  كما تمت مناقشته في اإليضاح 

 ٣٩ غير أنه حسب معيار المحاسبة الدولي ،لألدوات المالية التالية  غير متداولة في سوق نشط
 وإذا إختلف سعر المعاملة عن المبلغ ،القيمة العادلة ألداة عند إنشائها هي بشكل عام سعر المعاملة

وصف للسياسة ( األداة بإستخدام أسلوب التقييم فإن هذا الفرق هو الذي تم تحديده عند إنشاء
 التي ال زال سيتم اإلعتراف بها في الربح أو الخسارة هي كما والفروقات ،)المحاسبية للمنشأة

  -:يلي
  × ١ ديسمبر ٣١     ٢ × ديسمبر٣١

  
وحدة عملة   

 بالماليين
وحدة عملة 
 بالماليين

  الرصيد في بداية السنة
  الت الجديدة المعام

  المبالغ المعترف بها في الربح أو الخسارة خالل السنة
  الزيادات األخرى

  اإلنخفاضات األخرى
  

  الرصيد في نهاية السنة  

 

٥,٣  
-  
)٠,٧(  
-  
)٠,١(  
  

٤,٥  

 

٥,٠  
١,٠  

)٠,٨(  
٠,٢  

)٠,١(  
  

٥,٣ 

  

  طبيعة ومدى المخاطر الناجمة من األدوات المالية 
  )٢٨ ب– ٦بو ٤٢– ٣١الفقرات (
  

  )٣٣الفقرة (اإلفصاحات النوعية 
  

 ٣٣يشمل نوع المعلومات النوعية التي يمكن أن تفصح عنها المنشأة لتلبية المتطلبات في الفقرة  ١٥تنفيذ
  -: متسلسالً لما يليوصفاًما يلي دون أن يكون مقتصرا على ذلك 

 ومن الممكن أن تصف المعلومات حول ،حاالت تعرض المنشأة للمخاطرة وكيفية نشأتها  )أ (
 من إجمالي وصافي المخاطرة المحولة وعمليات تخفيف المخاطرة التعرض للمخاطرة كالً

  .األخرى

 والتي يمكن أن تشمل ما ،سياسات وأساليب المنشأة لقبول وقياس ومتابعة ومراقبة المخاطرة  )ب (
 -:يلي

 بما في ذلك مناقشة لإلستقاللية ،إدارة مخاطرة المنشأة) مهام(هيكل وتنظيم مهمة  )١(
  ؛ةوليوالمسؤ

 ؛نطاق وطبيعة أنظمة إعداد التقارير حول المخاطرة أو القياس )٢(

 بما في ذلك سياساتها وإجراءاتها ،سياسات المنشأة الخاصة بالتحوط أو تخفيف المخاطرة )٣(
 ؛ والخاصة بأخذ ضمان

 . أساليب اإلدارة لمتابعة الفاعلية المستمرة لهذه التحوطات أو أدوات التخفيف )٤(

  .نشأة لتجنب التركيزات الزائدة للمخاطرةسياسات وإجراءات الم  )ج (
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إن المعلومات حول طبيعة ومدى المخاطر الناجمة من األدوات المالية تكون أكثر فائدة إذا ألقت  ١٦تنفيذ
الضوء على أية عالقة بين األدوات المالية التي يمكن أن تؤثر على مبلغ أو توقيت أو الشك في 

 تغير التعرض للمخاطرة في هذه العالقات قد يكون  ومدى،التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة
 ولكن في بعض الحاالت قد تكون ،ظاهرا للمستخدمين من اإلفصاحات التي يتطلبها هذا المعيار

  .اإلفصاحات اإلضافية نافعة
  

على المنشآت اإلفصاح عن أي تغير في المعلومات النوعية الخاصة بالفترة ) ج(٣٣حسب الفقرة  ١٧تنفيذ
 وهذه التغيرات قد تنجم من تغيرات في التعرض للمخاطرة أو من ،أسباب التغيرالسابقة وإيضاح 

  .تغيرات في طريقة إدارة هذا التعرض
  

  )٢٨ ب– ٧بو ٤٢– ٣٤الفقرات (اإلفصاحات الكمية 
  

 على سبيل المثال قد ، اإلفصاح عن البيانات الكمية حول تركيزات المخاطرة٣٤تتطلب الفقرة  ١٨تنفيذ
  -:إلئتمان مما يليتنشأ تركيزات مخاطرة ا

 وهكذا إذا كانت األطراف المماثلة للمنشأة مركزة في قطاع صناعة واحد ،قطاعات الصناعة  )أ (
فإنها ستقوم باإلفصاح بشكل منفصل عن التعرض ) مثل تجارة التجزئة أو الجملة(أو أكثر 

  .للمخاطر الناجمة من كل تركيز لألطراف المماثلة

 وهكذا إذا كانت األطراف المماثلة للمنشأة ،نوعية اإلئتمانالتصنيف اإلئتماني أو قياس آخر ل  )ب (
مثل القروض المضمونة أو القروض غير (مركزة في نوعية إئتمان واحدة أو أكثر 

فإن ) مثل درجة إئتمان أو درجة مضاربة(أو في تصنيف إئتماني واحد أو أكثر ) المضمونة
ة من كل تركيز لألطراف عليها أن تفصح بشكل مستقل عن التعرض للمخاطر الناجم

 .المماثلة

 وهكذا إذا كانت األطراف المماثلة للمنشأة مركزة في سوق جغرافي واحد ،التوزيع الجغرافي  )ج (
فإن عليها اإلفصاح بشكل منفصل عن التعرض للمخاطر ) مثل آسيا أو أوروبا(أو أكثر 

  .الناجمة من كل تركيز لألطراف المماثلة

رة الفردية أو مجموعات من األطراف المناظرة ذات العالقة عدد محدود من األطراف المناظ  )د (
  .الوثيقة

  

 بما في ذلك مخاطرة السيولة ،تنطبق مبادئ مماثلة على تحديد تركيزات المخاطر األخرى
 فعلى سبيل المثال قد تنشأ مخاطرة تركيزات السيولة من شروط تسديد ،ومخاطرة السوق

اإلقتراض أو اإلعتماد على سوق معين لكي تحقق فيه اإللتزامات المالية أو مصادر تسهيالت 
 وقد تنشأ تركيزات مخاطرة الصرف األجنبي إذا كان للمنشأة صافي مركز مفتوح ،أصول سائلة

هام في عملة أجنبية واحدة أو إجمالي صافي مراكز مفتوحة في عدة عمالت تميل ألن تتحرك مع 
  .بعضها

  

 للخصائص المشتركة التي تحدد وصفاًزات المخاطر  يشمل اإلفصاح عن تركي١٣٨حسب الفقرة  ١٩تنفيذ
 فعلى سبيل المثال قد تشير الخاصية المشتركة إلى التوزيع الجغرافي لألطراف ،كل تركيز

  .المماثلة حسب مجموعات البلدان أو البلدان أو المناطق الفردية ضمن البلدان
  

ال تمثل تعرض المنشاة للمخاطرة  إعداد التقارير نهاية فترةعندما تكون المعلومات الكمية في  ٢٠تنفيذ
 ولتلبية هذا المتطلب من الممكن أن تفصح ، تتطلب إفصاحات إضافية٣٥خالل الفترة فإن الفقرة 

 فعلى سبيل ،المنشاة عن أعلى وأدنى ومتوسط مبلغ المخاطرة التي تعرضت لها خالل الفترة
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نهاية السنة يخف هذا الوضع فإنه  ولكن في ،المثال إذا كان للمنشأة عادة تعرض كبير لعملة معينة
يمكن للمنشأة أن تفصح عن رسم بياني يبين التعرض في أوقات مختلفة خالل الفترة أو اإلفصاح 

  .عن أعلى وأدنى ومعدل التعرض
  

  ) ١٠بو ٩بو ٣٨ – ٣٦الفقرات (مخاطرة اإلئتمان 
  

تمان حسب فئة  أن تفصح المنشأة عن معلومات حول تعرضها لمخاطرة اإلئ٣٦تتطلب الفقرة  ٢١تنفيذ
إن األدوات المالية في نفس الفئة تتشارك في الخصائص اإلقتصادية فيما يتعلق . األداة المالية

 فعلى سبيل المثال من الممكن أن ،)في هذه الحالة مخاطرة اإلئتمان(باإلفصاح عن المخاطرة 
وض التجارية كل تحدد المنشاة أن الرهونات السكنية والقروض اإلستهالكية غير المضمونة والقر

  .منها له خصائص إقتصادية مختلفة
  

   الممتلكات المرهونة كضمان وتحسينات اإلئتمان األخرى
   

أن تقوم المنشأة بإجراء وصف للممتلكات المتوفرة المرهونة كضمان ) ب (٣٦تتطلب الفقرة  ٢٢تنفيذ
لممكن أن  ومن ا،لألصول التي تحتفظ بها وتحسينات اإلئتمان األخرى التي يتم الحصول عليها

  -:تلبي المنشأة هذا المتطلب باإلفصاح عما يلي

السياسات واألساليب الخاصة بتقييم وإدارة الممتلكات المرهونة كضمان وتحسينات اإلئتمان   )أ (
  ؛األخرى التي يتم الحصول عليها

من (وصف لألنواع الرئيسية للممتلكات المرهونة كضمان وتحسينات اإلئتمان األخرى   )ب (
 الكفاالت ومشتقات اإلئتمان وإتفاقيات التقاص التي ال تتأهل للتسوية حسب األمثلة على ذلك

 ؛)٣٢معيار المحاسبة الدولي 

  ؛ واألنواع الرئيسية لألطراف المماثلة للضمان وتحسينات اإلئتمان األخرى وقيمتها اإلئتمانية  )ج (

  .معلومات حول تركيزات المخاطرة ضمن الضمان أو تحسينات اإلئتمان األخرى  )د (
  

  ))ج (٣٦الفقرة (عية اإلئتمان نو
  

أن تفصح المنشأة عن معلومات حول نوعية اإلئتمان لألصول المالية التي ) ج (٣٦تتطلب الفقرة  ٢٣تنفيذ
 وبإجراء ذلك يمكن للمنشأة أن ،لها مخاطرة إئتمان والتي لم ينقضي إستحقاقها ولم تنخفض قيمتها

  -:تفصح عن المعلومات التالية

  ؛ئتمان بإستخدام نظام تصنيف إئتمان خارجي أو داخليتحليل للتعرض لمخاطرة اإل  )أ (

 ؛طبيعة الطرف المماثلة  )ب (

  ؛ والمعلومات التاريخية حول معدالت عدم الوفاء للطرف المماثل  )ج (

  .أية معلومات أخرى تستخدم لتقييم نوعية اإلئتمان  )د (
  

عندما تنظر المنشأة في التصنيفات الخارجية عند إدارة ومتابعة نوعية اإلئتمان يمكن للمنشأة  ٢٤تنفيذ
   -:اإلفصاح عن معلومات حول األمور التالية

  ؛مبالغ التعرض لمخاطرة اإلئتمان لكل درجة إئتمان خارجي  )أ (

 ؛التصنيف الذي إستخدمته الوكاالت  )ب (

  ؛ ولمصنفةمبلغ التعرض لمخاطرة اإلئتمان المصنفة وغير ا  )ج (

 .العالقة بين التصنيفات الداخلية والخارجية  )د (
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عندما تنظر المنشأة في تصنيفات اإلئتمان الداخلية عند إدارة ومتابعة نوعية اإلئتمان فإنه يمكن  ٢٥تنفيذ
  -:للمنشأة اإلفصاح عن معلومات حول ما يلي

  ؛عمليات تقييم اإلئتمان الداخلية  )أ (

  ؛ ومان داخليةمبالغ التعرض لمخاطرة اإلئتمان لكل فئة إئت  )ب (

  .العالقة بين التصنيفات الداخلية والخارجية  )ج (
  

  )٣٧الفقرة (إنخفضت قيمتها  األصول المالية التي إما إنقضى إستحقاقها أو
  

ينقضي إستحقاق األصل المالي عندما ال يقوم الطرف المماثل بإجراء دفعة عندما تكون مستحقة  ٢٦تنفيذ
 وفي اليوم ،فاقية إقراض تتطلب دفع فائدة كل شهر فعلى سبيل المثال تدخل المنشأة في إت،تعاقديا

 وإنقضاء اإلستحقاق ،األول من الشهر التالي إذا لم تدفع الفائدة يكون القرض قد إنقضى إستحقاقه
 إال أن ذلك قد يتسبب في إجراءات مختلفة مثل إعادة ،ال يعني أن الطرف المماثل لن يدفع أبدا
  . راءات قانونيةالتفاوض أو فرض تنفيذ مواثيق أو إج

  
عندما تتم إعادة التفاوض بشأن أحكام وشروط األصول المالية التي صنفت على أنها قد إنقضى  ٢٧تنفيذ

إستحقاقها فإن شروط وأحكام اإلتفاقية التعاقدية الجديدة تنطبق عند تحديد ما إذا كان األصل المالي 
  .ال زال إستحقاقه منقضيا

  
 لعمر األصول المالية التي إنقضى إستحقاقها ولكن لم  حسب الفئةتحليالً) أ(٣٧تتطلب الفقرة  ٢٨تنفيذ

 فعلى ، وعلى المنشأة إستخدام تقديرها لتحديد العدد المناسب من الفترات الزمنية،تنخفض قيمتها
  -:سبيل المثال من الممكن أن تحدد المنشأة أن الفترات الزمنية التالية مناسبة

   
  ؛ما ال يزيد عن ثالثة شهور  )أ (

 ؛هور وما ال يزيد عن ستة شهورأكثر من ثالثة ش  )ب (

  ؛ وأكثر من ستة شهور وما ال يزيد عن سنة واحدة  )ج (

  .أكثر من سنة واحدة  )د (
  

 ومن الممكن أن ، لألصول المالية التي إنخفضت قيمتها حسب الفئةتحليالً) ب(٣٧تتطلب الفقرة  ٢٩تنفيذ
  -:يشمل التحليل ما يلي

  ؛المبلغ المسجل قبل خصم أية خسارة في إنخفاض القيمة  )أ (

 سارة في إنخفاض القيمة ذات عالقة؛ و أية خمبلغ  )ب (

  .الطبيعة والقيمة العادلة للضمان وتحسينات اإلئتمان األخرى التي تم الحصول عليها  )ج (
  

   )١١ وب٣٩الفقرتان (مخاطرة السيولة 
  

  ))ب(٣٩الفقرة (إدارة السيولة 
  

نه يمكنها اإلفصاح إذا أدارت المنشأة مخاطرة السيولة على أساس تواريخ اإلستحقاق المتوقعة فإ ٣٠تنفيذ
 ،عن تحليل اإلستحقاق لتواريخ اإلستحقاق المتوقعة لكل من اإللتزامات المالية واألصول المالية

وإذا أفصحت المنشأة عن تحليل اإلستحقاق المتوقع هذا فإنه يمكنها إيضاح أن التواريخ المتوقعة 
ت والسبب الرئيسي لإلختالفات  وإيضاح كيفية تحديد التقديرا،مبنية على توقعات وضعتها اإلدارة

  ).أ(٣٩عن تحليل اإلستحقاق التعاقدي الذي تتطلبه الفقرة 



 ٧ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
 إرشادات التنفيذ
 

 ٨٠٩  جنة معايير المحاسبة الدوليةلمؤسسة حق التأليف ل©   

  

أن تبين المنشأة كيفية إدارتها لمخاطرة السيولة الذاتية في تحليل اإلستحقاق ) ب(٣٩تتطلب الفقرة  ٣١تنفيذ

أخذها في  وتشمل العوامل التي يمكن للمنشأة أن ت،)أ(٣٩لإللتزامات المالية المطلوبة في الفقرة 

  -:اإلعتبار دون أن تكون مقتصرة على ذلك ما إذا كانت المنشأة

تتوقع أن يتم دفع بعض إلتزاماتها بعد أكثر تاريخ مبكر يمكن أن يطلب فيه من المنشأة    )أ (
  ؛)كما يمكن أن تكون الحالة بالنسبة لودائع العمالء في البنوك(إجراء الدفع 

 ؛سحوبةتتوقع عدم سحب بعض إلتزاماتها غير الم  )ب (

تحتفظ بأصول مالية يوجد لها سوق جاهز والتي تعتبر قابلة للبيع بسهولة لتلبية     )ج (
  ؛إحتياجات السيولة

أو خطوط ) على سبيل المثال تسهيالت أوراق تجارية(لها تسهيالت إقتراض ملتزم بها   )د (
ة يمكنها الوصول إليها لتلبي) على سبيل المثال تسهيالت إئتمان إحتياطية(إئتمان أخرى 

   ؛إحتياجات السيولة

 ولكن يتوقع أن تولد تدفقات نقدية واردة ،تحتفظ بأصول مالية ال يوجد لها سوق جاهز) هـ (
  ؛تكون متوفرة لتلبية التدفقات النقدية الصادرة أو اإللتزامات) المبلغ األصلي أو الفائدة(

 ؛تحتفظ بودائع في البنوك المركزية لتلبية إحتياجات السيولة  )و (

   أو؛جداًر تمويل متنوعة لها مصاد  )ز (

  .لها تركيزات كبيرة لمخاطرة السيولة إما في أصولها أو مصادر تمويلها  )ح (
  

   )٢٨ ب– ١٧ بو ٤٢ – ٤٠الفقرات (مخاطرة السوق 
  

 ، للحساسية لكل نوع من مخاطرة السوق التي تتعرض لها المنشأةتحليالً) أ(٤٠تتطلب الفقرة  ٣٢تنفيذ

خاطرة سعر الفائدة ومخاطرة العملة ومخاطرة األسعار م: وهناك ثالثة أنواع من مخاطرة السوق

 ومن الممكن أن تشمل مخاطرة األسعار األخرى مخاطرة سعر حقوق الملكية ومخاطرة ،األخرى

أي مخاطرة أن يتحمل طرف في أصل مالي خسارة مالية (سعر السلع ومخاطرة الدفع المسبق 

ومخاطرة القيمة المتبقية ) ما هو متوقعألن الطرف اآلخر يسدد بشكل مبكر أو في وقت أبعد م

على سبيل المثال مؤجر السيارات الذي يحدد كفاالت القيمة المتبقية معرض لمخاطرة القيمة (

 وتشمل متغيرات المخاطرة الخاصة باإلفصاح عن مخاطرة السوق ما يلي دون أن ،)المتبقية

  -:تكون مقتصرة على ذلك

 وقد يكون من الضروري األخذ في اإلعتبار  كال ،سوقمنحنى العائد ألسعار الفائدة في ال  )أ (
  .من اإلنتقاالت الموازية وغير الموازية في منحنى العائد

 .أسعار الصرف األجنبي  )ب (

  .وق الملكيةأسعار أدوات حق  )ج (

 .أسعار السوق للسلع  )د (
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أن يبين تحليل الحساسية أثر التغيرات الممكنة بشكل معقول في متغير ) أ (٤٠تتطلب الفقرة  ٣٣تنفيذ
 فعلى سبيل المثال من الممكن أن ،مخاطرة ذي العالقة على الربح أو الخسارة وحقوق الملكيةال

  -:تشمل متغيرات المخاطرة ذات العالقة ما يلي

أسعار الفائدة السائدة في السوق لألدوات المالية الحساسة للفائدة مثل قرض ذو سعر   )أ (
   أو؛متغير

 .لية للعمالت األجنبية مثل سندات العملةأسعار العمالت وأسعار الفائدة لألدوات الما  )ب (
  

بالنسبة لمخاطرة سعر الفائدة من الممكن أن يبين تحليل الحساسية بشكل منفصل أثر التغير في  ٣٤تنفيذ
  -:أسعار الفائدة في السوق على ما يلي

   ؛دخل ومصروف الفائدة   )أ (

 ؛ و)مثل مكاسب وخسائر المتاجرة(البنود األساسية األخرى للربح أو الخسارة   )ب (
 . قوق الملكية عندما ينطبق ذلكح  )ج (

 
يمكن للمنشأة اإلفصاح عن تحليل الحساسية لمخاطرة سعر الفائدة لكل عملة تتعرض لها   المنشأة 

  . بشكل كبير لمخاطرة سعر الفائدة
  

 على الظروف المحددة لكل منشأة  ألن العوامل التي تؤثر على مخاطرة السوق تتغير إعتماداًنظراً ٣٥تنفيذ
اسب الذي يجب إعتباره لتوفير تحليل الحساسية لمخاطرة السوق يختلف بالنسبة فإن النطاق المن

  .لكل نوع من مخاطرة السوق
  

  -):أ (٤٠يوضح المثال التالي تطبيق متطلب اإلفصاح في الفقرة  ٣٦تنفيذ
  

  

  مخاطرة سعر الفائدة
  

 مع  نقاط أساس١٠ إذا كانت أسعار الفائدة في ذلك التاريخ أقل بمقدار ٢٠×٢ ديسمبر ٣١في 
 مليون ١,٧بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة فإن الربح بعد الضريبة للسنة سيكون أعلى بمقدار 

وذلك ناجم بشكل رئيسي نتيجة لمصروف فائدة )  مليون وحدة عملة٢,٤– ٢٠×١(وحدة عملة 
 مليون وحدة عملة ٢,٨أعلى بمقدار والدخل الشامل اآلخر  ،أقل على اإلقتراضات المتغيرة

 ناجمة بشكل رئيسي نتيجة للزيادة في القيمة العادلة لألصول ،) مليون وحدة عملة٣,٢– ٢٠×١(
 ولو كانت أسعار الفائدة أعلى بمقدار ،المالية ذات السعر الثابت المصنفة على أنها متوفرة للبيع

دار  نقاط أساس مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة فإن الربح بعد الضريبة سيكون أقل بمق١٠
وذلك ناجم بشكل رئيسي نتيجة )  مليون وحدة عملة٢,١ – ٢٠×١( مليون وحدة عملة ١,٥

 أقل بمقدار للدخل الشامل وستكون المكونات األخرى ،لمصروف فائدة أعلى على اإلقتراضات
 وذلك ناجم بشكل رئيسي عن ،) مليون وحدة عملة٣,٤– ٢٠×١( مليون وحدة عملة ٣,٠

ادلة لألصول المالية ذات سعر الفائدة الثابت المصنفة على أنها متوفرة اإلنخفاض في القيمة الع
إن الربح أكثر حساسية لإلنخفاضات في سعر الفائدة من الزيادات بسبب اإلقتراضات التي . للبيع

 بسبب التخفيض ٢٠×١ من عام ٢٠×٢ والحساسية أقل في عام ،لها أسعار فائدة ذات حد أعلى
   ) أ( .)١٠أنظر اإليضاح  (مستحقاًالذي حدث عندما أصبح دين المنشأة في اإلقتراضات القائمة 

  ...يتبع
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  يتبع...
  مخاطرة سعر صرف العمالت األجنبية 

  

مقابل الدوالر األمريكي مع % ١٠ لو أن وحدة العملة ضعفت بمقدار ٢٠×٢ ديسمبر ٣١في 
  سنة سيكون إعتبار جميع المتغيرات األخرى ثابتة فإن الربح بعد الضريبة لل

 وستكون المكونات ،) مليون وحدة عملة٦,٤ – ٢٠×١( مليون وحدة عملة ٢,٨قل بمقدار أ
 ،) مليون وحدة عملة١,١ – ٢٠×١( مليون وحدة عملة ١,٢ أعلى بمقدار للدخل الشاملاألخرى 

مقابل الدوالر األمريكي مع بقاء جميع % ١٠وبالعكس لو أن وحدة العملة تعززت بمقدار 
 مليون وحدة عملة ٢,٨ات األخرى ثابتة فإن الربح بعد الضريبة سيكون أعلى بمقدار المتغير

 ١,٢ أقل بمقدار للدخل الشامل وستكون المكونات األخرى ،) مليون وحدة عملة٦,٤ – ٢٠×١(
 وتعزى حساسية سعر صرف العمالت ،) مليون وحدة عملة١,١ – ٢٠×١(مليون وحدة عملة 

 إلى تخفيض في الدين المقيم ٢٠×١ بالمقارنة مع عام ٢٠×٢عام األجنبية األقل ربحاً في 
 بسبب اإلستخدام ٢٠×١ من عام ٢٠×٢ وحقوق الملكية أكثر حساسية في عام ،بالعمالت األجنبية

  .المتزايد لتحوطات مشتريات العمالت األجنبية التي يقابلها تخفيض الدين بالعمالت األجنبية
  

  .اح عن تحليل إستحقاق لإللتزاماتاإلفص) أ(٣٩تتطلب الفقرة ) أ(

  
  )٤٢الفقرة (إفصاحات مخاطرة السوق األخرى 

  

 اإلفصاح عن معلومات إضافية عندما ال يمثل تحليل الحساسية للمخاطرة الذاتية ٤٢تتطلب الفقرة  ٣٧تنفيذ
  -: فعلى سبيل المثال يمكن أن يحدث ذلك عندما،في األداة المالية

 على ،روط آثارها ليست ظاهرة من تحليل الحساسيةتحتوي األداة المالية على أحكام وش  )أ (
أموال التغير الذي تم إختياره في متغير ) أو في(سبيل المثال الخيارات التي تبقى خارج 

  ؛.المخاطرة

 على سبيل المثال هناك حجم ضئيل للمعامالت في ،تكون األصول المالية غير سائلة  )ب (
  أو؛اد طرف مماثلاألصول المماثلة وتجد المنشأة أن من الصعب إيج

يكون للمنشأة حجم كبير من األصول المالية والتي إذا تم بيعها بكاملها فإنها ستباع بخصم   )ج (
  . أو عالوة على سعر السوق المعروض ألصول مالية ممتلكة أصغر

  
  -:من الممكن أن يشمل اإلفصاح اإلضافي ما يلي) أ(٣٧في الحالة المذكورة في الفقرة أت ٣٨تنفيذ

  

  ؛)على سبيل المثال الخيارات(اة المالية أحكام وشروط األد  )أ (

أي إذا لم تتم ممارسة (األثر على الربح أو الخسارة إذا تمت تلبية الشروط و األحكام   )ب (
   و؛)الخيارات

  .وصف لكيفية تحوط المخاطرة  )ج (
  

لها خيار الحد األعلى والحد (على سبيل المثال من الممكن أن تمتلك المنشاة أداة مالية مشتقة 

 غير خياراً وهذه األداة المالية تتضمن ،بسعر فائدة مقداره صفر) Collarعر الفائدة األدنى لس
على سبيل المثال تدفع المنشأة عشرة أضعاف مبلغ الفرق بين حد (مغطى وممول باإلقتراض 

 ومن الممكن أن تعتبر المنشأة األداة ،)أدنى محدد لسعر الفائدة وسعر الفائدة الحالي في السوق

 على أنها تحوط إقتصادي غير مكلف مقابل زيادة محتملة بشكل معقول  Collarالمشتقة المالية 
 غير أنه من الممكن أن يؤدي إنخفاض كبير بشكل غير متوقع في أسعار الفائدة ،في أسعار الفائدة
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إلى دفعات بموجب الخيار المكتتب به بحيث أنه بسبب اإلقتراض قد تكون أكبر إلى حد بعيد من 
علماً بأن القيمة العادلة لألداة المالية المشتقة وال تحليل الحساسية . أسعار الفائدة المنخفضةمنفعة 
 وفي هذه ، على التغيرات الممكنة بشكل معقول في متغيرات السوق ستبين مثل هذا التعرضبناءاً

  .الحالة من الممكن أن تقدم المنشأة المعلومات اإلضافية المبينة سابقاً
  

من الممكن أن يشمل اإلفصاح اإلضافي أسباب نقص ) ب (٣٧المبينة في الفقرة أتفي الحالة  ٣٩تنفيذ
  .السيولة وكيفية تحوط المنشأة للمخاطرة

  
  -:من الممكن أن يشمل اإلفصاح اإلضافي ما يلي) ج(٣٧في الحالة المبينة في الفقرة أت ٤٠تنفيذ

  ؛)على سبيل المثال إسم المنشأة(طبيعة الضمان   )أ (

 ؛)من األسهم الصادرة% ١٥على سبيل المثال (مدى األصول المحتفظ بها   )ب (

  ؛ واألثر على الربح أو الخسارة  )ج (

  .كيفية تحوط المنشأة للمخاطرة  )د (
  

  )  ٤٤الفقرة (اإلنتقال 
   

يلخص الجدول التالي أثر اإلستثناء من تقديم إفصاحات عن المحاسبة المقارنة والمخاطرة للفترات  ٤١تنفيذ
 ، أو بعد ذلك٢٠٠٧ يناير ١ وفي ٢٠٠٧ يناير ١  وقبل٢٠٠٦ يناير ١المحاسبية التي تبدأ قبل 

  -:وفي هذا الجدول

 هي منشأة تعد بياناتها المالية بموجب المعيار الدولي إلعداد المنشأة المتبنية للمرة األولى  )أ (
 تبني المعايير الدولية" ١أنظر المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية (التقارير المالية 

  .)"ية للمرة األولىإلعداد التقارير المال

 هو منشأة تعد بياناتها المالية المستخدم الموجود للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  )ب (
  .الثانية أو الالحقة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
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الفقرات (اإلفصاحات المحاسبية  

٣٠ – ٧( 

الفقرات ( إفصاحات المخاطرة

٤٢-٣١(        

 ٢٠٠٦ يناير ١ات المحاسبية التي تبدأ قبل الفتر

المنشاة المتبنية للمرة األولى ال تطبق 
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

   . بشكل مبكر٧

 ٣٢الدولي  تطبق معيار المحاسبة
 من تقديم المعلومات مستثناهولكنها 

المقارنة التي يتطلبها معيار 
  .٣٢ المحاسبة الدولي

 ٣٢الدولي  لمحاسبةتطبق معيار ا
 من تقديم المعلومات مستثناهولكنها 

المقارنة التي يتطلبها معيار المحاسبة 
  .٣٢الدولي 

  

المنشأة المتبنية للمرة األولى تطبق 
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 . بشكل مبكر٧

 من عرض المعلومات مستثناه
المقارنة التي يتطلبها المعيار 

  .)أ(٧د التقارير المالية الدولي إلعدا

 من عرض المعلومات مستثناه
المقارنة التي يتطلبها المعيار الدولي 

  .)أ(٧إلعداد التقارير المالية 

  

المستخدم الحالي للمعيار الدولي 
إلعداد التقارير المالية ال يطبق 
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 . بشكل مبكر٧

 ٣٢دولي يطبق معيار المحاسبة ال
ويقدم معلومات مقارنة كاملة كما 

  .٣٢يتطلب معيار المحاسبة الدولي 

 ٣٢ يطبق معيار المحاسبة الدولي
ويقدم معلومات مقارنة كاملة كما 

  ٣٢يتطلب معيار المحاسبة الدولي 

  

المستخدم الحالي للمعيار الدولي 
إلعداد التقارير المالية يطبق المعيار 

 بشكل ٧المالية الدولي إلعداد التقارير 
  .مبكر

يقدم معلومات مقارنة كاملة كما 
يتطلب المعيار الدولي إلعداد 

  .٧التقارير المالية 

مستثنى من عرض المعلومات 
المقارنة التي يتطلبها المعيار الدولي 

  .٧إلعداد التقارير المالية 

 ٢٠٠٧ يناير ١ أو بعد ذلك وقبل ٢٠٠٦ يناير ١الفترات المحاسبية التي تبدأ في 

المنشأة المتبنية للمرة األولى ال تطبق 
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  . بشكل مبكر٧

 ٣٢تطبق معيار المحاسبة الدولي 
وتقدم معلومات مقارنة كاملة كما 

  .٣٢يتطلب معيار المحاسبة الدولي 

 ٣٢تطبق معيار المحاسبة الدولي 
وتقدم معلومات مقارنة كاملة كما 

  .٣٢معيار المحاسبة الدولي يتطلب 
  

المنشاة المتبنية للمرة األولى تطبق 
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  . بشكل مبكر٧

تقدم معلومات مقارنة كاملة كما 
يتطلب المعيار الدولي إلعداد 

  .٧التقارير المالية 

تقدم معلومات مقارنة كاملة كما 
رير يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقا

  .٧المالية 
  

المستخدم الحالي للمعيار الدولي 
إلعداد التقارير المالية ال يطبق 
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

٧.  

 ٣٢يطبق معيار المحاسبة الدولي 
ويقدم معلومات مقارنة كاملة كما 

  .٣٢يتطلب معيار المحاسبة الدولي 

 ٣٢يطبق معيار المحاسبة الدولي 
ات مقارنة كاملة كما ويقدم معلوم

  .٣٢يتطلب معيار المحاسبة الدولي 

المستخدم الحالي للمعيار الدولي 
إلعداد التقارير المالية يطبق المعيار 

 بشكل ٧الدولي إلعداد التقارير المالية 
  .مبكر

يقدم معلومات مقارنة كاملة كما 
يتطلب المعيار الدولي إلعداد 

  .٧التقارير المالية 

مقارنة كاملة كما يقدم معلومات 
يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير 

  .٧المالية 

إلعداد التقرير المالية  التطبيق اإلجباري للمعيار الدولي( أو بعد ذلك ٢٠٠٧ يناير ١الفترات المحاسبية التي تبدأ في 
٧( 

تقدم معلومات مقارنة كاملة كما   المنشأة المتبنية للمرة األولى 
الدولي إلعداد يتطلب المعيار 

  .٧التقارير المالية 

تقدم معلومات مقارنة كاملة كما 
يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير 

  .٧المالية 
  

المستخدم الحالي للمعيار الدولي 
  .إلعداد التقارير المالية

يقدم معلومات مقارنة كاملة كما 
يتطلب المعيار الدولي إلعداد 

  .٧التقارير المالية 

ومات مقارنة كاملة كما يقدم معل
يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير 

  .٧المالية 
  

 .٧ أ من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ٣٦أنظر الفقرة   ) أ(
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  ملحق
  

  التعديالت على اإلرشادات للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية األخرى
  

  
إلرشادات للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بإستثناء المعيار يحتوي هذا الملحق على تعديالت على ا

 وسيتم ،٧ الالزمة لضمان اإلتساق مع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ٤الدولي إلعداد التقارير المالية 

 وفي ،في تاريخ الحق ٤نشر التعديالت على اإلرشادات الخاصة بتنفيذ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  .الفقرات المعدلة تم وضع خط تحت النص الجديد وشطب النص المحذوف

*****  

 تم ٢٠٠٥ في عام ٧  التعديالت الواردة في هذا الملحق عندما صدر المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 وقد تم نشر ٢٠٠٥أغسطس  ١٨ كما صدر في ٣٩إدخالها في نص اإلرشادات لتنفيذ معيار المحاسبة الدولي 

  . وتم إدخالها في هذا المجلد٢٠٠٥ في ديسمبر ٤اإلرشادات لتنفيذ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
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  ٨المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  
  

   القطاعات التشغيلية
  

 يناير ١٧تحتوي هذه النسخة على التعديالت الناجمة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة حتى 

٢٠٠٧.  

ديم التقارير تق "١٤ معيار المحاسبة الدولي ١٩٩٧أصدرت لجنة معايير المحاسبة الدولية في أغسطس عام 

إعداد التقارير بالمعلومات المالية حسب " ١٤وقد حّل محل معيار المحاسبة الدولي . "حول القطاعات

  ).١٩٩٤ والذي أعيد صياغته عام ١٩٨١الصادر في أغسطس عام  ("القطاعات

  
يرات الصادرة ، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية بأن يستمر العمل بكافة المعايير والتفس٢٠٠١وفي إبريل 

  . وحتى يتم تعديلها أو سحبها/بموجب الدساتير السابقة ما لم 

  
  -: التاليةالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بعد ذلك من خالل ١٤ وتم تعديل معيار المحاسبة الدولي 

  )٢٠٠٣ في ديسمبر كما هي معدلة" (المخزون "٢معيار المحاسبة الدولي  •

" السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء "٨دولي معيار المحاسبة ال •

  )٢٠٠٣الصادر في ديسمبر (

 )٢٠٠٣في ديسمبر كما هي معدلة  ("الممتلكات والمصانع والمعدات" ١٦معيار المحاسبة الدولي  •

  )٢٠٠٤الصادر في مارس  ("إندماج األعمال "٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •

األصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات " ٥المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •

  )٢٠٠٤الصادر في مارس  ("المتوقفة

الصادر في أغسطس " (اإلفصاحات: األدوات المالية "٧المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •

٢٠٠٥.( 
  

 ٨ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ٢٠٠٦ولية في نوفمبر عام وأصدر مجلس معايير المحاسبة الد

  .١٤ الذي حل محل معيار المحاسبة الدولي "القطاعات التشغيلية"
  

" عرض البيانات المالية "١ من قبل معيار المحاسبة الدولي ٨تم تعديل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  ).٢٠٠٧كما هو معدل في سبتمبر (
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    المحتويات

  ١٨ -١ مقدمة  المقدمة 

  ٨المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  القطاعات التشغيلية

  

  ١  المبدأ األساسي

  ٤- ٢  نطاق ال

  ١٠- ٥  القطاعات التشغيلية

  ١٩-١١  القطاعات المشمولة في التقارير المالية

  ١٢  معايير التجميع

  ١٩-١٣  العتبات الكمية

  ٢٤-٢٠  اإلفصاح

  ٢٢  معلومات عامة

  ٢٤-٢٣  معلومات حول الربح أو الخسارة واألصول واإللتزامات

  ٣٠-٢٥  القياس

  ٢٨  المطابقات

  ٣٠-٢٩  إعادة بيان المعلومات المبلغ عنها سابقاً

  ٣٤-٣١  فصاحات على نطاق المنشأةاإل

  ٣٢  معلومات حول المنتجات والخدمات

  ٣٣  معلومات حول المناطق الجغرافية

  ٣٤  مات حول كبار العمالء معلو

  ٣٦-٣٥  اإلنتقال وتاريخ النفاذ

  ٣٧  ١٤سحب معيار المحاسبة الدولي 

    المالحق

    أ    تعريف المصطلحات

    ب  التعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية األخرى

    ٨ المجلس على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية موافقة

    إلستنتاجات أساس ا

    اآلراء المعارضة

    إرشادات التنفيذ 
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"  أ" والملحقـين    ٣٧-١ مذكور في الفقرات     "القطاعات التشغيلية  "٨الية  إن المعيار الدولي إلعداد التقارير الم     

المبـادئ  بـالخط الغـامق     وتوضح الفقرات المبينة    . جميع الفقرات لها نفس أثر الصالحية والنفاذ      ". ب"و  

وتظهر تعريفات المصطلحات في قائمة المصطلحات الخاص بالمعايير الدولية إلعـداد التقـارير             . الرئيسية

 في سياق المبدأ األساسي وأساس اإلستنتاجات،       ٨ينبغي قراءة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية        . يةالمال

ويقدم .  وإطار إعداد وعرض البيانات المالية     المقدمة إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية      وفي سياق   

 أساساً الختيار   " في التقديرات المحاسبية واألخطاء    السياسات المحاسبية والتغيرات  " ٨معيار المحاسبة الدولي    

 . وتطبيق السياسات المحاسبية في غياب اإلرشادات الواضحة
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  المقدمة
  

  أسباب إصدار هذا المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
  

 على متطلبات اإلفصاح عن "القطاعات التشغيلية" ٨  ينص المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ١مقدمة

لتشغيلية في منشأة ما وحول منتجات وخدمات المنشأة والمناطق معلومات حول القطاعات ا
  .الجغرافية التي تعمل فيها وكبار عمالئها

  
إن تحقيق المقاربة بين المعايير الدولية حول العالم هو أحد األهداف األولية لمجلس معايير المحاسبة    ٢مقدمة

 المحاسبة الدولية ومجلس معايير وسعياً لتحقيق ذلك الهدف قام كل من مجلس معايير. الدولية
المحاسبة المالية في الواليات المتحدة األمريكية بتنفيذ مشروع مشترك قصير األجل بهدف التقليل 

من الفروقات بين المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومبادئ المحاسبة األمريكية المقبولة عموماً 

وتنطوي إحدى . يمكن تناولها خارج المشاريع الضخمةوالتي يمكن حلها في وقت قصير نسبياً و

نواحي ذلك المشروع على قيام كال المجلسين بدراسة المعايير الحديثة الخاصة بكل منهما بهدف 

وينشأ هذا المعيار من دراسة مجلس معايير . تبني حلول عالية الجودة في إعداد التقارير المالية

اإلفصاحات حول قطاعات المنشأة " ١٣١ المحاسبة المالية رقم المحاسبة الدولية لبيان مجلس معايير
، بالمقارنة مع ١٩٩٧الصادر في عام ) ١٣١بيان معايير المحاسبة المالية  ("والمعلومات ذات العالقة

 الذي أصدرته الهيئة السابقة لمجلس "تقديم التقارير حول القطاعات" ١٤معيار المحاسبة الدولي 

  .١٩٩٧لية بشكله الحالي، وهي لجنة معايير المحاسبة الدولية في عام معايير المحاسبة الدو
  

 بإستثناء فروقات ثانوية ١٣١  يحقق هذا المعيار المقاربة مع متطلبات بيان معايير المحاسبة المالية ٣مقدمة

وإن صياغة هذا المعيار هي الصياغة . ضمن أساس اإلستنتاجات" ٦٠إستنتاج"مدرجة في الفقرة 

 بإستثناء بعض التغييرات الالزمة لجعل المصطلحات ١٣١بيان معايير المحاسبة الدولية ذاتها ل

  .متوافقة مع تلك المستخدمة في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية األخرى
  

  الخصائص الرئيسية لهذا المعيار 
  

 حول قطاعاتها التشغيلية في يحدد هذا المعيار كيف ينبغي على المنشأة أن تبلّغ عن معلومات   ٤مقدمة
التقارير المالية " ٣٤البيانات المالية السنوية، وكتعديل مترتب على معيار المحاسبة الدولي 

، يقتضي هذا المعيار من المنشأة اإلبالغ عن معلومات مختارة حول قطاعاتها التشغيلية في "المرحلية

إلفصاحات ذات العالقة حول المنتجات كما يورد متطلبات بشأن ا. التقارير المالية المرحلية
  .والخدمات والمناطق الجغرافية وكبار العمالء

  
  يقتضي هذا المعيار من المنشأة اإلبالغ عن معلومات مالية ووصفية بشأن قطاعاتها المشمولة في ٥مقدمة

جموع والقطاعات المشمولة في التقارير المالية هي القطاعات التشغيلية أو م. البيانات المالية

أما القطاعات التشغيلية فهي عناصر المنشأة التي تتوفر . قطاعات تشغيلية التي تلبي معايير محددة

حولها معلومات مالية منفصلة يتم تقييمها بشكل منتظم من قبل صانع القرار التشغيلي الرئيسي في 
 اإلبالغ عن ويطلب عموما. عملية إتخاذ قرار حول كيفية تخصيص الموارد وفي تقييم األداء

المعلومات المالية على نفس األساس المستخدم داخلياً لتقييم أداء القطاع التشغيلي وتحديد كيفية 

  . تخصيص الموارد للقطاعات التشغيلية
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  يقتضي هذا المعيار من المنشأة اإلبالغ عن مقياس ألرباح أو خسائر القطاع التشغيلي وأصول ٦مقدمة

إلبالغ عن إلتزامات القطاع وبنود معينة في الدخل والمصروف إذا تم كما يقتضي منها ا. القطاع

ويقتضي هذا المعيار . تقديم مثل هذه المقاييس بشكل منتظم إلى صانع القرار التشغيلي الرئيسي

أيضاً مطابقة إجمالي إيرادات القطاعات المشمولة في التقارير المالية وإجمالي الربح أو الخسارة 

واإللتزامات والمبالغ األخرى المفصح عنها فيما يخص القطاعات المشمولة في وإجمالي األصول 

  .التقارير المالية مع المبالغ المقابلة في البيانات المالية الخاصة بالمنشأة
  

يقتضي هذا المعيار من المنشأة اإلبالغ عن معلومات حول اإليرادات المستمدة من منتجاتها    ٧مقدمة

، وحول الدول التي تحقق فيها إيرادات وتحتفظ ) لمنتجات وخدمات مماثلةأو مجموعات(وخدماتها 

فيها بأصول، وحول كبار العمالء، بغض النظر عما إذا كانت تلك المعلومات مستخدمة من قبل 

إال أن هذا المعيار ال يقتضي من المنشأة اإلبالغ عن . اإلدارة في إتخاذ القرارات التشغيلية أم ال

دة لإلستخدام الداخلي إذا كانت المعلومات الالزمة غير متوفرة وكانت تكلفة معلومات غير مع

  .إعدادها مرتفعة جداً
  

كما يقتضي هذا المعيار أن تقدم المنشأة معلومات وصفية حول الطريقة التي تحددت من خاللها    ٨مقدمة

 بين المقاييس القطاعات التشغيلية والمنتجات والخدمات التي تقدمها القطاعات واإلختالفات

المستخدمة في اإلبالغ عن المعلومات القطاعية وتلك المستخدمة في البيانات المالية للمنشأة 

  .والتغيرات في قياس مبالغ القطاع من فترة إلى أخرى
  

ويسمح .  أو بعد ذلك٢٠٠٩ يناير ١  ينبغي أن تطبق المنشأة هذا المعيار للفترات السنوية التي تبدأ في ٩مقدمة

وفي حال طبقت المنشأة هذا المعيار على فترة سابقة، فإنها . يق هذا المعيار في وقت مبكربتطب

  .ينبغي أن تفصح عن تلك الحقيقة
  

  التغيرات عن المتطلبات السابقة
  

وفيما يلي أدناه . "تقديم التقارير حول القطاعات" ١٤يحّل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي   ١٠مقدمة
  .١٤تغيرات الرئيسية عن معيار المحاسبة الدولي توضيحاً لل

  

  تحديد القطاعات
  

 تستند متطلبات هذا المعيار إلى معلومات حول عناصر المنشأة التي تستخدمها اإلدارة إلتخاذ ١١مقدمة
ويقتضي هذا المعيار تحديد القطاعات التشغيلية على أساس . القرارات بشأن المسائل التشغيلية

ية التي يراجعها بشكل منتظم صانع القرار التشغيلي الرئيسي في المنشأة من أجل التقارير الداخل
 تحديد مجموعتين ١٤في حين يتطلب معيار المحاسبة الدولي . تخصيص الموارد للقطاع وتقييم أدائه

.  األولى تعتمد على منتجات وخدمات ذات عالقة، واألخرى على المناطق الجغرافية-من القطاعات
 المجموعة األولى بأنها قطاعات رئيسية والمجموعة األخرى ١٤عيار المحاسبة الدولي واعتبر م

  .بأنها قطاعات ثانوية
  

 إن عنصر المنشأة الذي يقوم بالبيع بشكل رئيسي أو حصري لقطاعات تشغيلية أخرى في المنشأة ١٢مقدمة

وقد . نشأة بتلك الطريقةمشموالً في تعريف القطاع التشغيلي ضمن هذا المعيار في حال إدارة الم
 القطاعات المشمولة في التقارير المالية بتلك التي تكسب معظم ١٤حصر معيار المحاسبة الدولي 

إيرادها من المبيعات إلى عمالء خارجيين ولذلك فإنه ال يقتضي تحديد المراحل المختلفة للعمليات 
  .المدمجة رأسياً على أنها قطاعات منفصلة
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  قطاعيةقياس المعلومات ال
  

 يقتضي هذا المعيار بأن يكون المبلغ المعد به تقرير إلى كل قطاع تشغيلي هو المقياس المبلّغ عنه ١٣مقدمة

وإقتضى معيار . إلى صانع القرار التشغيلي الرئيسي ألغراض تخصيص الموارد للقطاع وتقييم أدائه

سات المحاسبية المعتمدة في إعداد  إعداد المعلومات القطاعية بالتوافق مع السيا١٤المحاسبة الدولي 

  .وعرض البيانات المالية للمجموعة أو المنشأة الموحدة
  

 على تعريف إليراد ومصروف ونتيجة وأصول وإلتزامات القطاع، ١٤ ينص معيار المحاسبة الدولي ١٤مقدمة

 خسائر أما هذا المعيار فلم يعرف هذه المصطلحات ولكنه يقتضي توضيحاً لكيفية قياس أرباح أو

  . القطاع وأصول وإلتزامات القطاع لكل قطاع مشمول في التقارير المالية
  

  اإلفصاح
  

  -:  يقتضي هذا المعيار بأن تفصح المنشأة عن المعلومات التالية١٥مقدمة

فعلى (العوامل المستخدمة في تحديد القطاعات التشغيلية للمنشأة بما في ذلك أساس التنظيم   ) أ(

كانت اإلدارة تنظم المنشأة فيما يخص الفروقات في المنتجات والسلع سبيل المثال فيما إذا 

أو المناطق الجغرافية أو البيئات التنظيمية أو مجموعة من العوامل وفيما إذا تم تجميع 

 ، و)القطاعات

 .أنواع المنتجات والخدمات التي يستمد منها كل قطاع مشمول في التقارير المالية إيراداته  ) ب(
  

بأن تفصح المنشأة عن بنود محددة من المعلومات حول قطاعاتها ١٤ معيار المحاسبة الدولي يقتضى  ١٦مقدمة

في حين يقتضي هذا المعيار بأن تفصح المنشأة عن مبالغ محددة حول كل قطاع مشمول . الرئيسية

في التقارير المالية، إذا كانت المبالغ المحددة مشمولة في قياس أرباح أو خسائر القطاع وتتم 

  . راجعتها من قبل صانع القرار التشغيلي الرئيسي أو تقدم إليه بشكل منتظمم

  
 يقتضي هذا المعيار من المنشأة اإلبالغ عن إيراد الفائدة بشكل منفصل عن مصروف الفائدة لكل ١٧مقدمة

رار قطاع مشمول في التقارير المالية، إال إذا كانت أغلبية إيرادات القطاع من الفائدة وكان صانع الق

التشغيلي الرئيسي يعتمد في المقام األول على صافي إيراد الفائدة لتقييم أداء القطاع وإتخاذ قرارات 

 اإلفصاح ١٤بينما لم يقتضي معيار المحاسبة الدولي . حول الموارد التي سيتم تخصيصها للقطاع

  .عن دخل ومصروف الفائدة

  
 في ذلك المنشأة ذات القطاع الواحد المشمول في التقارير  يقتضي هذا المعيار بأن تفصح المنشأة، بما١٨مقدمة

المالية، عن معلومات للمنشأة ككل حول المنتجات والخدمات والمناطق الجغرافية وكبار العمالء 

وينطبق هذا المتطلب، بغض النظر عن تنظيم المنشأة، إذا كانت المعلومات غير . الخاصة بها

 ١٤في حين يقتضي معيار المحاسبة الدولي . طاعاتمشمولة كجزء من اإلفصاحات حول الق

اإلفصاح عن المعلومات القطاعية الثانوية فيما يخص قطاع الصناعة أو القطاع الجغرافي وذلك 

  .لتكميل المعلومات المذكورة حول القطاعات الرئيسية
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  ٨المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  القطاعات التشغيلية

  

  المبدأ األساسي
  
يتعين على المنشأة أن تفصح عن المعلومات لتمكين مستخدمي بياناتها الماليـة مـن تقيـيم طبيعـة                      ١

  .النشاطات التجارية التي تشارك فيها وآثارها المالية والبيئات اإلقتصادية التي تعمل فيها
  

  النطاق
  
  -:ينطبق هذا المعيار على ما يلي ٢

  -:لمنشأةالبيانات المالية المنفصلة أو الفردية   ) أ(

سوق بورصة محلي   (يتم تداول أدوات الدين أو حقوق الملكية الخاصة بها في سوق عام              )١(

 ، أو)أو أجنبي أو سوق تداول مباشر، بما في ذلك األسواق المحلية واإلقليمية

تودع، أو قيد عملية إيداع، بياناتها المالية لدى هيئة أوراق مالية أو مؤسـسة تنظيميـة                 )٢(

  صنف من أصناف األدوات في سوق عام؛ وأخرى بهدف إصدار أي

 -:البيانات المالية الموحدة لمجموعة لدى شركة أم  ) ب(

سوق بورصة محلي   (يتم تداول أدوات الدين أو حقوق الملكية الخاصة بها في سوق عام              )١(

 ، أو)أو أجنبي أو سوق تداول مباشر، بما في ذلك األسواق المحلية واإلقليمية

 بياناتها المالية الموحدة لدى هيئة أوراق ماليـة أو مؤسـسة            تودع، أو قيد عملية إيداع،     )٢(

 تنظيمية أخرى بهدف إصدار أي صنف من أصناف األدوات في سوق عام؛ و
  
إذا إختارت منشأة ال يطلب منها تطبيق هذا المعيار اإلفصاح عن معلومات حول القطاعات التي ال تلتزم                  ٣

 .ات كمعلومات قطاعيةبهذا المعيار، فال ينبغي أن تصف هذه المعلوم
  
إذا احتوى تقرير مالي على البيانات المالية الموحدة لشركة أم تندرج ضمن نطاق هذا المعيار باإلضـافة                  ٤

 .إلى البيانات المالية المنفصلة للشركة األم، تُطلب المعلومات القطاعية في البيانات المالية الموحدة فقط
  

  القطاعات التشغيلية
  
 -:يلي أحد عناصر المنشأةيعتبر القطاع التشغ ٥

بما في ذلـك    (التي تشارك في نشاطات تجارية يمكن أن تجني منها إيرادات وتتكبد مصاريف               )أ (

 ،)اإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع العناصر األخرى ضمن نفس المنشأة
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رئيسي للمنشأة  التي يتم مراجعة نتائجها التشغيلية بشكل منتظم من قبل صانع القرار التشغيلي ال              )ب (
 إلتخاذ قرارات حول الموارد التي سيتم تخصيصها للقطاع وتقييم أدائه، و

  .التي تتوفر معلومات مالية منفصلة بشأنها  )ج (
  

قد يشارك قطاع تشغيلي معين في نشاطات تجارية لم يكتسب منها إيرادات حتى اآلن فعلى سبيل المثال 
  .شغيلية قبل تحقيق اإليراداتقد تعتبر العمليات التأسيسية بمثابة قطاعات ت

  
ليس بالضرورة أن يكون كل جزء في المنشأة قطاعاً تشغيلياً أو جزءاًَ من قطاع تشغيلي فعلـى سـبيل                     ٦

المثال قد ال يحقق المقر الرئيسي للشركة أو بعض الدوائر الوظيفية إيـرادات أو قـد تحقـق إيـرادات                    
وألغراض هذا المعيار ال تعتبر خطـط  . ت تشغيليةعرضية فقط تابعة لنشاطات المنشأة وال تعتبر قطاعا       

 .منافع ما بعد التوظيف الخاصة بالمنشأة قطاعات تشغيلية
  
وظيفة معينة وليس بالضرورة أن يكون مديراً ذو مسمى         " صانع القرار التشغيلي الرئيسي   "يحدد مصطلح    ٧

وعـادة  . أدائها في منشأة ما   وتكمن هذه الوظيفة في تخصيص الموارد للقطاعات التشغيلية وتقييم          . محدد
ما يكون صانع القرار التشغيلي الرئيسي في المنشأة هو المدير التنفيذي أو المدير التشغيلي في المنـشأة                 

 .ولكنه قد يكون مجموعة من المدراء التنفيذيين أو آخرين مثالً
  
 ٥ينـة فـي الفقـرة       وفيما يخص العديد من المنشآت، تحدد الخصائص الثالثة للقطاعات التـشغيلية المب            ٨

ومع ذلك قد تصدر المنشأة تقارير تعرض فيها نشاطاتها التجارية بطـرق            . قطاعاتها التشغيلية بوضوح  
وإذا إستخدم صانع القرار التشغيلي الرئيسي أكثر من مجموعة واحدة من المعلومات القطاعيـة،              . متعددة

 القطاعات التشغيلية للمنشأة، بما في      فقد تحدد عوامل أخرى مجموعة واحدة من العناصر على أنها تشكل          
ذلك طبيعة النشاطات التجارية لكل عنصر ووجود مدراء مسئولين عن هـذه النـشاطات والمعلومـات                

 .المعروضة أمام مجلس اإلدارة
  
بشكل عام، يتوفر في القطاع التشغيلي مديراً للقطاع يكون مسؤوالً بشكل مباشر تجـاه صـانع القـرار                   ٩

ويبقى على إتصال دائم معه لمناقشة النشاطات التشغيلية أو النتائج المالية أو التقديرات             التشغيلي الرئيسي   
وظيفة معينة ولـيس بالـضرورة أن يكـون         " مدير القطاع "ويحدد مصطلح   . أو الخطط الخاصة بالقطاع   

عض ويمكن أن يكون صانع القرار التشغيلي الرئيسي هو أيضاً مدير القطاع لـب            . مديراً ذو مسمى محدد   
وفـي حـال    . وقد يكون مدير واحد هو مدير القطاع ألكثر من قطاع تشغيلي واحد           . القطاعات التشغيلية 

 على أكثر من مجموعة واحدة من عناصر مؤسسة ما رغم وجود            ٥تطبيق الخصائص الواردة في الفقرة      
التي تـشكل   مجموعة واحدة فقط يعتبر مدراء القطاعات مسئولين عنها، فإن مجموعة العناصر تلك هي              

 .القطاعات التشغيلية
  
 على مجموعتين متداخلتين أو أكثر من العناصر التـي          ٥يمكن أن تنطبق الخصائص الواردة في الفقرة         ١٠

ويشار أحياناً إلى هذا الهيكل على أنه شكل من أشـكال المـصفوفة فـي               . يعتبر المدراء مسئولين عنها   
 بعض المنشآت مسئولين عن خطوط إنتاج وخدمات        فعلى سبيل المثال، يكون بعض المدراء في      . التنظيم

ويراجـع صـانع    . متنوعة حول العالم، بينما يعتبر مدراء آخرون مسئولين عن مناطق جغرافية معينـة            
القرار التشغيلي الرئيسي النتائج التشغيلية لكال مجموعتي العناصر بشكل منـتظم، كمـا أن المعلومـات                

في تلك الحالة، ينبغي أن تحدد المنشأة مجموعة العناصـر التـي            و. المالية متاحة حول كال المجموعتين    
 .تشكل القطاعات التشغيلية من خالل الرجوع إلى المبدأ األساسي
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  القطاعات المشمولة في التقارير المالية
  

  -:ينبغي أن تبلغ المنشأة بشكل منفصل عن المعلومات حول كل قطاع تشغيلي ١١

النتائج الناجمة عن تجميع إثنين أو أكثر من تلك القطاعات  أو ١٠-٥تم تحديده وفقاً للفقرات   ) أ(
 ، و١٢وفقاً للفقرة 

 .١٣يتجاوز العتبات الكمية المنصوص عليها في الفقرة   ) ب(
  

  . حاالت أخرى ينبغي فيها اإلبالغ عن معلومات منفصلة حول القطاع التشغيلي١٩-١٤تحدد الفقرات 
  

  معايير التجميع
  

لتشغيلية أداء مالياً مماثالً طويل األجل إذا كان لـديها خـصائص إقتـصادية              غالباً ما تُظهر القطاعات ا     ١٢
فعلى سبيل المثال فإنه من المتوقع أن يكون متوسط هوامش الـربح اإلجماليـة طويلـة األجـل            . مماثلة

وقد يتم تجميع قطاعين تشغيليين     . لقطاعين تشغيليين مماثالً إذا إمتلك القطاعان خصائص إقتصادية مماثلة        
و أكثر في قطاع تشغيلي واحد إذا كان التجميع متوافقاً مع المبدأ األساسي في هـذا المعيـار وكانـت                    أ

  :القطاعات ذات خصائص إقتصادية مماثلة وكانت القطاعات مماثلة في كل من الجوانب التالية

 طبيعة المنتجات والخدمات؛  )أ (

 طبيعة عمليات اإلنتاج؛  )ب (

 ماته؛نوع أو صنف العميل حسب منتجاته أو خد  )ج (

  األساليب المستخدمة لتوزيع منتجاتهم أو تقديم خدماتهم؛ و  )د (

  .طبيعة البيئة التنظيمية إذا كان ممكناً مثل العمل المصرفي أو التأمين أو المرافق العامة  ) ه( 
  

  العتبات الكمية
  

مـن  يتعين على المنشأة اإلبالغ بشكل منفصل عن المعلومات حول القطاع التشغيلي الذي يـستوفي أي                 ١٣
 -:العتبات الكمية التالية

أن يساوي إيراده المبلّغ عنه، بما في ذلك المبيعات إلى العمالء الخارجيين والمبيعات أو   )أ (
أو أكثر من اإليراد الموحد، الداخلي والخارجي، لكافة القطاعات % ١٠التحويالت بين القطاعات، 

 .التشغيلية

أو أكثر من أي المبلغين % ١٠لّغ عنها ما نسبته أن يساوي المبلغ المطلق ألرباحه أو خسائره المب  )ب (
األرباح الموحدة المبلّغ عنها لكافة القطاعات التشغيلية ) ١: (التاليين، أيهما أعلى، بمبلغ مطلق

الخسائر الموحدة المبلّغ عنها لكافة القطاعات التشغيلية التي بلّغت ) ٢(التي لم تبلّغ عن خسارة و 
 .عن خسارة

  .أو أكثر من األصول الموحدة لكافة القطاعات التشغيلية% ١٠أن تشكل أصوله   )ج (
  

يمكن أن تُعتبر القطاعات التشغيلية التي ال تستوفي أي من العتبات الكمية بأنها مشمولة في التقارير 
المالية ويتم اإلفصاح عنها بشكل منفصل في حال اعتقدت اإلدارة بأن المعلومات حول القطاع ستكون 

  .البيانات الماليةمفيدة لمستخدمي 
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قد تدمج المنشأة المعلومات حول القطاعات التشغيلية التي ال تستوفي العتبات الكمية مع المعلومات حول                ١٤
القطاعات التشغيلية األخرى التي ال تستوفي العتبات الكمية إليجاد قطاع مشمول في التقارير المالية فقط               

قتصادية مماثلة وتتشارك في أغلبية معايير التجميـع        في حال كانت القطاعات التشغيلية ذات خصائص إ       
 .١٢المدرجة في الفقرة 

 
مـن إيـراد   % ٧٥إذا شكل إجمالي اإليراد الخارجي المبلغ عنه من قبل القطاعات التشغيلية أقـل مـن           ١٥

حتى وإن لم تحقق    (المنشأة، ينبغي تحديد قطاعات تشغيلية إضافية كقطاعات مشمولة في التقارير المالية            
على األقل من إيراد المنشأة في القطاعات       % ٧٥إلى أن يشمل ما نسبته      ) ١٣معايير المدرجة في الفقرة     ال

 .المشمولة في التقارير المالية
  
 المعلومات حول النشاطات التجارية والقطاعات التشغيلية األخرى غير المشمولة في التقارير            ينبغي دمج  ١٦

بشكل منفصل عن بنود المطابقة األخرى في       " كافة القطاعات األخرى  "المالية واإلفصاح عنها ضمن فئة      
ة القطاعات  كاف"وينبغي وصف مصادر اإليراد المشمول في فئة        . ٢٨المطابقات المطلوبة بموجب الفقرة     

 ".األخرى
  
إذا اعتبرت اإلدارة بأن قطاعا تشغيليا محددا على أنه قطاع مشمول في التقارير المالية في الفترة السابقة                  ١٧

مباشرة هو ذو أهمية متواصلة، ينبغي اإلستمرار في اإلبالغ عن المعلومات حول ذلك القطـاع بـشكل                 
 .١٣يير اإلبالغ المنصوص عليها في الفقرة منفصل في الفترة الحالية حتى وإن لم يعد يحقق معا

  
إذا تم تحديد قطاع تشغيلي على أنه قطاع مشمول في التقارير المالية في الفترة الحاليـة وفقـاً للعتبـات                     ١٨

الكمية، ينبغي إعادة عرض بيانات القطاع لفترة سابقة معروضة ألغراض المقارنـة لـتعكس القطـاع                
ة كقطاع منفصل، حتى وإن لم يحقق ذلـك القطـاع معـايير اإلبـالغ               المشمول حديثاً في التقارير المالي    

 في الفترة السابقة، إال إذا كانت المعلومات الالزمة غير متوفرة وكانـت             ١٣المنصوص عليها في الفقرة     
 .تكلفة إعدادها مرتفعة جداً

  
ا المنـشأة بـشكل     قد يكون هناك حد عملي لعدد القطاعات المشمولة في التقارير المالية التي تفصح عنه              ١٩

ورغم عدم تعيين حـد     . منفصل بحيث تصبح المعلومات القطاعية التي تقع خارج هذا الحد مفصلة للغاية           
 يتعـدى العـشر    ١٨-١٣دقيق، حيث أن عدد القطاعات المشمولة في التقارير المالية بموجب الفقـرات             

 . حد عمليقطاعات، إال أنه ينبغي على المنشأة أن تنظر فيما إذا تم التوصل إلى
  

  اإلفصاح
  
على المنشأة أن تفصح عن معلومات تمكّن مستخدمي بياناتها المالية مـن تقيـيم طبيعـة النـشاطات           ٢٠

 .التجارية التي تشارك فيها وآثارها المالية والبيئة اإلقتصادية التي تعمل فيها
  
 فترة يعـرض بـشأنها   ، على المنشأة أن تفصح عما يلي لكل٢٠ومن أجل تفعيل المبدأ الوارد في الفقرة     ٢١

 -: الشاملدخلالبيان 

 ؛٢٢معلومات عامة كما هو موضح في الفقرة   ) أ(
معلومات حول األرباح أو الخسائر المبلغ عنها للقطاع، بما في ذلك اإليرادات والمصاريف   ) ب(

المحددة المشمولة في األرباح أو الخسائر المبلغ عنها للقطاع وأصول وإلتزامات القطاع وأساس 
 ؛ و٢٧-٢٣ا هو موضح في الفقرات القياس كم
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مطابقات إجمالي إيرادات القطاع وإجمالي أرباح أو خسائر القطاع المبلّغ عنه وأصول   )ج (

وإلتزامات القطاع وبنود القطاع الهامة األخرى مع المبالغ المقابلة للمنشأة كما هو موضح في 

  .٢٨الفقرة 
  

بيان المركز  للمبالغ في للقطاعات المشمولة بيان المركز المالييتطلب إجراء مطابقات بين مبالغ 

وينبغي إعادة بيان المعلومات التي تتعلق . بيان مركزه المالي للمنشأة لكل تاريخ تُعرض فيه المالي

  .٣٠ و٢٩بالفترات السابقة كما هو موضح في الفقرتين 
  

  معلومات عامة
  

 -:على المنشأة أن تفصح عن المعلومات العامة التالية ٢٢

 المستخدمة في تحديد قطاعات المنشأة المشمولة في التقارير المالية بما في ذلك أساس العوامل  ) أ(

فيما إذا إختارت اإلدارة تنظيم المنشأة فيما يخص الفروقات في المنتجات والخدمات أو (التنظيم 

 المناطق الجغرافية أو البيئات التنظيمية أو مجموعة من العوامل وفيما إذا تم تجميع القطاعات

  ، و)التشغيلية مثالً

 .أنواع المنتجات والخدمات التي يستمد منها كل قطاع مشمول في التقارير المالية إيراداته  ) ب(
  

  معلومات حول الربح أو الخسارة واألصول واإللتزامات
  

يتعين على المنشأة اإلبالغ عن قياس أرباح أو خسائر كل قطاع مشمول في التقارير الماليـة وإجمـالي                   ٢٣

ا ينبغي عليها اإلبالغ عن قياس اإللتزامات لكل قطاع مشمول في التقارير المالية إذا كان يتم                كم. أصوله

وعلى المنشأة أن تفصح أيضاً عمـا       . تزويد هذا المبلغ بشكل منتظم إلى صانع القرار التشغيلي الرئيسي         

ي قيـاس أربـاح أو      يلي حول كل قطاع مشمول في التقارير المالية إذا كانت المبالغ المحددة مشمولة ف             

خسائر القطاع الذي يراجعه صانع القرار التشغيلي الرئيسي أو يتم تقديمها بطريقة أخرى إلـى صـانع                 

 -:القرار التشغيلي الرئيسي، حتى وإن لم تكن مشمولة في ذلك القياس ألرباح أو خسائر القطاع

  اإليرادات من العمالء الخارجيين؛  )أ (

  ات التشغيلية األخرى في نفس المنشأة؛اإليرادات من المعامالت مع القطاع  )ب (

  إيراد الفائدة؛  )ج (

  مصروف الفائدة؛  )د (

 اإلستهالك واإلطفاء؛)  هـ (

 ١ من معيار المحاسبة الدولي ٩٧البنود المادية للدخل والمصروف المفصح عنها وفقاً للفقرة   )و (

  ؛)٢٠٠٧كما هو معدل في ( "عرض البيانات المالية"

كات الزميلة والمشاريع المشتركة التي تتم محاسبتها حصة المنشأة في ربح أو خسارة الشر  )ز (

  بأسلوب حقوق الملكية؛

  مصروف أو دخل ضريبة الدخل؛ و  )ح (

 .البنود المادية غير النقدية بإستثناء اإلستهالك واإلطفاء  )ط (
  



  ٨المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 

    التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية                     حق ©  ٨٢٦

يتعين على المنشأة اإلبالغ عن إيراد الفائدة بشكل منفصل عن مصروف الفائدة لكل قطاع مشمول في 
الية إال إذا كانت معظم إيرادات القطاع من الفائدة وكان صانع القرار التشغيلي الرئيسي يعتمد التقارير الم

في المقام األول على صافي إيراد الفائدة لتقييم أداء القطاع وإتخاذ قرارات حول الموارد التي سيتم 
الفائدة مطروحا منه وفي تلك الحالة، قد تبلّغ المنشأة عن صافي إيراد القطاع من . تخصيصها للقطاع

  .مصروف الفائدة وتفصح عن أنها قامت بذلك
  
على المنشأة أن تفصح عما يلي حول كل قطاع مشمول في التقارير المالية إذا كانت المبـالغ المحـددة                    ٢٤

مشمولة في قياس أصول القطاع التي يراجعها صانع القرار التشغيلي الرئيسي أو تُرفـع إليـه بطريقـة                  
  -: حتى وإن لم تكن مشمولة في قياس أصول القطاعأخرى بشكل منتظم،

مبلغ اإلستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة التي تتم محاسبتها بأسلوب حقوق   ) أ(
  و،الملكية

بإستثناء األدوات المالية وأصول الضريبة المؤجلة ١ مبالغ اإلضافات إلى األصول غير المتداولة  ) ب(
 الفقرات "منافع الموظفين" ١٩نظر معيار المحاسبة الدولي أ(وأصول منافع ما بعد التوظيف 

 .والحقوق الناشئة بموجب عقود التأمين) ٥٨- ٥٤
  

  القياس
  
 ينبغي أن يكون مبلغ كل بند مبلّغ عنه من بنود القطاع هو القياس المبلّغ عنه إلى صانع القرار التشغيلي                    ٢٥

وينبغـي أن تكـون     . ع وتقيـيم أدائـه    الرئيسي ألغراض إتخاذ قرارات حول تخصيص الموارد للقطـا        
 التي يتم إجراؤها لدى إعداد البيانـات الماليـة للمنـشأة وتخـصيص اإليـرادات            تالتعديالت والحذوفا 

والمصاريف واألرباح أو الخسائر مشمولة في تحديد أرباح أو خسائر القطاع المـشمول فـي التقـارير                 
ئر القطاع المستخدم من قبل صانع القرار التشغيلي        المالية فقط إذا كانت مشمولة في قياس أرباح أو خسا         

وعلى نحو مماثل، ينبغي اإلبالغ فقط عن تلك األصول واإللتزامات المـشمولة فـي قياسـات         . الرئيسي
. أصول وإلتزامات القطاع والمستخدمة من قبل صانع القرار التشغيلي الرئيسي فيما يتعلق بذلك القطـاع              

، ينبغي تخصيص   ت أو خسائر القطاع المبلّغ عنها واألصول أو اإللتزاما        وإذا تم تخصيص المبالغ ألرباح    
 .هذه المبالغ على أساس معقول

  
إذا إستخدم صانع القرار التشغيلي الرئيسي قياساً واحداً فقط ألرباح أو خسائر القطاع التشغيلي وأصـول                 ٢٦

ص الموارد، ينبغي اإلبالغ عـن  أو إلتزامات القطاع في تقييم أداء القطاع وإتخاذ قرار حول كيفية تخصي   
أما إذا إستخدم صانع القرار التـشغيلي       . ربح أو خسارة وأصول أو إلتزامات القطاع حسب تلك القياسات         

الرئيسي أكثر من قياس واحد ألرباح أو خسائر القطاع التشغيلي وأصول أو إلتزامات القطاع، ينبغي أن                
د اإلدارة بأنها محددة وفقاً لمبادئ القياس األكثر توافقاً مـع           تكون القياسات المبلّغ عنها هي تلك التي تعتق       

 .تلك المقاييس المستخدمة في قياس المبالغ المقابلة في البيانات المالية الخاصة بالمنشأة
  
على المنشأة أن تقدم تفسيراً لمقاييس أرباح أو خسائر القطاع وأصول وإلتزامات القطـاع لكـل قطـاع                   ٢٧

  -:وعلى المنشأة أن تفصح كحد أدنى عما يلي. ماليةمشمول في التقارير ال
  

                                                 
لألصول المصنفة حسب عرض سيولة، تعرف األصول غير المتداولة بأنها األصول التي تتضمن المبالغ التي يتوقع بالنسبة    ١

  . شهراً من تاريخ الميزانية العمومية١٢إستردادها بعد أكثر من 
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 .أساس محاسبة أي معامالت بين القطاعات المشمولة في التقارير المالية  ) أ(

طبيعة أية فروقات بين مقاييس أرباح أو خسائر القطاعات المشمولة في التقارير المالية   ) ب(

إذا لم (ات المتوقفة وأرباح أو خسائر المنشأة قبل مصروف أو دخل ضريبة الدخل والعملي

وقد تتضمن تلك الفروقات السياسات ). ٢٨يكن هذا واضحاً في المطابقات المبينة في الفقرة 

المحاسبية وسياسات تخصيص التكاليف المتكبدة مركزياً الالزمة لفهم المعلومات القطاعية 

  .المبلّغ عنها

قارير المالية وأصول طبيعة أية فروقات بين مقاييس أصول القطاعات المشمولة في الت  ) ج(
وقد تتضمن تلك ). ٢٨إذا لم يكن هذا واضحاً في المطابقات المبينة في الفقرة (المنشأة 

الفروقات السياسات المحاسبية وسياسات تخصيص األصول المستخدمة بشكل مشترك 

  . الالزمة لفهم المعلومات القطاعية المبلّغ عنها

امات القطاعات المشمولة في التقارير المالية وإلتزامات طبيعة أية فروقات بين مقاييس إلتز)   د(
وقد تتضمن تلك ). ٢٨إذا لم يكن هذا واضحاً في المطابقات المبينة في الفقرة (المنشأة 

الفروقات السياسات المحاسبية وسياسات تخصيص اإللتزامات المستخدمة بشكل مشترك 

  .الالزمة لفهم المعلومات القطاعية المبلّغ عنها

طبيعة أية تغيرات عن الفترات السابقة في أساليب القياس المستخدمة في تحديد أرباح أو )  ه(
خسائر القطاع المبلّغ عنها وأثر تلك التغيرات، إن وجدت، على قياس أرباح أو خسائر 

  .القطاع

فعلى سبيل ، طبيعة وأثر أي تخصيصات غير متناسقة للقطاعات المشمولة في التقارير المالية  ) و(
ثال قد تخصص منشأة ما مصروف اإلستهالك لقطاع دون تخصيص األصول القابلة الم

  .لإلستهالك ذات العالقة لذلك القطاع

  
  المطابقات

  

  -:على المنشأة أن تقدم مطابقات لكافة البنود التالية ٢٨

 .إجمالي إيرادات القطاعات المشمولة في التقارير المالية مع إيرادات المنشأة  )أ (

اح أو خسائر القطاعات المشمولة في التقارير المالية مع أرباح أو خسائر إجمالي قياسات أرب  )ب (

لكن إذا خصصت المنشأة . والعمليات المتوقفة) دخل الضريبة(المنشأة قبل مصروف الفائدة 

، )دخل الضريبة(للقطاعات المشمولة في التقارير المالية بنوداً معينة مثل مصروف الفائدة 

جمالي قياسات أرباح أو خسائر القطاعات مع أرباح أو خسائر المنشأة يمكن أن تطابق المنشأة إ
 .بعد تلك البنود

  .إجمالي أصول القطاعات المشمولة في التقارير المالية مع أصول المنشأة  )ج (

إجمالي إلتزامات القطاعات المشمولة في التقارير المالية مع إلتزامات المنشأة إذا تم اإلبالغ عن   )د (

  .٢٣قاً للفقرة إلتزامات القطاع وف

إجمالي مبالغ القطاعات المشمولة في التقارير المالية لكل بند مادي آخر من بنود المعلومات ) ه( 
  .المفصح عنها مع المبلغ المقابل فيما يخص المنشأة
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فعلى سبيل المثال ينبغي تحديد ووصـف       . ينبغي تحديد ووصف كافة بنود المطابقة المادية بشكل منفصل        

ديل مادي ضروري لمطابقة أرباح أو خسائر القطاع المشمول في التقارير المالية مع أربـاح               مبلغ كل تع  

  .أو خسائر المنشأة الناجمة عن سياسات محاسبية مختلفة بشكل منفصل
  

  إعادة بيان المعلومات المبلغ عنها سابقاً
  

ة قطاعاتها المشمولة في    في حال غيرت المنشأة هيكل تنظيمها الداخلي بطريقة تؤدي إلى تغير في تركيب             ٢٩
التقارير المالية، ينبغي إعادة بيان المعلومات المقابلة للفترات السابقة، بما في ذلك الفترات المرحلية، إال               

وينبغـي تحديـد فيمـا إذا كانـت         . إذا كانت المعلومات غير متوفرة وكانت تكلفة إعدادها مرتفعة جداً         

وبعـد  .  إعدادها مرتفعة جداً لكل بند مفرد من بنود اإلفصاح         المعلومات غير متوفرة وما إذا كانت تكلفة      

حدوث تغير في تركيبة قطاعات المنشأة المشمولة في التقارير المالية، عليها أن تفصح عما إذا أعـادت                 

 .بيان البنود المقابلة في المعلومات القطاعية لفترات سابقة
  

 إلى تغير في تركيبة قطاعاتهـا المـشمولة فـي           إذا غيرت المنشأة هيكل تنظيمها الداخلي بطريقة تؤدي        ٣٠

التقارير المالية وإذا لم يعاد عرض المعلومات القطاعية لفترات سابقة، لتعكس التغيير بمـا فـي ذلـك                  

الفترات المرحلية، فعلى المنشأة أن تفصح في السنة التي حدث فيها التغيير عن المعلومـات القطاعيـة                 

م واألساس الحديث للتجزئة، إال إذا كانت المعلومات الالزمة غير متوفرة           للفترة الحالية وفق األساس القدي    
 .وكانت تكلفة إعدادها مرتفعة جداً

  

  اإلفصاحات على نطاق المنشأة   
  

 على كافة المنشآت الخاضعة لهذا المعيار بما في ذلك تلك المنشآت التي تملـك               ٣٤-٣٢تنطبق الفقرات    ٣١

وال يتم تنظيم النشاطات التجارية لبعض المنشآت على أسـاس          . ر المالية قطاعاً واحداً مشموالً في التقاري    

ويمكـن أن  . الفروقات في المنتجات والخدمات ذات العالقة أو الفروقات بين المناطق الجغرافية للعمليات     

تبلَغ القطاعات المشمولة في التقارير المالية للمنشأة عن إيرادات من مجموعة واسـعة مـن المنتجـات                 
مات المختلفة بشكل أساسي، أو قد يقدم أكثر من قطاع واحد من قطاعاتها المشمولة فـي التقـارير            والخد

وعلى نحو مماثل، يمكن أن تحـتفظ قطاعـات المنـشأة           . المالية نفس المنتجات والخدمات بشكل أساسي     

ـ                الء فـي   المشمولة في التقارير المالية بأصول في مناطق جغرافية متنوعة وتبلّغ عن إيرادات مـن عم

مناطق جغرافية مختلفة، أو قد يعمل أكثر من قطاع واحد من قطاعاتها المشمولة في التقارير المالية في                 

 فقط في حال عـدم      ٣٤-٣٢وينبغي تقديم المعلومات المطلوبة بموجب الفقرات       . المنطقة الجغرافية ذاتها  
 . طلوبة بموجب هذا المعيارتقديمها كجزء من معلومات القطاع المشمول في التقارير المالية الم

  

  معلومات حول المنتجات والخدمات
  

يتعين على المنشأة اإلبالغ عن اإليرادات من العمالء الخارجيين لكل منتج أو خدمة أو لكل مجموعة من                  ٣٢

المنتجات والخدمات المماثلة إال إذا كانت المعلومات الالزمة غير متوفرة وكانت تكلفة إعدادها مرتفعـة               

ينبغي أن تستند مبالغ اإليرادات المبلّغ عنها إلـى         . ي هذه الحالة ينبغي اإلفصاح عن تلك الحقيقة       جداً، وف 
  .المعلومات المالية المستخدمة إلصدار البيانات المالية الخاصة بالمنشأة
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  معلومات حول المناطق الجغرافية
  

ا كانت المعلومات الالزمة غير متوفرة      يتعين على المنشأة اإلبالغ عن المعلومات الجغرافية التالية إال إذ          ٣٣

   -:وكانت تكلفة إعدادها مرتفعة جداً

المنسوبة إلى ) ٢(المنسوبة إلى بلد إقامة المنشأة و ) ١(اإليرادات من العمالء الخارجيين   ) أ(
وإذا كانت اإليرادات من العمالء . كافة الدول األجنبية التي تستمد منها المنشأة اإليرادات

سوبة إلى دولة أجنبية منفردة هي إيرادات هامة، ينبغي اإلفصاح عن تلك الخارجيين المن

وعلى المنشأة أن تفصح عن األساس الذي نسبت بموجبه هذه . اإليرادات بشكل منفصل

 .اإليرادات من العمالء الخارجيين إلى الدول المختلفة

جلة وأصول منافع ما  بإستثناء األدوات المالية وأصول الضريبة المؤ٢األصول غير المتداولة  ) ب(

التي تقع في بلد إقامة المنشأة و ) ١(بعد التوظيف والحقوق الناشئة بموجب عقود التأمين 

وإذا كانت األصول . التي تقع في كافة الدول األجنبية التي تحتفظ فيها المنشأة بأصول) ٢(

 .نفصلفي دولة أجنبية منفردة هي أصول هامة، ينبغي اإلفصاح عن تلك األصول بشكل م
  

وينبغي أن تستند المبالغ المبلّغ عنها إلى المعلومات المالية المستخدمة إلصدار البيانات المالية الخاصة 

وإذا كانت المعلومات الالزمة غير متوفرة وكانت تكلفة إعدادها مرتفعة جداً، فإنه ينبغي . بالمنشأة

لمعلومات المطلوبة بموجب هذه الفقرة، وقد تقدم المنشأة، باإلضافة إلى ا. اإلفصاح عن تلك الحقيقة

  .المجاميع الفرعية للمعلومات الجغرافية حول مجموعات الدول

  
  معلومات حول كبار العمالء

  

وإذا كانـت اإليـرادات     . ينبغي على المنشأة أن تقدم معلومات حول مدى اعتمادها على كبار عمالئهـا             ٣٤
أو أكثر من إيرادات المنشأة، فإنـه يتعـين   % ١٠المتأتية من المعامالت مع عميل خارجي واحد تساوي   

على المنشأة أن تفصح عن تلك الحقيقة وعن إجمالي مبلغ اإليرادات من كل عميل كهذا وهوية القطاع أو                  
وال تحتاج المنشأة إلى اإلفصاح عن هوية عميل كبير أو مبلـغ            . القطاعات التي تبلّغ عن هذه اإليرادات     

وألغراض هذا المعيار ينبغي أن تُعتبـر مجموعـة         . ل قطاع من ذلك العميل    اإليرادات التي يبلّغ عنها ك    

المنشآت التي تعلم المنشأة المعدة للتقارير المالية بأنها تخضع لسيطرة مشتركة على أنها عميل واحد، كما                

لـم  والمنشآت التـي تع   ) سواء وطنية أو رسمية أو إقليمية أو محلية أو أجنبية         (ينبغي أن تُعتبر الحكومة     

 .المنشأة المعدة للتقارير المالية بأنها تخضع لسيطرة تلك الحكومة كعميل واحد
  

  اإلنتقال وتاريخ النفاذ
  

 أو بعد   ٢٠٠٩ يناير   ١على المنشأة أن تطبق هذا المعيار في بياناتها المالية السنوية للفترات التي تبدأ في                ٣٥

المنشأة هذا المعيار في بياناتها المالية لفترة       وإذا طبقت   . ويسمح بتطبيق هذا المعيار في وقت مبكر      . ذلك

 .، فعليها أن تفصح عن تلك الحقيقة٢٠٠٩ يناير ١ما قبل 
  

                                                 
 عرض السيولة، تعرف األصول غير المتداولة بأنها األصول التي تتضمن المبالغ التي يتوقع لألصول المصنفة حسب بالنسبة    ٢

  .بعد فترة إعداد التقارير شهراً ١٢إستردادها بعد أكثر من 
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ينبغي إعادة بيان المعلومات القطاعية للسنوات السابقة التي يتم اإلبالغ عنها كمعلومات مقارنة فـي أول                 ٣٦

ا كانت المعلومات الالزمة غير ضرورية      سنة من تطبيق المعيار لتتوافق مع متطلبات هذا المعيار، إال إذ          

 .وكانت تكلفة إعدادها مرتفعة جداً
  
المصطلحات المستخدمة فـي المعـايير      ) ٢٠٠٧كما تم تعديله في عام       (١عدل معيار المحاسبة الدولي      أ٣٦

 هذه  ويجب على المنشأة تطبيق   ). و(٢٣وإضافة لذلك، عدل المعيار الفقرة      . الدولية إلعداد التقارير المالية   
وإذا قامت المنـشأة بتطبيـق      .  أو بعد ذلك   ٢٠٠٩ يناير   ١التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في        

لفترة سابقة، فينبغي تطبيق التعديالت على تلك       ) ٢٠٠٧كما تم تعديله في عام       (١معيار المحاسبة الدولي    
  .الفترة السابقة

 
  

  ١٤سحب معيار المحاسبة الدولي 
  
  ".تقديم التقارير حول القطاعات" ١٤يار محل معيار المحاسبة الدولي يحّل هذا المع ٣٧
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  الملحق أ

  تعريف المصطلحات

  
  .يعتبر هذا الملحق جزءاً ال يتجزأ من هذا المعيار

  
  -: هو عبارة عن أحد عناصر المنشأة  القطاع التشغيلية

                

بما في (تتكبد مصاريف التي تشارك في نشاطات تجارية قد تجني منها إيرادات و  ) أ(
ذلك اإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع عناصر أخرى في نفس 

 ،)المنشأة

التي تتم مراجعة نتائجها التشغيلية بشكل منتظم من قبل صانع القرار التشغيلي   ) ب(
الرئيسي في المنشأة إلتخاذ قرارات حول الموارد التي سيتم تخصيصها للقطاع 

 وتقييم أدائه، و

  .التي تتوفر بشأنها معلومات مالية منفصلة ) ج( 
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  المحلق ب
  تعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية األخرىال

  
.  أو بعد ذلك٢٠٠٩ يناير ١ينبغي أن تُطبق التعديالت الواردة في هذا الملحق للفترات السنوية التي تبدأ في 

ترة سابقة، فإنه ينبغي تطبيق هذه التعديالت فيما يخص تلك الفترة وفي حال طبقت منشأة ما هذا المعيار لف

  .وفي الفقرات المعدلة، يوضع خط تحت النص الجديد ويحذف النص الملغي. السابقة

* * * **   
  

المعايير  في نص ٢٠٠٦لقد تم دمج التعديالت المشمولة في هذا الملحق عندما تم إصدار هذا المعيار في عام 

  . ذات الصلة في هذا الكتابداد التقارير الماليةالدولية إلع
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  ٨موافقة المجلس على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  

 من أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية على إصدار المعيار الدولي إلعداد ١٣ عضواً من أصل ١١وافق 

ونورد آرائهم المعارضة .  جيالرد وليسنرينج إصدارهوعارض السادة". القطاعات التشغيلية "٨التقارير المالية 

  .بعد أساس اإلستنتاجات

  السيد ديفيد تويدي         الرئيس

  توماس إي جونز          نائب الرئيس

  ماري إي بارث

  جورج برونز-هانس

  أنتوني تي كوب

  جان إنجستروم

  روبرت بي غارنيت

  جيلبيرت جيالرد
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  المحتويات
  

  ات حول المعيار الدوليستنتاجأساس اإل
   القطاعات التشغيلية ٨إلعداد التقارير المالية 

  
  الفقرات

  
  ٨إستنتاج-١إستنتاج  المقدمة

 وبيان معايير المحاسبة ١٤الفروقات بين معيار المحاسبة الدولي 
  ١٣١المالية 

  ٥إستنتاج-٤إستنتاج

  ٦إستنتاج  ةث األكاديميونتائج البح
  ٨إستنتاج-٧إستنتاج   مع المستخدمينجتماعاإل

  ١٧إستنتاج-٩إستنتاج   المنهج اإلداريتبني 
  ٢٣إستنتاج-١٨إستنتاج   المعيار تطبيقنطاق
  ٤٧إستنتاج-٢٤إستنتاج  المنهج اإلداريأوجه 

  ٢٦إستنتاج-٢٤إستنتاج  متطلبات قياس محددة لبعض البنود
  ٢٧إستنتاج  لتنظيماتا المصفوفة فينموذج 

  ٢٩إستنتاج-٢٨إستنتاج  العتبات الكمية
  ٣٠إستنتاج  التفاعل بين معايير التجميع والعتبات الكمية

  ٣٣إستنتاج-٣١إستنتاج  تضمين اإلرشادات األمريكية
  ٣٥إستنتاج-٣٤إستنتاج  معلومات حول أصول القطاع

  ٣٨إستنتاج-٣٦إستنتاج  ات القطاعإلتزاممعلومات حول 
  ٤٢إستنتاج-٣٩إستنتاج  مستوى المطابقات

  ٤٥إستنتاج-٤٣إستنتاج  اإلعفاء المتعلق بتفادي األضرار التنافسية
  ٤٧إستنتاج-٤٦إستنتاج  "ممكنغير "تبني مصطلح 

  ٥٨إستنتاج-٤٨إستنتاج  اإلفصاحات على نطاق المنشأة
  ٥٠إستنتاج-٤٩إستنتاج  معلومات جغرافية

  ٥٣اجإستنت-٥١إستنتاج  اإلعفاء من اإلفصاحات على نطاق المنشأة
  ٥٥إستنتاج-٥٤إستنتاج  بلد اإلقامة

  ٥٧إستنتاج-٥٦إستنتاج  المجموع الفرعي لألصول الملموسة غير المتداولة
  ٥٨إستنتاج  معلومات حول كبار العمالء

  ٥٩إستنتاج  مرحليةالمالية المعلومات ال
  ٦٠إستنتاج  ١٣١بيان معايير المحاسبة المالية و الفروقات بين هذا المعيار

  ٦٢إستنتاج-٦١إستنتاج  يةنتقالاإل حكاماأل
    ٨لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ل معارضةاآلراء ال
    المالحق

ات مجلس معايير المحاسبة المالية إستنتاج وأساس عامةالمعلومات الأ   
  ١٣١ حول بيان معايير المحاسبة المالية األمريكي

  

معايير الدولية إلعداد ات حول الستنتاجتعديالت على أساس اإلالب  
  األخرى التقارير المالية 
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  ات حول المعيار الدوليستنتاجأساس اإل
  القطاعات التشغيلية ٨إلعداد التقارير المالية 

  

  .ولكنه ال يشكل جزءاً منه ٨ات هذا وملحقاته المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ستنتاجفق أساس اإلاير
  

  المقدمة
  

 مجلس معايير المحاسبة الدولية في التوصل إلى إعتباراتات هذا ستنتاجلخص أساس اإلي  ١إستنتاج
  مختلفأولىقد و. "القطاعات التشغيلية" ٨ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية فيات ستنتاجاإل

  . أهمية أكبر لبعض العوامل دون غيرهامجلس معايير المحاسبة الدوليةأعضاء 
  

ويتم .  قصير األجل إلى أجندته الفعالةمقاربة إضافة مشروع ٢٠٠٢ سبتمبرالمجلس في قرر     ٢إستنتاج
جهة وضع المعايير في مجلس معايير المحاسبة المالية وهي تنفيذ المشروع بشكل مشترك مع 

ويكمن الهدف من هذا المشروع في تقليل الفروقات بين المعايير الدولية إلعداد . الواليات المتحدة
التي يمكن حلها في وقت قصير نسبياً ر المالية ومبادئ المحاسبة األمريكية المقبولة عموماً التقاري

  .ويمكن تناولها خارج المشاريع الضخمة
  

 التقارير حول تقديم" ١٤ بين معيار المحاسبة الدولي الفروقاتحدد المجلس كجزء من المشروع     ٣إستنتاج
اإلفصاحات حول قطاعات المنشأة " ١٣١األمريكي ية بيان معايير المحاسبة المالو "القطاعات

 التقارير حول تقديم بشأن ةث األكاديميو نتائج البحوقام بمراجعة "عالقةالمعلومات ذات الو
 مع إجتمع، كما ١٣١القطاعات وخاصة تلك المتعلقة بتطبيق بيان معايير المحاسبة المالية 

  .مستخدمي البيانات المالية
  

   ١٣١ وبيان معايير المحاسبة المالية ١٤ار المحاسبة الدولي الفروقات بين معي
  

منشأة إلى  فيها اإلدارة تنظر إلى الطريقة التي ١٣١ تستند متطلبات بيان معايير المحاسبة المالية   ٤إستنتاج
 تتعلق بعناصر العمل التجاري التي تستخدمها اإلدارة  التيمعلوماتال حيث تركز على معينة
 تجزئة ١٤، يقتضي معيار المحاسبة الدولي وبالمقابل.  التشغيليةالمسائلت حول  قراراتخاذإل

عالقة وعلى المناطق الخدمات ذات المنتجات واللمنشأة في قطاعات تعتمد على لالبيانات المالية 
  .الجغرافية

  

منشأة القطاعات   حولإعداد التقارير المالية" ١٤كانت متطلبات بيان معايير المحاسبة المالية     ٥إستنتاج
مماثلة لمتطلبات معيار ، ١٣١يان معايير المحاسبة المالية  وهو البيان السابق لب،"تجاريةال

السياسات بأن تكون قتضى كال المعيارين وعلى وجه الخصوص، ي. ١٤بة الدولي المحاس
ات معلومالتي تدعم  نفس السياسات المحاسبية هيالمعلومات المجزئة  التي تدعمالمحاسبية 

  المتبع فيمنهجال وقد تم انتقاد. المنشأةية تجزئة لمعلومات معلومات القطاعتعتبر الحيث المنشأة، 
 ألنه لم يقدم معلومات حول القطاعات على ١٤ في بيان معايير المحاسبة المالية  القطاعإفصاحات

ردود  وأ بأفعال التنبؤعزز قدرة المستخدم على ت والتي قدهيكل التنظيم الداخلي للمنشأة أساس 
  .يؤثر بشكل ملحوظ على توقعات التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأةأفعال اإلدارة، األمر الذي قد 

  

  ةث األكاديميونتائج البح
  

 بشأن إعداد التقارير المالية حول القطاعات إلى أن تطبيق ةث األكاديميوأشارت معظم نتائج البح    ٦إستنتاج
 إلى الحصول على معلومات أكثر فائدة من المعلومات  أدى١٣١المالية  معايير المحاسبة بيان

 ووفقاً. ١٤بيان معايير المحاسبة المالية وهو التي تم الحصول عليها لدى تطبيق البيان السابق، 
  -:إلى ما يلي ١٣١بيان معايير المحاسبة المالية ب الخاص المنهج اإلداري أدى، للبحوث

 لّغ عنها وتقديم معلومات أكثر؛زيادة عدد القطاعات المب  ) أ(
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 تمكين المستخدمين من رؤية المنشأة من وجهة نظر اإلدارة؛  )ب (

ت المناسب من أجل إعداد التقارير  في الوقيةقطاعتمكين المنشأة من تقديم معلومات   )ج (
 ؛المرحلية الخارجية بتكلفة متزايدة منخفضة نسبياً

   األخرى؛ و ة السنويريراالتقصاحات  اإلدارة أو إفمناقشات وتحليالتتعزيز التوافق مع   )د (

  .مقاييس متنوعة ألداء القطاعتقديم )    ه(  
  

   مع المستخدمينجتماعاإل
  

ات مع مستخدمي البيانات إجتماع  ناقش المجلس إعداد التقارير المالية حول القطاعات في عدة ٧إستنتاج
 ١٣١عايير المحاسبة المالية بيان مب المتعلق المنهج اإلداريودعم معظم المستخدمين . المالية

 منهجاً سيمكّن من  على وجه التحديددعم المستخدمونو. لألسباب المذكورة في الفقرة السابقة
  .في التقارير المالية المرحلية القطاعيةمعلومات المزيد من التقديم 

  
ض في مسودة اته كمسودة عرإقتراحوبالتالي، قرر المجلس اعتماد المنهج األمريكي ونشر   ٨إستنتاج

 ١٩وكان الموعد األخير لتقديم التعليقات هو . ٢٠٠٦ يناير في "القطاعات التشغيلية" ٨العرض
 الردود، أصدر المجلس المعيار إستعراضوبعد .  رسالة تعليق١٨٢ المجلس إستلمو. ٢٠٠٦ مايو

  .٢٠٠٦ نوفمبر في ٨الدولي إلعداد التقارير المالية 
  

  المنهج اإلداريتبني 
  

 الرئيسيةأن المنافع إلى  ٨ ات الوارد في مسودة العرضستنتاج أساس اإلضمن المجلس أشار    ٩جإستنتا
  -: هي كالتالي١٣١ بيان معايير المحاسبة المالية في المنهج اإلداريلتبني 

 تتطابق مع تقارير اإلدارة المرحلية؛ عن القطاعات التي المنشآتستبلّغ   )أ (

 اً مع األجزاء األخرى في تقاريرهاأكثر توافق يةقطاعستبلّغ المنشآت عن معلومات   )ب (
 السنوية؛

 ستبلّغ بعض المنشآت عن المزيد من القطاعات؛ و  )ج (

  .ستبلّغ المنشآت عن معلومات قطاعية أكثر في التقارير المالية المرحلية  )د (
  

 أن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية المقترح سيقلل  إلى المجلسأشاروباإلضافة إلى ذلك، 
معلومات اليستخدم س حيث أنهمن تكلفة تقديم معلومات مجزئة بالنسبة للعديد من المنشآت 

  . اإلدارةإستخدام لغرض إعدادهايتم  التي يةالقطاع
  

، واعتبروا هذا المنهج مناسباً المنهج اإلداري مسودة العرض تبني على نالمجيبودعم معظم  ١٠إستنتاج
 المنهج اإلداري أن  إلىالمجيبون هؤالء أشارو.  ١٤لي وأفضل من منهج معيار المحاسبة الدو

 عمليات المنشأة من نفس وجهة إستعراضب التقارير حول القطاعات يسمح للمستخدمين تقديمفي 
 سيعزز ١٤أن منهج معيار المحاسبة الدولي على الرغم من و أنه أشاروا إلىكما . نظر اإلدارة

 التي تتوافق مع المعايير يةمعلومات القطاعالاإلبالغ عن  من المنشآت يتطلب حيثقابلية المقارنة 
 يةمعلومات القطاعالتتطابق بالضرورة مع اإلفصاحات لن  إال أنالدولية إلعداد التقارير المالية، 

  .في صنع القرارات والمستخدمة  بها اإلدارةتم تبليغالتي 
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من  أنه ينبغي تحقيق المقاربةاروا إلى أش، حيث المنهج اإلداري اآلخرون المجيبونوعارض  ١١إستنتاج
ومن وجهة . ١٤ إلى معيار المحاسبة الدولي ١٣١خالل تغيير بيان معايير المحاسبة المالية 

نظرهم، يعتبر المنهج األخير أفضل ألنه يوفر قابلية مقارنة المعلومات عبر المنشآت من خالل 
  .ت القطاعاإلتزام وأصول وونتائج ومصاريف ات إيرادمقاييستحديد 

  
 ولكنهم عارضوا ،قطاعتحديد أصول ال في المنهج اإلداري آخرون على مجيبونومع ذلك، وافق  ١٢إستنتاج

وعلى وجه الخصوص، كان لديهم . قياس اإلفصاحات المتنوعة حول القطاعاتهذا المنهج في 
ت إختلفتثمرين إذا  سيولد منفعة هامة للمسداخلياًكان نشر المبالغ المبلّغ عنها ما إذا فيحول شك 
  .هذا المعيارفي مبالغ ال المبالغ عن تلك

  
أنه إذا أمكن إعداد المبالغ بموجب هذا المعيار بشكل موثوق وفي الوقت  إلى  المجلسأشار ١٣إستنتاج

المعلومات أكثر سيوفر فإن ذلك المنهج ، المنهج اإلداري إستخدامالمناسب للقطاعات المحددة ب
في الوقت  المبالغ بموجب هذا المعيار ه ال يمكن دائما إعدادأنب  الحظالمجلس إال أن. فائدة

  .  إلعداد التقارير المرحليةالمناسب
  

 أرباح أو خسائر وأصول مقاييستفسير فيما يخص متطلبات هذا المعيار إلى  المجلس أشاركما  ١٤إستنتاج
وكان . ت المالية الخاصة بالمنشأة المبالغ المعترف بها في البيانامع ومطابقة مبالغ القطاعالقطاع 

ساس الذي تم تحديد مبالغ أن المستخدمين سيكونون قادرين على فهم وتقدير األمقتنعا بالمجلس 
  . عليه بالشكل المناسببناءاً القطاع

  
 قطاعية قدرة المنشآت على إعداد معلومات وخصوصا، المنهج اإلداري المجلس بأن مزايا إستنتج ١٥إستنتاج

ية إحتمالن ع أي مساوئ ناشئة تفوق في التقارير المالية المرحلية، لتضمينها ت المناسبفي الوق
المعايير الدولية إلعداد التقارير الملتزمة بمحاسبية غير السياسات لاإلبالغ عن القطاعات وفقاً ل

  .المالية
  

 ١٣١ير المحاسبة الدولية ونظراً لدعم المجلس لمبادئ المنهج اإلداري الذي يقتضيه بيان معاي  ١٦إستنتاج
أن الطريقة األبسط واألكثر كماالً لتحقيق بوأهداف مشروع المقاربة قصير األجل، قرر المجلس 

  .يار في هذا المع١٣١ نص بيان معايير المحاسبة المالية إستخدام  من خاللالمقاربة ستكون
  

بيان معايير المحاسبة ب المتعلقداري  المنهج اإلحول مجلس معايير المحاسبة المالية ترد آراء  ١٧إستنتاج
وبما أن المجلس قد . ١٣١ الملحقان بالبيان اتستنتاج وأساس اإلالعامةمعلومات ال في ١٣١المالية 

ات المتعلقين بمجلس معايير ستنتاج وأساس اإلالعامةمعلومات ال عرضلمنهج، تم اتبنى هذا 
 القليلة اتختالفاإل ويشار إلى. ات هذاستنتاج أساس اإلضمنالواردة في الملحق أ المحاسبة المالية 

في الفقرة  التي أضافها المجلس إلى هذا المعيار ١٣١ بيان معايير المحاسبة المالية عن
  .أدناه" ٦٠إستنتاج"

  

  المعيارتطبيق نطاق 
  

ها  توسيع نطاق هذا المعيار ليشمل كافة المنشآت التي لدي٨  المجلس في مسودة العرضإقترح ١٨إستنتاج
إلى  المجلس وأشار. المنشآت التي يتم تداول أوراقها الماليةفقط مساءلة عامة بدالً من أن يشمل 

 حالياً في مشروع منفصل خاص بالمجلس قيد النظرأن تبني التعريف المقترح للمساءلة العامة 
غي ومع ذلك، قرر المجلس بأنه ينب.  ألوانهسابقاًحول المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم كان 

 واسعة من لمجموعةية إئتمان بصفةتوسيع نطاق المعيار ليشمل المنشآت التي تحتفظ بأصول 
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 المجلس بأن مشروع المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم هو السياق إستنتجو. الجهات األخرى
 التقارير حول القطاعات تقديمتوسيع نطاق متطلبات سيتم كان ما إذا في  ضمنهاألكثر مالئمة ليقرر

  .ل منشآت أخرىشميل
  

بأنه ال ينبغي توسيع نطاق هذا المعيار حتى يتوصل  ٨ ن على مسودة العرضعلّق بعض المجيبو ١٩إستنتاج
في مشروع " المساءلة العامة"وتعريف " يةئتمان اإلالصفة" حول تعريف إستنتاجالمجلس إلى 

ى التوضيح  إليحتاجان ين المصطلحينأن هذب وناقشوا. المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم
  .والتعريف

  
وافق المجلس على هذه األمور وقرر بأنه ال ينبغي تطبيق هذا المعيار على المنشآت التي تحتفظ   ٢٠إستنتاج

 أن تكون المنشآت المعرضة للمساءلة العامة ضرورةب قرأغير أنه .  يةإئتمانمعينة بصفة بأصول 
 مستقبلي على نطاق هذا المعيار ليشمل  تعديلإقتراحمشمولة في نطاق هذا المعيار وأنه ينبغي 

 في مشروع المنشآت صحيحتعريف  وضع يتم  أنإلىالمنشآت المعرضة للمساءلة العامة 
وقت ذاته الذي ستعرض فيه مسودة عرض التعديل في الولذلك، سي. صغيرة ومتوسطة الحجمال

  . متوسطة الحجمالصغيرة واللمعيار المقترح لمشروع المنشآت عرض ا
  

 المتعلق عفاءاإل أن يشمل هذا المعيار ضرورة ٨ ن على مسودة العرضي عدد من المجيبإقترح ٢١نتاجإست
 حيث منحت هذه الفقرة إعفاء .١٤ معيار المحاسبة الدولي من ٦ في الفقرة  الواردبنطاق التطبيق

 عندما يحتوي لشركة األملات في البيانات المالية المنفصلة من إعداد التقارير المالية حول القطاع
ووافق . شركة األموحدة والبيانات المالية المنفصلة للمالية المالمالي على البيانات التقرير ال

  . على أسس عمليةبناءاًالمجلس على أن هذا اإلعفاء مناسب 
  

 منها تطبيق هذا ليس مطلوب  مات منشأةإختار بأنه إذا ٨ المجلس في مسودة العرضإقترح ٢٢إستنتاج
التي تلتزم بالمعايير الدولية إلعداد  في البيانات المالية يةمعلومات القطاعالاإلفصاح عن  ،المعيار

بأن وعلّق المجيبون .  بمتطلبات هذا المعيارلتزاماإل تلك المنشأة فإنه يطلب من ،التقارير المالية
 لتزامأن طلب اإلأشار المجيبون إلى على سبيل المثال ف. هذا كان مقيداً بشكل غير ضروري

 من اإلفصاح طوعاً عن معلومات تطبيقه تقع خارج نطاق  التيمنشأةالالكامل بهذا المعيار سيمنع 
 المجلس إستنتجو.  عن أرباح أو خسائر القطاعأيضاًح لقطاعات دون اإلفصاالخاصة بامبيعات ال

ون إثارة  على أساس طوعي دالقطاعيةمعلومات البأنه ينبغي أن تكون المنشأة قادرة على تقديم 
 معلومات اهذا المعيار طالما أنه لم يشار إلى اإلفصاح على أنهب بشكل كامل لتزامالحاجة إلى اإل

  .قطاعية
  

المقترح  نطاق هذا المعيار  توضيح ما إذا تضمن٨ن على مسودة العرضي طلب أحد المجيب٢٣إستنتاج
 حصة تتضمنلية مدرجة، ولكنها البيانات المالية الموحدة لمجموعة ال تملك شركتها األم أدوات ما

وقرر المجلس بأنه ينبغي أال يتضمن النطاق  .ذات ديون مدرجةشركة تابعة  أو * مدرجةأقلية
أشار المجلس كما .  على ذلكبناءاًمثل هذه البيانات المالية الموحدة وأنه ينبغي توضيح النطاق 

  ". حصة السهم من األرباح "٣٣توضيح نطاق معيار المحاسبة الدولي كذلك أنه ينبغي إلى 
  

                                                 
المعدل الشذي عدل " البيانات المالية الموحدة والمنفصلة "٢٧ أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار ٢٠٠٨ في يناير   *

  ".الحصة غير مسيطرة" بـ " حقوق األقلية"
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  يأوجه المنهج اإلدار
  

  

   لبعض البنود محددةقياسمتطلبات 
  

  

هذا المعيار  أن يحيدينبغي   كانما إذافي  إلى التعليق حول٨ في مسودة العرض المجلسدعا ٢٤إستنتاج
 من خالل وضع متطلبات ١٣١لمالية المقترح عن المنهج اإلداري في بيان معايير المحاسبة ا

يحدد قياس المصطلحات  منهجاً ٨  ودعم بعض المجيبون على مسودة العرض.معينةياس لبنود ق
ات القطاع من أجل تعزيز قابلية إلتزامالرئيسية مثل إيرادات ومصاريف ونتائج وأصول و

وعارض المجيبون اآلخرون أي حياد عن بيان . شآت التي تعد تقارير ماليةالمقارنة بين المن
 من شأنها أن تلغي على أساس أن القياسات المحددة لبنود معينة ١٣١ة المالية معايير المحاسب

  .المنافع الرئيسية للمنهج اإلداري
  

ات إلتزام القطاع وأصول وأرباح أو خسائر مقاييسأن توضح المنشأة بيقتضي هذا المعيار   ٢٥إستنتاج

معترف بها في البيانات المالية  المبالغ المعالقطاع وأن تقوم بمطابقات إلجمالي مبالغ القطاع 

ويعتقد المجلس أن مثل هذه المطابقات ستمكّن المستخدمين من فهم وتقدير األساس الذي . لمنشأةل

أن تحديد قياس هذه المبالغ سيكون إلى  المجلس أشاركما .  عليهبناءاًتم تحديد مبالغ القطاع 

 األمر الذي سيتطلب وقتاً وتكلفة إضافيين ١٣١يداً عن متطلبات بيان معايير المحاسبة المالية احم

  .القطاعيةوسيكون غير متوافق مع منظور اإلدارة فيما يتعلق بالمعلومات 
  

ات إلتزام وأصول وونتائج محددة إليرادات ومصاريف مقاييس يقتضيولذلك، قرر المجلس أال   ٢٦إستنتاج

  .القطاع
  

  اتلتنظيما المصفوفة فينموذج 
  

 ات، بأنه يمكن تحديد أكثر من مجموعة واحدة من القطاع٨ لمجلس في مسودة العرض اإقترح  ٢٧إستنتاج

 ينبغي أن تكون العناصر التي مثالًف المصفوفة في التنظيم  عندما تستخدم المنشآت نموذجوذلك

 بان بعض المجيبون وأوضح. تعتمد على المنتجات والخدمات هي األساس للقطاعات التشغيلية

 في التنظيمات المعقدة الكبيرة وأن بشكل شائعستخدم تُ على شكل مصفوفةة الهياكل التنظيمي

.  مع المنهج اإلداريلم يكن متوافقاً العناصر التي تعتمد على المنتجات والخدمات إستخدامتفويض 

لقطاعات ل، يقتضي هذا المعيار إجراء تحديد وعليه. وافق المجلس على وجهة النظر هذهقد و

  .ع إلى المبدأ األساسي في هذا المعيارالتشغيلية بالرجو
  

  العتبات الكمية
  

. كمية لتحديد القطاعات المشمولة في التقارير المالية عتبات ٨ العرض المجلس في مسودة إقترح  ٢٨إستنتاج

قائم على القواعد بدالً من منهج قائم  المتطلبات تمثل تبني منهج هذهن بأن ي بعض المجيبوناقش
قد يؤدي % ١٠ عتبة بنسبة تضمينن بأن يإلضافة إلى ذلك، علّق بعض المجيبوبا. على المبادئ

  .  أخرىمجاالتإلى أمر ال سابق له في مجال تحديد األهمية النسبية في 
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 إال أن.  يقتضي اإلفصاح عن أي قطاع تشغيلي مادي بشكل منفصلفي منهج المجلس بحث ٢٩إستنتاج

.  يتعلق باإلفصاحشكوك حول معنى األهمية النسبية فيماية وجود إحتمالقلقاً بشأن كان المجلس 

يير المحاسبة  صياغة بيان معا بمثابة تغيير كبير عن سيكون مثل هذا المتطلبوعالوة على ذلك

 مجموعة من الكلمات المفهومة يتراوح بين كان المجلس قلقاً بأن التغيير قد ولذلك. ١٣١المالية 

إلى مبدأ من المحتمل أن يحدث  ١٣١عايير المحاسبة المالية والمألوفة التي تتقارب مع بيان م

  . بالعتبات الكميةحتفاظ قرر المجلس اإلوعليه. اللبس
  

  التفاعل بين معايير التجميع والعتبات الكمية
  

أن تصنيف معايير التجميع للقطاعات التشغيلية والعتبات الكمية من أجل تحديد بن يعلّق أحد المجيب  ٣٠إستنتاج
الشكل  إال أن. ٨اعات المشمولة في التقارير المالية كان غير واضح في مسودة العرضالقط

 العتبات هي أهم منإلى أن معايير التجميع  إرشادات التنفيذ يشير من" ٧تنفيذ " في الفقرةالوارد
 كانت واضحة ألن ١٣١أن صياغة بيان معايير المحاسبة المالية إلى  المجلس أشاركما . الكمية
 تحدد العتبات الكمية ومن ثم". قطاع تشغيلي واحد"رة المتعلقة بالتجميع تشير إلى التجميع في الفق

 مصطلحوتم إدخال . قطاعات مشمولة في التقارير الماليةعبارة عن هي التي القطاعات التشغيلية 
  . هذا المعيارمن ١٢ في الفقرة "تشغيلي"

  

  تضمين اإلرشادات األمريكية
  

 العملية التي نشأت من تطبيق بيان معايير مشاكلللمدى تناول هذا المعيار المجلس ناقش  ٣١إستنتاج
 ١٣١ األسئلة واألجوبةالمجلس بعين االعتبار وأخذ .  في الواليات المتحدة١٣١المحاسبة المالية 

" ١٣١إرشادات حول تطبيق البيان : المعلومات القطاعية": مجلس معايير المحاسبة الماليةالتابعة ل
ما إذا كان ينبغي تجميع القطاعات فيتحديد "  فريق عمل القضايا الناشئة التابعة ل٠٤-١٠ القضيةو

  . " العتبات الكميةتستوفيالتشغيلية التي ال 
  

 تجميع القطاعات التشغيلية  التابعة لفريق عمل القضايا الناشئة موضوع٠٤- ١٠القضية ناول تت  ٣٢إستنتاج
قتضي تجميع العتبات الكمية فقط في حال كان التجميع متوافقاً ت إذ .يةتستوفي العتبات الكمالتي ال 

، وإذا كان لدى القطاعات ١٣١مع الهدف والمبادئ األساسية لبيان معايير المحاسبة المالية 
 ذاتها، وإذا اشتركت القطاعات بأغلبية معايير التجميع المدرجة في الفقرة اإلقتصاديةالخصائص 

ووافق المجلس على المنهج المعتمد في . ١٣١معايير المحاسبة المالية  بيان من) ه(-)أ(١٧
  .مين نفس المتطلب في هذا المعيار أنه ينبغي تضإستنتج و٠٤-١٠القضية 

  
إرشادات : يةمعلومات القطاعال "مجلس معايير المحاسبة الماليةالتابعة ل ١٣١ إن األسئلة واألجوبة  ٣٣إستنتاج

 مجلس موظفينظر عرض وجهات إرشادات تنفيذ تعبارة عن   هي"١٣١حول تطبيق البيان 
وبما أنه لم . ١٣١بيان معايير المحاسبة المالية ب تتعلق أسئلة معينة حولمعايير المحاسبة المالية 

، قرر المجلس عدم تضمين هذه المادة في لس معايير المحاسبة المالية من قبل مجايتم إصداره
  .هذا المعيار

  

  ل القطاعومعلومات حول أص
  

 يمكن توقع قياس أرباح أو خسائر القطاع في كل  من أنهرغموعلى (  العديد من المجيبينأشار  ٣٤إستنتاج
  الخدماتيةالقطاعات، وخاصة في إلى أن قياس أصول القطاع ال يكون متوفر دائماً )تقرير داخلي

أنه ينبغي بالمجيبون  إقترحو. أو القطاعات األخرى التي تستخدم األصول المادية بشكل قليل
 فقط في حال رفعت هذه المبالغ إلى صانع هذه الحاالتاإلفصاح عن قياس أصول القطاع في 

  .الرئيسي بشكل منتظمالتشغيلي القرار 
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إلى أن طلب اإلفصاح عن قياس أصول القطاع فقط عند مراجعة هذا القياس من  المجلس أشار ٣٥إستنتاج
. ١٣١عن بيان معايير المحاسبة المالية  حيادالإلى سيؤدي سي الرئيالتشغيلي صانع القرار قبل 

 المجلس أنه إستنتج ولذلك . وأصول القطاعأرباح أو خسائر أدنى عن اًكما دعم المجلس إفصاح
اع لكافة القطاعات جمالي أصول القطأرباح أو خسائر القطاع وإ مقاييسينبغي اإلفصاح عن 

  .التشغيلي الرئيسي من قبل صانع القرار المقاييسذه  همراجعة يتم  كانما إذابغض النظر ع
  

  ات القطاعإلتزاممعلومات حول 
  

ات القطاع بسبب عدم وجود مثل هذا المتطلب في إلتزام اإلفصاح عن ٨لم تقترح مسودة العرض  ٣٦إستنتاج

 أساس من ٩٦األسباب وراء ذلك مذكورة في الفقرة و. ١٣١بيان معايير المحاسبة المالية 

 أساس في "أ" تحت عنوان الملحقالمشمول ، ١٣١ بيان معايير المحاسبة المالية حولات تنتاجساإل

  .ات هذاستنتاجاإل
  

ات إلتزامبأن تفصح كل منشأة عن معلومات حول يقضي ن إضافة متطلب ي بعض المجيبإقترح  ٣٧إستنتاج

. تشغيلي الرئيسيالالقطاع، في حال رفع مثل هذه المعلومات بشكل منتظم إلى صانع القرار 

ل مجيبون فضات القطاع ستكون مفيدة للمستخدمين، بينما إلتزامالمعلومات حول وأشاروا إلى أن 

  .معلومات حول صافي أصول القطاع بدالً من إجمالي أصول القطاعتقديم آخرون 
  

وتخصيص لمنشأة قطاعات اات القطاع في تقييم أداء إلتزام دراسة أنه في حال  إلى المجلسأشار  ٣٨إستنتاج
وجود إلى  المجلس أشاركما .  مع المنهج اإلدارياً، سيكون مثل هذا اإلفصاح متوافقلهاالموارد 

 قرر المجلس وعليه. دعم لهذا اإلفصاح من قبل بعض المعلقين وخاصة مستخدمي البيانات المالية
بشكل منتظم إلى صانع رفع  المبالغ تُتلكات القطاع إذا كانت إلتزام اإلفصاح عن قياس يتطلبأن 

 عن بيان معايير المحاسبة المالية حياد هذا المتطلب سيؤدي إلى رغم أنالرئيسي التشغيلي القرار 

١٣١.  
  

  مستوى المطابقات
  

 في مبالغ القطاع المشمول مطابقات إلجمالي  تقديم على المنشأةهأنب ٨ سودة العرضت مإقترح ٣٩إستنتاج
 بها المنشأة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التي تعترفمبالغ ال معالتقارير المالية لبنود معينة 

نها لم تقترح مثل هذه المطابقات للقطاعات المنفردة المشمولة في التقارير أ  إالالتقارير المالية،

  .المالية
  

. ترحةعبر العديد من المجيبين عن قلقهم بشأن مستوى التفاصيل التي تقدمها المطابقات المق  ٤٠إستنتاج
 على أساس المعلومات القطاعيةح هذا المعيار بقياس المعلومات وناقشوا بأنه في حال سم

ينبغي أن يقتضي مطابقات للقطاعات المنفردة المشمولة في التقارير المالية بين فإنه  ،اإلدارية

بالمعايير الدولية  الملتزمةتم قياسها وفقاً للسياسات المحاسبية يمبالغ القطاع والمبالغ المكافئة التي 
أن مطابقة إجمالي مبالغ القطاعات المشمولة في بوأضافوا . في المنشأةإلعداد التقارير المالية 

  .ال توفر معلومات مفيدةفقط  المبالغ المعروضة في البيانات المالية معالتقارير المالية 
  

من كون يبقات األكثر تفصيالً لن دعم مجيبون آخرون المطابقات المقترحة على أساس أن المطا  ٤١إستنتاج

التي أن التكاليف اإلضافية باعتقدوا  كما .مربكةقد تكون بل  بالنسبة للمستخدمين السهل فهمها
  .لم تكن مبررةمنشآت التي تعد التقارير المالية تتكبدها ال
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ل في التقارير أن متطلب تقديم مطابقات على مستوى القطاع المنفرد المشموإلى  المجلس أشار ٤٢إستنتاج

 األول وفقاً للتدابير الداخلية واآلخر وفقاً -المالية سيؤدي حتماً إلى تقريرين كاملين حول القطاع

 المجلس أن تكلفة تقديم مجموعتين من المعلومات إستنتجو. للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

  . المتأتية ستفوق المنافعيةالقطاع
  

  دي األضرار التنافسيةفاالمتعلق بتاإلعفاء 
  

 هذا المعيار إذا كان من جوانب معينة ضمنالمنشآت  إعفاء ما إذا كان ينبغيفيناقش المجلس   ٤٣إستنتاج

في  المجلس وقد بحث.  في قيمة المساهمتدنييتعلق بالمنافسة أو اإلفصاح قد يتسبب في ضرر 
 أو لتزاماإل"اح على أساس  من المنشآت تقديم أسباب عدم اإلفصيتطلب يمكن أن منهج بديل

  ".التفسير
  

سيكون غير مناسب ألنه سيوفر " بتفادي األضرار التنافسية"أن اإلعفاء المتعلق ب المجلس إستنتج ٤٤إستنتاج

 تعاني على األرجح لنأن المنشآت إلى  المجلس أشارو.  الواسع بهذا المعيارلتزاموسيلة لعدم اإل

 المطلوبة حيث أن معظم المنافسين يملكون مصادر من األضرار التنافسية من اإلفصاحات

  .غير بياناتها الماليةمعينة للحصول على معلومات مفصلة حول منشأة 
  

 الصغيرة الشركات المدرجة ستقلل من أهميةأن متطلبات هذا المعيار على  أيضاًعلّق المجيبون  ٤٥إستنتاج

بأن ليس من  المجلس وأوضح. المعيارا ذالشركات غير المدرجة التي تقع خارج نطاق هب مقارنة

  .  المختلفة إلدراج المنشأةمساوئال /المزايا ه النظر فيإختصاص
  

  "غير ممكن"تبني مصطلح 
  

سمح للمنشآت بعدم إعطاء ي كان سابقاً  عن قلقهم بأنه٨ مسودة العرضن على عبر بعض المجيبو ٤٦إستنتاج

كانت "....إذا مات والمناطق الجغرافية إفصاحات على نطاق المنشأة حول المنتجات والخد

وأشاروا إلى أن االختبار الذي ". جداًإعدادها مرتفعة تكلفة كانت المعلومات الالزمة غير متوفرة و

 كما هو محدد في معيار المحاسبة هو عدم إمكانية الحدوث على عدم اإلفصاح ينبغي تطبيقه
  . "ةعرض البيانات المالي" ١الدولي 

  
 بيان معايير معالمقاربة تحقيق  تضمن ٨ أن الصياغة في مسودة العرض إلى المجلسشارأ ٤٧إستنتاج

 في معيار المحاسبة معرفكما هو " غير ممكن"مصطلح  إستخداموسيغير . ١٣١ة المالية المحاسب
 قرر المجلس لذلك. ١٣١ن معايير المحاسبة المالية  عن بياحياد المتطلب وسيؤدي إلى ١الدولي 

  .٨ بصياغة مسودة العرضحتفاظاإل
  

  اإلفصاحات على نطاق المنشأة
  

  معلومات جغرافية
  

أن تفصح المنشأة عن المعلومات الجغرافية حول األصول غير المتداولة بالمعيار هذا يقتضي  ٤٨إستنتاج
على  أيدوا اإلفصاح ممن بعض المجيبون أبداها تعليقات  في المجلسوبحث. محددة بنود إستثناءب

 من اإلفصاح عن بنود معينةلمجيبين آخرين طلبوا فيها ، وتعليقات دولة على حدةل  كأساس
الذين أبدوا تحفظات حول المتطلب المقترح المتعلق البعض المعلومات الجغرافية، وتعليقات 

  . بلد اإلقامة عنبإفصاح
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حملة انشر ما " دولة يعرف باسم ٥٠ من أكثر من مؤسسة ٣٠٠ ما يزيد عن بين لب تحالفاط ٤٩إستنتاج
إضافياً على أساس كل دولة على بأن يتم توسيع نطاق هذا المعيار ليطلب إفصاحاً " تقوم بدفعه

وسيكون الهدف من هذا اإلفصاح اإلضافي تشجيع شفافية أكبر في إدارة المبالغ التي تدفعها . حدة
.  التي تعتبر غنية بالموارديةنتقالاإلقطاعات النفط والغاز والتعدين للحكومات في الدول النامية أو 

 تلك الشركات للحكومات محددة تقدمها أن نشر دفعات في وجهة نظر رعاة الحملة وتتلخص
  .يصب في مصلحة كافة مستخدمي البيانات المالية

  
 بيان معايير بحيث ينسجم مع مشروع مقاربة قصير األجل ضمن إعدادهبما أن هذا المعيار يتم   ٥٠إستنتاج

 أثارتهاناول القضايا التي ت أن يال ينبغيالمعيار  ، قرر المجلس بأن هذا١٣١مالية سبة الالمحا
 المجلس إذ يعتقد. على أساس كل دولة على حدةفصاحات اإلالمتعلقة ب" تقوم بدفعهانشر ما "حملة 

 مثل ،مع الجهات التي تشترك حالياً في قضايا مماثلةالمزيد من النقاش أن هذه القضايا تستحق ب
مم المتحدة ومجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي األ

  .وبنوك التنمية اإلقليمية ومنتدى االستقرار المالي
  

  اإلعفاء من اإلفصاحات على نطاق المنشأة
  

. ٨مسودة العرض تلك المقترحة في  العديد من المجيبين إفصاحات جغرافية مختلفة عنإقترح  ٥١إستنتاج
 إجرائهااإلفصاحات حسب المناطق الجغرافية بدالً من إجراء على سبيل المثال، فضل البعض 

باإلضافة إلى  األرباح أو الخسائر عناإلفصاح الجغرافي حسب الدولة، بينما فضل آخرون 
ول البعض بأنه ينبغي القيام باإلفصاحات حوجهة نظر  بينما كانت. األصول غير المتداولة

اإلفصاح عن األصول ضرورة ونصح مجيبون آخرون ب. األصول المتداولة وغير المتداولة
ن عن وجهة النظر التي بعض المجيبووعبر . المالية باإلضافة إلى األصول غير المتداولة

 تُراجع المبالغ ن األصول غير المتداولة إذا لم تكن تلكتتلخص في أنه ال ينبغي طلب اإلفصاح ع
  .الرئيسيالتشغيلي نع القرار من قبل صا

  
بيان معايير المحاسبة الواردة في متطلبات ال تبني ٨ مسودة العرضصياغةقرر المجلس لدى   ٥٢إستنتاج

ايير المحاسبة  بيان معحولات ستنتاج من أساس اإل١٠٧-١٠٤وتعرض الفقرات . ١٣١المالية 
  .لوبة اإلفصاحات الجغرافية المطالسبب األساسي وراء ١٣١المالية 

  
  إلى المجلسأشارو. أياً من اإلفصاحات البديلة المقترحةبشكل واسع ولم تدعم ردود المستخدمين   ٥٣إستنتاج

 المجلس إستنتج لذلك. القيام بذلكلها حرية أن المنشآت التي ترغب في إعطاء معلومات إضافية 
  .١٣١ المالية أنه ال ينبغي تغيير متطلب اإلفصاح المقتبس من بيان معايير المحاسبة

  

  بلد اإلقامة
  

أكد بعض المجيبون على أن اإلفصاحات المتعلقة ببلد اإلقامة كانت غير مناسبة للعديد من  ٥٤إستنتاج

عند أداء  مناسبةوعبروا عن وجهة نظرهم التي تتلخص في أن هذه المعلومات ستكون . المنشآت

في  ه أن إلىواأشار إال أنهم. قامتها في بلد إ من األعمال التجارية الخاصة بالمنشأةجزء كبير

بلد اإلقامة نسبة صغيرة من األعمال التجارية الخاصة بالمنشأة وفي هذه العديد من الحاالت يمثل 

أن بيان معايير ب ناقشوا  فقدوباإلضافة إلى ذلك. مناسبةالحاالت ستكون المعلومات المطلوبة غير 

بلد "آت القائمة في الواليات المتحدة والتي يعتبر مم من أجل المنش قد ص١٣١المحاسبة المالية 
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أنه ينبغي طلب اإلفصاحات ب هؤالء المجيبون إقترحو. هو بحد ذاته منطقة جغرافية هامة" إقامتها

  .الرئيسيةحول بلد النشاطات 

  
 أن ى إل المجلسأشارو. إفصاحات حول أي دولة تعتبر هامة بحد ذاتهاإجراء قتضى هذا المعيار ي  ٥٥إستنتاج

 تطلب، قرر المجلس أال يوعليه. قد يكون صعباً وغير موضوعيالرئيسية تحديد بلد النشاطات 
  .الرئيسيةمن المنشآت تحديد بلد النشاطات 

  
  المجموع الفرعي لألصول الملموسة غير المتداولة

  

 عن بيان تمالً محاًإختالف ٨ مسودة العرضحولات ستنتاج في أساس اإل١٥ و١٤ الفقرتان أبرزت  ٥٦إستنتاج
 اإلفصاح عن ١٣١ويقتضي بيان معايير المحاسبة المالية . ١٣١معايير المحاسبة المالية 

عن  اإلفصاح ٨ت مسودة العرضإقترح األصول غير الملموسة، بينما إستثناءب" األصول المعمرة"
  كانا إذامفي النظروأعاد المجلس . بما في ذلك األصول غير الملموسة" األصول غير المتداولة"

المعيار اإلفصاح عن المجموع الفرعي لألصول الملموسة غير المتداولة أن يقتضي هذا  ينبغي
  . المقاربةبما يصب في تحقيقوذلك 

  
 المجموع الفرعي لألصول الملموسة عنغير ضرورياً  المنفصل اإلفصاحأن ب المجلس إستنتج  ٥٧إستنتاج

ومع ذلك، أشار . المتراكمة ال تبرر مثل هذا اإلفصاحعلى أساس أن المنفعة وذلك غير المتداولة 
  .القيام بذلكحرية  لهاالمنشآت التي ترغب في تقديم تلك المعلومات أن المجلس إلى 

  

  معلومات حول كبار العمالء
  

ينبغي التعامل مع بأنه ، فيما يتعلق باإلفصاحات عن كبار العمالء، ٨ت مسودة العرضإقترح  ٥٨إستنتاج
وأشار بعض . المنشآت التي يعرف بأنها تقع تحت سيطرة مشتركة كعميل واحدمجموعة من 

. سيطرة الدولةل خاضعةعندما تكون هذه المنشآت المجيبون إلى أن هذا األمر قد يكون صعباً 
 ٢٤وأشار المجلس إلى أنه كان يدرس العروض المقترحة لتعديل معيار المحاسبة الدولي 

ليها من قبل الدولة، وقد فيما يتعلق بالمنشآت المسيطر ع "لعالقةاإلفصاحات عن األطراف ذات ا"
 وفي . بإعداد تقارير حول القطاعات على المعيار المتعلقالحق تعديل المقترحاتينتج عن هذه 
حكومة الأن يتم التعامل مع بضرورة  هذا المعيار ضمن يقتضي  قرر المجلس أنغضون ذلك

المعدة تعلم المنشأة التي منشآت الو) يمية أم محلية أو أجنبية أم إقلرسميةسواء كانت وطنية أم (
 ويجعل المتطلبات المتعلقة .سيطرة تلك الحكومة كعميل واحدل تخضعانلتقارير المالية بأنهما ل

المتطلبات المتعلقة بالمنشآت المسيطر عليها ت المسيطر عليها من قبل الحكومة هي نفس بالمنشآ
  .من قبل جهة خاصة

  

  ومات المالية المرحليةالمعل
  

التقارير المالية " ٣٤ التغيرات على معيار المحاسبة الدولي ه ينبغي تعديلأنبقرر المجلس  ٥٩إستنتاج
 لتوضيح أن اإلفصاح المرحلي عن المعلومات حول ٨ المقترحة في مسودة العرض "المرحلية

في قياس ربح أو  مشمولة دةالمحد فقط في حال كانت المبالغ يطلببنود ربح أو خسارة القطاع 
توصل المجلس إلى هذا قد و. الرئيسيالتشغيلي  صانع القرار الذي يراجعهخسارة القطاع 

  . ألنه الحظ أن مثل هذا اإلفصاح متوافق مع المنهج اإلداريستنتاجاإل
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  ١٣١الفروقات بين هذا المعيار وبيان معايير المحاسبة المالية 
  

 التالية عن بيان معايير المحاسبة المالية اتختالفاإل هذا المعيار بتضمين صياغةاء قام المجلس أثن  ٦٠إستنتاج
١٣١:-  

مجلس معايير المحاسبة المالية إلى أن التابعة ل ١٣١اإلرشادات حول تطبيق البيان تشير   )أ (
، كما هي مستخدمة "األصول المعمرة" بأن ون مجلس معايير المحاسبة المالية يعتقدموظفي

إلغاؤها النقدية التي ال يمكن ، تدل ضمناً على األصول ١٣١بيان ال من ٣٨ في الفقرة
وتتضمن األصول غير . بسهولة، األمر الذي يبدو بأنها تستثني األصول غير الملموسة

و " ٥٦إستنتاج"تين  الفقرأنظر(األصول غير الملموسة المتداولة في هذا المعيار 
 )."٥٧إستنتاج"

 ات القطاع، بينما إلتزام اإلفصاح عن قياس ١٣١ة ـة الماليـمحاسبال يقتضي بيان معايير ال  )ب (

ات القطاع في حال تقديم هذا القياس إلى صانع إلتزاميقتضي هذا المعيار اإلفصاح عن 
 )."٣٨إستنتاج- ٣٦إستنتاج" الفقرات أنظر(الرئيسي بشكل منتظم التشغيلي القرار 

  

ي يكون تنظيمها على شكل تالمنشأة لا من ١٣١يقتضي بيان معايير المحاسبة المالية   )ج (
ويقتضي هذا المعيار . المنتجات والخدماتأساس  القطاعات التشغيلية على مصفوفة أن تحدد

 أنظر(القطاعات التشغيلية بالرجوع إلى المبدأ األساسي في هذا المعيار هذه المنشأة أن تحدد ب
  )."٢٧إستنتاج"الفقرة 

  

  يةنتقالاإلحكام األ
  

 على البيانات المالية ١٣١ تطبيق بيان معايير المحاسبة المالية طلبلم يية، نتقالموجب أحكامه اإلب  ٦١إستنتاج

معلومات المقارنة المتعلقة بالفترات ال كانت ومع ذلك. من التطبيقالمرحلية في السنة األولى 

ات ستنتاجاإلوفسر أساس . المرحلية في السنة األولى للتطبيق مطلوبة في السنة الثانية للتطبيق

 أن بعض يةنتقالاإل أن السبب وراء هذه المتطلبات ١٣١ بيان معايير المحاسبة المالية حول

 اإلبالغ عنها فيما يتعلق بالفترات المرحلية تعتمد على المعلومات المبلّغ قتضىيالمعلومات التي 

ذات  المرحلية يةالقطاعمعلومات اللن تكون حيث . عنها في البيانات المالية السنوية األكثر حداثة

توفر ستخدم كمقارنة وتُالتي  السنوية يةمعلومات القطاعال مجموعة كاملة من  وجودمعنى دون

  . عليهبناءاًهذه المعلومات ألساس الذي قدمت لفهماً 

  
ايير  بيان مع فيةالوارد المتعلق بالبيانات المالية المرحلية ينتقالاإل النصلم يوافق المجلس على   ٦٢إستنتاج

، ٢٠٠٩وأشار المجلس إلى أن هذا المعيار لن يكون ساري المفعول حتى . ١٣١المحاسبة المالية 

وعالوة على ذلك كان المجلس على علم بأن .  نفسهاإلعداد كافيا اوقتيمنح المنشآت  األمر الذي

 ترغب بعرض قد للمرة األولىبعض المنشآت التي تتبنى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

  .١٤معلومات مقارنة وفقاً لهذا المعيار بدالً من معيار المحاسبة الدولي 
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  ٨معارضة للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية الراء اآل
  

  معارضة جيلبيرت جيالرد وجيمس جيه ليسينرينج 
  

فصاح عن قياس محدد  هذا المعيار ألنه ال يقتضي اإل إصدارعارض السادة جيالرد وليسينرينج    ١آراء
 متوافقاً مع ا المبلّغ عنهخسائرال أو األرباح القطاع وال يقتضي أن يكون قياس ألرباح أو خسائر

  . األصول إلى القطاعات المشمولة في التقارير الماليةنسب
  

باح أو ألرقياس م عن أي باإلبالغ ،القطاعأرباح أو خسائر تحديد من خالل عدم يسمح هذا المعيار،     ٢آراء
وال ينبغي . قياسم ذلك الوم بمراجعةالرئيسي يقالتشغيلي القطاع طالما أن صانع القرار خسائر 
المبلّغ عنها األرباح أو الخسائر بنود اإليراد والمصروف التي تنسب مباشرة لقطاع ما في تضمين 

ويعتقد . عين م تخصيص بنود غير منسوبة بشكل مباشر ألي قطاعيطلبلذلك القطاع، كما أنه ال 
 تضمين المبالغ المتكبدة بشكل مباشر يقتضي أن ينبغيأن هذا المعيار بالسادة جيالرد وليسينرينج 

 ذلك القطاع، وأن يكون أرباح أو خسائرفي   مباشرة إليهالمنسوبةالمبالغ من قبل قطاع معين أو 
  .قطاعإلى ال األصول نسبالقطاع متوافقاً مع أرباح أو خسائر قياس م

  
معلومات لتمكين مستخدمي البيانات المالية من تقييم الاإلفصاح عن  يدعم السادة جيالرد وليسينرينج    ٣اءآر

أن هذا المعيار لن يحقق هذا إال أنهما يعتقدان ب.  التي تعمل فيهااإلقتصاديةنشاطات المنشأة والبيئة 
ات المالية السنوية الخاصة البيانمع والمطابقة المطلوبة  حتى بعد القيام باإلفصاحات ،الهدف
 واألرباح أو الخسائر األصول أن تُنسبطلب ت القطاع وال يأرباح أو خسائر ألنه ال يحدد ،بالمنشأة

  .  بشكل منتظمللقطاعات
  

تحديد القطاعات المشمولة في التقارير المالية  المنهج اإلداري في يدعم السادة جيالرد وليسينرينج   ٤آراء
إال أنهما يعتقدان بأنه . مختارة في التقارير المالية المرحليةقطاعية  معلومات  اإلفصاح عناوطلب

 من ١٦ات القطاع في الفقرة إلتزام وأصول وونتائج ومصاريف ات إيراد بتعريفحتفاظينبغي اإل
 على القطاعات وتطبيقه في هذا المعيار " التقارير حول القطاعاتتقديم "١٤معيار المحاسبة الدولي 

 بأن إعداد التقارير الخارجية المناسبة حول كما يعتقدان.  المنهج اإلداريمن خالل ةدالمحد
إجراءات غير منصوص عليها في مبادئ المحاسبة  إستخدامسمح بي ينبغي أال يةمعلومات القطاعال

  .المقبولة عموماً ألنها قد تضلل المستخدم
  

ال يبررها  ١٤ التغييرات عن معيار المحاسبة الدولي أن بأيضاًيعتقد السادة جيالرد وليسينرينج و     ٥آراء
 ١٤معيار المحاسبة الدولي ويعد . مريكية المقبولة عموماًمقاربة مع مبادئ المحاسبة األتحقيق ال

حاسبة األمريكية المقبولة  مبادئ الممعمعيار إفصاح، ولذلك ال يؤثر على مطابقة مبالغ هذا المعيار 
 قد ١٤ معيار المحاسبة الدولي بموجبما هو مطلوب حالياً إلضافي عوماً، رغم أن اإلفصاح اعم

  . بمبادئ المحاسبة األمريكية المقبولة عموماًلتزاميكون مطلوباً لإل
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                     المحتويات
  

  الفقرات                         أالملحق
  
  ات مجلس معايير إستنتاج وأساس العامةمعلومات ال

  ١٣١مالية األمريكي حول بيان معايير المحاسبة المالية المحاسبة ال

    

  ٤١  المقدمة

  ٥٦-٤٢  عامةمعلومات 

  ٨٠-٥٧  تعريف القطاعات التشغيلية في المنشأة

  ٧٢- ٧١  القطاعات المشمولة في التقارير المالية

  ٧٤- ٧٣  تجميع القطاعات التشغيلية المماثلة

  ٧٨- ٧٥  العتبات الكمية

  ٨٠- ٧٩  سياًالمنشآت المدمجة رأ

  ٩١-٨١   المحاسبية والتخصيصاتالمبادئ

  ١٠٠-٩٢  المعلومات التي ينبغي اإلفصاح عنها حول القطاعات

  ٩٩- ٩٨  معلومات الفترة المرحلية

  ١٠٠  سابقاًإعادة بيان المعلومات المبلّغ عنها 

  ١٠٨-١٠١  إفصاحات على نطاق المنشأة

  ١٠٣  معلومات حول المنتجات والخدمات

  ١٠٧-١٠٤   حول المناطق الجغرافيةمعلومات

  ١٠٨  معلومات حول كبار العمالء

  ١١١-١٠٩  األضرار التنافسية

  ١١٤-١١٢  التكاليف والمنافع إعتبارات

  ١١٨-١١٥  قابلية التطبيق على المنشآت غير العامة والمنظمات غير الربحية

  ١٢٠-١١٩  نتقالواإلتاريخ النفاذ 
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مجلس معايير المحاسبة فيما يخص ات نتاجستالمعلومات العامة وأساس اإل
  ١٣١المالية األمريكي حول بيان معايير المحاسبة المالية 

  

  المقدمة
  

ات في هذا ستنتاج إلى اإلعضاء المجلس في التوصلالهامة بالنسبة أل عتباراتاإل الملحقيلخص هذا .    ٤١
ختلف أعضاء المجلس أهمية وقد أولى م.  معينة ورفض أخرىمناهج قبول أسبابيتضمن و. البيان

  .أكبر لبعض العوامل دون غيرها
  

  عامةمعلومات 
  

قطاعات منشأة حول   المالية التقاريرتقديم" ١٤ بيان مجلس معايير المحاسبة المالية تم إصدار .٤٢
معلومات العن باإلبالغ  منشآت األعمال تقوم ذلك البيان أن إقتضىو. ١٩٧٦في عام  "عمالاأل

 اإلفصاح عن إقتضى حسب القطاع وحسب المنطقة الجغرافية، كما: لى أساسين عبناءاً يةالقطاع
 .مبيعات الصادرات وكبار العمالءمعلومات حول 

 
أن المعلومات حول عناصر المنشأة ب ١٤ المجلس في الوقت الذي أصدر فيه البيان إستنتج .٤٣

مفيدة لفهم  معلومات هيوالمنتجات والخدمات التي تقدمها وعملياتها الخارجية وكبار عمالئها 
 التدفقات دالئلأن تقييم بالحظ مستخدمو البيانات المالية يو. بشأنها قرارات إتخاذوالمنشأة ككل 

 الدالئلويقتضي تقييم هذه .  وقرارات اإلقراضستثماراإلفي النقدية المستقبلية هو العنصر المركزي 
 المتوقعة للمنشأة والتي تؤثر بدورها على تقييم الشكوك التي تحيط بتوقيت ومقدار التدفقات النقدية

 تنتج جزئياًأن هذه الشكوك بالحظ المستخدمون يكما . التدفقات النقدية المحتملة للمستثمر أو الدائن
 .ي تعمل فيهاا المنشأة والمناطق الجغرافية التبالمنتجات والخدمات التي تقدمه عوامل تتعلق نع

  
إعداد "  بعنوان١٩٩٣تقريرها التفصيلي الصادر في عام في وث  والبحستثماراإل جمعية إدارة ذكرت .٤٤

 -:أنب "التقارير المالية في التسعينات وما بعد ذلك
  

. اتستثماراإل عملية تحليل في وضروريةتعتبر حيوية وأساسية وجوهرية وال غنى عنها ] بيانات القطاع[
من ناحية نوعة لمنشأة متعددة األوجه المحللون إلى معرفة وفهم كيف يكون سلوك العناصر المتويحتاج 
 حيث الفاكهة،  حبة منجزء فاسد شبيه بوجودعضو ضعيف واحد في المجموعة وجود إن . إقتصادية

 وحتى في غياب الضعف، ستولد قطاعات مختلفة. يؤثر بشكل سلبي على كامل المجموعةيمكن أن 
 ولذلك،. ةإستثنائيإيجاد قيم وتؤدي إلى تفاوتة ترتبط بها مخاطر متيارات غير مماثلة من التدفقات النقدية 

 منشأةالتدفقات النقدية المستقبلية لالمبالغ اإلجمالية أو توقيت أو مخاطر ب للتنبؤ ال توجد أي طريقة معقولة
 حتانالصف. [ قليل حول الفائدة التحليلية للبيانات المالية المجزئةإختالفوهناك .  دون القيام بالتجزئةكاملة
  ].٦٠ و ٥٩

  
درجة أكبر مما هو بالبيانات المالية تجزئة ب المحللون الماليون دائماً طالبوعلى مر السنين،  .٤٥

 وشددت. مالئم مفيداً ولكنه غير ١٤البيان وقال العديد من المحللين أنهم وجدوا . ممارس حالياً
 -:هأن  على١٩٩٣ عام التفصيلي الصادر في ها والبحوث في تقريرستثماراإلجمعية إدارة 

  
.  أساسية تماماً في عملهميةمعلومات القطاعال والبحوث بأن ستثماراإل بين أعضاء جمعية إدارة إتفاقيوجد 

معيار المحاسبة وهو  عام بينهم بأن معيار إعداد التقارير المالية حول القطاعات حالياً، إتفاق أيضاًوهناك 
أن بمؤخراً ] للجنة سياسة المحاسبة المالية[ تابعة ولقد أكد عمل لجنة فرعية. ، غير مالئم١٤المالية رقم 

  ]٥صفحة . [ها حيث تكون متاحة، ويستخدمون البيانات القطاعية الربع سنويةالمحللين يبحثون عنأغلبية 
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إعداد التقارير " دراسة بحثية بعنوان ١٩٩٢ أغسطسفي  نشر المعهد الكندي للمحاسبين القانونيين .٤٦
إعداد "نشر التقرير البحثي الخاص بمجلس معايير المحاسبة المالية تم كما ". المالية للقطاعات

ووافق مجلس معايير المحاسبة المالية . ١٩٩٣ فبرايرفي " التقارير حول المعلومات المجزئة
 على متابعة ١٩٩٣ مارس في ومجلس معايير المحاسبة التابع للمعهد الكندي للمحاسبين القانونيين

 .مشاريعهم بشكل مشترك
 

 ١٩٩٣ عام مايوفي أصدر مجلس معايير المحاسبة المالية باالشتراك مع مجلس معايير المحاسبة  .٤٧
". إعداد التقارير حول المعلومات المجزئة من قبل منشآت األعمال"بعنوان دعوة إلبداء المالحظات 

طاعات وحددت هذه الدعوة إلبداء المالحظات قضايا معينة تتعلق باإلفصاح عن معلومات حول الق
 إستلمو. تحديد قضايا أخرىإبداء المالحظات حول هذه القضايا وطلبت من القراء وحثت على 

 . رسالة تعليق من مجيبين أمريكيين وكنديين١٢٩المجلسان 
  

، شكّل مجلس معايير المحاسبة المالية ومجلس معايير المحاسبة المجموعة ١٩٩٣في أواخر عام  .٤٨
 جهودهما في والدعم لكال المجلسينم المشورة يتقد لتعمل على ئة حول اإلفصاحات المجزستشاريةاإل

أعضاء المجموعة من مصدري البيانات المالية والمدققين ويتكون . لتحسين اإلفصاحات المجزئة
كل من ، بدأ ١٩٩٤ عام ينايروفي . والمحللين الماليين واألكاديميين من الواليات المتحدة وكندا

 على البيان أجريتالية ومجلس معايير المحاسبة بمناقشة التغييرات التي مجلس معايير المحاسبة الم
 إجتمعو. "المعلومات المجزئة" ١٧٠٠ الجزء ودليل المعهد الكندي للمحاسبين القانونيين ١٤

 وجهات نظرهم بشكل فعال حولحثهم على إبداء تم لي ومعدي البيانات المالية والمجلسان مع محل
كما ناقش .  التقارير حول القطاعاتلتقديمإجراؤها على المتطلبات الحالية التحسينات التي يمكن 

 مجلس معايير المحاسبة المالية ومجلس معايير المحاسبة اإلفصاحات المجزئة في وموظفوأعضاء 
ات لعدة مجموعات من المحللين، بما في ذلك لجنة سياسة المحاسبة المالية التابعة لجمعية إجتماع
 . والبحوثارستثماإلإدارة 

  
إعداد حول خاصة ن لجنة لقانونيين العامي المعهد األمريكي للمحاسبين ا، شكّل١٩٩٩في عام  .٤٩

 توصيات من أجل تحسين مدى مالئمة وفائدة إعداد التقارير لتقديم) اللجنة الخاصة(التقارير المالية 
 مجموعات -ات المالية التي تتألف من مدققي ومعدي البيان- وشكّلت اللجنة الخاصة. حول األعمال

. ملكية من أجل المساعدة في صياغة توصياتهالي حقوق ومحل إئتمانل مركز تتكون من محللي عم
  حاجات التركيز على-تحسين إعداد التقارير حول األعمال"وأصدرت اللجنة الخاصة تقريرها 

 قطاع األعمال عن معلوماتهذا التقرير تحسينات على اإلفصاح وأورد . ١٩٩٤، في عام "العميل
 -:حيث تضمن التعليق التالي على أنها أولى توصياته

  
 المعلومات المالية  ما تكونغالباًكة تشترك في أعمال متنوعة، رلمستخدمين الذين يحللون شبالنسبة ل... 

الجهات  توليأن بويقترح المستخدمون . معلومات حول الشركة ككلالأهمية بنفس حول قطاعات األعمال 
قطاعات بسبب أهميتها في عملهم  التقارير حول التقديملتحسين القصوى لمعايير األولوية ة لالواضع

          ].  ٦٨الصفحة . [يةمعلومات القطاعال حول ةإعداد التقارير الحاليطريقة مشكالت الملحوظة في ولل
  

 - : ما يلي التحسينات المطلوبة األكثر أهميةمن بينأدرج تقرير اللجنة الخاصة  .٥٠
  في التقارير المالية المرحليةيةمعلومات القطاعالاإلفصاح عن   )أ (
 ض المنشآتعدد أكبر من القطاعات لبع  )ب (
  معلومات أكثر حول القطاعات  )ج (

  نسجم مع تقارير اإلدارة الداخليةالتجزئة التي ت  )د (
  . معينتقرير سنويية مع األجزاء األخرى في معلومات القطاعالتوافق )   ه( 

  
 عمليات تقييمفيما يتعلق ب مماثلة في كل سنة من السنوات العشرين الماضية تم تقديم توصياتلقد و

  . والبحوثستثماراإلإعداد تقارير الشركات التي أجرتها جمعية إدارة 
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تقارير حول القطاعات التقديم  منهج معين في حول غير نهائيةات إستنتاجتوصل المجلسان إلى وقد  .٥١
 الخصائص الرئيسية وفيما يلي. ١٧٠٠ والجزء ١٤ البيان  المطبق فيالمنهج جوهرياً عن مختلف

 هيكل التنظيم الداخلي للمنشأة، تماثل التي  المنشأةقطاعاتول قدم معلومات حتُس) أ(: للمنهج الجديد
أي حول األقسام أو الدوائر أو الشركات التابعة أو غيرها من الوحدات الداخلية التي يستخدمها 

ستخصص مبالغ ) ب(تقييم أداء المنشأة،  قرارات تشغيلية وتخاذإلرئيسي الالتشغيلي صانع القرار 
التشغيلي معينة للقطاعات فقط في حال كانت مخصصة في تقارير مستخدمة من قبل صانع القرار 

 إلصدارستكون السياسات المحاسبية المستخدمة ) ج(الرئيسي من أجل تقييم أداء القطاع، و
 صانع القرار يستعملها المستخدمة في التقارير التي معلوماتنفس الالمعلومات المجزئة هي 

 . الموارد وتقييم أداء القطاعتخصيص فيالرئيسي التشغيلي 
 

مجلس معايير وموظفو مجلس معايير المحاسبة المالية موظفو ، وزع ١٩٩٥ عام فبرايرفي  .٥٢
ات ستنتاجاإل" (ير للقطاعاتإعداد التقارحول  غير النهائيةات ستنتاجاإل " بحث بعنوانالمحاسبة ورقة

 التوحيد واألمور ذات  عملياتعملفريق  وعلى محللين مختارين في مجال األوراق المالية) المؤقتة
حول اإلفصاحات المجزئة  ستشاريةالعالقة التابع لمجلس معايير المحاسبة المالية والمجموعة اإل

حول ة المالية والمجلس االستشاري التابع لمجلس معايير المحاسبوفريق عمل القضايا الناشئة 
منظمات الوأعضاء  ۲معايير المحاسبة المالية وقائمة الشركات الزميلة لمجلس معايير المحاسبة

في منشورات مجلس  ورقة البحث تم اإلعالن عنكما . مع المجالس إنتظامبالتي تعمل  يةالتمثيل
نونيين وأرسلت إلى أي شخص طلب نسخة قامعايير المحاسبة المالية والمعهد الكندي للمحاسبين ال

مع عدة مجموعات تتكون من المؤقتة ات ستنتاج اإلوالموظفونوناقش أعضاء المجلس . عنها
 .  رسالة تعليق من مجيبين أمريكيين وكنديين٨٠ حوالي إستالموتم . محللين ومعدين

  
 المحاسبة مسودات ، أصدر مجلس معايير المحاسبة المالية ومجلس معايير١٩٩٦ عام ينايروفي  .٥٣

 مجلس معايير إستلمو. "مجزئة حول منشآت األعمالالمعلومات الاإلبالغ عن " تقريباًعرض متطابقة 
 على ةإستجاب رسالة ٧٣ مجلس معايير المحاسبة إستلمفي حين  رسالة تعليق ٢٢١المحاسبة المالية 
 إجتماعوتم عقد . ١٩٩٦ عام مارس في للمقترحاتوتم إجراء اختبار ميداني  . مسودات العرض

 مع المشاركين في االختبار واألمور المهمة لمناقشة النتائج ١٩٩٦ عام أكتوبرعام في تورنتو في 
 ١٩٩٦ عام أكتوبرك في ااً عاماً عقد في نوروإجتماع أخرى معنية أطراف توحضر. الميداني
محاسبة  معايير الوقرر مجلس.  في مسودات العرضما يساورهم من قلق حول المقترحاتلمناقشة 

جلسة  بالمشروع دون عقد فيما يتعلق معلومات موثوقةقرار مبني على المالية أنه قد يتوصل إلى 
 .استماع عامة

  
 إعادة في سياقمجلس معايير المحاسبة المالية ومجلس معايير المحاسبة المعلومات كل من تبادل  .٥٤

ضر أعضاء مجلس معايير المحاسبة وح. مسودات العرضمختلف  في مداولة المقترحات المشمولة
ات مجلس معايير المحاسبة المالية، كما حضر إجتماع المعهد الكندي للمحاسبين القانونيين وموظفو
ات مجلس معايير المحاسبة في أواخر عام إجتماع مجلس معايير المحاسبة المالية وموظفوأعضاء 
 إتفاقوتوصل كال المجلسين إلى . ون لمناقشة القضايا التي أثارها المجيب١٩٩٧ وفي عام ١٩٩٦

 تقديم التقارير حول القطاعات في تقريباًمعايير ال إيجاد نفسحول كافة القضايا الجوهرية من أجل 
المعروفة  ( حول إفصاحات القطاعستشارية اإلوناقش أعضاء المجموعة. في الواليات المتحدة وكندا

 عام مارس المعايير في قسممسودة ) مجزئة حول اإلفصاحات الستشاريةالمجموعة اإل بسابقاً
١٩٩٧. 

  
مسودة عرض لمعيار محاسبة دولي  ١٩٩٥ عام ديسمبرفي أصدرت لجنة معايير المحاسبة الدولية  .٥٥

. "ات المعلومات المالية حسب القطاعإعداد"بعنوان  ١٤مقترح قد يحل محل معيار المحاسبة الدولي 
م المنصوص عليها في مسودات عرض مجلس معايير لألحكا مماثلة ورغم أن العديد من أحكامها
                                                 

ات الزميلة بأنها أفراد أو مؤسسات تُعنى بشكل خاص بقضايا إعداد التقارير المالية والتي تطوعت لتقديم رد فعل  تعرف الشرك ٢
  . خارجي على مواقف مجلس معايير المحاسبة في مرحلة مبكرة من مباحثات مجلس معايير المحاسبة
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 لجنة معايير المحاسبة الدولية يعتمد على إقتراح إال أنالمحاسبة المالية ومجلس معايير المحاسبة، 
اللجنة التوجيهية   أحد أعضاءشاركقد و. تلكأهداف مختلفة وهو مختلف عن مسودات العرض 

ات مجلس معايير المحاسبة المالية أثناء إجتماعدولية في للقطاعات التابعة لمجلس معايير المحاسبة ال
إعادة المشاورات حول مسودة العرض، كما شارك أعضاء مجلس معايير المحاسبة المالية في 

وقد شجع العديد من . اللجنة التوجيهية للقطاعات التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدوليةات إجتماع
 مجلس معايير المحاسبة المالية ومجلس معايير المحاسبة المجيبين على مسودات العرض كل من

وتتوقع لجنة .  التقارير حول القطاعاتلتقديم لتحقيق معايير مماثلة على نحو وثيق  معا العملعلى
 التقارير حول القطاعات الحقاً في عام بتقديممعايير المحاسبة الدولية أن تصدر معياراً يتعلق 

 متطلبات لجنة معايير المحاسبة الدولية ية وجود فروقات بينلإحتماوعلى الرغم من . ١٩٩٧
 أنه من ين يتوقعان المجلسإال أن كال التقارير حول القطاعات ومتطلبات هذا البيان، بتقديمالمتعلقة 

 تلتزم بمتطلبات لجنة معايير المحاسبة الدولية يةمعلومات القطاعالالممكن إعداد مجموعة واحدة من 
 .البيان في الوقت ذاتهومتطلبات هذا 

 
 -:يتناول هذا البيان القضايا الرئيسية التالية .٥٦

  القطاعات؟لتحديدما هو األساس المناسب   ) أ(
 ها؟إستخدامما هي السياسات المحاسبية والتخصيصات التي ينبغي   ) ب(
  ما هي بنود المعلومات التي ينبغي اإلبالغ عنها؟  ) ج(

   للفترات المرحلية؟موجزةالمالية الانات بيال في يةمعلومات القطاعال اإلبالغ عن يتعينهل   ) د(
  

  المنشأةفي  القطاعات التشغيلية تحديد
  

 لم يكن يوفر ١٤ في البيان ات عن القطاعإلفصاح في االصناعة منهجأن ب المجلس إستنتج  .٥٧
مجزئة ينبغي المعلومات البيانات المالية وأن اإلفصاح عن المعلومات المطلوبة من قبل مستخدمي ال

) أ(ويعرف هذا البيان القطاع التشغيلي بأنه أحد عناصر المنشأة . على القطاعات التشغيليةأن يعتمد 
يتم مراجعة التي ) ب( منها إيرادات وتتكبد مصاريف، تجني في نشاطات تجارية قد تشاركالتي 

ت  قراراإتخاذمن أجل للمنشأة الرئيسي التشغيلي صانع القرار من قبل  إنتظامنتائجها التشغيلية ب
 منفصلةالتي تتوفر معلومات مالية ) ج(حول الموارد التي ستخصص للقطاع وتقييم أداء القطاع، و 

 .بشأنها
 

 وتقرير اللجنة ١٩٩٣ عام  والبحوثستثماراإلعن جمعية إدارة الصادر  التقرير التفصيليانتقد   .٥٨
 اإلبالغ عن في ةالصناع قطاع منهجالخاصة التابعة للمعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين العامين 

 : والبحوث ما يليستثماراإل بجمعية إدارة التقرير التفصيلي الخاص وتضمن. يةمعلومات القطاعال
  

القطاع " المصنفة حسب خط األعمالاإلفصاح عن معلومات  ١٤يقتضي معيار المحاسبة المالية 
هناك العديد من المشكالت إن تعريف هذا المعيار للقطاع غير محدد بالضرورة حيث أن ". الصناعي

قد و. منشآت األعمال التي تعمل تحت ظروف متفاوتةمختلف العملية لدى تطبيق ذلك التعريف على 
لتالءم أغراض إعداد  ١٤ في معيار المحاسبة المالية تلكاستغلت العديد من المنشآت ناحية الضعف 

قوم لشركات العشر الكبرى في الدولة ت وجدنا واحدة من اونتيجة لذلك. التقارير المالية الخاصة بها
  ]٦٠صفحة . [ بشكل واسعمحددأنها موجودة في قطاع صناعي واحد باإلبالغ عن كافة عملياتها على 

  
تقوم أن العديد من الشركات بيعتقدون ] مستخدمي البيانات المالية"[ذكر تقرير اللجنة الخاصة أن 

إعداد التقارير حول األعمال وبذلك فيما يخص  جداً واسع على نطاق القطاعات الصناعية بتحديد
  ).٦٩صفحة " (جداًتقوم باإلبالغ عن قطاعات صناعية قليلة 
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 الرئيسيةالوسيلة "أن ب والبحوث ستثماراإلكما ذكر تقرير اللجنة الخاصة التابعة لجمعية إدارة  .٥٩
 بين إعداد التوافق  من خالل تحقيقكوني ينبغي أن الصناعيلتحسين إعداد التقارير حول القطاع 

 التقرير التفصيلي الصادر ، وأوصى)٦٩صفحة " (قارير الداخليةإعداد التوالتقارير حول األعمال 
 -: بما يلي١٩٩٣ عام  والبحوثستثماراإلعن جمعية إدارة 

 
 وتعميم المعلومات المالية التي تعكس وتبلّغ عن عمليات منشآت إلعدادينبغي إعطاء األولوية ...

ة تنظيم وإدارة شركة أعمال واحدة، وإذا تمكنا من الحصول على تقارير تبين تفاصيل كيفي. محددة

 أكبر للقيام بمقارنات مفيدة بين هذه المعلومات والمعلومات المختلفة الخاصة فإننا نتحمل مسؤولية

  ]٦١ و٦٠ الصفحتان. [ بطريقة مختلفة أعمالهاتنفذبالشركات األخرى التي 

  
ممن  على مسودة العرض أو ممن إجابوا األخرى الجهات والعديد من تقريباًخدمين المستوافق كافة 

هيكل التنظيم الداخلي أساس  القطاعات على تحديد على أن والموظفين مع أعضاء المجلس واإجتمع

عن المنشآت  تبلّغ  يكون من المحتمل أن لنهأنبوقالوا . أفضلللمنشأة سيؤدي إلى معلومات 

هيكل التنظيم الداخلي للمنشأة ذات قيمة بحد ذاتها ال، بل ستكون معرفة فحسبمعلومات أكثر تفصيالً 

  . التي تعتقد اإلدارة بأنها هامةصألنها تسلط الضوء على المخاطر والفر

  
. إن للقطاعات التي تعتمد على هيكل التنظيم الداخلي للمنشأة ثالث مزايا أخرى هامة على األقل .٦٠

أفعال ب التنبؤتعزز قدرة المستخدم على " من خالل عيون اإلدارة"، إن القدرة على رؤية المنشأة أوالً
. لمنشأةالتدفقات النقدية المستقبلية ل دالئل على كبيرردود أفعال اإلدارة التي يمكن أن تؤثر بشكل  وأ

 ينبغي أن تكون التكلفة  اإلدارة،ستخدامالمعلومات حول هذه القطاعات إلثانياً، بما أنه يتم إعداد 
ثالثاً، أظهرت .  نسبياً معلومات من أجل إعداد التقارير الخارجية منخفضةلتقديمالمتزايدة 
ي وينبغي أن تكون القطاعات الت .غير موضوعيهو مصطلح  صناعي مصطلح أن الممارسات

 .أكثر موضوعيةتعتمد على هيكل داخلي قائم 
 

تكون مفيدة ية معلومات القطاعالحوث ومستخدمون آخرون أن  والبستثماراإلعلّقت جمعية إدارة  .٦١
.  في بند آخر من بنود التقرير السنويتعرض إذا توافقت مع المعلومات التوضيحية التي بشكل أكبر

سنوي يناقش عادة التقرير ال وخطاب الرئيس في األعمال إستعراضوالحظوا أن القسم المتعلق ب
ظات البيانات  الوارد في مالحيةمعلومات القطاعالعن أساس عمليات المنشأة على أساس يختلف 

 مع بأن يتوافقهيئة األوراق المالية  قواعد والذي تقتضي ، اإلدارةت وتحليالالمالية وقسم مناقشات
ويبدو أن هذا سيحدث إذا لم تكن المنشأة . ١٤البيان ب لتزاموذلك لإل المقدمة يةمعلومات القطاعال

وينبغي أن . ١٤ بها القطاعات بموجب متطلبات البيان تحددع الطريقة التي تدار بطريقة تنسجم م
تسهل التجزئة التي تعتمد على هيكل التنظيم الداخلي للمنشأة النقاش المستمر لنتائج القطاع المالية 

 .سنوي للمنشأةالتقرير الفي 
  

قد ال ف. عدة أسباب المجلس لالمنهج الذي يتبناه بعض المجيبون على مسودة العرض على إعترض .٦٢
بين المنشآت التي تكون القطاعات التي تعتمد على هيكل التنظيم الداخلي للمنشأة قابلة للمقارنة 

. مفردةأخرى لمنشأة إلى  سنة منتشترك في نشاطات مماثلة كما قد ال تكون قابلة للمقارنة 
مات أو المناطق الجغرافية، المنتجات والخدأساس  المنشأة على باإلضافة إلى ذلك، قد ال يتم تنظيم

 أكد وأخيراً. الكلي نماذج االقتصاد إستخدامقد ال تكون قطاعات المنشأة قابلة للتحليل ب وبالتالي
 أن المنشآت منظمة بشكل استراتيجي، فإن المعلومات التي يتم اإلبالغ عنها قد ال أنه طالماالبعض 
 .المالية تعد التقارير التيمنشأة بال من الناحية التنافسية أضراراًتلحق 
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٦٣. ات ستنتاجويذكر ملخص اإل. قابلية مقارنة المعلومات المحاسبية هو أمر هام المجلس بأن يقر

الخصائص النوعية " الخاص بمجلس معايير المحاسبة المالية ٢األساسية في بيان المفاهيم رقم 
 في تطبيق األساليب على مر ارمرستقابلية المقارنة بين المنشآت واإل: "أنب" للمعلومات المحاسبية

 أهمية وتعتمد. أو األداء المختلفة اإلقتصاديةلمقارنات الفرص  يزيد من القيمة المعلوماتية الوقت

." بمقياس معين المعلومات الكمية، إلى حد بعيد على قدرة المستخدم على ربطها السيماالمعلومات، 

 -:وجود خطر  يشير إلى٢بيان المفاهيم  غير أن
  

، لضمان قابلية  كان ينبغيمدى المالئمة أو الموثوقية إذقد يتلف أو يضعف تحسين قابلية المقارنة إن 

قد و.  معلومات أقل مالئمة أو أقل موثوقيةيتأتي عنها، الحصول على أحدهما بطريقة مقياسينالمقارنة بين 

 رسوم بيانية موحدة إستخدامأصبح تم تقديم أمثلة مبالغ فيها عبر التاريخ في بعض الدول األوروبية حيث 

 ما وكثيراًمالئمة الللحسابات إلزامياً لمصلحة قابلية المقارنة بين الشركات لكن ذلك جاء على حساب مدى 

وقد يؤثر ذلك النوع من التوحيد بشكل سلبي على قابلية مقارنة المعلومات إذا . الموثوقيةحساب على جاء 

  ]١١٦الفقرة . [آتشاخفت الفروقات الحقيقية بين المن

  
 قد يبدو أكثر مقارنة ١٤ الوارد قي البيان المنهج إستخدام بالمحددةكان المجلس قلقاً بأن القطاعات  .٦٤

 : ما يلي١٤وتضمن البيان . بين المنشآت مما هو عليه في الواقع
  

ناعي لمنشأة مقارنة قطاع صذات فائدة محدودة في ] ١٤البيان [ع  منسجامباإلقد تكون المعلومات المعدة 

القطاعات مقارنة وتقتضي . )أي للمقارنة بين المنشآت(واحدة مع قطاع صناعي مماثل في منشأة أخرى 

 ألساس أو أسس التجزئة التي ينبغي أن تتبعها كافة المنشآت باإلضافة  المنشآت وصفاً مفصالًالصناعية في

صيص التكاليف المشتركة بين قطاعين وأساليب تخإلى مواصفات أساس محاسبة التحويالت بين القطاعات 

  ]٧٦الفقرة . [أو أكثر

  
 -: وصف مفصل ألسس التجزئةوضع سبب عدم اختيار المجلس ١٤فسر البيان  .٦٥

  
 وأمعدات  وأمرافق في  عناصر المنشأة تشارك بين المنشآت في طبيعة عملياتها وفي مدى اتختالفاإلإن ...

المفصلة للغاية لقواعد واإلجراءات اوصف  من غير الممكن جعلتمشتركة أو أيدي عاملة مواد ومستلزمات 

 في النظم المحاسبية اتختالفاإلتعتبر ...وعالوة على ذلك، .  إتباعها من قبل كافة المنشآتيتوجبالتي 

وإعداد  التي يمكن من خاللها وضع معايير المحاسبة المالية التحديددرجة  على قيوداً عمليةلمنشآت األعمال 

  ]٧٤الفقرة . [ المعلومات المجزئةفيما يخص التقارير

  
كون لن يحيث .  في هذا البيانتحديداًمتطلبات أكثر  ذاتها المجلس بعدم تبني عتباراتوأقنعت هذه اإل

، كما ينبغي أن تكون المالئمة هي جميع األحوالالمالئمة وقابلية المقارنة في من الممكن تحقيق 

  .المسألة األكثر أهمية

  
نة الخاصة التابعة للمعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين العامين وبعض المجيبون على أوصت اللج .٦٦

أسلوب تجزئة بديل في  إستخدامالمنشأة   من المجلسيقتضيأخرى بأن وجهات مسودة العرض 

إعداد التقارير الخارجية في حال لم يكن التنظيم الداخلي للمنشأة معتمداً على فروقات في المنتجات 

في الوارد  وأوصى بعضهم على وجه الخصوص بتبني المقترح .خدمات أو المناطق الجغرافيةوال

شبكة "مسودة العرض الخاصة بلجنة معايير المحاسبة الدولية التي أشير إليها باإلجماع على أنها 

 مسودة العرض الخاصة بلجنة معايير المحاسبة الدولية في تحديد القطاعات منهجويدعو ". األمان

 القطاعات تحديد تنظيم اإلدارة للقطاعات، ولكن ينبغي مراجعة والثانوية إلى الرئيسيةلتشغيلية ا
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 والثانوية إما على أساس المنتجات والخدمات ذات العالقة أو على أساس المنطقة الرئيسية

 تجميع القطاعات إما حسب يجب النظر عن تنظيم اإلدارة، وبغضويعني هذا أنه، . الجغرافية

 ويجب عرض مجموعة واحدة تمثل نتجات والخدمات ذات العالقة أو حسب المناطق الجغرافيةالم

 .تمثل القطاعات الثانويةومجموعة أخرى  الرئيسيةالقطاعات 
 

خدمات مماثلة أو مناطق بأنه قد ال يتم تقسيم المنشأة إلى عناصر ذات منتجات ويدرك المجلس  .٦٧
 قد عبروا عن رغبتهم في مستخدمي البيانات المالية جغرافية مماثلة ألغراض داخلية وأن بعض

، األمر تجزئة بديل أسلوب إستخدام بدالً منو لكن.  األسستلك معلومات منظمة على الحصول على
أن  المجلس إختار، حاالت عديدة في يةمعلومات القطاعالالذي يدعو إلى مجموعات متعددة من 

عمليات لخدمات وحول المناطق الجغرافية لنتجات وا اإلفصاح عن معلومات إضافية حول الميتطلب
 .المنشأة ككل إذا كانت اإلفصاحات األساسية عن القطاع ال توفر ذلك

  
 التجزئة وفقاً ألسس المنتجات والخدمات ذات العالقة أو المنطقة الجغرافية تحديدإن أحد أسباب عدم  .٦٨

 منهجيها أسلوب بديل يختلف عن ق فذات العالقة فقط هو أنه من الصعب تحديد الظروف التي يطب
وقد ال تعتبر منشأة ذات خط إنتاج محدود نسبياً منتجين على أنهم مماثلين، .   بشكل منتظماإلدارة

على سبيل المثال، قد . بأنهما مماثلينهذين المنتجين  نفس بينما قد تعتبر منشأة ذات خط إنتاج واسع
على أنها مماثلة إذا كانت تقوم بأعمال تجارية ية اإلستهالكمنتجات التعتبر منشأة متنوعة للغاية كافة 

قد ية فقط اإلستهالكالمنشأة التي تبيع المنتجات  إال أن. أخرى مثل الخدمات المالية وبناء الطرق
 .تعتبر أن شفرات الحالقة مختلفة عن محمصة الخبز الكهربائية

  
التكلفة على بعض  للتجزئة قد يزيد من ديلالب األسلوب فهو أن المنهجأما السبب الثاني لرفض ذلك  .٦٩

أن تعرض المنشآت  اإلدارة في تحديد القطاعات منهجيسمح إذ .  إعداد المعلوماتفيالمنشآت 
عناصر المنشأة من جزء إلى آخر في التقرير وصف سهل ي وداخلياًالمعلومات التي تستخدمها 

 الجغرافية، أو أو مناطقها ،خدماتها تنظيم المنشأة حسب منتجاتها وويمكن.  بشكل متسقالسنوي
 على أسس أخرى مثل نوع العميل وقد بناءاًأو  ، الجغرافيةوالمناطق بين المنتجات والخدمات اًخليط

وعالوة على .  المطلوبة بموجب هذا البيان متوافقة مع أسلوب التنظيميةمعلومات القطاعالتكون 
منتجات والخدمات معلومات حول إجمالي المنشأة حول الذلك، ستوفر اإلفصاحات على نطاق 

 المناطقاإليرادات من المنتجات والخدمات ذات العالقة، أما اإلفصاحات على نطاق المنشأة حول 
وإذا . الجغرافية فإنها ستوفر معلومات حول إيرادات وأصول المنشأة داخل وخارج بلدها األصلي

 .أيضاًفإنها ستكون مطلوبة ، هي معلومات هامةكانت المعلومات حول دولة أجنبية 
  

 منشآت أخرى تعدوقد . أساس واحدمن  أكثر وفقيدرك المجلس بأن بعض المنشآت تنظم قطاعاتها  .٧٠
 الحاالت، ينبغي تحديد القطاعات المشمولة تلكوفي . ق متنوعةتعرض فيها نشاطاتها بطرتقارير 

طاعات التشغيلية الخاصة بالمنشأة، لعوامل أخرى لتحديد القأساس مراجعة في التقارير المالية على 
 ووجود مدراء مسئولين عن هذه العناصر والمعلومات ي ذلك طبيعة نشاطات كل عنصر فيهابما ف

م في العديد من المنشآت مجموعة واحدة فقط من المعلومات إلى قدوتُ. المقدمة إلى مجلس اإلدارة
 .صور اإلدارة لنشاطات المنشأة المجموعة عموماً على كيفية تتلكوتدل . مجلس اإلدارة
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  القطاعات المشمولة في التقارير المالية
  

قام المجلس بتضمين فكرة القطاعات المشمولة في التقارير المالية ومجموعة فرعية من القطاعات  .٧١
التشغيلية في هذا البيان من خالل تحديد معايير التجميع والعتبات الكمية لتحديد أي القطاعات 

 . بشكل منفصل في البيانات الماليةي التي ينبغي اإلبالغ عنهاالتشغيلية ه
 

 المنشأة من التقارير حول القطاعات تقديم في المحض اإلدارة ما يسمى بمنهج يقتضي يمكن أن .٧٢
 قرارات إتخاذالرئيسي من أجل التشغيلي  صانع القرار يراجعهاعن كافة المعلومات التي اإلبالغ 

مفيداً قد ال يكون  ذلك المستوى من التفصيل إال أن .أداء المنشأةحول تخصيص الموارد وتقييم 
يستخدم هذا  ولذلك.  بالنسبة للمنشأة العرض كذلكقد تكون صعبةولقارئي البيانات المالية الخارجية 

لتحديد القطاعات التشغيلية  إدارياً معدالً يشمل معايير التجميع والعتبات الكمية معاً منهجاًالبيان 
إلى تجميع القطاعات المماثلة وقد تعرض ال تحتاج  المنشأة غير أن. لة في التقارير الماليةالمشمو

 . العتبات الكميةما دونالقطاعات 
  

  تجميع القطاعات التشغيلية المماثلة
  
شيئاً هاماً إلى فهم المستثمر  لن يضيف يةمعلومات القطاعاليعتقد المجلس بأن اإلبالغ المنفصل عن  .٧٣

نفس  أن يكون لديها أن يتوقعحيث يمكن ب جداً كان لقطاعاتها التشغيلية خصائص متماثلة للمنشأة إذا
كل قطاع رغم من أن المعلومات حول ال المجلس أنه على إستنتجو.  المستقبلية بشكل أساسيالدالئل
 فعلى سبيل. احالمنفعة في هذه الظروف ستكون غير كافية لتبرير اإلفصأن ون متوفرة، إال قد تك
 تعريف ا على حدة متاجر تحقق كل منه١٠ قد يكون لدى سلسلة من محال البيع بالتجزئة المثال

 . بشكل أساسيمتجر قد يكون كالمتاجر األخرىالقطاع التشغيلي، ولكن كل 
 

 بأن المعايير  منهمقال العديدو. علّق معظم المجيبين على معايير التجميع الواردة في مسودة العرض .٧٤
. مؤهلة للتجميعقد ال تكون  تقريباً القطاعات المتطابقة أن لدرجةشكل غير معقول كانت صارمة ب

األضرار التنافسية وكثير من القطاعات بمعايير التجميع  قلقهم حيال مخاوفوربط بعض المجيبين 
ومن .  القلق تلكمخاوفتساهالً في المعايير سيقلل بشكل ملحوظ من مباشرة حيث أشاروا إلى أن 

 صياغة معايير التجميع والمقدمة إلى هذه قام بمراجعة المجلس نيته بشكل أفضل، يوضحأجل أن 
رفض التوصيات بأن تكون المعايير كمؤشرات بدالً من اختبارات وبأن إال أن المجلس . المعايير
 التغيرات قد ألن تلك اإلرشادات توقع أداء مماثل طويل األجل للقطاعات فقط لتبرير التجميع تقتضي

ولهذا . ؤدي إلى مستوى من التجميع يتسبب في خسارة المعلومات التي يحتمل أن تكون قيمةت
ات التي تقتضي بأن تكون القطاعات مماثلة من حيث أغلبية قتراح رفض المجلس اإلأيضاًالسبب 

ويدرك المجلس أن تحديد وجود . من أجل تبرير التجميعفقط  ١٧الخصائص المذكورة في الفقرة 
ومع ذلك يشير .  تجميعهما هو أمر صعب وغير موضوعيلتبريرماثلين بشكل كاف تقطاعين م

 لم تلبي احتياجات مستخدمي ١٤المجلس إلى أن أحد أسباب كون المعلومات المقدمة بموجب البيان 
 هامة كانت مجمعة في وقت مجاالتالبيانات المالية هو أن القطاعات ذات الخصائص المختلفة في 

 .ما
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  ت الكميةالعتبا
  

تتداخل مع تحديد القطاعات أن المعايير الكمية قد ب مسودة العرض وضع المجلس أثناء إستنتجلقد  .٧٥
وحثّ المجيبون على مسودة . قد تقلل عدد القطاعات المفصح عنها بشكل غير ضروريالتشغيلية و

ي يتم اإلبالغ العرض وآخرون المجلس على أن يقوم بتضمين المعايير الكمية لتحديد القطاعات الت
 من بعض المنشآت اإلبالغ عن العديد من القطاعات إال في حال سمحت يطلبعنها حيث قالوا أنه 

وقال بعض المجيبون بأن مسودة العرض . لهم إرشادات كمية معينة بحذف القطاعات الصغيرة
تكن هذه لم و عاً تشغيلياً، قطا٢٥عدد كبير من القطاعات يصل إلى كانت ستقتضي اإلفصاح عن 

وقال آخرون بأن المنشآت .  مسودة العرضسبقتنتيجة متوقعة من قبل المجلس في مشاوراته التي 
وقرر  . اإلرشادات الكمية ذلكمنعت إال إذا يتم تجميعها بشكل كبير عن معلومات تقوم باإلبالغ

ل األضرار المجلس أن إضافة العتبات الكمية ستكون طريقة عملية لتناول اهتمامات المجيبين حو
 .بشكل أساسيفي تعريف القطاع  اإلداري المنهجلقطاعات دون تغيير وانتشار االتنافسية 

 
 اإلبالغ بشكل منفصل عن أي قطاع يتطلب، قرر المجلس أن ١٤متطلبات البيان شبيه بوعلى نحو  .٧٦

 وأن لخسائر المبلّغ عنها أو ااألرباحأو أكثر من اإليرادات أو األصول أو % ١٠تشغيلي يشكل 
على األقل من إيرادات المنشأة % ٧٥ ما نسبته القطاعات المشمولة في التقارير المالية تشكل

 ألنه يمكن تطبيقهالعتبات الكمية بتلك اإلرشادات المتعلقة با حتفاظكما قرر المجلس اإل. الخارجية
 . أصالًابشكل موضوعي وألن معدي ومستخدمي البيانات المالية يفهمونه

  
 حول كيفية اإلبالغ اتإرشادتقديم  ١٤ العتبات الكمية المماثلة لتلك الواردة في البيان مينتضيستلزم  .٧٧

 المجلس أنه ينبغي السماح للمنشآت إستنتجو.  العتباتتستوفيعن القطاعات التشغيلية التي ال 
اعات العتبات مع المعلومات حول القطال تستوفي بتجميع المعلومات حول القطاعات التشغيلية التي 

 أغلبية معايير التجميع المذكورة في الفقرة تلبية العتبات إذا تم تستوفي التي ال  األخرىالتشغيلية
كل منها مهمة لقطاعات التشغيلية الاالخاص بنص الأكثر تحرراً من نص التجميع هذا ويعتبر . ١٧

 .مماثلةالغير  ولكنه يمنع تجميع القطاعات ،على حدة
  

 البندطبيعة ل بحد ذاته، دون اعتبار الحجم "... أنعلى  ٢ان المفاهيم  بيمن ١٢٥تنص الفقرة  .٧٨
نطبق يو." أساساً كافياً لتقدير األهمية النسبيةكون بشكل عام يلن والظروف التي ينبغي التقدير فيها، 

 لفهم أساسياً ويعتبر فهم القطاعات الهامة في المنشأة أمراً .يةمعلومات القطاعال على ذلك اإلرشاد
 يعتبر بند ذلكل. مهمة لفهم القطاعات يةمعلومات القطاعفي اللمنشأة ككل، كما أن البنود المنفردة ا
 بحيث جداً الذي في حال حذفه سيغير قرار المستخدم حول القطاع بشكل كبير يةمعلومات القطاعال

ً حول المنشأة ككل، يغير قراره   في حال د هام هو بن مماثلبحجمهاماً حتى وإن لم يعتبر بند بندا
 يتم تشجيع المنشآت على اإلبالغ عن معلومات حول  ولذلك.حذفه من البيانات المالية الموحدة

ويجب أن يقرر .  العتبات الكمية في حال اعتقدت اإلدارة أنها هامةتستوفيالقطاعات التي ال 
 .هاماًاألشخاص المطلعين على الظروف المعينة لكل منشأة ما الذي يعتبر 
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  شآت المدمجة رأسياًالمن
  

أن تعريف القطاع التشغيلي ينبغي أن يتضمن عناصر المنشأة التي تبيع بشكل ب المجلس إستنتج .٧٩
 . إدارة المنشأة بتلك الطريقة تمحصري للقطاعات التشغيلية األخرى في المنشأة في حالرئيسي أو 

مهمة بشكل خاص لفهم ج كل مرحلة من مراحل اإلنتاالمرتبطة بوتعتبر المعلومات حول العناصر 
وقد يكون . أعمال معينة، مثل منشآت النفط والغاز الطبيعيمؤسسات المنشآت المدمجة رأسياً في 

تدفقات النقدية فيما يخص ال مستقبلية مختلفة بشكل كبير دالئلللنشاطات المختلفة ضمن المنشأة 
 .إلى معرفة نتائج كل عمليةأكد مستخدمو البيانات المالية على أنهم بحاجة قد المستقبلية، و

 
على متطلب اإلبالغ عن القطاعات المدمجة رأسياً  بعض المجيبين على مسودة العرض إعترض .٨٠

 قالوا بأن نتائج القطاعات قد ال تكون قابلة للمقارنة بين المنشآت وبأن أسعار فقدبشكل منفصل، 
 في منهج معين المجلس وبحث .التحويل غير موثوقة بشكل كاف ألغراض إعداد التقارير الخارجية

كان يفترض أن يقتضي اإلبالغ بشكل منفصل عن القطاعات المدمجة رأسياً فقط في حال كانت 
أسعار السوق المعلنة وفي حال عدم وجود أساس لدمج قطاع البيع أسعار التحويل معتمدة على 

في  اإلداري المنهج عن كبيراً حياداً يشكلكان من الممكن أن هذا األمر  إال أن. وقطاع الشراء
 قرر ولذلك. معايير غير قابلة للتطبيقأن تكون ال بأيضاًكما كان المجلس قلقاً . تحديد القطاعات

 . بنصوص مسودة العرض فيما يتعلق بالقطاعات المدمجة رأسياًحتفاظالمجلس اإل
  

   السياسات المحاسبية والتخصيصات  
  

الذي  على نفس األساس بناءاً  اإلبالغ عنها حول كل قطاعقرر المجلس قياس المعلومات التي ينبغي .٨١
الرئيسي ألغراض تخصيص الموارد التشغيلي تقاس به المعلومات المستخدمة من قبل صانع القرار 

 كما هو مقترح في يةمعلومات القطاعال إدارياً في قياس هذا منهجاًعتبر وي. لقطاعات وتقييم أدائهل
 قياس منفصل لربح أو خسارة أو أصول وضعأنه كان ينبغي بجلس وال يعتقد الم .مسودة العرض

 من منشأة طلبي ينبغي أال فعلى سبيل المثال. يةمعلومات القطاعالالقطاع فقط من أجل اإلفصاح عن 
 أسلوب تقييم متخصص ألغراض داخلية أن تعيد بيان مبالغ إستخدامتقوم بمحاسبة المخزون ب

طلب من منشأة تقوم بمحاسبة مصروف التقاعد على  ال ينبغي أن يالمخزون الخاصة بكل قطاع، كما
 .كل قطاع تشغيليلأساس موحد فقط أن تخصص مصروف التقاعد 

 
أن على المجلس بذكر تقرير اللجنة الخاصة التابعة للمعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين العامين  .٨٢

 ايتم اإلبالغ عنهاألساس الذي نفس  على قيمة إحصائية معينةأن يسمح للشركات باإلبالغ عن "
إن الفائدة من المعلومات . داخلياًالقيمة اإلحصائية ذلك في حال اإلبالغ عن ألغراض داخلية، و

 المستخدمون في فهم منظور يرغبو. فقط هي موضع للشك] الخارجية[المعدة إلعداد التقارير 
 تقتصرأن ] ينبغي"[كما ذكر التقرير أنه ." ةإلحصائيات الرئيسيل والمدلوالت الضمنيةاإلدارة للشركة 

صفحة ..." (متوفرة لدى الشركةالحصائيات اإل علىاإلحصائيات الرئيسية التي ينبغي اإلبالغ عنها 
٧٢.( 

  
 عدد إقترحو.  القياس فيهاإرشاداتكان للمجيبين على مسودة العرض ردود أفعال مختلطة حول  .٨٣

ووافق األغلبية . غراض إعداد التقارير الخارجية فقط المجلس تخصيصات أليقتضي أن جداًقليل 

وقد ال تكون ذات معنى إذا لم تكن مستخدمة  اعتباطية على نحو متأصلأن التخصيصات على 

 أي وفقولم يقترح أي مجيب أنه ينبغي اإلبالغ عن التحويالت بين القطاعات . ألغراض إدارية

قدم المعلومات حول كل أن تُأوصوا ب نض المجيبيبع إال أن. داخلياًأساس غير األساس المستخدم 
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 المحاسبية المستخدمة في البيانات المالية ذات الغرض العام الخاصة أساس المبادئقطاع على 

مبادئ والحظ البعض أن المعلومات غير المعدلة من مصادر داخلية لن تلتزم بالضرورة ب. بالمنشأة

 مجيبون وناقش. د تكون صعبة الفهم على المستخدمينة المقبولة عموماً، ولهذا السبب قالمحاسب

 على أساس يةمعلومات القطاعالأن قابلية المقارنة بين المنشآت تتحسن في حال تقديم بآخرون 

 .شكك القليل بقابلية إثبات المعلوماتوأخيراً، . المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً
  

المستخدمة  وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً يةمعلومات القطاعال تقديم يقتضيقرر المجلس أال  .٨٤

 وفقاً لمبادئ يةمعلومات القطاعالوسيكون إعداد . إلعداد البيانات المالية الموحدة لعدة أسباب

المحاسبة المقبولة عموماً المستخدمة على مستوى التوحيد أمراً صعباً ألن بعض مبادئ المحاسبة 

ستمالك االوتتضمن األمثلة تخصيص تكلفة . بق على مستوى القطاعالمقبولة عموماً غير معدة لتط

ومحاسبة تكلفة أسلوب الشراء المحاسبي  إستخدامركة تابعة بات فردية خاصة بشإلتزامصول وأل

 إقرار بإيداع ة تقومخطط منافع الموظفين على نطاق المنشأة ومحاسبة ضرائب الدخل في منشأ

 أوالً إذا اشتملت يصرف أخيراً الواردزون على أساس ضريبة الدخل الموحد ومحاسبة المخ

ة مقبولة يوباإلضافة إلى ذلك، ال توجد مبادئ محاسب. التجمعات بنوداً في أكثر من قطاع واحد

ات لتزامأو اإل بشكل مشتركتخصيص التكاليف المشتركة أو األصول المستخدمة فيما يتعلق بعموماً 

ه ونتيجة لذلك فإن. تسعير التحويالت بين القطاعاتفيما يتعلق بلقطاعات أو لالمتكبدة بشكل مشترك 

 . المحاسبة المقبولة عموماً عرض ربحية القطاع وفقاً لمبادئمن غير الممكن
  

 وأن بعض تلك المعلومات قد ال تكون معينةلقيود  تخضع يةمعلومات القطاعاليدرك المجلس أن  .٨٥

قابلية  إال أن. لها بعض المعلومات المالية األخرىتعرض تدرجة قابلية اإلثبات التي معرضة لنفس 

 أحدتعتبر قابلية اإلثبات إذ . ةيالمحاسب المهمة الوحيدة للمعلومات النوعية الخاصية اإلثبات ليست

أما . المحاسبيةفائدة المعلومات عناصر الموثوقية وهي إحدى الخاصيتين اللتين تساهمان في 

  على٢ وينص بيان المفاهيم . األهميةعلى نفس القدر من وهي الخاصية األخرى فهي مدى المالئمة

 :أنه
وقة في الوقت ذاته لتكون مفيدة، إال أن على الرغم من أن المعلومات المالية يجب أن تكون مالئمة وموث

، بالعكسومن الممكن استبدال المالئمة بالموثوقية أو . المعلومات قد تملك هاتين الخاصيتين بدرجات متفاوتة

  .وقد تكون المبادالت بين الخصائص ضرورية أو نافعة...التخلص من إحدى الخاصيتينحد ليس إلى ولكن 
  

 المحاسبيةأهمية مدى المالئمة فيما يتعلق بأهمية الصفات األخرى للمعلومات ستختلف وفي حالة خاصة، 

. هم لمبادلة صفة واحدة بأخرى استعدادسيختلفبالنسبة لمستخدمي المعلومات المختلفين كما ) مثل الموثوقية(

  ]٤٥ و٤٢ تانالفقر[

  
 يةمعلومات القطاعفي الموثوقية ال من درجة معينة المستخدمين على استعداد لمبادلة من الواضح أن .٨٦

جمعية إدارة  الخاص ب١٩٩٣التفصيلي الصادر في عام  تقريرالوينص . بمعلومات أكثر مالئمة

  -: والبحوث على أنستثماراإل
  

  ويعني هذا . مؤسسة العمل متوافقة مع كيفية تنظيم وإدارة بحيث تكون لبيانات مالية منظمة بحاجةالمحللين 
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ن  القطاع اإلبالغ عن معلومات القطاع بشكل مختلف أل نفسأنه قد يكون على شركتين مختلفتين تعمالن في

  ]٢٠صفحة . [ا منظمة بطريقة مختلفةمكل منه
  

سيأخذون على  " ضمن تلك الحاالتأن المحللينب لتقرير التفصيليا، يذكر سابقاً، وكما أشرنا لكن

لشركات األخرى التي المختلفة ل البيانات مع البيانات لتلك مفيدةلعمل مقارنات  مسؤولية أكبر عاتقهم

  ).٦١صفحة " (مختلفةأعمالها بطريقة تنفذ 

  
صدق ي يعتبر موثوقية الذ هذا البيان تحقق هدف الأن المعلومات المطلوبة بموجببيعتقد المجلس  .٨٧

على المعلومات ما إذا تم الحصول فيويمكن أن يحدد المدقق .  وقابلية اإلثبات من عناصرهاالتمثيل

 تقارير اإلدارة أو مراجعةمالحظات البيانات المالية من المصدر المطلوب من خالل المبلّغ عنها في 

المعلومات على أساس محدد، ولكن  تقديممطلوب من الوليس . ات مجلس اإلدارةإجتماعمحاضر 

مع مجاميع  يةمعلومات القطاعال عليه ومطابقة بناءاً من المنشأة تفسير األساس الذي قدمت طلبي

 من فهم المعلومات وقيودها ينمناسبة المستخدمالمطابقة المالئم والتفسير الوسيمكّن . المنشأة الموحدة

  المجاميعمعب المدقق تفسير مبالغ القطاع والمطابقات وقد يجر .لمنشأةلفي سياق البيانات المالية 

 اإلدارة تستخدم تلك المعلومات في عمليات صنع القرارات، وعالوة على ذلك، وبما أن. الموحدة

 بالبيان لتزامكانت المعلومات المقدمة لإلوقد . فمن المحتمل أن تكون تلك المعلومات موثوقة للغاية

وبما أنها كانت معدة فقط . ي العديد من الحاالت وأقل موثوقية أكثر صعوبة في اإلثبات ف١٤

 وكانت اعتباطيةمن الممكن أنها كانت تخصيصات لتقارير الخارجية، فإنها اقتضت ألغراض إعداد ا

 . على مستوى القطاعتطبيقها من الصعب كان محاسبيةمعتمدة على مبادئ 

 
المجلس  إال أن. ين على أساس معقول تخصيص المبالغ المخصصة لقطاع مع٢٩تقتضي الفقرة  .٨٨

التي كان من الممكن تحقيقها من خالل طلب تخصيص المبالغ الموثوقية المحتملة المتزايدة أن بيعتقد 

 المصاريف المتكبدة على المستوى الموحد ه يمكن تخصيصمضللة ألنهي موثوقية الموحدة 

 قد تستخدم المنشأة إما عدد ل المثالفعلى سبي". معقولة"ارها للقطاعات بطرق متعددة يمكن اعتب

الموظفين الذين يعملون في كل قطاع أو إجمالي مصروف رواتب القطاع فيما يتعلق بالمبالغ 

 في المنهجينوقد ينتج عن هذين . اتالموحدة كأساس لتخصيص مصروف التقاعد للقطاع

د الموظفين الذين يعملون  عدإال أن ، القطاعألرباح أو خسائر كبيرالتخصيص قياسات مختلفة بشكل 

أساسين معقولين لتخصيص إجمالي قد يكونا في القطاع وإجمالي مصروف رواتب القطاع 

روف ، قد ال يبدو معقوالً بالنسبة للمنشأة تخصيص مص لذلكخالفاًو.  عليهمابناءاًمصروف التقاعد 

جود معلومات مضللة قد ية وإحتمالوبسبب . ن لخطة التقاعدالتقاعد لقطاع ليس لديه موظفين مؤهلي

أنه من المناسب أن يقتضي البيان تخصيص تلك تنتج من مثل هذه التخصيصات، قرر المجلس 

 .المبالغ المخصصة لقطاع ما أن تخصص على أساس معقول

 
عن اإليرادات والمصاريف اإلبالغ   القطاع التشغيليأن يقتضي منفي  المجلس صراحة بحثكما  .٨٩

ما إذا في ه في بعض الحاالت، أنإال أنه قرر،. إليهالتي تنسب مباشرة  أو هالمتكبدة مباشرة من قبل

وعالوة . ية مسألة تقديريكان بند من بنود اإليراد أو المصروف ينسب إلى قطاع تشغيلي أم ال ه

وبينما .  اإلداري في القياسالمنهجعلى ذلك، سيكون مثل هذا المتطلب الصريح تعديالً إضافياً على 
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س عدم تضمين متطلب صريح، إال أنه يعتقد أن العديد من بنود اإليراد أو المصروف قرر المجل

ترتبط بوضوح بقطاع معين وأنه من غير المحتمل أن تحذف المعلومات المستخدمة من قبل اإلدارة 

 . البنودتلك
  

تقدم من أجل مساعدة مستخدمي البيانات المالية في فهم إفصاحات القطاع، يقتضي هذا البيان أن  .٩٠

ويجب أن يتضمن ذلك .  عليهبناءاً المعلومات تم إعدادالمنشآت تفسيراً كافياً حول األساس الذي 

ما فييجب أن يشير كما . أية فروقات في أساس القياس بين المبالغ الموحدة ومبالغ القطاعاإلفصاح 

لقطاع دون صروفاً ل تخصص المنشأة مويمكن أن. إذا تم إجراء تخصيصات البنود بشكل متناسق

يتوجب كما .  فإن اإلفصاح عن هذه الحقيقة هو أمر مطلوب ومع ذلكتخصيص األصل ذي العالقة؛

 المنشآت مطابقة مجاميع أصول القطاع المشمول في التقارير المالية وإيرادات القطاع وربح أو على

اميع الموحدة في  المجمعخسارة القطاع وأي معلومات هامة أخرى تتعلق بالقطاع يتم اإلفصاح عنها 

 .لمنشأةلالبيانات المالية 
  

 وتلك. هامةمزايا وباإلضافة إلى ذلك، تعتبر مزايا اإلبالغ عن المعلومات اإلدارية غير المعدلة  .٩١

 تفرض تكلفة كما أنها ،هيكل التنظيم الداخلي للمنشأةأساس تحديد القطاعات على و تتفقالممارسة 

ولذلك، يمكن أن تبلّغ المنشأة . إلعدادتراكمياً قليالً في اقتاً متزايدة قليلة على المنشأة وتقتضي و

فترات المرحلية ويمكن أن تبلّغ ل ل في البيانات المالية الموجزةيةمعلومات القطاعالعن أكبر بسهولة 

 المعلومات تبرزكما . معلومات حول كل قطاع في البيانات المالية السنويةالمزيد من العن 

 .لمستخدم البيانات المالية المخاطر والفرص التي تعتبرها اإلدارة مهمةاإلدارة المستخدمة من قبل 
  

  المعلومات التي ينبغي اإلفصاح عنها حول القطاعات
  

تمثل بنود المعلومات حول كل قطاع تشغيلي مشمول في التقارير المالية يجب اإلفصاح عنه كما هو  .٩٢
ستخدمي البيانات المالية الذين قد يرغبون في  بين احتياجات مزناًاتو ٣١-٢٥موضح في الفقرات 

 الذين قد معدو البيانات الماليةالتي يتكبدها مجموعة كاملة من البيانات المالية لكل قطاع والتكاليف 
اإليرادات  اإلفصاح عن ١٤ البيان إقتضىو. قطاعيةيفضلون عدم اإلفصاح عن أية معلومات 

 والبنود غير  واالستنزاف واإلطفاءاإلستهالك ومصروف رواألرباح أو الخسائالداخلية والخارجية 
 -نتائج العملياتعداد تقارير بإ "٣٠ة رقم يمبادئ المحاسبالمجلس  في رأي محدد كما هو العادية

ة وغير العادية ستثنائيعمل تجاري والمعامالت واألحداث اإل التصرف في قطاع إعداد تقارير بآثار
 اإلفصاح عن إجمالي األصول وحقوق الملكية ١٤ البيان إقتضى كما. لكل قطاع" ونادرة الحدوث

 في ستثماراإل ومبلغ المستثمر بها التي تتم محاسبتها بأسلوب حقوق الملكية الجهاتفي صافي دخل 
إلضافات على النفقات فيما يخص اأسلوب حقوق الملكية وإجمالي  التي تتبع  المستثمر بهاالجهات

 عن أية معلومات اإلفصاحن على مسودة العرض على بعض المجيبو إعترضو. األصول المعمرة
، بينما نصح مجيبون آخرون باإلفصاح عن بنود إضافية ليست مطلوبة ١٤ البيان لم يقتضيها
يدعو هذا البيان إلى اإلفصاحات اإلضافية التالية فقط في حال كانت البنود و.  هذا البيانبمقتضى

بنود غير : الرئيسيالتشغيلي  صانع القرار يراجعهلقطاع الذي مشمولة في قياس ربح أو خسارة ا
 .نقدية هامة وإيراد ومصروف الفائدة ومصروف ضريبة الدخل
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 الحجم الكلي  ستزيد منالمقترحات على مسودة العرض عن قلقهم بأن عبر بعض المجيبون .٩٣

أن هذا القلق مبالغ بالمجلس  ويعتبر.  اإلبالغ عنه١٤ البيان ه كان يقتضي ماللمعلومات بالمقارنة مع

الرغم من أن هذا البيان يقتضي اإلفصاح عن معلومات حول قطاع تشغيلي فعلى . فيه لعدة أسباب

 اإلفصاح عنها فيما يتعلق بقطاع صناعي، إال أن ١٤ البيان إقتضىمنفرد أكثر من المعلومات التي 

 القطاعات التشغيلية - القطاعات منهذا البيان يقتضي اإلفصاح عن معلومات حول نوع واحد فقط

 – معلومات حول نوعين من القطاعات١٤ البيان إقتضى بينما -المشمولة في التقارير المالية

 أن تقدم العديد من ١٤ البيان إقتضى وعالوة على ذلك. طاعات الجغرافيةالقطاعات الصناعية والق

 يةي حين أن كافة المعلومات القطاعفالمنشآت معلومات إلعداد التقارير المالية الخارجية فقط، 

 يدرك المجلس أن بعض ومع ذلك.  في التقارير اإلدارية التي يقتضيها هذا البيان متوفرة أصالًتقريباً

المنشآت قد تجد أنه من الضروري تقديم معلومات على نطاق المنشأة حول المنتجات والخدمات 

 .٣٩-٣٦الفقرات والمناطق الجغرافية وكبار العمالء التي تقتضيها 
  

عن بنود غير نقدية هامة مشمولة في قياس ربح أو خسارة القطاع قرر المجلس أن يقتضي اإلفصاح  .٩٤

 إستثناءب(إلضافات على أصول القطاع المعمرة النفقات فيما يخص اومعلومات حول إجمالي 

 حقوق تقديم عمالء طويلة األجل لمؤسسة مالية والرهن وغيرها منالاألدوات المالية وعالقات 

تلك عن  إذا كان يتم اإلبالغ)  وأصول الضريبة المؤجلةبوليصة مؤجلةالخدمات وتكاليف استمالك 

ية توليد النقد ومتطلبات إحتمال ألنها تحسن قدرات مستخدمي البيانات المالية لتقدير داخلياًالمعلومات 

تضي اإلفصاح عن التدفق النقدي  أن يقفي المجلس بحث وكبديل عن ذلك، .النقد للقطاعات التشغيلية

أن اإلفصاح عن التدفق النقدي قالوا ب العديد من المجيبين إال أن ،التشغيلي لكل قطاع تشغيلي

سيقتضي القيام  "بيان التدفقات النقدية" ٩٥التشغيلي وفقاً لبيان مجلس معايير المحاسبة المالية رقم 

كما قالوا أن اإلدارة عادة  .مالية الخارجية فقطبجمع ومعالجة معلومات ألغراض إعداد التقارير ال

 حساب التدفق النقدي التشغيلي وفقاً غيرما تقيم النقد المولد أو المطلوب من قبل القطاعات بطرق 

 .قطاعحسب الولهذا السبب، قرر المجلس أال يقتضي اإلفصاح عن التدفق النقدي . ٩٥للبيان 
  

 القطاع المبلّغ أرباح أو خسائر الفائدة المشمولين في إن المراد من اإلفصاح عن إيراد ومصروف .٩٥

ت مسودة العرض أن تفصح إقترح و. هو توفير معلومات حول نشاطات التمويل لقطاع معيناعنه

األرباح فيها  تشتملالمنشأة عن إجمالي إيراد الفائدة وإجمالي مصروف الفائدة لكافة القطاعات التي 

عموماً تُدار وقال بعض المجيبون أن قطاعات الخدمات المالية . بنودا هذه الأو الخسائر المبلّغ عنه

نات فقط بعين االعتبار  البياتلك، وأن اإلدارة تأخذ "هامش الربح"صافي إيراد الفائدة أو أساس على 

اإلبالغ عن صافي المبلغ فقط  هذه القطاعات طلب منيلذلك، ينبغي أن  .صنع القرارفي عملية 

إجمالي والحظ هؤالء المجيبون أن طلب اإلفصاح عن . إيراد ومصروف الفائدةوليس عن إجمالي 

 من قبل قطاعات الخدمات المبيعات لطلب اإلفصاح عن المبيعات وتكلفة مشابهاًغين سيكون كال المبل

ها من الفائدة ات أغلبية إيرادتستمدالمجلس أنه ينبغي السماح للقطاعات التي  وقرر .الماليةغير 

 عن صافي إيراد الفائدة بدالً من إجمالي إيراد الفائدة وإجمالي مصروف الفائدة إذا وجدت باإلفصاح

 علومات حول الفائدة ذات أهمية أكبروتعتبر الم. مالئمة في إدارة القطاع المبلغ أكثر ذلكاإلدارة أن 

 عملية بارة عنعإذا كان القطاع  .ماليةالغير المالية وعمليات الإذا تألف قطاع واحد من خليط من 

 وسيشكل مصروف القطاع، فإن إيراد الفائدة يشكّل على األرجح أغلبية إيرادات  بشكل رئيسيمالية
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وإذا لم . ا القطاع المبلّغ عنهوأرباح أو خسائر ا القطاع المبلّغ عنهت الفرق بين إيرادامعظمالفائدة 

 لن  المعلومات حول الفائدةفإنيكن لدى القطاع عمليات مالية أو عمليات مالية غير هامة فقط، 

 .تكون مطلوبة
 

ت مسودة العرض أن تفصح المنشأة إقترحو. ات القطاعإلتزامقرر المجلس أال يقتضي اإلفصاح عن  .٩٦
ات تعتبر إفصاحاً مهماً من أجل فهم لتزامأن اإلبات القطاع ألن المجلس كان يعتقد إلتزامعن 

 إلى أن متطلب بيان مجلس معايير المحاسبة المالية كما أشار المجلس. نشاطات التمويل لقطاع معين
ات لتزامباإلفصاح عن األصول واإل" كافة الشركات التابعة المملوكة باألكثريةتوحيد  "٩٤رقم 

مبادئ ال في رأي مجلس إستمر سابقاًغير الموحدة والربح أو الخسارة حول الشركات التابعة 
الذي ينتظر  "ات األسهم العاديةإستثمار محاسبة أسلوب حقوق الملكية في" ١٨ة رقم يالمحاسب
أن  لدى التعليق على اإلفصاحات التي ينبغي إال أنه.  مشروع اإلفصاحات غير المجمعةإستكمال
 وأن المنشآت ال ات مركزياًلتزام بموجب هذا البيان، قال العديد من المجيبين أنه يتم تكبد اإلتُطلب

 ات القطاعإلتزام المعلومات حول  المجلس أن قيمةإستنتجو.  المبالغ للقطاعاتتلكتخصص عادة 
 . في تقييم أداء قطاعات المنشأةكانت محدودة

  
قرر المجلس أال يقتضي اإلفصاح عن مصروف البحث والتطوير المشمول في قياس ربح أو خسارة  .٩٧

وكان من الممكن أن تقتضي مسودة العرض ذلك اإلفصاح من أجل تزويد مستخدمي . القطاع

. لبيانات المالية بمعلومات حول القطاعات التشغيلية التي تركز فيها المنشأة جهود تطوير منتجاتهاا

قد طُلب ذلك وطلب عدد من مستخدمي البيانات المالية اإلفصاح عن مصروف البحث والتطوير و

 العامين لمعهد األمريكي للمحاسبين القانونيينعلى وجه الخصوص في تقرير اللجنة الخاصة التابعة ل

أن ب واقالالمجيبون  إال أن. ١٩٩٣ الصادر عام  والبحوثستثماراإلجمعية إدارة والتقرير التفصيلي ل

من خالل قطاع قد يؤدي إلى أضرار تنافسية حسب الاإلفصاح عن مصروف البحث والتطوير 

جيبون الحظ مقد و. بأفكار متبصرة مبكرة حول الخطط اإلستراتيجية للمنشأةتزويد المنافسين 

 التي المجالآخرون أن البحث والتطوير هما بند واحد فقط ضمن عدد من البنود التي تشير إلى 

على ف . غيرهادونتركز فيه المنشأة جهودها، كما أنها هامة بشكل أكبر بكثير في بعض المنشآت 

 بالنسبة  كبنود تكون عادة أكثر أهميةات واإلعالنينسبيل المثال، تم ذكر تكاليف تدريب الموظف

 مدى مالئمة اإلفصاح عن مصروف مناقشةما يدعو إلى ملبعض المنشآت من البحث والتطوير 

تكبد مصروف  غالباًوباإلضافة إلى ذلك، قال العديد من المجيبين أنه يتم . البحث والتطوير فقط

ولذلك، قرر المجلس أال يقتضي .  للقطاعاتوال يتم تخصيصهبشكل مركزي البحث والتطوير 

 .قطاعال حسبإلفصاح عن مصروف البحث والتطوير ا
  

  معلومات الفترة المرحلية
  
 الموجزة المشمولة في محدودة في البيانات الماليةقطاعية يقتضي هذا البيان اإلفصاح عن معلومات  .٩٨

 ١٤ولم يطبق البيان .  للمساهمين كما كان مقترحاً في مسودة العرضتقدمسنوية التي الربع التقارير 

 يةمعلومات القطاعالالبيانات المالية الموجزة بسبب المصروف والوقت المطلوبين إلنتاج لك تعلى 

معلومات الأن اإلبالغ عن بوقال عدد قليل من المجيبين على مسودة العرض . ١٤بموجب البيان 

شوا غير أن المستخدمين ناق. البيانات المالية المرحلية سيكون عمالً شاقاً غير ضروري في يةالقطاع

هذه المعلومات تُطلب أن ينبغي   في الوقت المناسب،يةمعلومات القطاعال لحصول علىا أنه من أجل
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 من  صعوبات إعدادها على أساس مرحليوأنه يمكن التغلب علىواحدة في السنة من مرة أكثر 

وا طوعاً قدموافق مدراء العديد من المنشآت ووقد .  المذكور في هذا البيانللمنهج مشابه منهجخالل 

 . لفترات مرحليةيةقطاعمعلومات 
 

الصادرة قرر المجلس أنه ينبغي أن تتضمن البيانات المالية الموجزة في التقارير المرحلية  .٩٩
 ربح عن إيرادات القطاع من عمالء خارجيين واإليرادات بين القطاعات وقياس اًإفصاحللمساهمين 

اع والفروقات في أساس التجزئة أو طريقة قياس أو خسارة القطاع والتغيرات الهامة في أصول القط

. إجمالي ربح أو خسارة المنشأةالفترة السنوية السابقة ومطابقة مع ربح أو خسارة القطاع في 

 الحصول على نفس المستخدمين الذين يرغبون فيويعتبر ذلك القرار تسوية بين احتياجات 

ة في البيانات المالية السنوية والتكاليف التي تلك المطلوبك لفترات المرحليةل يةمعلومات القطاعال

سيكون لدى المستخدمين بعض المعلومات و. يتكبدها المعدون الذين يجب أن يبلّغوا عن المعلومات

 لتوفير المعلومات كبيرة وينبغي أال تتكبد المنشآت تكاليف متزايدة .في الوقت المناسبالرئيسية 

 . فهي متوفرة في األصل وبذلكخلياًدالى معلومات تُستخدم ألنها تعتمد ع
  

  سابقاًإعادة بيان المعلومات المبلّغ عنها 
  

 تغيير في  حدوث بعدسابقاً المبلّغ عنها يةمعلومات القطاعال يقتضي إعادة بيان أنقرر المجلس  .١٠٠
 القطاعاتأن التفسير في تركيب حيث .  قطاعات المنشأة إال إذا كان القيام بذلك غير ممكنةتركيب

قد قال بعض و. بة لمستخدمي البيانات الماليةات مهم بالنستجاه تحليل اإلويعتبرات، تجاه اإلريفس
  من السنوات السابقةإعادة بيان واحدة أو أكثرتتلخص في مصدري البيانات المالية أن سياستهم 

كز ربح  مرا عمليات إعادة التنظيم إعادة تعييننتج عن العديد منيو. ات الداخليةتجاهلتحليل اإل

خضعت المنشأة إذا  لكن.  بسيطة نسيباًعرضإعادة عمليات  إلى كما تقود من قطاع آلخر منفصلة

 المجلس أنه في هذه إستنتجو.  إعادة البيان صعبة ومكلفة عملية، قد تكونإلعادة تنظيم أساسي

لم تقم المنشأة  إذا لكن. الحاالت قد تكون إعادة البيان غير ممكنة ولذلك ال ينبغي أن تكون مطلوبة

 على بناءاً للفترة الحالية يةبإعادة بيان معلومات قطاعاتها، فإن على المنشأة تقديم معلومات قطاع

 .القيام بذلك غير ممكنكان أساسي التجزئة القديم والحديث في السنة التي حدث فيها التغيير إال إذا 
 

  اإلفصاحات على نطاق المنشأة
  

 الجغرافية هامناطقو  المنشأةاح عن معلومات حول منتجات وخدمات اإلفص٣٩-٣٦تقتضي الفقرات  .١٠١
وينبغي تقديم اإلفصاحات المطلوبة فقط في حال لم .  النظر عن تنظيم المنشأةبغض عمالئهاوكبار 

ت مسودة العرض طلب إفصاحات إقترحو. تكن مشمولة كجزء من اإلفصاحات حول القطاعات

وقال العديد من المجيبين أن . قطاعال حسباطق الجغرافية إضافية حول المنتجات والخدمات والمن

فعلى سبيل .  من المعلوماتكميات زائدة كان من الممكن أن يؤدي إلى إفصاح حول قتراحذلك اإل

طلب من بعض المنشآت التي تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات  كان من المفترض أن يالمثال
وقتا إعدادها سيستغرق مية كبيرة من المعلومات التي كان عرض كعبر العديد من البلدان والخدمات 

وقرر .  مشكوك فيها بالنسبة لمعظم مستخدمي البيانات الماليةمنافعذات التي كانت ستكون  وكبيرا
 على أساس نطاق المنشأة بدالً من أساس القطاع يتم تقديمهاالمجلس أن اإلفصاحات اإلضافية التي 

كما وافق المجلس على أن هذه اإلفصاحات على نطاق . شكل مفرطوليست شاقة بستكون مناسبة 



  ٨المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 اجاتأساس اإلستنت

 

٨٦٤  حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

مناسبة لكافة المنشآت بما في ذلك تلك المنشآت التي تملك قطاعاً تشغيلياً واحداً في حال المنشأة 

 اإليرادات من العمالء في أكثر من تجنيكانت المنشأة تقدم مجموعة من المنتجات والخدمات أو 

 .دولة واحدة، أو كالهما
 

 واختبار األعضاءمناقشات مع المنشورة حول المنشآت العامة والمعلومات ال مراجعات على بناءاًو .١٠٢
دمات أو ميداني لمسودة العرض، يعتقد المجلس أن معظم المنشآت منظمة حسب المنتجات والخ

 عن نوع واحد من المعلومات أو كال هذين النوعين في حسب المنطقة الجغرافية وتقوم باإلبالغ
تقتضي  ٣٩- ٣٦الفقرات إال أن .  في التقارير الماليةة المشمولة التشغيلياتاإلفصاحات عن القطاع

 لكافة تُطلبمن بعض المنشآت اإلبالغ عن معلومات إضافية ألن اإلفصاحات على نطاق المنشأة 
 .  حتى تلك التي تملك قطاعاً تشغيلياً واحداً مشمول في التقارير المالية،المنشآت

  
  مات حول المنتجات والخدماتمعلو

 
 عن اإليرادات من عمالء خارجيين لكل منتج أو خدمة  باإلبالغ المنشآتتقوميقتضي هذا البيان أن   .١٠٣

وقال المحللون بأن تحليل . ة ككلأو كل مجموعة من المنتجات والخدمات المماثلة الخاصة بالمنشأ
 النمو ودالئلمهم في تقييم األداء السابق ات في اإليرادات من المنتجات والخدمات هو أمر تجاهإلا

المعلومات ر القياسية مثل إحصائيات القطاع أو ات بالمعاييتجاه اإلتلكويمكن مقارنة . المستقبلي
 تكون المعلومات حول األصول المستخدمة في إنتاج ويمكن أن. المبلّغ عنها من قبل المنافسين
 فإن األصول في العديد من المنشآت غير مع ذلكو. اًأيض مفيدة محددةمنتجات معينة وتقديم خدمات 

  يقتضي اإلبالغ عن األصول حسب المنتجات والخدماتكما أنمخصصة لمنتجات وخدمات معينة 
 . اعتباطيةتخصيصات 

  
  معلومات حول المناطق الجغرافية

  

 وأفاد. افيةيقتضي هذا البيان اإلفصاح عن معلومات حول اإليرادات واألصول حسب المنطقة الجغر  .١٠٤
ساعدهم في فهم تالمحللون بأن المعلومات حول اإليرادات من عمالء في مناطق جغرافية مختلفة 

ت المستقبلية للنمو حتماال واإلاإلقتصادية تغيرات سلبية في الظروف عن المخاطر الناجمة تركيزات
ل الموجودة في مناطق كما قالوا بأن المعلومات حول األصو.  إيجابيةإقتصادية تغيرات عنالناجمة 

 ).مثل المخاطر السياسية كمصادرة الممتلكات( المخاطر يزاتمختلفة تساعدهم في فهم ترك
 

جغرافية حسب المنطقة الجغرافية، بينما يقتضي هذا المعلومات ال اإلفصاح عن ١٤يقتضي البيان   .١٠٥
بلد إقامة المنشأة حول  باإلضافة إلى معلومات منها على حدةالبيان اإلفصاح عن الدول الهامة كل 

 من أنها ستخففاألولى، . هامتينمنفعتين ب هذا البيان ويتميز منهج. المجملبوكافة الدول األجنبية 
 البيانات المالية ألن معظم المنشآت تملك على األرجح عمليات هامة في عدد قليل ي معدعلىالعبء 

هم، ستوفر معلومات أكثر فائدة في تقييم أثر ثانياً، واأل. الدول فقط أو ربما في بلد إقامتهم فقطمن 
أكثر فائدة ألنه يمكن تفسيرها الدولة  حسبوتعتبر المعلومات المفصح عنها . تركيزات المخاطر

وعادة ما تختبر الدول التي تقع في مناطق متجاورة معدالت نمو مختلفة وغيرها من . بسهولة أكبر
عن باإلبالغ  المنشآت عادة قامت، ١٤طلبات البيان وبموجب مت. اإلقتصاديةالفروقات في الظروف 

. تصنيفات مثل أوروبا وإفريقيا والشرق األوسطمعلومات حول مناطق جغرافية واسعة تضمنت 
 . النطاقوتساءل المحللون وغيرهم حول فائدة ذلك النوع من اإلفصاح واسع
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فعلى سبيل . المختلفةلدول وتساءل المجيبون على مسودة العرض كيف ينبغي تخصيص اإليرادات ل .١٠٦

معين  موقعحاالت التي يتم فيها شحن المنتجات إلى في ال إرشادات طلب الحصول علىتم  المثال

المجلس توفير المرونة فيما يتعلق باألساس الذي تنسب وقرر .  آخرموقعرغم أن العميل يقطن في 

 موقعيرادات للدول وفقاً لنسب اإل تُ بدالً من طلب أنلدول مختلفة  اإليرادات عليهبناءاً المنشآت
 في عزوته إعتمد عن األساس الذي المنشآت اإلفصاح  منكما قرر المجلس أن يقتضي. العمالء

 . البيانات المالية المعلومات الجغرافية المقدمةأن يفهم مستخدمواإليرادات للدول من أجل 
  

ية على أساس نطاق المنشأة، قرر  المعلومات الجغرافالذي يقتضي تقديمونتيجة لقرار المجلس   .١٠٧
المجلس أال يقتضي اإلفصاح عن النفقات الرأسمالية على أصول معمرة معينة حسب المنطقة 

 هذه المعلومات على أساس نطاق المنشأة مفيدة بالضرورة في توقع التدفقات وال تعتبر. الجغرافية

 .النقدية المستقبلية للقطاعات التشغيلية
  

   العمالءمعلومات حول كبار
  

، كما هو معدل من خالل بيان مجلس معايير ١٤في البيان الوارد  بالمتطلب حتفاظقرر المجلس اإل .١٠٨

 الذي يقتضي اإلبالغ عن "معلومات حول كبار العمالءالاإلفصاح عن " ٣٠المحاسبة المالية رقم 
إن عتبة . لمخاطريزاً هاماً لمعلومات حول كبار العمالء بما أن كبار عمالء المنشأة يمثلون ترك

عدد  إقترح و١٤ فقد تم قبولها كممارسة منذ إصدار البيان اعتباطية؛ ومع ذلك العشرة بالمائة هي

 . تغييرهاقليل من المجيبون
  

  األضرار التنافسية
  

 األضرار التنافسية نتيجة اإلفصاح  حدوثيةإحتمالأشار عدد من المجيبين على مسودة العرض إلى   .١٠٩
 تبني نصوص خاصة من أجل في المجلس وقد بحث.  وفقاً لهذا البيانيةاعمعلومات القطالعن 

. ولكنه صوت ضده معينة ية معلومات قطاععن  الناجمةية األضرار التنافسيةإحتمالالتقليل من 
 األعضاء ومسودة العرض من المؤقتة اتستنتاج إلبداء المالحظات واإلدعوته طلب المجلس فيو

وقال بعض . يةمعلومات القطاعاللتنافسية التي نتجت عن اإلفصاح عن توضيحات محددة لألضرار ا

جانب الذين ال تشكل عائقاً أمام المنشآت غير العامة أو المنافسين األالمجيبين بأن المنشآت العامة قد 

مجيبون آخرون أن المعلومات حول إقترحو. المعلومات القطاعيةطلب منهم اإلفصاح عن ي 

مع العمالء أو األسعار شكل محدود قد تشكل عائقاً أمام المنشأة في مفاوضات القطاعات المحددة ب

 .عطاءات تنافسية  وجودفي حاالت
 

 قبلت به المنشآت من أجل إلتزامقال بعض المجيبين بأنه في حال وجود عائق تنافسي، فإنها نتيجة   .١١٠

ينة على المنشآت غير الحصول على وصول أكبر إلى األسواق الرأسمالية، مما يمنحهم مزايا مع

 المنشآت ه من غير المحتمل أن تعانيوقال مجيبون آخرون بأن. العامة والعديد من المنشآت األجنبية
من األضرار التنافسية ألن لدى معظم المنافسين مصادر أخرى للحصول على معلومات حول 

وباإلضافة إلى ذلك، . ةمفصلة بشكل أكبر من المعلومات المفصح عنها في البيانات الماليالمنشأة 

من تحديداً أو أكثر تفصيالًطلب اإلفصاح عنها حول قطاع تشغيلي ليست فإن المعلومات التي ي 
 . منشأة أصغر ذات عملية واحدةعادةالمعلومات التي تقدمها 
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اإلعفاء لتفادي بأن  قرر  لكنه معينونأعضاء التي أثارها  القلقمخاوف بعض في المجلس بحث .١١١

تم قد و.  بشكل كبير بهذا البيانلتزامالتنافسية كان غير مناسب ألنه سيوفر وسيلة لعدم اإلاألضرار 

 هناك العديد إال أن للقطاعات ذات المنتج الواحد أو الخدمة الواحدة؛ اإلعفاءالتحري عن أحد أشكال 
يانات مالية ذات طلب منها إصدار بمن المنشآت التي تنتج منتجاً واحداً أو تقدم خدمة واحدة والتي ي

 قطاعات المنشأة  من قبل عنهاسيتم اإلبالغالمعلومات التي نفس  البيانات تلكوتتضمن . غرض عام

 لم يكن من الضروري تقديم إعفاء هأنب المجلس إستنتجو. ذات المنتج الواحد أو الخدمة الواحدة

ج منتجاً واحداً أو تقدم خدمة للقطاعات ذات المنتج الواحد أو الخدمة الواحدة ألن المنشآت التي تنت

لألضرار التنافسيةكذلكطلب منها إصدار بيانات مالية ذات غرض عام معرضة واحدة والتي ي  .

 من الممكن باألضرار التنافسية إلى الحد  القلق المتعلقةمخاوفوأشار المجلس إلى أنه تم تناول 

إضافة العتبات ) ب(عديل معايير التجميع، ت) أ: (خالل أربع تغييرات تم القيام بها أثناء المشاورات

 متطلبات اإلفصاح عن إلغاء) ج( لتحديد القطاعات المشمولة في التقارير المالية، المهمةالكمية 

 المستوى علىتغيير متطلبات اإلفصاح ) د( القطاع، حسبات البحث والتطوير إلتزاممصروف و

 . من أساس القطاع إلى أساس نطاق المنشأةحول المنتجات والخدمات والمنطقة الجغرافيةالثاني 
 

   التكلفة مقابل المنفعةإعتبارات
 

  منفقط في حال كانت المنافع المتوقعةمعينة  معايير اإلعالن عنن أحد مبادئ مهمة المجلس هو إ  .١١٢
حاجة   أن معياراً مقترحاً سيلبيويسعى المجلس لتحديد.  التكاليف المتوقعةتفوقالناتجة المعلومات 

بالمنافع يتعلق البدائل األخرى مبررة فيما بمقارنة ف المتكبدة لتلبية تلك الحاجة ة وأن التكاليهام

 التكاليف ستتجاوز هذا البيان ستتأتى عنأن المنافع التي ب المجلس إستنتجو. الكلية للمعلومات الناتجة

  .ذات العالقة

  
معلومات ال أن المنشآت ستبلّغ عن فيتتلخص  من هذا البيان الرئيسيةأن المنافع بيعتقد المجلس   .١١٣

 وستقوم في التقارير المالية المرحلية، وستبلّغ بعض المنشآت عن عدد أكبر من القطاعات، يةالقطاع

  باإلبالغ المنشآتكما ستقومعن بنود أكثر من المعلومات حول كل قطاع، باإلبالغ معظم المنشآت 

معلومات الة المرحلية، كما ستبلّغ المنشآت عن عن القطاعات التي تتطابق مع التقارير اإلداري

 . التي ستكون أكثر توافقاً مع األجزاء األخرى في تقاريرهم السنويةيةالقطاع
 
 أن تحدد ١٤ البيان إقتضىو. مجزئةسيقلل هذا البيان من تكلفة تزويد العديد من المنشآت بمعلومات  .١١٤

 لم تتطابق عادة مع وهي طرقفية،  وحسب المنطقة الجغراالصناعةالمنشآت القطاعات حسب 

حتى وإن كانت القطاعات المبلّغ عنها متماشية . داخلياًستخدم فيها المعلومات الطريقة التي كانت تُ
 من أجل إعداد التقارير الخارجية المعلومات المطلوبة كان يتم عادة إعداد  حيثمع التنظيم الداخلي،

تكاليف األخرى، نة للتكاليف ومنع تخصيصات المعي وضع تخصيصات إقتضى ١٤فقط ألن البيان 
ويقتضي هذا البيان تقديم المعلومات حول القطاعات .  األصول للقطاعات تخصيصإقتضىكما 

ويعتقد المجلس أن معظم اإلفصاحات على نطاق . داخلياً المستخدمالتشغيلية على نفس األساس 
طق الجغرافية وكبار العمالء يتم عرضها المنشأة في هذا البيان حول المنتجات والخدمات والمنا

 . إعدادها بأدنى تكلفة متزايدةيمكنعموماً في البيانات المالية الحالية أو 
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  قابلية التطبيق على المنشآت غير العامة والمنظمات غير الربحية
  

. يةعمعلومات القطاال في إعفاء المنشآت غير العامة من متطلب اإلبالغ عن ارستمرقرر المجلس اإل .١١٥

ولقد طلب عدد قليل من مستخدمي البيانات المالية الخاصة بالمنشآت غير العامة أن يقتضي المجلس 
 . معلومات حول القطاعاتمن هذه المنشآت تقديم

 
معلومات ال إدخال تحسينات على اإلفصاحات حول النظر فيفي الوقت الذي بدأ فيه المجلس و  .١١٦

لمنظمات غير لالبيانات المالية  "١١٧محاسبة المالية رقم ، لم يكن بيان مجلس معايير اليةالقطاع
صدر بعد ولم يكن هناك معايير فعالة تتعلق بالبيانات المالية الموحدة الخاصة  قد ُأ"الربحية

 وقدمت معظم المنظمات غير الربحية معلومات مالية لكل مصدر من .بالمنظمات غير الربحية

لذلك، .  في كندامماثالًالوضع  وكان. لمجزئةعلومات امصادر أموالها وهو شكل من أشكال الم

 .منشآت األعمال العامةب النطاق حصر لسان على تولي مشروع مشترك، قرراًعندما وافق المج
  

 الذي يقتضي ١١٧ البيان من ٢٦قدم المجلس شكالً محدوداً من المعلومات المجزئة في الفقرة   .١١٧
 بأن تطبيق ذلك البيان قد يزيد من إال أنه يقر .وظيفيالتصنيف الاإلفصاح عن المصروف حسب 

كما قد يزيد بيان نهائي من المتوقع أن .  مجزئة حول المنظمات غير الربحيةتالحاجة إلى معلوما

السياسة : البيانات المالية الموحدة"ينتج عن مسودة عرض مجلس معايير المحاسبة المالية 
منشآت في المزيد من الميع المعلومات حول  من تلك الحاجة من خالل طلب تج"واإلجراءات

 .لمنظمات غير الربحيةلالبيانات المالية 
  

 هيكل التنظيم الداخلي للمنشأة مناسباًأساس  المعلومات على في تقديم العام المنهج يكون يمكن أن  .١١٨
 نطاق إلى قرر المجلس أال يضيف المنظمات غير الربحية ومع ذلك فقد. للمنظمات غير الربحية

 المجلس على بالمنظمات غير الربحيةولم يحث مستخدمو البيانات المالية الخاصة . ذا البيانه

 ومسودة ١١٧يدركوا حتى اآلن تأثيرات البيان  المنظمات، وذلك على األرجح ألنهم لم تلكتضمين 

 على المنظمات غير الربحيةطبق مصطلح نوعالوة على ذلك، ي. التوحيدعمليات العرض على 
ومن المحتمل . جداً مختلف ا مماثل لمنشآت األعمال وبعضهبعضها ، واسعة من المنشآتمجموعة

 المنشآت أو حاجات خاصة للمستخدمين تقتضي تلك لبعض ةإستثنائيأن يكون هناك خصائص 

تبنى مجلس معايير المحاسبة مؤخراً  وباإلضافة إلى ذلك. درسها المجلس خاصة لم ينصوصا

ومن أجل . ١١٧ير المالية من قبل المنظمات غير الربحية تختلف عن البيان  إلعداد التقاراًمعايير

 قرر المجلس عدم تولي البحث والمشاورات لمشروع المشترك في الوقت المناسب هذا اإستكمال

. المنظمات غير الربحية في هذا الوقتو لتنسجم متطلبات هذا البيان لتعديلالتي ستكون ضرورية 

 .المجيبين على مسودة العرض مع موقف المجلس عدد قليل من إختلفو
  

  نتقالواإلتاريخ النفاذ 
  

    ت المالية الصادرة للسنوات المفعول للبيانانافذأن يكون ينبغي أن هذا البيان ب المجلس إستنتج .١١٩

تاريخاً للنفاذ  المجلس حدد مسودة العرض، صياغةولدى  . ١٩٩٦ ديسمبر ١٥التي تبدأ بعد المالية 

 تقريباًواعتقد المجلس أن اإلطار الزمني كان معقوالً ألن كافة المعلومات . ١٩٩٦ سمبردي ١٥وهو 

 من خالل نظم موجودة أصالً داخل المنشأة وكان من المتوقع يتم إعدادهاالتي يقتضيها هذا البيان 
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ى  إلتحتاج قال المجيبون بأن بعض المنشآت قد ومع ذلك. ١٩٩٦ائي قبل نهاية عام إصدار بيان نه

 . مسودة العرضمما كان سيتاح بموجبأطول  بمتطلبات هذا البيان لتزاموقت لإل
 
 في البيانات المالية للفترات المرحلية يةمعلومات القطاعالكما قرر المجلس أال يقتضي اإلبالغ عن  .١٢٠

وتعتمد بعض المعلومات التي ينبغي اإلبالغ عنها للفترات المرحلية . لتطبيقا السنة األولى منفي 

ودون الحصول على . األخيرةعلى معلومات كان سيتم اإلبالغ عنها في البيانات المالية السنوية 

ها كمعلومات مقارنة وتوفير فهم لألساس إستخدام من أجل يةمعلومات القطاعالمجموعة كاملة من 

 .تكون المعلومات المرحلية مفيدة عليه، لن بناءاًالذي تم تقديمها 
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  الملحق ب
  
 المعايير الدولية إلعداد التقارير حولات ستنتاجت على أساس اإلتعديالال

  المالية األخرى
  

 المعايير الدولية إلعداد التقارير حولات ستنتاجعلى أساس اإل الزمةال تعديالتال على الملحقيحتوي هذا 

إلعداد التقارير  بالمعيار الدولي ١٤المالية األخرى من أجل اإلشارة إلى استبدال معيار المحاسبة الدولي 

  .٨المالية 

*****  
عام ال  في٨ صدر المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةهذا الملحق عندما ُأالمشمولة في إن التعديالت 

 ٧ و ٦ و ١إلعداد التقارير المالية  ة الدوليالمعايير حولات ستنتاج قد تم دمجها في نص أساس اإل٢٠٠٦

  .٢٠٠٦ نوفمبر ٣٠ كما هي صادرة في ٣٦  و٢٧ ومعياري المحاسبة الدوليين
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  المحتويات
  
  الفقرات  

  لمعيار الدولي لإرشادات تنفيذ 

  القطاعات التشغيلية ٨إلعداد التقارير المالية 

  

  ١تنفيذ  المقدمة

  ٢تنفيذ  معلومات وصفية حول قطاعات المنشأة المشمولة في التقارير المالية 

لمالية وصف أنواع المنتجات والخدمات التي يستمد منها كل قطاع مشمول في التقارير ا

  ))ب(٢٢الفقرة  (هإيرادات

  

    )٢٧الفقرة (قياس أرباح أو خسائر وأصول وإلتزامات القطاع التشغيلي 

العوامل التي تستخدمها اإلدارة لتحديد قطاعات المنشأة المشمولة في التقارير المالية 

  ))أ(٢٢الفقرة (

  

  ٣تنفيذ  ي التقارير الماليةمعلومات حول أرباح أو خسائر وأصول وإلتزامات القطاع المشمول ف

مطابقات إيرادات وأرباح أو خسائر وأصول وإلتزامات القطاع المشمول في التقارير 

  المالية 

  ٤تنفيذ

  ٥تنفيذ  المعلومات الجغرافية

  ٦تنفيذ  معلومات حول كبار العمالء

  ٧تنفيذ  مخطط للمساعدة في تحديد القطاعات المشمولة في التقارير المالية

    تعديالت على إرشادات التنفيذ األخرىالملحق 
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   ٨ إرشادات تنفيذ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية

  القطاعات التشغيلية
  

  . ولكنها ال تشكل جزءاً منه٨إن هذه اإلرشادات مرفقة مع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  

  المقدمة
  

ثلة توضح اإلفصاحات المطلوبة بموجب المعيار الدولي إلعداد    تعرض إرشادات التنفيذ هذه أم١تنفيذ

وال تعتبر .  ومخطط للمساعدة في تحديد القطاعات المشمولة في التقارير المالية٨التقارير المالية 

وقد شجع المجلس على نموذج يوفر المعلومات . النماذج الواردة في األمثلة التوضيحية متطلبات

إن األمثلة التوضيحية التالية هي لمنشأة افتراضية . م في الظروف المحددةبأكثر طريقة قابلة للفه

  .يشار إليها هنا باسم الشركة المتنوعة

  
  معلومات وصفية حول قطاعات المنشأة المشمولة في التقارير المالية

  

تقارير    فيما يلي توضيح لإلفصاح عن المعلومات الوصفية حول قطاعات المنشأة المشمولة في ال٢تنفيذ

  ).تشير مراجع الفقرة إلى المتطلبات ذات الصلة في هذا المعيار(المالية 

  
وصف أنواع المنتجات والخدمات التي يستمد منها كل قطاع مشمول في 

  ))ب(٢٢الفقرة (التقارير المالية إيراداته 
  
  
  
  
  
  
  
   

  
   

طع سيارات والسفن ق: تملك الشركة المتنوعة خمس قطاعات مشمولة في التقارير المالية

وينتج قطاع السيارات قطع تبديل للبيع لمحال بيع قطع . والبرمجيات وااللكترونيات والتمويل
وُينتج قطاع السفن سفناً صغيرة لتخدم صناعة النفط في الخارج واألعمال . السيارات بالتجزئة

نتجي أجهزة الحاسوب وُينتج قطاع البرمجيات برامج تطبيقية بغرض بيعها لم. التجارية المماثلة
وُينتج قطاع االلكترونيات دوائر متكاملة ومنتجات ذات . ومحال بيع أجهزة الحاسوب بالتجزئة

في حين أن قطاع التمويل مسؤول عن أجزاء . عالقة من أجل بيعها لمنتجي أجهزة الحاسوب

لقطاعات من العمليات المالية للشركة بما في ذلك تمويل مشتريات العمالء للمنتجات من ا

 .     األخرى وعمليات إقراض الممتلكات
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  )٢٧الفقرة (قياس أرباح أو خسائر وأصول وإلتزامات القطاع التشغيلي 
  
  
  
  

     
    

               
   
  
  
  
  
  
  

العوامل التي تستخدمها اإلدارة لتحديد قطاعات المنشأة المشمولة في التقارير 

  ))أ(٢٢الفقرة (المالية 
   
  
  
  
  
  
  

  

معلومات حول أرباح أو خسائر وأصول وإلتزامات القطاع المشمول في التقارير 

  المالية
  

قترحاً لإلفصاح عن المعلومات حول أرباح أو خسائر وأصول    يوضح الجدول التالي نموذجاً م٣تنفيذ

وُيطلب نفس النوع من ). ٢٤ و٢٣الفقرتان (وإلتزامات القطاع المشمول في التقارير المالية 

وال تخصص الشركة المتنوعة مصروف .  بشأنها الشامللدخلاالمعلومات لكل سنة يتم عرض بيان 

خسائر غير المتكررة للقطاعات المشمولة في التقارير أو األرباح وال) ضريبة الدخل(الضريبة 

وباإلضافة إلى ذلك، ليس لدى كافة القطاعات المشمولة في التقارير المالية بنوداً غير نقدية . المالية

ويفترض أن المبالغ المذكورة في هذا . هامة بإستثناء اإلستهالك واإلطفاء في الربح أو الخسارة

هي المبالغ الواردة في التقارير التي يستخدمها " بوحدات العملة" عنها المثال التوضيحي المعبر

  .صانع القرار التشغيلي الرئيسي

  

إن السياسات المحاسبية للقطاعات التشغيلية هي نفس السياسات الموضحة في ملخص السياسات 

قياسه على و به يتم االعترافل قطاع تشغيلي كالمحاسبية الهامة باستثناء أن مصروف التقاعد ل

 الشركة المتنوعة األداء على أساس الربح أو الخسارة مقيوتُ. أساس الدفعات النقدية لخطة التقاعد

يبة دون أن يتضمن ذلك األرباح والخسائر غير من العمليات قبل اقتطاع مصروف الضر

  .صرف األجنبيالخسائر المتكررة وأرباح أو 

  

كما لو أن المبيعات أو وتقوم الشركة المتنوعة بمحاسبة المبيعات والتحويالت بين القطاعات 

  . ثالث، أي حسب أسعار السوق الحاليةتخص طرف يالتالتحو

تعتبر قطاعات الشركة المتنوعة المشمولة في التقارير المالية وحدات عمل إستراتيجية تقدم 
وتتم إدارة هذه القطاعات بشكل منفصل ألن كل عمل تجاري يتطلب . منتجات وخدمات مختلفة

تم استمالك معظم األعمال التجارية كوحدات وقد . تقنية مختلفة وإستراتيجيات تسويق مختلفة
 .      منفردة وتم اإلبقاء على اإلدارة كما في وقت االستمالك
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قطع   
  السيارات

  
  

كافة   التمويل  لكترونياتإلا  البرمجيات  السفن
القطاعات 
  األخرى

  المجاميع

  
  

وحدة 
  عملة

وحدة 
  عملة

وحدة   وحدة عملة  وحدة عملة  وحدة عملة
  عملة

  وحدة عملة

                

اإليرادات من عمالء 
  خارجيين

  

  ٣٥,٥٠٠  )أ(١,٠٠٠  ٥,٠٠٠  ١٢,٠٠٠  ٩,٥٠٠  ٥,٠٠٠  ٣,٠٠٠

  اإليرادات بين القطاعات
  

-  -  ٤,٥٠٠  -  -  ١,٥٠٠  ٣,٠٠٠  

  إيراد الفائدة
  

٣,٧٥٠  -  -  ١,٥٠٠  ١,٠٠٠  ٨٠٠  ٤٥٠  

  مصروف الفائدة
  

٢,٧٥٠  -  -  ١,١٠٠  ٧٠٠  ٦٠٠  ٣٥٠  

  )ب( صافي إيراد الفائدة
  

-  -  -  -  ١,٠٠٠  -  ١,٠٠٠  

  اإلستهالك واإلطفاء
  

٢,٩٥٠  -  ١,١٠٠  ١,٥٠٠  ٥٠  ١٠٠  ٢٠٠  

أرباح القطاع المشمول في 
  التقارير المالية

  

٤,٠٧٠  ١٠٠  ٥٠٠  ٢,٣٠٠  ٩٠٠  ٧٠  ٢٠٠  

البنود الهامة غير النقدية 
  :األخرى

  

              

          إنخفاض قيمة
          األصول   

-  ٢٠٠  -  -  -  -  ٢٠٠  

   أصول القطاع
  المشمول في التقارير المالية

  

٨١,٠٠٠  ٢,٠٠٠  ٥٧,٠٠٠  ١٢,٠٠٠  ٣,٠٠٠  ٥,٠٠٠  ٢,٠٠٠  

النفقات المتعلقة باألصول 
غير المتداولة للقطاع 

  المشمول في التقارير المالية 

٢,٩٠٠  -  ٦٠٠  ٨٠٠  ٥٠٠  ٧٠٠  ٣٠٠  

إلتزامات القطاع المشمول في 
  التقارير المالية

٤٣,٨٥٠  -  ٣٠,٠٠٠  ٨,٠٠٠  ١,٨٠٠  ٣,٠٠٠  ١,٠٥٠  

 
  

وتتضمن تلك القطاعات .   تُنسب اإليرادات من القطاعات دون العتبات الكمية إلى أربع قطاعات تشغيلية في الشركة المتنوعة)أ(
. أعمال محدودة في مجال الممتلكات وتأجير معدات االلكترونيات واالستشارات في مجال البرمجيات وعملية تأجير المستودعات

  . هذه القطاعات أي من العتبات الكمية لتحديد القطاعات المشمولة في التقارير الماليةولم تستوفي أي من
وتعتمد اإلدارة بشكل رئيسي في إدارة ذلك القطاع على صافي إيراد الفائدة وليس .   يجني قطاع التمويل معظم إيراداته من الفائدة)ب(

  .٢٣ عن صافي المبلغ فقط كما هو مسموح بموجب الفقرة لذلك يتم اإلفصاح. على إجمالي مبالغ اإليراد والمصروف

      
مطابقات إيرادات وأرباح أو خسائر وأصول وإلتزامات القطاع المشمول في التقارير 

  المالية
  

   يوضح الجدول التالي مطابقات إيرادات وأرباح أو خسائر وأصول وإلتزامات القطاع المشمول في ٤تنفيذ

كما ُيطلب إظهار المطابقات فيما )). د(-)أ(٢٨الفقرة (مبالغ المقابلة للمنشأة التقارير المالية مع ال

ومن المفترض أال تتضمن )). ه(٢٨الفقرة (يتعلق بكل بند هام آخر من المعلومات المفصح عنها 
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، تعترف "٢تنفيذ"وكما هو موضح في الفقرة . البيانات المالية الخاصة بالمنشأة عمليات متوقفة

قيس مصروف التقاعد لقطاعاتها المشمولة في التقارير المالية على أساس الدفعات النقدية المنشأة وت

  . لخطة التقاعد وال تخصص المنشأة بنود معينة لقطاعاتها المشمولة في التقارير المالية

  
  اإليرادات

  
  وحدة عملة

  ٣٩,٠٠٠  إجمالي إيرادات القطاعات المشمولة في التقارير المالية

  ١,٠٠٠  أخرىإيرادات 

  )٤,٥٠٠(  إلغاء اإليرادات بين القطاعات

  ٣٥,٥٠٠  إيرادات المنشأة

  
  الربح أو الخسارة

  
  وحدة عملة

  ٣,٩٧٠  إجمالي الربح أو الخسارة للقطاعات المشمولة في التقارير المالية

  ١٠٠  األرباح أو الخسائر األخرى 

  )٥٠٠(  إلغاء األرباح بين القطاعات

    صة المبالغ غير المخص

  ٥٠٠         تسويات المقاضاة المستلمة

  )٧٥٠(         مصاريف الشركة األخرى

  )٢٥٠(  تعديل مصروف التقاعد في التوحيد

  ٣,٠٧٠  الدخل قبل اقتطاع مصروف ضريبة الدخل

  
  األصول

  
  وحدة عملة

  ٧٩,٠٠٠  إجمالي األصول للقطاعات المشمولة في التقارير المالية

  ٢,٠٠٠  األصول األخرى

  )١,٠٠٠(  إلغاء الذمم المدينة من مقر الشركة

  ١,٥٠٠  المبالغ غير المخصصة األخرى

  ٨١,٥٠٠  أصول المنشأة 

  
  اإللتزامات

  
  وحدة عملة

  ٤٣,٨٥٠  إجمالي اإللتزامات للقطاعات المشمولة في التقارير المالية

  ٢٥,٠٠٠  إلتزامات التقاعد ذات المنافع المحددة غير المخصصة

  ٦٨,٨٥٠  المنشأةإلتزامات 
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البنود الهامة 

  األخرى
القطاع المشمول في 

  التقارير المالية   
  ) وحدة عملة(مجاميع 

  

وحدة (مجاميع المنشأة   )وحدة عملة(التعديالت 
  )عملة

  ٣,٨٢٥  ٧٥  ٣,٧٥٠  إيراد الفائدة
مصروف 

  الفائدة
٢,٧٠٠  )٥٠(  ٢,٧٥٠  

صافي إيراد 
قطاع (الفائدة 

  )التمويل فقط

١,٠٠٠  -  ١,٠٠٠  

النفقات فيما 
يخص 
  األصول

٣,٩٠٠  ١,٠٠٠  ٢,٩٠٠  

اإلستهالك 
  واإلطفاء

٢,٩٥٠  -  ٢,٩٥٠  

إنخفاض قيمة 
  األصول

٢٠٠  -  ٢٠٠  

  

إن بند المطابقة لتعديل النفقات فيما يخص األصول هو المبلغ المتكبد لبناء مقر الشركة وهو غير 
  .يالت األخرى هامةوال تعتبر أي من التعد. مشمول في المعلومات القطاعية

  
  المعلومات الجغرافية

  

بما أن قطاعات الشركة . (٣٣   يوضح الجدول التالي المعلومات الجغرافية التي تقتضيها الفقرة ٥تنفيذ

المتنوعة المشمولة في التقارير المالية مبنية على الفروقات في المنتجات والخدمات، فإنه ال ُيطلب 

  .))٣٢الفقرة (ات اإليراد حول المنتجات والخدمات إجراء إفصاحات إضافية عن معلوم

  
  األصول غير المتداولة  )أ(اإليرادات   المعلومات الجغرافية

  وحدة عملة  وحدة عملة  
  

  ١١,٠٠٠  ١٩,٠٠٠  الواليات المتحدة
  -  ٤,٢٠٠  كندا

  ٦,٥٠٠  ٣,٤٠٠  الصين
  ٣,٥٠٠  ٢,٩٠٠  اليابان

  ٣,٠٠٠  ٦,٠٠٠  الدول األخرى

  المجموع
  

٢٤,٠٠٠  ٣٥,٥٠٠  

  . تُنسب اإليرادات إلى الدول على أساس موقع العميل)أ(
      

  معلومات حول كبار العمالء
  

وليس مطلوباً .  حول كبار العمالء٣٤   يوضح الجدول التالي المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة ٦تنفيذ

  .اإلفصاح عن هوية العميل أو مبلغ اإليرادات لكل قطاع تشغيلي

  
  
  

تمثل اإليرادات من أحد عمالء قطاعي البرمجيات وااللكترونيات التابع للشركة المتنوعة حوالي 
 . وحدة عملة من إجمالي إيرادات الشركة٥,٠٠٠
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  اعدة في تحديد القطاعات المشمولة في التقارير الماليةمخطط للمس
  

يوضح المخطط التالي كيفية تطبيق النصوص الرئيسية لتحديد القطاعات المشمولة في التقارير المالية كما هو      ٧تنفيذ
أنه وال ينبغي تفسير هذا المخطط على . ويعتبر هذا المخطط ملحق مرئي بهذا المعيار. محدد في هذا المعيار

  .يغير أو يضيف إلى أي متطلب من متطلبات هذا المعيار كما ال ينبغي اعتباره بديال عن المتطلبات
  

  مخطط تحديد القطاعات المشمولة في التقارير المالية

 على أساس نظام    ةهل تُحدد القطاعات التشغيلي   
 )١٠-٥الفقرات (إعداد التقارير اإلدارية؟ 

قم بتجميع القطاعات   
 . إذا رغبت بذلك

ال

نعم

ال

قــم بتجميــع 
القطاعات إذا  

 بذلك  رغبت

 نعم

إضافي إذا كـان    قم باإلبالغ عن قطاع     
اإليراد الخارجي لكافة القطاعات أقـل      

لفقـرة  ا. (من إيراد المنـشأة   % ٧٥من  
١٥(

 ضمن فئـة  قم بتجميع القطاعات المتبقية     
 )١٦الفقرة " (كافة القطاعات األخرى"

ــصاح عــن  ــي اإلف ينبغ
القطاعات المشمولة فـي    

 التقارير المالية 

  
هل تحقق بعض 

القطاعات التشغيلية 
  ة معايير التجميع؟كاف

 )١٢فقرة (
 

  
 بعض تستوفيهل 

القطاعات التشغيلية 
العتبات  الكمية؟ 

 )١٣الفقرة (
 

  
  هل تحقق بعض 

القطاعات التشغيلية 
المتبقية أغلبية معايير 

  التجميع؟
 )١٤الفقرة (

 

  
   القطاعات تشكلهل 

 المشمولة في المحددة
 ما نسبتهالتقارير المالية 

المنشأة؟  من إيرادات% ٧٥
 )١٥الفقرة (

 

 نعم

ال

ال
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  ملحق

  تعديالت على إرشادات التنفيذ األخرىال

ر الدولية إلعداد التقارير المالية يحتوي هذا الملحق على التعديالت الالزمة على اإلرشادات حول المعايي
وفي الفقرات المعدلة، يوضع . ٨األخرى من أجل ضمان التوافق مع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  .خط تحت النص الجديد وُيحذف النص الملغي
  

 *****  
  

 في العام ٨ارير المالية تم دمج التعديالت المشمولة في هذا الملحق عند إصدار المعيار الدولي إلعداد التق
 واألمثلة التوضيحية المرفقة مع ٤ في نص إرشادات تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ٢٠٠٦

  .٢٠٠٦ نوفمبر ٣٠، كما تم إصدارهما في ٣٦معيار المحاسبة الدولي 
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  عرض البيانات المالية
  

 ديسمبر ٣١ التقارير المالية الصادرة حتى عدادتتضمن هذه النسخة التعديالت الناشئة عن المعايير الدولية إل
٢٠٠٦.  

  

 من قبل لجنة معايير المحاسبة الدولية في سبتمبر" عرض البيانات المالية "١تم إصدار معيار المحاسبة الدولي 
الذي تم المصادقة " ( عن السياسات المحاسبيةفصاحاإل "١وقد حل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي. ١٩٩٧

"  عنها في البيانات الماليةفصاحالمعلومات الواجب اإل "٥ومعيار المحاسبة الدولي ) ١٩٧٤عليه أصالً في العام 
عرض األصول المتداولة  "١٣ المحاسبة الدولي ومعيار) ١٩٧٧الذي تم المصادقة عليه أصالً في العام (

  ). ١٩٧٩الذي تم المصادقة عليه أصالً في العام " ( المتداولةلتزاماتواإل
  

، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية بأن يستمر العمل بكافة المعايير والتفسيرات الصادرة ٢٠٠١وفي إبريل 
  . ا أو سحبهاوحتى يتم تعديله/ بموجب الدساتير السابقة ما لم

 
ومنذ عام . تعديله بعد ١ معيار المحاسبة الدولي ٢٠٠٣وأصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في ديسمبر 

الصادر في " ( المالرأس عن فصاحاتاإل "١، أصدر المجلس تعديالً واحداً على معيار المحاسبة الدولي ٢٠٠٣
  ). ٢٠٠٥أغسطس 

  

   -:الوثائق المرفقة به من خالل البيانات التالية و١وقد عدل معيار المحاسبة الدولي 
 

 "األصول غير متداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة "٥ التقارير المالية عدادالمعيار الدولي إل •
  )٢٠٠٤الصادر في مارس (

"      فصاحاتإلالمكاسب والخسائر اإلكتوارية، مجموعة الخطط وا "١٩التعديل على معيار المحاسبة الدولي  •
    )٢٠٠٤الصادر في ديسمبر (

 )٢٠٠٥الصادر في أغسطس  ("فصاحاتاإل: األدوات المالية "٧ التقارير المالية عدادالمعيار الدولية إل •

    )٢٠٠٧كما هو معدل في مارس " ( تكاليف اإلقتراض " ٢٣معيار المحاسبة الدولي  •
  

  . المعدل١ة معيار المحاسبة الدولي  أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي٢٠٠٧في سبتمبر 

  -:١التفسيرات التالية تتعلق بمعيار المحاسبة الدولي 

 ) والتعديالت الالحقة١٩٩٨الصادر في مايو " (عملة اليوروإدخال ل " ٧التفسير  •

 ) والتعديالت الالحقة، ١٩٩٨الصادر في ديسمبر " ( الحوافز– التشغيليةعقود اإليجار  "١٥التفسير  •

الصادر في ديسمبر " ( التغيير في الوضع الضريبي للمشروع أو لمساهميه–الدخل  ضرائب " ٢٥ التفسير •
        )، والتعديالت الالحقة١٩٩٨

  )والتعديالت الالحقة، ٢٠٠١الصادر في ديسمبر  ("فصاح اإل–ترتيبات إمتياز تقديم الخدمات   "٢٩التفسير  •

والتعديالت ، ٢٠٠٢الصادر في مارس " (ع اإللكتروني تكاليف الموق–األصول غير الملموسة  "٣٢التفسير  •
  )الالحقة

 الحالية  لإلزالة واإلستعادة لتزاماتالتغيرات في اإل "١ التقارير الماليةعدادتفسير لجنة معايير الدولية إل •
 )٢٠٠٤الصادر في مايو " ( المماثلةلتزاماتواإل

حدود األصل ذو المنافع -١٩معيار المحاسبة الدولي  "١٤ التقارير الماليةعدادتفسير لجنة معايير الدولية إل •
  )٢٠٠٧الصادرة في يوليو " (المحددة والمتطلبات الدنيا للتمويل وتفاعلها
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    المحتويات
  الفقرات                       

 
  ١٦ -١مقدمة                    المقدمة

  ١معيار المحاسبة الدولي 
  عرض البيانات المالية
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تتـساوى جميـع    . والملحـق    ١٤٠-١مبين في الفقرة    " عرض البيانات المالية   "١إن معيار المحاسبة الدولي     

ير الدوليـة   المعايإلىمقدمة " في سياق الهدف منه      ١يجب أن يقرأ معيار المحاسبة الدولي       . الفقرات في التأثير  

 الـسياسات " ٨معيار المحاسبة الدوليـة     ". إطار تحضير البيانات المالية وعرضها    "و  "  التقارير المالية  عدادإل

 وتطبيق السياسات المحاسبية    ختيار وتقدم هذه أساساً إل    "التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء     ،المحاسبية

  .في غياب اإلرشاد الواضح
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  المقدمة 
  

عرض ١معيار المحاسبة الدولي "عرض البيانات المالية محل  "١يحل معيار المحاسبة الدولي   ١ةمقدم
ويحدد معيار المحاسبة الدولي . ٢٠٠٥كما تم تعديله في ) ٢٠٠٣ في تعديلهالذي تم (البيانات المالية 

 إلىاإلضافة  المتطلبات العامة الخاصة بعرض البيانات المالية واإلرشادات المتعلقة بتنظيمها ب١
  .الحد األدنى من المتطلبات المرتبطة بمحتواها

  

  ١األسباب وراء تعديل معيار المحاسبة الدولي 
  

 هو ١ معيار المحاسبة الدولي تعديلكان الغرض األساسي لمجلس معايير المحاسبة الدولية من   ٢مقدمة
فقد اعتبر ولذلك. شتركة على الخصائص المإضافة وتجميع المعلومات في البيانات المالية بناء ،

الخاصة بمنشأة ما خالل ) صافي األصول(المجلس أنه من المفيد فصل التغيرات في حقوق الملكية 
. الفترة الناشئة من المعامالت مع المالكين بصفتهم مالكين عن التغيرات األخرى في حقوق الملكية

 الملكية في بيان التغيرات في ونتيجة لذلك، قرر المجلس عرض كافة تغيرات المالكين في حقوق
  .حقوق الملكية بشكل منفصل عن تغيرات غير المالكين في حقوق الملكية

  
 تقارير إعداد ١٣٠، خالل مراجعته، بيان مجلس معايير المحاسبة المالية رقم أيضاًناقش المجلس   ٣مقدمة

شابه المتطلبات المتعلقة وتت. ١٩٩٧الصادر في ) ١٣٠بيان معايير المحاسبة المالية  (الدخل الشامل
 مع تلك التي في بيان معايير المحاسبة ١بعرض بيان الدخل الشامل في معيار المحاسبة الدولي 

 ستنتاجاإل؛ رغم ذلك، تبقى هنالك بعض الفروق وقد تم تحديد هذه الفروق في فقرة ١٣٠المالية 
  .اتستنتاجإل من أساس ا١٠٦

  
 هو تحسين وإعادة ترتيب ١ معيار المحاسبة الدولي تعديللس من باإلضافة لذلك، كان غرض المج  ٤مقدمة

ولم يكن هدف المجلس إعادة مناقشة .  لتصبح قراءته أكثر سهولة١أجزاء معيار المحاسبة الدولي 
   .١كافة متطلبات معيار المحاسبة الدولي 

  

  ١السمات الرئيسية لمعيار المحاسبة الدولي 
  

على عرض تغيرات المالكين في حقوق الملكية والدخل الشامل  ١دولي يؤثر معيار المحاسبة ال  ٥مقدمة
 األخرى التي حداث عن المعامالت المحددة واألفصاح أو القياس أو اإلعترافولكنه ال يغير اإل

  . التقارير الماليةعدادتقتضيها المعايير الدولية إل
  

فة تغيرات المالكين في حقوق الملكية في  من المنشأة أن تعرض كا١يقتضي معيار المحاسبة الدولي   ٦مقدمة
إضافة لذلك، يقتضي أن يتم عرض كافة تغيرات غير المالكين في . بيان التغيرات في حقوق الملكية

بيان دخل منفصل وبيان (في بيان دخل شامل واحد أو في بيانين ) أي الدخل الشامل(حقوق الملكية 
  .ل الشامل في بيان التغيرات في حقوق الملكيةوال يسمح أن يتم عرض مكونات الدخ). دخل شامل

  
 من المنشأة أن تعرض بيان المركز المالي ضمن مجموعة كاملة ١يقتضي معيار المحاسبة الدولي   ٧مقدمة

من البيانات المالية في بداية أول فترة مقارنة عندما تطبق المنشأة سياسة محاسبية بأثر رجعي أو 
السياسات المحاسبية،  ٨ما هو محدد في معيار المحاسبة الدولي تقوم بإعادة بيان بأثر رجعي، ك

 أو عندما تقوم المنشأة بإعادة تصنيف البنود في التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء،
  .البيانات المالية
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 من المنشأة أن تفصح عن تعديالت إعادة التصنيف وضريبة ١يقتضي معيار المحاسبة الدولي   ٨مقدمة
وتعرف تعديالت إعادة التصنيف على . ل المتعلقة بكل مكون من مكونات الدخل الشامل اآلخرالدخ

 بها عتراف الربح أو الخسارة في الفترة الحالية والتي تم اإلإلىأنها المبالغ التي تمت إعادة تصنيفها 
  . في الدخل الشامل اآلخرمسبقاً

  
 بها على أنها عترافض أرباح األسهم التي تم اإل أن يتم عر١يقتضي معيار المحاسبة الدولي  ٩مقدمة 

الحصص الموزعة على المالكين والمبالغ ذات العالقة لكل سهم في بيان التغيرات في حقوق الملكية 
وأرباح األسهم عبارة عن الحصص الموزعة على المالكين بصفتهم مالكين . أو في المالحظات

  .تغيرات المالكين في حقوق الملكيةويعرض بيان التغيرات في حقوق الملكية كافة 
  

  التغيرات عن المتطلبات السابقة 
  

  -: كما هو مبين أدناه١تظهر التغييرات عن النسخة السابقة لمعيار المحاسبة الدولي   ١٠مقدمة
  

  مجموعة كاملة من البيانات المالية
  

بيان التدفق "و" زانية العموميةالمي" العناوين ١استخدمت النسخة السابقة لمعيار المحاسبة الدولي  ١١مقدمة
ثنين ضمن مجموعة كاملة من البيانات المالية، بينما يستخدم معيار المحاسبة إلوصف بيانين " النقدي

وتعكس العناوين الجديدة . لوصف تلك البيانات" وبيان التدفقات النقدية" بيان المركز المالي "١الدولي 
 من أساس ٢١-١٤ ستنتاجاإلأنظر الفقرات  (طاراإلوظيفة تلك البيانات، كما هو مبين في 

  ).اتستنتاجاإل
  

 من المنشأة أن تفصح عن المعلومات المقارنة فيما يتعلق بالفترة ١يقتضي معيار المحاسبة الدولي   ١٢مقدمة
ويقدم . ثنين من كل البيانات والمالحظات المتعلقة بهاإالسابقة، أي أن تفصح بالحد األدنى عن 

 يقتضي إدراج بيان المركز المالي ضمن مجموعة كاملة من البيانات المالية من بداية اًالمعيار متطلب
فترة المقارنة األولى عندما تطبق المنشأة سياسة محاسبية بأثر رجعي أو تقوم بإعادة بيان البنود في 

من ذلك هو والغرض . بياناتها المالية بأثر رجعي أو عندما تعيد تصنيف البنود في بياناتها المالية
 من أساس ٣٢و ٣١ ستنتاجاإل فقرتيأنظر (توفير المعلومات المفيدة في تحليل بيانات المنشأة المالية 

  ).اتستنتاجاإل
  

  اإلبالغ عن تغيرات المالكين في حقوق الملكية والدخل الشامل
  

ود الدخل  عرض بيان الدخل الذي شمل بن١اقتضت النسخة السابقة لمعيار المحاسبة الدولي   ١٣مقدمة
كما اقتضت عرض بنود الدخل والمصروف غير . والمصروف المعترف بها في الربح أو الخسارة

المعترف بها في الربح أو الخسارة مجتمعة مع تغيرات المالكين في حقوق الملكية في بيان التغيرات 
و الخسارة وكذلك، عرفت بيان التغيرات في حقوق الملكية الذي يشمل الربح أ. في حقوق الملكية

وبنود الدخل والمصروف األخرى وآثار التغييرات في السياسات المحاسبية وتصحيح األخطاء على 
  -: اآلن ما يلي١بينما يقتضي معيار المحاسبة الدولي ". بيان الدخل والمصروف المعترف بهما"أنه 

بصفتهم يتم عرض كافة التغيرات في حقوق الملكية الناشئة من المعامالت مع المالكين   )أ (
بشكل منفصل عن تغيرات غير المالكين في ) أي تغيرات المالكين في حقوق الملكية(مالكين 

أي تغيرات غير (وال يسمح للمنشأة أن تعرض مكونات الدخل الشامل . حقوق الملكية
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والغرض من ذلك هو توفير . في بيان التغيرات في حقوق الملكية) المالكين في حقوق الملكية
ضل من خالل تجميع البنود ذات الخصائص المشتركة وفصل تلك التي تختلف معلومات أف

  ).   اتستنتاج من أساس اإل٣٨و ٣٧ ستنتاجاإل أنظر فقرتي( الخصائص عن بعضها في

بيان دخل (أو في بيانين ) بيان الدخل الشامل(يتم عرض الدخل والمصروف في بيان واحد   )ب (
أنظر (ن تغيرات المالكين في حقوق الملكية بشكل منفصل ع) منفصل وبيان الدخل الشامل

  ).اتستنتاج من أساس اإل٥٤-٤٩ ستنتاجاإلفقرات 

  .يتم عرض مكونات الدخل الشامل اآلخر في بيان الدخل الشامل  )ج (

  .يتم عرض إجمالي الدخل الشامل في البيانات المالية  )د (

  

  قة تعديالت إعادة التصنيف وآثار الضريبة ذات العال–الدخل الشامل اآلخر 
  

 من المنشأة أن تفصح عن ضريبة الدخل المتعلقة بكل مكون من مكونات ١يقتضي معيار المحاسبة  ١٤مقدمة 
والغرض من ذلك تزويد المستخدمين بالمعلومات الضريبية المتعلقة بهذه . الدخل الشامل اآلخر
 الربح أو  ما تختلف أسعار ضريبة المكونات هذه عن تلك التي تسري علىالمكونات إذ غالباً

  ).اتستنتاج من أساس اإل٦٨-٦٥ ستنتاجاإلأنظر فقرات (الخسارة 
  

 من المنشأة كذلك أن تفصح عن تعديالت إعادة التصنيف المتعلقة ١يقتضي معيار المحاسبة الدولي  ١٥مقدمة 
وتعرف تعديالت إعادة التصنيف على أنها المبالغ التي تمت إعادة . بمكونات الدخل الشامل اآلخر

 في الدخل الشامل  بها مسبقاًعتراف الربح أو الخسارة في الفترة الحالية والتي تم اإلإلىنيفها تص
والغرض من ذلك هو توفير المعلومات للمستخدمين بغية تقييم أثر إعادة التصنيف على . اآلخر

  ).اتستنتاج من أساس اإل٧٣-٦٩ ستنتاجاإلأنظر فقرات (الربح أو الخسارة 
  

  همعرض أرباح األس
  

 عن مبلغ أرباح األسهم المعترف به فصاحاإل١أجازت النسخة السابقة لمعيار المحاسبة الدولي ١٦مقدمة 
والمبلغ المتعلق بكل ") المالكين"سم إ بويعرفون حالياً(كحصص موزعة على أصحاب حقوق الملكية 

ينما يقتضي معيار ب. سهم في بيان الدخل أو في بيان التغيرات في حقوق الملكية أو في المالحظات
أن يتم عرض أرباح األسهم المعترف بها كحصص موزعة على المالكين والمبالغ ١المحاسبة الدولي

إال أنه ال يجوز عرض . المتعلقة بكل سهم في بيان التغيرات في حقوق الملكية أو في المالحظات
). اتستنتاجاإل من أساس ٧٥ ستنتاجاإلأنظر فقرة ( في بيان الدخل الشامل فصاحاتتلك اإل

في هذه الحالة، الحصص (والغرض من ذلك ضمان عرض تغيرات المالكين في حقوق الملكية 
بشكل منفصل عن تغيرات غير المالكين في حقوق ) الموزعة على المالكين بشكل أرباح لألسهم

  ).المعروضة في بيان الدخل الشامل(الملكية 
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  ١ الدولي المحاسبةمعيار 
  لمالية عرض البيانات ا

  

  الهدف 
 

لضمان إمكانية وذلك غرض العام ذات العرض البيانات المالية لساس األبيان  إلىيهدف هذا المعيار  ١

 األخرى، يحدد للمشاريع للفترات السابقة والبيانات المالية بالمشروع مع البيانات المالية الخاصة المقارنة

لية واإلرشادات الخاصة بهيكلها والحد األدنى من  الكلية لعرض البيانات الماعتباراتإلهذا المعيار ا

  .تطلبات لمحتوى البيانات الماليةالم

 النطاق 
  

 

 وفقاً المعدة ذات الغرض العامعرض البيانات المالية  وإعداد تطبيق هذا المعيار في على المنشأة ٢

 . التقارير الماليةعداد إلمعايير الدوليةلل
 
 لمعامالت فصاح التقارير المالية متطلبات اإلعتراف والقياس واإلدادعتحدد المعايير الدولية األخرى إل ٣

  . أخرىأحداثمعينة و
  
 لمعيار وفقاًها إعدادال ينطبق هذا المعيار على هيكل ومحتوى البيانات المالية المرحلية الموجزة التي يتم  ٤

نطبق على هذه البيانات  ت٣٥-١٥إال أن الفقرات . " التقارير المالية المرحلية" ٣٤المحاسبة الدولي 

 بيانات مالية بما في ذلك تلك التي تعرضوينطبق هذا المعيار بالتساوي على كافة المنشآت . المالية

 المالية البيانات  "٢٧ بيانات مالية منفصلة، كما هو محدد في معيار المحاسبة المالية الدولي أوموحدة 
 ".الموحدة والمنفصلة

  
. ات تناسب المنشآت الربحية، بما في ذلك المنشآت التجارية في القطاع العاميستخدم هذا المعيار مصطلح ٥

القطاع العام في  أو غير ربحية في القطاع الخاص أنشطة المنشآت التي تنطوي على  إحتاجتإذاو

 تعديل المواصفات المستخدمة لبنود سطر معينة في البيانات المالية إلى لتطبيق هذا المعيار فإنه تحتاج

 .بيانات المالية نفسهاولل
  
 ٣٢وعلى نحو مماثل، فإن المنشآت التي ال تملك حقوق ملكية كما هو محدد في معيار المحاسبة الدولي  ٦

والمنشآت التي ال تكون أسهم ) على سبيل المثال، الصناديق المشتركة ("العرض: األدوات المالية"

 تعديل عرض إلىقد تحتاج ) آت التعاونيةعلى سبيل المثال، المنش(مالها عبارة عن حقوق ملكية رأس

 .  أصحاب الوحداتأوحصص األعضاء البيانات المالية 
  

  تعريفات
  

 - :تُستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعنى المحدد    ٧
  

 إلىهي تلك البيانات التي تهدف ") البيانات المالية"وتعرف باسم (البيانات المالية ذات األغراض العامة 
 تقارير تكون مصممة حسب احتياجاتهم إعداد حاجات المستخدمين غير المؤهلين لمطالبة المنشأة بسد

  .الخاصة من المعلومات
 

 يعد تطبيق متطلب معين غير ممكن عندما ال تستطيع المنشأة تطبيقه بعد بـذل كـل                 غير قابل للتطبيق  

 . جهد معقول للقيام بذلك



  ١معيار المحاسبة الدولي 
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 هي المعايير والتفسيرات التي يتبناها مجلس معايير المحاسـبة          لمالية التقارير ا  عدادالمعايير الدولية إل  
  -:وتشمل ما يلي. الدولية

 ؛ التقارير الماليةعدادالمعايير الدولية إل  )أ (

 ؛ ومعايير المحاسبة الدولية  )ب (

 التقـارير الماليـة ولجنـة       عـداد  عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إل      المطورةالتفسيرات    )ج (
 .السابقةالتفسيرات الدائمة 

 
في حال كان ذلك يؤثر، بشكل فـردي  ) هاماً (مادياً عرضها بصورة خاطئة أويعتبر إغفال البنود  مادي
وتعتمـد  .  المستخدمون على أساس البيانات المالية     يشكلهاية التي   قتصاد جماعي، على القرارات اإل    أو

وقد يكـون حجـم     .  المحيطة  العرض الخاطئ المقدر في الظروف     أوالمادّية على حجم وطبيعة اإلغفال      
 . كالهما هو العامل المحددأو طبيعته أوالبند 

  
ية للمستخدمين، ويكون قتصاد البيان الخاطئ يؤثر على القرارات اإلأو كان الحذف إذاإن تقدير ما 

  وعرض البيانات الماليةإعدادإطار وينص .  خصائص هؤالء المستخدميندراسة، يتطلب مادياًبالتالي 
 التجارية نشطةيفترض أن يكون لدى المستخدمين معرفة معقولة باأل:  على ما يلي٢٥ة في الفقر

لذلك ينبغي أن يأخذ ".  المعلومات بجهد معقولدراسةستعداد لإلية والمحاسبية وأن يكون لديهم اقتصادواإل
أثروا في  كيف يمكن أن يتوقع من مستخدمين يملكون مثل هذه الخصائص أن يتعتبارالتقدير بعين اإل

  . يةقتصاد القرارات اإلإتخاذ
 

 تلك المعروضة في بيان المركز المالي وبيان الدخل إلى على معلومات باإلضافة المالحظاتتشتمل 
. وبيات التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية) إن وجد(الشامل وبيان الدخل المنفصل 

 للبنود المعروضة في تلك البيانات ومعلومات حول البنود وتوفر المالحظات وصفاً توضيحياً وتفصيالت
  .غير المؤهلة لإلعتراف في تلك البيانات

     
غير ) بما فيها تعديالت إعادة التصنيف( على بنود الدخل والمصروف الدخل الشامل اآلخريشتمل 

 التقارير عداد إلالمعترف بها في الربح أو الخسارة كما تقتضيه أو تجيزه المعايير الدولية األخرى
  .المالية

   
  -:تشمل مكونات الدخل الشامل اآلخر ما يلي

   
 "الممتلكات والمصانع والمعدات" ١٥أنظر معيار المحاسبة الدولي (التغيرات في فائض إعادة التقييم   )أ (

  ؛)"األصول غير الملموسة" ٣٨و معيار المحاسبة الدولي 

أ من معيار ٩٣ للفقرة وفقاً المحددة المعترف بها المكاسب والخسائر اإلكتوارية على خطط المنافع )ب (
 ؛"منافع الموظفين" ١٩المحاسبة الدولي 

أنظر معيار (المكاسب والخسائر الناتجة عن تحويل البيانات المالية الخاصة بالعملية األجنبية   )ج (
 ؛)"آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية  "٢١المحاسبة الدولي 

أنظر معيار ( الناتجة عن إعادة قياس األصول المالية المتوفرة برسم البيع المكاسب والخسائر  )د (
 ؛)" والقياسعترافاإل: األدوات المالية  "٣٩المحاسبة الدولي 

أنظر معيار (النسبة الفعالة للمكاسب والخسائر على أدوات التحوط في تحوط التدفق النقدي ) هـ(
 ).٣٩المحاسبة الدولي 

  
  .األدوات المصنفة كحقوق ملكية هم أصحاب المالكون
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  .ستثناء مكونات الدخل الشامل اآلخرإ منه المصروفات، بهو إجمالي الدخل مطروحاًالربح أو الخسارة 
  

 الربح أو الخسارة في الفترة الحالية إلىهي المبالغ التي تمت إعادة تصنيفها تعديالت إعادة التصنيف 
  .الفترات الحالية أو السابقةوالمعترف بها في الدخل الشامل اآلخر في 

  
 حداث هو التغير في حقوق الملكية خالل الفترة والناتج عن المعامالت واألإجمالي الدخل الشامل

  .المعامالت مع المالكين بصفتهم مالكين األخرى، عدا تلك التغيرات الناتجة عن
  

  ."لشامل اآلخرالدخل ا"و" الربح أو الخسارة"يشمل إجمالي الدخل الشامل كافة مكونات 
  
إجمالي الدخل "و" الربح أو الخسارة"و" الدخل الشامل اآلخر"رغم أن المعيار يستخدم المصطلحات   ٨

، فإنه يجوز للمنشأة أن تستخدم مصطلحات أخرى لوصف اإلجمالي ما دام هناك وضوح في "الشامل
  . لوصف الربح أو الخسارة"صافي الربح"فعلى سبيل المثال، يجوز للمنشأة استخدام المصطلح . المعنى

  

  البيانات المالية
  

  الغرض من البيانات المالية
  

فهدف البيانات المالية هو توفير .  لمركز وأداء المنشأة الماليين منظماًتمثل البيانات المالية عرضاً  ٩
ضة من المعلومات حول المركز المالي واألداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة التي تفيد شريحة عري

 في دارة نتائج واجبات اإلأيضاًوتبين البيانات المالية . قتصاديةالمستخدمين عند اتخاذهم للقرارات اإل
ولتحقيق هذا الغرض، توفر البيانات المالية المعلومات حول ما يخص . عملية تنظيم الموارد الموكلة إليها

  -:المنشأة من حيث

  األصول؛  )أ (

  ؛لتزاماتاإل )ب (

  حقوق الملكية؛  )ج (

   والمصروفات، بما فيها المكاسب والخسائر؛الدخل  )د (

  مساهمات المالكين وتوزيع الحصص عليهم بصفتهم مالكين؛ و  )هـ(

  التدفقات المالية  ) و(
  

 المعلومات األخرى في المالحظات، مستخدمي البيانات المالية في إلىتساعد هذه المعلومات، باإلضافة 
  .يدا توقيتها ومدى مصداقيتهاالتنبؤ بتدفقات المنشأة النقدية المستقبلية وتحد

  

  مجموعة كاملة من البيانات المالية
  

  -:تشمل المجموعة الكاملة من البيانات المالية ما يلي  ١٠

  بيان المركز المالي في نهاية الفترة؛  ) أ(

  بيان الدخل الشامل للفترة؛  ) ب(
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  بيان التغيرات في حقوق الملكية للفترة؛  ) ج(

  بيان التدفقات المالية للفترة؛   ) د(

  توضيحية أخرى؛ و   للسياسات المحاسبية المهمة ومعلوماتلمالحظات، وتشمل ملخصاًا  )هـ(

بيان المركز المالي من بداية فترة المقارنة األولى عندما تطبق المنشأة سياسة محاسبية بأثر   )و (
رجعي أو تقوم بإعادة بيان البنود في بياناتها المالية بأثر رجعي أو عندما تعيد تصنيف البنود 

  . اناتها الماليةفي بي
  

  .يجوز للمنشأة استخدام عناوين للبيانات تختلف عن تلك المستخدمة في هذا المعيار
  

  .تعرض المنشأة كافة البيانات المالية بنفس درجة الوضوح في المجموعة الكاملة للبيانات المالية  ١١
  

الخسارة إما كجزء من بيان ، يمكن للمنشأة أن تعرض مكونات الربح أو ٨١كما هو مسموح في الفقرة   ١٢
 من  تم عرض بيان الدخل فإنه يصبح جزءإذاو. الدخل الشامل الواحد أو في بيان الدخل المنفصل

  .المجموعة الكاملة من بيانات الدخل ويتم عرضه مباشرة قبل بيان الدخل الشامل
  

 والتي تصف دارةي تجريها اإلتعرض الكثير من المنشآت، خارج البيانات المالية، المراجعة المالية الت  ١٣
يشمل هذا . وتوضح الخصائص الرئيسية ألداء ومركز المنشأة الماليين والشكوك الرئيسية التي تواجهها

  -:التقرير مراجعة حول

العوامل واآلثار الرئيسية التي تحدد األداء المالي بما فيها التغيرات في البيئة التي تزاول فيها   )أ (
 سياسة المنشأة في إلىالمنشأة مع هذه التغيرات وآثارها باإلضافة المنشأة أعمالها وتجاوب 

   لإلبقاء على األداء المالي وتعزيزه، بما فيها سياسة أرباح األسهم؛ستثماراإل

  ها المستهدفة  لحقوق الملكية؛ وإلتزاماتمصادر تمويل المنشأة ونسبة   )ب (

 التقارير عداد للمعايير الدولية إلاًوفقموارد المنشأة غير المعترف بها في بيان المركز المالي   )ج (
  . المالية

  
، خارج البيانات المالية، تقارير وبيانات كالتقارير البيئية وبيانات القيمة أيضاًتعرض الكثير من المنشآت   ١٤

 الموظفين إلى في الصناعات التي تكون العوامل البيئية مهمة فيها وعندما ينظر المضافة، تحديداً
وتقع التقارير والبيانات التي يتم عرضها خارج البيانات المالية خارج .  المستخدمينكمجموعة مهمة من

  . التقارير الماليةعدادنطاق المعايير الدولية إل
  

   العامة  عتباراتإلا
  

  التقارير الماليةعدادإللمعايير الدولية ل متثالإلالعرض العادل وا

 للتعريفات ومعايير   وفقاً والظروف األخرى    حداثالت واأل  آلثار المعام  صادقاً عرضاًيقتضي العرض العادل     ١٥

  ويفترض أن ينتج عن . اإلطار والدخل والمصاريف المبينة في لتزامات فيما يخص األصول واإلاإلعتراف
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 اإلضافي متى لزم األمر، بيانات مالية       فصاح جانب اإل  إلى التقارير المالية،    عدادتطبيق المعايير الدولية إل   

  .عادالً عرضاًتحقق 
 
 التقارير الماليـة أن تقـوم ببيـان         عداديجب على المنشأة التي تمتثل بياناتها المالية للمعايير الدولية إل          ١٦

 عدم وصف البيانـات أنهـا       ويجب على المنشأة  ،   في المالحظات  متثالصريح وغير متحفظ حول ذلك اإل     

  .مالئمتمتثل لمتطلبات كل معيار  كانت إذا إالّ  التقارير الماليةعداد إللمعايير الدوليةاتمتثل 
  
 كافة النواحي المادية لمعايير المحاسبة      من متثالإل با  عادالً اًعرضالمنشأة   تحقق   الفعليةفي جميع األحول     ١٧

 -: العادلفصاح، ويتطلب اإلالمالئمةالدولية 

السياسات المحاسبية، " ٨معيار المحاسبة الدولي  وتطبيق سياسات محاسبية بموجب إختيار  )أ (
 على سلسلة من ٨ينص معيار المحاسبة الدولي ، " التقديرات المحاسبية واألخطاءلتغيرات فيا

  التقارير المالية والتيعدادالمعايير الدولية إل في غياب دارةاإلرشادات الرسمية التي تدرسها اإل
  .نطبق بشكل محدد على بند معينت

قة توفر معلومات مناسبة وموثوقة وقابلة تقديم المعلومات بما في ذلك السياسات المحاسبية بطري  )ب (
 .للمقارنة ومن الممكن فهمها

 إضافية عندما تكون المتطلبات في معايير المحاسبة الدولية غير كافية لتمكين إفصاحاتتقديم   )ج (
معينة على المركز المالي واألداء المالي وظروف  أحداث أوالمستخدمين من فهم تأثير عمليات 

  .للمشروع
  
 عن السياسات المحاسـبية     فصاحباإلسواءاً  المحاسبية غير المناسبة    المعالجات  تصحيح  منشأة ب  تقوم ال  ال ١٨

  . المواد التفسيريةأو بواسطة اإليضاحات أوالمستخدمة 
  
 عـداد المعايير الدوليـة إل    لمتطلب في    متثالإل أن ا  إلى دارة تتوصل فيها اإل   عندما جداًفي الحاالت النادرة     ١٩

 لمتطلـب   متثال أن اإل  إلى دارةفي أكثر الظروف ندرة التي تتوصل فيها اإل        مضلالًن  سيكو التقارير المالية 
 حد بعيد بحيث يتعارض مـع هـدف البيانـات الماليـة     إلى مضلالً تفسير معين يكون أومعين في معيار    

طار  كان اإل  إذا ٢٠الموضح في اإلطار، تبتعد المنشأة عن تبني ذلك المتطلب بالطريقة المبينة في الفقرة              

  .  لذلك، هذا اإلبتعادخالفاً ال يحظر أوالتنظيمي ذو الصلة يقتضي، 
 
 بموجـب    التقارير المالية  عدادالمعايير الدولية إل    مخالفة متطلب   على الشركة  يكون من الضروري  عندما   ٢٠

 -:فصاحنه يجب اإلإف، ١٩الفقرة 

 وأداؤها للمشروعالمالي  أن البيانات المالية تعرض بشكل عادل المركز إلى توصلت دارةأن اإل  )أ (

 ؛المالي وتدفقاتها النقدية

فيما عدا أنها  المالئمة،  التقارير الماليةعدادالدولية إللمعايير لت في كافة النواحي إمتثل إنها  )ب (

 ؛ تحقيق عرض عادلأجلمن متطلبات بند معين خرجت عن 

 الخروج ا وطبيعة هذخرج عن المشروع الذي    التقارير الماليةعدادالمعيار الدولي إلعنوان   )ج (

، والسبب الذي يجعل هذه  التقارير الماليةعدادالمعيار الدولي إل التي يتطلبها المعالجةبما في ذلك 

 في ظل الظروف  والمعاملة المتبناةاإلطاروقد تتعارض هذه البيانات المالية في   مضللةالمعالجة

 ؛ و التي تم تبنيهاوالمعالجة

 المالية  التي كان سيتم اإلبالغ البياناتكل بند في على الخروج  الي لهذاألثر المالكل فترة معروضة   )د (
 . للمتطلباتإمتثاالًعنها 
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 في فتـرة سـابقة،       التقارير المالية  عدادالمعايير الدولية إل  ت المنشأة عن تبني متطلب معين في        إبتعد إذا ٢١
ترة الحالية، فإنهـا ينبغـي أن تقـدم         وأثر ذلك اإلبتعاد على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية للف          

 ).د(و) ج (٢٠ المبينة في الفقرة فصاحاتاإل
  

 على سبيل المثال عندما تبتعد المنشأة في فترة سابقة عن تبني متطلـب معـين فـي                  ٢١يتم تطبيق الفقرة     ٢٢
قياس التغييرات   ويؤثر ذلك اإلبتعاد على      لتزاماتإل لقياس األصول وا    التقارير المالية  عدادالمعايير الدولية إل  

 . المعترف بها في البيانات المالية للفترة الحاليةلتزاماتفي األصول واإل
  

 عدادالمعايير الدولية إل   لمتطلب معين في     متثال أن اإل  إلى دارةفي أكثر الظروف ندرة التي تتوصل فيها اإل        ٢٣

مالية الموضح في اإلطـار،      حد بعيد بحيث يتعارض مع هدف البيانات ال        إلى مضلالًيكون  التقارير المالية   

 أقـصى حـد   إلـى بتعاد عن تبني المتطلب، ينبغي على المنشأة، إللكن اإلطار التنظيمي ذو الصلة يحظر ا 

 -: عما يليفصاح عن طريق اإلمتثالممكن، تخفيض الجوانب المضللة الملحوظة في اإل
  

 إلى دارةسبب الذي دفع باإل   ، وطبيعة المتطلب، وال    التقارير المالية  عدادالدولي إل عنوان المعيار     )أ (

 في الظروف التي تتعارض مع هدف البيانات الماليـة          جداً مضلالً لهذا المتطلب    متثال اإل إعتبار

  و ؛اإلطارالمحدد في 

 ضـرورية   دارةتها اإل إعتبرلكل فترة معروضة، التعديالت على كل بند في البيانات المالية التي              )ب (

 .لتحقيق العرض العادل
 
، يتعارض بند المعلومات مع هدف البيانات الماليـة عنـدما ال يمثـل بـصدق                ٢٣-١٩لغرض الفقرات    ٢٤

 يتوقع منه على نحو معقول تمثيلهـا ومـن          أو والظروف األخرى التي يقصد تمثيلها       حداثالمعامالت واأل 

 إذام ما   وفي تقيي . ية التي يتخذها مستخدمو البيانات المالية     قتصادإلالمحتمل بالتالي أن يؤثر على القرارات ا      

 بحيث يتعارض مع    جداً مضلالً يكون    التقارير المالية  عداد الدولي إل  معيارال لمتطلب محدد في     متثالإلكان ا 
 -: ما يليدراسة بدارة، تقوم اإلاإلطارهدف البيانات المالية المحدد في 

 

  و ؛سبب عدم تحقيق هدف البيانات المالية في ظروف معينة  )ج (
 

ـ  إذاو.  عن ظروف غيرها من المنشآت التي تمتثل للمتطلب         ظروف المنشأة  إختالفكيفية    )د ( ت إمتثل

 إمتثـال  قابل للدحض يفيد بأن      إفتراضمنشآت أخرى في ظروف مماثلة مع المتطلب، فإنه يوجد          

 بحيث يتعارض مع هدف البيانات المالية المحـدد فـي           جداً مضلالًالمنشأة مع المتطلب ال يكون      

 .اإلطار
  

  ة ية المنشاإستمرارفرضية 
  

 . مستمرة كمؤسسه على البقاء    المشروع إجراء تقييم لقدرة     دارة البيانات المالية يجب على اإل     إعدادعند   ٢٥
 مستمرة ما لم تكن هناك نيـة لـدى          المؤسسة البيانات المالية على أساس أن       إعداد  على المنشأة  ويجب

  واقعي سوى أن تفعـل ذلـك،        ليس أمامها بديل   أو التوقف عن المتاجرة     أو المشروعتصفية  لما  إ دارةاإل
 أو أحـداث  على علم أثناء قيامها بإجراء تقييمها بحاالت عدم تأكد ماديـة تتعلـق ب              دارةوعندما تكون اإل  

 فصاح اإل على المنشأة  مستمرة فان    كمؤسسه على البقاء    المشروعشكوكاً كبيرة في قدرة     تلقي  ظروف قد   

 المؤسسة البيانات المالية على أساس أن       إعدادب منشأةتقوم ال عدم التأكد، وعندما ال     من  حاالت   هذه ال  عن
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 البيانات الماليـة    إعدادوعلى األساس التي تم بموجبه      معاً   عن هذه الحقيقة     فصاح يجب اإل  فإنهمستمرة  

  . مستمرةالمشروع مؤسسه إعتباروسبب عدم من قبل المنشأة 
  
 كافـة المعلومـات     عتبـار إل فـي ا   دارةاإلتأخذ   مناسبة   المؤسسةية  إستمرار كانت فرضية    إذاعند تقييم ما     ٢٦

 التقـارير   إعداد تاريخ    من شهراً عشر   إثنالمستقبل المنظور والتي يجب أن تكون على األقل         في ا المتوفرة  

كل حالـة، فعنـدما يكـون       ل على الحقائق    عتبارإل ا درجةعتمد  ت دون أن تكون مقتصرة على ذلك، و       المالية

أن يمكـن   المنـشأة    الموارد المالية فان     إلىانية سريعة للوصول     وإمك مربحةعمليات  من   تاريخ   للمشروع

 المستمرة مناسب بدون تحليل مفصل، وفي الحاالت األخـرى قـد            للمؤسسة بأن األساس المحاسبي     تستنتج

 سلسلة واسعة من العوامل المحيطة بالربحية  الحاليـة والمتوقعـة            عتبارإل أن تأخذ في ا    إلى دارةتحتاج اإل 

 المؤسـسة ية  إستمرار الديون والمصادر المحتملة الستبدال التمويل قبل أن تقتنع بان فرضية            وبرامج تسديد 

  .مناسبة
  

  المحاسبي ستحقاقاإلأساس 
  

 فيما عدا المعلومات الخاصة بالتدفق النقدي بموجـب أسـاس           المالية هبيانات إعداد المشروعيجب على    ٢٧
  .   المحاسبيستحقاقاإل

  
، حقـوق   إلتزامات،  كأصول بالبنود   اإلعترافب المنشأة تقوم   المحاسبي،     قستحقااإل أساس   إستخدامعند   ٢٨

 لتلك العناصـر    اإلعترافعندما تلبي التعريفات ومعايير      ) المالية البياناتعناصر  (ملكية، دخل ومصاريف    
 .في اإلطار

 
  المادية والتجميع 

  

عرض  على المنشأة أيضاً ، ويجبلكل بند مشابهعرض كل بند مادي بشكل منفصل على المنشأة يجب  ٢٩
  .بإستثناء ما هو غير مادي،  بشكل منفصلالمختلفة في طبيعتها أو وظيفتها البنود

  
تنجم البيانات المالية من معالجة كميات كبيرة من العمليات التي تمت هيكلتها بتجميعها في مجموعات  ٣٠

يف هي عرض بيانات مختصرة  والمرحلة النهائية في عملية التجميع والتصن.وظيفتها أوحسب طبيعتها 

نه يتم تجميعه مع إ فانفراد على مادياً كان أحد البنود ليس إذا، وفي البيانات الماليةومصنفة تشكل بنوداً 
 بشكل كاف ليستلزم مادياً في اإليضاحات، والبند الذي هو ليس أوالبيانات تلك البنود األخرى أما في 

  . عرضه منفصالً في اإليضاحاتتم البيانات قد يكونتلك  منفصالً في عرضاً
  

 كانت المعلومات إذا  التقارير الماليةعدادبالمعايير الدولية إلالمحددة  فصاحاإلتلبية ل ال تحتاج المنشأة ٣١
  .غير ماديةعنها جة تالنا

  

 التقاص
  

  كانت مسموح بهإذا إال  الدخل والمصاريف أولتزاماتواإل األصول بين تقاص عدم إجراء على المنشأة ٣٢
  . الماليةالتقارير  عدادالمعاير الدولية إلمن قبل 

  
 التقاصإن . الدخل والمصروفاتو لتزاماتواإل األصولكل من المنشأة التي تعد التقارير بشكل منفصل ل ٣٣

 إذا، فيما عدا )إن عرضت(في قائمة الدخل الشاملة أو قائمة المركز المالي أو في قائمة الدخل المنفصلة 

 الحدث، تقلل من قدرة المستخدمين على فهم العمليات التي يتم القيام أوجوهر العملية  تعكس التقاصكان 

 مخصوماً منها األصولإن تقديم التقارير حول . للمشروعبها وعلى تقييم التدفقات النقدية المستقبلية 
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ت حسابالمخصصات التقييم، مثال ذلك مخصصات التقادم للمخزون ومخصصات الديون المشكوك فيها 

  .الذمم المدينة ال يعتبر مقاصة
  

 أن يتم قياسه حسب القيمة  من المنشأةكلمة إيراد ويطلب" اإليراد"  ١٨يعرف معيار المحاسبة الدولية  ٣٤

 مبلغ أية حسومات تجارية وتخفيضات عتبارإل المستحق مع األخذ في اأوالعادلة للمقابل الذي تم استالمه 

 ألنشطته العادية بعمليات أخرى ال تحقق إيراداً ولكنها ممارستهثناء أالمشروع قوم ي، والمنشأةسمح بها ت

 العمليات عندما مختلفعرض نتائج ب وتقوم المنشأة الرئيسية التي تحقق اإليراد، نشطةعرضية بالنسبة لأل

الناشئة  الحدث وذلك بخصم أي دخل مع المصاريف ذات العالقة أويعكس هذا العرض ماهية هذه العملية 

 -:فس العملية، مثال ذلك نعن

ات ستثمارإل غير المتداولة بما في ذلك ااألصول األرباح والخسائر من بيع تقوم المنشأة بعرض  )أ (

 ؛ و بخصم المبلغ المسجل لألصل ومصاريف البيع المتعلقة به من عوائد البيعالتشغيلية واألصول

 لمعيار المحاسبة الدولي اًوفق به رافـاإلعتن يتم ـة بمخصص معيـالمتعلقالمنشأة ات ـإن نفق  )ب (

 ويتم تسديده بموجب ترتيب تعاقدي مع طرف "المحتملة واألصول لتزامات اإل،المخصصات" ٣٧

  .مقابل التسديد ذي العالقة) ية ضمان للموردإتفاقعلى سبيل المثال، (ثالث 
  

موعة من ن مجم الناشئةاألرباح والخسائر  صافيالمنشأة بالعرض على أساس تقوم  ذلك إلىإضافة  ٣٥
من الناشئة  األرباح والخسائر أو، مثال ذلك األرباح والخسائر من الصرف األجنبي المتشابهةعمليات ال

 األرباح والخسائر بشكل بطريقة أخرى فإن المنشأة تعرضاألدوات المالية المحتفظ بها ألغراض المتاجرة، 

 .مادية إذامنفصل 
  

   التقاريرإعدادتكرار 
  

بما في ذلك المعلومات (ة كاملة من البيانات المالية سنوياً على أقل تقدير تعرض المنشأة مجموع ٣٦

 التقارير الخاصة بها وتعرض البيانات المالية لفترة إعدادوعندما تغير المنشأة نهاية فترة ). المقارنة

   -:لي الفترة التي تغطيها البيانات المالية عما يإلىتزيد أو تقل عن العام، فإنها تفصح، باإلضافة 

   و؛السبب وراء استخدام فترة تزيد أو تقل عن العام  ) أ(

 .حقيقة أن المبالغ المعروضة في البيانات المالية ليست مقارنة بشكل كامل ) ب(
  

رغم ذلك، وألسباب عملية، تفضل بعض المنشآت . بشكل عام، تعد المنشأة بيانات مالية لفترة عام واحد ٣٧

  . يمنع هذا المعيار هذا اإلجراءال.  أسبوعا٥٢ً التقارير لفترة إعدادمثالً 
  

  المعلومات المقارنة
  

 التقارير المالية عكس ذلك، تفصح المنشأة عن عدادبإستثناء عندما تجيز أو تقتضي المعايير الدولية إل ٣٨

معلومات مقارنة تتعلق بالفترة السابقة لكافة المبالغ التي تم اإلبالغ عنها في البيانات المالية للفترة 

وتدرج المنشأة معلومات مقارنة للمعلومات التفصيلية والوصفية عندما تكون مالئمة لفهم . الحالية

  .البيانات المالية للفترة الحالية
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تعرض المنشأة التي تفصح عن المعلومات المقارنة، بالحد األدنى، بيانين للمركز المالي واثنين من كل بيان  ٣٩

وعندما تطبق المنشأة سياسة محاسبية بأثر رجعي أو . تعلقة بهامن البيانات المالية األخرى والمالحظات الم

تقوم بإعادة بيان البنود في بياناتها المالية بأثر رجعي أو عندما تعيد تصنيف البنود في بياناتها المالية، 

ثنين من كل بيان من البيانات األخرى إتعرض، بالحد األدنى، ثالثة بيانات مالية للمركز المالي و

  -:تعرض المنشأة بيانات المركز المالي في. حظات المتعلقةوالمال

  ؛نهاية الفترة الحالية  )أ (

  ؛ و)تبر نفس بداية الفترة الحاليةوتع(نهاية الفترة السابقة  )ب (

  .بداية الفترة المقارنة األولى )ج (
  
سابقة ال) للفترات( المتوفرة في البيانات المالية للفترات التفصيليةفي بعض الحاالت، تواصل المعلومات  ٤٠

، تعرض المنشأة في الفترة الحالية تفاصيل نزاع قضائي غير مؤكد النتائج في فمثالً. مالءمتها للفترة الحالية

ويستفيد المستخدمون من المعلومات التي تبين .  التقارير السابقة مباشرة، لم تتم تسوية بعدإعدادنهاية فترة 

لسابقة والمباشرة وعن الخطوات التي تم اتخاذها خالل  التقارير اإعدادالشكوك الموجودة في نهاية فترة 

  .الفترة لتسوية الشكوك
  
عندما تغير المنشأة عرض أو إعادة تصنيف البنود في بياناتها المالية، تقوم المنشأة بإعادة تصنيف  ٤١

بالغ وعندما تقوم المنشأة بإعادة تصنيف الم.  كانت إعادة التصنيف غير عمليةإذاالمبالغ المقارنة إال 

  -:المقارنة، تفصح المنشأة عن

   ؛طبيعة إعادة تصنيف  )أ (
 

    و ؛عادة تصنيفهإ درجة أي بند تم أو أي بند مبلغ  )ب (
  

  . سبب إعادة التصنيف  )ج (
 
 -:فصاحاإلالمشروع عندما تكون إعادة تصنيف المبالغ المقارنة غير عملية يجب على  ٤٢

   و؛سبب عدم إعادة التصنيف  )أ (
 

 .تم إعادة تصنيفهاقد تتم لو أن المبالغ وطبيعة التغيرات التي كانت س  )ب (
  

  

ية، ال قتصاد القرارات اإلإتخاذإن تعزيز قابلية مقارنة المعلومات بين الفترات يساعد المستخدمين على  ٤٣

قد توجد ظروف ال يكون فيها . سيما من خالل إتاحة تقييم اإلتجاهات في المعلومات المالية ألغراض التنبؤ

، فعلى سبيل المثال  بفترة سابقةالمقارنة عملية لتحقيق المقارنة مع الفترة الحاليةإعادة تصنيف المعلومات 

الفترات السابقة بطريقة تسمح بإعادة التصنيف، وقد ال / بيانات في الفترةالجمعت   المنشأة قدقد ال تكون

 .المعلوماتإستخراج يكون عملياً إعادة 
 
المطلوبة للمعلومات المقارنة بعد حدوث تغيير في السياسات  التسويات ٨ويتناول معيار المحاسبة الدولي  ٤٤

  . تصحيح الخطأأوالمحاسبية 
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  إتساق العرض
  

 الفترة التي تليها بإستثناء إلىتحتفظ المنشأة بعرض وتصنيف البنود في البيانات المالية لفترة ما  ٤٥

  -:الحاالت التالية

يات المنشأة أو بعد مراجعة بياناتها  كان من الواضح، بعد حدوث تغير مهم في طبيعة عملإذا  )أ (
 معايير اختيار عتبار مع األخذ بعين اإلمالئمة آخر سيكون أكثر  أو تصنيفاًالمالية،  أن عرضاً

  ؛ أو٨وتطبيق السياسات المحاسبية في معيار المحاسبة الدولي 

  .  في العرض التقارير المالية تغييراًعداديقتضي المعيار الدولي إل  )ب (
  
لمثال، يفيد اإلستمالك أو التصرف الهام، أو مراجعة عرض البيانات المالية أن البيانات المالية على سبيل ا ٤٦

 وفرت طريقة إذاتغير المنشأة طريقة عرض بياناتها المالية فقط .  عرضها بطريقة مختلفةإلىتحتاج 

من المرجح استمرار العرض الجديدة معلومات موثوقة وأكثر أهمية بالنسبة لمستخدمي البيانات المالية و

وعند القيام بهذه التغيرات على طريقة . الهيكل المعدل، بحيث ال يكون هناك ما يعيق القدرة على المقارنة

  . ٤٢ و٤١العرض، تقوم المنشأة بإعادة تصنيف معلوماتها المقارنة وفقاً للفقرات 
  

  الهيكل والمحتوى 
  

  مقدمةال

مة المركز المالي أو في قائمة الدخل الشاملة أو في قائمة الدخل  قائ معينة فيإفصاحاتيتطلب هذا المعيار  ٤٧

 عن بنود أخرى إما في فصاحويتطلب اإل ، أو في قائمة التغير في حقوق الملكية)إن عرضت(المنفصلة 

ها إتباعللمشروع  بها كملحق للمعيار يمكن ينصح نماذج يعرض في اإليضاحات، كما أوإحدى هذه القوائم 

هيكالً لعرض بيان  " التدفق النقديبيان"   ٧، ويقدم معيار المحاسبة الدولي اسب لظروفهحسب ما هو من

  .التدفق النقدي
  

، البيان الماليفي عرضت بنوداً  شامالً في معنى واسع، "فصاحاإل" المصطلح  أحياناًيستخدم هذا المعيار ٤٨

 التقارير المالية عدادالدولية إلالمعايير  في أووما لم يحدد عكس ذلك في موضع آخر في هذا المعيار 

 . في البيانات الماليةفصاحات تتم هذه اإلاألخرى
  

  تحديد البيانات المالية 
  

 تحديد البيانات المالية بشكل واضح وتمييزها عن المعلومات األخرى في نفس الوثيقة  على المنشأةيجب ٤٩

  .المنشورة
  

 على المعلومات  بالضرورة وليس،قط على البيانات المالية ف التقارير الماليةعداد إلمعايير الدوليةالتنطبق  ٥٠

من المهم فإن وثيقة أخرى، وعلى ذلك في  أو ، أو الملفات المنظمة،في تقرير سنويالمعروضة األخرى 

 التقارير عدادإلمعايير الدولية ال إستخدامالتفرقة بين المعلومات المعدة بقادرون على  المستخدمون يكونأن 

 إال أنها ليست موضوعاًللمستخدمين المعلومات األخرى التي من الممكن أن تكون مفيدة المالية عن 

  .للمتطلبات
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إضافة لذلك، يجب أن تظهر .  يجب أن تحدد المنشأة بوضوح كل بيان مالي والمالحظات الخاصة به ٥١

روضة المنشأة المعلومات التالية بشكل واضح وتكررها عند الضرورة حتى تكون المعلومات المع

   -:مفهومة

 أي تغيرات في المعلومات التي تسبق أو  أخرى للتحديدوسائل أو قدم التقرير الذي المشروع إسم  )أ (

  ؛ التقارير السابقةإعدادفترة تاريخ 

 المشاريع؛ مجموعة من أو منفرداً المشروع تخص كانت البيانات المالية إذاما   )ب (

أو في  العالقة تذا تغطيها البيانات المالية  الفترة التيأو التقارير إعدادإنتهاء فترة تاريخ   )ج (

  ؛اإليضاحات

  العمالتصرففي أسعار ر التغيرات اأث "٢١، كم تم تعريفها في المعيار ملة التقريرعرض ع  )د (
  ؛ و  "ةاألجنبي

    .مستوى الدقة المستخدمة في عرض األرقام في البيانات المالية  ) هـ(
  

 عرض العناوين المناسبة للصفحات والبيانات والمالحظات  من خالل٥١تلبي المنشأة متطلبات الفقرة  ٥٢

فعلى سبيل . والبد من التقدير عند تحديد أفضل طريقة لعرض هذه المعلومات. واألعمدة وما شابه ذلك

المثال، عندما تقوم المنشأة البيانات المالية بطريقة إلكترونية، فإنه ال يتم استخدام الصفحات المنفصلة دائماً، 

  . تقوم المنشأة بعرض البنود أعاله لضمان إمكانية فهم المعلومات الواردة في البيانات الماليةعندئذ 
  

عملة الوحدات من ماليين ال أوالف باآلتسهيل فهم البيانات المالية بتقديم المعلومات ب عادةً ما تقوم المنشأة ٥٣

 يتم فقدان ولمدقة في العرض  عن مستوى التفصح المنشأة تويعتبر هذا مقبوالً ما دام. التقريرفي 

  .المعلومات ذات الصلة
 

  بيان المركز المالي

   عرضها في بيان المركز المالييجبالمعلومات التي 
  

   -:يجب أن يشمل بيان المركز المالي بحد أدنى بنود السطر للمبالغ التالية ٥٤

  ؛الممتلكات والمصانع والمعدات  )أ (

 ؛عقارات إستثمارية  )ب (

 ؛األصول غير الملموسة  )ج (

 ؛)١(و) ح(و) هـ(بإستثناء المبالغ المبينة في (صول المالية األ  )د (

 تها باستخدام طريقة حقوق الملكية؛اإلستثمارات التي يتم محاسب)   هـ(

 ؛األصول البيولوجية  )و (

 ؛المخزون  )ز (

 ؛الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى  )ح (

 ؛النقد ومعادالت النقد  )ط (
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ظ بها برسم البيع واألصول المشمولة في مجموعـات         إجمالي األصول المصنفة على أنها محتف       )ي (

 التقارير المالية   عدادالتصرف والمصنفة على أنها محتفظ بها برسم البيع وفقاً للمعيار الدولي إل           

  ؛"األصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة "٥
 التجارية والذمم الدائنة األخرى؛الذمم الدائنة   )ك (
 صات؛المخص  )ل (
 ؛)ط(و) ك(بإستثناء المبالغ المبينة في ( المالية لتزاماتاإل  )م (
 الضريبية المؤجلة واألصول الضريبية المؤجلة كما هي معرفة في معيار المحاسـبة             لتزاماتاإل  )ن (

 ؛١٢الدولي 
 المشمولة في مجموعات التصرف والمصنفة على أنها محتفظ بها برسم البيع وفقـاً              لتزاماتاإل  )س (

 ؛٥ التقارير المالية عدادإلللمعيار الدولي 
  التي تم عرضها ضمن حقوق الملكية؛ وقليةحصص األ  )ع (
  مالكي الشركة األم إلى المال الصادر واإلحتياطي المنسوب رأس  )ف (

  
يجب أن تعرض المنشأة بنود سطر وعناوين ومجاميع فرعية إضافية في بيان المركز المالي عندما يكون  ٥٥

  . هذا العرض ذا عالقة بفهم مركز المنشأة المالي
  

 المتداولة وغير المتداولة كتصنيفات لتزاماتعندما تعرض المنشأة األصول المتداولة وغير المتداولة واإل ٥٦

الضريبية المؤجلة على ) لتزاماتاإل( المالي، فيجب عليها أن ال تصنف األصول منفصلة في بيان مركزها

  . متداولة) إلتزامات(أنها أصول 
  

 البنود المختلفة ٥٤وتذكر الفقرة . ال يحدد هذا المعيار الترتيب أو التنسيق الذي تعرض به المنشأة البنود ٥٧

  -:إضافة لذلك. بيان المركز الماليكثيراً في طبيعتها أو وظيفتها لضمان العرض المنفصل في 

تكون بنود السطر مشمولة عندما يجعل حجم أو طبيعة أو وظيفة بند ما أو مجموعة مـن البنـود                     )أ (

   لفهم المركز المالي للمنشأة؛ و مهماًالمتشابهة العرض المنفصل أمراً

شأة ومعامالتها،   لطبيعة المن  وفقاًيمكن تعديل الوصف المستخدم وترتيب البنود أو مجموعة البنود            )ب (

فعلى سبيل المثـال، يمكـن أن تعـدل         . لتوفير المعلومات ذات العالقة بفهم مركز المنشاة المالي       

  . المنشأة المالية التوصيفات أعاله لتوفير معلومات ذات عالقة بعمليات المنشأة المالية
  

  -:تصدر المنشأة حكما بشأن عرض البنود اإلضافية بشكل منفصل على أساس تقييم ٥٨

  ؛طبيعة وسيولة األصول  )أ (

  وظيفة األصول ضمن المنشأة؛ و  )ب (

  . لتزاماتمبالغ وطبيعة وتوقيت اإل  )ج (
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 اختالف طبيعتها أو وظائفها ولذلك، تقوم إلىيشير استخدام أسس قياس مختلفة للفئات المختلفة من األصول  ٥٩

لفة من الممتلكات فعلى سبيل المثال، يمكن تسجيل الفئات المخت. المنشاة بعرضها كبنود سطر منفصلة

  . ١٦ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاًوالمصانع والمعدات بالتكلفة أو بالمبالغ المعاد تقييمها 
  

  التمييز بين المتداولة وغير المتداولة 
  

 المتداولة وغير المتداولة كتصنيفات لتزاماتتقوم المنشأة بعرض األصول المتداولة وغير المتداولة واإل ٦٠

 السيولة معلومات إلى قدم العرض المستند إذا، إال ٧٦-٦٦مركزها المالي وفقاً للفقرة منفصلة في بيان 

 وفقاً لتزاماتوعندما ينطبق اإلستثناء، تقوم المنشأة بعرض كافة األصول واإل. موثوقة وذات عالقة

  . لسيولتها
  
متوقع استرداده أو  عن المبلغ الفصاحأي كانت طريقة العرض التي تم إتباعها، يجب على المنشأة اإل ٦١

 شهراً لكل بند سطر تحت فئتي األصل واإللتزام والذي يجمع المبالغ المتوقع ١٢تسويته بعد أكثر من 

  -:استردادها أو تسويتها

  و؛ التقاريرإعداد شهراً بعد فترة ١٢خالل فترة ال تتجاوز   )أ (

  . التقاريرإعدادلفترة أكثر من إثنا عشر شهراً من فترة   )ب (
  
ن إجراء تصنيف إفبوضوح  للتحديد ه خدمات ضمن دورة تشغيلية قابلأوبضائع بتوريد منشاة عندما تقوم ال ٦٢

وذلك  يوفر معلومات مفيدة قائمة المركز المالي المتداولة وغير المتداولة في لتزاماتواإل لألصولمنفصل 

لمستخدمة في  ااألصولمال عامل عن رأسكمتداولة  إستمراربالتي هي  المتداولة األصولبتمييز صافي 

ضمن الفترة تسيلها نقداً  التي يتوقع تسلط الضوء على األصولطويلة األجل، كما أنها المشروع عمليات 

 .ضمن نفس الفترةالتسديد  التي تستحق لتزاماتواإلالتشغيلية الحالية 
  

 أود  بترتيب متزايلتزاماتبالنسبة لبعض المنشآت، مثل المؤسسات المالية، يقدم عرض األصول واإل ٦٣

متناقص من السيولة معلومات موثوقة وأكثر مالئمة مما يقدمه العرض المتداول وغير المتداول وذلك ألن 

  . الخدمات ضمن دورة تشغيلية قابلة للتحديد بوضوحأوالمنشأة ال تقوم بتزويد البضائع 
 
 تصنيف خدامإست بها بة الخاصلتزامات عرض بعض األصول واإل٦٠ويسمح للمنشأة عند تطبيق الفقرة  ٦٤

 غير متداول وغيره من التصنيفات في ترتيب السيولة عندما تقدم معلومات موثوقة وأكثر أومتداول 

  . وقد تظهر الحاجة ألساس مختلط من العرض عندما تملك المنشأة عمليات متنوعة. مالئمة
  
وقدرته على روع المش مفيدة في تقييم سيولة واإللتزمات األصولتواريخ إستحقاق حول إن المعلومات  ٦٥

، "فصاحاتاإل: األدوات المالية" ٧  التقارير الماليةعدادإل المالية، ويتطلب معيار الدولي هإلتزاماتبالوفاء 

 المالية الذمم األصول المالية، وتشمل لتزاماتواإل المالية األصول عن تواريخ اإلستحقاق لكل من فصاحاإل

التجارية الدائنة والذمم الدائنة المالية الذمم  لتزاماتاإلوتشمل التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى، 

 غير النقدية مثل لتزاماتاألخرى، كما أن المعلومات الخاصة بالتاريخ المتوقع إلستعادة األصول واإل

ف يصنتم أو لم يتم ت  المخصصات مفيدة كذلك سواء مثللتزامات والتاريخ المتوقع للسداد لإلالمخزونات

عن مبلغ المشروع فصح يمتداول فعلى سبيل المثال المتداول أو غير ما بين ال لتزامات واإلاألصول

  . التقاريرإعدادبعد فترة  من سنة واحدة أكثرالمخزونات التي يتوقع إستعادتها بعد 
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   المتداولة األصول
 -:عندما ة متداولأنها األصول على  تصنيف  على المنشأةيجب ٦٦

 للمشروع؛ستهالك أثناء الدورة التشغيلية العادية إل اأو يحتفظ به للبيع وأ األصل حققي أنيتوقع   )أ (

 ؛  بشكل رئيسي ألغراض المتاجرةباألصلعندما يحتفظ   )ب (

  أو؛  التقاريرإعداد فترة بعد شهراً عشر إثنا خالل  األصلتحققي أنيتوقع   )ج (

توجد قيود   كان األصلإذا إال )٧كما وضح في المعيار  ( أصالً معادالً للنقدأو نقداً  األصلعندما يكون  )د (
 إعداد فترة بعد شهراً إلثني عشر لتزاماتاإل  في تسديد إستخدم أو تسويته إعادة عند هإستعمالعلى 

 . التقارير
  

  . غير متداولةأصول األخرى على أنها األصول تصنيف جميع على المنشأة 
  
 والمالية والتشغيليةملموسة وغير الملموسة  الاألصولليشمل " غير المتداول"يستخدم هذا المعيار المصطلح  ٦٧

 .وصاف بديلة ما دام المعنى واضحاً أإستخدامالتي هي بطبيعتها طويلة األجل، وهو ال يمنع 
  
 أو في النقد اًبين امتالك المواد الداخلة في عملية وتحقيقها نقدما  المدة هي للمشروعالدورة التشغيلية  ٦٨

تشمل المتداولة  األصول. غيلية للمشروع معرفة بشكل غير واضحعندما تكون الدورة التش، المعادل

 التي تباع وتستهلك وتتحقق كجزء من الدورة التشغيلية )المخزونات والذمم التجارية المدينةمثل ( األصول

 أيضاًكما تشمل ،  التقاريرإعدادفترة تاريخ بعد  شهراً عشر إثناالعادية حتى عندما يتوقع تحقيقها خالل 

 ضمن هذه الفئة صنف للمتاجرة بما يتوافق المالية األصول (للمتاجرة المتداولة المحتفظ بها أصالً ولاألص

غير مالية  أصول، وخالف ذلك تصنف على أنها " والقياساإلعتراف: األدوات المالية" ٣٩مع المعيار 

  .متداولة
  

  المتداولة لتزاماتاإل
  
 -:ة عندمااول متداأنه على لتزاماإل تصنيف على المنشأة ٦٩

 ؛له أثناء الدورة التشغيلية العادية  اإللتزامتسديدعندما يتوقع   )أ (

 ؛المتاجرةغرض  باإللتزام بشكل أساسي لحتفظيعندما  )ب (

 أو؛  التقاريرإعداد فترة بعد شهراً عشر إثناخالل التسديد   اإللتزامعندما يستحق  )ج (

 إعداد فترة بعد شهراً عشر إثناقل  على األلتزاماتلإلليس لدى المنشأة الحق في تأجيل التسوية   )د (
 .التقارير

  
  . غير متداولةإلتزامات األخرى على أنها لتزاماتاإليجب تصنيف جميع 

  
 المتداولة مثل الذمم التجارية الدائنة ومستحقات الموظفين وتكاليف التشغيل األخرى تشكل لتزاماتاإلبعض  ٧٠

 المنشأة بعض البنود، وتصنف للمشروعلعادية  المال المستخدم في الدورة التشغيلية ارأس من جزءاً

 بعد شهراً عشر إثني متداولة حتى وان كانت تسويتها مستحقة بعد أكثر من إلتزاماتالتشغيلية على أنها 

 لمنشأة لتزاماتوتنطبق نفس الدورة التشغيلية العادية على تصنيف األصول واإل . التقاريرإعدادفترة تاريخ 

 عشر إثنيدورة التشغيلية العادية قابلة للتحديد بشكل واضح، يفترض أن تكون مدتها وعندما ال تكون ال. ما

  . شهراً
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خالل السداد األخرى كجزء من الدورة التشغيلية الحالية، إال أنها تستحق المتداولة  لتزاماتاإليتم تسديد ال  ٧١

 لتزاماتاإل، واألمثلة على جرة بها ألغراض المتاإحتفظ أنه أو  التقاريرإعدادبعد فترة  شهراً عشر إثنا

 المالية المتداولة لتزاماتاإلوذلك الجزء من المكشوف البنكي السحب ، ٣٩المالية بما يتفق مع المعيار 

 التي لتزاماتاإل أما . والذمم الدائنة األخرى غير التجارية، وضرائب الدخل،وأرباح األسهم المستحقة الدفع

في الدورة التشغيلية العادية  المال العامل رأس من جزءاًليست أي  (لتوفر التمويل على أساس طويل األج

 غير لتزاماتاإلفهي   التقاريرإعدادبعد فترة  شهراً عشر إثنا خالل التسديدستحق ال توالتي ) للمنشأة 

 .٧٥و ٧٤، موضوع الفقرات متداولة
  
ائدة على أنها غير متداولة حتى طويلة األجل المنتجة للف أصولهستمر في تصنيف  ي أنالمشروعيجب على  ٧٢

  -: في الحاالت التالية التقاريرإعدادبعد فترة  شهراً عشر إثناخالل التسديد عندما تستحق 

  و؛شهراً عشر إثنيلفترة تزيد عن هو  كان األجل األصلي إذا  )أ (

 الدفعات  إعادة جدولةأوية إلعادة التمويل على أساس طويل األجل إتفاق كانت تلك النية مدعومة بإذا  )ب (
 .البيانات الماليةإقرار إصدار قبل  التقارير وإعداد بعد فترة التي تكتمل

 
 شهراً عشر إثني معين لفترة إلتزام تأجيل أو، بإعادة تمويل ختيارإل توقعت المنشأة، وكانت لها حرية اإذا ٧٣

 غير أنه على لتزامإل بموجب تسهيالت القروض القائمة، تقوم بتصنيف ا التقاريرإعدادبعد فترة على األقل 

 ليس لتزامإل تأجيل اأولكن عندما يكون إعادة تمويل .  لذلك خالل فترة أقصرخالفاً إستحقمتداول، حتى لو 

 إعادة إحتمال تأخذ المنشأة، ال )ية إلعادة التمويلإتفاقعلى سبيل المثال، عدم وجود ( المنشأة إختيارب

 . متداولأنه على لتزام ويتم تصنيف اإلعتبارالتمويل بعين اإل
 

 التقارير أو قبل ذلك، إعداد ترتيب القرض طويل األجل في نهاية فترة أحكام من عندما تنتهك المنشأة حكماً ٧٤

نه متداول، ألتزام على إلنه تقوم بتصنيف اإلتزام مستحق الدفع عند الطلب، فإل أن يصبح اإلىالتي تؤدي 

ة، على عدم طلب  وقبل التصريح بإصدار البيانات المالي التقاريرإعدادحتى لو وافق المقرض، بعد فترة 

 إعدادنه متداول ألنها ال تملك، في نهاية فترة ألتزام على إلوتقوم المنشأة بتصنيف ا. نتهاكالدفعة كنتيجة لإل

  .  على األقل بعد ذلك التاريخ شهرا١٢ًالتقارير، أي حق غير مشروط لتأجيل تسويته لمدة 
  

  التقاريرإعدادبنهاية تاريخ  وافق المقرض إذا على أنه غير متداول لتزام تصنيف اإلةعلى المنشأإال أنه  ٧٥

، تستطيع المنشأة خاللها  التقاريرإعدادبعد فترة  على األقل شهراً عشر إثنيعلى تقديم فترة مهلة تنتهي بعد 

 .تقويم اإلخالل وال يستطيع المقرض خاللها أن يطالب بالدفع المباشر
  

 التقارير إعدادفي نهاية فترة  التالية حداث وقعت األإذا متداولة، إلتزاماتلق بالقروض المصنفة كوفيما يتع ٧٦

 وفقاً تعديل إلى ال تؤدي أحداث عنها كمفصح حداثوتاريخ التصريح بإصدار البيانات المالية، تكون تلك األ

 :" تاريخ الميزانية العمومية بعدحداثاأل" ١٠لمعيار المحاسبة الدولي 
  

 ؛إعادة التمويل على أساس طويل األجل  )أ (

 ؛ وية قرض طويلة األجلإتفاقتقويم اإلخالل ب  )ب (

ية قرض طويلة األجل تنتهي على األقل       إتفاقالحصول من المقرض على فترة مهلة لتقويم اإلخالل ب          )ج (
  . التقاريرإعداد بعد فترة  شهراً عشر إثنيبعد 
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   في اإليضاحاتأو الماليقائمة المركز  إما في هاعرضيجب المعلومات التي 
  

 في إيضاحات الميزانية العمومية عن أو قائمة المركز الماليفصح إما في ي أن المنشأةيجب على  ٧٧
 .المشروع أخرى للبنود المعروضة مصنفة بشكل مناسب لعمليات جزئيهتصنيفات 

  
 وعلى التقارير المالية عداد إلمعايير الدوليةاليعتمد التفصيل الوارد في التصنيف الفرعي على متطلبات  ٧٨

 تستخدم ٥٨ العوامل المبينة في الفقرة  المنشأة تستخدم، كما أن المبالغ ذات الصلةووظيفةحجم وطبيعة 
 -: لكل بند، مثال ذلكفصاحات التصنيف الفرعي، وتختلف اإلأساسلتقرير  أيضاً

  ؛١٦ المحاسبة الدولي كما هو مبين في معيارالفئة حسب  والمصانع والمعداتالممتلكات بنود تصنف   )أ (

 مبالغ مستحقة من عمالء التجارة واألعضاء اآلخرين في المجموعة وذمم مدينة إلىتحلل الذمم المدينة   )ب (
 ؛من األطراف ذات العالقة ودفعات مقدمة ومبالغ أخرى

 أصناف مثل البضاعة إلى، "المخزون " ٢ حسب معيار المحاسبة الدولي من الممكن تجزئة المخزون  )ج (
 ؛ت اإلنتاج والمواد والعمل قيد اإلنجاز والبضائع الجاهزةوإمدادا

المخصصات مبينة بشكل منفصل مخصصات لتكاليف منافع الموظفين وأية بنود أخرى مصنفة في   )د (
  المشروع؛ وأسلوب مناسب لعمليات 

وة  وعالدفوع المال المرأسفئات ات مبينة بشكل منفصل مختلف حتياطإلواحقوق الملكية  توزيعيتم ) هـ(
  .اتحتياطإلاإلصدار وا

  
في قائمة المركز المالي أو قائمة التغير في حقوق الملكية، أو فصح عما يلي إما تأن  المنشأةيجب على  ٧٩

 -:في اإليضاحات

 ؛ المال المساهمرأس من فئةبالنسبة لكل   )أ (

 ؛عدد األسهم المصرح بها )١(

 ؛مدفوعة بالكامل كنها ليستعدد األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل، وعدد األسهم الصادرة ول )٢(

  ؛سميةإ سهم أو أن األسهم ليس لها قيمة سمية لكلإلالقيمة ا )٣(

  ؛الفترةمطابقة لعدد األسهم غير المسددة في بداية ونهاية  )٤(

أرباح األسهم   والقيود الخاصة بتلك الفئة بما في ذلك القيود على توزيعاتمتيازواإلالحقوق  )٥(
  ؛ المالرأسوإعادة دفع 

   و؛ شركاته الزميلةأو شركاته الفرعية أونفسه المشروع ملكها ي التي عالمشروأسهم  )٦(

  و؛والمبالغ الشروطمتضمناً األسهم المحتفظ بها إلصدارها بموجب الخيارات وعقود المبيعات  )٧(

 .ي ضمن حقوق المالكينإحتياطوصف لطبيعة وغرض كل   )ب (
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 عن معلومات معادلة فصاحص اإلمال مساهم مثل شركة األشخارأسيجب على المنشأة التي هي بدون  ٨٠

 مبينة الحركات أثناء الفترة في كل فئة من حصة الملكية والحقوق )أ (٧٩في الفقرة للمعلومات المطلوبة 

  .واالفضليات والقيود لكل فئة من حصة الملكية

  بيان الدخل الشامل
  -:تقوم المنشأة بعرض بكافة بنود الدخل والمصروفات في الفترة ٨١

  امل واحد؛ وفي بيان دخل ش  )أ (

وبيان ثان يبدأ بـالربح     ) بيان الدخل المنفصل  (بيان يعرض مكونات الربح أو الخسارة       : في بيانين   )ب (

  ). بيان الدخل الشامل(أو الخسارة ويعرض مكونات بيان الدخل الشامل اآلخر 
  

  المعلومات المطلوب عرضها في بيان الدخل الشامل

   -:ى كافة بنود السطر التي تعرض المبالغ التالية للفترةيجب أن يشمل بيان الدخل الشامل كحد أدن    ٨٢

 ؛اإليراد  )أ (

 ؛تكاليف التمويل  )ب (

الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة التي تمت محاسبتها  الخسائر من أونصيب األرباح   )ج (
 ؛ طريقة حقوق الملكيةإستخدامب

 ؛المصروف الضريبي  )د (

   -:  مبلغ واحد يشمل إجمالي ما يلي)هـ( 

   ؛ و الخسارة ما بعد الضريبة من العمليات المتوقفةأو الربح )١(

 منهـا   مطروحـاً  الخسارة ما بعد الضريبة المعترف بها في قياس القيمـة العادلـة              أو الربح   )٢(
التصرف التي تـشكل    ) مجموعات( مجموعة   أو من التصرف باألصول     أوالتكاليف حتى البيع    

  .العملية المتوقفة

 ؛ الخسارةأوالربح   )و (

  ؛))ح(إستثناء المبالغ الواردة في ب( بيان الدخل الشامل المصنف حسب طبيعته كل مكون في  )ز (

حصة بيان الدخل الشامل اآلخر للشركات الزميلة والمشاريع المشتركة التي يتم محاسبتها   )ح (
  باستخدام طريقة حقوق الملكية؛ و

  .إجمالي الدخل الشامل  )ط (
  

  . ل الشامل كتخصيصات للربح أو الخسارة للفترةيجب أن تفصح المنشأة عن البنود التالية في بيان الدخ ٨٣

  -:إلىالربح أو الخسارة للفترة المنسوبة   )أ (

  ؛ وقليةحصة األ )١(

  .مالكي الشركة األم )٢(
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  -:إلىإجمالي الدخل الشامل للفترة المنسوبة    )ب (

  ؛ وقليةحصة األ )١(

  .مالكي الشركة األم )٢(
  
د السطر الواردة في الفقرة بنو) ٨١أنظر الفقرة ( يمكن أن تعرض المنشأة في بيان دخل منفصل  ٨٤

  ).أ(٨٣ الواردة في الفقرة فصاحاتواإل) و(- )أ(٨٢
  
يجب على المنشأة أن تعرض بنود السطر اإلضافية والعناوين والمجاميع الفرعية في بيان الدخل الشامل  ٨٥

  .، عندما يكون هذا العرض ذا عالقة بفهم أداء المنشأة المالي) تم عرضهإذا(وبيان الدخل المنفصل 
  

 وإمكانية ، إمكانية الربح والخسارةوترددها في ثباتها المنشأة أحداث وعمليات وأنشطةتختلف آثار مختلف  ٨٦

 األداء المالي عن عناصر األداء في فهم األداء الذي تم تحقيقه وفي تقييم فصاحالتنبؤ بها، ويساعد اإل

إن ( شاملة وقائمة الدخل المنفصلة قائمة الدخل الإدخال بنود إضافية في ب وتقوم المنشأةالمستقبلي، 

 تؤخذ أنب جي.  لشرح عناصر األداءضرورياًتعديل ترتيب البنود عندما يكون ذلك ب تقوم، كما )عرضت

المادية وطبيعة وعمل مختلف مكونات الدخل والمصروفات، تتضمن العوامل التي  إلعتبارفي االمنشأة 

وصاف لتوفير معلومات أكثر مالءمة لعمليات تشغيل األ بتعديل مؤسسة ماليةقوم تفعلى سبيل المثال 

 بين بنود الدخل والمصروفات فقط عندما تتم تلبية التقاصإجراء ال تقوم المنشأة ب، والمؤسسة المالية

 .٣٢قياس في الفقرة مال
  

 في بيان الدخل الشامل أو إستثنائيةيجب على المنشأة عدم عرض أي بنود للدخل والمصروفات كبنود  ٨٧

  . أو في المالحظات)  تم عرضهإذا(ن الدخل المنفصل بيا
  

  لفترة اربح أو خسارة 
  

يجب على المنشأة اإلعتراف ببنود للدخل والمصروفات في الفترة في الربح أو الخسارة ما لم يقتضي  ٨٨

  .  التقارير المالية ذلك أو يسمح به خالفا لذلكعدادمعيار دولي إل
  

 التقارير المالية الظروف التي تعترف فيها المنشأة ببنود محددة خارج دعداتحدد بعض المعايير الدولية إل ٨٩

 ظرفين لتصحيح األخطاء وتأثير ٨ويحدد معيار المحاسبة الدولي . الربح أو الخسارة في الفترة الحالية

 التقارير المالية عدادوتقتضي أو تسمح المعايير الدولية األخرى إل. التغيرات في السياسات المحاسبية

 مكونات بيان الدخل الشامل اآلخر التي تلبي تعريف إطار العمل للدخل أو المصروفات من الربح بإستثناء

  ). ٧ الفقرة أنظر(أو الخسارة 
  

  الدخل الشامل اآلخر للفترة 
  

 يجب أن تفصح المنشأة عن مبلغ ضريبة الدخل المرتبطة بكل مكون للدخل الشامل اآلخر، بما في ذلك  ٩٠

  . التصنيف، إما في بيان الدخل الشامل أو المالحظاتتعديالت إعادة
  

   -:يمكن للمنشأة عرض مكونات بيان الدخل الشامل اآلخر إما ٩١

  ؛ و من اآلثار الضريبية ذات العالقةمطروحاً  )أ (
قبل اآلثار الضريبية ذات العالقة مع قيمة واحدة مبينة للمبلغ التراكمي لضريبة الدخل ذات العالقـة                  )ب (

  . بتلك المكونات
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  . يجب أن تفصح المنشأة عن تعديالت إعادة التصنيف ذات العالقة بمكونات بيان الدخل الشامل اآلخر ٩٢
  
 ومتى يتم إعادة تصنيف المبالغ المعترف بها إذا التقارير المالية ما عدادتحدد المعايير الدولية األخرى إل ٩٣

 إعادة التصنيف هذه في هذا المعيار إلىويشار .  الربح أو الخسارةإلى في بيان الدخل الشامل اآلخر سابقاً
 مع مكون بيان الدخل الشامل اآلخر ذو العالقة ويكون تعديل التصنيف مشموالً. بتعديالت إعادة التصنيف

فعلى سبيل المثال، تكون المكاسب .  الربح أو الخسارةإلىفي الفترة بحيث يتم إعادة تصنيف التعديل 
. لية المتوفرة برسم البيع مشمولة في الربح أو الخسارة للفترة الحاليةالمتحققة عند التصرف باألصول الما

 بهذه المبالغ في بيان الدخل الشامل اآلخر كمكاسب غير متحققة في الفترة الحالية أو عترافوربما تم اإل
 فيها ويجب اقتطاع هذه المكاسب غير المتحققة من الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تم. الفترة السابقة

  .  الربح أو الخسارة لتجنب شملها في إجمالي الدخل الشامل مرتينإلىإعادة تصنيف المكاسب المتحققة 
  

وتقوم المنشاة . يمكن للمنشأة أن تعرض تعديالت إعادة التصنيف في بيان الدخل الشامل أو في المالحظات ٩٤
 الدخل الشامل اآلخر بعد التي تعرض تعديالت إعادة التصنيف في المالحظات بعرض مكونات بيان

  . تعديالت إعادة التصنيف ذات العالقة
  

 معيار المحاسبة الدولي أنظر(تعديالت إعادة التصنيف، على سبيل المثال، عند التصرف بعملية أجنبية  ٩٥
) ٣٩ معيار المحاسبة الدولي أنظر( باألصول المالية المتوفرة برسم البيع عترافوعند إلغاء اإل) ٢١

 من معيار المحاسبة الدولي ١٠٠راجع الفقرة (ر معاملة تنبؤ محوطة على الربح أو الخسارة وعندما تؤث
  ).  فيما يخص تحوطات التدفق النقدي٣٩

  
 ١٦ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاًال تنشئ تعديالت إعادة التصنيف عند التغيرات على فائض إعادة التقييم  ٩٦

 للفقرة وفقاًكتوارية على خطط المنافع المحددة إلرباح والخسائر ا أو على األ٣٨أو معيار المحاسبة الدولي 
 بهذه المكونات في بيان الدخل الشامل اآلخر وال يتم عترافويتم اإل. ١٩أ من معيار المحاسبة الدولي ٩٣

ويمكن تحويل التغيرات في فائض إعادة التقييم .  الربح أو الخسارة في الفترات الالحقةإلىإعادة تصنيفها 
 أنظر( به عتراف األرباح المستبقاة في الفترات الالحقة حيث أن األصل مستخدم أو عندما تم إلغاء اإلإلى

 اإلكتواريةويتم اإلبالغ عن األرباح والخسائر ). ٣٨ ومعيار المحاسبة الدولي ١٦معيار المحاسبة الدولي 
 معيار المحاسبة الدولية أنظر(خر  بها كدخل شامل آعتراففي األرباح المستبقاة في الفترة حيث تم اإل

١٩.(  
  

  اإليضاحاتالمعلومات التي سيتم عرضها في بيان الدخل الشامل أو في 
  

عندما تكون بنود الدخل أو المصروفات جوهرية، يجب على المنشاة أن تفصح عن طبيعتها وقيمتها  ٩٧
  . بشكل منفصل

  
 -:خل والمصروف ما يلي المنفصل عن بنود الدفصاح اإلإلىتشتمل الظروف التي تؤدي  ٩٨

 إلى والمعدات   والمصانع قيمة الممتلكات    أو صافي القيمة القابلة للتحقيق      إلى قيمة المخزون    إنخفاض  )أ (
 التخفيضات؛المبلغ القابل لإلسترداد، والقيود العاكسة لهذه 

 ؛ منشأة ما والقيود العاكسة ألية مخصصات لتكاليف إعادة الهيكلةأنشطةإعادة هيكلة   )ب (

 ؛ والمعداتوالمصانعلتصرف ببنود الممتلكات عمليات ا  )ج (

 ؛اتستثمارعمليات التصرف باإل  )د (

 ؛العمليات المتوقفة)  هـ( 

 ؛ وتسوية القضايا  )و (

 .القيود العاكسة األخرى للمخصصات  )ز (



  ١معيار المحاسبة الدولي 

  

 ٩٠٥    التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية حق©  

 تصنيف إستخدام ب المعترف بها في الربح  أو الخسارةيجب على المنشأة أن تعرض تحليالً للمصروفات ٩٩

  .ومالئمة يوفر معلومات مناسبة أيهماالمنشأة، ضمن وظيفتها  أومصروفات  إما على طبيعة اليعتمد
  

في قائمة الدخل الشاملة أو في قائمة الدخل  ٩٩ على عرض التحليل الوارد في الفقرة تشجع المشاريع ١٠٠

  .)إن عرضت(المنفصلة 
  

ألداء المالي من مكونات اتسليط الضوء على مجال  أجللبنود المصروفات من تصنيف جزئي يتم إجراء  ١٠١

 التحليالت الخسارة وإمكانية التنبؤ بها، ويتم تقديم هذه أوالتي قد تختلف من ناحية الثبات وإمكانية الربح 

 . بطريقتينأوبطريقة واحدة 
  

 من خالل الربح تجميع المصروفاتب وتقوم المنشأة، "المصروف"طبيعة طريقة  أنه التحليل األول إلىيشار  ١٠٢

ستهالك ومشتريات المواد وتكاليف النقل واألجور والرواتب إلمثال ذلك ا(تها حسب طبيعأو الخسارة 

 التطبيق في ة سهلالطريقة ه، وهذالمشروع، وال يتم إعادة توزيعها بين المهام ضمن )وتكاليف اإلعالن

ات نه ال توجد ضرورة إلجراء توزيعات للمصروفات التشغيلية بين التصنيفألالمشاريع الصغيرة العديد من 

  -: طبيعة المصروفطريقه إستخدامحسب المهمة، وفيما يلي مثال للتصنيف ب
  

  ×                     اإليراد
    ×                   الدخل اآلخر 
   البضائع الجاهزة مخزونالتغيرات في 

   ×           والعمل قيد اإلنجاز
   ×         والمستهلكات المستخدمة المواد الخام 

   ×          الموظفينمنافع تكاليف 
   ×          ستهالك واإلطفاء إللفة اتك

     ×           المصروفات األخرى 
  

  )×(                   إجمالي المصروفات
  

  ×                      الربح
  

، وتصنف المصروفات "تكلفة المبيعات " أو "المصروفوظيفة "طريقة  أنه التحليل الثاني على إلىيشار  ١٠٣

 اإلدارية، وهذا نشطة األأو التوزيع أوات  كجزء من تكلفة المبيعوظيفتهابموجب هذا األسلوب حسب 

 من تصنيف المصروفات حسب طبيعتها، إال أن أكثر مالئمة ما يقدم معلومات للمستخدمين كثيراًالعرض 

اً كبيراً، وفيما يلي إجتهاد يمكن أن يكون حسب التقدير الفردي ويشمل الوظائفتوزيع المصروفات على 

  -: المصروفيفةوظ أسلوب إستخداممثال على تصنيف ب
  

   ×                  اإليراد
  )×(                 تكلفة المبيعات
   ×                إجمالي الربح
   ×                 الدخل اآلخر

  )×(                تكاليف التوزيع
  )×(                المصروفات اإلدارية

  )×(               المصروفات األخرى 
   ×                  الربح
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 عن معلومات إضافية حول طبيعة فصاح اإلوظيفتها التي تصنف المصروفات حسب المنشأةعلى  ١٠٤

  .ستهالك واإلطفاء وتكاليف الموظفينإلالمصروفات بما في ذلك مصروف ا
  

 طبيعة المصروف على كل من العوامل طريقة أو وظيفة المصروف طريقة التحليل بين إختياريعتمد  ١٠٥

كاليف التي يتوقع أن تتغير وفران داللة على التت الطريقتان وكال .المؤسسةالتاريخية والصناعية وطبيعة 

 عرض مزايا طريقهن لكل  ألونظراً . إنتاج المنشأةأو غير مباشر حسب مستوى مبيعات أوبشكل مباشر 

على العرض  بناءاً بين التصنيفات إختيارن هذا المعيار يتطلب إجراء إ فالمشاريعلألنواع المختلفة من 

 بالتدفقات معلومات حول طبيعة المصروفات مفيدة في التنبؤن ال ألنظراًنه أ، على المناسب واألكثر موثوقية

منافع " ، ١٠٤ في الفقرة . إضافي عندما يستخدم تصنيف تكلفة المبيعاتإفصاحنه يطلب إالنقدية المستقبلية ف

  ."منافع الموظفين" ١٩تمتلك نفس المعنى الوارد في المعيار " الموظفين
  

  بيان التغيرات في حقوق الملكية
  
  -:لى المنشأة عرض بيان التغيرات في حقوق الملكية بحيث يظهر في البيانيجب ع ١٠٦

 مالكي الشركة األم والـى      إلىإجمالي الدخل الشامل للفترة، بحيث يظهر إجمالي المبالغ المنسوبة            )أ (

   بشكل منفصل؛قليةحصة األ

لمعتـرف  لكل مكون في حقوق الملكية، آثار التطبيق بشكل رجعي أو إعادة البيان بشكل رجعـي ا                 )ب (

  و؛٨بهما وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

  ]تم  إلغائها[  )ج (

 فـصاح لكل مكون في حقوق الملكية، تسوية بين القيمة المسجلة في بداية ونهاية الفترة، مـع اإل                 )د (

 . بشكل منفصل عن كل تغيير

 الربح أو الخسارة؛ )١(

 كل بند من الدخل الشامل اآلخر؛و )٢(

 التي تظهر بشكل منفصل المـساهمات والتوزيعـات         المعامالت مع المالكين بصفتهم مالكين،     )٣(

على المالكين والتغيرات في حصص الملكية في الشركات التابعة التي ال تؤدي إلى خسارة أو               

  .ربح
  

يجب على المنشأة عرض مبلغ أرباح األسهم، كما في بيان التغيرات في حقوق الملكية أو في  ١٠٧

  . رة، والمبلغ ذو العاقة لكل سهمالمالحظات، كتوزيعات على المالكين خالل الفت
  

، تشمل مكونات حقوق الملكية، على سبيل المثال، كل فئة من حقوق الملكية المساهم بها ١٠٦في الفقرة  ١٠٨

  . والرصيد المتراكم لكل فئة في بيان الدخل الشامل اآلخر واألرباح المستبقاة
  

 التقارير الزيادة أو اإلنخفاض في صافي دإعداتعكس التغيرات في حقوق الملكية بين بداية ونهاية فقرة  ١٠٩

مثل (وبإستثناء التغيرات الناتجة عن المعامالت مع المالكين بصفتهم مالكين . أصولها خالل الفترة

) مساهمات حقوق الملكية إعادة إستمالك أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة نفسها وأرباح األسهم
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هذه المعامالت، يمثل التغير اإلجمالي في حقوق الملكية خالل الفترة وتكاليف المعاملة المرتبطة مباشرة ب

إجمالي مبلغ الدخل والمصروفات، بما في ذلك المكاسب والخسائر، المتولدة من نشاطات المنشأة خالل 

  . الفترة
  

  عمل تعديالت بشكل رجعي على أثر التغيرات في السياسات المحاسبية،٨يقتضي معيار المحاسبة الدولي  ١١٠

 عداد االنتقالية في معيار دولي آخر إلحكامبالقدر الذي يكون فيه هذا األمر عملياً، إال عندما تقتضي األ

 أيضاً القيام إعادة بيان بشكل رجعي ٨ويقتضي معيار المحاسبة الدولي . التقارير المالية خالف ذلك

 التعديالت بشكل رجعي وإعادة البيان وال تعتبر. لتصحيح األخطاء، بالقدر الذي يكون فيه هذا األمر عملياً

بشكل رجعي تغيرات في حقوق الملكية ولكنها تعديالت على الرصيد اإلفتتاحي لألرباح المستبقاة، إال 

وتقتضي .  التقارير المالية تعديل بأثر رجعي لكون آخر لحقوق الملكيةعدادعندما يقتضي معيار دولي إل

رات في حقوق الملكية عن إجمالي التعديل على كل مكون لحقوق  في بيان التغيفصاحاإل) ب(١٠٦الفقرة 

ويتم . الملكية ناجم عن التغيرات في السياسات المحاسبية، وبشكل منفصل، ناجم عن تصحيحات األخطاء

  .  عن هذه التعديالت لكل فترة سابقة ولبداية الفترةفصاحاإل
  

  بيان التدفقات النقدية
  

 لتقييم قدرة المنشاة على توليد النقد ة لمستخدمي البيانات المالية أساساًتوفر معلومات التدفقات النقدي ١١١

 متطلبات ٧ويحدد معيار المحاسبة الدولي . ستفادة من التدفقات النقديةلإلومعادالت النقد وحاجة المنشأة 

  . عنهافصاحعرض معلومات التدفقات النقدية واإل
  

  يضاحات اإل
  

  الهيكل 
  

 -:يضاحاتأن تكون اإليجب  ١١٢

ها إختيارالسياسات المحاسبية المحددة التي تم و البيانات المالية إعداد معلومات حول أساس تقدم  )أ (
 ؛١٢٤-١١٧ للفقرة وفقاًوتطبيقها 

 التي هي غير معروضة التقارير المالية عدادإلمعايير الدولية المطلوبة من قبل الالمعلومات تفصح   )ب (
 .في مكان ما في البيانات المالية

 .لفهم أي منها ولكنها ضرورية الغير معروضة في مكان ما في البيانات المالية،مات معلوتوفر   )ج (
  

وعلى المنشأة عمل .  يجب على المنشأة، طالما أن األمر مجدي، عرض المالحظات بطريقة منتظمة ١١٣

 تم إذا(إشارات مرجعية لكل بند في بيانات المركز المالي وبيان الدخل الشامل، وفي بيان الدخل المنفصل 

  .  معلومات ذات عالقة في المالحظاتإلىوبيانات التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية ) عرضه
  

ساعد المستخدمين في فهم البيانات المالية لمعرض اإليضاحات حسب الترتيب التالي ما تقوم المنشأة بعادة  ١١٤

 -:األخرىالمشاريع ومقارنتها مع بيانات 

 ؛)١٦ الفقرة أنظر (  التقارير الماليةعداد إلر الدوليةلمعاييل متثالإلبا بيان  )أ (

 ؛ )١١٧  الفقرةأنظر( لسياسات المحاسبية المطبقة  ملخص هام ل  )ب (
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  بيان الدخلقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشاملة في للبنود المعروضة في معززة معلومات   )ج (
في نفس الترتيب الذي دفق النقدي حقوق الملكية والتقائمة التغير في في و، )إن عرض(المنفصل 

 ؛ و عرض فيه كل بند وكل بيان

 -: أخرى تشملإفصاحات  )د (

  و  التعاقدية غير المعترف بها؛لتزاماتو اإل) ٣٧  معيار أنظر ( المحتملة لتزاماتاإل )١(

 المعيار الدولي أنظر (  الخطر المالي للمنشأةإدارة وسياسات أهداف،  غير ماليةإفصاحات )٢(
  .)٧ المالية  التقاريرعدادإل

  
،  بنود معينة ضمن اإليضاحاتطلب  المرغوب فيه تغييرأوفي بعض الحاالت قد يكون من الضروري  ١١٥

المعترف بها في الربح أو  القيمة العادلة  قد تجمع المنشأة  معلومات عن التغير فيفعلى سبيل المثال

 إلى السابق  يعود فصاح اإلن أن ات األدوات المالية بالرغم مإستحقاقمع المعلومات الخاصة بالخسارة 

، وبرغم قائمة المركز الماليواألخيرة تتعلق ) إن عرضت(قائمة الدخل الشامل  قائمة الدخل المنفصلة  

  . الحد الممكن عملياًإلىإليضاحات حتفاظ بهيكل منتظم لإلذلك يتم ا
  

السياسات المحاسبية لمالية و االبيانات إعداداإليضاحات تزود معلومات حول أساس قد تقوم منشأة بعرض  ١١٦

  .لبيانات المالية منفصل لفي قسم المحددة 
 

   السياسات المحاسبية  عن فصاحاإل
  

 -:إيضاحات البيانات المالية ما يليمن  يبين قسم السياسات المحاسبية أنيجب  ١١٧

 ؛ و  البيانات الماليةإعدادالقياس المستخدمة في ) أسس(أساس   )أ (

  .زمة للفهم المناسب للبيانات الماليةكل سياسة محاسبية محددة ال  )ب (
  
، مثالً( من المهم بالنسبة للمنشأة إبالغ مستخدمي أساس أو أسس القياس المستخدمة في البيانات المالية  ١١٨

الن ) سترداديمة العادلة أو المبلغ القابل لإلالتكلفة التاريخية، التكلفة الحالية أو صافي القيمة المتحققة أو الق

.  بياناتها المالية يؤثر بشكل جوهري على تحليل المستخدمينإعداد له بقوم المنشأة وفقاًاألساس الذي ت

 عند إعادة تقييم فئات معينة من وعندما تستخدم المنشأة أكثر من أساس قياس في البيانات المالية، مثالً

 .  منها أساس القياس التي ينطبق على كللتزاماتإلنه من الكافي توفير مؤشر لفئات األصول واإاألصول، ف
  

 فصاح كان اإلإذا فيما دارةاإلتدرس  عن سياسة محاسبية محددة فصاح كان يجب اإلإذاعند تقرير ما  ١١٩

 في األداء والمركز المالي حداث بها المعامالت واألتسيساعد المستخدمين في فهم الطريقة التي عكس

نة هو أمر مفيد بشكل خاص للمستخدمين  عن سياسات محاسبية معيفصاحإن اإل، التقريرالمقدم عنهما 

ومن .  التقارير الماليةعدادالدولية إل تلك السياسات من بدائل مسموح بها في المعايير إختيارعندما يتم 

 كان المشارك في مشروع مشترك يعترف بحصته في منشأة إذا عما فصاحاألمثلة على هذه السياسات اإل

 معيار المحاسبة أنظر( أسلوب حقوق الملكية أوتوحيد التناسبي  الإستخداممسيطر عليها بشكل مشترك ب

  التقارير الماليةعداد الدولية إلوتقتضي بعض المعايير). "الحصص في المشاريع المشتركة" ٣١الدولي 

 من بين دارة عن سياسات محاسبية معينة، بما في ذلك الخيارات التي تقوم بها اإلفصاحبشكل محدد اإل
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 عن أسس القياس فصاح اإل١٦على سبيل المثال، يقتضي المعيار . تلفة التي تسمح بهاالسياسات المخ

 .  والمعداتوالمصانعالمستخدمة ألصناف الممتلكات 
  

 عنها فصاح يتم اإلأنالنظر في طبيعة عملياته والسياسات التي يتوقع المستخدم مشروع يجب على كل  ١٢٠

جميع منشات القطاع الخاص على ن المستخدمون أقع ، على سبيل المثال يتوالمشروعلذلك النوع من 

 لتزاماتاإل وستعمال القابلة لإل عن سياسة محاسبية لضرائب الدخل بما في ذلك الضرائب المؤجلةفصاحاإل

العمالت  عمليات بأو معامالت أجنبية هامة أو عمليات للمشروع الضريبية، وعندما يكون األصولو

عتراف بأرباح وخسائر الصرف إل عن السياسات المحاسبية لفصاحإليتوقع ا المستخدم نإاألجنبية ف

 .األجنبي
  

حتى ولو لم تكن المبالغ المبينة وذلك بسبب طبيعة عمليات المنشأة قد تكون السياسة المحاسبية مهمة  ١٢١

تكون  عن سياسة محاسبية لكل سياسة ال فصاحللفترات الحالية والسابقة مادية، كما أن من المناسب اإل

 ولكن المنشأة تختار وتطق ما يتفق مع  التقارير المالية عدادإلمعايير الدولية ال لوبة بشكل محدد منمط

  .٨معيار المحاسبة الدولية 
 

 التي أصدرتها حكام األخرى عن األاإليضاحات أوتفصح المنشأة في ملخص السياسات المحاسبية الهامة  ١٢٢

، في عملية تطبيق السياسات )١٢٥ الفقرة أنظر(التقديرات  التي ترتبط بحكام عن تلك األبعيداً، دارةاإل

 .المحاسبية للمنشأة التي يكون لها األثر األكثر أهمية على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية
  

 التي حكام عن تلك األبعيداً متنوعة، اًأحكام دارة، تطلق اإلالسياسات المحاسبية للمنشأةفي عملية تطبيق  ١٢٣

على سبيل . التقديرات، يمكن أن تؤثر بشكل كبير على المبالغ المعترف بها في البيانات الماليةترتبط ب

 -: في تحديدحكام األدارةالمثال، تطلق اإل

 ؛ستحقاقاإلات محتفظ بها حتى تاريخ إستثمار كانت األصول المالية هي عبارة عن إذاما   )أ (

لهامة لملكية األصول المالية وأصـول      متى يتم بشكل جوهري نقل كافة المخاطر والمكافئات ا          )ب (
 ؛ منشآت أخرىإلىاإليجار 

 إلى كانت مبيعات محددة من السلع هي، في جوهرها، ترتيبات تمويلية وال تؤدي بالتالي               إذاما    )ج (
 ؛ ونشوء إيرادات

 أن المنـشأة    إلى كان يشير جوهر العالقة بين منشأة معينة ومنشأة ذات أغراض خاصة             إذاما    )د (
 .ذات األغراض الخاصةشأة المنتسيطر على 

  
على سبيل المثال، يقتضي . ١٢٢ للفقرة وفقاً التي يتم تقديمها فصاحاتتقتضي معايير أخرى بعض اإل ١٢٤

 عن األسباب التي من أجلها ال تشكل حصة ملكية المنشأة سيطرة، فيما فصاح من المنشأة اإل٢٧المعيار 

لى الرغم من أن أكثر من نصف حقوق التصويت يتعلق بجهة مستثمر بها ليست عبارة عن شركة تابعة ع

ويقتضي .  غير مباشر من خالل شركات تابعةأو حقوق التصويت المحتملة فيها مملوكة بشكل مباشر أو

 العقارات اإلستثمارية عن المعايير التي تضعها المنشأة لتمييز فصاح اإل"العقارات اإلستثمارية"  ٤٠المعيار 

المالك وعن الممتلكات المحتفظ بها برسم البيع في سياق األعمال العادية، عندما عن الممتلكات التي يشغلها 

  .صعباً أمراًيكون تصنيف الممتلكات 
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  ات التقديرعدم موثوقيةمصادر 
  

المتعلقة بالمستقبل  ات الرئيسيةفتراض عن معلومات حول اإلاإليضاحاتتفصح في على المنشأة أن  ١٢٥
التي تنطوي على مخاطرة كبيرة  التقارير إعدادفي فترة نهاية لتقدير والمصادر الرئيسية األخرى في ا

.  ضمن السنة المالية القادمةلتزاماتتتمثل في إدخال تعديل مادي على المبالغ المسجلة لألصول واإل
  -: تفاصيل عما يلياإليضاحات، تتضمن لتزاماتوفيما يتعلق بتلك األصول واإل

 ؛ وطبيعتها  )أ (

 . التقاريرإعدادنهاية فترة  في مبالغها المسجلة كما  )ب (
  

 المستقبلية غير المؤكدة حداث آلثار األتقديراً لتزاماتيتطلب تحديد المبالغ المسجلة لبعض األصول واإل  ١٢٦
على سبيل المثال، في غياب أسعار السوق .  التقاريرإعدادنهاية فترة  في لتزاماتعلى تلك األصول واإل

لتي تركز على المستقبل ضرورية لقياس المبلغ القابل لإلسترداد ألصناف ، تعد التقديرات امؤخراًالملحوظة 
 والمعدات، وأثر التقادم التقني على المخزون، والمخصصات الخاضعة للنتيجة والمصانعالممتلكات 

 . التقاعدإلتزامات منافع الموظفين طويلة األجل مثل إلتزاماتالمستقبلية للدعاوى القضائية الجارية، و
 أسعار الخصم أوات بشأن هذه البنود مثل تعديل المخاطرة للتدفقات النقدية إفتراض هذه التقديرات وتتضمن

المستخدمة، والتغير المستقبلية في الرواتب والتغيرات المستقبلية في األسعار التي تؤثر على التكاليف 
  .األخرى

  
 بالتقديرات التي ١٢٥ للفقرة وفقاًها األخرى للشكوك في التقدير المفصح عنوالمصادر ات فتراضترتبط اإل ١٢٧

ات التي فتراضوفي حين يرتفع عدد المتغيرات واإل. تعقيداً أو ذاتية أو صعوبة دارة اإلأحكامتقتضي أكثر 
 لذلك وفقاً أكثر ذاتية وتعقيدا، وتزداد عادة حكامتؤثر على الحل المستقبلي الممكن للشكوك، تصبح تلك األ

 .لتزاماتالمترتب على المبالغ المسجلة لألصول واإلية التعديل المادي إحتمال
  

 المصحوبة بمخاطرة كبيرة تتمثل في لتزامات لألصول واإل١٢٥ الواردة في الفقرة فصاحاتطلب اإلتُال  ١٢٨
 إعدادنهاية فترة  كان يتم قياسها، في إذاإمكانية تغير مبالغها المسجلة بشكل كبير خالل السنة المالية التالية، 

 تتغير قيمها العادلة مثال إمكانية أن (مؤخراً بالقيمة العادلة على أساس أسعار السوق الملحوظة التقارير
 المصادر األخرى أوات فتراضبشكل كبير خالل السنة المالية التالية لكن هذه التغيرات ال تنتج من اإل

 ).للشكوك في التقدير في تاريخ الميزانية العمومية
  

 بطريقة تساعد مستخدمي البيانات المالية على فهم ١٢٥ الواردة في الفقرة صاحاتفعرض اإلتقوم المنشأة ب ١٢٩
وتختلف طبيعة وحجم .  حول المستقبل والمصادر األخرى للشكوك في التقديردارة التي تصدرها اإلحكاماأل

 التي حاتفصاوفيما يلي أمثلة على أنواع اإل.  والظروف األخرىفتراض لطبيعة اإلوفقاًالمعلومات المقدمة 
  -:تقوم المنشأة بها

 

 ؛ الشكوك األخرى في التقديرأو فتراضطبيعة اإل  )أ (
ات والتقديرات التي تشكل أساس حسابها، بما في        فتراضحساسية المبالغ المسجلة تجاه األساليب واإل       )ب (

  ؛ذلك أسباب الحساسية

 التالية فيما يتعلق    الحل المتوقع للشكوك ونطاق المخرجات الممكنة بشكل معقول خالل السنة المالية            )ج (
  و؛ المتأثرةلتزاماتبالمبالغ المسجلة لألصول واإل
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 إذا،  لتزامـات إلات السابقة المتعلقة بتلك األصول وا     فتراضتفسير التغييرات التي يتم إدخالها على اإل        )د (
 .بقيت مسألة الشكوك قائمة دون حل

  
يرات المتعلقة بالميزانية عند تقديم  التقدأو عن المعلومات فصاحاإلهذا المعيار ال يطلب من المنشأة  ١٣٠

 .١٢٥ الواردة في الفقرة فصاحاتاإل
  

 مصدر آخر للشكوك في أو ما فتراض عن نطاق اآلثار الممكنة إلفصاح اإلالعمليعندما ال يكون من  ١٣١
 من الممكن بشكل معقول، أنهتفصح المنشاة ومثل تلك الحاالت، أن ،  التقاريرإعدادنهاية فترة التقدير في 

 قد تتطلب المخرجات ضمن السنة المالية التالية التي تختلف عن أنهلى أساس المعرفة القائمة، ع
وفي جميع .  المتأثرلتزام اإلأوإجراء تعديل مادي على المبلغ المسجل لألصل التي تتطلب ات فتراضاإل

نف من األصول  صأو( المحدد لتزام اإلأوالحاالت، تفصح المنشأة عن طبيعة والمبلغ المسجل لألصل 
 . فتراضالمتأثر باإل) لتزاماتواإل

  
 التي تصدرها في عملية تطبيق السياسات دارة اإلأحكام حول ١٢٢ الواردة في الفقرة فصاحاتإن اإل ١٣٢

 . ١٢٥ عن المصادر للشكوك في التقدير الواردة في الفقرة فصاحاتالمحاسبية للمنشأة ال تتعلق باإل
  

ات الرئيسية فتراض عن بعض اإلفصاحخرى اإلاأل  التقارير الماليةعدادية إل المعايير الدولوتتطلب معايير ١٣٣
، في ظروف فصاح اإل٣٧على سبيل المثال، يقتضي معيار المحاسبة الدولي . ١٢٥التي تقتضيها الفقرة 

.  المخصصاتأصناف المستقبلية التي تؤثر على حداثات الرئيسية المتعلقة باألفتراضمحددة، عن اإل
 التي تستخدمها المنشأةات الهامة فتراض عن اإلفصاحاإل ٧  التقارير الماليةعدادلمعيار الدولي إلاويتطلب 

في حين يقتضي .  المالية التي يتم تسجيلها بالقيمة العادلةلتزاماتفي تقدير القيم العادلة لألصول المالية واإل
 في تقدير القيم العادلة ستخدمها المنشأةالتي تات الهامة فتراض عن اإلفصاح اإل١٦معيار المحاسبة الدولي 

  . والمعداتوالمصانعللبنود المعاد تقييمها من الممتلكات 
  

   المالرأس
  

 وسياسات أهداف عن المعلومات التي تمكن مستخدمي بياناتها المالية من تقييم فصاحعلى المنشأة اإل ١٣٤
  . المالرأس دارةالمنشأة وأساليبها إل

  
  -: عما يليفصاحم المنشأة باإل تقو١٣٤ للفقرة متثاللإل ١٣٥

 المال، بما في ذلك ما يلي رأس دارةها وسياساتها وأساليبها إلأهدافالمعلومات الكمية الخاصة ب  )أ (
  -):ولكن غير مقتصرة عليه(

  ؛ مالرأسوصف لما تديره ك )١(

، طبيعة هذه خارجياً مال مفروضة رأسعندما تكون المنشأة خاضعة لمتطلبات خاصة ل )٢(
  ؛ و المالرأس دارةإالمتطلبات  في 

  . المالرأس إدارةها الخاصة بأهدافكيفية تحقيق  )٣(

على ( المالية لتزامات مال، وبعض المنشآت تعتبر بعض اإلرأسبيانات كمية ملخصة لما تديره ك  )ب (
 رأس المال وبعض المنشآت تعتبر رأسأنها جزء من ) سبيل المثال بعض أشكال الدين الثانوي

على سبيل المثال العناصر المكونة الناجمة (صر المكونة لحقوق الملكية  يستثني بعض العناأنهالمال 
  .)من تحوطات التدفق النقدي

  .عن الفترة السابقة) ب(، )أ(أية تغيرات في   )ج (

  . تكون خاضعة لهاخارجياً المال مفروضة رأست خالل الفترة ألية متطلبات خاصة بإمتثل إذاما   )د (
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، النتائج التي ترتبت على خارجياً المال المفروضة رأسات الخاصة بعندما ال تمتثل المنشأة للمتطلب ) ـه(
  .متثالعدم اإل

  
  .  العليادارة موظفي اإلإلى عادةً على المعلومات التي تقدم داخلياً فصاحاتتستند المنشأة في هذه اإل

  
لمختلفة،  المال ارأس المال بعدد من الطرق وتكون خاضعة لعدد من متطلبات رأس إدارةيمكن للمنشأة  ١٣٦

 التأمين أنشطةفعلى سبيل المثال يمكن لتجمع شركات كبيرة متعددة النشاطات أن يشمل منشآت تقوم ب

 فصاح المصرفية، ويمكن لهذه المنشآت كذلك العمل في إختصاصات متعددة، وعندما ال يقدم اإلنشطةواأل

 يشوه فهم مستخدم البيانات وأ المال معلومات نافعة رأس إدارة المال وكيفية رأسالكلي عن متطلبات 

 عن معلومات منفصلة لكل متطلب خاص فصاح المال للمنشأة فإن على المنشأة اإلرأسالمالية لموارد 

  . المال تكون المنشأة خاضعة لهرأسب
  

  أخرى إفصاحات
  

 -:اإليضاحاتتفصح المنشأة عما يلي في  ١٣٧

لتصريح بإصدار البيانات المالية لكن غيـر        المعلن عنها قبل أن يتم ا      أومبلغ أرباح األسهم المقترحة       )أ (
 و ؛ خالل الفترة، والمبلغ ذو العالقة لكل سهمالمالكينالمعترف بها كتوزيع على 

 

 .مبلغ أية أرباح أسهم ممتازة تراكمية غير معترف بها  )ب (
 
 -:لية في مكان آخر في المعلومات المنشورة مع البيانات المافصاح لم يتم اإلإذاتفصح المنشأة عما يلي  ١٣٨
  

 المكان الرئيسي لألعمال،    أو(مقر المنشأة وشكلها القانوني وبلد تأسيسها وعنوان مكتبها المسجل            )أ (
 ؛) عن المكتب المسجلمختلفاً كان إذا

 

 ؛ ووصف لطبيعة عمليات المنشأة وأنشطتها الرئيسية  )ب (
  

  . الشركة األم والشركة األم النهائية للمجموعةإسم  )ج (
 
 تاريخ النفاذاإلنتقال و

  

التطبيق و.  بعد ذلك التاريخأو ٢٠٠٩ يناير ١بق المنشأة هذا المعيار للفترات السنوية التي تبدأ في تط ١٣٩

 .، فإنها ينبغي أن تفصح عن تلك الحقيقةأبكر هذا المعيار لفترة بتبني قامت المنشأة إذاو. مسموح
  
وعلى المنشأة تطبيق هذه .١٠٦عدل الفقرة ) ٢٠٠٨كما هو معدل في  ( ٢٧أ إن معيار المحاسبة الدولي ١٣٩

المعدل  (٢٧أما إذا قامت المنشأة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي . ٢٠٠ يوليو ١التعديالت في أو بعد 

 .لفترات سابقة يجب أن تطبق هذه التعديالت للفترات السابقة بأثر رجعي)  ٢٠٠٨في
 

  )٢٠٠٣المعدل  (١سحب معيار المحاسبة الدولي 
  

 وكما تم ٢٠٠٣ في عام تعديلهالذي تم " عرض البيانات المالية "١ار المحاسبة الدولي يحل هذا المعيار معي ١٤٠

  . ٢٠٠٥تعديله في عام 
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  الملحق

  تعديالت على البيانات األخرىال

 قامت المنشأة   إذاو. ٢٠٠٩ يناير   ١تطبق التعديالت في هذا الملحق على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد              

فـي الفقـرات    . يالت قبل ذلك التاريخ، يجب أن تطبق تلك التعديالت عن تلك الفترة المبكرة            بتطبيق هذه التعد  

  .المعدلة تم وضع خط تحت النصوص الجديدة وتم إضافية سطر في منتصف النصوص المحذوفة

*****  

 عـداد ولية إل المعايير الد  في   ٢٠٠٧ هذا المعيار عام     تعديللقد تم دمج التعديالت الواردة في هذا الملحق عند           

  . ذات الصلة المنشورة في هذا الكتابالتقارير المالية
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من قبل أعضاء مجلس معـايير      " عرض البيانات المالية  " ١تمت الموافقة على إصدار معيار المحاسبة الدولي        

تظهـر األراء المعارضـة لكـل مـن         . بعة عشر عشرة أعضاء من أصل أر    المحاسبة الدولية البالغ عددهم     

  . البروفيسو بارث والسيدة كوب والسيد جارنيت والسيد ليسنرينغ قبل أساس اإلستنتاج
 

  سير ديفيد تويدي                 الرئيس

  ثوماس إي جونز                 نائب الرئيس

  ماري إي بارث

  جورج برونز-هانز

  أنتوني تي كوب

  فيليب دنجيو

  أنجسترومجان 

  جرانيت. روبرت بي

  جيلبرت جيالرد

  جيمس جيه ليسنرينغ

  وارن جيه ماكريجور

  باتريشيا إل أومالي

  جون تي سميث

  تاتسومي يامادا
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  ٧٣-٤٩إستنتاج              بيان الدخل الشامل 

  ٥٤-٤٩إستنتاج             إعداد تقارير الدخل الشامل 
  ٥٦-٥٥إستنتاج              نتائج األنشطة التشغيلية

  ٥٨-٥٧إستنتاج            المجموع الفرعي للربح أو الخسارة
  ٥٩إستنتاج                حصة األقلية

  ٦٤-٦٠إستنتاج                بنود إستثنائية 
  ٦٨-٦٥إستنتاج        ت العالقة  آثار الضريبة ذا- الدخل الشامل اآلخر

 ٧٣- ٦٩ إستنتاج              تعديالتإعادة تصنيف ال
  ٧٥-٧٤إستنتاج            بيان التغيرات في حقوق الملكية
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  ستنتاجاتأساس اإل
 عرض البيانات المالية ١معيار المحاسبة الدولي

  

 ٢٠٠٧ في عـام  " عرض البيانات المالية"١ معيار المحاسبة الدولي  بتعديلقام مجلس معايير المحاسبة الدولية      
ولم يكن غرض المجلس إعادة مناقشة كافـة متطلبـات          . مشروعه الخاص بعرض البيانات المالية    كجزء من   

  .  كجزء من ذلك المشروع١معيار المحاسبة الدولي 
  

 تعـديل  حول   ستنتاجاتختيار المواد المتعلقة بهذا الخصوص من أساس اإل       إولتيسير ذلك، عمل المجلس على      
وقـد  .  هذا ستنتاجات في أساس ودمجها في أساس اإل      ٢٠٠٥ديله في    وتع ٢٠٠٣ في   ١معيار المحاسبة الدولي    

  . تم ترقيم الصفحات وإعادة ترتيبها كما يلزم ليظهر النظام الجديد للمعيار
  

  .  منه ولكنه ليس جزًء١ هذا معيار المحاسبة الدولي ستنتاجاتويرافق أساس اإل
  

  مقدمة
  

اإلفصاح عن  ١نسخة األولى من معيار المحاسبة الدولي أصدرت لجنة معايير المحاسبة الدولية ال  ١إستنتاج
 وتم استبدالها بمعيار المحاسبة ١٩٩٤وتمت إعادة صياغتها في . ١٩٧٥ في السياسات المحاسبية

 قام  مجلس معايير المحاسبة ٢٠٠٣وفي عام . ١٩٩٧ في *عرض البيانات المالية ١الدولي 
 إلى ٢٠٠٥ء من مشروع التحسينات وعاد في عام  كجز١ معيار المحاسبة الدولي بتعديلالدولية 

أما . اإلفصاحات: األدوات المالية  ٧تعديله كنتيجة إلصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 مرة أخرى كجزء من مشروعه ١ معيار المحاسبة الدولي بتعديل، قام المجلس ٢٠٠٧في عام 

 هذا مداوالت المجلس في التوصل ستنتاجاتس اإلويلخص أسا. المتعلق بعرض البيانات المالية
 تعديله و٢٠٠٥ وتعديله في ٢٠٠٣ في عام ١ معيار المحاسبة الدولي تعديله حول إستنتاجاتإلى 
وقد أولى أعضاء . وقد انتهى المجلس إلى قبول بعض الطرق ورفض طرق أخرى. ٢٠٠٧في 

  .المجلس عناية أكبر ببعض العوامل على حساب عوامل أخرى
  

  )٢٠٠٣ (١ معيار المحاسبة الدولي تعديل –مشروع التحسينات 
  

ه بإقامة مشروع لتحسين عدد من المعايير بما فيها معيار إلتزام ٢٠٠١أعلن المجلس في يوليو  ٢إستنتاج
وقد تم التعهد بالمشروع . ، كجزء من أجندته المبدئية الخاصة بالمشاريع الفنية١المحاسبة الدولي 

 التي أثارها منظمو األوراق المالية ومحاسبون محترفون نتقاداتت واإلعلى ضوء التساؤال
وقد هدف مشروع التحسينات إلى خفض أو إلغاء البدائل . وأطراف معنية أخرى حول المعايير

 بين المقاييس وإلى معالجة بعض قضايا التشابه وإلى إجراء تحسينات اتختالفوالتكرارات واإل
إعادة مناقشة المنهج األساسي لعرض البيانات المالية الذي حدده ولم يكن غرض المجلس . أخرى

  .١٩٩٧ في ١معيار المحاسبة الدولي 
  

 المقترحة التحسينات على معايير المحاسبة الدولية مسودة عرض تبين ٢٠٠٣نشر المجلس في   ٣إستنتاج
 ١٦٠تجاوز وقد استلم المجلس ما ي. ١بتعديل معيار المحاسبة الدوليوالتي تشمل اقتراحات 

 من معيار المحاسبة المعدلةوبعد مناقشة المجاوبات قام المجلس بإصدار النسخة . رسالة تعليق
  -:وقد كانت األغراض الرئيسية لمراجعة المجلس ما يلي. ٢٠٠٣ في ١الدولي 

وضع إطار تقيم المنشأة من خالله كيفية عرض آثار المعامالت واألحداث األخرى بطريقة   )أ (
 بمتطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لتزامإذا ما كانت نتيجة اإلصحيحة وتقييم 

 مضللة إلى الحد الذي يمنع العرض الصحيح؛

                                                 
 .ستنتاجاتلم تنشر لجنة معايير المحاسبة الدولية أساس اإل *
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ات كمتداولة أو غير متداولة على أساس الشروط لتزامتثبيت المعايير بغية تصنيف اإل  )ب (
 القائمة في تاريخ الميزانية العمومية فقط؛

  ؛"بنود غير عادية"لمصروف على أنها منع عرض بنود الدخل وا  )ج (

تحديد اإلفصاحات حول القرارات التي اتخذتها اإلدارة خالل عملية تطبيق المنشأة   )د (
 تلك التي تشمل التقديرات وتلك التي لها أكبر األثر على بإستثناءللسياسات المحاسبية 
  بها في البيانات المالية؛ وعترافالمبالغ التي يتم اإل

إلفصاحات حول مصادر تقييم الشكوك في تاريخ الميزانية العمومية والتي فيها تحديد ا ) هـ(
ات لتزاممخاطرة كبيرة في التسبب بتعديل جوهري على المبالغ المسجلة لألصول واإل

  .خالل السنة المالية المقبلة
 
  

 من جزًء تعد ه والتيإستنتاجاتتلخص الفقرات التالية مناقشات المجلس التي توصل فيها إلى   ٤إستنتاج
   -:٢٠٠٣مشروع التحسينات في 

 إستنتاج -٣٤فقرات اإلستنتاج(حاالت انحراف المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية   )أ (
٣٠(  

 )٣٦ إستنتاج – ٣٤ فقرات اإلستنتاج(معيار اإلعفاء من المتطلبات   )ب (
 ات لتزامأثر األحداث بعد فترة إعداد التقارير على تصنيف اإل  )ج (
 )٥٦ستنتاج إ و٥٥ إستنتاجالفقرتان (طة التشغيلية نتائج األنش  )د (
 *)٥٩ إستنتاجالفقر (حصة األقلية   ) هـ(
 )٦٤ إستنتاج – ٦٠ فقرات اإلستنتاج(البنود غير العادية   )و (
اإلفصاح عن القرارات التي اتخذتها اإلدارة خالل عملية تطبيق المنشأة للسياسات   )ز (

 )٧٨ واستنتاج ٧٧ إستنتاجالفقرتان (المحاسبية 
 اإلفصاح عن المصادر الرئيسية لتقدير الشكوك  )ح (

  

  )٢٠٠٥ ("اإلفصاحات عن رأس المال "١التعديل على معيار المحاسبة الدولي
  

اإلفصاحات عن  " ١ على معيار المحاسبة الدولي تعديالً ٢٠٠٥ أصدر المجلس في أغسطس   ٥إستنتاج
 الخاصة باإلفصاح ١سبة الدولي  وقد تمت إضافة التعديل على متطلبات معيار المحا."رأس المال

  -:عن

  .أغراض المنشأة وسياساتها وإجراءاتها في إدارة رأس المال  )أ (

 .البيانات الكمية المتعلقة بما تعتبره المنشأة رأس مال  )ب (
 .لتزاملتزمت المنشأة بأي من متطلبات رأس المال؛ أو لم تلتزم وعواقب عدم اإلإفيما إذا   )ج (

  
معيار  من تعديله له كجزءŉإستنتاجاتمناقشات المجلس التي توصل فيها إلى تلخص الفقرات التالية   ٦إستنتاج

  -:٢٠٠٥ في ١المحاسبة الدولي 

   )٨٩ إستنتاج – ٨٥ فقرات اإلستنتاج(اإلفصاحات عن رأس المال   )أ (

 – ٩٠ إستنتاجالفقرتان ( أغراض إدارة رأس المال والسياسات واإلجراءات المتعلقة بها  )ب (
  )٦٤ إستنتاج

                                                 
والتي " البيانات المالية الموحدة والمنفصلة"٢٧ولية معيار المحاسبة الدولي  أصدر مجلس معايير المحاسبة الد٢٠٠٨في يناير   *

 ".الحصة الغير مسيطرة" إلى " حقوق األقلية" عدلت 
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  )٩٧ إستنتاج – ٩٢ فقرات اإلستنتاج (خارجياً المال المفروضة متطلبات رأس  )ج (

 )١٠٠ إستنتاج – ٩٨ فقرات اإلستنتاج(أهداف رأس المال الداخلية   )د (
  

   مشروع مشترك–عرض البيانات المالية 
 بإضافة مشروع إعداد التقارير المتعلقة باألداء إلى جدول أعماله ٢٠٠١قام المجلس في سبتمبر   ٧إستنتاج

وكان غرض  ). ٢٠٠٦في مارس " مشروع عرض البيانات المالية"عادة تسميته إلى تمت إ(
  ممكناً جديداًنموذجاًوأعد المجلس . المشروع تعزيز فائدة المعلومات المعروضة في بيان الدخل

وعلى نحو مماثل، أضاف مجلس معايير .  أولياًلإلبالغ عن الدخل والمصاريف وأجرى اختباراً
 يتعلق بإعداد التقارير الخاصة باألداء ة في الواليات المتحدة األمريكية مشروعاًالمحاسبة المالي

وأثار المشاركون . ، وأعد نموذجه وأجرى اختبارات أولية٢٠٠١إلى جدول أعماله في أكتوبر
 .تساؤالت حول كل من النماذج وحقيقة أنها كانت مختلفة

  
بة المالية العمل على عرض البيانات المالية كمشروع قرر كل من المجلس ومجلس معايير المحاس   ٨إستنتاج

واتفق المجلسان على أنه ال ينبغي للمشروع أن يعالج العرض في بيان الدخل فقط، ولكن . مشترك
 – في بيانات أخرى تشكل، مجتمعة مع بيان الدخل، مجموعة كاملة من البيانات المالية أيضاً

وقرر المجلس البدء في . حقوق الملكية وبيان التدفق النقديالميزانية العمومية، بيان التغيرات في 
البيانات التي تشكل مجموعة كاملة من البيانات " أ"تتناول المرحلة . المشروع على مرحلتين

فيشترك في " ب"أما المرحلة . المالية باإلضافة إلى الفترات التي تقتضي عرض تلك البيانات فيها
 المالية وتتناول قضايا أكبر تتعلق بعرض وإظهار المعلومات في تنفيذها مجلس معايير المحاسبة

 -:البيانات المالية بما فيها

 .معايير ثابتة لتجميع المعلومات في البيانات المالية  )أ (

 .اإلجماليات واإلجماليات الفرعية التي ينبغي اإلبالغ عنها في كل بيان مالي  )ب (

خر إلى الربح أو الخسارة وإذا كان إذا ما كان ينبغي تصنيف مكونات الدخل الشامل اآل  )ج (
كذلك، ينبغي إعادة تصنيف خصائص المعامالت واألحداث ومتى ينبغي إجراء إعادة 

 .التصنيف

إذا ما كانت الطريقة المباشرة أو غير المباشرة لعرض التدفقات النقدية التشغيلية توفر   )د (
  . من المعلومات المفيدةمزيداً

  
 المعدلالعرض  (١ المقترحة على معيار المحاسبة الدولي تعديالت للنشر المجلس مسودة عرض   ٩إستنتاج

واقترحت .  تعليقا١٣٠ًوتلقى المجلس أكثر من ". ب" كنتيجة لعمله في المرحلة )٢٠٠٦في مارس 
 على عرض تغيرات المالكين في حقوق الملكية وعرض الدخل رتيأث تعديالتمسودة العرض 

 أو القياس أو اإلفصاح عن معامالت محددة وأحداث عترافالشامل، إال أنها تقترح تغيير اإل
كما اقترحت مقاربة معيار . أخرى مطلوبة تقتضيها المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

اإلبالغ عن  – ١٣٠ بيان معايير المحاسبة المالية – مع المعيار األمريكي ١المحاسبة الدولي 
 من معيار معدلةعلى مسودة العرض، أصدر المجلس نسخة وبعد مناقشة الردود . الدخل الشامل

 معاً" ب"و " أ"وقرر مجلس معايير المحاسبة المالية مناقشة قضايا المرحلتين . ١المحاسبة الدولي 
  ".  أ"ولم ينشر لذلك مسودة العرض المتعلقة بالمرحلة 
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 التي التعديله كجزء من عملية تاجاتإستن تلخص الفقرات التالية مناقشات المجلس في التوصل إلى ١٠إستنتاج
  -:٢٠٠٧قام بها في 

  )١٣ستنتاجإ – ١١فقرات اإلستنتاج(بيانات مالية ذات أغراض عامة   )أ (

  )٢١ستنتاجإ -١٤فقرات اإلستنتاج(عناوين البيانات المالية   )ب (

  )٢٢ إستنتاجالفقرة (العرض المتساوي   )ج (

  )٣٢واستنتاج  ٣١ إستنتاجفقرتان ال(بيان المركز المالي من بداية الفترة المقارنة األولى   )د (

  )٣٣ إستنتاجالفقرة  ("إعداد التقارير المالية المرحلية " ٣٤معيار المحاسبة الدولي )   هـ  (  

  )٣٨ و٣٧ إستنتاجالفقرتان (اإلبالغ عن تغيرات المالكين وغير المالكين في حقوق الملكية   )و (

  )٥٤ إستنتاج -٤٩فقرات اإلستنتاج(اإلبالغ عن الدخل الشامل   )ز (

  )٥٨ إستنتاج -٥٧فقرات اإلستنتاج(اإلجمالي الفرعي للربح أو الخسارة   )ح (

  )٦٨- ٦٥ فقرات اإلستنتاج(اآلثار الضريبية المتعلقة بالدخل الشامل اآلخر  )ط (

  )٧٣ إستنتاج -٦٩ فقرات اإلستنتاج( إعادة التصنيف تعديالت  )ي (

  )٧٤ إستنتاجالفقرة (آثار التطبيق بأثر رجعي أو إعادة البيان بأثر رجعي   )ك (

  )٧٥ إستنتاجالفقرة ( عرض أرباح األسهم   )ل (

  )٧٦ إستنتاجالفقرة  ("بيانات التدفق النقدي" ٧معيار المحاسبة الدولي   )م (

  )١٠٤ إستنتاج -١٠١فقرات اإلستنتاج(عرض المقاييس لكل سهم   )ن (

  )١٠٥ إستنتاجالفقرة  (نتقالتاريخ النفاذ واإل  )س (

  )١٠٦ إستنتاجالفقرة ( ١٣٠ عن بيان معايير المحاسبة المالية اتختالفاإل  )ع (
  

  تعريفات
  

  )٧الفقرة ( بيانات مالية ذات أغراض عامة 
البيانات المالية " تغييرا على الفقرة التوضيحية عما تشمله ٢٠٠٦ اقترحت مسودة العرض للعام ١١إستنتاج

 من ٧وتنص الفقرة . بغية وضع تعريف عام لمجموعة البيانات المالية" ذات األغراض العامة
  -:لعرض علىمسودة ا

  
الملفات  مثل عامةتشمل البيانات المالية ذات األغراض العامة التي يتم عرضها بشكل منفصل أو ضمن وثائق 

  . أو إبالغ المساهمينالتنظيمية

  
وقالوا أنه قد يمكن فهم التغيير على أنه تحديد أي . عبر المجاوبون عن اهتمامهم بالتغيير المقترح  ١٢إستنتاج

مجموعة من البيانات المالية التي يحفظها المنظم  كبيانات مالية ذات أغراض عامة بيان مالي أو 
نه أواعتبروا التغيير على . أو أن يشمل التغيير وثائق غير التقارير وأدلة المعلومات السنوية

 اإلفصاحات التي  ليشمل الوثائق التي لم تشمل مسبقا١ًتوسيع لنطاق معيار المحاسبة الدولي 
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 على بعض  المجاوبون أن التغيير يؤثر تحديداًوأوضح. ١ا معيار المحاسبة الدولي يقتضيه
مثل الشركات الصغيرة الخاصة والشركات التابعة للشركات العامة دون مستخدمين (المنشآت 

  .التي يقتضي القانون منها وضع بياناتها المالية في ملف عام) خارجيين للتقارير المالية
  

مجلس أن القانون في بعض الدول يقتضي من المنشآت، العامة منها أو الخاصة، إبالغ  أقر ال١٣إستنتاج
السلطات التنظيمية بالمعلومات وإدراجها في تلك التقارير التي تكون خارج نطاق معيار المحاسبة 

وألن غرض المجلس لم يكن التوسع في تعريف البيانات المالية ذات األغراض العامة، . ١الدولي
حتفاظ إلوا" البيانات المالية ذات األغراض العامة"ر إلغاء الفقرة التوضيحية حول ما تشمله فقد قر

  ".البيانات المالية ذات األغراض العامة"بتعريف 
   

  البيانات المالية
  

  مجموعة كاملة من البيانات المالية
  

  )١٠الفقرة ( عناوين البيانات المالية 
  

"  من – تغييرات على عناوين بعض البيانات المالية ٢٠٠٦عام اقترحت مسودة العرض لل  ١٤إستنتاج
ومن " بيان الربح أو الخسارة"إلى " بيان الدخل" ومن " بيان المركز المالي"إلى " الميزانية العمومية

إضافة لذلك، اقترحت مسودة العرض أنه ينبغي ". بيان التدفقات النقدية" إلى " بيان التدفق النقدي" 
وكافة تغيرات المالكين في حقوق الملكية في "  الدخل والمصروف المعترف بهمابيان" إدراج 

ولم يقترح المجلس إصدار مرسوم بأسس التسمية إلجراء أي ". بيان التغيرات في حقوق الملكية"
  .من هذه التغييرات

  
ودة منذ زمن  العناوين موجأن إلى عارض العديد من المجاوبين التغييرات المقترحة، مشيرين ١٥إستنتاج

رغم ذلك، عاد المجلس ليؤكد رأيه بأن العناوين الجديدة المقترحة تعكس وظيفة . طويل وواضحة
كل بيان مالي بشكل أفضل وأشار إلى إمكانية اختيار المنشأة باستعمال عناوين أخرى في تقريرها 

  .المالي
  

ال يعكس وظيفة البيان بشكل أفضل " ماليبيان المركز ال"ستنتاجه بأن عنوان إعاد المجلس ليؤكد   ١٦إستنتاج
 الذي يشتمل على عدة إحاالت إلى إطار إعداد وعرض البيانات الماليةفقط ولكنه يتسق مع 

 أن غرض البيانات المالية هو توفير المعلومات اإلطار من ١٢وتبين الفقرة ". المركز المالي"
 من ١٩رات مركزها المالي؛ أما الفقرة الخاصة بالمركز المالي باإلضافة إلى أداء المنشأة وتغي

.  فتبين أن المعلومات المتعلقة بالمركز المالي متوفرة بشكل رئيسي في الميزانية العموميةاإلطار
أن مدخل المعلومات في حفظ السجالت " الميزانية العمومية" ومن منظور المجلس، يبين عنوان 

كما أشار .  ولكنه ال يحدد محتوى البيان أو غرضه.يقتضي تساوي المبالغ المدينة بالمبالغ الدائنة
 الحسابات في طرح امصطلح شائع ومقبول حيث استخدمه مدققو" المركز المالي"المجلس إلى أن 

وقرر المجلس أن ". الميزانية العمومية" لوصف ما تعرضه آرائهم دوليا ألكثر من عشرين عاماً
قق الحسابات حوله تساعد مستخدمي البيانات عملية موازاة عنوان البيان بمحتواه وبرأي مد

  .المالية
  



  ١معيار المحاسبة الدولي 
  أساس اإلستنتاجات

     حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية                     ©  ٩٢٢

بيان "اقترح المجاوبون فيما يتعلق بالبيانات األخرى أن إعادة تسمية الميزانية العمومية إلى   ١٧إستنتاج

ال " بيان الدخل والمصروف المعترف بهما" و" بيان التدفق النقدي" تشير إلى أن " المركز المالي

والحظ المجلس أنه برغم أن البيانين األخيرين يعكسان التغيرات . الي للمنشأةيعكسان المركز الم

إذ أن " بيان التغيرات في المركز المالي"في المركز المالي للمنشأة  فإنه ال يمكن تسمية أي منهما 

كما ). أي عرض التدفقات النقدية واألداء، بالتتابع(ذلك ال يصور وظيفتهما وغرضيهما الفعليين 

متشابهان في المعنى ويمكن " بيان الربح أو الخسارة"و " بيان الدخل" المجلس أن العنوانين أقر

  .إذ يعتبر استخدامه أكثر شيوعاً" بيان الدخل"استخدامهما بشكل متبادل وقرر االحتفاظ بعنوان 
  

توى أكبر من مح" ف المعترف بهمابيان الدخل والمصرو"يظهر عنوان البيان الجديد المقترح،   ١٨إستنتاج

 من الدخل والمصاريف المعترف بهم في الربح أو ويشمل البيان كالً. السابق" بيان الدخل"

  .الخسارة والدخل والمصاريف المعترف بهم خارج الربح أو الخسارة
  

 محتجين تحديداً" بيان الدخل والمصروف المعترف بهما"  عارض العديد من المجاوبين العنوان ١٩إستنتاج

" معترف به" وأقر المجلس  أنه يمكن استخدام المصطلح ". معترف به" خدام المصطلح على است

 من ٨٢كما هو مبين في الفقرة " إعتراف"في وصف محتوى بيانات رئيسية أخرى بالمصطلح 

 التي تحددها عترافدمج بند يتفق مع تعريف معين لعنصر ما أو يلبي معايير اإل" على أنه اإلطار

وقد اقترح العديد من المجاوبين بدل ذلك ". لميزانية العمومية أو بيان الدخل في ا٨٣الفقرة 

  ".بيان الدخل الشامل"مصطلح 
  

، قرر ١٣٠ على تساؤالت المجاوبين ولعملية التقارب مع بيان معايير المحاسبة المالية رداً  ٢٠إستنتاج

غير محدد " الدخل الشامل"لح ولكن مصط". بيان الدخل الشامل"المجلس إعادة تسمية البيان الجديد 

 ليصف التغيرات الناتج في حقوق ملكية ١ إال أنه مستخدم في  معيار المحاسبة الدولي اإلطارفي 

 تلك الناتجة من المعامالت مع بإستثناءالمنشأة أثناء فترة ما من المعامالت واألحداث والظروف 

لوصف إجمالي كافة " الدخل الشامل"وبالرغم من استخدام المصطلح . المالكين بصفتهم مالكين

يعود إلى " الدخل الشامل"مكونات الدخل الشامل بما فيها الربح أو الخسارة، إال أن المصطلح 

الدخل والمصاريف المدرجة بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في الدخل الشامل 

  . ولكنها مستثناة من الربح أو الخسارة
  

 التي قام بها، أكد المجلس على أن عناوين البيانات المالية التي التعديلء اختتام عمليات  أثنا٢١إستنتاج
وسيتم استخدام العناوين في المعايير الدولية إلعداد التقارير . يستخدمها هذا المعيار ليست ملزمة

قد عبر بعض و. المالية المستقبلية إال أنه ال يقتضي من المنشآت استخدامها في بياناتها المالية
. المجاوبين على مسودة العرض عن قلقهم بشأن العناوين غير الملزمة التي قد تتسبب في اإلرباك

برغم ذلك، يرى المجلس أن استخدام العناوين غير الملزمة سيفسح المجال أمام المنشآت لتنفيذ 
  . التغييرات تدريجيا حين تصبح العناوين مألوفة أكثر

  

  )١٢ و١١ات الفقر( العرض الموازي 
 أشار المجلس أنه ال يتم تقييم األداء المالي للمنشأة من خالل الرجوع إلى بيان مالي واحد أو ٢٢إستنتاج

ويرى المجلس أنه ال يمكن تقييم األداء المالي للمنشأة إال بعد . مقياس واحد ضمن البيان المالي
نتيجة لذلك، قرر . لى أكمل وجه وفهمها ععتبارمعالجة كافة جوانب البيانات المالية بعين اإل
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 ليتسنى  ومتساوٍالمجلس أن يتم عرض كافة البيانات المالية ضمن مجموعاتها الكاملة بشكل موازٍ
  .لمستخدمي البيانات المالية فهم األداء المالي للمنشأة بشكل شامل

  

  )٢٤-١٩الفقرات (الخروج عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
 مع متطلبات ختالفللمنشأة اإل) ٢٠٠٧كما تم إصداره في  (١أجاز معيار المحاسبة الدولي   ٢٣إستنتاج

 لمتطلبات المعيار يكون متثال عندما تنتهي اإلدارة إلى أن اإلإستثنائيةفي ظروف "المعيار 
" ، وأن الخروج عن المتطلبات يعتبر بذلك ضروريا للحصول على عرض صحيح ومقبولمضلالً

) ٢٠ الفقرة حالياً (١٨، فإن الفقرة ختالفوإذا حدث هذا اإل). ١٩ الفقرة حالياً، ١٧الفقرة (
 إتباعها والطريقة التي تم ختالف عن الحقائق والظروف المحيطة بهذا اإل شامالًتقتضي إفصاحاً
  .لمعالجة ذلك

  
لبيانات المالية بدقة  من المعيار بأنه يجب أن تمثل ا١٥قرر المجلس توضيح ما جاء في الفقرة   ٢٤إستنتاج

 الخاصة باألصول عتراف لمعايير التعريفات واإلوفقاًآثار المعامالت واألحداث األخرى 
 لكي يتسنى لتلك البيانات المالية عرض اإلطار ات  والدخل والمصاريف التي يحددها لتزامواإل

  .ولالمركز المالي واألداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة بشكل صحيح ومقب
  

 قرر المجلس حصر األوضاع التي ينبغي للمنشأة فيها الخروج على متطلبات المعايير الدولية ٢٥إستنتاج
 بالمتطلب لتزام التي تنتهي فيها اإلدارة إلى أن اإلستثنائيةإلعداد التقارير المالية في الظروف اإل

وتبين اإلرشادات . اإلطاريكون مضلال بطريقة تتعارض مع أغراض البيانات المالية التي يحددها 
 مع أغراض البيانات المالية إذا لم يمثل الخاصة بهذا المعيار أن أي بند معلومات يعتبر متعارضاً

بدقة المعامالت واألحداث والظروف األخرى التي يزعم أنه يمثلها وبالتالي يؤثر في القرارات 
  . التي يتخذها مستخدمو البيانات الماليةقتصاديةاإل

  
 تقيم المنشاة من خالله طريقة عرض آثار المعامالت واألحداث  إطاراًتعديالت توفر هذه ال٢٦اجإستنت

 بمتطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لتزاموالظروف األخرى وإذا ما كانت نتيجة اإل
  .مضللة لدرجة تمنع العرض الصحيح والمقبول

  
 مع المعايير اتختالف أن يتجاهل اإل١بغي على معيار المحاسبة الدولي ناقش المجلس ما إذا كان ين  ٢٧إستنتاج

كما صوت المجلس ضد إجراء ذلك التغيير ألنه يزعزع قدرة . الدولية إلعداد التقارير المالية
المجلس على تحديد المعايير التي يتم بموجبها السماح بالخروج على المعايير الدولية إلعداد 

  .التقارير المالية
  
يتعارض الخروج على متطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بغية الحصول على   ٢٨ستنتاجإ

 ١ويأخذ معيار المحاسبة الدولي . عرض صحيح مع اإلطار التنظيمي في بعض الدوائر القضائية
 ظروفها كما يقتضي من المنشأة التي تلبي. المنقح وجود متطلبات تنظيمية مختلفة بعين االهتمام

 حول الخروج على متطلبات المعايير الدولية إلعداد ٢٥ إستنتاجالمعيار المذكور في الفقرة 
   -:التقارير المالية أن تواصل عملها كما يلي

 الخروج على متطلبات، ينبغي -  أو أنه ال يمنع –إذا اقتضى اإلطار التنظيمي المعني   )أ (
  .٢٠ت التي تحددها الفقرة على المنشأة أن تجري عملية الخروج واإلفصاحا
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عندما يمنع اإلطار التنظيمي المعني الخروج على المتطلبات، ينبغي على المنشأة خفض   )ب (
 التي تظهر مضللة ما أمكن ذلك من خالل إجراء اإلفصاحات التي تحددها لتزامجوانب اإل

 .٢٣الفقرة 
  

 عندما يمنع اإلطار ١الدولي  بمتطلبات معيار المحاسبة لتزاميمكن هذا التعديل المنشآت من اإل

التنظيمي المعني الخروج على المعايير المحاسبية بينما يبقي على المبدأ الذي يقتضي من المنشأة 

  .ضمان عرض صحيح ومقبول للبيانات المالية ما أمكن ذلك
  

يار  إلى مع، أضاف المجلس متطلبا٢٠٠٢ًبعد مناقشة التعليقات الواردة حول مسودة العرض   ٢٩إستنتاج

 لإلفصاح عن أثر الخروج على متطلبات المعايير الدولية إلعداد ٢١ في الفقرة ١المحاسبة الدولي 

وبدون هذا اإلفصاح، ال يدرك . التقارير المالية في فترة سابقة على البيانات المالية للفترة الحالية

  .ترة السابقةمستخدمو بيانات المنشأة المالية اآلثار المتواصلة للخروج الجاري في الف
  

في ظل المعايير الصارمة حول الخروج على متطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية،   ٣٠إستنتاج

 المنشآت األخرى التي توجد في إلتزام على فرضية داحضة بأن ١يشتمل معيار المحاسبة الدولي 

ون مضلال بحيث يتعارض مع  المنشأة بالمتطلبات ال يكإلتزامنفس الظروف بالمتطلبات، فإن 

  . اإلطارأغراض البيانات المالية التي يحددها 
  

  المعلومات المقارنة
  

  ).٣٩الفقرة ( بيان المركز المالي من بداية الفترة المقارنة األولى 
 أنه ينبغي عرض بيان المركز المالي من بداية الفترة ٢٠٠٦اقترحت مسودة العرض للعام   ٣١إستنتاج

ويوفر هذا البيان قاعدة للمستثمرين . لى كجزء من المجموعة الكاملة للبيانات الماليةالمقارنة األو

رغم ذلك، أعرب العديد من المجاوبين . والدائنين لتقييم المعلومات حول أداء المنشأة خالل الفترة

عن اهتمامهم بأن المتطلب يزيد من اإلفصاحات على نحو غير ضروري في البيانات المالية أو 

  .ه غير عملي وفائض ومكلفأن
  

بإضافة بيان المركز المالي من بداية الفترة المقارنة األولى، اقترحت مسودة العرض أنه ينبغي   ٣٢إستنتاج

. على المنشأة عرض ثالثة بيانات للمركز المالي ونسختين من كل بيان من البيانات األخرى

لتحليل المالي، قرر المجلس أن يقتضي  وجود البيانات المالية للسنوات السابقة لإعتباروعلى 

 الوضع الذي تكون فيه البيانات المالية متأثرة بالتطبيق بإستثناءبيانين اثنين فقط للمركز المالي 

 السياسات ٨الجاري بأثر رجعي أو بإعادة بيان بأثر  رجعي كما يحدده معيار المحاسبة الدولي 

وهذه هي . واألخطاء أو إذا تمت إعادة التصنيف المحاسبية التقديرات في التغيرات، المحاسبية
  .الحاالت التي تقتضي ثالثة بيانات للمركز المالي

  

  "التقارير المالية المرحلية  "٣٤معيار المحاسبة الدولي 

قرر المجلس أن ال يعكس قراره الذي يقتضي إدراج بيان المركز المالي من بداية الفترة المقارنة   ٣٣إستنتاج

أي (٣٤ من معيار المحاسبة الدولي ٨جموعة كاملة من البيانات المالية في الفقرة األولى في م
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  سنوياً منهجا٣٤ًويتخذ معيار المحاسبة الدولي ). الحد األدنى من مكونات التقرير المالي المرحلي

 فيما يتعلق بالمعلومات ١في التقارير المرحلية وال يكرر متطلبات معيار المحاسبة الدولي 

  .ارنةالمق
  

  )٤٤ – ٤١الفقرات ( معيار اإلعفاء من المتطلبات 
  

 حين يتم تعديل عرض أو تصنيف لبنود ١٩٩٧ كما تم إصداره في ١حدد معيار المحاسبة الدولي   ٣٤إستنتاج
ويكون . البيانات المالية فإنه ينبغي إعادة تصنيف المبالغ المقارنة ما لم يكن هذا اإلجراء عملي

  . عملي حين ال تتمكن المنشأة من تطبيقه بعد بذل كافة الجهود الممكنةتطبيق المتطلب غير
  

ففيما يخص .  لإلعفاء من متطلبات محددة مختلفاً معيارا٢٠٠٢ً اقترحت مسودة العرض للعام ٣٥إستنتاج
إعادة تصنيف المبالغ المقارنة، ومتطلبها الجديد المقترح الذي يقتضي اإلفصاح عن الفرضيات 

فقرات تمت مناقشته في (ادر تقدير الشكوك األخرى في نهاية فترة إعداد التقارير الرئيسية ومص
قترحت مسودة العرض أن معيار اإلعفاء يقتضي كون تطبيق المتطلبات إ، )٨٤-٧٩اإلستنتاج

  .  غير الزمينيقتضي تكلفة وجهداً
  

 الذي يقوم على تقييم عفاءاإل أنفي ضوء تعليقات المجاوبين حول مسودة العرض، قرر المجلس   ٣٦إستنتاج
 للتكلفة والجهد غير الالزمين كان على درجة من عدم الموضوعية الذي لم يمكن المنشآت اإلدارة

إضافة لذلك، كانت عملية موازنة التكاليف والمنافع من . المختلفة من تطبيقه على نحو متسق
نتيجة لذلك، . ا للمنشآتمهمات المجلس حين يضع متطلبات المحاسبة دون تحديد أوضاع تطبيقه

ويؤثر هذا على اإلعفاءات المذكورة في . ألغراض اإلعفاء" الغير عملي"احتفظ المجلس بمعيار 
 هي األساس الوحيد الذي والغير عملي. ١ من معيار المحاسبة الدولي١٣١ و٤٣-٤١الفقرات 

ة من تطبيق متطلبات معينة تجيز المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بناء عليه إعفاءات محدد

  . *عندما يكون أثر تطبيقها جوهرياً
  

  اإلبالغ عن تغيرات المالكين وغير المالكين في حقوق الملكية
  

 فصل التغيرات في حقوق ملكية المنشأة خالل الفترة الناشئة ٢٠٠٦ اقترحت مسودة العرض للعام ٣٧إستنتاج
عن ) كافة تغيرات المالكين في حقوق الملكية إي(عن المعامالت مع المالكين بصفتهم مالكين 

ويتم عرض كافة ). تغيرات غير المالكين في حقوق الملكية(التغيرات األخرى في حقوق الملكية 
تغيرات المالكين في حقوق الملكية في بيان التغييرات في حقوق الملكية بشكل منفصل عن 

  .تغيرات غير المالكين في حقوق الملكية
  

 في إعداد التقارير المالية، بت غالبية المجاوبين باالقتراح ورأت أن هذا التغيير يعتبر تحسناًرح ٣٨إستنتاج
من خالل زيادة شفافية البنود المعترف بها في حقوق الملكية التي لم يتم اإلبالغ عنها كجزء من 

" ر مالكغي" و" مالك" برغم ذلك، أشار بعض المجاوبين إلى أن المصطلحين . الربح أو الخسارة
 أو في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رغم  اإلطارلم يكونا محددين في مسودة العرض أو 
صاحب حقوق "و " المالك"كما الحظوا أن المصطلحين . استخدامهما بكثرة معايير المحاسبة المالية

 .يستخدمان على نحو متبادل في مسودة العرض" الملكية
 
  

                                                 
وكما هو . "القطاعات التشغيلية  "٨ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ٢٠٠٦أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في    *

، يتضمن ٨ حول المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ستنتاجات من أساس اإل٤٧ستنتاج إ و٤٦إستنتاج مشروح في الفقرتين 
 .المعيار إعفاء من المتطلبات إذا لم تتوفر المعلومات الالزمة وكانت تكلفة توفيرها زائدة عن الحد
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  اليبيان المركز الم
  

  )٧٦ -٦٩الفقرات (ات لتزامأثر األحداث بعد فترة إعداد التقارير على تصنيف اإل
  

  -:ما يلي) ١٩٩٧كما تم إصداره في  (١ من معيار المحاسبة الدولي ٦٣تشمل الفقرة  ٣٩إستنتاج
  

ات غير متداولة، حتى إلتزاماته المتحملة للفائدة طويلة األمد كإلتزامينبغي أن يواصل المشروع تصنيف 
    -:حالة استحقاقها للتسوية خالل إثني عشر شهراً من تاريخ الميزانية العمومية إذافي 

  كانت المدة األصلية لفترة تزيد عن اإلثني عشر شهراً؛  )أ (

  على أساس طويل األمد؛ ولتزامكان غرض المشروع إعادة تمويل اإل  )ب (

 المكتملة قبل المصادقة كان الغرض مدعماً بالموافقة على إعادة التمويل أو إعادة جدولة الدفعات  )ج (
 .على البيانات المالية بغية إصدارها

  
      -: ما يلي٦٥تبين الفقرة  ٤٠إستنتاج

ات لتزامتعمل على أن تكون اإل) مواثيق(ات يتحملها المقترض إلتزامتدرج بعض اتفاقيات اإلقتراض 
 الحاالت، ففي هذه. مستحقة الدفع عند الطلب إذا ما تم خرق شروط معينة تتعلق بوضع المقترض المالي

  - : غير متداول في الحاالت التالية فقطإلتزام على أنه لتزاميصنف اإل

إذا وافق المقرض، قبل المصادقة على إصدار البيانات المالية، على أال يطالب بالدفع نتيجة   ) أ(
  الخرق؛ و

إذا لم يكن من المحتمل حدوث خروقات إضافية خالل إثني عشر شهراً من تاريخ الميزانية   ) ب(
 .ةالعمومي

  
ناقش المجلس هذه المتطلبات وقرر أنه ال ينبغي إلعادة التمويل، أو استالم تنازل المقرض عـن                 ٤١إستنتاج

 فـي عمليـة     عتبارحقه في المطالبة بالدفع، التي تحدث بعد فترة إعداد التقرير أن تؤخذ بعين اإل             
  .لتزامتصنيف اإل

  
  -: أن٢٠٠٢لذلك، اقترحت مسودة العرض للعام  ٤٢إستنتاج

 طويل األمد ومستحق التسوية لتزام لتحديد أنه ال ينبغي تصنيف اإل٦٣ يتم تعديل الفقرة  )أ(
 نتهاء غير متداول بسبب اإلإلتزام من تاريخ الميزانية العمومية كشهراً عشر ثنيخالل اإل

من اتفاقية إعادة التمويل أو إعادة جدولة الدفعات على أساس طويل األمد بعد تاريخ 
وال يؤثر هذا التعديل في . قة على إصدار البيانات الماليةالميزانية العمومية وقبل المصاد

 غير متداول عندما تملك المنشأة حرية اتخاذ القرار، بموجب إلتزام كلتزامتصنيف اإل
 إثنيها لمدة اتإلتزامشروط وأحكام جهة اإلقراض الموجودة، بإعادة التمويل أو تأجيل 

  .ومية على األقل بعد تاريخ الميزانية العمشهراًعشر 

 المالي طويل األمد والذي يستحق لتزام لتحديد أنه ينبغي تصنيف اإل٦٥يتم تعديل الفقرة   )ب(
 غير متداول في إلتزامالدفع عند الطلب بسبب خرق المنشأة أحد شروط اتفاقية القرض ك

تاريخ الميزانية العمومية حتى وإن وافق المقرض، بعد تاريخ الميزانية العمومية وقبل 
رغم ذلك، . قة على إصدار البيانات المالية، على عدم المطالبة بالدفع نتيجة الخرقالمصاد

إذا وافق المقرض بحلول تاريخ الميزانية العمومية على منح فترة مهلة لتصحح المنشأة 
. الخرق خاللها والتي ال يستطيع المقرض خاللها أيضا المطالبة باإلعادة الفورية للدفع
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تفاقية إل للتسوية، دون هذا الخرق أنه غير متداول إذا كان مستحقاً على لتزامويصنف اإل
  -: بعد تاريخ الميزانية العمومية على أقل تقدير وشهراً عشر إثنيالقرض، لمدة 

 أو ؛تعمل المنشأة على تقويم اإلخالل خالل فترة المهلة )١(
  

تملـة ومـن    عندما يتم التصريح بإصدار البيانات المالية، تكون فترة المهلة غير مك           )٢(
 .المرجح أن يتم تقويم اإلخالل

  
 غير متـداول    أو على أنه متداول     لتزاموأيدوا تصنيف اإل  . لم يوافق البعض على هذه اإلقتراحات      ٤٣إستنتاج

 من التركيز على تـصنيفه علـى        بدالً األصول المتداولة للمنشأة،     إستخدام لما إذا كان يتوقع      وفقاً
ومـن وجهـة    . ستدعاء في تاريخ الميزانية العمومية     لإل قابالًه وما إذا كان     إستحقاقأساس تاريخ   

 على توقيت تدفقات مـوارد      لتزامنظرهم، يوفر هذا معلومات أكثر مالئمة عن األثر المستقبلي لإل         
  .المنشأة

  
 مـن النـسخة     ٦٥ و ٦٣على الرغم من ذلك، قرر المجلس أن المناقشات التالية لتغيير الفقـرتين              ٤٤إستنتاج

  -:قناعاًإالسابقة من المعيار كانت أكثر 

 المنـشأة   ومالءة ال يؤثر على سيولة      تاريخ الميزانية العمومية   بعد   لتزامإن إعادة تمويل اإل     )أ (
، والتي ينبغي أن تعكس تقاريرها الترتيبات التعاقدية سـارية          في تاريخ الميزانية العمومية   

 وفقـاً  تعـديل    إلـى  ال يؤدي    حدثاًلذلك فإن إعادة التمويل يعتبر      . المفعول في ذلك التاريخ   
 وال ينبغـي أن يـؤثر     " الميزانية العمومية  األحداث بعد تاريخ   "١٠لمعيار المحاسبة الدولي    

 .على عرض الميزانية العمومية للمنشأة

ـ إلل" غير المتداول "من غير المنطقي أن يتم تبني المعيار بأن التصنيف            )ب ( ات قـصيرة   لتزام
من تاريخ الميزانية العمومية يعتمد      على األقل    شهراً عشر   إثنياألجل المتوقع تأجيلها لمدة     

 أن يتم فيما    أيضاً المنشأة، كما يعد من غير المنطقي        إختيارعلى ما إذا كان التأجيل حسب       
 . يرتكز على إعادة التمويل الحاصل بعد تاريخ الميزانية العموميةإستثناءبعد تقديم 

 عن حقه في طلـب    ، وما لم يقم المقرض بالتنازل     ٦٥ضمن الظروف الموضحة في الفقرة        )ج (
ية القرض، يكون   إتفاق يمنح فترة مهلة يمكن للمنشأة خاللها تقويم اإلخالل ب         أوالدفع المباشر   

الوضع المالي للمنشأة في تاريخ الميزانية العمومية أنها ال تملك الحق المطلق لتأجيل الدفع،              
يـة  إتفاقنـود    فترة المهلـة مـن ب      أوويغير منح التنازل    . ية القرض إتفاقعلى أساس بنود    

 إثني إلى فترة مهلة تصل على األقل       أولذلك ال يغير حصول المنشأة على تنازل        . القرض
 غير  إلتزام إلى لتزام من المقرض، بعد تاريخ الميزانية العمومية، من طبيعة اإل         شهراًعشر  

 .متداول حتى حدوثه
  

 تغييـر   إلـى باإلضـافة   ،  ٢٠٠٢عام   المقترحة في    تعديالت ال ١المحاسبة الدولي   يتضمن معيار    ٤٥إستنتاج
نهاية فترة إعداد   ويرتبط التغيير بتصنيف القرض طويل األجل عندما يقوم المقرض، في           . واحد

يـة القـرض وال يـستطيع       إتفاق، بمنح فترة مهلة يمكن أن يتم خاللها تقويم اإلخـالل ب           التقارير
  .المقرض خاللها أن يطالب بالدفع المباشر للقرض

  
 إسـتحق ينبغي تصنيف مثل هذا القرض على أنه غير متـداول إذا            ت مسودة العرض أنه     إقترح ٤٦إستنتاج

  -: على األقل بعد تاريخ الميزانية العمومية وشهراً عشر إثنيتسويته، دون وجود إخالل، خالل 

  أو ؛أن تقوم المنشأة بتقويم اإلخالل خالل فترة المهلة  )أ (
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ير مكتملة ومن المـرجح     عندما يتم التصريح بإصدار البيانات المالية، تكون فترة المهلة غ           )ب (
 .أن يتم تقويم اإلخالل

  
بعد مناقشة آراء المجاوبين، قرر المجلس أنه ال عالقة لحدوث أو احتمالية تصحيح الخرق بعد فترة                 ٤٧إستنتاج

كما يقتضي معيار المحاسبة الدولي   . إعداد التقارير بالظروف الموجودة في نهاية فترة إعداد التقارير        

 من فترة إعداد التقارير على أقل تقـدير         شهراً عشر   إثنيمهال بعد    فترة اإل  إنتهاء وجوب   المعدل ١

فـي  ) ب(و  ) أ(لذلك، تعتبر الشروط    .  على أنه غير متداول    لتزامليتم تصنيف اإل  ) ٧٥أنظر الفقرة   (

  . مكررة وزائدة عن الحاجة٤٦الفقرة 
  

 خرق اتفاقية القـرض     تناول المجلس الخالفات التي تفيد أنه في حالة تم منح فترة اإلمهال لتصحيح             ٤٨إستنتاج

طويل األمد قبل نهاية فترة إعداد التقارير، فإنه ينبغي أن يتم تصنيف القرض على أنه غير متداول                 

وتنطلق الخالفات في نهاية فترة إعداد التقارير مـن وجهـة           . بصرف النظر عن طول مدة اإلمهال     

ستحقاق إلالبة بالدفع قبل تاريخ ا     غير مشروط للمط    قانونياً النظر التي تقول أن المقرض ال يملك حقاً       

أي إذا صححت المنشأة الخرق خالل فترة اإلمهال فهي مطالبة بإعادة دفع القـرض فـي                (األصلي  

رغم ذلك، انتهى المجلس إلى أنه ينبغي على المنشأة أن تصنف القرض            ). تاريخ االستحقاق األصلي  

 على  شهراً عشر   إثني القرض في مدة     على أنه غير متداول فقط إذا كان لها الحق في تأجيل تسوية           

يركز هذا المعيار على الحقوق القانونية للمنشأة وليس علـى حقـوق        . األقل بعد فترة إعداد التقارير    

  . المقرض
  

  بيان الدخل الشامل 
  

  )٨١الفقرة (إعداد تقارير الدخل الشامل 
  

الكين في بيان واحد أو      أنه ينبغي عرض كافة تغيرات غير الم       ٢٠٠٦اقترحت مسودة العرض للعام      ٤٩إستنتاج
بينما في عـرض    . ففي عرض البيان الواحد، يتم عرض كافة بنود الدخل والمصروف معاً          . بيانين

بيـان  ("البيانين، يتم عرض الدخل والمصاريف المعترف بهم في الربح أو الخسارة في البيان األول               
و الخسارة ويعرض باإلضـافة لـذلك       فيبدأ بالربح أ  ") بيان الدخل الشامل  ("أما البيان الثاني    ") الدخل

بنود الدخل والمصروف التي تقتضي المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية منها أو تجيز أن يـتم                
وتشمل هذه البنود، على سبيل المثال، فروقـات التحويـل          .  بها خارج الربح أو الخسارة     عترافاإل

وال يـشمل   . على األصول المالية المتوفرة للبيـع     المتعلقة بالعمليات األجنبية والمكاسب أو الخسائر       
ويتم عرض هذه المعامالت فـي بيـان        . بيان الدخل الشامل المعامالت مع المالكين بصفتهم مالكين       

  .التغيرات في حقوق الملكية
  

اختلطت آراء المجاوبين على مسودة العرض حول إذا ما كان ينبغي للمجلس أن يجيز خيار عرض                 ٥٠إستنتاج
وقد اتفق العديد من المجاوبين مع اقتـراح المجلـس          .  الملكية في بيان أو بيانين     التغيرات في حقوق  

ن وطريقة البيان الواحد كبديلين وقد حث البعض المجلس على اعتمـاد            ثنيانتهاج طريقة البيانين اإل   
بح أحدهما، إال أن غالبية المجاوبين فضلت، رغم ذلك، إتباع أسلوب البيانين ألنه يحدد الفرق بين الر               

يبقـى  " بيان الدخل "أو الخسارة من جهة وبين إجمالي الدخل الشامل من جهة أخرى؛ فهم يرون أن               
كما دعم المجاوبون عرض بيانين منفصلين كإجراء     .  إذا ما تم إتباع أسلوب البيانين       رئيسياً  مالياً بياناً
ربح أو الخسارة أو    ي لحين توصل المجلس إلى وضع مبادئ لتحديد معايير ضم البنود ضمن ال            إنتقال

  .الدخل الشامل اآلخر
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 عن تفضيل المجلس إلصدار بيان واحد بكافـة تغيـرات غيـر             ٢٠٠٦عبرت مسودة العرض لعام      ٥١إستنتاج
المالكين في حقوق الملكية، وقد بين المجلس عدة أسباب وراء هذا التفضيل، فكافة بنود تغيرات غير                

المصاريف المدرجة في اإلطار، كما أن اإلطار   المالكين في حقوق الملكية تتفق مع تعريفات الدخل و        
ال يحدد الربح أو الخسارة وال يوفر المعايير للتمييز بين خصائص البنود التي ينبغي ضـمها فـي                  

من أجـل ذلـك، قـرر       . الربح أو الخسارة وتلك البنود التي ينبغي استثناؤها من الربح أو الخسارة           
 تعرض كافة تغيرات غير المالكين في حقوق الملكيـة          المجلس أنه يجوز للمنشأة من حيث المبدأ أن       

في بيان واحد بـسبب عـدم       ) مثال ذلك مجمل الدخل والمصاريف المعترف بها خالل فترة معينة         (
وجود مبادئ واضحة أو خصائص عامة يمكن استخدامها لفصل الدخل والمـصاريف فـي بيـانين                

  .إثنين
  

رضوا فكرة البيان الواحد بحدة خالل جلسات نقاش        رغم ذلك، فقد كان واضحاً وجود العديد ممن عا         ٥٢إستنتاج
فقد كان مثار جدلهم أن الحد األدنى من صافي الـربح أو الخـسارة              . المجلس مع األطراف المعنية   

باإلضافة إلى ذلك، كان مثار جدل العديدين أنـه مـن           . الذي يظهره البيان الواحد لن يكون صحيحاً      
ر يعتبر عرض الدخل والمصروف في بيان واحد تطورا         السابق ألوانه أن يتوصل المجلس إلى قرا      

 وخصوصاً  بياناتفي إعداد التقارير المالية دون معالجة الجوانب األخرى من العرض واستعراض ال           
  .تحديد الفئات والبنود التفصيلية التي ينبغي عرضها في بيان الدخل والمصروف المعترف بهما

  
 الواحد، فقد قرر المجلس أن للمنشأة أن تختار عرض مجمل           نتيجة لهذه اآلراء، ورغم تفضيله البيان      ٥٣إستنتاج

كمـا يحظـر    . الدخل والمصاريف المعترف بها خالل فترة من الزمن إما عبر بيان واحد أو بيانين             
) مثال ذلك تغيرات غير المالكين في حقوق الملكية       (على المنشأة عرض مكونات الدخل والمصروف       

  .في بيان التغيرات في حقوق الملكية
  

. ولم يتفق العديد من المجاوبين مع تفضيل المجلس وارتأوا أن القرار سابق ألوانه في هذه المرحلـة   ٥٤إستنتاج
فمن وجهة نظرهم ينبغي أن يخضع القرار الخاص باتباع طريقة البيان الواحد أو البيانين لمزيد من                

خـصوصا  ،  بيانات، فقد أوصوا المجلس بمعالجة جوانب أخرى من العرض واستعراض ال          دراسةال
وقد عاد المجلـس    ". بيان الدخل الشامل  "تحديد أي الفئات والبنود التفصيلية التي ينبغي عرضها في          

ليؤكد دوافعه وراء تفضيل طريقة البيان الواحد ووافق على معالجة الجوانب األخرى السـتعراض              
  . والعرض في المرحلة المقبلة من المشروعبياناتال

  

  نتائج األنشطة التشغيلية

 إلظهـار نتـائج األنـشطة       ١٩٩٧ المتطلب األساسي في نـسخة       ١ف معيار المحاسبة الدولي     يحذ ٥٥إستنتاج
ليست محددة في معيار المحاسبة الدولي      " األنشطة التشغيلية "التشغيلية كبند تفصيلي في بيان الدخل،       

  . وقد قرر المجلس عدم المطالبة بكشف بند غير معرف١
  

تختار كشف نتائج األنشطة التـشغيلية، أو بنـد تفـصيلي           يوافق المجلس على أنه يجوز للمنشأة أن         ٥٦إستنتاج
في مثل هذه الحاالت، ينوه المجلس بضرورة تأكد المنشأة بأن          . مشابه، بالرغم من عدم تحديد المدة     

ومن وجهة نظر المجلـس سـيكون       ". تشغيلية"يكون المبلغ المعلن يمثل األنشطة التي تعتبر تلقائيا         
ة من نتائج األنشطة التشغيلية مضلال وسيـضعف التجـانس بـين            استثناء بنود ذات خاصية تشغيلي    

 المالية حتى وإن كان ذلك عرفا مطبقا في الصناعة، فعلى سبيل المثال، سيكون مـن غيـر              بياناتال
مثل تخفيض القيم المدخلـة فـي قـوائم الجـرد           (المناسب استثناء بنود تتعلق بشكل جلي بعمليات        

نها تحدث على نحو غير منتظم أو بشكل عرضي أو أنها غيـر             أل) ومصاريف إعادة التنظيم والنقل   
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ستثناء بنود بسبب عدم احتوائهـا      إاعتيادية في المجمل، وعلى غرار ذلك، سيكون من غير المناسب           
  .على تدفقات نقدية كالمصاريف المخصصة لالستهالك وخفض الديون

  
  )٨٢الفقرة (المجموع الفرعي للربح أو الخسارة 

 للربح أو الخسارة في بيان الـدخل         فرعياً  مجموعاً ١ يقتضي معيار المحاسبة الدولي    بحسب التعديل،  ٥٧إستنتاج

وينبغي على المنشأة إذا ما اختارت عرض الدخل الشامل عبر استخدام بيـانين أن تبتـدئ                . الشامل

 السطر األخير في البيان األول الـذي يبـين صـافي الـربح أو               –البيان الثاني بالربح أو الخسارة      

وقـد انتهـى    .  وأن تظهر مكونات الدخل الشامل اآلخر مباشرة بعد ذلك         –") بيان الدخل  ("الخسارة

) ٢٢ إسـتنتاج أنظر الفقـرة    ( ذلك الطريق األفضل لتحقيق هدف إظهار متكافئ         إعتبارالمجلس إلى   

وعلى المنشأة التي تختار عرض الدخل الشامل في بيان واحد أن تدرج            . لعرض الدخل والمصاريف  

  . الخسارة كمجموع فرعي في ذلك البيانالربح أو
  

أقر المجلس عدم امتالك البنود المتضمنة في الربح أو الخسارة أية خصائص فريـدة تمكـن مـن                   ٥٨إستنتاج
تمييزها عن البنود المتضمنة في الدخل الشامل اآلخر إال أن المجلـس والمجلـس الـسابق طالبـا                  

 المجلس في المرحلـة المقبلـة مـن          ببعض البنود خارج الربح أو الخسارة، وسيتداول       عترافباإل

  .المشروع الكيفية التي ينبغي عرض بنود الدخل والمصروف في بيان الدخل الشامل
  

  *)٨٣الفقرة (حصة األقلية 

الربح أو الخسارة المنـسوب إلـى حـصة    " أن يتم عرض كل من       ١يقتضي معيار المحاسبة الدولي    ٥٩إستنتاج
يتم . ٨٣ للفقرة   وفقاًفي بيان الدخل    " لشركة األم الربح أو الخسارة المنسوب إلى أصحاب ا      "و" األقلية

وقد تم إضـافة    . عرض هذه المبالغ كمخصصات للربح أو الخسارة وليس كبنود دخل أو مصروف           

باإلضافة لذلك، تنـسجم هـذه      . أ  /١٠٦مستلزم مشابه لبيان التغيرات في حقوق الملكية في الفقرة          

 المالية الموحدة والمنفصلة والـذي يقتـضي فـي          اتبيان ال ٢٧التغيرات مع معيار المحاسبة الدولي      

أن يتم عرض حصة األقليـة ضـمن      ") بيان المركز المالي   "حالياًوتدعى  (الميزانية الشاملة الموحدة    

  .حقوق الملكية ألنها ال تتوافق مع تعريف المسؤولية في اإلطار
  

  )٨٧الفقرة  (إستثنائيةبنود 

ات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء        السياس ٨اقتضى معيار المحاسبة الدولي      ٦٠إستنتاج
 يتم كشفها في بيان الدخل بـشكل منفـصل عـن الـربح أو               إستثنائيةبنوداً  ) ١٩٩٣أصدرت عام   (

الـدخل أو   "علـى أنهـا     " سـتثنائية البنود اإل "وقد حدد المعيار    . عتياديةإلالخسارة التابعة لألنشطة ا   

أو المعامالت التي تتميز بشكل واضح عن األنـشطة االعتياديـة           المصاريف الناتجة عن األحداث     

  ".للمشروع ولذلك فمن غير المتوقع حدوثها بشكل متكرر أو منتظم
  

 وحظـر   ٨ من معيار المحاسبة الدولي      ستثنائية، قرر المجلس حذف مفهوم البنود اإل      ٢٠٠٢في عام    ٦١إستنتاج

 لمعيـار   وفقاًلذلك، و .  والمالحظات في بيان الدخل  " إستثنائيةكبنود  "عرض بنود الدخل والمصروف     
عتيادية إل، ال يتم عرض بنود الدخل والمصروف على أنها ناتجة خارج األنشطة ا            ١المحاسبة الدولي 

  .للمنشأة
  

                                                 
الذي "  البيانات المالية الموحدة والمنفصلة "٢٧ولي  معيار المحاسبة الد٢٠٠٨أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي في يناير   *

 ".الحصص الغير مسيطرة" إلى " حقوق األقلية" عدل 
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 ستثنائية حول ضرورة عرض البنود اإل      جدالً ٢٠٠٢أثار بعض المجاوبين مع مسودة العرض للعام         ٦٢إستنتاج

شكل واضح عن كافة بنـود الـدخل والمـصروف          ضمن مكونات بيان دخل منفصلة ألنها تتميز ب       

 المالية بنود الدخل والمصروف التي تتطلب       بياناتاألخرى وألن مثل هذا العرض يبين لمستخدمي ال       

  .هتمام عند التصريح المسبق بأداء المنشأة اإلضافيإ
  

جههـا   تتمخض عن مخاطر األعمال العاديـة التـي توا         إستثنائيةقرر المجلس أن البنود التي تعتبر        ٦٣إستنتاج

إضافة لذلك، فإن طبيعـة أو دور  . المنشأة وال تكفل عرضا ضمن مكون منفصل خاص ببيان الدخل 

. هما اللذان يحددان عرض المعاملة في بيـان الـدخل         ) وليس تكرارها (المعاملة أو أي حدث آخر      

د الدخل  مجرد مجموعة صغيرة تابعة لمجموع بنو     " إستثنائية" على أنها    حالياًوتعتبر البنود المصنفة    

  .والمصروف التي قد تكفل العرض الذي يساعد المستخدمين على التكهن باألداء اإلضافي للمنشأة
  

 الحاجة إلى الفصل العشوائي آلثار األحداث الخارجية العالقة بربح          ستثنائيةيلغي حذف فئة البنود اإل     ٦٤إستنتاج

على سـبيل المثـال،     ف.  فبعضها يتكرر والبعض اآلخر ال يتكرر      -أو خسارة منشأة خالل فترة ما       

تكون المخصصات العشوائية ضرورية في تقدير ما تسببه هزة أرضية من أعباء مالية على ربح أو                

إضـافة لـذلك،    . خسارة منشأة ما إذا حدثت في فترة ركود دوري رئيسي في النشاط اإلقتـصادي             

ماديـة للـدخل     بالكشف عن طبيعة وحجم البنود ال      ١ من معيار المحاسبة الدولي      ٩٧تقتضي الفقرة   

  .والمصروف
  

  )٩١ و٩٠الفقرتان ( آثار الضريبة ذات العالقة -الدخل الشامل اآلخر
  

" دخل ومصروف آخران معترف بهما    " إجازة عرض مكونات     ٢٠٠٦اقترحت مسودة العرض للعام      ٦٥إستنتاج

أو بعـد اسـتيفاء     ") عرض إجمالي األربـاح   ("قبل استيفاء الضريبة    ") الدخل الشامل اآلخر   "حالياً(

متابعة بنـود الـدخل الـشامل       " عرض إجمالي األرباح  "يسهل  "). عرض صافي األرباح  ("يبة  الضر

كما . األخرى التابعة للربح أو الخسارة ألنه عادة ما يتم عرض بنود الربح أو الخسارة قبل الضريبة               

تحديد بنود الدخل الشامل األخرى في قطاع حقوق الملكية التابع لبيـان         " عرض صافي الربح  "يسهل  

كما عاود المجلس التأكيد علـى      . وقد دعمت غالبية المجاوبين إجازة كالً األسلوبين      . الوضع المالي 

عرض صافي الربح بعد الضريبة     ) أ(قراره بإمكانية عرض مكونات الدخل الشامل اآلخر إما عبر          

  .قبل استيفاء الضريبة) ب(أو 
  

الضريبة أو بعـدها، فقـد اقترحـت        بغض النظر عن استخدام أي من الطريقتين سواًء الكشف قبل            ٦٦إستنتاج

مسودة العرض المطالبة بالكشف عن مقدار تكلفة ضريبة الدخل أو الفائدة المخصصة بشكل منفصل              

 وافـق   ١٣٠وباإلنسجام مع بيان معايير المحاسبة الماليـة        . لمكونات فردية خاصة بالدخل الشامل    

مساعدته على تعزيز وضوح وشفافية هذه      العديد من المجاوبين مبدئياً على هذا الكشف، ألنهم أقروا ب         

 عندما تدفع الضريبة على مكونات الدخل الشامل اآلخر بمعدالًت تختلف عـن             المعلومات خصوصاً 

  .تلك السارية على الربح أو الخسارة
  

رغم ذلك، أعربت غالبية المجاوبين عن قلقها إزاء ضرورة متابعة أثر الضريبة على كل مكون من                 ٦٧إستنتاج

أي قد تشمل   (فقد أشار بعضهم أن عملية تخصيص الضريبة عشوائية         . امل اآلخر مكونات الدخل الش  

بينما أشار بعض آخر منهم إلى أن هذه المعلومات غير          ) فرض معدالًت الضريبة المحددة موضوعياً    

حيث تكون مكونات الدخل الشامل اآلخر متعددة       ) أي قطاع التأمين  ( لبعض الصناعات    حالياًمتوفرة  

وأشار آخرون أنهم لم يفهموا لماذا تنـسب   . بة يشمل درجة عالية من الموضوعية     وتخصيص الضري 
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الضريبة إلى مكونات الدخل الشامل اآلخر سطراً بسطر في حين ال تتطلب البنـود فـي الـربح أو          

  .الخسارة ذلك
  

قرر المجلس اإلبقاء على اإلفصاح عن مصروف ضريبة الدخل أو الفائدة المخصصة لكل مكـون                 ٦٨إستنتاج

 المالية عادة معلومات إضافية حول      بياناتكما يطلب مستخدمو ال    ات الدخل الشامل اآلخر،   من مكون 

مبالغ الضريبة المتعلقة بمكونات الدخل الشامل اآلخر ألن معدالًت الضريبة قد اختلفت عـن تلـك                

وأشار المجلس أيضاً إلى ضـرورة حـصول المنـشأة علـى            .  المفروضة على الربح أو الخسارة    

المتوفرة حول الضريبة وأن متطلبات اإلفصاح ال تشمل بذلك تكلفـة إضـافية لمعـدي               المعلومات  

  . الماليةبياناتال
  

  )٩٦- ٩٢الفقرات  (تعديالتإعادة تصنيف ال
    

 تعـديالت  أن تقوم المنشأة بعرض إعادة تصنيف ال       ٢٠٠٦إاقترح المجلس في مسودة العرض للعام        ٦٩إستنتاج

لتي أعيد تصنيفها للربح أو الخسارة ضـمن الفتـرة           المبالغ ا  تعديالتوتشكل هذه ال  . بشكل منفصل 

 مهمـة   تعـديالت كما قرر المجلس أن ال    . الجارية والتي اعترف بها مسبقا في الدخل الشامل اآلخر        

لتفادي وجود البنود مزدوجة اإلحصاء في إجمالي الدخل الشامل حين تتم إعادة تصنيف تلك البنـود                

وأفاد رأي المجلس أن عرض إعـادة       .  إلعداد التقارير المالية    للمعايير الدولية  وفقاًللربح والخسارة   

 المنفصل ضروري إلخبار المستخدمين بتلك المبالغ المدرجة كدخل أو مصاريف           تعديالتتصنيف ال 

 مثل الدخل والمصاريف ضمن الدخل الشامل اآلخر في الفتـرات الـسابقة             –ضمن فترات مختلفة    

بدون هذه المعلومات، قد    . بح أو الخسارة في الفترة الجارية     باإلضافة إلى الدخل والمصاريف في الر     

 أو  ربحيصعب على المستخدمين تقييم أثر إعادة التصنيف على الربح أو الخسارة وحساب إجمالي ال             

الخسارة المصاحب لألصول المالية المتوفرة برسم البيع وتحوط التدفق النقدي وعلـى ترجمـة أو               

  .تصرف العمليات األجنبية
  

 مهـم   تعديالتقت غالبية المجاوبين على قرار المجلس ورأت أن اإلفصاح عن إعادة تصنيف ال            واف ٧٠إستنتاج

لفهم كيفية ارتباط المكونات المعترف بها في الربح والخسارة ببنود أخرى معترف بها فـي حقـوق      

رغم ذلك، اقترح بعض المجاوبين على ضرورة استخدام المجلـس          . الملكية ضمن فترتين مختلفتين   

وانتهـى  . إذ أن المصطلح السابق يعتبر أكثر شيوعاً      " إعادة تصنيف "وليس  " إعادة تدوير "ح  للمصطل

إعادة تـصنيف   "المجلس إلى أن كالً المصطلحين يتشابهان في المعنى ولكنه قرر استخدام مصطلح             

  .١٣٠ليتفق مع المصطلحات والمعاني المستخدمة في بيان معايير المحاسبة المالية " تعديالتال
  

 في بيان الدخل والمصروف الذي تم       تعديالتترحت مسودة العرض إجازة عرض إعادة تصنيف ال       اق ٧١إستنتاج

وقد دعمت غالبية المجـاوبين هـذا       . أو في المالحظات  ") بيان الدخل الشامل   "حالياً( بهما   عترافاإل

  .االتجاه
  

مـسودة  فـي  " تعـديالت إعادة تصنيف ال"أشار بعض المجاوبين بعضاً من عدم التناسق في تعريف    ٧٢إستنتاج

واقترح المجاوبون ضرورة أن    ). ١ من معيار المحاسبة الدولي    ٩٣ والفقرة   ٧ الفقرة   حالياً(العرض  

 ليشمل المكاسب والخسائر المعترف بها خـالل الفتـرات          ٧يوسع المجلس من التعريف في الفقرة       

وقد . ٩٣فقرة  الجارية باإلضافة إلى تلك المعترف بها في فترات سابقة لجعل التعريف متوافقاً مع ال             
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 بين التقرير المرحلي والتقريـر الـسنوي        اتإختالفعلقوا، دون أي إيضاح، أنه من الممكن وجود         

لعمليات إعادة تصنيف البنود الناتجة في فترة مرحلية واحدة والمتغيرة في فترة مرحليـة مختلفـة                

  .ضمن نفس الفترة السنوية
  

 وضـم   ١٣٠ مع بيان معايير المحاسبة المالية       تعديالتقرر المجلس موازاة تعريف إعادة تصنيف ال       ٧٣إستنتاج

  . ٧المبينة في الفقرة " الفترات الحالية"مرجع إضافي يخص 
  

  بيان التغيرات في حقوق الملكية
  

  ))ب(١٠٦الفقرة (آثار التطبيق بأثر رجعي أو إعادة البيان بأثر رجعي 
  

 إعتبـار إذا كان ينبغـي   المجلس بتوضيح فيما ٢٠٠٦طالب بعض المجاوبين لمسودة العرض للعام    ٧٤إستنتاج

اآلثار المترتبة عن التطبيق بأثر رجعي أو عن إعادة البيان بأثر رجعـي، وكمـا يحـدده معيـار                   

وأشار المجلـس أن معيـار      . ، على أنها تغيرات غير المالكين في حقوق الملكية        ٨المحاسبة الدولي   

رغم ذلـك،   .  حقوق الملكية   يحدد أن هذه اآلثار مشمولة ضمن بيان التغيرات في         ١المحاسبة الدولي   

قرر المجلس أن يوضح أن آثار كل من التطبيق بأثر رجعي أو إعادة البيان بـأثر رجعـي ليـست                    

تغيرات في حقوق الملكية خالل الفترة، ولكنها توفر مطابقة بـين الرصـيد الختـامي  والرصـيد                  

  .اإلفتتاحي للفترة السابقة في بيان التغيرات في حقوق الملكية
  

  )١٠٧فقرة (اح األسهم عرض أرب
  

أعاد المجلس تأكيده على قرار المطالبة بعرض أرباح األسهم في بيان التغيرات في حقوق الملكية أو              ٧٥إستنتاج

في المالحظات ألن أرباح األسهم هي مبالغ األرباح الموزعة على المالكين ضمن مراكزهم كمالكين              

وقـد انتهـى    . ن في حقوق الملكيـة    ويعرض بيان التغيرات في حقوق الملكية كافة تغيرات المالكي        

المجلس إلى أنه ينبغي للمنشأة أال تعرض أرباح األسهم في بيان الدخل الـشامل ألن ذلـك البيـان                   

  .يعرض تغيرات غير المالكين في حقوق الملكية
  

  بيان التدفقات النقدية
  

 )١١١الفقرة ( " التدفق النقديبيانات  ٧معيار المحاسبة الدولي 
  

ناقش المجلس ما إذا كان ينبغي للقطاع التشغيلي للطريقة غير المباشرة في بيان التدفقات النقدية أن                 ٧٦إستنتاج

 ٧ من الربح أو الخسارة كما يقتضي معيـار المحاسـبة الـدولي              يبتدئ بإجمالي الدخل الشامل بدالً    

قدية فإنها تصبح بنود تسوية     فإذا لم تكن مكونات الدخل الشامل اآلخر بنوداً ن        . " التدفق النقدي  بيانات"

عند وصول التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية وتضيف بنوداً على بيان التـدفقات النقديـة دون                

 ألي تعديل؛   ٧وقد انتهى المجلس إلى عدم حاجة معيار المحاسبة الدولي          . إضافة محتوى المعلومات  

لس إعادة تعريف البيـان المـالي تحـت          قرر المج  ١٤ إستنتاجرغم ذلك، وكما هو مبين في الفقرة        

  ".بيان التدفقات المالية"مسمى 
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  مالحظات
  

خالل عملية تطبيق سياسات المنشأة  اإلفصاح عن األحكام التي وضعتها اإلدارة

  )١٢٤-١٢٢الفقرات (المحاسبية 
  

  المعدل اإلفصاح عن األحكام، بعيـداً عـن تلـك التـي تـشمل              ١يقتضي معيار المحاسبة الدولي      ٧٧إستنتاج

التقديرات، التي وضعتها اإلدارة خالل عملية تطبيق سياسات المنشأة المحاسبية والتي لها أكبر األثر              

ومثال هذه األحكام يبين كيف تقوم ). ١٢٢أنظر الفقرة ( المالية   بياناتعلى المبالغ المعترف بها في ال     

وقد قـرر   .  المالية إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق       اإلدارة بتحديد ما إذا كانت األصول     

 المالية من فهم أفضل للكيفيـة التـي         بياناتالمجلس أن عرض أهم هذه األحكام سيمكن مستخدمي ال        

تطبق من خاللها السياسات المحاسبية ومن إجراء المقارنات بين المنشآت والتي تتعلق بالقاعدة التي              

  .ي إطالق هذه األحكامتنطلق منها اإلدارة ف
  

 إلى أن الغرض من العرض المقترح لم يكـن          ٢٠٠٢أشارت المالحظات على مسودة العرض للعام        ٧٨إستنتاج

ونتيجة لذلك، قام المجلس بتعديل العرض صراحة بغية استثناء األحكام التي تشتمل علـى              . واضحاً

رى ألنواع األحكام   وأضاف أربعة أمثلة أخ   ) ١٢٥والتي هي موضوع العرض في الفقرة       (التقديرات  

  ).١٢٤ و١٢٣أنظر الفقرتين (المعروضة 
  

  )١٣٣-١٢٥الفقرات (اإلفصاح عن المصادر الرئيسية للشكوك بالتقديرات 

 اإلفصاح عن اإلفتراضات المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيـسية         ١يقتضي معيار المحاسبة الدولي    ٧٩إستنتاج

تقارير والتي تشكل مخاطرة كبيرة تتسبب في       األخرى للشكوك في التقديرات عند نهاية فترة إعداد ال        

ومن أجل  . ات خالل السنة المالية القادمة    لتزامإحداث تعديل مادي على المبلغ المسجل لألصول واإل       

  -: المقترحة تشمل تفاصيل حولفصاحاتات فإن اإللتزامهذه األصول واإل

  ات؛ ولتزامطبيعة هذه األصول واإل  )أ (

 ).١٢٥أنظر الفقرة (إعداد التقارير المبلغ المسجل عند انتهاء فترة  )ب (
  

ات تقدير آثار األحداث المستقبلية المـشكوك   لتزاميقتضي تحديد المبالغ المسجلة لبعض األصول واإل       ٨٠إستنتاج

فعلى سبيل المثال، فـي غيـاب       . ات عند انتهاء فترة إعداد التقارير     لتزامبها على هذه األصول واإل    

ـ تحديـد األصـول واإل   أسعار السوق الملحوظة مؤخراً والمستخدمة في        ات القادمـة، تعتبـر   لتزام

التقديرات المستقبلية مهمة لتحديد قيمة مبلغ فئات الممتلكات والمصانع والمعدات القابلة لالسـترداد             

وأثر تقادم المخزون التكنولوجي والمخصصات الخاضعة للنتيجة المستقبلية المتمخضة عن القـضايا           

وتشتمل هذه التقديرات على    . ات التقاعد إلتزامويلة األمد مثل    ات منافع الموظفين ط   إلتزامالمرفوعة و 

إفتراضات تتعلق ببنود كتعديل المخاطرة الخاصة بالتدفقات النقدية أو أسعار الخـصم المـستخدمة              

والتغيرات المستقبلية على الرواتب والتغيرات المستقبلية على األسعار التي تـؤثر فـي التكـاليف               

ــان مــستوى. األخــرى ــا ك ــغ المــسجل  ومهم ــدير المبل ــي تق ــا ف ــشأة وتنبهه  حــذر المن
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ات الخاضعة لشكوك التقدير المهمة والملحوظة في نهاية فترة إعداد التقارير فإنه            لتزاملألصول واإل 

ال يمكن لتقرير التقديرات في بيان المركز المالي توفير المعلومات حـول الـشكوك فـي التقـدير                  

  .ات وآثار هذه الشكوك على ربح الفترة أو خسارتهاتزاملالمشمولة في تحديد هذه األصول واإل
  

 المالية تقتضي تقييمـاً لقـدرة       بيانات التي يتخذها مستخدمو ال    قتصاديةالقرارات اإل " أن   اإلطاريبين   ٨١إستنتاج

وقرر المجلس أن اإلفـصاح     ". المنشأة على توليد النقد والنقد المعادل وتوقيت ومدى تأكيد توليدهما         

ة باإلفتراضات والمصادر الرئيسية األخرى للشكوك بالتقديرات في نهاية فترة          عن المعلومات المتعلق  

وتتعلـق  .  الماليةبياناتإعداد التقارير تعزز من مالئمة وموثوقية وتفهم المعلومات المبلغ عنها في ال 

اإلفتراضات والمصادر األخرى للشكوك بالتقديرات بتقديرات تقتضي من اإلدارة اتخـاذ أصـعب             

 من معيار   ١٢٥لذلك، يتم تقديم اإلفصاح الذي يتفق مع الفقرة         . وأعقدها وأكثرها موضوعية  األحكام  

  ).أو فئات منها(ات لتزام المعدل بشكل يرتبط نسبياً مع بعض األصول أو اإل١المحاسبة الدولي 
  

وفـي ضـوء    ". الشكوك بمصادر القياس  " اإلفصاح عن بعض     ٢٠٠٢قترحت مسودة العرض للعام     إ ٨٢إستنتاج

  -: المستلمة التي تقول أن الغرض من هذا اإلفصاح لم يكن واضحاً قرر المجلسالمالحظات

  ؛ و"مصادر الشك بالتقدير في نهاية فترة إعداد التقرير"تعديل موضوع ذلك اإلفصاح إلى   )أ (

التي تم ات لتزامالتوضيح ضمن المعيار المعدل أن اإلفصاح ال يسري على األصول واإل  )ب (

 من ١٢٨أنظر الفقرة ( على أسعار السوق الملحوظة مؤخراً على قيمة عادلة تستندقياسها 

 ).١معيار المحاسبة الدولي 
  

ات بقيمة عادلة معتمدة على أسعار السوق الملحوظة مـؤخراً فـإن            لتزامعندما تقاس األصول واإل    ٨٣إستنتاج

ـ التغيرات المستقبلية في المبالغ المسجلة ال تنتج من استخدام التقديرات لقياس األصول واإل             ت التزام

ـ فاستخدام أسعار السوق الملحوظة في قياس األصـول واإل        . عند نهاية فترة إعداد التقرير     ات لتزام

وتعكس أسعار السوق القيم العادلـة بـشكل        . يزيل الحاجة إلى تقديرات في نهاية فترة إعداد التقرير        

ض من قياس   والغر. صحيح في نهاية فترة إعداد التقرير حتى وإن اختلفت أسعار السوق المستقبلية           

 .القيمة العادلة هو إظهارها وقت القياس وليس التكهن بقيمة مستقبلية
  

وتختلف الظـروف مـن     .  شكالً أو خاصية محددين لإلفصاح     ١ال يقتضي معيار المحاسبة الدولي       ٨٤إستنتاج

. منشأة إلى أخرى كما أن هنالك عدة جوانب لطبيعة الشك بالتقدير عند نهاية فترة إعـداد التقريـر                 

ت للبنود التي تمتلك مخاطرة التسبب      ا مدى اإلفصاح  ١ذلك، يحدد معيار المحاسبة الدولي      باإلضافة ل 

وكلما امتدت  . ات خالل السنة المالية المقبلة    لتزامفي تعديل مادي على المبالغ المسجلة لألصول واإل       

وجـود  الفترة المستقبلية التي يرتبط اإلفصاح بها كلما ازداد مدى البنود المؤهلة لإلفـصاح وقـل                

وقد تؤدي الفترة التي تتجاوز السنة المالية المقبلـة         . ات معينة إلتزامت محددة حول أصول و    اإفصاح

  . ت أخرىاإلى عدم وضوح غالبية المعلومات المتعلقة بإفصاح
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  )١٣٥ و١٣٤الفقرتان (اإلفصاح عن رأس المال 
  

. فـصاحات اإل: اليـة األدوات الم ٧ مسودة العرض – مسودة عرض ٢٠٠٤نشر المجلس في يوليو   ٨٥إستنتاج

  . عن رأس المالإفصاحاتوكجزء من ذلك المشروع، ناقش المجلس فيما إذا كان المشروع يقتضي 
  

يعتبر مقدار رأس مال المنشأة وكيفية إدارتها له عوامل مهمة للمستخدمين إذ عليهم أخـذها بعـين                  ٨٦إستنتاج

. حداث السلبية الطارئـة    عند تقييم ملخص المخاطر الخاص بالمنشأة وقدرتها على تحمل األ          عتباراإل

وبناء علـى ذلـك،     . كما يمكن لمقدار رأس المال أن يؤثر في قدرة المنشأة على دفع أرباح األسهم             

  . عن رأس المالإفصاحات ٧اقترحت مسودة العرض 
  

 المتعلقة برأس المال  للمنشآت   فصاحات عدم تحديده لمتطلبات اإل    ٧قرر المجلس في مسودة العرض       ٨٧إستنتاج

مثال ذلك متطلبات رأس مال تنظيمية يضعها القانون أو أي          ( رأس مال خارجية     الخاضعة لمتطلبات 

ويرى المجلس أن المعلومات المتعلقة برأس المال مفيدة لكافة المنشآت كما تبرهن عليها             ). نظام آخر 

. حقيقة أن بعض المنشآت تضع متطلبات رأس مال داخلية كما تم وضع معايير لبعض الـصناعات               

 التي يقتـضيها    فصاحات رأس المال أن تحل محل اإل      إفصاحاتإلى أنه ال يقصد من      وأشار المجلس   

 الماليـة بـديالً عـن       بيانـات  ال إعتباروأشار المجلس أيضاً إلى أنه ال ينبغي للمنظمين         . المنظمون

 التـي وضـعت     فـصاحات ألن الغاية من اإل   ) وقد ال تكون متوفرة لكافة المستخدمين       (فصاحاتاإل

ولـذلك، قـرر    .  التي وضعت لمستخدمين آخـرين     فصاحاتختلف عن الغاية من اإل    للمنظمين قد ت  

المجلس أنه ينبغي طلب المعلومات المتعلقة برأس المال من كافة المنشآت ألنهـا تفيـد مـستخدمي                 

وبناًء على ذلك، ال يفرق المجلس بين المنشآت النظامية         .  المالية المتعلقة باألغراض العامة    بياناتال

  .اميةوغير النظ
  

 رأس المال في المعيار     إفصاحات المسألة حول عالقة     ٧أثار بعض المجاوبين على مسودة العرض        ٨٨إستنتاج

وأشـار  .  المرتبطة بـاألدوات الماليـة     فصاحاتالدولي إلعداد التقارير المالية الذي يتعامل مع اإل       

رأس المـال    فـصاحات المجلس أن رأس مال المنشأة ال يرتبط باألدوات المالية فقط وعليه يكون إل            

 إلى معيـار المحاسـبة      فصاحاتوبناًء على ذلك، ضم المجلس هذه اإل      . قدر أكبر من عموم العالقة    

، المعيار  "اإلفصاحات: األدوات المالية   "٧ وليس في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية         ١الدولي  

  .٧الدولي إلعداد التقارير المالية الناتج عن مسودة العرض 
  

 المضافة على معيار المحاسـبة      تعديالتجلس أيضاً أنه ينبغي أن يكون قرار المنشأة بتبني ال         قرر الم  ٨٩إستنتاج
وأشار المجلس إلى أن    . ٧ مستقالً عن قرارها بتبني المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية           ١الدولي  

  .إصدار تعديل منفصل يسهل اتخاذ قرار منفصل
  

  )١٣٦الفقرة (ة بإدارة رأس المال األهداف والسياسات والعمليات المتعلق
قرر المجلس أنه ينبغي وضع اإلفصاح عن رأس المال فـي سـياق مناقـشة المنـشأة لألهـداف                    ٩٠إستنتاج

والسياسات والعمليات المتعلقة بإدارة رأس المال وذلك ألن المجلس يعتقد أن هذه المناقـشة تـوفر                
  . أخرىفصاحاتلمناسبة إل رأس مال المنشأة وتوفر البيئة اإستراتيجيةمعلومات مهمة حول 

  
ناقش المجلس إذا ما كان للمنشأة رأي في رأس المال الذي يختلف عن رأس المـال الـذي تحـدده                     ٩١إستنتاج

وأشار المجلس إلى أنه بالرغم من أن أهداف        . المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كحقوق ملكية      
المعايير الدوليـة إلعـداد التقـارير       اإلفصاح عن رأس المال تتعادل مع حقوق الملكية كما تعرفها           

وأشار المجلس أيضاً إلى أن هذا اإلفصاح يهدف        . المالية إال أنها قد تضم أو تستثني بعض المكونات        
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إلى إعطاء المنشآت الفرصة لوصف آرائهم حول مكونات رأس المال الذي تديره إذا ما كان ذلـك                 
  .داد التقارير المالية كحقوق ملكيةيختلف عن التعريف الذي تحدده المعايير الدولية إلع

  

  )١٣٦الفقرة  (خارجياًمتطلبات رأس المال المفروضة 
  

وقـد  . خارجياًناقش المجلس إذا ما كان ينبغي طلب اإلفصاح عن متطلبات رأس المال المفروضة               ٩٢إستنتاج
  -:يكون متطلب رأس المال مصطلح عن

  ة التقيد به؛ أومتطلب على مستوى الصناعة يتعين على كافة المنشآت في الصناع  )أ (

متطلب خاص بالمنشأة يفرض على منشأة معينة ويفرضه مشرفها المراقب أو أي منظم   )ب (
 .آخر

  
أشار المجلس إلى أن بعض الصناعات والدول لديها متطلبات رأس مال عريضة النطاق والـبعض                ٩٣إستنتاج

طلبـات رأس  وعليه قرر المجلس أنه ال ينبغي له المطالبة باإلفصاح المتعلق بمت          . ليس لديه مثل ذلك   
المال عريضة النطاق أو اإلذعان لمثل هذه المتطلبات ألن مثل هذا اإلفصاح لـن يقـود أو يـسهل                   

  .عملية المقارنة بين المنشآت المختلفة أو المنشآت المتشابهة في مختلف البالد
  

انتهى المجلس إلى أن اإلفصاح عن وجود ومستوى متطلبات رأس المال الخاصة بالمنشأة معلومات               ٩٤إستنتاج
ومثل هذا اإلفـصاح يعـزز الـشفافية        . همة للمستخدمين ألنها تخبرهم عن تقييم المنظم للمخاطر       م

  .وقواعد السوق
  

 للمطالبة باإلفصاح عن متطلبات رأس المال الخاصة        المقابلةرغم ذلك، أشار المجلس إلى الجداالت        ٩٥إستنتاج
  -:خارجياًبالمنشأة والمفروضة 

الية بشكل رئيسي على تقييم الجهة المنظمة من الممكن أن يعتمد مستخدمو البيانات الم  )أ (
  . بدون إجراء تقييم لمخاطرتهم الذاتيةالمالئمةلمخاطرة 

إن تركيز الجهة المنظمة على تقييم المخاطرة هو ألولئك الذين يقصد باألنظمة حمايتهم   )ب (
، وهذا التأكيد يختلف عن التأكيد الخاص ) حملة البوالصأوعلى سبيل المثال المودعين (
 عن بديالً يجب أن يكون تقييم الجهة المنظمة أومساهم، وهكذا فإن اإلقتراح بأنه يمكن بال

  .مضلالًتحليل مستقل من قبل المستثمرين من الممكن أن يكون 

 المال الخاصة بالمنشأة المفروضة من رأس عن متطلبات فصاحمن الممكن أن يضعف اإل  )ج (
ى فرض هذه المتطلبات، فعلى سبيل المثال قبل الجهة المنظمة، قدرة تلك الجهة المنظمة عل

 قد إحتمالمن الممكن أن تتسبب المعلومات في أن يقوم المودعون بسحب األموال، وهذا 
 جانب ذلك سيصبح الحوار التنظيمي إلى. ال يشجع الجهات المنظمة على فرض المتطلبات

  . في جميع الظروفمناسباً مما قد ال يكون علنياًللمنشأة 

 مختلف واضعي األنظمة تتوفر لديهم أدوات مختلفة، على سبيل المثال متطلبات  ألننظراً  )د (
 المال الخاصة رأس عن متطلبات فصاحرسمية وإقناع على أساس أخالقي فإن متطلب اإل

  . توفير المعلومات القابلة للمقارنة بين المنشآتإلىبالمنشأة ال تمكن صياغته بطريقة تؤدي 

اإلبالغ )  التنظيميةحكاموبذلك األ( المال رأس عن متطلبات فصاحاإلمن الممكن أن يعيق  ) هـ(
 اإلقناع األخالقي واآلليات ستخدامالواضح للمنشأة عن تقييم الجهة المنظمة بخلق حوافز إل

  .غير الرسمية األخرى
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 المال الخاصة بالمنشأة بشكل رأس على متطلبات فصاحيجب أن ال تركز متطلبات اإل  )و (
  . المالرأس وتحديد المنشأة لكفاية موارد إدارةب أن تركز على كيفية منفصل، ولكن يج

 المال الخاصة بالمنشأة التي تفرضها الجهة المنظمة رأس عن متطلبات فصاحإن متطلب اإل  )ز (

 الذي Pillar 3 of the Based II Framework  من إطار بال ٣ من العمود جزًءليست 
  .طورته لجنة بال لإلشراف المصرفي

  
 رأس كمي عن متطلبات     إفصاح جميع الحجج السابقة قرر المجلس عدم طلب         عتباراألخذ في اإل  مع   ٩٦إستنتاج

 كانت المنـشأة قـد      إذا عما   إفصاحات من ذلك قرر المجلس طلب       وبدالً،  خارجياًالمال المفروضة   

 ت لهذه إمتثل لم تكن قد     إذا خالل الفترة، و   خارجياً المال مفروضة    رأست ألية متطلبات خاصة ب    إمتثل

، وهذا من شأنه أن يحافظ على الـسرية بـين الجهـات             متثال عن نتائج عدم اإل    فصاحالمتطلبات اإل 

  . المال ونتائج ذلكرأسالمنظمة والمنشأة، ولكنه ينبه المستخدمين للحاالت بمتطلبات 
  

 عـن اإلخـالالت   فـصاح على أنه يجـب اإل  ED٧ لم يوافق بعض المستجيبين لمسودة العرض  ٩٧إستنتاج

 عن اإلخالالت بمتطلبات    فصاح، وقدموا المبرر بأن هذا اإل     خارجياًمال المفروضة    ال رأسبمتطلبات  

 واإلجراءات التنظيمية المرتبطة بذلك التي تفرض فيمـا بعـد مـن             خارجياً المال المفروضة    رأس

 بشكل غير متناسب بالنسبة للمنشآت، ولم يقتنع المجلس بهذه الحجـة ألنـه              ضاراًالممكن أن يكون    
 المـال   رأسه اإلهتمامات تدل على أن المعلومات الخاصـة بـاإلخالالت بمتطلبـات             يعتقد أن هذ  

المعلومات تكـون   " على أن    اإلطار بطبيعتها، وينص    نسبياً ما تكون هامة     كثيراً خارجياًالمفروضة  

 بيانها بشكل غير صحيح مـن الممكـن أن يـؤثر علـى القـرارات                أو كان حذفها    إذا نسبياًهامة  

، وبالمثل قرر المجلـس عـدم وضـع         "تخدمين المتخذة على أساس البيانات المالية      للمس قتصاديةاإل

 المؤقت للمتطلبات التنظيمية خالل السنة، والمعلومات التي هي قريبة بـشكل            متثال لعدم اإل  إستثناء
 .كاف من حدود اإلخالل بها حتى على أساس مؤقت مفيدة لمستخدميها

  

   المال الداخليةرأس أهداف
  

 عـن المعلومـات     فصاح أنه يجب أن ينطبق متطلب اإل      ٧ EDمجلس في مسودة العرض      ال إقترح ٩٨إستنتاج
 داخلياً المال بشكل مماثل على اإلخالالت بالمتطلبات المفروضة         رأسالخاصة باإلخالالت بمتطلبات    
  . لمستخدم البيانات الماليةأيضاًألنه يعتقد أن المعلومات نافعة 

  
  -: إنتقدوا هذا اإلقتراح لألسباب التالية٧ EDغير أن المستجيبين لمسودة العرض  ٩٩إستنتاج

المعلومات شخصية، وبذلك فهي ليست قابلة للمقارنة بين المنشآت، وبشكل خاص تحدد   )أ (

 داخلية ألسباب مختلفة، وهكذا فإن اإلخالل بمتطلب قد يدل على أهدافاًمختلف المنشآت 

متطلب خارجي له أشياء مختلفة لمختلف المنشآت، وبالمقارنة مع ذلك فإن اإلخالل ب
  . لمتطلبات متشابهةمتثالدالالت مشابهة لجميع المنشآت التي يطلب منها اإل

 فصاح، وطلب اإلداخلياً الموضوعة هداف المال ليست أكثر أهمية من األرأس أهدافإن   )ب (
 المال سيوفر للمستخدمين معلومات غير كاملة ومن المحتمل أن رأس أهداففقط عن 

  .تكون مضللة
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 الداخلية هي تقديرات خاضعة للتغيير من قبل المنشأة، وليس من المناسب افهدإن األ  )ج (

  . على أساس هذا القياسبناءاً عن أداء المنشأة فصاحطلب اإل

، ومن الممكن أن دارة المال الداخلي من قبل اإلرأسمن الممكن أن يتم التالعب بهدف   )د (
 بذلك موفراً تحقيقه، ائماً الهدف بحيث يمكن ددارة أن تحدد اإلفصاحيتسبب متطلب اإل

 رأس المنشأة لإدارةمعلومات نافعة قليلة للمستخدمين، ومن المحتمل أن يخفض فاعلية 

  .المال

  
، سـواء   دارة المال التي تضعها اإل    رأس أهداف عن   فصاحنتيجة لذلك قرر المجلس عدم طلب اإل       ١٠٠إستنتاج

، غير أن المجلس أكد رأيه أنه       متثال لنتائج ناجمة عن أي عدم اإل      أو هدافت المنشأة لهذه األ   إمتثل

 الكميـة عـن هـذه       فـصاحات  المال فإن اإل   رأس دارةعندما يكون للمنشأة سياسات وأساليب إل     

 عـن   فصاح مع اإل  فصاحات أن هذه اإل   إلىالسياسات واألساليب تكون نافعة، كما توصل المجلس        

) ١١٠–١٠٦لفقـرات  التـي تتطلبهـا ا  ( الـسنة    العناصر المكونة لحقوق الملكية وتغيراتها خالل     

ستعطي معلومات كافية عن المنشآت التي ال تخضع ألنظمة وليست خاضعة لمتطلبـات خاصـة               

  .خارجياً المال مفروضة رأسب
  

  عرض المقاييس لكل سهم

حصة الـسهم   " ٣٣ تغيير متطلبات معيار المحاسبة الدولي       ٢٠٠٦لم تقترح مسودة العرض للعام       ١٠١إستنتاج
وقد وافقت غالبيـة    . ية والمتراجعة من األرباح لكل سهم      على عرض الحصة األساس    "من األرباح 

فهم يرون أنه يجب أن تكون حصص األسهم من األربـاح المقيـاس             . المجاوبين على هذا القرار   

الوحيد لكل سهم والمصرح به والمطلوب في بيان الدخل الشامل وأن تغيير هذه المتطلبات كـان                

 .ن الماليخارج نطاق هذه المرحلة من مشروع عرض البيا
  

رغم ذلك، يرغب بعض المجاوبين في رؤية مقاييس بديلة لكل سهم في كل مرة ال يـتم عـرض                    ١٠٢إستنتاج
مثال ذلك وكـاالت    (حصص األسهم من األرباح كأكثر المقاييس مالئمة بالنسبة للمحللين الماليين           

أن واقترح بعض المجاوبين أنه على المنـشآت  ). تصنيف االئتمان التي تركز على مقاييس أخرى    

ولم يدعم المجلـس    .  ذلك مقياس مفيد   إعتبارتظهر مقدار كل سهم إلجمالي الدخل الشامل ألنه تم          

 المالية حتى يتم مناقشة ومعالجة البنود اإلجمالية والبنود         بياناتإدراج مقاييس بديلة لكل سهم في ال      

ة التالية من مشروع    اإلجمالية الفرعية ومعايير البنود اإلجمالية وغير اإلجمالية كجزء من المرحل         

  .عرض البيان المالي
  

 على أنـه تـصريح      ٣٣فسر بعض المجاوبين المخصصات المتداولة في معيار المحاسبة الدولي           ١٠٣إستنتاج
وقد كان المجلس واضحاً في مناقشاته أن الفقـرة         . حقيقي لعرض المقاييس البديلة في بيان الدخل      

تباس، إال أن المجلس قرر أنـه يمكـن    لم تترك أي مجال لإلل٣٣ من معيار المحاسبة الدولي  ٧٣

في المالحظات  " لتوضيح أنه ينبغي عرض المقاييس البديلة        ٧٣تحسين الصياغة اللغوية في الفقرة      
 تعـديالت  أو كجزء من عملية ال     ٣٣وسيتم عمل ذلك عند مراجعة معيار المحاسبة الدولي         ". فقط

  .السنوية
  

 المقترحة في   تعديالتغير مناسبة في ضوء ال    " رباحاأل"أشار أحد المجاوبين إلى أن استخدام كلمة         ١٠٤إستنتاج

وقـد  ". الربح أو الخسارة لكل سهم    "مسودة العرض وأنه ينبغي عوض ذلك تقسيم المقياس ليكون          

  .١اعتبر المجلس أن هذا التغيير في المصطلحات يقع خارج نطاق معيار المحاسبة الدولي 
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   نتقالتاريخ النفاذ اإل
  

 و  ٢٠٠٦ ينـاير    ١لمعايير ثابتة للفترات بين     " نظام محاسبي مستقر  "اء على   يلتزم المجلس باإلبق   ١٠٥إستنتاج

 الالزمة علـى    تعديالتباإلضافة لذلك، سيحتاج بعض المخططين إلجراء ال      . ٢٠٠٨ ديسمبر   ٣١

ولذلك، قرر المجلس أنـه     . ١ المضافة على معيار المحاسبة الدولي       تعديالتالنظام لتتوافق مع ال   

 يناير  ١ الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد         ١فاذ معيار المحاسبة الدولي     ينبغي أن يكون تاريخ ن    

  . مع السماح بالتطبيق المسبق للمعيار٢٠٠٩

  
  ١٣٠ عن بيان معايير المحاسبة المالية اتختالفإلا
 

، حدد المجلس الفروقات التالية عن بيان معـايير المحاسـبة           ١عند وضع معيار المحاسبة الدولي       ١٠٦إستنتاج

  -:١٣٠المالية 

 من بيان معايير المحاسبة المالية ٢٢ تجيز الفقرة إعداد تقرير وعرض الدخل الشامل  )أ (

 اإلختيار مابين عرض الدخل الشامل ومكوناته ضمن بيان أو بيانين لألداء المالي أو ١٣٠
كما تم تعديله في  (١ال يجيز معيار المحاسبة الدولي . في بيان التغيرات في حقوق الملكية

  .ض في بيان التغيرات في حقوق الملكيةالعر) ٢٠٠٧

 تبين الفقرة إعداد تقرير الدخل الشامل اآلخر في قطاع حقوق الملكية لبيان األداء المالي  )ب (
 إجمالي الدخل الشامل اآلخر أنه يتم اإلبالغ عن ١٣٠ من بيان معايير المحاسبة المالية ٢٦

فوع في بيان األداء المالي في منفصالً عن األرباح المستبقاة ورأس المال اإلضافي المد

 لتسمية مكون  الدخل الشامل اآلخر المتراكمويستخدم المسمى الوصفي مثال . نهاية الفترة

وتفصح المنشأة عن األرصدة المتراكمة لكل تصنيف في مكون حقوق . حقوق الملكية هذا

ية أو في الملكية المنفصل ضمن بيان األداء المالي أو بيان التغيرات في حقوق الملك

الذي تم تعديله في  (١ال يقتضي معيار المحاسبة الدولي .  الماليةبياناتمالحظات لل

  .تحديداً عرض إجمالي الدخل الشامل اآلخر المتراكم في بيان األداء المالي) ٢٠٠٧

عرض سهم بنود الدخل الشامل اآلخر للشركات الزميلة والمشاريع المشتركة التي  تتم    )ج (
 ١ من معيار المحاسبة الدولي ٨٢تقتضي الفقرة .    حقوق الملكيةمحاسبتها بطريقة

العرض في بيان الدخل الشامل لحصة المستثمر في بيان ) ٢٠٠٧الذي تم تعديله في (

 من بيان معايير المحاسبة ١٢٢وال تحدد الفقرة . الدخل الشامل اآلخر للجهة المستثمر بها
ويجوز للمستثمر أن يضم سهمه . ت من خاللهاالمالية الكيفية التي ينبغي عرض المعلوما

التناسبي لمبالغ الدخل الشامل اآلخر إلى بنود الدخل الشامل اآلخر خاصته ويعرض 

 .إجمالي هذه المبالغ بطريقة صيغة بيان الدخل أو ضمن بيان التغيرات في حقوق الملكية
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  ملحق

  د التقارير المالية األخرى حول المعايير الدولية إلعداستنتاجات على أساس اإلتعديالت
  

 حول المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية األخرى ستنتاجات على أساس اإلتعديالتيشتمل هذا المرفق 

تظهر الفقرات المعدلة ضمن نص جديد تحته خط . ١والمهمة في تعزيز التناسق مع معيار المحاسبة الدولي 

  . ويظهر النص المحذوف بخط في الوسط

*****  

المعايير الدولية إلعـداد     في   ٢٠٠٧ هذا المعيار عام     تعديل الواردة في هذا الملحق عند       تعديالتلقد تم دمج ال   

  . ذات الصلة المنشورة في هذا الكتابالتقارير المالية
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  اآلراء المعارضة
  

الرأي المعارض لكل من ماري إي بارت وأنتوني تي كوب وروبرت بي غارنيت 
   رينغوجيمس جي اليزن

  
  

صوت كل من البروفيسور بارت والسادة كوب وغارنيت واليزن رينغ ضد قضية معيار المحاسبة     ١ آراء

وتظهر األسباب وراء هذه المعارضة في النقاط . ٢٠٠٧في "  الماليةبياناتعرض ال "١الدولي 

  -:المبينة أدناه
  

بالغ عن كافة بنود الدخل والمصروف وافق أعضاء المجلس هؤالء على المتطلب الذي يقتضي اإل    ٢ آراء

بشكل منفصل عن التغيرات في صافي األصول التي تنتج عن المعامالت مع المالكين بصفتهم 

  .ويعتبر العمل على توضيح هذا التمييز تحسناً هاماً في إعداد التقارير المالية. مالكين
  

 للمنشآت تقسيم بيان الدخل الشامل إلى رغم ذلك، اعتبر األعضاء المعارضون القرار الذي يجيز    ٣ آراء

  .بيانيين منفصلين قراراً مرفوضاً وغير حكيم من الناحية النظرية
  

كما أنه ال يبين . ، ال يحدد اإلطار الربح أو الخسارة أو صافي الدخل٥١ إستنتاج   كما بينت الفقرة ٤ آراء

صروف المعترف بهما التي ينبغي المعايير التي ينبغي استخدامها للتمييز بين بنود الدخل والم

وفي بعض الحاالت فإنه من . إدراجها في الربح أو الخسارة وبين تلك البنود التي ال ينبغي ذلك لها

وأقر المجلس فعال . الجائز أيضاً اإلبالغ عن المعامالت المتطابقة داخل أو خارج الربح أو الخسارة

ديه تفضيال لتقديم تقارير بكافة بنود الدخل في نفس تلك الفقرة هذه الحقائق وأشار إلى أن ل

. والمصروف في بيان واحد انطالقا من االعتقاد أن منهج البيان الواحد صحيح من الناحية النظرية

ويعتقد أعضاء المجلس هؤالء أن بعض بنود الدخل والمصروف التي من شأنها تجاهل بيان الربح 
ولحين إيجاد . يم أداء المنشأة إذا ما تم ضم هذه البنودأو الخسارة يمكن أن تشكل عامال مهما في تقي

تمييز نظري لتحديد ما إذا ينبغي اإلبالغ عن أية بنود في الربح أو الخسارة أو أي مكان آخر، فإن 
 المالية ستفتقر إلى الموضوعية والقابلية للمقارنة إال إذا تم اإلبالغ عن كافة البنود في بيان بياناتال

 هذا البيان يمكن عرض الربح أو الخسارة كمجموع فرعي بشكل يعكس القناعات وفي مثل. واحد

  .السائدة
  

  في ضوء هذه المناقشات، كان محيراً أن غالبية المجاوبين على مسودة العرض التي اقترحت هذه ٥ آراء

" الشامليميز بين الربح والخسارة والدخل " فضلت السماح بمنهج البيانين معللة ذلك بأنه تعديالتال

ويتحقق التمييز بين هذه البنود التي تتقدم بها تقارير الربح أو الخسارة وبين ). ٥٠ إستنتاجالفقرة (
. تلك التي تتقدم بها تقارير أخرى من خالل المطالبة بضم اإلجمالي الفرعي إلى بيان الدخل الشامل

همية الكبرى؛ ويتعارض ذلك مع األ" بيان الدخل"وقد بين المجاوبون أيضاً أن منهج البيانين يولي 

 المالية بيانات بأن تولى كافة ال١ من معيار المحاسبة الدولي ١١مطلب المجلس المذكور في الفقرة 

  . الماليةبياناتأهمية متساوية ضمن سلسلة ال
  

رأى أعضاء المجلس أيضاً أن إعطاء المنشآت إمكانية اإلختيار بين طرق العرض أضعف    ٦ آراء
.  وقد عبر المجلس عن رغبته تخفيض البدائل في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.تعديالتال

ال يهدف مجلس معايير : "١٣، تبين الفقرة مقدمة إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةوفي 
تلك ... نظر فيوسيتابع إعادة ال... المحاسبة الدولية إلى إجازة اإلختيارات في المعالجة المحاسبية

المعامالت واألحداث التي تجيز معايير المحاسبة الدولية فيها إختيارات المعالجة المحاسبية، بهدف 
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وتوسع المقدمة نطاق هذا الغرض ليشمل كل من المحاسبة ". التخفيض من أعداد تلك اإلختيارات
لية المطالبة بأن تتم محاسبة يهدف مجلس معايير المحاسبة الدو: "وتبين نفس الفقرة. وإعداد التقارير

المعامالت واألحداث المتشابهة وإعداد تقاريرها بطريقة متشابهة وأن تتم محاسبة المعامالت 
وبالسماح بوجود ). التأكيد مضاف" ( بطريقة مختلفةوإعداد تقاريرهاواألحداث غير المتشابهة 

  .ولية عن ذلك المبدأإختيارات في مثل هذه الحاالت، تخلى مجلس معايير المحاسبة الد
  

، رأى أعضاء المجلس األربعة أن السماح في هذا الوقت بوجود إختيارات للعرض سيثبت أخيراً    ٧ آراء

طريقة العمل دون تغيير وسيكون الوصول إلى طريقة عرض مبدئية صحيحة أكثر صعوبة والعمل 

  .  متواصل في مشروع عرض البيان المالي طويل األمد
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   ١نفيذ معيار المحاسبة الدولي إرشادات حول ت
  

  . منهًء، لكنها ليست جز١ترافق هذه اإلرشادات معيار المحاسبة الدولي 
  

 الهيكل التوضيحي للبيانات المالية
  

 المالية والحد األدنى من المتطلبات لإلفصاح عن بيانات مكونات ال١يحدد معيار المحاسبة الدولي   ١تنفيذ

كما يوضح البنود .  التغيرات في حقوق الملكيةبيانات الدخل الشامل وتبيانا المركز المالي وبيانات

ويوفر هذا اإلرشاد . األخرى التي يمكن عرضها إما في البيان المالي ذي العالقة أو في المالحظات

 لعرض ١أمثلة بسيطة عن الطرق التي يمكن أن تتوافق فيها متطلبات معيار المحاسبة الدولي 

وينبغي أن تغير المنشأة في . لي والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية المركز المابيانات

 والشروح المستخدمة لبنود السطور إذا ما لزم األمر لتتالءم مع بياناتترتيب العرض وعناوين ال

  . ظروفها الخاصة

  
 المالية، بيانات أمثلة لعرض ال٦ إرشاد– ٣تبين الفقرات إرشاد. تقسم اإلرشادات إلى ثالثة أقسام  ٢تنفيذ

 إعادة التصنيف لألصول المالية المتوفرة تعديالت أمثلة لتحديد ٩ إرشاد– ٧بينما تبين الفقرات إرشاد

 – ١٠أما الفقرات إرشاد.  والقياسعترافاإل: األدوات المالية ٣٩ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاًللبيع 

  . عن رأس المالفصاحات فيوفر أمثلة لإل١١إرشاد 

  
يبين بيان المركز المالي التوضيحي طريقة واحدة التي يجوز للمنشأة فيها أن تعرض بيان المركز   ٣تنفيذ

وقد تكون الصيغ األخرى مناسبة شرط أن . المالي الذي يميز بين البنود المتداولة وغير المتداولة

  .يكون التمييز واضحاً

  
الي كافة مكونات الدخل الشامل بما فيها لتعريف إجم" الدخل الشامل"تستخدم الشروح المصطلح   ٤تنفيذ

لتعريف الدخل " الدخل الشامل اآلخر"كما تستخدم التوضيحات المصطلح . الربح أو الخسارة

وال يقتضي . والمصروفات التي يشتمل عليها الدخل الشامل ولكنها مستثناة من الربح أو الخسارة

  . ها الماليةبياناتحات في معيار المحاسبة الدولي أن تستخدم المنشأة تلك المصطل

  
تم وضع بياني دخل شامل لتوضيح العروض البديلة للدخل والمصروفات في بيان واحد أو في   ٥تنفيذ

 لوظيفته، وفقاًيوضح بيان الدخل الواحد تصنيف الدخل والمصروفات ضمن الربح والخسارة . بيانين

تصنيف الدخل والمصروفات ضمن ) "بيان الدخل"في هذا المثال، (بينما يوضح البيان المنفصل 

  .  لطبيعتهاوفقاًالربح 

  
ليس الغرض من األمثلة توضيح كافة جوانب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، كما أنها ال   ٦تنفيذ

 المالية التي تشمل أيضاً بيان التدفقات النقدية وملخص السياسات بياناتتشكل المجموعة الكاملة لل

  .مهمة وغيرها من المعلومات التوضيحية األخرىالمحاسبية ال
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  عرض توضيحي للبيانات المالية: الجزء األول
  

  ٧×٢٠ ديسمبر ٣١ الميزانية العمومية كما هي في –أ ب ج 

  ) بآالف وحدات العملة (

  ٦×٢٠ ديسمبر ٣١  ٦×٢٠ ديسمبر ٣١          

  األصول

   غير المتداولة األصول

  ٣٥٠,٧٠٠         ٣٦٠,٠٢٠       والمصانع والمعدات الممتلكات

  ٨٠,٨٠٠        ٩١,٢٠٠            الشهرة 

  ٢٢٧,٤٧٠        ٢٢٧,٤٧٠       غير الملموسة األخرىاألصول

  ١٠٠,١٥٠        ١١٠,٧٧٠      ات في شركات زميلةإلستثمارا

  ١٤٢,٥٠٠        ١٥٦,٠٠٠      ات المحتفظ بها للبيع ستثماراإل

 ٩٠١,٦٢٠        ٩٤٥,٤٦٠  

                     األصول المتداولة

  ١٣٥,٢٣٠        ١٣٢,٥٠٠          المخزون

   ٩١,٦٠٠         ١١٠,٨٠٠         الذمم التجارية

  ٢٥,٦٥٠         ١٢,٥٤٠        متداولة أخرى أصول

   ٣١٢,٤٠٠         ٣٢٢,٩٠٠       النقد ومعادالت النقد

                 ٥٦٤,٨٨٠         ٥٧٨,٧٤٠   
  

  ١,٤٦٦,٥٠٠       ١,٥٢٤,٢٠٠        مجموع األصول

...يتبع  
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  يتبع ...
 

  ٢×٢٠ ديسمبر ٣١ الميزانية العمومية كما في – أ ب ج 
  

  ) بآالف وحدات العملة (
  ٧×٢٠ ديسمبر ٣١       ٦×٢٠ ديسمبر ٣١                   
   اتلتزامواإل  الملكيةحقوق

       حاملي أسهم الشركة األمإلىحقوق الملكية التي تعزى 
  ٦٥٠,٠٠٠    ٦٠٠,٠٠٠                المالرأسأسهم 

  ٢٤٣,٥٠٠           ١٦١,٧٠٠              مخصصات أخرى
  ١٠,٢٠٠    ٢١,٢٠٠               األرباح المحتجزة

   ٩٠٣,٧٠٠    ٧٨٢,٩٠٠  
  ٧٠,٠٥٠    ٤٨,٦٠٠               قلية األحقوق

  

  ٩٧٣,٧٥٠     ٨٣١,٥٠٠             حقوق الملكيةمجموع 
  
      غير المتداولة اتلتزاماإل

  ١٢٠,٠٠٠     ١٦,٠٠٠              طويلة األجلاتإفتراض
  ٢٨,٨٠٠     ٢٦,٠٤٠               ضريبة مؤجلة

  ٢٨,٨٥٠     ٥٢,٢٤٠                 مخصصات طويلة األجل
  ١٧٧,٦٥٠     ٢٣٨,٢٨٠               غير المتداولةاتلتزاماإلمجموع 

  
   المتداولة اتلتزاماإل

  ١١٥,١٠٠     ١٨٧,٦٢٠          الذمم التجارية والذمم الدائنة األخرى

  ١٥٠,٠٠٠     ٢٠٠,٠٠٠            األجلات قصيرة إقتراض

  ١٠,٠٠٠     ٢٠,٠٠٠        طويلة األجل اتقتراضالجزء الجاري من اإل

  ٣٥,٠٠٠      ٤٢,٠٠٠            الضريبة المدينة الحالية

  ٥,٠٠٠      ٤,٨٠٠            المخصصات قصيرة األجل
  

  ٣١٥,١٠٠     ٤٥٤,٤٢٠           المتداولةاتلتزاماإلمجموع 

  ٤٩٢,٧٥٠     ٦٩٢,٧٠٠                     اتلتزاماإلمجموع 

  ١,٤٦٦,٥٠٠     ١,٥٢٤,٢٠٠         اتلتزام الملكية واإلمجموع حقوق
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  ٧×٢٠ ديسمبر ٣١ بيان الدخل للسنة المنتهية في – أ ب ج 
  )موضحاً تصنيف المصروفات حسب وظيفتها (
  

  )يفة للوظوفقاًتوضيح عرض الدخل الشامل في بيان واحد وتصنيف المصروفات ضمن الربح (
  
  ) بآالف وحدات العملة (
 

٧×٢٠      ٦×٢٠  
  

    ٣٩٠,٠٠٠         ٣٥٥,٠٠٠            اإليراد 
  

  )٢٤٥,٠٠٠(      )٢٣٠,٠٠٠(           تكلفة المبيعات
  ١٤٥,٠٠٠       ١٢٥,٠٠٠            إجمالي الربح

  ٢٠,٦٦٧        ١١,٣٠٠             دخل آخر
  ) ٩,٠٠٠  (    )٨,٧٠٠ (          تكاليف التوزيع 
  ) ٢٠,٠٠٠  (    )٢١,٠٠٠ (        ريةالمصروفات اإلدا
 ) ٢,١٠٠  (    )١,٢٠٠ (          مصروفات أخرى

  ) ٨,٠٠٠  (    )٧,٥٠٠ (          تكلفة التمويل
  ٣٥,١٠٠       ٣٠,١٠٠         )أ(  الدخل من الشركات الزميلة

  
  ١٦١,٦٦٧       ١٢٨,٠٠٠           الربح قبل الضريبة

  )٤٠,٤١٧  (    )٣٢,٠٠٠ (        مصروف ضريبة الدخل
  

  ١٢١,٢٥٠       ٩٦,٠٠٠        سنة من العمليات المستمرةالربح 
  

  -       ٣٠,٥٠٠       خسائر السنة من العمليات المتوقفة
    ١٢١,٢٥٠        ٦٥,٥٠٠          الربح للسنة

  

  الدخل الشامل اآلخر

  ١٠,٦٦٧  ٥,٣٣٤  بفروقات الصرف على تحويل العمليات األجنبية 
  ٢٦,٦٦٧  )٢٤,٠٠٠(  )ب(األصول المالية المتوفرة للبيع 

  ٤,٠٠٠  ٦٦٧  )ب(تحوطات التدفق النقدي 

  ٣,٣٦٧  ٩٣٣  مكاسب إعادة تقييم الممتلكات

لمنافع خطط التقاعد ) الخسائر(األرباح اإلكتوارية 

  المحددة
)١,٣٣٣  )٦٦٧  

  )٧٠٠(  ٤٠٠  جسهم الدخل الشامل اآلخر للشركات الزميلة 

  )٩,٣٣٤(  ٤,٦٦٧  دعلقة بمكونات الدخل الشامل اآلخرضريبة الدخل المت

  ٢٨,٠٠٠  )١٤,٠٠٠(  الدخل الشامل اآلخر للعام، صافي الضريبة

  ٩٣,٥٠٠  ١٠٧,٢٥٠  إجمالي الدخل الشامل للعام
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  يتبع ...
 

  ٧×٢٠ ديسمبر ٣١ بيان الدخل للسنة المنتهية في –أ ب ج 
  )موضحاً تصنيف المصروفات حسب وظيفتها (
  

  ) للوظيفةوفقاًصنيف المصروفات ضمن الربح توضيح عرض الدخل الشامل في بيان واحد وت(
  
  ) بآالف وحدات العملة (
 

  -:الربح الموزع إلى

  ٩٧,٠٠٠   ٥٢,٤٠٠        مالكي الشركة األم

  ١٣,١٠٠   ٢٤,٢٥٠          حقوق األقلية

              ٦٥,٥٠٠  ١٢١,٢٥٠  

  -:مجموع الدخل الشامل الموزع على 

  ٧٤,٨٠٠   ٨٥,٨٠٠        مالكي الشركة األم

  ١٨,٧٠٠   ٢١,٤٥٠          قليةحقوق األ

              ٩٣,٥٠٠  ١٠٧,٢٥٠  

  )بوحدات النقد( العائد على السهم 

  ٠,٣٠    ٠,٤٦        أساسي ومخفض

 
 -:عوض ذلك، يمكن عرض مكونات الدخل الشامل في بيان صافي ضريبة الدخل الشامل

  
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  الدخل الشامل اآلخر للعام، بعد الضريبة

  ٨,٠٠٠  ٤,٠٠٠  العمليات األجنبية فروقات الصرف على تحويل 

  ٢٠,٠٠٠  )١٨,٠٠٠(  األصول المالية المتوفرة للبيع 

  )٣٠٠٠(  )٥٠٠(  تحوطات التدفق النقدي 

  ٢,٧٠٠  ٦٠٠  مكاسب إعادة تقييم الممتلكات

على منافع خطط ) الخسائر(األرباح اإلكتوارية 

  التقاعد المحددة
)١,٠٠٠  )٥٠٠  

  )٧٠٠(  )٥٠٠(  ت الزميلة سهم الدخل الشامل اآلخر للشركا

  ٢٨,٠٠٠  )١٤,٠٠٠(   دالدخل الشامل اآلخر للعام، صافي الضريبة

هذا يعني أن ربح سهم الشركات الزميلة ينسب إلى مالكي تلك الشركات، أي الربح بعد الضريبة وحصص األقلية في   )أ (

  .الشركات الزميلة

لحالية وتعديل إعادة التصنيف الذي تعرضه  وخسارة السنة اربحهذا يوضح العرض اإلجمالي مع اإلفصاح عن   )ب (

 .المالحظات

هذا يعني أن سهم الدخل الشامل للشركات الزميلة منسوب إلى مالكي الشركات الزميلة، أي الدخل بعد الضريبة وحصص   )ج (

 .األقلية في الشركات الزميلة

  .حظاتيتم عرض ضريبة الدخل المتعلقة بكل مكون من مكونات الدخل الشامل اآلخر في المال  )د (
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  )موضحاً تصنيف المصروفات حسب طبيعتها ( 
  

  ) بآالف وحدات العملة (
  
 

  ) لطبيعتهاوفقاًتوضيح عرض الدخل الشامل في بيانين وتصنيف المصروفات ضمن الربح (
 

                           ٧×٢٠      ٦×٢٠  
  ٣٩٠,٠٠٠      ٣٥٥,٠٠٠                اإليراد 

  ٢٠,٦٦٧       ١١,٣٠٠              دخل آخر
   البضائع الجاهزة مخزونالتغيرات في 

   )١١٥,١٠٠(       )١٠٧,٩٠٠ (          والعمل قيد اإلنجاز
  ١٦,٠٠٠     ١٥,٠٠٠        رسملتهالمشروع وتم نجز من قبل أعمل 

  
  ) ٩٦,٠٠٠  (    )٩٢,٠٠٠ (        مستخدمةومستهلكات مواد خام 

  )٤٥,٠٠٠  (    )٤٣,٠٠٠ (           الموظفين منافعكاليفت
  ) ١٩,٠٠٠  (    ) ١٧,٠٠٠ (        اإلطفاءومصروف ستهالك إلا

   ) ٤,٠٠٠(          ) -(     ) أ(والمعدات  والمصانع قيمة الممتلكات، إنخفاض
  )٦,٠٠٠  (    )٥,٥٠٠ (          مصروفات األخرى 

  )١٥,٠٠٠  (    )١٨,٠٠٠(             تكلفة التمويل
  ٣٥,١٠٠       ٣٠,١٠٠          من الشركات الزميلة سهم ألادخل 

  ١٦١,٦٦٧       ١٢٨,٠٠٠            الربح قبل الضريبة
  )٤٠,٤١٧  (    )٣٢,٠٠٠(           مصروف ضريبة الدخل

  
  ١٢١,٢٥٠      ٩٦,٠٠٠         ربح السنة من العمليات المستمرة

  
  )٣٠,٥٠٠(      -        خسائر السنة من العمليات المتوقفة

  ١٢١,٢٥٠    ٦٥,٥٠٠            ربح السنة
  -:إلىمنسوب 

  ٩٧,٠٠٠    ٥٢,٤٠٠      أصحاب حقوق الملكية في الشركة األم
  ١٣,١٠٠    ٢٤,٢٥٠            قليةحقوق األ
              ١٢١,٢٥٠    ٦٥,٥٠٠  

  )بوحدات النقد( العائد على السهم 
      ٠,٣٠      ٠,٤٦            أساسي ومخفض

  
مالكي تلك الشركات، أي الربح بعد الضريبة وحصص األقلية في هذا يعني أن ربح سهم الشركات الزميلة ينسب إلى   )ج(

  .الشركات الزميلة
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   ٧×٢٠ ديسمبر ٣١ بيان الدخل للسنة المنتهية في – ب ج أ مجموعة
  

   )عرض بيان الدخل الشامل في بيانينموضحاً ( 
  

  ) بآالف وحدات العملة (
  
 
  

  ٦×٢٠  ٧×٢٠  

  ٦٥,٥٠٠  ١٢١,٢٥٠  ربح السنة

   اآلخرالدخل الشامل

  ١٠,٦٦٧  ٥,٣٣٤  فروقات الصرف على تحويل العمليات األجنبية 

  ٢٦,٦٦٧  )٢٤,٠٠٠(  األصول المالية المتوفرة للبيع 

  ٤,٠٠٠  ٦٦٧  تحوطات التدفق النقدي 

  ٣,٣٦٧  ٩٣٣  مكاسب إعادة تقييم الممتلكات

لمنافع خطط التقاعد ) الخسائر(األرباح اإلكتوارية 

  المحددة
)١,٣٣٣  )٦٦٧  

  )٧٠٠(  ٤٠٠  أ الدخل الشامل اآلخر للشركات الزميلة سهم

  )٩,٣٣٤(  ٤,٦٦٧  باآلخرضريبة الدخل المتعلقة بمكونات الدخل الشامل 

  ٢٨,٠٠٠  )١٤,٠٠٠(  الدخل الشامل اآلخر للعام، صافي الضريبة

  ٩٣,٥٠٠  ١٠٧,٢٥٠  إجمالي الدخل الشامل للعام

      -:مجموع الدخل الشامل المنسوب إلى

  ٧٤,٨٠٠  ٨٥,٨٠٠  ق الملكية في الشركة األمأصحاب حقو

  ١٨,٧٠٠  ٢١,٤٥٠  الحصص الغير مسيطرة

  ٩٣,٥٠٠  ١٠٧,٢٥٠  

  
 بيان الدخل الشامل الذي يوضح راجع. بدالً من ذلك، يمكن عرض مكونات الدخل الشامل، صافي الضريبة

  .عرض الدخل والمصروفات في بيان واحد

لزميلة منسوب إلى مالكي الشركات الزميلة، أي الدخل بعد الضريبة وحصص هذا يعني أن سهم الدخل الشامل للشركات ا  )د (
  .األقلية في الشركات الزميلة

 .يتم عرض ضريبة الدخل المتعلقة بكل مكون من مكونات الدخل الشامل اآلخر في المالحظات)  هـ(
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  مجموعة أ ب ج

  )ح(اإلفصاح عن مكونات الدخل الشامل اآلخر

  )لعملة اات منآالف وحدب( 

  ٦× ٢٠  ٧× ٢٠  الدخل الشامل اآلخر

  ١٠,٦٦٧  ٥,٣٣٤   بفروقات الصرف على تحويل العمليات األجنبية 

      األصول المالية المتوفرة للبيع 

  ٣٠,٦٦٧  ١,٣٣٣  المكاسب الناتجة خالل العام

 إعادة التصنيف تعديالت: مطروحاً منها

  للمكاسب المشمولة في الربح أو الخسارة
       ),٢٦,٦٦٧ ) ٤٠,٠٠٠(     ) ٢٤,٠٠٠(  ) ٣٣٣٢٥  

      تحوطات التدفق النقدي

  )٤,٠٠٠(  )٤,٦٦٧(  الناشئة خالل العام) الخسائر(المكاسب 

 إعادة التصنيف تعديالت : مطروحاً منها

المشمولة في الربح أو ) الخسائر(للمكاسب 

  الخسارة

٣,٣٣٣  __  

  

 المبالغ المحولة إلى تعديالت: مطروحاً منه

  . قيمة المبدئية المسجلة للبنود المحوطةال
   ٦٦٧(   ٦٦٧(  

__  

  
)٤,٠٠٠(  

  ٣,٣٦٧    ٩٣٣    مكاسب إعادة تقييم الممتلكات
اإلكتوارية على خطط منافع ) الخسائر(األرباح 

  التقاعد المحددة
  )١,٣٣٣    )٦٦٧  

  )٧٠٠(    ٤٠٠    سهم الدخل الشامل اآلخر للشركات الزميلة
  ٣٧,٣٣٤    )١٨,٦٦٧(    الدخل الشامل اآلخر

ضريبة الدخل المتعلقة بمكونات الدخل الشامل 
  األخر ج

  ٩,٣٣٤(    ٤,٦٦٧(  

  ٢٨,٠٠٠    )١٤,٠٠٠(    الدخل الشامل اآلخر للعام

  
 أو ربح العام ربح على إعادة التصنيف وتعديالتإذا اختارت المنشأة عرضا إجمالياً في بيان الدخل الشامل، يتم عرض مبالغ ال  )ح (

  .حظاتالحالي في المال

 .لذلك، ال يوجد تعديل على إعادة التصنيف للسنوات المعروضة. لم يكن هناك تصريف للعملية األجنبية  )ط (

  .  يتم عرض ضريبة الدخل المتعلقة بكل مكون من مكونات الدخل الشامل اآلخر في المالحظات  )ي (
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  مجموعة أ ب ج

  خل الشامل اآلخراإلفصاح عن آثار الضريبة المتعلقة بكل مكون من مكونات الد

    مالحظات

  ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ في للسنة المنتهية

  )وحدات العملةبآالف من (

  

  ٢٠٠٦      ٢٠٠٧  

المبلغ قبل   

  الضريبة

منافع 

الضريبة 

  )المصروف(

مبلغ صافي 

  الضريبة

المبلغ قبل 

  الضريبة

منافع 

الضريبة 

  المصروف(

مبلغ صافي 

  الضريبة

فروقات الصرف على 

  جنبيةتحويل العمليات األ

٨,٠٠٠  )٢,٦٦٧(  ١٠,٦٦٧  ٤,٠٠٠  )١,٣٣٤(  ٥,٣٣٥  

األصول المالية المتوفرة 

  للبيع

)٢٠,٠٠٠  )٦,٦٦٧(  ٢٦,٦٦٧  )١٨,٠٠٠(  ٦,٠٠٠  )٢٤,٠٠٠  

  )٣,٠٠٠(  ١,٠٠٠  )٤,٠٠٠(  )٥٠٠(  ١٦٧  )٦٦٧(  تحوطات التدفق النقدي

مكاسب إعادة تقييم 

  الممتلكات

٢,٧٠٠  )٦٦٧(  ٣,٣٦٧  ٦٠٠  )٣٣٣(  ٩٣٣  

) لخسائرا(األرباح 

اإلكتوارية على خطط 

  منافع التقاعد المحددة

)١,٠٠٠  )٣٣٣(  ١,٣٣٣  )٥٠٠(  ١٦٧  )٦٦٧  

سهم الدخل الشامل اآلخر 

  للشركات الزميلة

٧٠٠(  -  )٧٠٠(  ٤٠٠  -  ٤٠٠(  

  ٢٨,٠٠٠  )٩,٣٣٤(  ٣٧,٣٣٤  )١٤,٠٠٠(  ٤,٦٦٧  )١٨,٦٦٧(  الدخل الشامل اآلخر
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  ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١لملكية للعام المنتهي في  بيان التغيرات في حقوق ا– أ ب جالمجموعة 

   )باآلف الوحدات من العملة
األرباح   حصة رأس المال

  المستبقاة
تحويل 

العمليات 
  األجنبية

األصول 
المالية 

المتوفرة 
  للبيع

تحوطات 
التدفق 
  النقدي

فائض 
إعادة 
  التقييم

إجمالي حقوق   حصة القلية  المجموع
  الملكية

 ١لرصيد في ا
  ٢٠٠٦يناير

٧٤٧,٥٠٠  ٢٩,٨٠٠  ٧١٧,٧٠٠  -  ٢,٠٠٠  ١,٦٠٠  )٤,٠٠٠(  ١١٨,١٠٠  ٦٠٠,٠٠٠  

التغيرات في السياسة 
  المحاسبية

-  ٥٠٠  ١٠٠  ٤٠٠  -  -  -  -  ٤٠٠  

  ٧٤٨,٠٠٠  ٢٩,٩٠٠  ٧١٨,١٠٠  -  ٢,٠٠٠  ١,٦٠٠  )٤,٠٠٠(  ١١٨,٥٠٠  ٦٠٠,٠٠٠  الرصيد المعاد بيانه
التغيرات في حقوق 

  ٢٠٠٦م الملكية للعا
                  

  )١٠,٠٠٠(  -  )١٠,٠٠٠(  -  -  -  -  )١٠,٠٠٠(  -  مأرباح األسه
إجمالي الدخل الشامل 

  أللعام 
-  ٩٣,٥٠٠  ١٨,٧٠٠  ٧٤,٨٠٠  ١,٦٠٠  )٢,٤٠٠(  ١٦,٠٠٠  ٦,٤٠٠  ٥٣,٢٠٠  

 ٣١الرصيد في 
  ٢٠٠٦ديسمبر 

٨٣١,٥٠٠  ٤٨,٦٠٠  ٧٨٢,٩٠٠  ١,٦٠٠  )٤,٠٠(  ١٧,٦٠٠  ٢,٤٠٠  ١٦١,٧٠٠  ٦٠٠,٠٠٠  

التغيرات في حقوق 
  ٢٠٠٧الملكية لعام 

                  

  ٥٠,٠٠٠  -  ٥٠,٠٠٠  -  -  -  -  -  ٥٠,٠٠٠  إصدار سهم رأس المال
  )١٥,٠٠٠(  -  )١٥,٠٠٠(  -  -  -  -  )١٥,٠٠٠(  -  أرباح األسهم

إجمالي الدخل الشامل 
   بللعام 

-  ١٠٧,٢٥٠  ٢١,٤٥٠  ٨٥,٨٠٠  ٨٠٠  )٤٠٠(  ١٤,٤٠٠  ٣,٢٠٠  ٩٦,٦٠٠  

  -  -  -  ٢٠٠  -  -  -  ٢٠٠   -  تحويل األرباح المستبقاة
 ٣١ الرصيد في

  ٢٠٠٧ديسمبر 
٩٧٣,٧٥٠  ٧٠,٠٥٠  ٩٠٣,٧٠٠  ٢,٢٠٠  )٨٠٠(  ٣,٢٠٠  ٥,٦٠٠  ٢٤٣,٥٠٠  ٦٥٠,٠٠٠  

  
 إليه  مضافا٥٢,٤٠٠ً الربح المنسوب إلى مالكي الشركة األم والبالغ ٥٣,٢٠٠ البالغ ٢٠٠٦يمثل المبلغ المدرج في األرباح المستبقاة للعام   )ك(

  ).٢٠٠، السعر األدنى لحصة األقلية ٣٠٠، السعر األدنى للضريبة ١,٣٣٣ (٨٠٠دة والبالغة المكاسب اإلكتوارية لخطط منافع التقاعد المحد
  

يمثل المبلغ المدرج في التحويل والمتوفر للبيع وكافة احتياطي تحوط التدفق النقدي الدخل الشامل اآلخر لكل مكون وصافي الضريبة وحصة 
، السعر األدنى ٢٦,٦٦٧ مقدار ١٦,٠٠٠ والبالغة ٢٠٠٦األصول المالية المتوفرة للبيع للعام األقلية، فمثال يبلغ الدخل الشامل اآلخر المتعلق ب

  .  ٤٠٠والسعر األدنى لحصة األقلية والبالغة ٦,٦٦٧للضريبة 
  

يه المكاسب على مضافا إل) ٧٠٠( سهم الدخل الشامل اآلخر للشركة الزميلة والبالغ ١,٦٠٠ويمثل المبلغ المدرج في فائض إعادة التقييم البالغ 
ويرتبط الدخل الشامل اآلخر ). ٤٠٠ والسعر األدنى لحصة األقلية ٦٦٧، السعر األدنى للضريبة ٣,٣٦٧ (٢,٣٠٠إعادة تقييم الممتلكات البالغة 

  .للشركات الزميلة بالمكاسب أو الخسائر على إعادة تقييم الملك فقط
  

 إليه  مضافا٩٧,٠٠٠ً الربح المنسوب إلى مالكي الشركة األم والبالغ ٩٦,٦٠٠ البالغ ٢٠٠٧م  يمثل المبلغ المدرج في األرباح المستبقاة للعا  )ط(
  ). ١٠٠، السعر األدنى لحصة األقلية ١٦٧، السعر األدنى للضريبة ٦٦٧ (٤٠٠الخسائر اإلكتوارية لخطط منافع التقاعد المحددة والبالغة 

  

كافة احتياطي تحوط التدفق النقدي الدخل الشامل اآلخر لكل مكون وصافي الضريبة وحصة  يمثل المبلغ المدرج في التحويل والمتوفر للبيع و
 ، السعر األدنى ٥,٣٣٤  مقدار ٣,٢٠٠ والبالغة ٢٠٠٧األقلية، فمثال يبلغ الدخل الشامل اآلخر المتعلق بتحويل العمليات األجنبية للعام 

  . ٨٠٠ والسعر األدنى لحصة األقلية والبالغة ١,٣٣٤للضريبة 
  

 إليه المكاسب على  مضافا٤٠٠ً سهم الدخل الشامل اآلخر للشركة الزميلة والبالغ ٨٠٠ ويمثل المبلغ المدرج في فائض إعادة التقييم البالغ 
شركات ويرتبط الدخل الشامل اآلخر لل). ٢٠٠ والسعر األدنى لحصة األقلية ٣٣٣، السعر األدنى للضريبة ٩٣٣ (٤٠٠إعادة تقييم الملك البالغة 

  .الزميلة بالمكاسب أو الخسائر إلعادة تقييم الملك فقط
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   إعادة التصنيفتعديالتمثال توضيحي لتحديد : الجزء الثاني
  

 إعادة التصنيف المتعلقة بكل مكون من مكونات الدخل الشامل تعديالتيقتضي المعيار اإلفصاح عن   ٧تنفيذ
  . اآلخر

  
 إعادة التصنيف لألصول المالية المتوفرة للبيع تعديالتساب  لكيفية حيعطي اإلرشاد توضيحاً  ٨تنفيذ

  .٣٩ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاًوالمعترف بها 
  

 ١٠بمقدار ) أدوات حقوق الملكية( سهم ١,٠٠٠ أ ب ج، اشترت المجموعة ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١في   ٩تنفيذ
 ديسمبر ٣١لألدوات في وكانت القيمة العادلة . وحدات عملة  لكل سهم ومصنف كسهم متوفر للبيع

 ٣١بيعت كافة األدوات في . ١٥ ديسمبر، ارتفعت القيمة العادلة إلى ٣١؛ وفي )١٢ (٢٠٠٦
؛ ولم يتم اإلعالن عن أرباح األسهم على تلك األدوات خالل المدة التي كانت ٢٠٠٧ديسمبر 

 ١٢الدولي  لمعيار المحاسبة وفقاًسعر الضريبة الساري . أ ب جاألدوات في حوزة المجموعة 
  %.٣٠ هو ضرائب الدخل

  

  حساب المكاسب 
 )وحدة عملة(
  

ضريبة   قبل الضريبة  

  الدخل

  صافي الضريبة

  -:المكاسب المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر

  ١,٤٠٠  )٦٠٠(  ٢,٠٠٠  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١العام المنتهي 

  ٢,١٠٠  )٩٠٠(  ٣,٠٠٠  ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١العام المنتهي 

  ٣,٥٠٠  )١٥,٠٠٠(  ٥,٠٠٠  ربحإجمالي ال

  

المبالغ المبلغ عنها في الربح أو الخسارة وفي الدخل الشامل اآلخر لألعوام 
  ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ و٢٠٠٦ ديسمبر ٣١المنتهية في 

  
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  

      الربح أو الخسارة

    ٥,٠٠٠   من بيع األدواتالربح

    )١,٥٠٠(  مصروف ضريبة الدخل

    ٣,٥٠٠  الخسارة المعترف به في الربح أو ربحصافي ال

      الدخل الشامل اآلخر

  ١,٤٠٠  ٢,١٠٠   الناتج خالل العام، صافي الضريبةربحال

  -  )٣,٥٠٠(  تعديل إعادة التصنيف، صافي الضريبة

المعترف به في الدخل الشامل ) الخسارة (ربحصافي ال

  اآلخر

)١,٤٠٠  )١,٤٠٠  

  ١,٤٠٠  ٢,١٠٠  

  



  ١معيار المحاسبة الدولي 
  إرشادات التنفيذ

  ٩٥٥   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  

 اآلخر كإجمالي الضريبة إضافة بدل ذلك، يمكن عرض مكونات الدخل الشامل
  إلى بند سطر منفصل آلثار الضريبة

  
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  

      الربح أو الخسارة

    ٥,٠٠٠   من بيع األدواتربحال

    )١,٥٠٠(  مصروف ضريبة الدخل

    ٣,٥٠٠   المعترف به في الربح أو الخسارةربحصافي ال

      الدخل الشامل اآلخر

  ٢,٠٠٠  ٣,٠٠٠   الناتج خالل العامالربح

  -  )٥,٠٠٠(  تعديل إعادة التصنيف

  )٦٠٠(  ٦٠٠  ضريبة الدخل المتعلقة بالدخل الشامل اآلخر

المعترف به في الدخل الشامل ) الخسارة (ربحصافي ال

  اآلخر

)١,٤٠٠  )١,٤٠٠  

  ١,٤٠٠  ٢,١٠٠  
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 -١٣٤الفقرات (ت رأس المال اأمثلة توضيحية إلفصاح: الجزء الثالث
  كون مؤسسة مالية منظمةالمنشأة التي ال ت )١٣٦

  
 حول المنشأة التي ال تكون مؤسسة مالية منظمة ١٣٥ و١٣٤يوضح المثال التالي تطبيق الفقرتين   ١٠تنفيذ

في هذا المثال، تراقب المنشأة رأس المال من . خارجياًوال تخضع لمتطلب رأس مال مفروض 
ت أخرى طرقا مختلفة لمراقبة وقد تستخدم منشآ. خالل استخدام نسبة الدين لرأس المال المعدل

تقرر منشأة، في ضوء ظروفها، مقدار التفاصيل التي تقدمها . كما أن المثال بسيط نسبياً. رأس المال
  . ١٣٥ و١٣٤إلستيفاء متطلبات الفقرتين 

  
  الحقائق

  

 وتشمل المجموعة أ شركة مالية تابعة لتمويل العمالء، وتحديداً. تنتج المجموعة أ سيارات وتبيعها
  .خارجياًوال تخضع المجموعة أ ألية متطلبات رأسمالية مفروضة . من خالل عقود اإليجار

  

  مثال إفصاح
  - :أهداف المجموعة من إدارة رأس المال هي

حماية قدرة المنشأة على االستمرار كمنشأة مستمرة بحيث تكون قادرة على مواصلة توفير  •
 لمعنية؛ والعوائد للمساهمين واألرباح لألطراف األخرى ا

توفير عوائد كافية للمساهمين من خالل تسعير المنتجات والخدمات بما يتناسب مع مستوى  •
 .المخاطرة

  
وتدير المجموعة منظومة رأس المال . تحدد المجموعة مبلغ رأس المال بالتناسب مع المخاطرة

طرة في  وخصائص المخاقتصادية عليها في ضوء التغيرات في األحوال اإلتعديالتوتجري ال
ومن أجل المحافظة على منظومة رأس المال أو تعديلها، قد تعدل المجموعة . األصول األساسية

مبلغ أرباح األسهم المدفوع للمساهمين أو تعيد رأس المال إلى المساهمين أو تصدر أسهما جديدة أو 
س المال وبشكل متسق مع اآلخرين في القطاع، تراقب المجموعة رأ. تبيع األصول لخفض الدين

رأس المال ÷ وتحسب هذه النسبة كصافي الدين . على أساس نسبة الدين إلى رأس المال المعدل
السعر ) كما يعرضه بيان المركز المالي(ويتم حساب صافي الدين على أنه إجمالي الدين . المعدل

أي ( الملكية ويعمل رأس المال المعدل على تسوية كافة مكونات حقوق. األدنى للنقد والنقد المعادل
) أسهم رأس المال وعالوة اإلصدار وحصة األقلية واألرباح المستبقاة واحتياطي إعادة التقييم

 المبالغ المتراكمة في حقوق الملكية المتعلقة بتحوطات التدفق النقدي وتشمل بعضاً من بإستثناء
  .أشكال الدين التابع

  
  يتبع...
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 يتبع... 
  

، تعكس اإلبقاء على نسبة ٢٠٠٣ المجموعة، التي لم تتغير منذ إستراتيجية، كانت ٢٠٠٤خالل 
، من أجل تأمين ١ :٧ إلى ١: ٦الدين إلى رأس المال المعدل على الحد األدنى من النطاق 

وكانت نسبة . الوصول إلى التمويل ضمن معدل معقول من خالل الحفاظ على درجة مالءة متوقعة
 -: كما يلي٢٠٠٣ ديسمبر ٣١ وفي ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١في الدين إلى رأس المال الذي تم تعديله 

  

 ديسمبر ٣١  
٢٠٠٤  

 ديسمبر ٣١
٢٠٠٣  

وحدة عملة   
  )مليون(

وحدة عملة 
  )مليون(

  ١,١٠٠  ١,٠٠٠  إجمالي الدين
  )١٥٠(  )٩٠(   النقد والنقد المعادل:مطروحاً منه

  ٩٥٠  ٩١٠  صافي الدين

  ١٠٥  ١١٠  إجمالي حقوق الملكية
  ٣٨  ٣٨  ات الدين التابعةأدو: اً إليهمضاف

 المبالغ المتراكمة في حقوق الملكية المتعلقة :مطروحاً منه
  بتحوطات التدفق النقدي

)٥(  )١٠(  

  ١٣٨  ١٣٨  رأس المال المعدل

  ٦,٩  ٦,٦  نسبة الدين إلى رأس المال المعدل 
  

افي  من خفض ص٢٠٠٤نتج اإلنخفاض في نسبة الدين إلى رأس المال المعدل بشكل رئيسي في 
وكنتيجة لخفض صافي الدين وتحسن الربحية . التابعة" ض"الدين الذي طرأ على بيع شركة 

 مليون وحدة عملة للعام ٢,٨وإنخفاض مستوى الذمم المدينة المدارة، زادت قيمة ربح السهم إلى 
  ).٢٠٠٣ مليون وحدة عملة في ٢,٥من  (٢٠٠٤
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  خارجياًلمفروضة  المال ارأسالمنشأة التي لم تمتثل لمتطلبات 
  

 المال رأست لمتطلبات إمتثلعندما ال تكون المنشأة قد ) هـ (١٣٥يوضح المثال التالي تطبيق الفقرة   ١١ تنفيذ
 للمتطلبات األخرى متثال خالل الفترة، وسيتم تقييم اإليضاحات األخرى لإلخارجياًالمفروضة 

  .١٣٥، ١٣٤للفقرتين 
  

 

  الحقائق
  

 المال التي يفرضها رأسلية لعمالئها، وهي خاضعة لمتطلبات الخاصة بتقدم المنشأة أ خدمات ما
 المال رأسلم تمتثل المنشأة أ لمتطلبات  ٧×٢٠ ديسمبر ٣١التنظيم ب، وخالل السنة المنتهية في 

تقدم المنشأة أ  ٧×٢٠ ديسمبر ٣١التي يفرضها النظام ب، وفي بياناتها المالية للسنة المنتهية في 
  .هاإمتثال المتعلق بعدم  التاليفصاحاإل
  

  فصاحمثال على اإل
  

، ٧× ٢٠ أكتوبر ٢٠ في ٧× ٢٠ سبتمبر ٣٠ مالها التنظيمي الفصلي لـ رأسقدمت المنشأة بيان 
 المال الذي يفرضه النظام رأس المال التنظيمي للمنشأة أ أقل من متطلب رأسوفي ذلك التاريخ كان 

 الجهة المنظمة تبين إلىطلب من المنشأة أ تقديم خطة  مليون وحدة عملة، ونتيجة لذلك ١ب بمقدار 
 المبلغ المطلوب، وقد قدمت المنشأة أ خطة تطلبت بيع جزء إلىمالها التنظيمي رأسفيها كيف ستزيد 

 مليون وحدة عملة في ١١,٥من محفظتها غير المدرجة الخاصة بحقوق الملكية بمبلغ مسجل مقداره 
 باعت المنشأة محفظتها الخاصة ٧× ٢٠ الربع الرابع من عام  ، وفي٧× ٢٠الربع الرابع من عام 

 المال رأست لمتطلبها الخاص بإمتثل مليون وحدة عملة، و١٢,٦ ذو الفائدة الثابتة مقابل ستثمارباإل
  .التنظيمي
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  الملحق
   على اإلرشادات في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية األخرىتعديالتال
  
 التالية على اإلرشادات في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تعتبر مهمة من أجل التناسق تعديالت الإن

في الفقرات المعدلة وضع تحت النص الجديد خط، أما النص الملغي فوضع من . ١مع معيار المحاسبة الدولي 

  .خالله خط

*****  
  

 في ٢٠٠٧ في عام ١ندما تم تعديل معيار المحاسبة الدولي  المتضمنة في هذا الملحق عتعديالتتم دمج ال

 .إرشادات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ذات العالقة والمنشورة في هذا الكتاب
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  جدول التوافق
  

 والمعدل في ٢٠٠٣المراجع( ١لتقاء محتويات النسخة المستبدلة من معيار المحاسبة الدولي إيبين هذا الجدول كيفية 
 الفقرات متشابهة إذا عالجت بشكل عام إعتباريتم . )٢٠٠٧عام  (١والنسخة المعدلة من معيار المحاسبة الدولي ) ٢٠٠٥

  . بين اإلرشادات المتعلقة بهاإختالفنفس الموضوع حتى وإن كان هناك 
 

الفقرات 

المستبدلة في 

  ١معيار 

 ١فقرات المعيار 

المعدلة في (

٢٠٠٧( 

 الفقرات  

المستبدلة في 

  ١معيار 

فقرات المعيار 

المعدلة في  (١

٢٠٠٧( 

الفقرات المستبدلة   

  ١في معيار 

 ١فقرات المعيار 

 )٢٠٠٧المعدلة في (

  اليوجد  ١٠١    ٤٧,٤٨  ٤٢,٤٣    ١,٣  ١

١١١  ١٠٢    ٤٩,٥٣  ٤٤,٤٨    ٢  ٢  

١١٢,١١٦  ١٠٣,١٠٧    ٣٦,٣٧  ٤٩,٥٠    ٤,٧  ٣  

  ١١٧,١٢٤  ١٠٨,١١٥    ٦٠,٧٦  ٥١,٦٧    يوجد ال  ٤

١٢٥,١٣٣  ١١٦,١٢٤    ٥٤  ٦٨    ٥  ٥  

  ١٣٤,١٣٦  ج١٢٤.أ١٢٤    ٥٤  أ٦٨    ٦  ٦

١٣٧,١٣٨  ١٢٥,١٢٦    ٥٥,٥٩  ٦٩,٧٣    ٩  ٧  

١٣٩  ١٢٧    ٧٧,٨٠  ٧٤,٧٧    ١٠  ٨  

  يوجد ال  أ١٢٧    ٨١  يوجد ال    ١٣,١٤  ٩,١٠

  يوجد ال  ب١٢٧    ٨٨  ٧٨    ٧  ١١

١٤٠  ١٢٨    ٨٩  ٧٩    ٧  ١٢  

  ١إرشاد  ١إرشاد   ٨٩  ٨٠    ٨  ال يوجد

  ٢إرشاد   يوجد ال    ٨٢  ٨١    ١١,١٢  ال يوجد 

  ٣إرشاد   ٢إرشاد    ٨٣  ٨٢    ١٥,٢٤  ١٣,٢٢

  ٤إرشاد   يوجد ال    ٨٤  يوجد ال    ٢٥,٢٦  ٢٣,٢٤

  ٦،  إرشاد ٥إرشاد   ٤، إرشاد٣إرشاد    ٨٥,٨٧  ٨٣,٨٥    ٢٧,٢٨  ٢٥,٢٦

  ٧إرشاد   يوجد ال    ٩٠,٩٦  يوجد ال    ٤٥,٤٦  ٢٧,٢٨

  ٨إرشاد   يوجد ال    ٩٧,١٠٥  ٨٦,٩٤    ٢٩,٣١  ٢٩,٣١

  ٩إرشاد   يوجد ال    ١٠٧  ٩٥    ٣٢,٣٥  ٣٢,٣٥

  ١١، إرشاد ١٠إرشاد   ٦، إرشاد٥إرشاد    ١٠٨  يوجد ال    ٣٨  ٣٦

        ١٠٦,١٠٧  ٩٦,٩٧    ٣٩  ال يوجد

١٠٩  ٩٨    ٤٠,٤٤  ٣٧,٤١        
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 المخزون
  

  

ها حتى تاريخ إصدارتتضمن هذه النسخة التعديالت الناشئة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التي تم 

  .٢٠٠٨ يناير ١٧

  
وقد . ١٩٩٣ ديسمبرمن قبل لجنة معايير المحاسبة الدولية في " المخزون "٢ معيار المحاسبة الدولي إصدارتم 

" تقييم وعرض المخزون في سياق نظام التكلفة التاريخية "٢ل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي ح

  ).١٩٧٥ في أكتوبر أصالًالصادر (

   
 الذي " صيغ تكلفة مختلفة للمخزون-اإلتساق "١ لجنة التفسيرات الدائمة التفسير طورت، ١٩٩٧وفي ديسمبر 

  .١٩٩٧إصدر في ديسمبر 

  
  .٢٠٠٠ و ١٩٩٩ في عامي ٢ء تعديالت محدودة على معيار المحاسبة الدولي وقد تم إجرا

  
، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية بأن يستمر العمل بكافة المعايير والتفسيرات الصادرة ٢٠٠١وفي إبريل 

  . وحتى يتم تعديلها أو سحبها/ بموجب الدساتير السابقة ما لم

 
، والذي حّل تعديله بعد ٢ معيار المحاسبة الدولي ٢٠٠٣لية في ديسمبر وأصدر مجلس معايير المحاسبة الدو

  . ١ محل التفسير أيضاً

  
" القطاعات التشغيلية "٨ من خالل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ٢وقد عدل معيار المحاسبة الدولي 

  ). ٢٠٠٦الصادر في نوفمبر  (

  
   -:٢سبة الدولي  إلى معيار المحاويشير التفسير التالي

، ٢٠٠٢الصادر في مارس " ( تكاليف الموقع اإللكتروني-األصول غير الملموسة "٣٢التفسير  •

  ). والتعديالت الالحقة
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  المحتويات
  

  الفقرات                  المقدمة

  ١٧ -١مقدمة                    

   ٢ الدولي همعيار المحاسب

  المخزون

  ١                  الهدف

    ٥-٢                  النطاق

  ٨-٦                  تعاريف

  ٣٣-٩                قياس المخزون

  ٢٢-١٠                تكاليف المخزون

  ١١                تكاليف الشراء

  ١٤-١٢               تكاليف التحويل

  ١٨-١٥                تكاليف أخرى

  ١٩            مقدم خدمةلتكاليف المخزون 

   ٢٠      البيولوجيةصولتكلفة المنتج الزراعي الذي تم حصاده من األ

  ٢٢-٢١                     ةقياس التكلف أساليب

  ٢٧-٢٣               التكلفةتحديد صيغ 

  ٣٣-٢٨             صافي القيمة القابلة للتحقق

  ٣٥-٣٤            عتراف بالمخزون كمصروفإلا

  ٣٩-٣٦                  اإلفصاح

  ٤٠                النفاذتاريخ 
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تتساوى جميع الفقرات في التـأثير      .  والملحق ٤٢-١مبين في الفقرة    " المخزون  "٢إن معيار المحاسبة الدولي     

. ولكنها تأخذ شكل المعايير الخاص بلجنة معايير المحاسبة الدولية عندما تبناها مجلس معايير المحاسبة الدولية              

المقدمة إلى المعايير الدوليـة     " اإلستنتاج   أساس في سياق الهدف منه و     ٢ أن يقرأ معيار المحاسبة الدولي       يجب

الـسياسات  " ٨معيار المحاسبة الـدولي     ". إطار تحضير البيانات المالية وعرضها    "و  " إلعداد التقارير المالية  

ـ  هذه   وتقدم. "المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء       وتطبيـق الـسياسات     ختيـار اً إل أساس

  .المحاسبية في غياب اإلرشاد الواضح
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  المقدمة
  

 عام  معدلال( "المخزونات" ٢محل معيار المحاسبة الدولي     " المخزون" ٢  يحل معيار المحاسبة الدولي       ١مقدمة  
ويفضل . لتاريخ أو بعد ذلك ا    ٢٠٠٥ يناير ١، وينبغي تطبيقه للفترات السنوية التي تبدأ في         )١٩٩٣

  . معادالت التكلفة المختلفة للمخزون- تساقإلا ١ محل التفسير أيضاًويحل المعيار . التطبيق المبكر
  

  ٢ معيار المحاسبة الدولي تعديلأسباب 
  

 هذا كجزء مـن مـشروعه       معدل ال ٢  وضع مجلس معايير المحاسبة الدولية معيار المحاسبة الدولي           ٢مقدمة  
وقد تـم تنفيـذ المـشروع فـي ضـوء           . سينات على معايير المحاسبة الدولية    المتعلق بإدخال التح  

نتقادات التي أثارها منظمو أسواق األوراق المالية والمحاسبون المهنيون وغيرهم من           إلالتساؤالت وا 
وتمثلت أهداف المشروع في تقليل أو إلغاء البدائل والنصوص         . الجهات المهتمة فيما يتعلق بالمعايير    

مة والتناقضات الواردة في المعايير والتطرق إلى بعض قضايا المقاربة والقيام بتحسينات            غير الالز 
  . أخرى

  

 القيام بمراجعة محدودة لتقليل     ٢  لقد كان هدف المجلس الرئيسي فيما يتعلق بمعيار المحاسبة الدولي             ٣مقدمة  
حاسـبة المخـزون الـذي      ي لم ساسولم يقم المجلس بإعادة دراسة المنهج األ      . بدائل قياس المخزون  

  .٢ عليه معيار المحاسبة الدولي إشتمل
  

  التغييرات الرئيسية
  

  .٢  فيما يلي أدناه التغييرات الرئيسية عن النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي ٤مقدمة 

  

  الهدف ونطاق التطبيق
  

عن طريـق إلغـاء عبـارة        ٢تعديل فقرتي الهدف ونطاق التطبيق في معيار المحاسبة الدولي           تم    ٥مقدمة  
، لتوضيح أن المعيار ينطبق على كافة المخزونات التـي  "محتفظ بها بموجب نظام التكلفة التاريخي "

  .ا بشكل محدد من نطاق تطبيقهإستثناؤهال يتم 
  

  نطاق التوضيح 
 

األخرى   يوضح المعيار أن بعض أنواع المخزون هي خارج نطاقه في حين يتم إعفاء بعض األنواع               ٦مقدمة  
  .للمخزون فقط من متطلبات القياس الواردة في المعيار

  
الموضحة ( بين تلك المخزونات التي تعد بالكامل خارج نطاق المعيار           واضحاً تمييزاً ٣  تورد الفقرة     ٧مقدمة  

وتلك المخزونات التي تعد خارج نطاق متطلبات القيـاس ولكنهـا  ضـمن نطـاق                ) ٢في الفقرة   
  . المعيارالمتطلبات األخرى في
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  إعفاءات النطاق
  

منتجو المنتجات الزراعية ومنتجات الغابات، والناتج الزراعي بعد الحصاد والمعادن والمنتجات           
  .المعدنية

  

ال ينطبق المعيار على قياس مخزون منتجي المنتجات الزراعيـة ومنتجـات الغابـات والنـاتج                    ٨مقدمة  
لمعدنية، إلى الحد الذي يتم فيه قياسها بصافي القيمـة          الزراعي بعد الحصاد والمعادن والمنتجات ا     

وقد تم تعديل النسخة السابقة من معيار المحاسبة        .  للممارسات الصناعية الثابتة   وفقاًالقابلة للتحقيق   
لتوضيح أن نطـاق    " المعادن والمنتجات المعدنية  "بـ  " المعادن الخام " الكلمات   ستبدال إل ٢الدولي  

  . المعادن الخامستخراجعلى المرحلة المبكرة إل مقتصراًاإلعفاء ليس 
  

  وسطاء السلع -مخزون تجار
  

وسطاء السلع إلى الحد الذي يتم فيه قياسه بالقيمـة           - ال ينطبق المعيار على قياس مخزون تجار          ٩مقدمة  
  .  منها التكاليف حتى البيعمطروحاًالعادلة 

  
  تكلفة المخزون

  

  تكاليف الشراء
 بأن يتم تضمين فروقات التبادل الناتجة بـشكل مباشـر مـن             ٢ح معيار المحاسبة الدولي     ال يسم   ١٠مقدمة  

وقد . الشراء الحديث للمخزون الذي تصدر بشأنه فواتير بعملة أجنبية في تكاليف شراء المخزون            
 من إلغـاء المعالجـة البديلـة        ٢نتج هذا التغيير عن النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي           

آثـار التغييـرات فـي      " ٢١حة لرسملة بعض فروقات التبادل في معيار المحاسبة الدولي          المسمو
 ١١ من قبل التفسير     جداًوقد تم تطبيق ذلك البديل بشكل محدود        . "ة األجنبي  العمالت صرفأسعار

 هـذا   إسـتبدال وقد تم   . " الحاد في قيمة العملة    نخفاضإل رسملة الخسائر من ا    - الصرف األجنبي "
  . ٢٠٠٣ في العام ٢١تيجة تنقيح معيار المحاسبة الدولي التفسير ن

  
  تكاليف أخرى

 يـتم  ، لتوضيح أنه عندما يتم شراء المخزون وفـق بنـود تـسوية مؤجلـة            ١٨تم إدراج الفقرة       ١١مقدمة  
ئتمان العادية والمبلغ المدفوع على أنه مـصروف  إلعتراف بالفرق بين سعر الشراء وفق بنود ا  إلا

  .ة التمويلفائدة خالل فتر
  

  معادالت التكاليف
  

  تساقإلا
 التي تقتضي   " معادالت التكلفة المختلفة للمخزون    - تساقإلا" ١ يتضمن المعيار متطلبات التفسير        ١٢مقدمة  

 سـتخدام إل المنشأة نفس معادلة التكلفة لكافة المخزونات التي تكون ذات نفس الطبيعـة وا             إستخدام
  . ١ التفسير إستبدالوقد تم . بالنسبة للمنشأة

  

  كمعادلة تكلفة"  LIFO "أوالً يصرف أخيراً معادلة الوارد إستخداممنع 
  

  . لقياس تكلفة المخزونأوالً يصرف أخيراً معادلة الوارد إستخدامال يسمح المعيار ب   ١٣مقدمة 
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  عتراف كمصروفإلا
  . يلغي المعيار اإلشارة إلى المبدأ المطابق  ١٤مقدمة 

  
 قيمة المخزون المعترف به فـي فتـرة         إنخفاض المعيار الظروف التي تؤدي إلى عكس        يوضح   ١٥مقدمة  

  .سابقة
  

  اإلفصاح
   منها التكاليف حتى البيعمطروحاًالمخزون المسجل بالقيمة العادلة 

  

 منهـا   مطروحـاً   يتطلب المعيار اإلفصاح عن المبلغ المسجل للمخزون المسجل بالقيمة العادلـة              ١٦مقدمة  

  .تى البيعالتكاليف ح
  

   قيمة المخزونإنخفاض
  

 في قيمة المخزون المعترف به كمـصروف فـي          إنخفاضيتطلب المعيار اإلفصاح عن مبلغ أي          ١٧مقدمة  

  . الفترة ويلغي متطلب اإلفصاح عن مبلغ المخزون المسجل بصافي القيمة القابلة للتحقيق
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  ٢معيار المحاسبة الدولي 
  المخزون

  

  الهدف
 

إن المسألة . لمعيار هو وصف المعالجة المحاسبية للمخزون تحت نظام التكلفة التاريخيةالهدف من هذا ا ١

 في محاسبة المخزون هي مبلغ التكلفة الذي يجب أن يعترف به كأصل ويدرج في الميزانية الرئيسيه

لتحديد  هذا المعيار إرشادات عملية ويوفر. عتراف باإليرادات المرتبطة بهإلحتى يتم اويرحل العمومية 

كما . تخفيض إلى صافي القيمة القابلة للتحققأي  كمصروف، بما في ذلك واإلعتراف الالحق بهالتكلفة 

  . التكلفة المستخدمة لتحميل التكاليف للمخزونصيغإرشادات عن  أيضاًيوفر 
  

  النطاق 
  

 -: يطبق على جميع المخزونات، ما عداهذا المعيار ٢

عقود الخدمات المرتبطة بها مباشرة   " شامالً اإلنشاء ،العمل تحت التنفيذ الناشئ عن عقود  )أ (
 ؛)"عقود اإلنشاء" ١١ الدولي ه معيار المحاسبأنظر(

ومعيار المحاسبة " العرض: األدوات المالية " ٣٢ معيار المحاسبة الدولي أنظر (األدوات المالية  )ب (
  ؛ و"اإلعتراف والقياس: األدوات المالية "٣٩الدولي 

 ").الزراعة "٤١ معيار المحاسبة الدولي رقم أنظر( المتعلقة بالنشاط الزراعي األصول البيولوجية  )ج (
  

  -: ال ينطبق هذا المعيار على قياس المخزون المحتفظ به من قبل ٣

منتجي المنتجات الزراعية ومنتجات الغابات واإلنتاج الزراعي بعد الحصاد والمعادن والمنتجـات              )أ (

 للممارسات الثابتة في    وفقاًها بصافي القيمة القابلة للتحقيق      المعدنية، إلى الحد الذي يتم فيه قياس      

 . تلك الصناعات

 منها التكاليف حتى    مطروحاًتجار ووسطاء السلع الذين يقومون بقياس مخزونهم بالقيمة العادلة            )ب (

 يـتم   ، منها التكاليف حتـى البيـع      مطروحاًوعندما يتم قياس هذا المخزون بالقيمة العادلة        . البيع

 منها التكاليف حتى البيع في حسابات الـربح أو          مطروحاًف بالتغييرات في القيمة العادلة      عتراإلا

 .الخسارة في فترة التغيير
 
 .حل محددة من اإلنتاجابصافي القيمة القابلة للتحقق في مر) أ( ٣قاس المخزون المشار إليه في الفقرة ي ٤

 الخامات المعدنية ويكون إستخراجعية أو وهذا يحدث، على سبيل المثال، عند حصاد المحصوالت الزرا

 أو كفالة حكومية، أو عندما يوجد سوق متجانس تكون فيه مخاطر عدم البيع مقدمالبيع مؤكد بموجب عقد 

  .إستثني فقط من متطلبات القياس لهذا المعيار المخزون اإن هذ. ال تذكر

  
ويتم . ع لآلخرين أو لحسابهم الخاصإن التجار والوسطاء هم األشخاص الذين يشترون أو يبيعون السل ٥

  بهدف البيع في المستقبل القريب وتوليد الربح ) ب(٣بشكل رئيسي شراء المخزون المشار إليه في الفقرة 
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وعندما يتم قياس هذا المخزون بالقيمة العادلة . من التقلبات في السعر أو هامش تجار ووسطاء السلع

  . فقط من متطلبات القياس في هذا المعيارإستثناؤهم  يت، منها التكاليف حتى البيعمطروحاً
  

  تعاريف
  

 -:تستخدم التعابير التالية في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها أدناه ٦
  

  -: األصول هو المخزون

 سياق النشاط العادي؛حتفاظ بها لغايات البيع في إليتم ا  )أ (

  أو؛قيد التصنيع لغرض البيع  )ب (

  .ي لعملية اإلنتاجية أو تقديم الخدمةعلى شكل مواد ولوازم تستهلك ف  )ج (
  

 منه التكاليف مطروحاً سياق النشاط العادي هي السعر المقدر للبيع في صافي القيمة القابلة للتحقق
  .المقدرة لإلكمال والتكاليف الضرورية المقدرة إلتمام عملية البيع

  
 بين أطراف مطلعة ،لتزامإلداد ا أو س، تتم مبادلة األصل بهأن المبلغ الذي يمكن هو  العادلةالقيمة

  . تبادل تجاري بحتأساسوراغبة في التعامل على 
 

تشير صافي القيمة القابلة للتحقيق إلى صافي المبلغ الذي تتوقع المنشأة تحقيقه من بيع المخزون في سياق  ٧

ين وبائعين وتعكس القيمة العادلة المبلغ الذي يمكن به تبادل نفس المخزون بين مشتر. األعمال العادي

وال . وتعتبر القيمة األولى قيمة خاصة بالمنشأة أما القيمة الثانية فليست كذلك. مطلعين وراغبين في السوق

  .  منها التكاليف حتى البيعمطروحاًيمكن أن تساوي صافي القيمة القابلة للتحقيق للمخزون القيمة العادلة 
  
 من قبل ه شاملة، على سبيل المثال البضائع المشتراضم المخزون البضائع المشتراة لغرض إعادة البيعي ٨

ضم ياألراضي والممتلكات األخرى التي يحتفظ بها إلعادة بيعها، كما  وأتجار التجزئة لغاية إعادة البيع 

 كما تضم المواد األولية .المشروعالمخزون كذلك البضائع تامة الصنع أو تلك التي تحت التصنيع من قبل 

ضم تكاليف يأما في حالة مقدم الخدمة فإن المخزون .  في العملية اإلنتاجيةستخدامإلتظر اواللوازم التي تن

 معيار أنظر( بعد باإليرادات المرتبطة بها المشروععترف ي، والتي لم ١٩الخدمة، كما وصفت في الفقرة 

  .)"اإليراد " ١٨ الدولي هالمحاسب
  

  قياس المخزون
  

  .قيمة القابلة للتحقق أيهما أقلقيم المخزون بالتكلفة أو صافي الي ٩
  

   المخزونتكاليف
  

 المخزون كافة تكاليف الشراء وتكاليف التحويل والتكاليف األخرى المتكبدة في ةيجب أن تشمل تكلف ١٠
  .سبيل جلب المخزون ووضعة في حالته ومكانة الحاليين
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  تكاليف الشراء 
  

عدا تلك القابلة (د والضرائب األخرى ستيراإلورسوم ا تشمل تكاليف شراء المخزون سعر الشراء، ١١

، ومصاريف النقل، ومصاريف المناولة والمصاريف )من سلطات الضرائبمن قبل المشروع سترداد إلل

أما الحسومات . على البضائع الجاهزة، والمواد والخدماتفي الحصول  مباشرة تعزااألخرى التي 

  .غايات تحديد تكاليف الشراءالتجارية والرديات والبنود األخرى المشابهة فتطرح ل
  

  تكاليف التحويل

كما تشمل . تضم تكاليف التحويل التكاليف المرتبطة مباشرة بوحدات اإلنتاج، مثل األجور المباشرة ١٢

التحميل المنظم من تكاليف اإلنتاج غير المباشرة الثابتة والمتغيرة التي يتم تكبدها في تحويل المواد األولية 

 تكاليف اإلنتاج غير المباشرة الثابتة هي التكاليف غير المباشرة لإلنتاج التي تبقى إن. إلى بضائع جاهزة

ثابتة بغض النظر عن حجم اإلنتاج، مثل اإلستهالك ومصاريف صيانة مباني ومعدات المصنع " نسبيا

رة لإلنتاج أما تكاليف اإلنتاج غير المباشرة المتغيرة فهي تلك التكاليف غير المباش.وتكاليف إدارة المصنع

التي تتغير بصورة مباشرة أو شبة مباشرة، مع حجم النشاط، مثل المواد غير المباشرة واألجور غير 

 .المباشرة
  
 الطاقة العادية لوسائل أساسويتم تحميل تكاليف اإلنتاج غير المباشرة الثابتة على تكاليف التحويل على  ١٣

المتوسط خالل عدد من الفترات أو المواسم قع تحقيقه في اإلنتاج المتووتتمثل الطاقة العادية في . اإلنتاج

 إستخدامويمكن . ة عن الصيانة المخطط لهاتجعتبار فقدان الطاقة الناإل في اواًخذمأ الظروف العادية في

وال يتم زيادة مصاريف اإلنتاج المباشرة الثابتة . المستوى الفعلي لإلنتاج إذا كان قريب من الطاقة العادية

ويعترف بمصاريف اإلنتاج غير .  اإلنتاج أو التعطل عن العملنخفاض لكل وحدة منتجة كنتيجة إلالمحملة

في فترات اإلنتاج العالي فوق العادة  .المباشرة غير المحملة كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها

 المخزون بأكثر قياستخفض التكلفة غير المباشرة الثابتة المحملة لكل وحدة من وحدات اإلنتاج لكي ال يتم 

 أساسأما تكاليف اإلنتاج غير المباشرة المتغيرة فتحمل لكل وحدة من وحدات اإلنتاج على  من تكلفته،

  .ج الفعلي لوسائل اإلنتاستخدامإلا
  
على سبيل المثال حالة ال وهذهيمكن أن يتمخض عن العملية اإلنتاجية أكثر من منتج واحد في نقس الوقت  ١٤

عندما ال تكون تكاليف   .المنتجات المشتركة أو عندما يكون هناك منتج رئيسي ومنتج فرعيعند إنتاج 

ويمكن أن .  منطقي وثابتسأسالى المنتجات على توزع عفإنها منفصل بشكل لكل منتج معرفه التحويل 

أما في مرحلة عملية اإلنتاج منتج كل  القيمة البيعية النسبية لأساسعلى  يتم التخصيص، على سبيل المثال،

ليست معظم المنتجات الفرعية بطبيعتها  .أو عند إتمام اإلنتاجبوضوح  همفصولالمنتجات صبح عندما ت

هذه القيمه بالقيمة الصافية القابلة للتحقق وتطرح يتم قياسها ما  غالباًفإنها هذه الحاله ، وعندما تكون مادية

التي يظهر فيها المنتج الرئيسي في الدفاتر ال تختلف المرحلة المنتج الرئيسي، وعليه فإن القيمة تكلفة من 

  .عن تكلفتةمادياً 
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 تكاليف أخرى
من أجل إحضار منها م تكبده في حدود ما يتفقط تدخل التكاليف األخرى في تكلفة المخزون السلعي  ١٥

فعلى سبيل المثال، قد يكون من المناسب شمول المصاريف غير . المخزون إلى حالته ومكانه الحاليين

 .ضمن تكاليف المخزونمحددين المباشرة غير اإلنتاجية أو تكاليف تصميم منتجات لعمالء 
  
مصاريف في الفترة التي يتم تكبدها من أمثلة التكاليف التي تستبعد من تكلفة المخزون ويعترف بها ك ١٦

 -:فيها

 ؛الكميات غير العادية من المواد التالفة، واألجور وتكاليف اإلنتاج األخرى  )أ (

تكاليف التخزين إال إذا كانت هذه التكاليف ضرورية في العملية اإلنتاجية من قبل مرحلة إنتاجية   )ب (
 ؛إضافية

 ؛ و  جلب المخزون إلى حالته ومكانه الحاليينالمصاريف اإلدارية غير المباشرة التي ال تساهم في  )ج (

  .تكاليف البيع  )د (
  
قتراض في إل في ظروف محددة يسمح بشمول تكاليف ا"قتراضإلا تكاليف " ٢٣ الدولي همعيار المحاسب ١٧

 .تكلفة المخزون
 
وعندما يحتوي الترتيب بشكل فعال على . يمكن أن تشتري المنشأة المخزون وفق بنود تسوية مؤجلة ١٨

عتراف بذلك العنصر، على سبيل المثال الفرق بين سعر الشراء إل يتم ا،ويل فإن ذلك العنصرعنصر تم

  . كمصروف فائدة خالل فترة التمويل،ئتمان العادية والمبلغ المدفوعإل لبنود اوفقاً
  

 مقدم الخدمةلف المخزون يلاتك
  

تتكون تكلفة  .تكاليف إنتاجهم، يقومون بقياسه بمخزوناًإلى الحد الذي يكون فيه لدى مزودي الخدمات  ١٩

ي من العمالة والتكاليف األخرى للموظفين العاملين مباشرة في تقديم أساسمقدم الخدمة بشكل لالمخزون 

الخدمة، بما في ذلك موظفي اإلشراف والمصاريف غير المباشرة التي تعزى لذلك، ال تتضمن تكلفة 

ي المبيعات واإلدارة العامة بل يعترف بها كمصروفات المخزون العمالة والتكاليف األخرى المتعلقة بموظف

ال تشتمل تكلفة المخزون لمزود الخدمات على هوامش الربح أو  .في الفترة التي يتم تكبدها فيها

 إلى أسعار يتم تحميلها من قبل مزودي غالباًالمصاريف غير المباشرة غير المنسوبة التي يتم تقسيمها 

  .الخدمات
  

  البيولوجيةصولزراعي الذي تم حصاده من األتكلفة المنتج ال
   

 المخزون يتضمن المنتجات الزراعية التي حصدها مشروع "الزراعة " ٤١ضمن معيار المحاسبة الدولي  ٢٠

ه البيولوجية ويقيم عند اإلعتراف األولي به بقيمته العادلة عند الحصاد ناقصاً التكاليف المقدرة أصولمن 

  .عند المباشرة بتطبيق هذا المعيارلفة المخزون هذه هي تك. حتى نقطة البيع

  

 أساليب قياس التكلفة
  

 مثل التكلفة المعيارية أو طريقة التجزئة للتسهيل إذا كانت نتائجها تقارب ،أساليب قياس تكلفة المخزون ٢١

 والكفاءة وتأخذ التكاليف المعيارية في حسابها المستوى العادي من المواد األولية والمهمات والعمل. التكلفة

  .نتظام، وإن لزم، تعدل في ضوء الظروف الحاليةإوهذه يتم مراجعتها ب.  المستخدمهالطاقةو
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األعداد الكبيرة سريعة التغير ب في قطاع البيع بالمفرق لقياس المخزون غالباً التجزئهتستخدم طريقة  ٢٢

تحدد تكلفة المخزون بطرح ت.  طرق أخرى لقياسهاإستخداموالمتشابهة في ربحيتها والتي من غير العملي 

عتبار المخزون الذي تم إلوتأخذ هذه النسبة في ا. نسبة الربح اإلجمالي المناسبة من القيمة البيعية للمخزون

  .تجزئةنسبة ربح إجمالي لكل قسم متوسط  غالباًكما يستخدم  ي،ساستنزيلة إلى ما دون سعر البيع األ
  

   التكلفةصيغ تحديد 
بكل بند من المخزون على حدة بالنسبة لبنود المخزون غير القابلة عادة معرفه المحدده والتكلفة ال ٢٣

 يجب تميزها بشكل معين وذلك .وللسلع أو الخدمات المنتجة والمخصصة لمشروعات محددةللتبديل 

 للتكاليف الفردية
  
بالتكلفة المحددة معرف من المخزون كل بند بأن يتم تحميل كل بند المحدده والمعرفة بتكلفة التعنى طريقة  ٢٤

ولكن هذه . وهذه معالجة مناسبة للبنود التي تخصص لمشروعات محددة سواء اشتريت أم أنتجت. له

وفي مثل هذه . للتبديلالطريقة غير مناسبة عندما يكون هناك عدداً كبيراً من بنود المخزون القابلة عادة 

 التأثيرات المحددة سلفاً ستخراجإله إستخدامن يمك البنود المتبقية في المخزون إختيارأسلوب الظروف فإنه 

  .على صافي الربح أو الخسارة للفترة

  

صيغة  أو أوالً صادر أوالًالوارد ، بصيغة ٢٣عدا تلك المذكورة في الفقرة ، تكلفة المخزونتعيين يجب  ٢٥

ن ذات تستخدم المنشأة نفس معادلة التكلفة لجميع المخزونات التي تكو .المتوسط الموزون للتكلفة

 المختلف، يمكن ستخدامإلوبالنسبة للمخزونات ذات الطبيعة أو ا.  مماثل بالنسبة للمنشأةإستخدامطبيعة و

 .تبرير معادالت تكلفة مختلفة

  

 معين استعمال مختلف بالنسبة للمنشأة التشغيلية اتقطاعال يكون للمخزون المستخدم في ،على سبيل المثال ٢٦

ختالف في الموقع الجغرافي للمخزون إلإال أن ا.  آخرتشغيليي قطاع عن نفس نوع المخزون المستخدم ف

 . معادالت التكلفة المختلفةإستخدام لتبرير كافياًيعد وحده غير ) أو في قوانين الضريبة المختلفة(

  

 يتم أوالًأن بنود المخزون التي يتم شراؤها أو إنتاجها " FIFO "أوالً يصرف أوالًتفترض معادلة الوارد  ٢٧

 وبالتالي تكون البنود المتبقية في المخزون في نهاية الفترة هي تلك التي يتم شراؤها أو إنتاجها أوالًعها بي

وبموجب معادلة المتوسط المرجح للتكلفة، يتم تحديد تكلفة كل بند من المتوسط المرجح لتكلفة بنود . حديثاً

ويمكن حساب المتوسط . إنتاجها خالل الفترةمشابهة في بداية الفترة وتكلفة بنود مشابهة يتم شراؤها أو 

  .عتماد على ظروف المنشأةإل كل شحنة إضافية،  باإستالم دوري أو عندما يتم أساسعلى 

  

 صافي القيمة القابلة للتحقق
  

 أو قد يكون من غير الممكن استرداد تكلفة المخزون إذا أصيب بتلف، أو أصبح متقادماً كلياً أو جزئياً ٢٨

كما قد ال يكون من الممكن استرداد تكلفة المخزون إذا زادت التكلفة المقدرة إلتمام . بيعهت أسعار صتناق

إن تنزيل قيمة المخزون دون التكلفة إلى صافي  . تمام البيعالتكلفة المقدره التي سيتم تكبدها إلالصنع أو 

ألصل بما يزيد عن المبالغ القيمة القابلة للتحقق ممارسة تتفق ووجهة النظر القائلة بعدم جواز إظهار ا

 .هإستخدامالمتوقع تحقيقها من بيعه أو 
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في بعض و كل بند على حدة أساسيجري في العادة تنزيل قيمة المخزون إلى القيمة القابلة للتحقق على  ٢٩

 قد يكون مناسباً ضم البنود المتشابهة أو المترابطة في مجموعات، مثلما هي الحال بالنسبة لبنود األحيان

ات النهائية المتشابهة أو التي تنتج وتسوق ستخدامإل لنفس خط اإلنتاج ذات األغراض أو اهخزون العائدالم

 .في نفس المنطقة الجغرافية وال يمكن عملياً تقييمها بشكل مفصول عن بنود أخرى في ذلك الخط اإلنتاجي

أو كافة أنواع المخزون  لجاهزة،البضائع ا مثل،  على تصنيفاته،بناءاًإن من غير المناسب تنزيل المخزون 

أما بالنسبة لمقدم الخدمة فيقوم عادة بتجميع التكاليف المتعلقة بكل خدمة مسعرة  . محددةقطاع تشغيليفي 

  . كبند مستقل كل خدمةتعاملوعليه  .لوحدها

  
لمبلغ للتقدير  األكثر موثوقية والمتوفرة في وقت عمل اتعتمد على الدليل القيمة القابلة للتحقق اتريتقدإن  ٣٠

وتأخذ هذه التقديرات في الحسبان تقلبات السعر أو التكلفة المرتبطة مباشرة . المتوقع أن يحققه المخزون

 بعد نهاية الفترة إلى الحد الذي تؤكد فيه هذه األحداث الظروف السائدة عند نهاية التي تحدثحداث ألبا

 .الفترة

  
المخزون، على سبيل المثال، تحدد اإلحتفاظ بحسبان الغرض من تأخذ تقديرات القيمة القابلة للتحقق في ال ٣١

 سعر أساس لمواجهة المبيعات أو عقود الخدمة على ا المحتفظ بهالبضاعهالقيمة القابلة للتحقق لكمية 

وإذا كانت عقود البيع ألقل من الكميات المحتفظ بها فإن القيمة القابلة للتحقق لهذه الزيادة تبنى . التعاقد

أو ة  على عقود البيع لكميات تزيد عن المخزون المحتفظ به محتملأما الخسائر ال .سعار البيع العامةعلى أ

     ٣٧ الدولي هبموجب معيار محاسبة اإللتزامات المحتملالمخصصات وعالج ت المشروععقود شراء من 

 ."المحتملة صولاإللتزامات واأل ،المخصصات" 

  
ية والمهمات المحتفظ بها لغاية إنتاج المخزون إذا كان من المتوقع إن تباع ال يتم تنزيل قيمة المواد األول ٣٢

ولكن إذا .بسعر التكلفة أو أعلى منهالتي سوف تدخل في تكوينها هذه المواد والمهمات البضاعة الجاهزة 

 فيتم  سعر المواد األولية على أن تكلفة البضاعة الجاهزة سوف تتجاوز القيمة القابلة للتحققإنخفاضدل 

 المواد إستبدالوفي مثل هذه الحالة قد تكون تكلفة . تنزيل قيمة المواد األولية إلى القيمة القابلة للتحقق

  .األولية أفضل قياس متوفر لصافي قيمتها القابلة للتحقق

  
 ضإنخفا إلى مسبقاً عندما ال تعد الظروف التي أدت .يجب إعادة تقدير القابلية للتحقق في كل فترة الحقة ٣٣

قيمة المخزون إلى ما دون التكلفة قائمة أو عندما يكون هناك دليل واضح على زيادة في صافي القيمة 

أي يقتصر القيد ( في القيمة نخفاضإلقتصادية، فإنه يتم عكس مبلغ اإلالقابلة للتحقيق بسبب تغير الظروف ا

ل هي التكلفة أو صافي القيمة وبالتالي يكون المبلغ المسج)  القيمة األصليإنخفاضالعاكس على مبلغ 

ويحدث هذا، على سبيل المثال عندما يبقى المخزون المحتفظ به بصافي القيمة  .  أيهما أقل-القابلة للتحقيق

  . سعر بيعة موجوداً حتى فترة الحقة ويكون سعر بيعه قد ازدادإنخفاضالقابلة للتحقق بسبب 

 
  عتراف بالمخزون كمصروفإلا

  

عتراف بالقيمة المدرجة لهذا المخزون كمصروف في الفترة التي يتم إلن يجب اعندما يباع المخزو  ٣٤

أما مبلغ تنزيل المخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقق وجميع  .عتراف في اإليرادات المرتبطة بهإلا

أما  .عتراف بها كمصروف في الفترة التي يحدث فيها التنزيل أو الخسارةإلخسائر المخزون فيجب ا



   ٢ معيار المحاسبة الدولي

    ٩٧٣   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية                  © 

عتراف به إلفيجب ا، مة القابلة للتحققينشأ عن زيادة في صافي الق، والذي ي أي تنزيللعكسنسبة بال

  .العكسكتخفيض لمبلغ المخزون المعترف به كمصروف في الفترة التي حصل فيها 

  
بعض أنواع المخزون يمكن أن تحمل لحساب أصول أخرى، على سبيل المثال، المخزون المستخدم في  ٣٥

وعليه يعترف بالمخزون المحمل ألصل آخر بهذه الطريقة .  والمعداتوالمصانعتلكات متي للماإلنشاء الذا

  .كمصروف خالل العمر اإلنتاجي لذلك األصل
  

  اإلفصاح
  

 -:يلي عمالمالية البيانات ان تفصح أيجب  ٣٦

 ؛ التكلفة المستخدمةصيغةالسياسات المحاسبية المتبعة في قياس المخزون بما في ذلك   )أ (

 للمشروع؛ حسب التصنيفات المالئمة المرحله للمخزون والقيمة المرحلهإلجمالية القيمة ا  )ب (

 . التي تحمل قيمة عادلة أقل من تكلفة البيع القيمة المرحلة للمخزون  )ج (

 ؛٣٤للفترة بموجب الفقرة كمصروف تنزيالت سابقة والمعترف به أي مبلغ معكوس من أي   )د (

يض في مبلغ المخزون المعترف به كمصروف في الفترة مبلغ أي تخفيض أو تغير يعتبر كتخف) هـ    (

 ؛ و  ٣٤بموجب الفقرة 

  ؛ و٣٤الظروف أو األحداث التي أدت إلى عكس تنزيل المخزون بموجب الفقرة   )و (

  .لتزاماتإل كضمان لالمرهون للمخزون المرحلهالقيمة   )ز (
  

رات في قيم هذه األصول إن المعلومات حول القيم التي تظهر بها التنصيفات المختلفة للمخزون والتغي ٣٧

وتتكون التصنيفات الشائعة من هذا المخزون من البضائع، ولوازم اإلنتاج . مفيدة لمستخدمي القوائم المالية

أما مخزون مقدم الخدمة فيمكن وصفة بأنه  .نتاج تحت التصنيع، والبضائع الجاهزةإلولية، واألوالمواد ا

 .عمل قيد اإلنجاز

  
المعترف بها كمصروف خالل الفترة من تلك التكاليف المشمولة سابقاً في قياس تتألف تكلفة المخزونات  ٣٨

بنود المخزون المباعة وتكاليف اإلنتاج غير المباشرة غير المخصصة، وتكاليف إنتاج المخزون غير 

  . كذلك شمول تكاليف أخرى، مثل تكاليف التوزيعالمشروعالعادية وقد تتطلب ظروف 
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 عنه إظهار مبالغ مختلفة عن تكلفة المخزون ينتج للربح أو الخسارةسلوب مختلف  أالمشاريعتعتمد بعض  ٣٩

 مبالغ المصروفات المشروعظهر يوتحت هذا األسلوب المختلف . المعترف بها كمصروف خالل الفترة

 المشروعظهر يوفي مثل هذه الحالة . التشغيلية القابلة للتحميل إليرادات الفترة،مصنفة حسب طبيعتها

اليف المعترف بها كمصروف للمواد األولية والمستهلكات، وتكاليف العمل ومصاريف التشغيل التك

  .األخرى مع المبلغ الذي يمثل صافي التغير في المخزون للفترة
  

  النفاذتاريخ 
  

ويشجع التطبيق . ٢٠٠٥يناير  ١التي تبدأ في للفترة السنوية  تطبيق هذا المعيار على الشركة أن تبدأ ٤٠

ب عليها اإلفصاح عن ، يج٢٠٠٥ يناينر ١أما اذا قامت الشركة البدء بتطبيق هذا المعيار قبل . المبكر

 .هذه الحقيقة
  

 سحب البيانات األخرى 
 

 ).١٩٩٣المعدل في  ("المخزون  "٢يار محل معيار المحاسبة الدولي حل هذا المع ٤١
 
 .فة للمخزون معادلة التكاليف المختل-التماثلية ١-حل هذا المعيار محل التفسير ٤٢
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  الملحق

  التعديالت على البيانات األخرى
 

.  أو بعد ذلك التاريخ    ٢٠٠٥ يناير ١يتم تطبيق التعديالت الواردة في هذا الملحق للفترات السنوية التي تبدأ في             

  . وإذا قامت المنشأة بتطبيق هذا المعيار لفترة مبكرة،  يتم تطبيق هذه التعديالت لتلك الفترة المبكرة
  

*****  
 

 فـي البيانـات ذات الـصلة        ٢٠٠٣ هذا المعيار عام     تعديل لقد تم دمج التعديالت الواردة في هذا الملحق عند          

  .المنشورة في هذا الكتاب
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   ٢ المجلس على معيار المحاسبة الدولي مصادقة
 

حاسـبة  من قبل أعضاء مجلـس معـايير الم        "المخزون" ٢ معيار المحاسبة الدولي     إصدارتمت الموافقة على    

  :الدولية البالغ عددهم أربعة عشر وهم
 

  سير ديفيد تويدي                 الرئيس

  ثوماس إي جونز                 نائب الرئيس

  ماري إي بارث

  جورج برونز-هانز

  أنتوني تي كوب

  روبرت بي جارنيت

  جيلبرت جيالرد

  جيمس جيه ليسنرينغ

  وارن جيه ماكريجور

  باتريشيا إل أومالي

   كيه شميدهاري

  جون تي سميث

  جيوفري وايتينغتون

  تاتسومي يامادا
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     ٩٧٧   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  

   حولاتستنتاجأساس اإل
 " المخزون " ٢معيار المحاسبة الدولي 

  

 . منهجزءاً، لكنه ليس ١ هذا معيار المحاسبة الدولي اتستنتاجاإليرافق أساس 
 

  المقدمة
  

ات هذا اعتبارات مجلس معايير المحاسبة الدوليـة فـي التوصـل إلـى              ستنتاجيلخص أساس اإل     ١ إستنتاج
وقد أولى مختلـف    . ٢٠٠٣في العام   " المخزون "٢ المحاسبة الدولي    اته حول تنقيح معيار   إستنتاج

  .أعضاء المجلس أهمية أكبر لبعض العوامل دون غيرها
  

، كجزء من جدول أعماله المبدئي حول المشاريع الفنية، أنه سوف           ٢٠٠١ يوليوأعلن المجلس في       ٢ إستنتاج
وتم تنفيـذ   . ١ معيار المحاسبة الدولي     يقوم بتنفيذ مشروع لتحسين عدد من المعايير، بما في ذلك         

المشروع في ضوء التساؤالت واإلنتقادات التي أثيرت حول المعايير من قبل  منظمـي أسـواق                
وتمثلـت أهـداف مـشروع      . األوراق المالية والمحاسبين المهنيين واألطراف المهتمة األخـرى       
تناقضات الواردة فـي المعـايير      التحسينات في تقليل أو إلغاء البدائل والنصوص غير الالزمة وال         

، نشر المجلـس    ٢٠٠٢ مايووفي  .  والتطرق إلى بعض قضايا المقاربة والقيام بتحسينات أخرى       
، مع تحديـد موعـد      التحسينات على معايير المحاسبة الدولية    اته في مسودة عرض بعنوان      إقتراح

 رسـالة   ١٦٠ر مـن    ولقد استلم المجلس أكث   . ٢٠٠٢ سبتمبر ١٦ المالحظات في    ستالمنهائي إل 
  .مالحظات بشأن مسودة العرض

 
وبما أن نية المجلس لم تتمثل في إعادة دراسة المنهج األساسي لمحاسبة المخزون الموضوعة من                 ٣ إستنتاج

ات ال يتناول المتطلبات الواردة فـي معيـار         ستنتاج فإن أساس اإل   ،٢ قبل معيار المحاسبة الدولي   
  .المجلس بإعادة دراستها التي لم يقم ٢المحاسبة الدولي 

  

  نطاق ال
  

  اإلشارة إلى نظام التكلفة التاريخية
  

 إلـى   ٢  أشار كل من الهدف ونطاق التطبيق في النسخة السابقة من معيـار المحاسـبة الـدولي                   ٤ إستنتاج
وقد فسر البعض تلك العبارة على      ". المعالجة المحاسبية للمخزون بموجب نظام التكلفة التاريخية      "

ني أن المعيار ينطبق فقط بموجب نظام التكلفة التاريخية ويسمح للمنشآت بخيـار تطبيـق               أنها تع 
  .أسس قياس أخرى، على سبيل المثال القيمة العادلة

  
، ينتج عنه تطبيق غيـر      معيناً خياراً  قرر المجلس أنه يمكن النظر إلى هذه العبارة على أنها تتيح              ٥ إستنتاج

في سياق نظام التكلفة التاريخية في محاسـبة        "لمجلس بحذف عبارة    وبالتالي قام ا  . متسق للمعيار 
لبيان أن المعيار ينطبق على كافة المخزونات التي ال يتم إعفاؤها بشكل محـدد مـن                " المخزون

  .نطاق تطبيقه
 

  مخزون التجار والوسطاء
  

جـات الغابـات     مخزون غير منتجي المنتجات الزراعيـة ومنت       إستثناءت مسودة العرض    إقترح  ٦ إستنتاج

والمعادن الخام من نطاق تطبيق المعيار إلى الحد الذي يتم فيه قياس هذه المخزونـات بـصافي                 
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إال أن البعض لم يوافق على هذا اإلعفـاء   . القيمة القابلة للتحقيق وفقاً للممارسات الصناعية الثابتة      

  -:من النطاق لألسباب التالية

  ؛كافة أنواع المخزون الخاص بالتجار والوسطاءينبغي أن ينطبق اإلعفاء من النطاق على   )أ (

تتمثل الممارسة القائمة التي ينبغي على التجار والوسطاء إتباعها في منهج تسويق العالمة  )ب (
  ؛ و من تقييم هذا المخزون بصافي القيمة القابلة للتحقيقبدالً

 ٢محاسبة الدولي ال تعتير اإلرشادات حول صافي القيمة القابلة للتحقيق الواردة في معيار ال  )ج (
  .مناسبة لتقييم مخزون التجار والوسطاء

  

لذلك قرر أنه ينبغي أن ال ينطبق المعيار علـى قيـاس            .   وجد المجلس أن هذه المالحظات مقنعة       ٧ إستنتاج
  -:المخزون الخاص باألفراد التاليين

دن منتجي المنتجات الزراعية ومنتجات الغابات واإلنتاج الزراعي بعد الحصاد والمعا  )أ (
كما هو الحال (والمنتجات المعدنية إلى الحد الذي يتم فيه قياسها بصافي القيمة القابلة للتحقيق 

  ، أو)٢في النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي

 منها التكاليف حتى مطروحاًتجار ووسطاء السلع عندما يتم قياس مخزونهم بالقيمة العادلة  )ب (
 .البيع

  
 كذلك أن قياس أثر المخزون على ربح أو خسارة الفترة ينبغـي أن ينـسجم مـع                  قرر المجلس    ٨ إستنتاج

، يتطلـب   )ب(أو  ) أ(وبالتالي لتطبيق البند    . خاصية قياس المخزون الذي من أجله يسمح باإلعفاء       
ويعتقـد  . المعيار تضمين التغييرات في المبلغ المعترف به للمخزون في ربح أو خسارة الفتـرة             

ستفادة من  إلاسب بشكل محدد في حالة تجار ووسطاء السلع ألنهم يسعون إلى ا           المجلس أن هذا من   
  .تقلبات األسعار والهوامش التجارية

  معادالت التكلفة
  

 معـادالت   - تـساق إلا ١ والتفسير   ٢  أتاح الجمع بين النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي            ٩ إستنتاج
والمتوسط (FIFO)  أوالً يصرف أوالًبين معادالت الوارد  معيناً خياراً التكلفة المختلفة للمخزون

المعالجة البديلة   ((LIFO) أوالً يصرف   أخيراًوطريقة الوارد   ) المعالجة التحليلية (المرجح للتكلفة   
 أخيـراً  طريقة الـوارد     إستخداموقرر المجلس إلغاء البديل المسموح به المتمثل في         ). المسموحة
  .أوالًيصرف 

، وبالتـالي   أوالً أحدث بنود المخزون على أنه يتم بيعها         أوالً يصرف   أخيراًعامل طريقة الوارد     وتُ ١٠ إستنتاج
 تمثيالً عموماًوال تمثل هذه الطريقة     .  بالبنود المتبقية في المخزون كما لو أنها األقدم        إلعترافيتم ا 

  . لتدفقات المخزون الفعليةموثوقاً

 محاولة لمواجهة عجز واضح فـي نمـوذج المحاسـبة           أوالًيصرف   أخيراً تعتبر طريقة الوارد     ١١ إستنتاج
قياس تكلفة مصروف السلع المباعة بالرجوع إلى األسعار المهملة للمخـزون المبـاع،             (التقليدي  

وتحقق الطريقة ذلك عن طريق وضع افتـراض      ). بينما يتم قياس إيراد المبيعات باألسعار الحالية      
  .غير واقعي لتدفق التكاليف

 بمتطلبـات   مـدفوعاً  المـالي    تقرير في ال  أوالً يصرف   أخيراً طريقة الوارد    إستخدام يكون غالباً    ١٢ إستنتاج
 أحدث األسعار التي يـتم      إستخدامالضريبة، ألنه يؤدي إلى حساب تكلفة مصروف السلع المباعة ب         

 بأسلوب يميل   وتخفض هذه الطريقة من األرباح    . ها من اإليراد في تحديد الهامش اإلجمالي      إقتطاع
 المخـزون   إسـتبدال على تكلفة   ) المنخفضة(إلى عكس التأثير الذي يتأتى عن األسعار المتزايدة         

إال أن هذا التأثير يعتمد على العالقة بين أسعار أحدث عمليات شراء المخـزون وتكلفـة                 .المباع
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ثر األسعار المتغيـرة    لذلك، ال تعتبر هذه طريقة منتظمة بحق لتحديد أ        .  في نهاية الفترة   ستبدالإلا
  .على األرباح

 بالمخزون في الميزانية العمومية     إلعتراف إلى ا  أوالً يصرف   أخيراً طريقة الوارد    إستخداميؤدي   ١٣ إستنتاج
 هـذه الطريقـة     إستخدامإال أن   . بمبالغ ترتبط إلى حد ضئيل بمستويات التكلفة الحديثة للمخزون        

المستويات األقـدم    "إستخدامة، ال سيما عندما يفترض      يمكن أن يؤدي إلى تشويه الربح أو الخسار       
 فـي   جداًومن المرجح   .  إلى حد كبير   منخفضاًمن المخزون عندما يكون المخزون      " المحتفظ بها 

  . المخزون الجديد نسبيا لتتلبية الطلب المتزايد على المخزونإستخدامهذه الظروف أنه سيتم 
  

 مميزات فـي بعـض      أوالً يصرف   أخيراً طريقة الوارد    ستخدامإل وقد ناقش بعض المجاوبون أن       ١٤ إستنتاج
وقـد  .  إلى تعديل الربح أو الخسارة الستيعاب التغييرات في األسعار         جزئياًالظروف ألنها تؤدي    

 منهج يؤدي إلى قياس ربـح أو        إستخدامتوصل المجلس إلى أنه من غير المالئم أن يتم السماح ب          
  .لمخزون ألغراض الميزانية العموميةخسارة الفترة ال ينسجم مع قياس ا

  
عتبـارات األمنيـة   إل وجادل آخرون أنه في بعض الصناعات، مثل صناعة النفط والغاز، تتحكم ا        ١٥ إستنتاج

ويناقشون كذلك أنه، في    .  ما تمثل تسعين يوما من المبيعات كحد أدنى        وغالباًبمستويات المخزون   
 أداء المنشأة بشكل أفـضل ألن       أوالً يصرف   أخيراً طريقة الوارد    إستخدامهذه الصناعات، يعكس    

المخزونات المحتفظ بها كمخزون ضمان يعد أقرب إلى األصول طويلة األجل مـن رأس المـال           
  . العامل

  
 لم يقتنع المجلس بهذه المناقشات ألن مخزونات الضمان هذه ال تتطابق مع المستويات التاريخيـة                ١٦ إستنتاج

  .أوالً يصرف أخيراًبموجب حساب طريقة الوارد 
  

 عند قياس نفايـات الفحـم أو   ، على سبيل المثال ، وناقش بعض المجاوبون أنه في بعض الحاالت       ١٧ إستنتاج
أي حين يتم إعادة ملئ حاويات المخزون من خـالل تعـويض            (أكوام الحديد أو الخردة المعدنية      

  .ادي الفعلي للمخزون التدفق المأوالً يصرف أخيراً، تعكس طريقة الوارد )كامل الكمية
  

 توصل المجلس إلى أن تقييم هذا المخزون يتبع منهج مباشر لتحديد التكلفة تتطابق فيه التـدفقات                 ١٨ إستنتاج
  .أوالً يصرف أخيراًالمادية الفعلية مع التكاليف المباشرة، وهي طريقة تختلف عن طريقة الوارد 

  
 بسبب نقص مصداقيتها في تمثيـل       أوالً يصرف   أخيراًرد   طريقة الوا  إستخدام قرر المجلس إلغاء     ١٩ إستنتاج

وال يستثني هذا القرار طرق تكاليف محددة تعكس تدفقات المخزون المـشابهة            . تدفقات المخزون 
   .أوالً يصرف أخيراًلطريقة الوارد 

  
 أوالً يـصرف    أخيـراً  طريقة الـوارد     إستخدامات، يمكن   ختصاصإل أقر المجلس أنه، في بعض ا      ٢٠ إستنتاج

إال أن المجلـس    .  ألغراض المحاسبة  أيضاًألغراض الضريبة فقط إذا كانت تُستخدم تلك الطريقة         
ختيار المعالجـة المحاسـبية    من المفاهيم المناسباً أساساًعتبارات الضريبية ال توفر     إلاستنتج أن ا  

ب األنظمة   معالجة محاسبية أقل مستوى فقط بسب      إستخداممة وأنه من غير المقبول السماح ب      المالئ
وقد يشكل هذا قـضية بالنـسبة لـسلطات الـضريبة           . ات معينة إختصاصوالفوائد الضريبية في    

  .المحلية
  

 وطريقة  أوالً يصرف   أوالً من طريقة الوارد      كالً إستخدام السماح ب  ٢ يتابع معيار المحاسبة الدولي      ٢١ إستنتاج
  .المتوسط المرجح للمخزون القابل للتبادل
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  معترف به كمصروف في الفترةتكلفة المخزون ال

 ٢ت مسودة العرض حذف الفقرات الواردة في النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي              إقترح  ٢٢إستنتاج
التي تطلبت اإلفصاح عن تكلفة المخزون المعترف به كمصروف في الفترة، ألن هذا اإلفـصاح               

  ".عرض البيانات المالية" ١مطلوب في معيار المحاسبة الدولي 

 ال يتطلب بشكل محدد اإلفـصاح عـن   ١وقد الحظ بعض المجاوبون أن معيار المحاسبة الدولي           ٢٣إستنتاج
تكلفة المخزون المعترف به كمصروف في الفترة عند عرض تحليل المصاريف الـذي يـستخدم               

ك قرر  لذل. وقد ناقشوا أن هذه المعلومات مهمة لفهم البيانات المالية        . تصنيفا يرتكز على وظيفتها   
  .٢المجلس أن يقتضي هذا اإلفصاح بشكل محدد في معيار المحاسبة الدولي 
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   ٧ الدولي ةمعيار المحاسب
  

  التدفق النقدي بيان
  

  

ها حتى إصدارتتضمن هذه النسخة التعديالت الناشئة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التي تم  
   . ٢٠٠٨ يناير ١٧تاريخ 

  

لدولية في ديسمبر من قبل لجنة معايير المحاسبة ا" بيانات التدفق النقدي "٧ معيار المحاسبة الدولي إصدارتم 

الصادر في " (بيان التغيرات في المركز المالي "٧وقد حل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي . ١٩٩٢

  ).١٩٧٧أكتوبر 

   

، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية بأن يستمر العمل بكافة المعايير والتفسيرات الصادرة ٢٠٠١وفي إبريل 

  .  سحبهاأووحتى يتم تعديلها / مبموجب الدساتير السابقة ما ل

  

المعايير الدولية إلعداد  والوثائق المرفقة به من خالل ٧ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي 

  -:  التاليةالتقارير المالية

الصادر  ("السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء" ٨معيار المحاسبة الدولي  •

 )٢٠٠٣في ديسمبر 

الصادر في ديسمبر  ("آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية" ٢١معيار المحاسبة الدولي  •

٢٠٠٣( 

 )٢٠٠٦الصادر في نوفمبر  ("القطاعات التشغيلية" ٨المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •

       )٢٠٠٧ي مارس كما هو معدل ف( "قـتراضإلتكاليف ا" ٢٣  الدولي المحاسبة معيار •

  )٢٠٠٧كما هو معدل في سبتمبر " ( ض البيانات المـاليـةرعـ "١ الدولي المحاسبة معيار •

 )٢٠٠٨معدل في يناير (  "والمنفصلة المالية الموحدة البيانات "٢٧  الدولي المحاسبة معيار •
  

 تم تغيير عنوان ،٢٠٠٧ الصادر في ١كنتيجة للتغيرات الحاصة على مصطلحات معيار المحاسبة الدولي 

  " بيان التدفق النقدي"  إلى ٧معيار المحاسبة الدولي 
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  المحتويات 
  الفقرات

   ٧ الدولي همعيار المحاسب
  

  التدفق النقدي اتبيان
  

  الهدف
  ٣ -١    نطاقال

  ٥ -٤    فوائد معلومات التدفق النقدي
  ٩ -٦    تعاريفال

      ٩ -٧    النقد والنقد المعادل 
  ١٧ - ١٠   لنقدي التدفق ابيانعرض 

   ١٥ -١٣    النشاطات التشغيلية
  ١٦    ستثماريةالنشاطات اإل

  ١٧    النشاطات التمويلية
  ٢٠ - ١٨    التقرير عن التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية

  ٢١   التمويليةو إلستثماريةالتقرير عن التدفقات النقدية من النشاطات ا
  ٢٤ - ٢٢     صافي المبالغسأساالتقرير عن التدفقات النقدية على 

  ٢٨ - ٢٥    التدفقات النقدية بالعملة األجنبية
  ٣٤ - ٣١    رباحوتوزيعات األالفائدة 

  ٣٦ - ٣٥    الضرائب على الدخل
  ٣٨ – ٣٧    والزميلة والمشاريع المشتركة ات في الشركات التابعةستثماراإل

   ب٤٢-٣٩   ىالتجارية األخروالمنشآت  الشركات التابعة التغيرات في حصص
   ٤٤ - ٤٣                 العمليات غير النقدية

  ٤٧ - ٤٥  والنقد المعادلمكونات النقد 
   ٥٢ - ٤٨  إفصاحات أخرى

  ٥٤ - ٥٣  تاريخ التطبيق
  المالحق 

   غير المنشأة الماليةلمشروع التدفقات النقدية بيان أ 

   التدفقات النقدية لمنشأة ماليةبيانب 
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تتساوى جميع الفقرات فـي التـأثير       . ٥٤-١مبين في الفقرة    "  التدفق النقدي  بيان" ٧إن معيار المحاسبة الدولي   

 مجلـس معـايير المحاسـبة       يتبناها بلجنة معايير المحاسبة الدولية عندما       ةولكنها تأخذ شكل المعايير الخاص    

دوليـة إلعـداد    مقدمة إلى المعـايير ال    " في سياق الهدف منه      ٧يجب أن ُيقرأ معيار المحاسبة الدولي     . الدولية

السياسات المحاسـبية،     "٨معيار المحاسبة الدولي  " إطار تحضير البيانات المالية وعرضها    " و "ةالتقارير المالي 

 وتطبيق السياسات المحاسـبية فـي غيـاب         ختياراً إل أساسيقدم   "التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء    

  .اإلرشاد الواضح
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  ٧ الدولي همعيار المحاسب
  

    *التدفق النقدي يانب
  

  الهـدف
  

 لتقييم قدرة ساسالمالية باألالبيانات مفيدة في تزويد مستخدمي للمشروع إن معلومات التدفقات النقدية 

.  هذه التدفقات النقديةإستخدامفي المشروع على توليد النقدية وما يعادلها، وحاجات المشروع 

مي القوائم المالية تتطلب تقييماً لقدرة المنشأة على توليد قتصادية التي تتخذ من قبل مستخدإلفالقرارات ا

  .د عملية توليدهايالنقدية وما يعادلها وعلى توقيتها ودرجة تأك

  
والهدف من هذا المعيار هو اإللزام بتوفير المعلومات حول التغيرات التاريخية في النقدية وما يعادلها 

نف التدفقات النقدية خالل الفترة إلى تدفقات من صالذي يالتدفق النقدي وبيان بواسطة للمشروع 

  . والتمويليةإلستثماريةالنشاطات التشغيلية وا

  
   نطاقال
  

لبياناتها التدفق النقدي وفقاً لمتطلبات هذا المعيار، وتقديمها كجزء مكمل بيان إعداد المشروع على  ١

  .الماليةالبيانات المالية ألي فترة تقدم عنها 

  
 الموافق عليه في "قائمة التغيرات في المركز المالي"  ٧محل المعيار المحاسبي الدولي يحل هذا المعيار  ٢

  .١٩٧٧يوليو 

  
وهذه هي . النقدية وما يعادلهاالمشروع فيها ويستخدم ولد يالمالية بالكيفية التي البيانات يهتم مستخدمو  ٣

للمشروع ر إلى النقدية كناتج وعما إذا كان يمكن النظالمشروع الحالة بغض النظر عن طبيعة نشاطات 

تحتاج إلى النقدية ولنفس األسباب جوهرياً رغم اختالف فالمشاريع .  الحال بالنسبة للمنشأة الماليةوكما ه

اتها وتوفير إلتزامدفع لفهي تحتاج إلى النقدية لتسيير عملياتها، و. ية المولدة لإليرادساسنشاطاتها األ

  .التدفق النقديبيان تقديم المشاريع يتطلب هذا المعيار من جميع العوائد للمستثمرين فيها، وعليه 

  
  فوائد معلومات التدفق النقدي

  

 بمعلومات نمستخدميالالمالية، فإنها تزود البيانات قتران مع باقي إلالتدفق النقدي بابيان ستخدم يعندما  ٤

 في ذلك سيولة المنشأة بما(، وهيكلها المالي المشروعتمكنهم من تقييم التغيرات في صافي أصول 

وقدرتها في التأثير على مبالغ التدفقات النقدية وتوقيتها ألجل التكيف مع ) الدينالوفاء بوقدرتها على 

  ة ـعلى توليد النقديالمشروع فمعلومات التدفق النقدي مفيدة في تقييم قدرة . الظروف والفرص المتغيرة

                                                           
بيان "إلى  " بيانات التدفق النقدي  " من   ٧، عدل مجلس معايير المحاسبة الدولية عنوان معيار المحاسبة الدولي           ٢٠٠٧في سبتمبر     *

  . ٢٠٠٧في عام " عرض البيانات المالية" ١نتيجة لمراجعة معيار المحاسبة الدولي " التدفقات النقدية
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ير نماذج لتقدير ومقارنة القيمة الحالية للتدفقات النقدية وما يعادلها، كما تساعد المستخدمين على تطو

ألنها تستبعد اآلثار مشاريع كما تحسن قابلية المقارنة بين تقارير األداء لعدة . مختلفةلمشاريع المستقبلية 

  . المعالجات المحاسبية المختلفة لنفس العمليات واألحداثإستخدامالناجمة عن 
 
التدفقات النقدية ، ودرجة تأكيد وتوقيت، التدفق النقدي التاريخية كمؤشر لمبالغغالباً ما تستخدم معلومات  ٥

 وهي مفيدة كذلك في إختبار دقة التقديرات السابقة للتدفقات النقدية المستقبلية وفحص العالقة .المستقبلية
  .بين الربحية وصافي التدفق النقدي وأثر األسعار المتغيرة

 
 

  تعاريفال
 

 -:ات التالية في هذا المعيار حسب المعاني المحددة أدناهتستخدم المصطلح ٦
 

  

  . وتشمل النقدية الجاهزة والودائع تحت الطلبالنقدية
  

 قصيرة األجل عالية السيولة والتي تكون قابلة للتحول إلى مبالغ اتستثماراإلوهي النقد المعادل 
  .لمخاطر هامة تغير القيمةوهي غير خاضعة من النقد معلومه 

  

  . وهي عبارة عن التدفقات الداخلة والخارجة من النقدية وما يعادلهادفقات النقديةالت
  

 وهي النشاطات الرئيسية لتوليد اإليراد في المنشأة والنشاطات األخرى التي ال النشاطات التشغيلية
  . التمويليةأو ستثماريةتعتبر من النشاطات اإل

  

،  األصول طويلة األجل والتخلص منهاإمتالكة في  وهي النشاطات المتمثلستثماريةالنشاطات اإل
  .ات التي ال تدخل ضمن البنود التي تعادل النقديةستثماروغيرها من اإل

 
 وهي النشاطات التي ينتج عنها تغيرات في حجم ومكونات ملكية رأس المال النشاطات التمويلية

  . التي تقوم بها المنشأةاإلقتراضوعمليات 
 

 دل النقد والنقد المعا
  

ات النقدية قصيرة األجل وليس ألجل لتزامإلجل مواجهة اأمن دالت النقد ابمعحتفاظ عادة بالبنود إليتم ا ٧
ه معادالً للنقدية يجب أن عتبار مؤهالً إلستثمارإل يكون اوألجل أن. خرىاأل األغراض أو ستثماراإل

 .ر هامة بالنسبة للتغير في القيمةيكون قابالً للتحول إلى مبلغ معين من النقدية وال يكون عرضة لمخاط
 ٣  أيه قصير األجلإستحقاقه معادالً للنقد عندما يكون موعد عتبار مؤهالً عادة إلستثمارلذلك يكون اإل

 فتستبعد من النقدية المعادلة حقوق الملكيةات في ستثمارإلأما ا. الحصول عليها أقل من تاريخ أوأشهر 
ة، مثال ذلك حالة شراء أسهم ممتازة خالل فترة قصيرة من تاريخ ما لم تكن في جوهرها، نقدية معادل

  . محددإستردادها وبتاريخ إستحقاق
  

حسابات السحب "ولكن في بعض البلدان تشكل .  نشاطات تمويليةقتراض من البنوك عموماًإليعتبر ا ٨
وفي . المشروعفي  والتي تكون قابلة للسداد عند الطلب جزءاً ال يتجزأ من إدارة النقد "على المكشوف

وتتصف هذه ،  كجزء من النقدية وما يعادلها"حسابات السحب على المكشوف"هذه الحاالت تدخل 
 ."سحب على المكشوف"كونه رصيداً موجباً إلى رصيد من الترتيبات البنكيه غالباً بتذبذب رصيد البنك 

  

لنقدية بسبب أن هذه المكونات تعتبر يستبعد من التدفقات النقدية الحركات بين بنود النقدية وما يعادل ا ٩
 التمويلية، فإدارة أو ستثماريةجزءاً من إدارة النقدية للمنشأة وليس جزءاً من النشاطات التشغيلية واإل

  . النقدية الزائدة في بنود معادلة النقديةإستثمارالنقدية تتضمن 
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  التدفق النقديبيان عرض 
  

ات النقدية خالل الفترة مصنفة حسب النشاطات التشغيلية التدفق النقدي التدفقبيان  يظهريجب أن  ١٠
  . والتمويليةستثماريةإلوا

  
 والتمويلية باألسلوب األكثر مالءمة ستثماريةإل تدفقاته النقدية من النشاطات التشغيلية واالمشروععرض ي ١١

 على فالتصنيف حسب النشاط يوفر معلومات تسمح للمستخدمين تقدير أثر هذه النشاطات. عمالهأل

 هذه المعلومات لتقييم العالقات بين إستخدام كما يمكن للمشروعالمركز المالي ومبلغ النقدية وما يعادلها 

  .تلك النشاطات
  
على سبيل المثال عندما تكون عملية  .قد تشمل عملية واحدة تدفقات نقدية يمكن تصنيفها بأشكال مختلفة ١٢

رض فإنه في هذه الحالة يمكن تصنيف عنصر الفائدة صل القأالفائدة وكال سداد القرض نقداً تتضمن 

  .على أنه نشاط تشغيلي بينما يصنف عنصر سداد أصل القرض على أنه نشاط تمويلي
  

 النشاطات التشغيلية
  

ياً عن المدى الذي ساهمت به أساسيعتبر مبلغ التدفقات النقدية الناشئ عن النشاطات التشغيلية مؤشراً  ١٣

للمشروع، د تدفقات نقدية كافية لسداد الديون، والحفاظ على القدرة التشغيلية  في توليالمشروععمليات 

فالمعلومات عن  .ات جديدة بدون اللجوء لمصادر تمويل خارجيةإستثمار األسهم، والقيام بأرباحودفع 

تنبؤ في ال  قتران مع معلومات أخرىإلالمكونات المحددة للتدفقات النقدية التشغيلية التاريخية مفيدة با

 .بالتدفقات النقدية التشغيلية المستقبلية
 
 .المشروع التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية من النشاطات الرئيسية المنتجة لإليراد في تشتق ١٤

فهي تنتج بشكل عام عن العمليات واألحداث األخرى التي تدخل في تحديد صافي الربح  ،وعليه

  -:ة من العمليات التشغيلية ما يليمن أمثلة التدفقات النقدي. والخسارة
 

 ؛المقبوضات النقدية من بيع السلع وتقديم الخدمات  )أ (
 
  

 ؛خرالمقبوضات النقدية من األتاوات والرسوم والعموالت واإليراد اآل  )ب (
  

 ؛المدفوعات النقدية للموردين مقابل بضائع وخدمات  )ج (
  

  ؛ بالنيابة عنهمأوالمدفوعات النقدية للموظفين   )د (
  

 التأمين مقابل األقساط والمطالبات والدفعات السنوية لمشروععات والمقبوضات النقدية فومدال   ) هـ(
   و؛ومنافع التأمين األخرى

  

ربطها مباشرة ممكناً  يكن المبالغ المستردة منها ما لم أوالمدفوعات النقدية لضرائب الدخل   )و (
  ؛ و والتمويليةستثماريةإلبالنشاطات ا

 

  . اإلتجارأوة لعقود محتفظ بها للتعامل المقبوضات والمدفوعات النقدي  )ز (
  

 
 خسارة تدخل في تحديد صافي أو عنها ربح ينشأ بنود اآلالت قد أحدمثل بيع  بعض العمليات المالية،

 العمليات تعتبر تدفقات نقدية من النشاطات المتعلقة بتلكإال أن التدفقات النقدية  . الخسارةأوالربح 

  .ستثماريةإلا
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تجار، وفي مثل هذه الحالة تشبه هذه إل اأو بأوراق مالية وقروض ألغراض التعامل عالمشروحتفظ يقد  ١٥

وعليه فإن التدفقات النقدية الناشئة عن شراء  .البنود المخزون السلعي المشترى خصيصاً إلعادة البيع

وبالمثل فإن   اإلتجار تصنف على أنها نشاطات تشغيلية،أووبيع األوراق المالية المقتناة لغايات التعامل 

قدمها المنشآت المالية تصنف عادة على أنها نشاطات تشغيلية تالمدفوعات النقدية مقدماً والقروض التي 

  .في ذلك المشروعيراد إلالمنتج لالنشاط الرئيسي صله ب ذاتحيث أنها 
  

 ستثماريةإلالنشاطات ا
  

 ألن هذه أمراً هاماً ستثماريةإلايعتبر اإلفصاح المنفصل عن التدفقات النقدية الناشئة عن النشاطات  ١٦

التدفقات النقدية تمثل مدى ما يدفع من نفقات على الموارد التي تستخدم في توليد دخل وتدفقات نقدية 

 -:ستثماريةإلفيما يلي أمثلة للتدفقات النقدية من النشاطات ا . مستقبلية
 

صول غير الملموسة  والمعدات واألوالمصانعالممتلكات للحصول على المدفوعات النقدية   )أ (

وتشمل هذه المدفوعات تلك العائدة لتكاليف التطوير الرأسمالية . واألصول طويلة األجل األخرى

 ذاتياً؛ بتشييدها يقوم المشروع والمعدات التي والمصانعوالممتلكات 
 

 والمعدات واألصول غير الملموسة واألصول والمصانعالمقبوضات النقدية من بيع الممتلكات   )ب (
 ؛ة األجل األخرىطويل

  

الحصص في و أخرى لمشاريع أدوات دين أوملكية حقوق  أدوات متالكالمدفوعات النقدية إل  )ج (

 تلك المقتناه ألغراض أوعدا المدفوعات لألدوات التي تعتبر معادلة للنقدية (المشاريع المشتركة 

  ؛) اإلتجارأوالتعامل 
  

 الحصص في أواألخرى للمشاريع أدوات دين  أوالملكية حقوق المقبوضات النقدية من بيع أدوات   )د (

 المقتناة ألغراض أوعدا المقبوضات من األدوات التي تعتبر معادلة للنقدية (المشاريع المشتركة 

 ؛) اإلتجارأوالتعامل 
  

 المؤسساتعدا السلفيات والقروض المقدمة من قبل (ألطراف أخرى المقدمه السلفيات والقروض )   هـ    (
  ؛)المالية

  

عدا تلك السلفيات (مقبوضات النقدية من سداد السلفيات والقروض التي قدمت لألطراف األخرىال  )و (

 ؛) الماليةالمؤسساتوالقروض المقدمة من قبل 
  

وعقود التبادل إال عند اقتناء  وعقود الخيار،المسبقه، المدفوعات النقدية للعقود المستقبلية، والعقود   )ز (

 ؛ و عند تصنيف المدفوعات ضمن النشاطات التمويليةأوجار  اإلتأوهذه العقود لغايات التعامل 
  

 وعقود الخيار وعقود التبادل إال عند اقتناء ةالمسبقالمقبوضات النقدية للعقود المستقبلية والعقود   )ح (

  . عند تصنيف النقد المستلم ضمن النشاطات التمويليةأو اإلتجار أوهذه العقود لغايات التعامل 
  

فإن التدفقات النقدية لهذا العقد ،  محددلوضع انه عقد تحوط أساسعن العقد على عندما تتم المحاسبة 

  .تحوطه الذي تم للوضعتصنف بنفس الطريقة التي تصنف بها التدفقات النقدية 
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 النشاطات التمويلية
  

بؤ أن اإلفصاح المستقل عن التدفقات النقدية الناشئة عن النشاطات التمويلية مهم ألنه مفيد في التن ١٧

 في التدفقات النقدية المستقبلية، ومن أمثلة التدفقات النقدية الناشئة المشروعال مبمطالبات مقدمي رأس 

 -:عن النشاطات التمويلية ما يلي
  ؛  أدوات حقوق الملكية األخرىأو األسهم إصدارالمتحصالت النقدية من   )أ (

 

 المشروع؛ رد أسهم أوشراء ل المشروعالمدفوعات النقدية لمالكي   )ب (
  

 والرهونات العقارية، وأوراق الدفع، والقروض،  السنداتإصدارالمتحصالت النقدية من   )ج (
 ؛ األجلة طويلأو ةقصيرتراضات قاإلوغيرها من 

  

 ؛ والمدفوعات النقدية لسداد المبالغ المقترضة  )د (
  

  .المتعلق بعقد تأجير تمويلي القائم لتزامإلالمدفوعات النقدية من قبل المستأجر لتخفيض ا  )هـ(
  

 التقرير عن التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية
  

 -:إما إستخداميجب على المنشأة عرض التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية ب ١٨
  

 الرئيسية إلجمالي المقبوضات الفئات والتي بموجبها يتم اإلفصاح عن ؛الطريقة المباشرة  )أ (

 أو؛ النقدية وإجمالي المدفوعات النقدية
  

 الخسارة بآثار العمليات ذات أو والتي بموجبها يتم تعديل صافي الربح ؛ غير المباشرةالطريقة  )ب (

 مدفوعات نقدية تشغيلية أو مستحقة عن مقبوضات أوالطبيعة غير النقدية وبأية مبالغ مؤجلة 

 المصروف المتعلقة بالتدفقات النقدية أو المستقبل وكذلك بنود الدخل أوفي الماضي 

  .التمويلية أو ستثماريةإلا
  

 توفر ها حيث أن"الطريقة المباشرة" إستخداموتشجع المنشآت على تقديم التقارير عن التدفقات النقدية ب ١٩

الطريقة غير "بمقتضى معلومات يمكن أن تكون مفيدة في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية ال تتوفر 
 الرئيسية إلجمالي الفئاتلى معلومات عن  يمكن الحصول ع"الطريقة المباشرة" إستخدامفعند . "المباشرة

 -:المقبوضات النقدية وإجمالي المدفوعات النقدية إما
 

 أوللمشروع؛ من السجالت المحاسبية   )أ (
  

إيراد الفوائد والدخل المشابه ومصروف الفوائد واألعباء (بتعديل المبيعات وتكلفة المبيعات   )ب (

 -:ئمة الدخل عنوالبنود األخرى في قا) ماليةال للمؤسساتالمشابهة 
  

والذمم المدينة والدائنة ذات العالقة بالنشاط التغيرات أثناء الفترة في المخزون السلعي  )١(

 ؛التشغيلي
  

 ؛ والبنود غير النقدية األخرى )٢(
  

  . تمويليأوي إستثمار لها أثراألخرى التي النقدية البنود  )٣(
  

نشاطات التشغيلية بتعديل صافي الربح يحدد صافي التدفق النقدي من ال ،"الطريقة غير المباشرة"بموجب  ٢٠

 -:نم الخسارة باآلثار أو
ذات العالقة بالنشاط لمخزون السلعي والذمم المدينة والذمم الدائنة ا في أثناء الفترة اتتغيرال  )أ (

 ؛التشغيلي
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 وخسائر أرباحو  والمخصصات والضرائب المؤجلة،اتستهالكإلالبنود غير النقدية مثل ا  )ب (
حصة غير  غير الموزعة من الشركات الزميلة رباح المتحققة واألالعمالت األجنبية غير

 ؛ ومسيطرة
  

  .ي والتمويليستثمارذات األثر اإلاألخرى النقدية جميع البنود   )ج (
  

الطريقة غير "وكأسلوب بديل، يمكن أن يعرض صافي التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية بموجب 
 الدخل والتغيرات التي طرأت بيان في المفصح عنهافات ، وذلك بإظهار اإليرادات والمصرو"المباشرة
  .ذات العالقة النشاط التشغيلي في بنود المخزون السلعي والذمم المدينة والدائنة الفترهخالل 

  

   والتمويليةستثماريةإلالتقرير عن التدفقات النقدية من النشاطات ا
  

جمالي المقبوضات النقدية وإجمالي  الرئيسية إلالفئاتعرض وبشكل منفصل ي أن المشروعيجب على  ٢١
 التدفقات النقدية الواردة  بإستثناء والتمويلية،ستثماريةإل عن النشاطات االتي تنشأالمدفوعات النقدية 

  . صافي المبالغأساسوالتي تعرض على ) ٢٤(و) ٢٢(في الفقرات 
  

  صافيال أساسالتقرير عن التدفقات النقدية على 
  

 والتمويلية التالية على ستثمارية عن النشاطات التشغيلية واإلالتي تنشأية يمكن عرض التدفقات النقد ٢٢
 -:صافيال أساس

 

المقبوضات والمدفوعات النقدية نيابة عن العمالء عندما تمثل هذه التدفقات النقدية نشاطات   )أ (
  و؛العميل بدالً من نشاطات المنشأة

 

 معدل الدوران سريعاً، ومبالغها كبيرة المقبوضات والمدفوعات النقدية للبنود التي يكون فيها  )ب (
 . قصيرةستحقاقاإلوتواريخ 

  

 -:ما يلي) أ (٢٢من أمثلة المدفوعات و المقبوضات النقدية المشار إليها في الفقرة  ٢٣
 

 ؛قبول وسداد الودائع تحت الطلب بالنسبة للبنك  )أ (
 ؛ ويإستثمار مشروعأموال يحتفظ بها لصالح العمالء في   )ب (
  .بالنيابة عن أصحاب العقارات والمدفوعة لهماإليجارات المتحصله   )ج (

  

الدفعات النقدية والتسديدات ) ب(٢٢من أمثلة المقبوضات والمدفوعات النقدية المذكورة في الفقرة 
  -:الخاصة بما يلي

  

 ؛ئتمانإلبطاقات ابعمالء المبالغ األصلية المتعلقة   )أ (
 ؛ و اتستثماراإلشراء وبيع   )ب (
 ثالث شهور إستحقاقمثل تلك القروض التي يكون لها فترة  اإلقتراضات قصير األجل األخرى،  )ج (

  . أقلأو
  

 -: صافيأساسعلى  عن النشاطات التالية لمنشأة مالية التي تنشأيمكن عرض التدفقات النقدية  ٢٤
 

المقبوضات والمدفوعات النقدية بالنسبة لقبول الوادئع وإعادة دفعها والتي يكون لها تاريخ   )أ (
 ؛ محددإستحقاق

 

  ؛ ودائع وسحبها من المنشآت المالية األخرىإيداع الو  )ب (
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  .السلف النقدية والقروض المقدمة للعمالء وإعادة تسديد هذه السلف والقروض  )ج (
 

 التدفقات النقدية بالعملة األجنبية
  

 التي المشروع عملة إستخدام عن عمليات بالعملة األجنبية بالتي تنشأيجب أن تسجل التدفقات النقدية  ٢٥

 سعر إستخدام بالمشروعوذلك بتحويل مبلغ العملة األجنبية إلى عملة  . الماليةياناتهابتنشر بموجبها 

  .في تاريخ التدفق النقديوالعملة األجنبية  عملة التقريرالصرف السائد بين 
  

يجب ترجمة التدفقات النقدية من الشركة التابعة األجنبية حسب سعر الصرف بين عملة التقرير  ٢٦

  .واريخ التدفقات النقديةوالعملة األجنبية بت
  

 ٢١يجب التقرير عن التدفقات النقدية المحددة بعملة أجنبية بأسلوب منسجم مع المعيار المحاسبي الدولي  ٢٧

 معدل صرف يقارب سعر إستخدام وهذا يسمح ب." التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبيةآثار "

 لسعر الصرف لفترة معينة يمكن أن يستخدم المتوسط المرجحفإن فعلى سبيل المثال . الصرف الفعلي

إال أن المعيار .  لترجمة التدفقات النقدية للشركة التابعة األجنبيةأولتسجيل عمليات بالعملة األجنبية 

 عند ترجمة في نهاية فترة إعداد التقارير معدل الصرف إستخدامال يسمح ب ٢١المحاسبي الدولي 

  .ألجنبيةالتدفقات النقدية للشركة التابعة ا
  

 عن التغيرات في معدالت صرف العملة األجنبية التي تنشأ والخسائر غير المحققة رباحال تعتبر األ ٢٨

ولكن يجري التقرير عن آثار التغيرات في سعر الصرف للعملة األجنبية عن النقدية وما . تدفقات نقدية

ت النقدية بهدف مطابقة أرصدة النقدية  التي تستحق بعملة أجنبية في قائمة التدفقاأويعادلها المحتفظ بها 

ويعرض هذا المبلغ بشكل منفصل عن التدفقات النقدية من . وما يعادلها بين أول الفترة ونهايتها

 لو تم التقرير عن كماإن وجدت ، ويتضمن الفروقات،  والتمويليةستثماريةإلالنشاطات التشغيلية وا

  .هاية الفترة المالية أسعار الصرف في نأساسالتدفقات النقدية على 
  

 ]  تم إلغائها[ ٢٩
 
  ] تم إلغائها[ ٣٠
 

 رباحوتوزيعات األالفائدة 
  

وتوزيعات يجب اإلفصاح بشكل منفصل عن كل التدفقات النقدية المقبوضه والمدفوعة من الفوائد  ٣١

 أو ويجب أن يصنف كل منها بأسلوب ثابت من فترة ألخرى، على أنها نشاطات تشغيلية رباحاأل

  . تمويليةأو إستثمارية
 
 تم اإلعتراف التدفقات النقدية سواء بيانيتم اإلفصاح عن المبلغ الكلي للفائدة المدفوعة خالل الفترة في  ٣٢

 تم رسملتها حسب المعالجة البديلة المسموح بها بموجب أو الربح أو الخسارةبالفائدة كمصروف في 

 ."قتراضإلتكاليف ا "،٢٣المعيار المحاسبي الدولي 
  

 المقبوضة عادة على أنها تدفقات نقدية تشغيلية رباحوتوزيعات األنيف الفائدة المدفوعة والفائدة يتم تص ٣٣

إال أنه ال يوجد إجماع في الرأي بالنسبة لتصنيف هذه التدفقات النقدية من قبل ، بالنسبة للمنشآت المالية

أنها   المقبوضة علىرباحوتوزيعات األيمكن تصنيف الفائدة المدفوعة والفائدة  . األخرىالمشاريع

يمكن تصنيف الفائدة لذلك، وكبديل ،  الخسارةأوتدفقات نقدية تشغيلية ألنها تدخل في تحديد صافي الربح 

 إستثماريةوتدفقات نقدية ،  المقبوضة على أنها تدفقات نقدية تمويليةرباحوتوزيعات األالمدفوعة والفائدة 

  .اتستثمارعلى الموارد المالية وعوائد لإلعلى التوالي ألنها تعتبر تكاليف للحصول 
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 المدفوعة كتدفق نقدي تمويلي ألنها تعتبر تكلفة للحصول على الموارد رباحتوزيعات األيمكن تصنيف  ٣٤
 المدفوعة على أنها إحدى مكونات التدفقات النقدية رباحتوزيعات األ يمكن تصنيف لذلكوكبديل . المالية

 على دفع المشروع المالية على تحديد قدرة البياناتجل مساعدة مستخدمي أمن النشاطات التشغيلية من 
  .   من خالل التدفقات النقدية التشغيليةرباحتوزيعات األ

  

 الضرائب على الدخل
  

ويجب . المدفوعةالدخل يجب اإلفصاح بشكل منفصل عن التدفقات النقدية الناشئة عن ضرائب  ٣٥
 إستثمارية بشكل محدد على أنها نشاطات يفهاية، ما لم يتم تعرتصنيفها كتدفقات من النشاطات التشغيل

 . تمويليةأو
  
 أو عنها تدفقات نقدية تصنف على أنها نشاطات تشغيلية ينتجتنشأ الضرائب على الدخل عن عمليات  ٣٦

 وبينما يمكن تحديد مصروف الضريبة وربطه بالنشاطات . التدفقات النقديةبيان تمويلية في أو إستثمارية
 النشاطات التمويلية، فإن التدفق النقدي المرتبط بالضريبة غالباً ما يكون من الصعب أو ستثماريةإلا

وعليه . يةساسعملياً تحديده ويمكن أن ينشأ في فترة مختلفة عن فترة حدوث التدفقات النقدية للعملية األ
ولكن عندما يكون من  .يليةفإن الضرائب المدفوعة عادة ما تصنف على أنها تدفقات من العمليات التشغ

الممكن عملياً تحديد التدفق النقدي للضريبة وربطه مع عملية معينة إفراديه ينجم عنها تدفقات نقدية 
 تمويلية فإن التدفق النقدي من الضرائب في هذه الحالة أو إستثماريةتصنف على أنها من نشاطات 

وعندما توزع التدفقات النقدية من . اسب تمويلي حسب ما هو منأوي إستثماريصنف على أنه نشاط 
 من النشاطات فإنه يجب اإلفصاح عن المبلغ الكلي للضريبة ه واحدفئةالضرائب على أكثر من 

  .المدفوعة
 

 ات في الشركات التابعة والزميلة والمشاريع المشتركةستثمارإلا
  

 طريقة حقوق الملكية إستخدام أساس تابعة على أوات في شركة زميلة ستثمارعندما تتم المحاسبة عن اإل ٣٧

 بيان التكلفة يقوم المستثمر بإدراج التدفقات النقدية بينه وبين الشركة المستثمر بها فقط عند عرض أو

  . والسلفرباحتوزيعات األعلى سبيل المثال، عن . التدفق النقدي
  

، ٣١بي الدولي أنظر المعيار المحاس"سيطر عليها مشاركتاً ظهر حصته في منشأة ي الذي المشروع ٣٨

، والتي تستخدم طريقة التوحيد النسبي، تدخل ضمن قائمتها الموحدة "ةالحصص في المشاريع المشترك"
صدر ي والمشروع الذي. للتدفقات النقدية حصتها النسبية في التدفقات النقدية للمنشأة المملوكة بالمشاركة

 للتدفق النقدي التدفقات بيانها تدخل في  طريقة حقوق الملكيةإستخدامتقريراً عن مثل هذه المصلحة ب

 المقبوضات أووكذلك التوزيعات والمدفوعات ، ها في المنشأة المملوكة بالمشاركةإستثمارالنقدية بمقدار 

  .األخرى بينها وبين المنشأة المملوكة بالمشاركة
  

 التجارية األخرىوالمنشآت  الشركات التابعة التغيرات في حصص
  

 الشركات التابعة حصول أو فقدان السيطرة على منالي للتدفقات النقدية الناشئة إن المجموع اإلجم ٣٩
وغيرها من منشآت األعمال األخرى يجب أن تعرض بشكل منفصل وتصنف على أنها نشاطات 

  .إستثمارية
  

 الحصول أو فقدان السيطرة اإلفصاح، وبشكل إجمالي، بالنسبة لكل من عمليات المشروعيجب على  ٤٠

  -: األعمال األخرى خالل الفترة عن كل مما يليوحدات غيرها من أولتابعة للشركات ا

  ؛إجمالي المبلغ المدفوع أو المقبوض  )أ (
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 ؛جزء من المبلغ الذي يتألف من النقد أو معادل النقد  )ب (
ة مبلغ النقد أو النقد المعادل في الشركات التابعة أو مؤسسات األعمال األخرى التي تم السيطر  )ج (

 لسيطرة عليها؛ وعليها أو فقدان ا
مبلغ األصول واإللتزامات عدا النقد أو النقد المعادل في الشركات التابعة أو مؤسسات األعمال   )د (

 . األخرى التي تم السيطرة عليها أو فقدان السيطرة عليها، مع تلخيص كل فئة رئيسية على حدة
  
 أو الشركات التابعة لسيطرة على  ال أو فقدانللحصوإن العرض المنفصل آلثار التدفقات النقدية بالنسبة  ٤١

ات لتزامواإل األعمال األخرى كبنود إفراديه باإلضافة لإلفصاح المنفصل عن مبالغ األصول وحدات
النشاطات  المستبعده، يساعد في تمييز هذه التدفقات النقدية عن التدفقات النقدية الناجمه عن أوالمشتراه 

 فقدان السيطرةآثار التدفقات النقدية الناتجة عن طرح وال يتم . رى والتمويلية األخستثماريةإلالتشغيلية وا
  .الحصول على السيطرةمن تلك اآلثار الناتجة عن 

  
يتم اإلبالغ عن المبلغ التراكمي للنقد المدفوع أو المقبوض كعوض نقدي مقابل الحصول على السيطرة  ٤٢

ة عليها في بيان صافي التدفقات النقدية الشركات التابعة أو مؤسسات األعمال األخرى أو فقدان السيطر
للنقد والنقد المعادل الذي تم شراؤه أو التصرف به كجزء من هذه المعامالت أو األحداث أو التغيرات 

  . في الظروف
  
يتم تصنيف التدفقات النقدية الناتجة عن التغيرات في حصص الملكية في الشركة التابعة التي ال تـؤدي                  . أ٤٢

  . يطرة على أنها تدفقات نقدية من نشاطات التمويلإلى فقدان الس
  
يتم محاسبة التغيرات في حصص الملكية في الشركة التابعة التي ال تؤدي إلى فقدان الـسيطرة، مثـل                  . ب٤٢

الشراء أو البيع الالحق ألدوات حقوق الملكية في الشركة التابعة من قبـل الـشركة األم، علـى أنهـا                    
كما تـم   " (المالية الموحدة والمنفصلة   البيانات "٢٧ معيار المحاسبة الدولي     أنظر(معامالت حقوق ملكية    

وعليه، تم تصنيف التدفقات النقدية الناتجة بنفس الطريقـة مثـل المعـامالت             ). ٢٠٠٨تعديله في عام    
  . ١٧األخرى مع المالكين المذكورة في الفقرة 

  
 العمليات غير النقدية

  

 ما يعادلها يجب أن تستبعد من أو النقدية إستخداميلية التي ال تتطلب  والتموستثماريةإلإن العمليات ا ٤٣
التدفقات النقدية ويجب اإلفصاح عن مثل هذه العمليات في مكان آخر في القوائم المالية وبطريقة بيان 

  . والتمويليةستثماريةاإلتوفر كل المعلومات المتعلقة بهذه النشاطات 
  
 والتمويلية ال يكون لها أثر مباشر على التدفقات النقدية الجارية ماريةستثإلهناك العديد من النشاطات ا ٤٤

 العمليات غير النقدية من إستبعادإن . المشروعبالرغم أنها تؤثر على رأس المال وهيكل األصول في 
ي  التدفقات النقدية حيث أن هذه البنود ال تتضمن تدفقات نقدية فبيان التدفقات النقدية يتفق مع هدف بيان

 -:من أمثلة العمليات غير النقدية ما يلي. الفترة الجارية
  

 عن طريق عقود التأجير أوات المباشرة لتزامإل األصول إما بواسطة الشراء وتحمل اإمتالك  )أ (
 ة؛التمويلي

 

 ؛ و أسهم مقابل ثمن الشراءإصدار ما بواسطة مشروع إمتالك  )ب (
  

  .تحويل المديونية إلى حقوق ملكية  )ج (
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 قد المعادلوالن مكونات النقد
  

يجب على المنشأة اإلفصاح عن مكونات النقدية وما يعادلها ويجب أن تعرض تسوية بين المبالغ في  ٤٥
 .في بيان المركز المالي التدفقات النقدية مع البنود المقابلة لها في بيان

  
المعيار  بلتزامإلفي ضوء تعدد ممارسات إدارة النقدية والترتيبات المصرفية حول العالم، ومن أجل ا ٤٦

 يطبقها اإلفصاح عن السياسة التي المشروعيجب على ، "ةعرض البيانات المالي" ١المحاسبي الدولي

 .ابالنسبة لتحديد مكونات النقدية وما يعادله
  
فمثالً يتم اإلفصاح عن  يجب اإلفصاح عن تأثير أي تغير في سياسة تحديد مكونات النقدية وما يعادلها، ٤٧

 في ستثمارت في السابق على أنها جزء من محفظة اإلإعتبرت المالية والتي التغير في تصنيف األدوا

السياسات المحاسبية، التغيرات في " ٨بموجب المعيار المحاسبي الدوليللمشروع، األوراق المالية 
  ."التقديرات المحاسبية واألخطاء

  

 إفصاحات أخرى
  

 وما يعادلها  الهامة األرصدة النقدية اإلفصاح، مع تعليق من اإلدارة، عن مبلغالمشروعيجب على  ٤٨

 . من قبل المجموعةلإلستعمال وغير المتوفرة المشروعحتفظ بها يالتي 
  

 غير متوفرة المشروعحتفظ بها يهناك ظروف متعددة تكون فيها أرصدة النقدية وما يعادلها التي  ٤٩

تي تحتفظ بها الشركة التابعة أرصدة النقدية وما يعادلها الذلك من أمثلة .  من قبل المجموعةلإلستعمال

 قيود قانونية مطبقة عندما تكون مثل هذه األرصدة غير أووالتي تعمل في بلد أجنبي حيث توجد رقابه 

 .األخرى الشركات التابعة أومتوفره لإلستعمال العام من قبل الشركة األم 
 
تفهم المركز المالي وسيولة يمكن أن تكون هناك معلومات إضافية مالئمة لمستخدمي القوائم المالية ل ٥٠

 اإلدارة، يعد أمراً مرغوباً به ويمكن مالحظاتإن اإلفصاح عن هذه المعلومات باإلضافة إلى . المشروع

 -:أن يشمل
  

 غير المسحوبة والتي يمكن أن تكون متوفرة ألغراض النشاطات اإلئتمانيةمبالغ التسهيالت   )أ (

 ؛ هذه التسهيالتإستخدامالية مع بيان أية قيود على  رأسماتإلتزام لسداد أوالتشغيلية المستقبلية 
 

 والتمويلية المتعلقة ستثماريةواإلالمبالغ اإلجمالية للتدفقات النقدية من كل من النشاطات التشغيلية   )ب (

 ؛التجميع الجزئي طريقة إستخدام في المشاريع المشتركة والمفصح عنها بالمشروعبحصة 
  

دية التي تمثل زيادات في الطاقة اإلنتاجية مفصولة عن تلك التدفقات المبالغ اإلجمالية للتدفقات النق  )ج (

 ؛ والنقدية المطلوبة للمحافظة على الطاقة اإلنتاجية
  

من القطاعات والتمويلية لكل  ،ستثماريةمبالغ التدفقات النقدية الناجمة عن النشاطات التشغيلية واإل  )د (

  )."اعات التشغيليةالقط" ٨أنظر المعيار المحاسبي الدولي (التقريرية 
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يعتبر اإلفصاح المنفصل للتدفقات النقدية التي تمثل زيادة في الطاقة التشغيلية والتدفقات النقدية المطلوبة  ٥١

 المشروع المالية لتقرير ما إذا كان البياناتللمحافظة على الطاقة اإلنتاجية مفيدة في مساعدة مستخدمي 

 ستثمارإلقوم باي ال الذي فالمشروع. محافظة على الطاقة التشغيلية بشكل مالئم بالنسبة للستثمارإلقوم باي

عرض ربحيته المستقبلية للخطر من أجل السيولة يبشكل مالئم للمحافظة على الطاقة التشغيلية يمكن أن 

  . لمالكي المنشأةرباحالجارية وتوزيعات األ
  
القوائم المالية في الحصول على ن القطاعات يساعد مستخدمي ـاح عن التدفقات النقدية مـإن اإلفص ٥٢

 ككل وتلك المتعلقة بأجزائها ومدى توافر وتنوع للمشروعفهم أفضل للعالقة بين التدفقات النقدية 
  .التدفقات النقدية من القطاعات

  

 تاريخ التطبيق
  

ير  ينا١ المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ في البياناتيطبق هذا المعيار المحاسبي الدولي على  ٥٣
 . ما بعد ذلك التاريخأو ١٩٩٤

 
 وأضاف الفقرات ٤٢-٣٩الفقرات ) ٢٠٠٨كما تم تعديله في عام  (٢٧عدل معيار المحاسبة الدولي  ٥٤

 يوليو ١ويجب على المنشأة تطبيق هذه التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في . ب٤٢أ و٤٢

كما تم تعديله في عام  (٢٧حاسبة الدولي وإذا قامت المنشأة بتطبيق معيار الم.  أو بعد ذلك٢٠٠٩

  . لفترة سابقة، فينبغي تطبيق التعديالت بأثر رجعي) ٢٠٠٨
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 أالملحق 
  

  غير المنشأة الماليةلمشروع النقدي ات التدفقبيان
 

 . هذا المعيارإن هذا الملحق توضيحي فقط وال يشكل جزءاً من
  
  

مبالغ المقابلة عن الفترة السابقة مطلوب تقديمها طبقاً إن ال. تظهر األمثلة مبالغ الفترة الحالية فقط  ١

  ."الماليةعرض البيانات " ١للمعيار المحاسبي الدولي 
  

 التدفقات بيان إشتقاق كيفية لتوضيح وبيان المركز المالي  الشامل الدخلبيانتم إعطاء معلومات من   ٢

بيان المركز  أو  الشامل الدخلبيان من  أياًلم يقدم "وغير المباشرة" "المباشرة"النقدية وبالطريقتين 

  .متطلبات اإلفصاح والعرض في معايير المحاسبة الدوليةوفقاً لالماالي 
  

  - : التدفقات النقديةبيانإن المعلومات اإلضافية التالية هي أيضاً مالئمة ألعداد   ٣
  

و  لعادلة لألصول وكانت القيم السوقية ا.٥٩٠ جميع أسهم الشركة التابعة بمبلغ إمتالكلقد تم  •

 -:ات المشتراة على النحو التاليلتزاماإل
  

  ١٠٠          المخزون السلعي
  ١٠٠          الذمم المدينة

  ٤٠            النقدية

  ٦٥٠       والمعداتوالمصانعالممتلكات 

  ١٠٠        الذمم الدائنة التجارية

  ٢٠٠         ديون طويلة األجل
  

  أخرى تم٢٥٠ل العادية ومبلغ  أسهم رأس الماإصدار من ٢٥٠لقد تم الحصول على مبلغ  •
  .الحصول عليها من اقتراض طويل األجل

  

خالل الفترة ١٠٠ كما دفع مبلغ . خالل الفترة١٧٠ دفع منها ٤٠٠كان مبلغ مصروف الفائدة  •

  .كمصروف فائدة يخص فترة سابقة
  

 .١,٢٠٠سهم المدفوعة مبلغ  األأرباحبلغت  •
  

 أدرجتخالل الفترة .  على التوالي٤٠٠ و١,٠٠٠تها  الضريبة في بداية الفترة ونهايإلتزامكان    •

  .١٠٠ المقبوضة رباحوبلغت الضرائب المستقطعة عن األ. ٢٠٠ضرائب إضافية قدرها 
  

 ومعدات بتكلفة إجمالية مقدارها ومصانعت المجموعة خالل الفترة المحاسبية ممتلكات إمتلك •

 نقداً ٣٥٠ كما تم دفع مبلغ . أشتريت بواسطة عقود تأجير تمويلية٩٠٠ منها مبلغ ١,٢٥٠
  . ومعداتومصانعلشراء ممتلكات 

  

  .٢٠ ه مقابل مبلغ قدر٦٠ها إستهالك ومجمع ٨٠تم بيع معدات مصنع تكلفتها األصلية  •
  

 على فائدة مستحقة القبض قدرها ٢×٢٠تضمن رصيد حساب الذمم المدينة في نهاية سنة  •

١٠٠.  
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  ) أ(٢×٢٠  في الموحد للفترة المنتهية الشامل الدخلبيان

  ٣٠,٦٥٠                    المبيعات
  )    ٢٦,٠٠٠(                  تكلفة المبيعات
  ٤,٦٥٠                    مجمل الربح

  )٤٥٠(                  ستهالكإلا
  )٩١٠(              المصاريف البيعية واإلدارية

  )٤٠٠(                  مصروف الفائدة
  ٥٠٠                   ستثمار اإلدخل

  )٤٠(              خسارة صرف عمالت أجنبية
  ٣,٣٥٠              الربح قبل الضريبة

  )٣٠٠(                  ضريبة الدخل
  ٣,٠٥٠                        الربح

  

  ٢× ٢٠ال تعترف الشركة بأي جزء من مكونات الدخل الشامل في الفترة التي تنتهي في 

  
  ٢×٢٠ الموحدة كما في نهاية بيان المركز المالي

  

١×٢٠      ٢×٢٠  
                    األصول

  ١٦٠      ٢٣٠           هاالنقدية وما يعادل
  ١,٢٠٠      ١,٩٠٠            الذمم المدينة
  ١,٩٥٠              ١,٠٠٠             المخزون
  ٢,٥٠٠              ٢,٥٠٠            إستثماريةمحفظة 

     ١,٩١٠                ٣,٧٣٠   والمعدات بالتكلفةوالمصانعالممتلكات 

  )١,٠٦٠(       )١,٤٥٠(       المتراكمستهالكإلا
  ٨٥٠       ٢,٢٨٠      صافيال -  والمعداتصانعوالمالممتلكات 

     ٦,٦٦٠      ٧,٩١٠            مجموع األصول
  

  اتلتزاماإل
  ١,٨٩٠      ٢٥٠            الذمم الدائنة

  ١٠٠      ٢٣٠          فائدة مستحقة الدفع
  ١,٠٠٠      ٤٠٠         ضرائب دخل مستحقة الدفع

  ١,٠٤٠      ٢,٣٠٠          ديون طويلة األجل
  ٤,٠٣٠      ٣,١٨٠          اتلتزامإلمجموع ا

  

  حقوق المساهمين
   ١,٢٥٠      ١,٥٠٠            رأس المال

  ١,٣٨٠      ٢,٢٣٠             مدورةأرباح
  ٢,٦٣٠      ٤,٧٣٠          مجموع حقوق المساهمين

  ٦,٦٦٠      ٧,٩١٠      ات وحقوق المساهمينلتزامإلمجموع ا
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  ))أ(١٨ فقرة ("بالطريقة المباشرة" التدفق النقدي بيان
  

٢×٢٠  

          ن النشاطات التشغيليةالتدفقات النقدية م

   ٣٠,١٥٠        متحصالت نقدية من العمالء

  )٢٧,٦٠٠(       مدفوعات نقدية للموردين والموظفين

  ٢,٥٥٠          النقدية الناتجة من العمليات

  )٢٧٠(            فائدة مدفوعة

  )٩٠٠(          ضريبة دخل مدفوعة

  
  ١,٣٨٠            صافي النقدية من النشاطات التشغيلية

  

  ستثماريةإللنقدية من النشاطات االتدفقات ا

  ، بعد طرح النقدية المشتراة)×( الشركة التابعة إمتالك

  )٥٥٠(            )إيضاح أ(     

  )٣٥٠(     )إيضاح ب( ومعدات ومصانعشراء ممتلكات 

  ٢٠           متحصالت من بيع معدات

  ٢٠٠             فائدة مقبوضة

  ٢٠٠           سهم مقبوضة أ أرباح

  
  )٤٨٠(          ستثماريةإلمة في النشاطات اصافي النقدية المستخد

  

  التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية

  ٢٥٠        أسهم رأس المالإصدارمتحصالت من 

  ٢٥٠       قتراض طويل األجلإلمتحصالت من ا

  )٩٠(      ات عقد إيجار تمويليإلتزاممدفوعات 

  )١,٢٠٠(          )أ( أسهم مدفوعة أرباح

  
  )٧٩٠(          ي النشاطات التمويليةصافي النقدية المستخدمة ف

  

  ١١٠             صافي الزيادة في النقدية وما يعادلها

  ١٢٠           )إيضاح ج(النقدية وما يعادلها في بداية الفترة 

  ٢٣٠           )إيضاح ج(النقدية وما يعادلها في نهاية الفترة 
  

  .يمكن إظهارها كتدفق نقدي تشغيلي) أ(
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  ))ب(١٨فقرة  ("ة غير المباشرةبالطريق"قائمة التدفق النقدي 
  

٢×٢٠  
         التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية

  ٣,٣٥٠            صافي الربح قبل الضرائب

  :تعديالت عن

  ٤٥٠              ستهالكإلا

  ٤٠           خسارة صرف عمالت أجنبية

  )٥٠٠(            اتستثمار اإلدخل

  ٤٠٠            مصروف الفائدة

      ٣,٧٤٠  

  )٥٠٠(        واألخرى ينة التجارية الزيادة في الذمم المد

  ١,٠٥٠            النقص في المخزون

  )١,٧٤٠(          النقص في الدائنون التجاريون

  ٢,٥٥٠            النقدية الناتجة من العمليات

  )٢٧٠(              الفائدة المدفوعة

  )٩٠٠(            ضريبة الدخل المدفوعة
  

  ١,٣٨٠              صافي النقدية من النشاطات التشغيلية
  

  ستثماريةإلات النقدية من النشاطات االتدفق

    )٥٥٠(    )إيضاح أ(بعد طرح النقدية المشتراة ) ×( الشركة التابعة إمتالك

  )٣٥٠(        )إيضاح ب(  ومعداتومصانعشراء ممتلكات 

  ٢٠            متحصالت من بيع معدات

  ٢٠٠              الفائدة المقبوضة

  ٢٠٠             األسهم المقبوضةأرباح
  

  )٤٨٠(          ستثماريةتخدمة في النشاطات اإلصافي النقدية المس
  

  التدفقات النقدية من النشاطات التمويليه

  ٢٥٠         أسهم رأس المال إصدارالمتحصالت من 

  ٢٥٠        قتراض طويل األجلإلالمتحصالت من ا

  )٩٠(         يجار تمويليإات عقد إلتزاممدفوعات 
  )١,٢٠٠(            )أ( األسهم المدفوعة  أرباح

  

  )٧٩٠(           قدية المستخدمة في النشاطات التمويليةصافي الن
  

  ١١٠             صافي الزيادة في النقدية وما يعادلها

  ١٢٠            )إيضاح ج(النقدية وما يعادلها في أول الفترة 

  ٢٣٠           )إيضاح ج(النقدية وما يعادلها في آخر الفترة 
    

  .يمكن إظهارها كتدفق نقدي تشغيلي) أ(
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  )"غير المباشرة" و"المباشرة"الطريقتين ( التدفقات النقدية يانبإيضاحات حول 
  

 الشركة التابعةالحصول على السيطرة على   .أ
  

ات إللتزاموكانت القيم العادلة لألصول وا.  على السيطرةخالل الفترة) ×(المجموعة الشركة حصلت 

  -:المشتراه كما يلي
  

  ٤٠                  نقدية

  ١٠٠                 مخزون 

  ١٠٠                ةذمم مدين

  ٦٥٠               ومعداتومصانعممتلكات 

  )١٠٠(                دائنون تجاريون

  )٢٠٠(                دين طويل األجل

  ٥٩٠             المدفوعة نقداًإجمالي سعر الشراء

  )٤٠(          )×(في شركة الممتلكة  النقدية يطرح

  ٥٥٠  راةالتابعة بعد طرح النقدية المشت الحصول على التدفق النقدي المستخدم في 
  

   ومعداتومصانعممتلكات   .ب
  

 تم تملكها ٩٠٠ منها ١٢٥٠ ومعدات بكلفة إجمالية قدرها ومصانعشترت المجموعة أثناء الفترة ممتلكات إ

  . والمعداتوالمصانعلشراء الممتلكات نقداً  ٣٥٠وقد تم دفع مبلغ  .بواسطة عقد إيجار تمويلي
  

 النقدية وما يعادلها  .ج
  

ات في أدوات ستثمارإلرصدة لدى البنوك، واألما يعادلها من النقدية في الصندوق واتتكون النقدية و

 في بيان المركز  التدفق النقدي من مبالغ بيان النقدية وما يعادلها الظاهرة في وتتألف. السوق النقدية

  :التاليةالمالي 

٢×٢٠      ١×٢٠  

  ٤٠      ٢٥      النقدية في الصندوق وأرصدة في البنوك

  ١٩٠      ١٣٥          ات قصير األجلإستثمار

  ٢٣٠      ١٦٠      النقدية وما يعادلها كما تم التقرير عنها سابقاً

  -      )٤٠(        أثر التغيرات في أسعار الصرف

  ٢٣٠      ١٢٠      إعادة عرضهاالنقدية وما يعادلها كما تم 
  

 
 محتفظ بها لدى الشركة ١٠٠ البنوك مقدارها لدىتحتوي النقدية وما يعادلها في نهاية الفترة على ودائع 

  .التابعة وهي غير قابلة للتحويل بحرية للشركة القابضة بسبب قيود على تحويل العمالت
  

 منها فقط للتوسع في ٧٠٠ إستخداميمكن  ٢,٠٠٠للمجموعة تسهيالت ائتمانية غير مسحوبة قدرها 
  .المستقبل
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  معلومات عن القطاعات   .د
  المجموع   قطاع ب    قطاع أ            

  -:التدفقات النقدية من 

  ١,٣٨٠    )١٤٠(    ١,٥٢٠        النشاطات التشغيلية

  )٤٨٠(    ١٦٠    )٦٤٠(        ستثماريةالنشاطات اإل

  )٧٩٠(    )٢٢٠(    )٥٧٠(        النشاطات التمويلية

  

            ١١٠    )٢٠٠(    ٣١٠  

  

  

  )"الطريقة غير المباشرة"(طريقة عرض بديلة 
  

 بالطريقة غير المباشرة، فإنه يجري أحياناً عرض الربح التشغيلي كأسلوب بديل في قائمة التدفق النقدي

  -:قبل التغيرات في رأس المال العامل كما يلي

  
  ٣٠,٦٥٠        اتستثمار دخل اإلإستبعادإيرادات بعد 

  )٢٦,٩١٠(      ستهالكإل اإستبعادالمصاريف التشغيلية بعد : يطرح
  

  ٣,٧٤٠          املالربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال الع
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 بالملحق 
  النقدي لمنشأة ماليةات التدفقبيان

  

 . هذا المعيارإن هذا الملحق توضيحي فقط وال يشكل جزءاً من 
  
  

يظهر المثال مبالغ الفترة الحالية فقط، بينما تتطلب المعايير المحاسبية الدولية إظهار المبالغ المقابلة   ١

  ."الماليةعرض البيانات " ١المحاسبي الدولي للفترة السابقة وذلك طبقاً للمعيار 
  

  ."الطريقة المباشرة" إستخدامقدم المثال ب  ٢
  

                    ٢×٢٠  
  التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية

  ٢٨,٤٤٧        مقبوضات الفوائد والعموالت

  )٢٣,٤٦٣(          مدفوعات الفوائد

  ٢٣٧       قروض كانت قد شطبت سابقاًإسترداد

  )٩٩٧(      ة للموظفين والموردينمدفوعات نقدي

  ٤,٢٢٤    صول التشغيليةألالربح التشغيلي قبل التغيرات في ا
  

  -:النقص في األصول التشغيلية) الزيادة(
  )٦٥٠(          األموال قصيرة األجل

  ٢٣٤     رقابيةأوالودائع المحتفظ بها ألغراض قانونية 

  )٢٨٨(        األموال المقدمة كسلف للعمالء

  )٣٦٠(    ئتمانإل ااتي الذمم المدينة لبطاقصافي الزيادة ف

  )١٢٠(      أوراق مالية أخرى متداولة قصير األجل
  

  :ات التشغيليةإللتزامفي ا) النقص(الزيادة 
  ٦٠٠            ودائع العمالء

  )٢٠٠(        شهادات إيداع قابلة للتداول

  ٣,٤٤٠  صافي النقدية من النشاطات التشغيلية قبل ضريبة الدخل

  )١٠٠(          عةضريبة دخل مدفو
  

  ٣,٣٤٠                        صافي النقدية من النشاطات التشغيلية

    ستثماريةلتدفقات النقدية من النشاطات اإلا

  ٥٠          ) y(بيع الشركة التابعة 

  ٢٠٠           أسهم مقبوضةأرباح

  ٣٠٠            فائدة مقبوضة
  ١,٢٠٠    هتداولمالمتحصالت من بيع أوراق مالية غير 

  )٦٠٠(      هتداولخاضعة م مالية غير شراء أوراق

  )٥٠٠(         ومعداتومصانعشراء ممتلكات 

  ٦٥٠            ستثماريةصافي النقدية من النشاطات اإل

...يتبع
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  يتبع ...

  التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية

  ١,٠٠٠           قروضإصدار

  ٨٠٠     بضمان شركة تابعة  أسهم ممتازةإصدار

  )٢٠٠(      ة األجلإعادة تسديد قروض طويل

  )١,٠٠٠(      صافي النقص في القروض األخرى

  )٤٠٠(         أسهم مدفوعةأرباح

  

  ٢٠٠            صافي النقدية من النشاطات التمويلية

  ٦٠٠       آثار التغيرات في أسعار الصرف على النقدية وما يعادلها

  ٤,٧٩٠           صافي الزيادة في النقدية وما يعادلها

  ٤,٠٥٠            في بداية الفترةالنقدية وما يعادلها 

  ٨,٨٤٠            النقدية وما يعادلها في نهاية الفترة
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  ٨ر المحاسبة الدولي يامع

  

  ، السياسات المحاسبية
  خطاءالتغيرات في التقديرات المحاسبية واأل

  
 ينـاير  ١٧ التقارير المالية الصادرة حتى      عدادإلتحتوي هذه النسخة على تعديالت ناشئة عن المعايير الدولية          

  .٢٠٠٨عام 
  

 خـسارة عـن الفتـرة      ال  أو صافي الـربح   ل ٨ أصدرت لجنة معايير المحاسبة الدولية معيار المحاسبة الدولي       
ر يـا وقـد حـل مكـان مع      . ١٩٩٣ ديسمبر في شهر     والتغيرات في السياسات المحاسبية    يةساساأل خطاءواأل

 مارس في   الصادرة ("بنود الفترة غير العادية والسابقة والتغيرات في السياسات المحاسبية         "٨المحاسبة الدولي   
١٩٧٨.(  

  
  -:٨معيار المحاسبة الدولي ثنين يتعلقان بإدائمة تفسيرين وضعت لجنة التفسيرات ال

  )١٩٩٧الصادر في ديسمبر  ("قتراض رسملة تكاليف اإل– التماثل" ٢التفسير  •
 )٢٠٠٠الصادر في يناير  (" الطرق البديلة–التماثل " ١٨ التفسير •
  

وألغاه المعيار الـدولي     ١٩٩٨ يونيو في   الصادر (ت المتوقفة عملياًبال الخاص   ٣٥ر المحاسبة الدولي    يامعألغى  
  .ت المتوقفةاًعمليال ولاالذي تن) ١٩٩٣ (٨ ر المحاسبة الدولييا فقرات مع) التقارير الماليةعدادإلالخامس 

  
 المعايير والتفسيرات الصادرة بموجـب      جميع أن، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية       ٢٠٠١ عام   نيسانفي  

  . سحبها أوتم تعديلهايلتطبيق ما لم وحتى قابلة لكونها الدساتير السابقة استمرت في 
  

 – المعدل بعنوان جديـد      ٨معيار المحاسبة الدولي    المحاسبة الدولية   معايير  صدر مجلس   أ،  ٢٠٠٣ ديسمبرفي  
لجنـة  حـل    حل م  المعدل المعيار   أنكما  . "خطاءالتغيرات في التقديرات المحاسبية واأل    ،  السياسات المحاسبية "

  .١٨- ولجنة التفسيرات الدائمة ٢-مة التفسيرات الدائ
  

 التقارير المالية   عدادإل والمستندات المرافقة له بواسطة المعايير الدولية        ٨معيار المحاسبة الدولي    جرى تعديل   
  -:التالية

  )٢٠٠٧ مارسفي  تعديلهكما تم  ("قتراضتكاليف اإل  "٢٣ معيار المحاسبة الدولي •
  )٢٠٠٧ سبتمبر في تعديلهتم كما   ("يانات الماليةعرض الب" ١ معيار المحاسبة الدولي •

  
  -:٨معيار المحاسبة الدولي  إلىتشير التفسيرات التالية 

      )والتعديالت الالحقة، ١٩٩٨الصادر في مايو  ("عملة اليوروإدخال ل"   ٧التفسير  •
ادر فـي يوليـو     الـص (" عدم وجود عالقة محددة مع األنشطة التشغيلية       –المساعدات الحكومية   " ١٠التفسير •

  )، والتعديالت الالحقة١٩٩٨
، ١٩٩٨الـصادر فـي ديـسمبر        ("الخاص ذات الغرض    للمنشآت –توحيد البيانات المالية    "  ١٢التفسير   •

    )والتعديالت الالحقة
 "للمشاركين في مشروع مـشترك غير النقدية    المساهمات –الوحدات تحت السيطرة المشتركة     " ١٣التفسير   •

    )والتعديالت الالحقة، ١٩٩٨الصادر في ديسمبر (
   )والتعديالت الالحقة، ١٩٩٨الصادر في ديسمبر ( " الحوافز– التشغيليةعقود اإليجار " ١٥التفسير  •
الصادر في يوليو     ("ستهالكاألصول المعاد تقييمها وغير القابلة لإل      إسترداد –ضرائب الدخل   " ٢١التفسير   •

       )، والتعديالت الالحقة٢٠٠٠
الصادر فـي يوليـو     (" التغيير في الوضع الضريبي للمشروع أو لمساهميه     –ضرائب الدخل   "  ٢٥التفسير   •

        )، والتعديالت الالحقة٢٠٠٠
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الصادر في ديسمبر   ("ت التي تتضمن الصيغة القانونية لعقود التأجيرعملياًتقييم محتوى ال " ٢٧التفسير  •
  )، والتعديالت الالحقة٢٠٠١

، ٢٠٠١الصادر في ديسمبر   (" تنطوي على خدمات إعالنيةالتيمقايضة ال -اإليراد"  ٣١التفسير  •
  )والتعديالت الالحقة

الصادر  (" الحالية  لإلزالةلتزاماتالتغيرات في اإل"  ١ التقارير الماليةعدادتفسير لجنة معايير الدولية إل •
  )، والتعديالت الالحقة٢٠٠٤في مايو  

 "تحديد ما إذا كان ترتيب يحتوي على عقد إيجار"  ١٤ ارير المالية التقعدادتفسير لجنة معايير الدولية إل •
  )، والتعديالت الالحقة٢٠٠٤الصادر في ديسمبر (

الحقوق في الحصص الناجمة من صناديق  اإلزالة "  ٥  التقارير الماليةعدادتفسير لجنة معايير الدولية إل •
  )٢٠٠٤الصادر في ديسمبر  ( "واإلستعادة واإلصالح البيئي

 –    الناجمة من المشاركة في سوق محددلتزاماتاإل" ٦  التقارير الماليةعدادتفسير لجنة معايير الدولية إل •
      )٢٠٠٥الصادر في سبتمبر  ("مخلفات المعدات الكهربائية واإللكترونية

 "٢لمالية  التقارير اعداد المعيار الدولي إلنطاق" ٨  التقارير الماليةعدادتفسير لجنة معايير الدولية إل •
  )٢٠٠٦الصادر في يناير (

معامالت -٢ التقارير المالية عدادالمعيار الدولي إل" ١١  التقارير الماليةعدادتفسير لجنة معايير الدولية إل •
        )٢٠٠٦الصادر في نوفمبر  (" الخزينةأسهمالمجموعة و

الصادر في  (" تقديم الخدماتترتيبات إمتياز"  ١٢  التقارير الماليةعدادتفسير لجنة معايير الدولية إل •
      )، والتعديالت الالحقة٢٠٠٦نوفمبر 

 .)٢٠٠٧ يونيوصدر في  ("برامج والء العمالء"  ١٣ تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية •

حدود األصل ذو المنافع المحددة      -١٩ المحاسبة الدولي    معيار" ١٤تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية       •
 .)الحقاً وتم تعديله ٢٠٠٧ يوليوصدر في  ("ا للتمويل وتفاعلهاوالمتطلبات الدني
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  المحتويات
  

  الفقرات                   المقدمة

  ١٨ -١مقدمة

   ٨ الدولي ةمحاسبالمعيار 
  

  السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء 
  

  ٢-١                    الهدف

                               ٤-٣         النطاق

  ٦-٥  التعريفات

  ٣١-٧  السياسات المحاسبية 

  ١٢-٧   وتطبيق السياسات المحاسبية إختيار

  ١٣   في السياسات المحاسبية التماثل

  ٣١-١٤   المحاسبيةاتالتغيرات في السياس

  ٢٧- ١٩   تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية

  ٢٢  ثر رجعيالتطبيق بأ

  ٢٧- ٢٣  القيود على التطبيق بأثر رجعي

  ٣١- ٢٨  اإلفصاح

  ٤٠-٣٢  التغيرات في التقديرات المحاسبية
  ٤٠-٣٩  اإلفصاح

  ٤٩-٤١  األخطاء

  ٤٨-٤٣  قيود إعادة البيان بأثر رجعي
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   ٨ معيار المحاسبة الدولي
 

    ف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية حق التألي©      ١٠٠٦

  
  

مبـين فـي    " السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء       "٨إن معيار المحاسبة الدولي     

تتساوى جميع الفقرات في التأثير ولكنها تأخذ شكل المعايير الخاص بلجنـة معـايير              .  والملحق ٥٦-١الفقرة  

 في  ٨يجب أن ُيقرأ معيار المحاسبة الدولي رقم        . المحاسبة الدولية عندما تبناها مجلس معايير المحاسبة الدولية       

إطـار تحـضير    " و   "ر المالية مقدمة إلى المعايير الدولية إلعداد التقاري     "ات  ستنتاجسياق الهدف منه وأساس اإل    

 . "البيانات المالية وعرضها
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  مقدمةال
  

 "خطاءواأل التغيرات في التقديرات المحاسبية      ،السياسات المحاسبية " ٨ معيار المحاسبة الدولي  يحل    ١مقدمة 
 الجوهريـة   خطـاء  الخسارة خالل الفتـرة، األ      أو صافي الربح " ٨معيار المحاسبة الدولي    محل  

 لفترات سـنوية    ويجب أن يتم تطبيقها   ) ١٩٩٣ في   تعديلهتم  ( "لسياسات المحاسبية والتغيرات في ا  
 التفـسيرات   يحل المعيـار محـل     كما   . نشجع التطبيق المبكر   .٢٠٠٥ يناير ١ بعد    أو  من إبتداًء
  -:التالية

  "قتراض رسملة تكاليف اإل– التماثل" ٢التفسير  •

   " الطرق البديلة–التماثل " ١٨ التفسير •
  

  ٨ معيار المحاسبة الدوليعديل  تأسباب
 
 كجزء من مـشروعه فـي       ٨ المعدل الدولي   ة الدولية معيار المحاسب   معايير المحاسبة  مجلس   نشأأ   ٢مقدمة 

 ستفـسارات المشروع في ضوء اإل   تعهد   وقد جرى    . على معايير المحاسبة الدولية    حسيناتايجاد ت 
 المحاسبين المهنيين   ،منظمي االوراق المالية   التي اثيرت فيما يتعلق بالمعايير من قبل         نتقاداتواإل
داخـل  نزاعات   وال  والفائض ،البدائل إزالة المشروع   أهدافوكانت  . أخرى عديدة مهتمة    أطرافو

  .أخرىوإجراء تحسينات  مقاربة والتعامل مع قضايا ال،المعايير

 
  -:ي الرئيسية للمجلس ههدافاأل كانت ،٨معيار المحاسبة الدولي بالنسبة ل  ٣مقدمة 

 في السياسات   يةلزام رجعي للتغيرات غير اإل    أثرب البديل المسموح به لصالح التطبيق       إزالة  )أ (
   الفترة السابقة؛أخطاء لتصحيح  رجعيأثرب البيان إعادةالمحاسبية و

  الخطأ الجوهري؛مفهوم إزالة  )ب (

تطبيقه   قابلية إلى والذي تنظر اإلدارة     ،اإلدارة تتبناه الذي   رشادح التسلسل الهرمي لإل   يتوض  )ج (
عند اختيار السياسات المحاسبية في غياب المعايير والتفسيرات التي تنطبـق علـى وجـه           

 ؛التحديد

 هميـة األ ووصف طريقة تطبيق فكرة      ، غير الصحيحة  بيانات ال  أو الحذوفات الهامة تحديد    )د (
  و؛خطاءاألتطبيق السياسات المحاسبية وتصحيح 

 .١٨-  ولجنة التفسيرات الدائمة٢- ئمةلجنة التفسيرات الدا حول إجماع إدراج)   هـ(
  

  .٨ معيار المحاسبة الدولي لخرىلم يعد المجلس النظر في المتطلبات األ  ٤مقدمة 
  

  التغيرات عن المتطلبات السابقة
  

  -:٨ معيار المحاسبة الدولي التغيرات الرئيسية عن النسخة السابقة لأدناهنصف   ٥مقدمة 
  



   ٨ معيار المحاسبة الدولي
 

    ف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية حق التألي©      ١٠٠٨

  ختيار السياسات المحاسبيةإ
  

عـرض  " ١ متطلبات اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية في المعيار المحاسبي الـدولي            تم نقل   ٦مة مقد
ث معيار التسلـسل الهرمـي الـسابق        دَِّحُي. المعيار إلى) ١٩٩٧كما صدر في    ( "البيانات المالية 

حاسبية في   قابلية تطبيقه عند اختيار السياسات الم      إلى والتي تنظر    اإلدارةليه   الذي ترجع إ   رشاداإل
  . التقارير المالية التي تنطبق على وجه التحديدعدادإلغياب المعايير الدولية 

  

  هميةاأل
 

  -: البيانات غير الصحيحة ويشترط أو الماديةخطاءاأليحدد المعيار   ٧مقدمة 

 المالية عنـدما    التقارير عدادإل السياسات المحاسبية في المعايير الدولية        تطبيق إلىال حاجة     )أ (
 الذي  ١هذا يستكمل البيان في المعيار المحاسبي الدولي        . أهمية تطبيقها غير ذي     أثريكون  
 إذا  تطبيقها إلىال حاجة    المالية   التقارير عدادإل المعايير الدولية    متطلبة من قبل  اته ال إفصاح

  .أهميةكانت المعلومات غير ذات 

 لم تكن تحتوي على     إذارير المالية    التقا عدادإلتطابق المعايير الدولية     البيانات المالية ال     إن  )ب (
 . هامةأخطاء

مـن البيانـات      مجموعة   أول  رجعي في  أثرب الفترة السابقة المادية     أخطاءيجب تصحيح      )ج (
 .المالية المصرح لها بالصدور بعد اكتشافها

  

 الفتـرة   أخطاء في السياسات المحاسبية وتصحيحات      يةلزام غير اإل  التغيرات
  ةابقالس

  
 أنرجعي للتغيرات الطوعية في السياسات المحاسـبية        بأثر   بيانال إعادةوتطبيق  المعيار  يتطلب ال   ٨مقدمة 

 -:٨ يتخلص من البديل المسموح به في النسخة السابقة لمعيار المحاسبة الدولي
  أو  الفترة الحالية على التعديل الناتج عن تغيير سياسة محاسـبية          في الربح والخسارة    شملل  )أ (

 ؛ والفترة السابقة خطاءمقدار التصحيح أل
 .تقديم معلومات مقارنة غير متغيرة من البيانات المالية للفترات السابقة  )ب (

  
 تقدم معلومات المقارنة للفترات السابقة كما لو تم تطبيق السياسات      ، البديل المسموح به   إزالةنتيجة    ٩مقدمة 

  .لم تحدث ابدا عن الفترة السابقة خطاءالمحاسبية الجديدة على الدوام وكما لو ان األ
  

  عدم قابلية التطبيق
  

 من تغيير معلومات المقارنة  عند تطبيـق         عفاءلإل" عدم قابلية التطبيق  "يبقي المعيار على معيار       ١٠مقدمة 
يحتوي المعيار  .  الفترة السابقة  أخطاء رجعي وعند تصحيح     أثرالتغيرات في السياسات المحاسبية ب    

  .يه على تفسيرهاوالتوج" الغير عملي" ن على تعريف آلا
 

 عند بدايـة الفتـرة      ،تراكمي ال ثراأل تحديد   عندما ال يكون من الممكن     أنه أيضاًكما يذكر المعيار      ١١مقدمة 
 -:ما يليالحالية ل

   أو؛تطبيق سياسة محاسبية جديدة على الفترات السابقة كلها  )أ (

 .خطأ في جميع الفترات السابقة  )ب (
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 ان   أو ن السياسة المحاسبية الجديـدة كانـت مطبقـة        أا لو    تغير معلومات المقارنة كم    منشأة ال فإن
  . تاريخ عمليأول  رجعي منأثرب ،الخطأ قد جرى تصحيحه

  

   الجوهريةخطاءاأل
  

 الجوهريـة  خطـاء  وبالتالي يكـون التمييـز بـين األ        جوهرييتخلص المعيار من فكرة الخطأ ال       ١٢مقدمة 
  .رة السابقة الفتأخطاء يحدد المعيار .خرىاأل المادية خطاءواأل

  
  اتفصاحاإل

  
 عن تغيير وشيك في السياسة المحاسبية عندما        فصاحاإلعلى    من كونه يشجع   أكثريتطلب المعيار     ١٣مقدمة 

 المالية الجديدة التي صدرت لكنهـا لـم         التقارير عدادإل ما تنفيذ المعايير الدولية      منشأةيكون على   
 القابلة للتقدير    أو  عن المعلومات المعروفة   فصاح يتطلب اإل  أنه ،ضافةباإل  .تدخل حيز التنفيذ بعد   

 التقارير عدادإل المحتمل الذي سيكون لتطبيق المعايير الدولية        ثربشكل منطقي والمتعلقة بتقييم األ    
   .ةولياأل في فترة التطبيق منشأةالمالية الجديدة على البيانات المالية لل

 
 مقدار التعديالت الناتجة عن تغيير السياسات المحاسـبية        تفصيال عن    أكثرا  إفصاحالمعيار  يتطلب    ١٤مقدمة 

ات الن تتم لكل بند من بنـود البيـان          فصاح يتطلب تلك اإل   أنه . الفترة السابقة  أخطاء تصحيح   أو
، لـدخل   منشأة ينطبق على ال     دخل السهم   ٣٣ر المحاسبي الدولي     ان كان المعيا   ،المالي المتضرر 

 .ي ومخففأساسكل سهم 
  

  أخرىت اتغيير
  

  .١  معيار المحاسبة الدوليإلىالخسارة عن الفترة  أومتطلبات العرض للربحتم نقل   ١٥مقدمة 
 

  -: بالتحديد١٨ في لجنة التفسيرات الدائمة إجماعاًيدرج المعيار   ١٦مقدمة 

 أحداث ، على صفقات ومعامالت مماثلة    باستمرار وتطبق سياساتها المحاسبية     منشأةتختار ال   )أ (
  أو  المالية على وجه التحديـد     التقارير عدادإلم يتطلب المعيار الدولي      ما ل  ، وظروف أخرى

  وسياسات مختلفة؛ تناسبهيسمح بتصنيف بنود 

 يتم اختيار   ، يسمح بمثل تلك التصنيفات     أو  المالية التقارير عدادإل تطلب المعيار الدولي     إذا   )ب (
 .السياسة المحاسبية المناسبة وتطبيقها بثبات على كل تصنيف

  
 أنـه  ويتطلب   ٢-  التفسيرات الدائمة  إجماع على ١٨-  في لجنة التفسيرات الدائمة    ل اإلجماع اشتم

 ينبغي عليها ان تطبق هـذه الـسياسة   ،قتراض تكاليف اإلستثمار سياسة ما إل   منشأةعندما تختار ال  
  . المؤهلةصولعلى كافة األ

  
  .يشمل المعيار تعريف التغيير في التقدير المحاسبي  ١٧مقدمة 

 
  أو  الـربح  المتوقعة في ت في التقديرات المحاسبية     تغييراً ال آثارشمل  من   إستثناءاتيشمل المعيار     ١٨مة مقد

  أو صـول  تغيرات في األ   إلىن التغيير في التقدير المحاسبي يؤدي        ينص المعيار على أ    .الخسارة
 ذات  صوللأللة  مسجتعديل القيمة ال   به من خالل     عترافيتم اإل  ،سهماأل يتصل ببند     أو ،لتزاماتاإل

 .  السهم في فترة التغيير أو،لتزامات اإل،الصلة
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  ٨ الدولي همعيار المحاسب
   ،السياسات المحاسبية

  التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء 
  

  الهدف
  

 مع المعاملة المحاسبية    ،ختيار وتغيير السياسات المحاسبية   إلن هدف العيار هذا هو وصف المعايير        إ ١
 عن التغيرات في السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية وتـصحيحات            فصاحواإل
، وامكانية مقارنتها   منشأةلبيانات المالية لل  موثوقية ا  و مدى مالءمة  تعزيز   إلى يهدف المعيار    .خطاءاأل

  .خرىاأل الزمن ومع البيانات المالية للمنشات ربتلك البيانات المالية على م
 
ستثناء تلك الخاصة بالتغيرات في السياسات المحاسبية       إ ب ، عن السياسات المحاسبية   صاحفاإلشروط   ٢

 ."عرض البيانات المالية" ١ معيار المحاسبة الدوليمنصوص عليها في 
  

  النطاق
  
 واجراء تغيرات في الـسياسات      ، اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية    عنديجب ان يطبق المعيار      ٣

  . التي حصلت في الفترة السابقةخطاء التقديرات المحاسبية وتصحيح األ تغيرات في،والمحاسبية
 
 أجـل  رجعي من    أثر عن الفترة السابقة والتعديالت ب     خطاءاحتسبت المؤثرات الضريبية لتصحيح األ     ٤

 ١٢ معيـار المحاسـبة الـدولي      ل وفقاً عنها   فصاحتم اإل تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية و     
 ."ضريبة الدخل"

  

  تعريفاتال
  
  -:تستعمل المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها ٥
  

 منشأة ال تطبقهاقواعد وممارسات   و واتفاقيات أساسو هي مبادئ محددة     السياسات المحاسبية ن  إ
  . وتقديم البيانات الماليةإعداد عند

  
 مقدار  أو،م ماالتزا و أالصل ما  هو تعديل المبلغ المسجلالتغيير في التقدير المحاسبين إ
 لتزاماتلذي ينتج عن تقييم الوضع الحاضر لـ، والمنافع واإل ا،صل ما الدوري ألستهالكاإل

التغيرات في التقديرات المحاسبية تنتج  . ماليةإلتزامات وأصولالمستقبلية المتوقعة المرتبطة ب
  .خطاء ليست تصحيحات ألعليه فهيو  تطورات جديدة أوعن معلومات جديدة

  
معـايير المحاسـبة    اعتمدها مجلس    هي معايير وتفسيرات      المالية التقارير عدادإلالمعايير الدولية   

  -:شتمل على وت.الدولية

  ؛المالية  التقاريرعدادإلالمعايير الدولية   )أ (

  و؛معايير المحاسبة الدولية )ب (
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لجنـة    أو  التقـارير الماليـة    عـداد إلات المعايير الدوليـة      لجنة تفسير  هاتفسيرات وضعت  )ج (
 .التفسيرات الدائمة السابقة

  
  مع غيرها على التـأثير      أو وحدها إن كانت قادرة   هامةللبنود   الحذوفات    أو البيانات الخاطئة تعتبر  

 هميـة األ تعتمـد    . البيانات المالية  أساس التي يتخذها المستخدمون على      قتصاديةعلى القرارات اإل  
ان . لظروف المحيطة  ل وفقاًم إطالق الحكم عليه      الحذف الذي ت    أو البيان الخاطئ على حجم وطبيعة    
  .قد تكون عامل تحديد كالهما  أوحجم وطبيعة البند

  
  أو  البيانات المالية للشركة عن فترة     حذوفات من، وبيانات خاطئة في     هي    الفترة السابقة  أخطاءن  إ

  -: التيالمعلومات الموثوقة إستعمال سوء  أو،إستعمالخفاق في فترات سابقة ناشئة عن اال

   و؛كانت متوفرة عندما كانت البيانات المالية لتلك الفترات مصرح لها بالصدور  )أ (

 . عرض البيانات الماليةإعداد في عتبار اإلبعينكان يتوقع الحصول عليها واخذها  )ب (
  

 اعمـال   ، في تطبيق السياسات المحاسـبية     أخطاء ، الرياضية خطاء مؤثرات األ  خطاءتشمل تلك األ  
  . التزوير أو خاطئ للحقائق تفسير أوشرافإلا

  
  أو خـرى األ حداث األ  أو  المعامالت تتضمنديدة  ج سياسة محاسبية    بأثر رجعي على  التطبيق  يطبق  

  .على الدوامكانت تطبق ن تلك السياسة أظروف كما لو ال
  

 عن مبالغ عناصـر البيانـات       فصاح والقياس واإل  عترافتصحيح اإل   رجعي أثر ب بيانال إعادةتعني  
  . الفترة السابقة لم تحدث ابداأخطاءما لو ان المالية ك

  
 تطبيقه بعـد    منشأة عندما ال تستطيع ال    قابل للتطبيق  شرط ما غير     إيفاء يكون   – غير قابل للتطبيق  

 ليس من العملي تطبيق تغيير ما فـي سياسـة          ، بالنسبة لفترة معينة سابقة    .بذل الجهود لعمل ذلك   
  -:إذا رجعي لتصحيح خطا ما بأثر بيان إعادة عمل  أو رجعيأثرمحاسبية ب

  غير قابلة للتحديد؛ بيان رجعي عادة إلالتطبيق بأثر رجعي مؤثرات كانت  )أ (

 موجوداً كان    حول نية االدارة   إفتراضات بيان رجعي يتطلب     إعادة  أو التطبيق بأثر رجعي    )ب (
 ؛في تلك الفترة

مبـالغ ومـن     البيان الرجعي يتطلب تقـديرات هامـة لل        إعادة  أو التطبيق بأثر رجعي  ن  إ  )ج (
 -:المستحيل تمييز بشكل موضوعي معلومات عن تلك التقديرات التي

  بتلك المبالغ وقياسها   عترافتواريخ اإل  /  للظروف التي وجدت في تاريخ     دليالً تقدم )١(
   و؛ عنهافصاح اإلأو

ها عندما كانت البيانات المالية لتلك الفترة مصرح لها بالصدور من           اكان ينبغي توفر   )٢(
 .أخرىمعلومات 
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ـ  عتـراف  لتغيير ما في السياسة المحاسبية واإل      بأثر رجعي التطبيق    التغييـر فـي التقـدير       أثر ب
  -:المحاسبي، بالترتيب هي

 وظروف تحدث بعد ذلك   أخرى أحداث ،تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة على المعامالت       )أ (
   و؛ةالتاريخ الذي تغيرت فيه السياس

ـ محاسبي في الفترة الحاليـة والمـستقبلية ال        التغيير في التقدير ال    أثر ب عترافاإل  )ب (  ة أثرمت
 .بالتغيير

  
 إذا للمستخدمين وبالتالي ما     قتصاديةرات اإل  البيان الخاطئ يؤثر على القرا      أو  كان الخطأ  إذاتقييم ما    ٦

 فـي   وتقديم البيانات المالية  إعداد إطارينص  . يتطلب النظر في مزايا هؤالء المستخدمين     كان مهما،   
معرفة معقولة باألعمـال واألنـشطة      ن يكون لديهم    أيفترض من المستخدمين     " أنهلى   ع ٢٥الفقرة  

 عليه،  بناًء و ." والمحاسبية وأن تكون لديهم الرغبة في دراسة المعلومات بالجهد المعقول          قتصاديةاإل
وا فـي   أثريحتاج التقييم الن ياخذ في الحسبان كيف يتوقع من المستخدمين بمثل هذه الصفات ان يت              

   .إقتصاديةتخاذ قرارات ا
  

  السياسات المحاسبية
  

  ختيار وتطبيق السياسات المحاسبيةإ
  

  أو ية على وجه التحديـد علـى المعاملـة         المال التقارير عدادإلالمعايير الدولية   أحد   ينطبقعندما   ٧
 السياسات المطبقة على تلـك       أو  يتم تحديد السياسة المحاسبية    فإنه،  خرى الظروف األ   أو حداثاأل
 اتإرشـاد مـن    أي المالية والنظر فـي      التقارير عدادإلبنود عن طريق تطبيق المعايير الدولية       ال

 عـداد إل المعـايير الدوليـة      إلىة الدولية   لصادرة من مجلس معايير المحاسب    التنفيذ ذات الصلة وا   
  . الماليةالتقارير

  
 ينـتج   عايير المحاسبة الدوليـة   م مجلس   إليهاتوصل  التي    المالية التقارير عدادإلالمعايير الدولية   إن   ٨

ظـروف  ال و حـداث  وعـن األ    وموثوقة عن المعـامالت    مالءمةعنها بيانات مالية تشمل معلومات      
 تطبيقها ليس ذا    أثر التطبيق عندما يكون     إلى تلك السياسات ليست بحاجة      .تنطبق عليها التي   خرىاأل

ـ   دون تـصحيح   أهميـة ر ذو    الحياد غي  ترك  أو أن يتم جعل   ليس من المناسب     ،أنه إال .أهمية ن  ع
  المالي داء األ  أو منشأةق عرض خاص للمركز المالي لل      المالية لتحقي  التقارير عدادإلالمعايير الدولية   

  . التدفقات النقديةأو
  
 مـن تلـك     جـزءً  الدولية ال تشكل     معايير المحاسبة مجلس  والتي أصدرها    التنفيذ للمعايير    اتإرشاد ٩

  .توي على متطلبات البيانات المالية ال تحفإنها ، وعليه،المعايير
  

 على   أو  ما  المالية الذي يطبق على وجه التحديد على معاملة        التقارير عدادإلر دولي   افي غياب معي   ١٠
 تستعمل حكمها وتقديرها في تطوير وتطبيـق سياسـة          أن اإلدارةعلى  ،  أخرى ظروف    أو أحداث

  -:محاسبية ينتج عنها معلومات

   و،قتصادي للمستخدمينإللقرار ا صناعة احتياجاتإلمالءمة   )أ (

  -:البيانات الماليةموثوقة، من حيث أن   )ب (

  ؛ بصدقمنشأة المالي والتدفقات النقدية للداءواأل  الوضع الماليتمثل )١(

ليس الـشكل    و خرى والظروف األ  حداث واأل قتصادي للمعامالت إلتعكس الجوهر ا   )٢(
 ؛ و فقطالقانوني

 ؛حيادية غير منحازة )٣(
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 حكيمة )٤(
  الهامةلنواحيكاملة من كافة ا )٥(

  
 فـي قابليـة     إلى والنظـر   الرجوع اإلدارة على   ١٠إلى الحكم الموصوف في الفقرة       التوصل   عند ١١

  -:تطبيق المصادر التالية بالترتيب التنازلي

 المالية مـع مـسائل      التقارير عدادإلالمعايير الدولية   مع  تعامل  ال في   اترشاداإلومتطلبات  ال  )أ (
   و؛مماثلة ذات صلة

الـدخل والنفقـات فـي       و لتزاماتاإل و صولمفاهيم قياس األ   و عترافيير اإل  معا إن تعريفات   )ب (
 .طاراإل

  
 الخاصـة الهيئـات     بيانات في اخر ال   أيضاً اإلدارة تنظر   ،١٠في عمل الحكم الموصوف في الفقرة        ١٢

 لتطوير معايير محاسبية، مـادة محاسـبية        مماثالً مفاهيمياً إطاراًالواضعة للمعايير والتي تستعمل     
 الحد الذي ال تتعارض وال تتناقض تلك مع المصادر في           إلىمارسات الصناعة المقبولة،     وم أخرى

  .١١الفقرة 
  

   السياسات المحاسبيةتماثلال
  

 أحـداث على المعامالت المماثلـة،     بشكل متسق    سياساتها المحاسبية    اختيار وتطبيق  منشأةعلى ال  ١٣
 تـسمح    أو  المالية على وجه التحديد    ريرالتقا عدادإل، ما لم تتطلب المعايير الدولية       أخرىوظروف  

 عـداد إل تطلب احد المعايير الدولية      إذا .بتصنيف البنود التي تكون لها السياسات المختلفة مناسبة       
ختيار السياسة المحاسبية المناسبة وتطبيقها على      إ يجب   ، سمح بذلك التصنيف    أو  المالية التقارير
  .كل صنف

  

  التغيرات في السياسات المحاسبية
  

  -:كان التغييرفي حال  ان تغير السياسة المحاسبية فقط منشأةعلى ال ١٤

   أو؛ الماليةالتقارير عدادإل المعايير الدولية ضروري بحسب  )أ (

 المعـامالت أو    آثارتنشأ في البيانات المالية وتقدم معلومات موثوقة وأكثر مالءمة حول             )ب (
داء المـالي أو التـدفقات       أو األ  منشأة على الوضع المالي لل    خرى أو الظروف األ   حداثاأل

 .النقدية
  

 مع مرور الوقت    منشأةيكون مستخدمو البيانات المالية قادرين على مقارنة البيانات المالية لل         يجب أن    ١٥
 تطبق نفس الـسياسات     ، عليه . المالي والتدفقات النقدية   داءاأل ،لتحديد االتجاهات في وضعها المالي    

 ما لم يلبي التغيير في السياسة المحاسبية احد المعـايير       رىخالمحاسبية لكل فترة ومن فترة واحدة أل      
  .١٤في الفقرة 

  
  -: في السياسات المحاسبيةتتغييراًال يعتبر ما يلي  ١٦

 تختلف في الجوهر عن تلك      أخرىظروف  أو   تطبيق سياسة محاسبية لمعامالت أو أحداث       )أ (
   و؛سابقاًالتي كانت تحدث 

 لـم تحـدث   أخـرى  وظروف أحداثلمعامالت، تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة على ا      )ب (
 . نسبيةأهمية كانت غير ذي  أومسبقاً

  
 ،الممتلكـات " ١٦ للمعايير المحاسبية الدولية     وفقاً صول تقييم األ  عادة لسياسة ما إل   وليالتطبيق األ  ١٧

 وفقـاً  هـو تغييـر      " غير الملموسة  صولاأل" ٣٨ الدولية   معايير المحاسبة   أو "المصانع والمعدات 
 عوضـاً  ٣٨  أو ١٦ لمعيار المحاسبة الـدولي      وفقاً تقييم   إعادة التي سيتم التعامل معها ك     للسياسة

  .عن هذا المعيار
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 .١٧ ال تنطبق على التغيير في السياسة المحاسبية كما وصفت في الفقرة ٣١-١٩الفقرات  ١٨

  

  ت في السياسات المحاسبيةاتغييرتطبيق ال
  

  -:٢٣ للفقرة تخضع ١٩

 ولـي  السياسة المحاسبية الناتجة عن التطبيق األ       تغيير عتبارين اإل تأخذ بع ن  أ منشأةعلى ال   )أ (
ن وجـدت، فـي  المعيـار        إ ،نتقالية اإل حكام لأل وفقاً المالية   التقارير عدادإلللمعيار الدولي   

   و؛ الماليةالتقارير عدادإلالدولي 

لـدولي   للمعيـار ا   ولـي ة ما عند التطبيق األ    ي تغيير سياسة محاسب   إلى منشأةعندما تلجأ ال    )ب (
 تلجأ   أو  محددة تنطبق على ذلك التغيير،     إنتقالية أحكام المالية الذي ال يشمل      التقارير عدادإل
 . رجعيأثر تغيير سياسة محاسبية بشكل طوعي، عليها ان تطبق التغيير بإلى

  
 طوعياً رادياًإ تغييراً المالية ليس    التقارير عدادإللغرض هذا المعيار، التطبيق المبكر للمعيار الدولي         ٢٠

  .في السياسة المحاسبية
 

 أحـداث  المالية المطبق على وجه التحديد على معاملة ما،          التقارير عدادإلفي غياب المعيار الدولي      ٢١
 بيانـات  تطبيق سياسة محاسبية ما من اخر ال       إلى،  ١٢ للفقرة   وفقاً ،اإلدارة، قد تلجأ    أخرىوظروف  

. معايير المحاسبة  في تطوير    مماثالً مفاهيمياً اًإطارالصادرة عن هيئات وضع المعايير التي تستعمل        
يجري   ذلك التغيير  فإن ، تغيير سياسة محاسبية   منشأة بعد تعديل ذلك التصريح، اختارت ال      ،في حالة 

 . تغيير طوعي في السياسة المحاسبيةأنهويفصح عنه على 
  

  التطبيق بأثر رجعي
 

 ، ب  أو أ١٩ للفقـرة    وفقـاً  رجعي   أثراسبية ب ، عند تطبيق التغيير في السياسة المح      ٢٣تبعا للفقرة    ٢٢
 فتـرة سـابقة     ول أل حقوق الملكيـة  متضرر من     لكل عنصر  فتتاحي الرصيد اإل  تعديل منشأةعلى ال 

 المقارنة المفصح عنها لكل فترة سابقة مقدمـة كمـا لـو ان الـسياسة                خرىمقدمة والمبالغ األ  
 .المحاسبية الجديدة كانت مطبقة على الدوام

  
  التطبيق بأثر رجعيقيود على ال

  

رجعي، يجب تطبيق التغيير في السياسة المحاسـبية        بأثر   ب التطبيق     أو  أ ١٩عندما تتطلب الفقرة     ٢٣
 ثـر  األ  أو ثـار المحـددة للفتـرة     آلما ا أ رجعي باستثناء حالة كون التغيير غير عملي لتحديد          أثرب

   .التراكمي للتغيير
 

دة للفترة فـي تغييـر سياسـة محاسـبية  علـى              تحديد المؤثرات المحد   عندما ال يكون باإلمكان    ٢٤
 ان تطبـق الـسياسة المحاسـبية    منشأة فترات سابقة مقدمة، على ال  أو المعلومات المقارنة لفترة  

التطبيـق   فترة يكون فيها أول  من بدايةإعتباراً لتزامات واإلصولالمبالغ المسجلة لألالجديدة على  
 عمل تعديل مرادف علـى الرصـيد        أيضاً وعليها   ،لية، وربما تكون الفترة الحا    مناسباً بأثر رجعي 

 . لتلك الفترةسهم لكل عنصر متضرر من األفتتاحياإل
 

 لتطبيق السياسة المحاسبية    ، التراكمي في بداية الفترة الحالية     ثر تحديد األ  ال يكون باإلمكان  عندما   ٢٥
 لتطبقها على الـسياسة   ان تعدل معلومات المقارنةمنشأة على ال،الجديدة على كل الفترات السابقة   

 . تاريخ عمليأول  رجعي منأثرالمحاسبية الجديدة ب
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نها تطبق السياسة المحاسبية الجديدة على      إ رجعي، ف  أثر سياسة محاسبية جديدة ب    منشأةعندما تطبق ال   ٢٦
التطبيق بـأثر   ن  إ. المعلومات المقارنة للفترات السابقة منذ الزمن السابق الممكن من الناحية العملية          

 التراكمي على المبالغ    ثر في تحديد األ    للتطبيق قابالً ما لم يكن     عملياً على الفترة السابقة ليس      جعير
ن المبلغ الخاص بالـضبط     إ .ة والختامية للوضع المالي عن تلك الفترة      فتتاحيفي كل من البيانات اإل    

 لكـل   فتتـاحي  الرصـيد اإل   الناتج المتعلق بفترات قبل تقديم تلك البيانات في البيانات المالية يتم في           
اال ان   .عادة، يتم التعديل على االيرادات المحتفظ بهـا       .  فترة مقدمة  ول أل سهم من األ  أثرمتعنصر  

متثال مع المعايير الدوليـة      لإل ،على سبيل المثال  ( على عنصر اخر من السهم العادي        التعديل قد يتم  
السابقة، مثل الملخصات التاريخية للبيانات      عن الفترات    أخرى معلومات   أي .) المالية التقارير عدادإل

 . منذ الزمن السابق العمليأيضاًالمالية، تضبط وتعدل 
 

 ثرستطيع تحديد األ  ت ال   ألنها رجعي،   أثرتطبيق سياسة محاسبية جديدة ب    منشأة   ال يكون بإمكان  عندما   ٢٧
، تطبق السياسة الجديدة    ٢٥ ووفقا للفقرة    منشأة ال فإن ،التراكمي لتطبيق السياسة على الفترات السابقة     

 وعليه فانها تغض الطرف عن الجزء الخاص بالتعـديل          .ى العملية ول رجعي من بداية الفترة األ     أثرب
 يـسمح بتغييـر الـسياسة       . العادية الناشئة قبل ذلك التاريخ     سهمواأل لتزامات، اإل صولالتراكمي لأل 

توفر الفقرات  .  فترة سابقة  أيجعي عن    ر أثر في تطبيق السياسة ب    اًالمحاسبية حتى لو كان غير عملي     
  أو  توجيها حول متى يكون من غير العملي تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة علـى فتـرة               ٥٣-٥٠

 .فترات سابقة
  

  فصاحاإل

 فترة   أو  على الفترة الحالية   أثر المالية   التقارير عدادإل للمعيار الدولي    وليعندما يكون للتطبيق األ    ٢٨
 ربما كان له     أو ، في تحديد مقدار التعديل    قابل للتطبيق  غير   أنهه باستثناء   أثر للتطبيق   فإن ،سابقة
  -: ان تفصح عنمنشأة على ال، ما على الفترات المستقبليةأثر

   المالية؛التقارير عدادإلعيار الدولي م الإسم  )أ (

 ؛نتقالية اإلحكام لألوفقاًيتم عمل التغيير في السياسة المحاسبية  ،عند االقتضاء  )ب (

 ؛ للسياسةوفقاً التغيير طبيعة  )ج (

 ؛نتقالية اإلحكام وصف األ،قتضاءإلعند ا  )د (

 ؛ على الفترات المستقبليةأثر التي ربما لها نتقالية اإلحكام األ،قتضاءإلعند ا) هـ(

 -:وكل فترة سابقة مقدمة، وللحد العملي، مقدار التعديلللفترة الحالية   )و (

   و؛ في البيان الماليأثرمتلكل بند  )١(

، منشأة ينطبق على ال   "رباححصة السهم من األ   " ٣٣ ر المحاسبة الدولي  معيا كان   إذا )٢(
  والمخفف،يساساأللدخل السهم 

   و؛ للتطبيققابالً مقدار التعديل المتعلق بالفترات ما قبل تلك المقدمة، بحيث يكون  )ز (

 لفتـرة   قابل للتطبيـق   ب غير     أو أ١٩ المطلوب بواسطة الفقرة     التطبيق بأثر رجعي   كان   إذا  )ح (
  سابقة 
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 يـة  لوجود تلـك الحالـة ووصـف كيف        أدت لفترات قبل تلك المقدمة، الظروف التي         أو ما،
  .  التغيير في السياسة المحاسبيةانطباق  وتاريخ

  
  اتفصاح تكرار تلك اإلإلىالبيانات المالية للفترات الالحقة ليست بحاجة 

 فتـرة   أي  أو تـرة الحاليـة    على الف  أثر في السياسة المحاسبية     يلزامعندما يكون للتغيير غير اإل     ٢٩
 ربما   أو  في تحديد مقدار التعديل    قابل للتطبيق  غير   أنه على تلك الفترة باستثناء      أثر له   فإن ،سابقة

  -: تفصح عنأن منشأة على الفإن ، على الفترات المستقبليةأثركان له 

  عة التغيير في السياسة المحاسبية؛طبي  )أ (

 ؛مالءمة وأكثروفر معلومات موثوقة  تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة تأسباب  )ب (

  -:، مقدار التعديلة الحالية وكل فترة سابقة مقدمة إلى الحد القابل للتطبيقللفتر  )ج (

  كل بند من البيان المالي المتضرر؛عن  )١(

ـ األ، لـدخل الـسهم     منـشأة  ينطبق على ال   ٣٣ معيار المحاسبة الدولي   كان   إذا )٢(  يساس
 والمخفف؛

  ؛ و إلى الحد القابل للتطبيقالمعينة السابقةمقدار التعديل المتعلق بالفترة   )د (

 ، لفترات قبل تلـك المقدمـة       أو  لفترة سابقة معينة غير عملي     التطبيق بأثر رجعي   كان   إذا   )هـ(
تطبيق التغيير فـي    كيفية وتاريخ حدوث     وصف    أو  وجود تلك الحالة   إلى أدتالظروف التي   

 .السياسة المحاسبية
  

  .اتفصاح تكرار تلك اإلإلىليست بحاجة حقة الالالبيانات المالية للفترات 

 المالية الجديدة والتي صدرت ولكن لـم  التقارير عدادإل قد طبقت المعيار الدولي  منشأة لم تكن ال   إذا ٣٠
  -: تفصح عنأن منشأة على ال،تدخل حيز التنفيذ بعد

  ؛ وتلك الحقيقة  )أ (

ـ  أو القابلة إلى التقييم إلى حد معقول المرتب       المعلومات المعروفة     )ب (  المحتمـل فـي      ثراألطة ب
 وبياناتها المالية في فترة     منشأة المالية الجديد على ال    التقارير عدادإلالمعيار الدولي    تطبيق  

 .ولياألالتطبيق 
  

  -: عنفصاحاإل تنظر في منشأة أي فإن ،٣٠ للفقرة متثاالًإ ٣١

  ؛ المالية الجديدالتقارير عدادإل المعيار الدولي إسم  )أ (

 ؛ التغيرات في السياسة المحاسبية أوطبيعة التغيير الوشيك   )ب (

 ؛ التقارير الماليةعدادإلالتاريخ المطلوب لتطبيق المعيار الدولي الجديد   )ج (

 ؛ و المالية مبدئياًالتقارير عدادإل لتطبيق المعيار الدولي منشأةالتاريخ الذي تخطط فيه ال  )د (
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 -:وأما   )هـ(

   أو؛منشأةدولي على البيانات المالية لل للمعيار الولياأل المتوقع من التطبيق ثراألمناقشة  )١(

  .التأثير هنالك بيان لذلك ، إلى التقييم إلى حد معقولقابالً  أو معروفاًثراألن لم يكن إ )٢(
  

  المحاسبيةالتغيرات في التقديرات 
  

ال يمكن قياس العديد من البيانات المالية بدقة ولكـن           التجارية،   األنشطةنتيجة الشكوك الموروثة في      ٣٢
.  التي تقوم على المعلومات الحديثة الموثوقـة والمتـوفرة         حكاميشمل التقدير األ  . قديرها فقط يمكن ت 

  -:مثال، يطلب من التقديرات

  الديون المعدومة؛  )أ (

 ؛تقادم الجرد  )ب (

 ؛المالية لتزامات اإل أو الماليةصولالقيمة العادلة لأل  )ج (

مـستقبلية المتجـسدة فـي       ال قتـصادية  الفوائد اإل  ستهالك النمط المتوقع إل   أو نتاجيالعمر اإل   )د (
 ؛ و المستهلكةصولاأل

  الكفالةإلتزامات)  هـ (
  

  . ال تقوض موثوقيتهاوأنها البيانات المالية عدادإل ياًأساس جزًءن فائدة التقديرات المنطقية تعتبر إ ٣٣
  

  أو  حدثت التغيرات في ظروف كان فيها التقدير يقوم على         أن مراجعة   إلىربما يكون التقدير بحاجة      ٣٤
 المراجعة تلك ال تتصل بالفترات الـسابقة        فإن ، بطبيعتها . خبرة اكبر   أو نتيجة معلومات جديدة  كان  

 .وليست تصحيحا لخطأ ما
  

 فـي التقـدير     تغييـراً  القياس المطبقة، هو تغيير في السياسة المحاسبية وليس          أساسن التغيير في    إ ٣٥
حاسبية عن التغيير فـي التقـدير        عندما يكون من الصعب تمييز التغيير في السياسة الم         .المحاسبي
 . تغيير في التقدير المحاسبيأنه يتم التعامل مع التغيير على ،المحاسبي

  

 عتراف، يتم اإل  ٣٧ عدا عن التغيير الذي تنطبق عليه الفقرة         ، التغيير في التقدير المحاسبي    أثرن  إ ٣٦
 -: الخسارة في أو في الربحأشراكه عن طريق مستقبالًبه 

   أو؛ن كان التغيير يؤثر على تلك الفترة فقطإ ،فترة التغيير  )أ (

 .ن كان التغيير يؤثر عليهما معاًإفترة التغيير والفترات المستقبلية،   )ب (
  

  أو لتزامـات  واإل صـول األت في   اتغيير إلى التقدير المحاسبي    ه الحد الذي يؤدي فيه التغيير في      إلى ٣٧
الحامـل    المسجلة المبلغتعديل   به عن طريق     عتراف سوف يتم اإل   فإنه ،يتصل ببند السهم العادي   

 . في فترة التغييرحقوق المساهمين بند  أوالمتعلق، الخصملألصل 
  

 التغيير في التقدير المحاسبي يعني ان التغيير مطبق على المعامالت، وقائع            ثرأل المستقبلي   عترافاإل ٣٨
سبي  فقـط علـى   اربما يؤثر التغيير في التقدير المح .  وظروف من تاريخ التغيير في التقدير      أخرى
، مثالً.  الخسارة لكل من الفترة الحالية والفترات المستقبلية        أو  الربح  أو  خسارة الفترة الحالية،    أو ربح

 خسارة الفترة وعليه فهو معترف به في         أو التغيير في تقدير مبلغ الدين المعدوم يؤثر فقط على ربح         
 قتـصادية  الفوائـد اإل   ستهالك النمط المتوقع إل    أو نتاجياإلمع هذا، التغيير في العمر      . الفترة الحالية 
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 للفترة الحالية وعلـى الفتـرة   ستهالك المستهلك يؤثر على نفقات اإلاألصلالمستقبلية المتجسدة فيه،   
 التغيير المتعلق بـالفترة     أثربوفي الحالتين، يعترف    . لألصل المتبقي   نتاجياإلالمستقبلية اثناء العمر    

ن وجد، على الفترات المستقبلية يعترف به علـى       إ،  قات في الفترة الحالية    نف  أو  دخل أنهالحالية على   
 . نفقات في تلك الفترات المستقبلية أو دخلأنه

  

  فصاحاإل

 في الفتـرة    أثر تفصح عن طبيعة ومقدار التغيير في التقدير المحاسبي والذي له            أن منشأةعلى ال  ٣٩
 علـى   ثـر  عن األ  فصاحستثناء ما اإل  إبلية، ب  في الفترات المستق   أثر يكون له    أنيتوقع    أو الحالية

 . ثر لتقدير ذلك األقابل للتطبيقالفترات المستقبلية عندما يكون غير 
 

،  التقدير غير قابل للتطبيـق     أنير مفصح عنه بسبب      في الفترات المستقبلية غ    ثر كان مقدار األ   إذا ٤٠
 . عن تلك الحقيقةفصاح اإلمنشأةعلى ال

  

  خطاءاأل
  

ن إ.  عن عناصر البيانات المالية    فصاحاإل  أو التقديمأو   أو القياس  عتراف فيما يخص اإل   خطاءاألتنشأ   ٤١
 خطـاء األكانت تحتوي علـى      سواًء التقارير المالية    عدادإلالبيانات المالية ال تمتثل للمعايير الدولية       

 معين خاص  والتي ارتكبت عن قصد لتحقيق تقديم    هميةذات األ  غير   خطاءاأل  أو هميةاألالمادية ذات   
 الفتـرة الحاليـة المحتملـة       أخطاءيتم تصحيح   .  تدفقات نقدية   أو  مالي أداء،  منشأةبالوضع المالي لل  

 تكون  اًأحيان المادية   خطاءاألن  إال  إ.  البيانات المالية  بإصداروالمكتشفة في تلك الفترة قبل التصريح       
لك في المعلومات المقارنة المقدمة      الفترة السابقة ت   أخطاء وتصحح   ،ةالالحقغير مكتشفة حتى الفترة     

 ).٤٧-٤٢ أنظر(في البيانات المالية للفترة الالحقة 
  

ـ سابقة  ل المادية للفترة ا   خطاءاألن تصحح   أ منشأة، على ال  ٤٣ للفقرة   تبعاً ٤٢  أول  رجعـي فـي    أثرب
 -: بعد اكتشافها بواسطةبإصدارهامجموعة من البيانات المالية المصرح 

   أو؛للفترات السابقة المقدمة حيث حصل الخطأ المبالغ المقارنة إعادة  )أ (

ـ  اإل األرصدة إعادة ، المقدمة ىولاأللو حصل الخطأ قبل الفترة السابقة          )ب ( ، صـول لألة  فتتاحي
 . المقدمةىولاأل السهم العادي للفترة السابقة  أولتزاماتاإل

  

   بأثر رجعيبيانإعادة القيود 
  

 أنهـا  حد   إلىستثناء ما يصل    إ ب  بأثر رجعي  بيانإعادة ال يجب تصحيح خطأ الفترة السابقة بواسطة        ٤٣
  . التراكمي للخطأثر األ أو الفترة المحددةآثار في تحديد اما قابلة للتطبيقغير 

 



   ٨ معيار المحاسبة الدولي
 

     ١٠١٩   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©   

  أو  الفترة المحددة لخطأ ما على المعلومات المقارنة لفتـرة         آثار تحديد   عندما ال يكون من الممكن     ٤٤
 سـهم واأل لتزامـات ، اإل صـول ة لأل فتتاحية اإل  ان تعيد االرصد   منشأة على ال  ،فترات سابقة مقدمة  
 ).وربما تكون الفترة الحالية(  غير عمليةبيانإعادة الى التي تكون فيها ولالعادية للفترة األ

  
 لخطأ ما علـى كامـل       ، عند بداية الفترة الحالية    ، التراكمي ثر تحديد األ  ال يكون من الممكن   عندما   ٤٥

  رجعي من تـاريخ    أثرالمعلومات المقارنة لتصحيح الخطأ ب     ان تعيد    منشأة على ال  ،الفترات السابقة 
 . فترة عمليةأول

 
 معلومات  أي إعادةيتم  .  الخسارة في فترة اكتشاف الخطأ      أو الفترة السابقة من الربح   يستثنى تصحيح    ٤٦

 ملخصات تاريخية للبيانات المالية للفتـرات الـسابقة قـدر           أي وتشمل   ،مقدمة عن الفترات السابقة   
 .تصبح قابلة للتطبيقيث االمكان بح

 
عن كافة الفتـرات    ) خطأ في تطبيق سياسة محاسبية    ( تحديد مقدار الخطأ     ال يكون من الممكن   عندما   ٤٧

. قابـل للتطبيـق    تاريخ   أول  من مستقبالً، تعيد المعلومات المقارنة     ٤٥ للفقرة   وفقاً ،منشأة ال ،السابقة
 العاديـة   سـهم واأل لتزامات، اإل صوللأل التراكمية   عادة فانها تغض الطرف عن حصة من اإل       ،عليه

 تصحيح خطأ مـا     باإلمكان حول متى يكون     رشاد اإل ٥٣-٥٠ تقدم الفقرات    .الناشئة قبل ذلك التاريخ   
 . من الفترات السابقةأكثر  أولفترة

 
ن التقديرات المحاسبية بطبيعتهـا  إ . من التغيرات في التقديرات المحاسبيةخطاءيتم تمييز تصحيح األ    ٤٨

  أو  الكـسب  ، مثالً .ضافية تصبح معروفة  إ مراجعة كمعلومات    إلىتقريبية ربما تكون بحاجة     هي قيم   
 . لخطأ ماالخسارة المعترف بهما على نتيجة طوارئ ليس تصحيحاً

  

   الفترة السابقةأخطاء عن فصاحاإل
  

  -:ن تفصح عما يليأ منشأة، على ال٤٢في تطبيق الفقرة  ٤٩

  ؛طبيعة خطأ الفترة السابقة  )أ (

      -:ن تكون عملية، مقدار التصحيحأ سابقة مقدمة على حدة، لدرجة لكل فترة )ب (

 ؛ و في البيان الماليأثرمتلكل بند   )١(

ـ  لـدخل الـسهم األ     ،منـشأة المعيار المحاسبي الدولي ينطبق على ال     ن كان   إ )٢( ي ساس
 ؛والمخفف

   ؛ و الفترة المقدمةأول مقدار التصحيح عند بداية  )ج (

 إلـى دت  أ الظروف التـي     ،ر عملية لفترة سابقة معينة     غي  بأثر رجعي  بيانإعادة ال  كانت   إذا  )د (
 .وجود تلك الحالة ووصف كيف ومنذ متى جرى تصحيح الخطأ
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  عدم جدوى التطبيق وإعادة البيان بأثر رجعي
  

 فتـرات سـابقة      أو  ليس من العملي تعديل المعلومات المقارنة لفترة       ،في بعض الحاالت والظروف    ٥٠

الفترات السابقة بطريقة   / ربما لم يتم جمع البيانات في الفترة       ،مثالً. ليةلتحقيق المقارنة مع الفترة الحا    

، ٥٣-٥١وتشمل، لغرض الفقرات    ( لسياسة محاسبية جديدة     التطبيق بأثر رجعي   من   أيتسمح بعمل   

 وربمـا   ، لتصحيح خطأ في فترة سابقة      بأثر رجعي  بيانإعادة ال   أو )التطبيق المستقبلي لفترات سابقة   

  . ايجاد المعلوماتإعادةلعملي يكون من غير ا

 
 عمل تقديرات في تطبيق سياسة محاسبية لعناصـر البيانـات           حيانومن الضروري في كثير من األ      ٥١

ن التقـدير   إ .أخـرى  وظروف   أحداث ، المفصح عنها فيما يتعلق بمعامالت      أو المالية المعترف بها  

 صعوبة  أكثر وضع التقديرات    .ر التقاري إعداد ويمكن وضع التقديرات بعد فترة       ،مر شخصي أ فطرياً

 لتصحيح خطأ فتـرة      بأثر رجعي  بيانإعادة ال   أو  لسياسة محاسبية  التطبيق بأثر رجعي  عندما يكون   

 مع هذا، يكون    . ظرف اخر   أو ة، حدث أثرمت بسبب الفترة الطويلة التي مرت على المعاملة ال        ،سابقة

ما للتقديرات التي اجريـت فـي الفتـرة         هدف التقديرات المتعلقة بالفترات السابقة يبقى هو نفسه ك        

 الظـرف    أو  الحدث  أو الحالية، بالتحديد، التقديرات التي تعكس الظروف التي وجدت وقت المعاملة         

 .االخر
 
 تصحيح خطأ الفترة الـسابقة يتطلـب تمييـز           أو  للسياسة المحاسبية  التطبيق بأثر رجعي   فإنعليه،   ٥٢

 -:معلومات

 الظرف   أو  الحدث ،تواريخ حدوث  المعاملة    / دت في تاريخ   على االحوال التي وج    دليالًتوفر    )أ (

  ؛ واالخر

 .لبيانات المالية لتلك الفترة السابقة بالصدورتمت المصادقة على اكان يمكن توفرها عندما  )ب (
  

ة التي ال تقـوم علـى   ل تقدير القيمة العاد،مثال(بالنسبة لبعض انواع التقديرات    . أخرىمن معلومات   

 عنـدما  . تمييز تلك االنواع من المعلومـات ليس من الممكن  ،)رعيةمدخالت الم  ال  أو رعيالسعر الم 

 عمل تقدير كبير بحيث يكون من المـستحيل          بأثر رجعي  بيانإعادة ال   أو التطبيق بأثر رجعي  يتطلب  

  أو  تطبيـق الـسياسة المحاسـبية الجديـدة        وال يكون من الممكن    ،تمييز تلك االنواع من المعلومات    

  . رجعيأثرترة سابقة بتصحيح خطأ في ف
  

  أو وان عند تطبيق السياسة المحاسبية الجديـدة،      ألن يستعمل االدراك المتاخر بعد فوات ا      أال ينبغي     ٥٣

 حول نوايـا االدارة فـي فتـرة    إفتراضات في عمل  لفترة سابقة سواء مقادير أوعند تصحيح مبالغ  

على سبيل المثال،   . ها في فترة سابقة    مفصح عن   أو التي تم قياسها   ، تقدير مبالغ معترف بها     أو سابقة

 أنهاعلى   سابقاً المالية صنفت    صول تصحيح خطأ في فترة سابقة بقياس األ       إلى ما   منشأة أعندما تلج 

 -:االدوات الماليـة " ٣٩ معيار المحاسبة الـدولي  لوفقاً ستحقاق المحتفظ به حتى تاريخ اإل    ستثماراإل

 ما قررت االدارة فيمـا بعـد عـدم          إذاقياس لتلك الفترة     ال أساس ال تغير    أنها ،" والقياس عترافاإل

 خطا ما في فترة سـابقة بحـساب       منشأة عندما تلجأ ال   ،ضافةباإل. ستحقاق تاريخ اإل  إلى بها   حتفاظاإل

 ،" المـوظفين  منافع "١٩ معيار المحاسبة الدولي   ل وفقاًذممها لالجازات المرضية المتراكمة للموظفين      
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ثنـاء الفتـرة التاليـة التـي        أنفلونزا القاسي   إل معلومات حول موسم ا    فانها بذلك تغض الطرف عن    

ن التقديرات الكبيـرة    إ الحقيقة   .اصبحت متوفرة بعد التفويض باصدار البيانات المالية للفترة السابقة        

 عند تعديل المعلومات المقارنة المقدمة لفترات سابقة، ال تمنع التعـديل            حيانمطلوبة في كثير من األ    

  . تصحيح المعلومات المقارنة أوقوالموث
  

  تاريخ النفاذ
  

شجع على  يو. ٢٠٠٥ يناير ١ بعد    أو في التي تبدأ سنوية  ال للفترات تطبق هذا المعيار     أن منشأةعلى ال  ٥٤

نهـا  إ، ف ٢٠٠٥ يناير ١ قبل    أو  على تطبيق هذا المعيار منذ بداية      منشأة اقدمت ال  إذا .التطبيق المبكر 

  تفصح عن تلك الحقيقة
  

  خرى األبياناتلسحب ا
  

 خطـاء  الخسارة عن الفتـرة، األ      أو صافي الربح " ٨ معيار المحاسبة الدولي  يحل هذا المعيار محل      ٥٥

 .١٩٩٣، المعدلة عام "ية والتغيرات في السياسات المحاسبيةساساأل
  

 -:ن هذا المعيار ينسخ التفسيرات التاليإ ٥٦

  ؛ و"قتراض رسملة تكاليف اإل– التماثل" ٢ - لجنة التفسيرات الدائمة  )أ (
 ". البديلةساليب األ–التماثل" –لجنة التفسيرات الدائمة   )ب (
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  ملحق 
  خرى األبياناتالتعديالت على ال

  
 أي اقـدمت    إذا. ٢٠٠٥ ينـاير  ١ا مـن    إبتداًءسيتم تطبيق التعديالت الواردة في هذا الملحق للفترات السنوية          

  .ه التعديالت لتلك الفترة المبكرة سيتم تطبيق هذ، على تطبيق هذا المعيار لفترة مبكرةمنشأة

  
*****  

  
 ذات الصلة   بيانات قد ادرجت في ال    ٢٠٠٣ن التعديالت التي يحتويها هذا الملحق وقت تعديل هذا المعيار عام            إ

  .المنشورة في هذا المجلد
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  ٨ معيار المحاسبة الدوليمجلس على  المصادقة
  

 التغيرات في التقديرات المحاسبية     ،السياسات المحاسبية " ٨ ار المحاسبة الدولي  معي تمت الموافقة على إصدار   

  . الدوليةمعايير المحاسبة من مجلس عضواً ١٤ قبل من" واألخطاء

  الرئيس        سير ديفيد تويدي

  نائب الرئيس         جونزإيتوماس 

   بارثإيماري 

  جورج برونس - هانز

  نتوني تي كوبأ

  روبرت بي غارنيت

  جيالردغيلبرت 

  جيمس جيه ليزينرينغ

  وارين جيه مكغريغر

  مالي أوا كييشباتري

  هاري ك شميدت

  جون تي سميث

  جيفري ويتينغتون

  تاتسومي يامادا
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     حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©      ١٠٢٤

   اتستنتاج اإلأساس
ت فـي التقـديرات     اتغييـر السياسات المحاسـبية، ال    ٨ الدولي   ةمحاسبالمعيار  

  خطاءالمحاسبية واأل
  

  .٨ من المعيار المحاسبي الدولي جزًء مرافق لكنها ليست هذا  اتستنتاج اإلأساسيعتبر 
  

  مقدمة
  

 إلـى  الدولية في الوصـول      معايير المحاسبة ت مجلس   إعتباراً هذه   اتستنتاجاإل أساستلخص    ١ إستنتاج
 الخسارة عـن الفتـرة،       أو صافي الربح " ٨ه حول مراجعة المعيار المحاسبي الدولي       اتإستنتاج

اعطى اعـضاء  المجلـس   . ٢٠٠٣ عام  "تغيرات في السياسات المحاسبية   ية وال ساس األ خطاءاأل
  .  من غيرهاأكثركبر لبعض العوامل أ وزناً

  
 يتعهد  فإنهلمشاريع التقنية،   في ا ة له   وليجندة األ أل كجزء من ا   أنه اعلن المجلس    ٢٠٠١ يوليوفي    ٢ إستنتاج

المـشروع فـي ضـوء       وقد تم تـولي   . ٨بمشروع تحسين عدد من المعايير وتشمل المعيار        
 التي اثيرت فيما يخص المعايير من قبل منظمـي االوراق الماليـة،             نتقادات واإل ستفساراتاإل

  أو  مشروع التحـسينات هـي تقليـل       أهدافكانت  . أخرى مهتمة   أطرافالمحاسبين المهنيين و  
 التخلص من البدائل، االسهاب والتكرار والتناقضات ضمن المعايير، لغرض التعامل مع بعض           

، نشر المجلس اقتراحاتـه فـي       ٢٠٠٢ مايوفي شهر   . أخرىالمسائل الطارئة وعمل تحسينات     
 ١٦، مع الموعد النهائي للتعليـق فـي          الدولية معايير المحاسبة مسودة عرض التحسينات على     

  . خطاب تعليق على مسودة العرض١٦٠ من أكثرتلقى المجلس  . ٢٠٠٢ سبتمبر
  

كان هدف  . ٨ الدولية   معايير المحاسبة واسعة النطاق للنسخة السابقة من      يشمل المعيار تغيرات      ٣ إستنتاج
 النظر في كل متطلبات المعيار السابقة الختيار وتطبيق سياسات محاسـبية            إعادةالمجلس عدم   

والمعالجة المحاسبية للتغيرات في السياسات المحاسبية، تغيرات فـي التقـديرات المحاسـبية             
معيـار   متطلبـات فـي      سـتنتاج  لإل ساس ذلك، ال يناقش هذا األ      على بناًء. خطاءوتصحيح األ 

  .  والذي لم يعد المجلس النظر فيه٨ المحاسبة الدولي
  

   المعالجات البديلة المسموح بهاإزالة
  

يـة  لزامغير اإل  المعالجات البديلة المسموح بها للتغيرات       ٨اشتملت النسخة السابقة من المعيار        ٤ إستنتاج
ـ  األ خطاءاألوتصحيحات  ) ٥٧- ٥٤الفقرات  (سبية  في السياسات المحا   -٣٨الفقـرات   (ية  ساس

   -: بموجب هذه البدائل المسموح بها.)٤٠

  للتغيير في السياسة المحاسبية في الربح      التطبيق بأثر رجعي  تم ادراج التعديل الناتج عن        )أ (
   و؛ الخسارة عن الفترة الحاليةأو

 . الخسارة للفترة الحالية أوي في الربحساسمقدار تصحيح الخطأ األتم إدراج   )ب (
  

  .في كال الحالتين، تم تقديم المعلومات المقارنة كما لو قدمت في البيانات المالية للفترات السابقة  ٥ إستنتاج
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 للتغيرات في السياسات المحاسـبية وتـصحيح        ختياريةحدد المجلس التخلص من المعالجات اإل       ٦ إستنتاج
يتخلص المعيار مـن المعالجـات البديلـة        . ٨ة من المعيار     كتطور هام للنسخة السابق    خطاءاأل

 الفترة السابقة   أخطاءالمسموح بها ويتطلب اجراء تغيرات في السياسات المحاسبية وتصحيحات          
 . رجعيأثر بمحاسبياًلكي تعالج 

 
 الذي يحدث عن طريق تعـديل المعلومـات المقارنـة           التطبيق بأثر رجعي   أن المجلس   إستنتج  ٧ إستنتاج

 سـلوب نه، ضـمن األ   ألمقدمة للفترات السابقة مفضل للمعالجات البديلة السابقة المسموح بها          ال
  -:الجديد المطلوب للتطبيق الرجعي

  أو  التغيرات في الـسياسات المحاسـبية      آثار ، الخسارة لفترة التغيير    أو ال يشمل الربح    )أ (
  . المتعلقة بالفترات السابقةخطاءاأل

 المعلومات حول الفترة    أساسالفترات السابقة على نفس     تحضير المعلومات المقدمة عن       )ب (
 وعرض إعداد إطار تملك المعلومات ميزة نوعية محددة في        .الحالية وعليه فهي مقارنة   

 . وتوفر معظم المعلومات النافعة لتحليل اتجاهات الدخل والنفقات،البيانات المالية

 . المقدمة للفترات السابقة الفترة السابقة في المعلومات المقارنةأخطاءلم تتكرر   )ج (
  

  -:ألنها المعالجات البديلة المسموحه مفضلة أنبعض الردود على مسودة العرض برهنت   ٨ إستنتاج

 ستعمال معلومات الفترة السابقة تشمل اإل     إعادة الفترة السابقة عن طريق      أخطاءتصحيح    )أ (
  الذي ال مبرر له لالدراك المتاخر؛

 خـسارة    أو  في ربـح   خطاءت المحاسبية وتصحيح األ    التغيرات في السياسا   آثارادراك    )ب (
  و؛ لمستخدمي البيانات المالية بروزاًأكثرالفترة الحالية يجعلها 

 قد تم   منشأة المحتفظ بها نتيجة انشطة ال     رباح على حساب األ    أو كل مبلغ مسجل لحساب     )ج (
 . الخسارة في بعض الفترات أوادراكه في الربح

  
 ستعمال معلومات الفترة السابقة لتصحيح خطأ لفترة سابقة ال تشمل اإل          ادةإع أن المجلس   إستنتج  ٩ إستنتاج

خفـاق فـي    إل الفترة السابقة قد حددت مـن حيـث ا         أخطاءن  ألغير المبرر لالدراك المتاخر     
 معلومات موثوقة كانت متوفرة عندما اقرت البيانات المالية عـن           ،إستعمال سوء    أو ،ستعمالاإل

 وتقديم تلك   إعداد في   عتباركن توقع الحصول عليها واخذها في اإل      فترة سابقة للصدور وكان يم    
  .البيانات المالية

  
 أخطـاء ات عن التغيرات في السياسات المحاسبية وتـصحيح         فصاح اإل أن المجلس   إستنتجكما    ١٠ إستنتاج

ثيراتها بـارزة بـشكل     أ ت أن تضمن   أن للمعيار يجب    ٤٩ و ٢٩و ٢٨الفترة السابقة في الفقرات     
  .ستخدمي البيانات الماليةكافي لم

 
 غير الموزعة نتيجـة انـشطة       رباح لحساب األ   أو   كل مبلغ من حساب     أن المجلس   إستنتجكما    ١١إستنتاج

  أو  مـن الـربح    أهميـة  الخسارة في بعض الفترات اقل        أو  به في الربح   عتراف في اإل  منشأةال
 تحدث في تلك    أخرى ثأحدا المعامالت و  آثارالخسارة لكل فترة مقدمة لتمثل باخالص وصدق        

 .الفترة
  



   ٨ معيار المحاسبة الدولي
  أساس اإلستنتاجات

 

    ف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية حق التألي©      ١٠٢٦

  خرى الفترة المادية السابقة األأخطاءية وساس األخطاء التمييز بين األزالةإ
  

.  الماديـة  خـرى  الفتـرة الـسابقة األ     أخطاءية و ساس األ خطاء المعيار من التمييز بين األ     يزيل  ١٢إستنتاج
ـ       بـن   الفترة السابقة المادية عولجت حسابياً     أخطاءن كل   إ ،والنتيجة  أفس الطريقـة كمـا الخط

 المجلـس ان    إسـتنتج . ٨رجعي في النسخة السابقة للمعيـار       بأثر  ي بموجب المعالجة    ساساأل
في النسخة السابقة كان يصعب تفسيره بـشكل ثابـت الن الـصفة         " يةساس األ خطاءاأل"تعريف  

يعد ينظـر    لم    فترات سابقة   أو  الخطأ يتسبب في بيانات مالية لفترة      أن في   –الرئيسية للتعريف   
  . المادية للفترات السابقةخطاء صفة كل األأيضاً كان – موثوقة أنهااليها على 

  
   تفسير  ينطبق على وجه التحديد على بند ما أوتطبيق معيار

  
 فإنه ، تفسير على بند ما في البيانات المالية        أو  عند تطبيق معيار ما    أنهاقترحت مسودة العرض      ١٣إستنتاج

المطبقة على ذلك البند عن طريق النظر فيمـا يلـي           ) السياسات(المحاسبية  يتم تحديد السياسة    
  -:بترتيب تنازلي

  ؛) من المعيارجزًء مالحق تشكل أيبما في ذلك (المعيار   )أ (

 ؛التفسير  )ب (

 ؛ و من المعيارجزًءمالحق للمعيار ال تشكل   )ج (

  التنفيذ الصادرة فيما يخص المعياراتإرشاد  )د (
  

يتطلب المعيار فقط المعايير    . لهرم التسلسلي للمتطلبات لتلك الحاالت    قرر المجلس عدم وضع ا      ١٤إستنتاج
  . ال يذكر المعيار المالحق،ضافةباإل.  المالية المطبقة ليتم تطبيقهاالتقارير عدادإلالدولية 

 
قرر المجلس عدم اعطاء المعايير مرتبة فوق مرتبة التفسيرات الن تعريف المعـايير الدوليـة                 ١٥إستنتاج

.  المعـايير  إلـى  والتي هي متساوية في الحالة بالنسبة        ،لتقارير المالية يشمل التفسيرات    ا عدادإل
 التقارير المالية وما    عدادإل المواد تشكل متطلبات المعايير الدولية       أي لكل معيار    توضح القاعدة 

ـ    جزًءمحفوظ فقط للمادة التي تشكل      " ملحق"  المصطلح   . التنفيذ إرشادهو   ة  من المعايير الدولي
 . الماليةالتقارير عدادإل

  
  خرى هيئات وضع المعايير األبيانات

  
 التفسير وعلى وجه التحديد التطبيق على بند،         أو  في غياب المعيار   أنهاقترحت مسودة العرض      ١٦إستنتاج

ات إرشـاد  من بـين     ،ينبغي على االدارة وضع وتطبيق سياسة محاسبية عن طريق النظر في          
 لوضـع   ممـاثالً  مفاهيميـاً  إطاراً والتي تستعمل    خرىلمعايير األ  هيئات وضع ا   بيانات،  أخرى

 إلـى  تلجأ المنشات    أنن ذلك قد يتطلب     إ على مسودة العرض      علق من ردواً   .معايير المحاسبة 
معـايير   عندما يغيب التوجيه الخاص بمجلس       خرى هيئات وضع المعايير األ    بياناتالنظر في   
 تتطلـب المـسودة     أن يمكـن    ، على سبيل المثال   ،نأب برهن بعض المعلقين     . الدولية المحاسبة
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     ١٠٢٧   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©   

.  في بعـض المواضـيع     عموماً المقبولة    مريكية األ ت لكافة عناصر المبادئ المحاسبية    إعتباراً
النظر في تلـك     أن إلى يشير   أن المعيار ينبغي    أنوبعد النظر في تلك التعليقات، قرر المجلس        

  .) للمعيار١٢ الفقرة أنظر( تطوعي إراديمر أ هو بياناتال
  

 خرى هيئات وضع المعايير األبيانات أنكما هو مقترح في مسودة العرض، ينص المعيار على           ١٧إستنتاج
 -: ال تتعارض معأنهاتستعمل فقط في حال 

 التقارير المالية التي تتعامـل مـع مـسائل          عدادإلمتطلبات التوجيه في المعايير الدولية        )أ (
   و؛مماثلة ذات صلة

  الدخل والنفقات في    ،لتزامات اإل ،صول ومفاهيم القياس لأل   عترافير اإل  معاي ،التعريفات  )ب (
 .طاراإل

  
  أو بيانـات  سـحبت ال   إذانـه   أل خرى هيئات وضع المعايير األ    بيانات احدث   إلىيشير المعيار      ١٨إستنتاج

 الـسياسات   أفـضل  تشتمل على    أنها هيئة وضع المعايير ذات الصلة لم تعد تعتقد          فإن ،نسخت
  . للتطبيقالمحاسبية

 
 كـان  إذا من مسودة العرض فيمـا    االمر لم يكن واضحاً    أناشارت التعليقات التي تم استالمها        ١٩إستنتاج

 يجـب   خرى األ التغيير في تصريح هيئة وضع المعايير     الذي يلي   التغير في السياسة المحاسبية     
 المعيـار   فإنعاله،  أ كما هو مالحظ     . في ذلك التصريح   نتقالية اإل حكاممعالجته حسابيا ضمن األ   

وعليـه، قـرر    .  من الحـاالت   أي في   خرى قرارات هيئات وضع المعايير األ     إستعمالال يلزم   
 أنه ومفصح عنه على      مثل هذا التغيير في السياسة المحاسبية معالج حسابياً        أنح  أيضاالمجلس  

تطبيـق   يحـال دون     ، هكذا .) من المعيار  ٢١ الفقرة   أنظر(تغير طوعي في السياسة المحاسبية      
ن كانت متناقضة مـع     إ خرى المحددة من قبل هيئة وضع المعايير األ       نتقالية اإل حكام لأل منشأةال

 .معالجة التغيرات الطوعية في السياسات المحاسبية التي يحددها المعيار
  
  هميةاأل
  

لدوليـة   ينبغي عدم تطبيق السياسات المحاسبية التي حـددتها المعـايير ا  أنهينص المعيار على     ٢٠إستنتاج
 كمـا يـنص     .مادية/  نسبية أهمية تطبيق البند غير ذي      أثر التقارير المالية عندما يكون      عدادإل

 التقارير المالية لو اشـتملت علـى      عدادإل المعايير الدولية    إلى البيانات المالية ال تمتثل      أنعلى  
من البيانـات    مجموعة   أول  الفترة السابقة المادية يجب تصحيحها في      أخطاء مادية وان    أخطاء

 البيانـات    أو  الماديـة  خطاءيشمل المعيار تعريف األ   . المالية التي تقرر اصدارها بعد اكتشافها     
 ١ فـي المعيـار المحاسـبي الـدولي          المادية/  النسبية   همية التي تقوم على وصف األ     ،الكاذبة

  .طاروفي اإل) ١٩٩٧كما صدر في ( " البيانات الماليةعرض"

 
 المعايير الدولية المحاسبية لـم تكـن        أن السابقة تنص على      الدولية معايير المحاسبة  إلىمقدمة    ٢١ إستنتاج

 المعـايير   إلـى مرادف في المقدمة     ال يوجد معيار     . التطبيق على البنود غير المادية     إلىتهدف  
 تلقى المجلس تعليقات تفيد بان غياب هذا التصريح من المقدمـة            . التقارير المالية  عدادإلالدولية  
) تشمل متطلبات القياس  ( تطبيق السياسات المحاسبية     منشأة يتطلب من ال   أنه يفسر على    أن يمكن

 المجلس قـرر    أنال  إ. على البنود غير المادية    التقارير   عدادإلالمحددة من قبل المعايير الدولية      
 .المقدمة منها في أكثرون في المعايير يك أن ينبغي هميةمفهوم األ تطبيق أن

 



   ٨ معيار المحاسبة الدولي
  أساس اإلستنتاجات

 

    ف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية حق التألي©      ١٠٢٨

كما هو  ( ١المعيار المحاسبي الدولي    .  النسبية منصوص عليها في معيارين     هميةطبيق فكرة األ  ت  ٢٢ إستنتاج
 تطبيـق   ٨ كما يحـدد العيـار       .اتفصاحيستمر في تحديد تطبيقه على اإل     )  ٢٠٠٧معدل في   

 أخطـاء بما في ذلك    ( خطاءالمادية في تطبيق السياسات المحاسبية وتصحيح األ      / النسبية هميةاأل
 .)نودفي قياس الب

  
   من المتطلباتعفاءمعيار اإل

  
 التطبيق بـأثر رجعـي     من   عفاء على معيار الالعملي لإل    ٨اشتملت النسخة السابقة من المعيار        ٢٣ إستنتاج

 ومـن   ،يةساس األ خطاء لأل  بأثر رجعي  بيانإعادة ال للتغيرات الطوعية في السياسات المحاسبية و     
اقترحت .  البديلة المسموحة لهذه البنود مطبقة     ات ذات صلة، عندما لم تكن المعالجة      إفصاحعمل  

 كلفـة   إلى رجعي عندما تؤدي      بأثر بيان وإعادة ال   من التطبيق  عفاءاإل عن   مسودة العرض بدالً  
   . غير مبررأثر  أوغير مبررة

 
 الذي يقوم على تقييم     عفاء اإل أنفي ضوء التعليقات الواردة حول مسودة العرض، قرر المجلس            ٢٤ إستنتاج

، ضافةباإل.  هو شخصي التطبيق بثبات من قبل منشات عدة        ثر األ  أو راء للكلفة غير المبررة   المد
 موازنة التكاليف والمنافع هي مهمة المجلس عندما يضع متطلبـات محاسـبية             أنقرر المجلس   

 بمعيـار الـال     حتفـاظ وعليه، قرر المجلس اإل   .  منها للمنشات عندما تطبق تلك المتطلبات      أكثر
، ٢٥-٢٣ في الفقـرات     تعفاًءاإلهذا يؤثر على    . ٨ في النسخة السابقة للمعيار      اءعفعملي  لإل  

ت إعفـاءً  الوحيد الذي عليه جرى توفير       ساس الال عملي هو األ    أن.  من المعيار  ٤٥-٤٣ و   ٣٩
 التقارير المالية من تطبيق متطلبات معينة عندما يكون         عدادإلمحددة ذكرت في المعايير الدولية      

 .*ادياًم التطبيق أثر
  

  "غير قابل للتطبيق"تعريف 
   

رجعـي   بأثر   بيانوإعادة ال فيما يتعلق بالتطبيق    " قابل للتطبيق غير  "ح معنى   يضاإقرر المجلس     ٢٥ إستنتاج
  . الفترة السابقةأخطاءللتغيير في السياسة المحاسبية لتصحيح 

 
للتغيير فـي الـسياسة المحاسـبية       رجعي   بأثر   بيانوإعادة ال  التطبيق   أناقترح بعض المعلقين      ٢٦ إستنتاج

 لفترة سابقة معينة كلما كانت التقـديرات        قابل للتطبيق  الفترة السابقة امر غير      أخطاءلتصحيح  
ـ  قرر المجلس تحديد تعريف اضـيق ل       ، من تاريخ تلك الفترة    إعتباراًمطلوبة   قابـل  غيـر    "لـ
 عند تعديل المعلومـات     حيان التقديرات الكبيرة مطلوبة في كثير من األ       أنن حقيقة   أل" للتطبيق

هكـذا،  .  تصحيح المعلومات المقارنة    أو المقارنة المقدمة لفترات سابقة ال تمنع التعديل الموثوق       
 عدم القدرة على تمييز المعلومات بشكل موضوعي والتي توفر دليل الحـاالت             أنقرر المجلس   

  أو الغهـا وقياسـها    بمب عتـراف تواريخ كان ال بد مـن اإل       / والظروف التي وجدت في تاريخ    
، عـدم   أخرى عنها كانت ستتوفر عندما اقرت البيانات المالية للصدور من معلومات            فصاحاإل

 تصحيح المعلومات المقارنة لفترات سابقة       أو القدرة هذا هو العامل الذي يمنع التعديل الموثوق       
 .) من المعيار٥٢ و٥١والفقرات " عمليالغير "من تعريف ) ج( الجزء أنظر(

 

                                                 
، وكما هو "القطاعات التشغيلية" ٨، المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ٢٠٠٦أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في عام    *

ذا المعيار إعفاًء من بعض المتطلبات  إذا  من أساس اإلستنتاجات حول هذا المعيار يتضمن ه٤٧ و٤٦مبين في فقرات اإلستنتاج 
 .كانت المعلومات الضرورية غير متوفرة وكانت تكلفة صياغتها مرتفعة



   ٨  المحاسبة الدوليمعيار
  أساس اإلستنتاجات

 

     ١٠٢٩   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©   

  أو ،خر عند تطبيق سياسة محاسبية جديدة على      أ االدراك المت  إستعمال ال ينبغي    أنهيحدد المعيار     ٢٧ ستنتاجإ
 تقدير   أو  عن نوايا االدارة في فترة سابقة      إفتراضاتما في عمل    أ ، فترة سابقة  ،تصحيح مبالغ ل  

كون موضوعية فـي     ت أنن نوايا االدارة في فترة سابقة ال يمكن          هذا أل  .المبالغ في فترة سابقة   
 المعلومات التي لم تكن متوفرة عند اقرار البيانـات الماليـة للفتـرة              إستعمالن  إ و ،فترة الحقة 

 .رجعي بأثر بيانوإعادة ال مع تعريفات التطبيق السابقة للصدور كان متناقضاً
  

   عدم قابلية التطبيقإعفاءتطبيق 
  

 ) غيـر قابـل للتطبيـق     ( التراكمي ثرتحديد األ ممكن  غير ال  في حالة كان من      أنهيحدد المعيار     ٢٨ إستنتاج
 ما لكافة   أ التراكمي لخط  ثراأل  أو ،لتطبيق السياسة المحاسبية الجديدة على كافة الفترات السابقة       

 الـسياسة المحاسـبية     أن تغيير المعلومات المقارنة كما لـو        إلى منشأةالفترات السابقة، تلجأ ال   
 ٢٥ الفقرات   أنظر( تاريخ عملي    أول  من مستقبالًقد صحح    الخطاء   أن  أو الجديدة كانت مطبقة،  

 ، ولكن لـم يعـد مقيـداً   ٨ للنسخة السابقة من المعيار ٥٢ هذا مشابه للفقرة     .) من المعيار  ٤٥و
نه يتفـق مـع     ألدراج هذه النسخ في المعيار      إقرر المجلس   . بالتغيرات في السياسات المحاسبية   

 أفـضل ب تطبيق مستقبلي من بداية الفترة العملية وهذا          من المستحسن طل   أنهالتعليقات الواردة   
 التراكمـي   ثـر  تحديـد األ   منشأةمن السماح بتغيير في السياسة المحاسبية فقط عندما تستطيع ال         

 .للتغيير لكافة الفترات السابقة بداية الفترة الحالية
  

التطبيـق   مـن    قابل للتبطيق   غير إعفاًءبما يتوافق مع مقترحات مسودة العرض، يوفر المعيار           ٢٩ إستنتاج
 للتغيرات التي   التطبيق بأثر رجعي   للتغيرات في السياسات المحاسبية، بما في ذلك         بأثر رجعي 

 حددت النـسخة الـسابقة      . التقارير المالية  عدادإل في المعايير الدولية     اإلنتقالية حكام لأل وفقاًتتم  
ت الطوعية فقط فـي  تغييراًق الرجعي لل غير العملي  للتطبي عفاء اإل ٨للمعيار المحاسبي الدولي    

 وفقـاً ت التـي تـتم      تغييراً على ال  عفاء اعتمدت قابلية التطبيق لإل    ، بالتالي .السياسات المحاسبية 
 عـداد إل التقارير المالية على نص المعيار الدولي        عدادإل في المعايير الدولية     نتقالية اإل حكاملأل

 تنطبـق   عفـاء  اإل إلى الحاجة   أننه قرر   أل عفاءبيق لإل  مدد المجلس قابلية التط    .التقارير المالية 
 . رجعيأثر للسياسات المحاسبية المطبقة بوفقاًبالتساوي على جميع التغيرات 

  
 التقارير الماليـة  عدادإل للمعايير الدولية القريب الحدوثات عن التطبيق    فصاحاإل

  الصادرة حديثاً
  

ات في الوقت الذي لم تطبق فيه بعد المعايير الدوليـة           إفصاح تقديم   منشأةيشترط المعيار على ال     ٣٠ إستنتاج
 منـشأة  يطلـب مـن ال     . التقارير المالية الجديدة الصادرة لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد          عدادإل
  والمعلومات المعروفـة   ، التقارير المالية  عدادإل لم تطبق بعد المعايير الدولية       أنها عن   فصاحاإل
 التقارير  عدادإل المحتمل للتطبيق المبدئي للمعيار الدولي       ثرقة بتقييم األ   المقدرة منطقيا المتعل   أو

 كما يتـضمن    .)٣٠الفقرة  ( ولي في فترة التطبيق األ    منشأة على البيانات المالية لل    المالية الجديد 
 النظر فيها عند تطبيـق هـذا        منشأةات المحددة التي على ال    فصاحا حول اإل  إرشاد أيضاًالمعيار  
  .)٣١قرة الف(الشرط 
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 -: من المعيار عن المقترحات في مسودة العرض في المجاالت التالية٣١ و٣٠تختلف الفقرات   ٣١ إستنتاج

 مقدرة   أو ن كانت معروفة  إ عن معلومات فقط     فصاح اإل إلى بحاجة   منشأة ال أننها تحدد   أ  )أ (
ات فصاح اإل أنح لتعليقات حول مسودة العرض في       يضا يستجيب هذا األ   :بشكل منطقي 

  .األوقاتمقترحة تكون غير عملية في بعض ال

 ينص المعيـار    ،٣١ن في الفقرة    آلات ا فصاح اإل إلزام مسودة العرض اقترحت     أنحيث    )ب (
 عنهـا لتلبيـة   فـصاح  تنظر في اإلأن منشأة بنود على الأنهاات على   فصاحعلى تلك اإل  

 ،احفـص يركز هذا التعديل على المتطلب حول هـدف اإل        . ٣٠المتطلب العام في الفقرة     
ات المقترحة كانـت مرهقـة      فصاح اإل أن على تعليقات تتعلق بمسودة العرض في        ورداً
 نوايا  أن ويوضح   ،عموماً المقبولة   مريكيةات في المبادئ المحاسبية األ    فصاح من اإل  أكثر

  .إرهاقاً أكثر تكون أن من أكثر أمريكيةالمجلس انصبت على التقارب مع متطلبات 
  
  ت في التقديرات المحاسبيةثار التغيراآ بعترافاإل
  

 بالمطلب الموجود في النسخة السابقة مـن        إستثناءات وبدون   حتفاظاقترحت مسودة العرض اإل     ٣٢إستنتاج
  أو معترف به في الـربح     التغيير في التقدير المحاسبي      أثر أن في   ٨سبي الدولي   االمعيار المح 

  -: فيالخسارة

  ؛ترة فقطن كان التغيير يؤثر على الفإ ،فترة التغيير  )أ (

 .ن كان التغيير يؤثر عليهماإ ،فترة التغيير والفترات المستقبلية  )ب (
  

ت فـي التقـديرات     تغييراً في ال  عترافلم تتفق بعض الردود على مسودة العرض في طلب اإل           ٣٣إستنتاج
 التغيير في   أنن ذلك غير مناسب من حيث       أ لقد برهنوا على     . الخسارة  أو المحاسبية في الربح  

 العاديـة   منشأة ال أسهم وذلك الن    ،لتزامات واإل صول تغيرات في األ   إلىاسبي يؤدي   التقدير المح 
 باثـار   عتـراف  كما برهن المعلقون عدم مناسبة ذلك في الحيلولة دون اإل          .ال تتغير نتيجة ذلك   

  أومطلوبـاً  العادية عنـدما يكـون ذلـك    سهمالتغيرات في التقديرات المحاسبية مباشرة في األ 
 للشرط الموصوف في إعفاءيتفق المجلس، ويقرر تقديم   .  التفسير  أو بل المعيار  به من ق   مسموحاً
  . لهذه الظروف٣٢الفقرة 



   ٨ معيار المحاسبة الدولي
  إرشادات التنفيذ
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  ٨ الدولي حول معيار المحاسبة التنفيذ إرشاد
  خطاءالسياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية واأل

  
  .٨ي  من المعيار المحاسبي الدولجزًء هذا مرافق لكنه ليس رشاداإل
  

  خطاء لأل بأثر رجعيبيانإعادة ال – ١مثال 
  
 كانت مدرجة بشكل ٢٠٠١ بعض المنتجات التي بيعت خالل أن، اكتشفت شركة بيتا ٢٠٠٢خالل  ١-١

  .* وحدة عملة٦,٥٠٠ بسعر ٢٠٠١ ديسمبر ٣١خاطئ في جرد 

 
 لمباعة كلفة السلع ا،سعر عملة ١٠٤,٠٠٠  مبيعات٢٠٠٢تظهر سجالت شركة بيتا المحاسبية لعام  ٢-١

 وضرائب دخل ،)فتتاحي وحدة عملة خطأ في الجرد اإل٦,٥٠٠تشمل ( وحدة عملة ٨٦,٥٠٠
 . وحدة عملة٥,٢٥٠

 
 -: بيتاأفادت، ٢٠٠١عام  ٣-١

  وحدة عملة              
  

  ٧٣,٥٠٠           المبيعات
  )٥٠٠,٥٣(         كلفة السلع المباعة

 ٢٠,٠٠٠        ريبة الدخلضالربح قبل 
  )٠٠٠,٦(          ضريبة الدخل

  ٠٠٠,١٤            الربح
  
 غير الموزعة الختامية رباح وحدة عملة واأل٢٠,٠٠٠ كانت ٢٠٠١ة فتتاحي غير الموزعة اإلرباحاأل ٤-١

  . وحدة عملة٣٤٠٠٠

 
 .أخرى مصاريف  أوليس لديها دخل. ٢٠٠١ و٢٠٠٢عام % ٣٠معدل ضريبة الدخل لبيتا  ٥-١
 
 . غير الموزعةرباحتثناء األ عادية باسأسهم راس المال وال أسهم وحدة عملة من ٥,٠٠٠لشركة بيتا  ٦-١

 . كل حصةأرباح وال تفصح عموماًة أولها غير متدأسهم
  

  مستخلص شركة بيتا من بيان الدخل الشامل
  ) بيانهمعاد(                

               ٢٠٠١     ٢٠٠٢  
  وحدة عملة  وحدة عملة              

  
  ٧٣,٥٠٠  ١٠٤,٠٠٠              المبيعات

  )٦٠,٠٠٠(  )٨٠,٠٠٠(            كلفة السلع المباعة
   ١٣,٥٠٠   ٢٤,٠٠٠          الربح قبل ضريبة الدخل

  )٠٥٠,٤(   )٢٠٠,٧(            ضريبة الدخل
    ٤٥٠,٩   ٨٠٠,١٦              الربح

  ...يتبع

                                                 
 ".بوحدة العملة"  في هذا المثال تم تحديد البند النقدية  *
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  ...يتبع

  شركة بيتا
   حقوق الملكيةبيان التغيرات في 

  
  اجمالي  محتفظربح   س المالأحصص ر          

  وحدة عملة  وحدة عملة    وحدة عملة           

  

  ٢٥,٠٠٠   ٢٠,٠٠٠      ٥,٠٠٠      ٣١/١٢/٠٢الرصيد في 

  ٣١/١٢/٠١الربح للسنة المنتهية في 

  ٤٥٠,٩    ٤٥٠,٩                المعاد

   ٤٥٠,٣٤    ٤٥٠,٢٩      ٠٠٠,٥      ٣١/١٢/٠١الرصيد في 

  ٨٠٠,١٦    ٨٠٠,١٦          ٣١/١٢/٠٢الربح للسنة المنتهية في 

  ٢٥٠,٥١   ٢٥٠,٤٦      ٠٠٠,٥      ٣١/١٢/٠٢الرصيد في 
  

  
  مستخلصات من المالحظات

  
 ٦,٥٠٠ بمبلـغ    ٣١/١٢/٢٠٠١ ادرجت بشكل خاطئ في جـرد        ٢٠٠١المنتجات التي بيعت في     بعض   ١

 تلـك البيانـات   إعـادة  أثر ملخص . لتصحيح هذا الخطأ٢٠٠١ اعيدت البيانات المالية لعام      .وحدة عملة 
  .٢٠٠٢ عام أثر لم يكن هنالك .أدناهالمالية موجود 

  
  ٢٠٠١ عام ثراأل                  
  وحدة عملة                  

  

  )٦,٥٠٠(            في كلفة السلع المباعة) زيادة(

  ٩٥٠,١            نقص في مصاريف ضريبة الدخل

  )٥٥٠,٤(                في الربح) نقص(

  

  )٦,٥٠٠(                في الجرد) نقص(

  ٩٥٠,١            نقص في ضريبة الدخل المستحقة

  )٥٥٠,٤(              في السهم العادي) نقص(

  
  

  رجعيبأثر  مع التطبيق تغير في السياسة المحاسبيةال – ٢المثال 
  
  ]تم إلغائه[
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     ١٠٣٣   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©   

التطبيق المستقبلي للتغير في السياسات المحاسبية عند عدم جـدوى           -٣المثال  
    بأثر رجعيالتطبيق

  
المنخفـضة  والمصانع والمعدات   ، غيرت شركة دلتا سياستها المحاسبية للممتلكات        ٢٠٠٢خالل عام    ١-٣

  . التقييمإعادةينما في نفس الوقت تبني نموذج  تطبيق منهجية العنصر الشامل، بأجل من ،قيمتها

 
 دلتا مفصلة بما فيه الكفاية لتطبيق منهجيـة         أصول، لم تكن سجالت     ٢٠٠٢في السنوات التي سبقت      ٢-٣

 وفرت معلومـات عـن      إستقصائيةصت االدارة باجراء دراسة      أو ،٢٠٠١نهاية  . العناصر بالكامل 
 سـتهالك  القيم المتبقية المقدرة والمبالغ القابلة لإل      ،اجينتالعناصر الممسوكة وقيمها العادلة، العمر اإل     

 الكافي للتقدير الموثوق لكلفة تلك العناصر التي        ساس لم توفر الدراسة األ    ،مع هذا . ٢٠٠٢عند بداية   
 . بنائهاعادة من قبل والسجالت الموجودة قبل الدراسة لم تتح المجال إلمحاسبياًلم تعالج 

 
 أنه قررت االدارة    .محاسبياًية معالجة هذين المجالين في التغيير المحاسبي         كيف إلىنظرت ادارة دلتا     ٣-٣

ـ   كماالً أكثر في منهجية عناصر     محاسبياً معالجة التغيير    عملياًلم يكن     معالجـة    أو  رجعـي،  أثر وب
، يعتبر التغيير من نموذج     أيضاً. ٢٠٠٢ من بداية    ،أولي  تاريخ أي في المستقبل من     محاسبياًالتغيير  
 عليهـا   أن اإلدارةت  إستنتج ، عليه .مستقبالً محاسبياً التقييم مطلوب معالجته     إعادة نموذج   إلىة  الكلف

 .٢٠٠٢ من بداية مستقبالًتطبيق سياسة دلتا الجديدة 
 
  -:معلومات اضافية ٤-٣
  

  %٣٠معدل ضريبة الدخل لدلتا 
  وحدة عملة                

  ٢٠٠١ نهاية الممتلكات والمصانع والمعدات في
  

  ٢٥,٠٠٠              كلفة
  )٠٠٠,١٤(              إستهالك

  ٠٠٠,١١          صافي القيمة الدفترية
  

  ١,٥٠٠      ) قديمأساس (٢٠٠٢ية مستقبلية لعام إستهالكمصاريف 
  

  ستقصائيةبعض نتائج الدراسة اإل
  ١٧,٠٠٠              التقييم

  ٣,٠٠٠          القيمة المتبقية المقدرة
  ٧        )سنوات( المتبقية صولمعدل عمر األ

  
  ٢,٠٠٠    للممتلكات والمصانع والمعدات لعام  تهالكسمصاريف اإل

            ) جديدأساس (٢٠٠٢ 
  

  ...يتبع



   ٨ معيار المحاسبة الدولي
  التنفيذإرشادات 

 

    ف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية حق التألي©      ١٠٣٤

  ...يتبع
  

  مستخلصات من المالحظات
  
 لتطبيق  ، المصنع والمعدات  ،، غيرت شركة دلتا سياستها المحاسبية للممتلكات المستهلكة       ٢٠٠٢ من بداية  ١

 وجهة النظر   اإلدارةتتبنى   . التقييم إعادةنموذج   بينما في نفس الوقت تتبنى       ، شمولية أكثرمنهجية عناصر   

 ، تتعامل مع عناصر الممتلكـات بدقـة  ألنها هذه السياسة توفر معلومات موثوقة ذات صلة   أنالتي تقول   

 لم تكن عملية في     ألنها ٢٠٠٢ من بداية    مستقبالًطبقت السياسة   . المصنع والمعدات وتقوم على قيم محدثة     

 تبني السياسة الجديدة  فإن ، وعليه .أولي   تاريخ أي من    مستقبلياً  أو  رجعياً  سواءً  تطبيق السياسة  آثارتقدير  

نع ا على السنة الحالية سيرفع المبلغ المسجل للممتلكات والمـص         ثراأل.  على السنوات السابقة   أثرليس له   

ـ  وحدة عملة، يرفع حكام الـضريبة اإل       ٦,٠٠٠ عند بداية السنة بمعدل      ثراألوالمعدات   المؤجلـة  ة  فتتاحي

 .١٥٠  وحدة عملة، ويقلل مصاريف الضريبة بمعدل٥٠٠بمعدل 



   ١٠ معيار المحاسبة الدولي
 

١٠٣٥  حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

  ١٠معيار المحاسبة الدولي 
 

   فترة إعداد التقارير بعد األحداث
  

  

ها حتى تاريخ إصدارتتضمن هذه النسخة التعديالت الناشئة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التي تم 

  .٢٠٠٨ يناير ١٧

  
ل لجنة معايير المحاسبة الدولية من قب" فترة إعداد التقاريراألحداث بعد  "١٠ معيار المحاسبة الدولي إصدارتم 

الطوارئ واألحداث التي  "١٠وقد حل هذا المعيار محل أجزاء من معيار المحاسبة الدولي . ١٩٩٩في مايو 

التي لم ) ١٩٩٤، والمعاد صياغته في العام ١٩٧٨ في يونيو أصالًالصادر " (فترة إعداد التقاريرتقع بعد 

  ). ١٩٩٨الصادر في سبتمبر  (٣٧تُستبدل بمعيار المحاسبة الدولي 

  
، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية بأن يستمر العمل بكافة المعايير والتفسيرات الصادرة ٢٠٠١وفي إبريل 

  . وحتى يتم تعديلها أو سحبها/ بموجب الدساتير السابقة ما لم

  
األحداث "ان معدل وهو  بعد تنقيحه تحت عنو١٠، أصدر المجلس معيار المحاسبة الدولي ٢٠٠٣وفي ديسمبر 

  ".فترة إعداد التقاريربعد 

  
  -:المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التالية من خالل ١٠وقد تم تعديل معيار المحاسبة الدولي 

األصول غير المتداولة المحتفظ بها برسـم البيـع والعمليـات            "٥المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       •
  ). ٢٠٠٤در في مارس الصا" (المتوقفة

  )٢٠٠٧المعدل في سبتمبر " ( عرض البيانات المالية " ١معيار المحاسبة الدولي  •
  

  .١٠يتعلق التفسير التالي بمعيار المحاسبة الدولي 
  ) ٢٠٠٣، والمعدل في ديسمبر ١٩٩٨الصادر في مايو (  "عملة اليوروإدخال ل " ٧التفسير  •



   ١٠ معيار المحاسبة الدولي

١٠٣٦   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

  المحتويات 
   الفقرات

       ٤-١مقدمة           المقدمة 
   ١٠معيار المحاسبة الدولي 

   فترة إعداد التقارير  بعداألحداث

    ١   الهدف 

                                  ٢       النطاق

 ٧–٣   التعريفات

   ١٣–٨   اإلعتراف والقياس 

  ٩-٨    فترة إعداد التقارير المعدلة بعد األحداث

  ١١-١٠  فترة إعداد التقارير غير المعدلة بعد حداثاأل

  ١٣-١٢   توزيعات األرباح 

  ١٦-١٤   ية المنشأة إستمرار

   ٢٢-١٧    اإلفصاح

   ١٨-١٧    البيانات صدار إلقرارتاريخ اإل

   عن الظروف اإلفصاحتحديث 

  ٢٠-١٩    فترة إعداد التقاريرب

  ٢٢-٢١    فترة إعداد التقارير غير المعدله بعد األحداث

   ٢٣   تاريخ النفاذ

  ٢٤  )١٩٩٩المعدل  ( ١٠الدولي المحاسبة سحب معيار 

  الملحق

  خرىاألبيانات التعديالت على ال

  ١٠مصادقة المجلس على المعيار 

  اتستنتاج اإلأساس

  



   ١٠ معيار المحاسبة الدولي

  

   ١٠٣٧     حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية© 

  

ى أوتتـس .  والملحق ٢٤-١ مبين في الفقرة     "فترة إعداد التقارير   بعد   األحداث "١٠إن معيار المحاسبة الدولي     

ع الفقرات في التأثير ولكنها تأخذ شكل المعايير الخاص بلجنة معايير المحاسبة الدولية عندما تبناها مجلس                جمي

مقدمـة إلـى    " في سياق الهدف منـه       ١٠يجب أن ُيقرأ معيار المحاسبة الدولي رقم        . معايير المحاسبة الدولية  

 ٨ "معيار المحاسبة الدولي  ". انات المالية وعرضها  إطار تحضير البي  "و  " المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    

اً الختيـار وتطبيـق الـسياسات       أساس يقدم   " المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء      السياسات

  .المحاسبية في غياب اإلرشاد الواضح
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١٠٣٨   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

  المقدمة 

 محل معيار المحاسبة الـدولي      *"قاريرفترة إعداد الت   بعد األحداث" ١٠يحل معيار المحاسبة الدولي        ١مقدمة 

لفترات السنوية التي   ل تطبيقه   نبغيوي) ١٩٩٩المنقح في عام     ("فترة إعداد التقارير   بعد   األحداث" ١٠

  .ويفضل التطبيق المبكر.  ذلك التاريخ بعدأو ٢٠٠٥ يناير ١تبدأ في 

  

  ١٠أسباب تنقيح معيار المحاسبة الدولي 

 كجزء مـن مـشروعه      ١٠المحاسبة الدولية بصياغة معيار المحاسبة الدولي       لقد قام مجلس معايير      ٢مقدمة 

وقد تـم تنفيـذ المـشروع فـي ضـوء           . المتعلق بإدخال التحسينات على معايير المحاسبة الدولية      

 راق الماليـة و منظمـي أسـواق األ     حول المعـايير مـن قبـل       أثيرتنتقادات التي   إلالتساؤالت وا 

 إلغـاء   أووتمثلت أهداف المشروع في تقليـل       .  الجهات المهتمة  والمحاسبين المهنيين وغيرهم من   

البدائل والنصوص غير الالزمة والتناقضات الواردة في المعايير والتطـرق إلـى بعـض قـضايا       

  .المقاربة والقيام بتحسينات أخرى

  
حـدود   تقـديم توضـيح م     هو ١٠ فيما يتعلق بمعيار المحاسبة الدولي        الرئيسي وكان هدف المجلس    ٣مقدمة  

ولم يقم المجلس بإعـادة دراسـة المـنهج         . فترة إعداد التقارير   بعد   المعلنةلمحاسبة أرباح األسهم    

  .١٠ معيار المحاسبة الدولي المشمول في فترة إعداد التقاريرل الالحقة األحداثي لمحاسبة ساساأل
  

  التغييرات الرئيسية

 في التوضـيح المحـدود      ١٠عيار المحاسبة الدولي    ن النسخة السابقة من م    عتمثل التغيير الرئيسي      ٤مقدمة  

). ١٠ من النسخة السابقة من معيار المحاسـبة الـدولي           ١٢ و ١١أي الفقرتان    (١٣ و ١٢للفقرتين  

فتـرة  سهم بعد    قامت المنشأة باإلعالن عن أرباح األ      إذاوبعد التنقيح، تنص هاتان الفقرتان على أنه        

  .فترة إعداد التقارير في إلتزام كاح األسهم تلكبأرب، ال تعترف المنشأة إعداد التقارير

  
  

                                                          

 
ألحداث بعد تاريخ الميزانية ا" من ١٠، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتعديل معيار المحاسبة الدولي ٢٠٠٧ سبتمبر  في  *

في عام " عرض البيانات المالية "١نتيجة لمراجعة معيار المحاسبة الدولي " األحداث بعد فترة إعداد التقارير"إلى " العمومية
٢٠٠٧  
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  ١٠معيار المحاسبة الدولي 
  

  فترة إعداد التقارير بعد األحداث
  

  الهدف
  

  -: هدف هذا المعيار هو وصفإن ١

  ؛ وفترة إعداد التقارير بعد األحداث يعدل المشروع بياناته المالية بأنمتى يجب   )أ (
 

 وحول هاصدارإل البيانات المالية إقرارحول تاريخ ات التي على المشروع ادراجها اإلفصاح  )ب (

 .فترة إعداد التقارير بعد األحداث
  

 األحداث كانت إذاية المنشأة إستمرار أساس ال يعد المشروع بياناته المالية على أنيتطلب المعيار أيضا 

  . أستمراية المنشأة غير مناسبإفتراض أن تشير الى فترة إعداد التقاريربعد 
  

  النطاق
 

  .فترة إعداد التقارير بعد األحداث عن اإلفصاحيجب تطبيق هذا المعيار في المحاسبة و ٢
  

  التعريفات
  

  -:ذا المعيار بالمعاني المحدده لهاتستخدم المصطلحات التالية في ه ٣
  

فترة  غير المرغوبة التي تقع بين أو المرغوبة األحداث هي تلك فترة إعداد التقارير بعد األحداث

  : يمكن تمييزهااألحداث البيانات المالية، هناك نوعين من إصدار وتاريخ المصادقه على قاريرإعداد الت
  

فترة إعداد  المعدلة بعد األحداث( فترة إعداد التقارير بالظروف التي سادت بدليالًتلك التي توفر   )أ (
 ؛ و )التقارير

  

فترة إعداد  معدله بعد  غيرثأحدا( فترة إعداد التقاريرت بعد أتلك التي تشير إلى ظروف نش  )ب (
 . )التقارير

  

 تتباين إعتماداً على تكوين اإلدارة والمتطلبات هاصدارإل البيانات المالية إقرارإن العملية الخاصة ب ٤

 .نات الماليةالقانونية واإلجراءات المتبعة في إعداد وإنهاء البيا
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ميه للموافقة عليها بعد أن يكون قد تم وفي بعض الحاالت يتطلب من المشروع تقديم بياناته المالية لمساه ٥

صلي أل يكون التاريخ اهاصدارإل البيانات المالية إقرار البيانات المالية وفي مثل تلك الحاالت فإن إصدار

  . وليس بالتاريخ عندما يوافق المساهمين على البيانات الماليةهاصدارإل
  
  
  
  
  

  

  مثال 
  

 فبراير ٢٨ في ١×٢٠ ديسمبر ٣١ية للسنة المنتهية في أكملت إدارة المشروع مسودة البيانات المال

 أعلن هاصدارإلها إقراردارة البيانات المالية وتم إل راجع مجلس ا٢×٢٠ مارس ١٨، وفي ٢×٢٠

 وتم توفير البيانات .٢×٢٠ مارس ١٩خرى في أل المعلومات المالية اإختارالمشروع عن أرباحه و

جتماع السنوي للمساهمين على البيانات إلصادق ا. ٢×٢٠بريلإ ١المالية للمساهمين واآلخرين في 

 مايو   ١٧لهيئة المنظمة في  وتم تقديم البيانات المالية المصادق عليها ل٢×٢٠ مايو ١٥المالية في 

٢×٢٠.   
  

  ).هاصدارإلدارة إل مجلس اإقرارتاريخ  (٢٠×٢ مارس ١٨ في هاصدارإل البيانات المالية إقرار تم
  

ون فقط ـمك( بياناتها المالية لمجلس إشرافي إصداركون مطلوباً من إدارة المشروع في بعض الحاالت ي ٦

 عندما صدارإلها لإقرارللمصادقة عليها وفي تلك الحاالت فإن البيانات المالية قد تم ) مـن غير المديرين

  .اإلشرافي للمجلس صدارإلدارة بالمصادقة عليها لإلتقوم ا
  

 مثال 
 

يتألف المجلس . اإلشرافي لمجلسها هاصدارإل ادارة مشروع البيانات المالية  أقرت٢×٢٠ مارس ١٨في 

 يشمل ممثلين من الموظفين وآخرين ذوي مصالح من أن فقط من غير المديرين ويمكن اإلشرافي

وقد تم توفير البيانات المالية . ٢×٢٠ مارس ٢٦ البيانات المالية في اإلشرافيأقر المجلس . الخارج

 مايو ١٥جتماع السنوي للمساهمين البيانات المالية في إل اإستلم٢× ٢٠بريل إ ١خرين في آلللمساهمين وا

  .٢×٢٠ مايو ١٧ وتم تقديم البيانات المالية للجهة المنظمة في ٢×٢٠
 

 للمجلس صدارإلدارة لإل اإقرارتاريخ ( ٢×٢٠ مارس ١٨ في هاصدارإل البيانات المالية إقرارتم 
  ).اإلشرافي

  

 البيانات المالية إقرار حتى التاريخ الذي عنده يتم األحداث جميع فترة إعداد التقارير بعد اثاألحدتشمل  ٧

 المعلومات المالية المختارة أوعالن الربح األحداث قد وقعت بعد النشر عن إ هذه أن حتى ولو صدارإلل

  .خرىألا
  

  عتراف والقياسإلا
  

  فترة إعداد التقارير المعدلة بعد األحداث
  

فترة  المعدلة بعد األحداث يعدل المبالغ المعترف بها في البيانات المالية لتعكس أنلى المشروع يجب ع ٨

 .إعداد التقارير
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 التي تتطلب من المشروع تعديل المبالغ فترة إعداد التقارير المعدلة بعد األحداث على أمثلةفيما يلي  ٩

  -:سابقاًن قد إعتراف بها  لإلعتراف ببنود لم يكأوالمعترف بها في بياناته المالية 

فترة إعداد  بن المشروع عليه الزام حالي والذي يؤكد أفترة إعداد التقاريرقرار المحكمة بعد   )أ (

 على هذا القرار بما يتفق مع معيار بناءاً،  يتطلب من المشروع أن يعدل المخصص التقارير

 المعترف بها كمخصصات أو "المحتملةات واألصول لتزامالمخصصات، اإل" ٣٧المحاسبة الدولي 

عتبار وفقا إل فقط ألن التسوية توفر أدلة إضافية تُؤخذ بعين االمحتمل لتزامال تفصح المنشأة عن اإل

  . ٣٧ من معيار المحاسبة الدولي ١٦للفقرة 

 فترة إعداد التقارير أصل قد أنخفض قيمته بأن تشير الى فترة إعداد التقارير معلومات بعد إستالم  )ب (

صل تحتاج الى تعديل أل في القيمة لذلك انخفاضإل الخسارة واسابقاًلغ المعترف به  المبأن أو

 -:ومثال ذلك

 الخسارة قد كانت أن في العادة يؤكد فترة إعداد التقاريرإفالس عميل والذي يحدث بعد  )١(

 أن في حساب الذمم المدينة التجارية ويتطلب من المشروع فترة إعداد التقاريرقائمة ب

  مة المرحلة للذمم المدينة التجارية؛ ويعدل القي

 على قيمتها القالبة للتحقق دليالً يقدم أن من الممكن فترة إعداد التقاريربيع البضاعة بعد  )٢(

 .فترة إعداد التقاريرب

صول أل المتحصالت من اأوصول المشتراه أل، لتكلفة افترة إعداد التقاريرالتحديد، بعد   )ج (

 .رفترة إعداد التقاريالمباعة قبل 

 كان المشروع إذا دفعات المكافأة أو لمبلغ الحصه في الربح فترة إعداد التقاريرالتحديد بعد   )د (

جراء تلك الدفعات كنتيجة ألحداث قبل إل فترة إعداد التقاريري بإستدالل قانوني وإلتزاملديه 

 ). "منافع الموظفين " ١٩ معيار المحاسبة الدولي أنظر( ذلك التاريخ 

  . البيانات المالية لم تكن صحيحةأن اخطاء تظهر أوتحايل إكتشاف )   هـ(
  

  

  فترة إعداد التقاريرالمعدلة بعد غير  األحداث
 غير المعدلة بعد األحداثن ال يعدل المبالغ المعترف في بياناته المالية لتعكس جب على المشروع أي ١٠

  .فترة إعداد التقارير
  

فترة ستثمارات بين إل قيمة السوق لإنخفاض هو لتقاريرفترة إعداد امثال على الحدث غير المعدل بعد  ١١

 القيمة السوقية ال يتصل إنخفاض إن. صدارإل البيانات المالية لإقرار ولتاريخ الذي عنده تم إعداد التقارير

.  ولكن تعكس الظروف التي نشأت في الفترة االحقةفترة إعداد التقاريرستثمارات بإلفي العادة لحالة ا

ستثمارات وعلى نحو متشابه، فإن إللمشروع ال يعدل المبالغ المعترف بها بياناته المالية لوبالتالي فا

 يلزم أعطاء أفصاح أنه مع فترة إعداد التقاريرستثمارات بإلالمشروع اليحدث المبالغ المفصح عنها ل

  .٢١أضافي بموجب الفقرة 
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  رباحألتوزيعات ا
كما عرفت في معيار المحاسبة (رباح لحاملي ادوات حقوق ألعالن عن توزيعات اإل ا أوإقتراح تم إذا ١٢

 ال يعترف أن فإنه يجب على المشروع فترة إعداد التقاريربعد ) "العرض:دوات الماليةألا" ٣٢الدولي 

  . في الميزانية العموميةلتزامإلرباح هذه ألبتوزيعات ا

  

) ل مناسب ولم يترك تقديرها للمنشأةأي تم تفويض أرباح األسهم بشك( تم اإلعالن عن أرباح األسهم إذا ١٣

 البيانات المالية، ال يتم اإلعتراف بأرباح إصدار ولكن قبل أن يتم التصريح بفترة إعداد التقاريربعد 

 الحالي الوارد في معيار المحاسبة لتزام ألنها ال تلبي معايير اإلفترة إعداد التقارير في إلتزاماألسهم ك

عرض  "١ لمعيار المحاسبة الدولي  وفقاًاإليضاحات أرباح األسهم هذه في  عناإلفصاحويتم . ٣٧الدولي 
  ".البيانات المالية

  

  ية المنشأةإستمرار
  

فترة دارة بعد إل قررت اإذاية المنشأة إستمرار أساس يعد المشروع بياناته المالية على أنال يجب  ١٤

 ليس لديها بديل واقعي ولكن أنه أوي  وقف نشاطه التجارأو نيتها لتسهيل المشروع إما إعداد التقارير

  .لعمل ذلك
  

 يشير الى أن من الممكن فترة إعداد التقارير حدوث تدهور في نتائج التشغيل والمركز المالي بعد إن  ١٥

ية المنشأة لم يعد إستمرار إفتراض واذا كان مناسباًية المنشأة مازال إستمرار إفتراض كان إذادراسة ما 

 تعديالً المحاسبة وليس أساس في أساسياً تغيراً الى حد بعيد يتطلب هذا المعيار شامالً التاثير وأن مناسباً

  .صليأل المحاسبة اأساسللمبالغ المعترف بها ضمن 
  

  -:إذامعينة فصاحات إ "عرض البيانات المالية "١يتطلب معيار المحاسبة الدولي  ١٦
  

  أوشأة ؛ ية المنإستمرار أساسلم يتم اعداد البيانات المالية على   )أ (
 

 تلقي شكاً أن ظروف من الممكن أو بظروف عدم تأكيد مادية تتصل بأحداث إدراكلدى اإلدارة   )ب (
 والظروف التي تتطلب األحداثن أ.  كمنشأة مستمرةستمرارإل على قدرة المشروع في اهاماً

 .فترة إعداد التقارير تنشأ بعد أن يمكن اإلفصاح
  

  اإلفصاح

  ناتالبيا صدارإل قرارتاريخ اإل

 ومن هو الذي هاصدارإل البيانات المالية إقرار يفصح عن التاريخ الذي تم عنده أنيجب على المشروع  ١٧

 صدارإل أخرين لديهم السلطة لتعديل البيانات المالية بعد اأو كان مالك المشروع إذا قرارإلأعطى هذا ا

 . يفصح عن تلك الحقيقةأنفإن على المشروع 
  

ال  وذلك ألن البيانات المالية صدار البيانات المالية لإلإقرار يعلموا متى تم أن من المهم للمستخدمين إن ١٨

  . بعد هذا التاريخاألحداثتعكس 
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  فترة إعداد التقارير عن الظروف باإلفصاحتحديث 

 فترة إعداد التقارير حول ظروف كانت قائمة بفترة إعداد التقارير المشروع معلومات بعد إستلم إذا ١٩

ات التي لها عالقة بهذه الظروف في ضوء المعلومات اإلفصاح يحدث أنمشروع يتوجب على ال

 .الجديدة
  

اته المالية لتعكس المعلومات  ات في بياناإلفصاح يقوم بتحديث أنفي بعض الحاالت يلزم المشروع  ٢٠
روع في  حتى ولو لم تؤثر المعلومات في المبالغ التي يعترف بها المشفترة إعداد التقاريرالمستلمة بعد 

فترة إعداد  بعد ات هو عندما يصبح دليل متوفراًاإلفصاحبياناته المالية ومثال واحد على الحاجة لتعديل 
 ضرورياً كان إذاباإلضافة الى دراسة ما . فترة إعداد التقارير كان قائما بمحتمل عن الزام التقارير

لزام إليحدث إفصاحاته عند افإن المشروع  ٣٧عتراف بمخصص بموجب معيار المحاسبة الدولي إلا
  . في ضوء ذلك الدليلالمحتمل

  

  فترة إعداد التقارير غير المعدله بعد األحداث
  

 عدم أنهمية بحيث أل على درجة من افترة إعداد التقارير غير المعدلة بعد األحداثعندما تكون  ٢١
لقرارات المناسبة يجب  التقييمات والعمل سوف يؤثر في قدرة المستخدمين للبيانات المالية اإلفصاح

فترة إعداد  يفصح عن المعلومات التالية لكل فئة مهمة من الحدث غير المعدل بعد أنعلى المشروع 
 -:التقارير

  وطبيعة الحدث؛  )أ (

 . يفيد أن ذلك التقدير ال يمكن أجراءه  نصاًأوتقدير لتاثيره المالي   )ب (
 
 تكون على حد من أن التي يمكن اد التقاريرفترة إعد غير المعدلة بعد األحداث على أمثلةالتالية هي  ٢٢

 سيؤثر في قدرة مستخدمي البيانات المالية في اجراء تقييمات وقرارات اإلفصاح عدم أنهمية بحيث ألا
 -:مناسبة

 إندماج ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية (فترة إعداد التقاريرعمال رئيسيه تم بعد أ إندماج  )أ (
  استبعاد شركة تابعة رئيسية؛أو) ت محدودة في مثل تلك الحاالتفصاحا يتطلب إعمالألا

 عالن خطه الستبعاد العملية؛إ  )ب (

 كما هي للبيع بما يتفق مع المعيار الدولي إلعداد التقارير ألصول تصنيف رئيسي لأوشراء   )ج (
 مصادرة أو، المتوقفةعمليات اللبيع وا برسم الة المحتفظ بهأو غير المتدألصولا - ٥المالية 
  رئيسية من قبل الحكومة؛ألصول

 ؛فترة إعداد التقارير رئيسي بالحريق بعد إنتاجتدمير مصنع   )د (

 ٣٧ معيار المحاسبة الدولي أنظر(عادة هيكلة رئيسية إلعالن عن أو البدء في إنجاز إا ) هـ(
  ؛)المحتملة ألصول  واات لتزامإلا ،اتالمخصص

فترة إعداد سهم العادية بعد أل محتملة لتبادل ا عملياتأوسهم العادية ألعمليات تبادل رئيسية ل  )و (
 عن اإلفصاح على "حصة السهم من األرباح" ٣٣يشجع معيار المحاسبة الدولي   (التقارير

 تقسيم أو إصداء األسهم، أو لذلك بعض العمليات تستلزم التمويل خالفاًوصف لبعض العمليات 
 ؛)٣٣لبة للتعديل تحت المعيار  جميع اإلجراءات المتطأو إحتجاز األسهم أواألسهم، 
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 صرف العملة أسعار ألصل أو اأسعار في فترة إعداد التقاريرالتغيرات الكبيره غير العادية بعد   )ز (
 جنبية؛ألا

فترة إعداد عالن عنها بعد إل اأو قوانين الضريبة التي تم تشريعها أوالتغيرات في معدالت   )ح (
 أنظر( الضريبية الجارية والمؤجلة اتلتزامواإل ألصول  والتي لها تاثير هام على االتقارير

 ؛) "ضرائب الدخل"  ١٢معيار المحاسبة الدولي 

  و؛ كفاالت مهمةإصداربة على سبيل المثال محتملات إلتزام أوالدخول في تعاقدات مهمة   )ط (

 .فترة إعداد التقاريرالشروع في قضية رئيسية ناشئة فقط من احداث وقعت بعد   )ي (
  

  النفاذتاريخ 
  

ويشجع التطبيق . ٢٠٠٥يناير  ١التي تبدأ في للفترة السنوية  تطبيق هذا المعيار شركة أن تبدأعلى ال ٢٣

 عن اإلفصاح، يجب عليها ٢٠٠٥ يناينر ١ قامت الشركة البدء بتطبيق هذا المعيار قبل  إذاأما . المبكر

  هذه الحقيقة  
  

  )١٩٩٩المعدل  ( ١٠محاسبة الدولي السحب معيار 
 

 ).١٩٩٩المعدل في  ("فترة إعداد التقارير بعد األحداث" ١٠ محل المعيار حل هذا المعيار ٢٤
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  الملحق

  التعديالت على البيانات األخرى

.  بعد ذلك التاريخ   أو ٢٠٠٥ ينايريتم تطبيق التعديالت الواردة في هذا الملحق للفترات السنوية التي تبدأ في             

  . ، يتم تطبيق هذه التعديالت لتلك الفترة المبكرةوإذا قامت المنشأة بتطبيق هذا المعيار لفترة مبكرة

*****  

المعايير الدولية إلعداد    في   ٢٠٠٣لقد تم دمج التعديالت الواردة في هذا الملحق عند تنقيح هذا المعيار عام              

  . ذات الصلة المنشورة في هذا الكتابالتقارير المالية
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   ١٠ المجلس على معيار المحاسبة الدولي مصادقة

من قبـل أعـضاء   "  فترة إعداد التقارير بعد األحداث " ١٠ معيار المحاسبة الدولي  إصدارلموافقة على   تمت ا 

  :مجلس معايير المحاسبة الدولية البالغ عددهم أربعة عشر وهم

  

  سير ديفيد تويدي                 الرئيس

  ثوماس إي جونز                 نائب الرئيس

  ماري إي بارث

  ونزجورج بر-هانز

  أنتوني تي كوب

  روبرت بي جارنيت

  جيلبرت جيالرد

  جيمس جيه ليسنرينغ

  وارن جيه ماكريجور

  ماليأوباتريشيا إل 

  هاري كيه شميد

  جون تي سميث

  جيوفري وايتينغتون

  تاتسومي يامادا
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   حول اتستنتاجإل اأساس

  *فترة إعداد التقاريراألحداث بعد  ١٠معيار المحاسبة الدولي 

  . منهلكنه ليس جزءاً، ١٠هذا معيار المحاسبة الدولي ات ستنتاج اإلأساس يرافق

  المقدمة

ات هذا اعتبارات مجلس معايير المحاسـبة الدوليـة فـي التوصـل إلـى               ستنتاجإل ا أساسيلخص   ١ إستنتاج

فـي العـام    " فترة إعداد التقـارير   بعد   األحداث "١٠اته حول تنقيح معيار المحاسبة الدولي       إستنتاج

  .لى مختلف أعضاء المجلس أهمية أكبر لبعض العوامل دون غيرهاوأوقد . ٢٠٠٣

، كجزء من جدول أعماله المبدئي حول المشاريع الفنية، أنه سـوف            ٢٠٠١ يوليوأعلن المجلس في     ٢ إستنتاج
وتم تنفيـذ   . ١٠يقوم بتنفيذ مشروع لتحسين عدد من المعايير، بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي              

نتقادات التي أثيرت حول المعايير من قبـل منظمـي أسـواق            إلالتساؤالت وا المشروع في ضوء    
وتمثلـت أهـداف مـشروع      . راق المالية والمحاسبين المهنيين واألطراف المهتمـة األخـرى        واأل

 إلغاء البدائل والنصوص غير الالزمة والتناقضات الـواردة فـي المعـايير             أوالتحسينات في تقليل    
، نـشر المجلـس     ٢٠٠٢ مايووفي  .  مقاربة والقيام بتحسينات أخرى   والتطرق إلى بعض قضايا ال    

، مـع تحديـد موعـد       التحسينات على معايير المحاسبة الدولية    اته في مسودة عرض بعنوان      إقتراح
 رسـالة   ١٦٠ المجلس أكثـر مـن       إستلمولقد  . ٢٠٠٢ سبتمبر ١٦ المالحظات في    ستالمنهائي إل 
  . بشأن مسودة العرضإيضاحات

فتـرة إعـداد     بعـد    األحداثي لمحاسبة   ساسبما أن هدف المجلس لم يكن إعادة دراسة المنهج األ         و ٣ إستنتاج
 ينـاقش ات هـذا ال     سـتنتاج  اإل أسـاس ، فإن   ١٠ معيار المحاسبة الدولي     ينص عليه  الذي   التقارير

  . التي لم يقم المجلس بإعادة دراستها١٠المتطلبات الواردة في معيار المحاسبة الدولي 

  لمحدودالتوضيح ا

 ١٢ التغيير الرئيسي في الفقـرتين       ، كان ١٠د لمعيار المحاسبة الدولي     والتوضيح المحد هذا  بهدف   ٤ إستنتاج
وبعـد التنقـيح،    ). ١٠ من النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي         ١٢ و ١١أي الفقرتان    (١٣و

، ال  †خ الميزانية العموميـة   تاريسهم بعد    تم اإلعالن عن أرباح األ     إذاتنص هاتان الفقرتان على أنه      
ألن أربـاح األسـهم غيـر    هذا . فترة إعداد التقارير في إلتزام ك بأرباح األسهم تلك  تعترف المنشأة   

 ،المخصـصات  "٣٧ الحالي الوارد في معيار المحاسبة الدولي        لتزامالمعلن عنها ال تلبي معايير اإل     
ممارسـة الـسابقة    الن من الممكن اعتبار      كا إذا المجلس ما    وناقش". المحتملةات واألصول   لتزاماإل
 المجلس إلى أن هذه الممارسات ال تـؤدي         واستنتج. ياًإستدالل إلتزاماًلمنشأة في دفع أرباح األسهم      ل

  . بدفع أرباح األسهمإلتزامإلى نشوء 

                                                          

 
عـد تـاريخ    األحداث ب "  من   ١٠ قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإستبدال عنوان معيار المحاسبة الدولي            ٢٠٠٧في سبتمبر      *

عـرض البيانـات     " ١ كنتيجة للتعديل على معيار المحاسبة الدولي        "األحداث بعد فترة إعداد التقارير    " إلى  " الميزانية العمومية 
 )٢٠٠٧كما هو معدل في " ( المالية

 ".اية فترة إعداد التقاريرنه" بـ " تاريخ الميزانية العمومية" إستبدال مصطلح ) ٢٠٠٧المعدل في  (١تم في معيار المحاسبة الدولي  †
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  ١١معيار المحاسبة الدولي 
  

  عقود اإلنشاء
تتضمن هذه النسخة التعديالت الناشئة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التي تم اصدارها حتى تاريخ 

  .٢٠٠٨ يناير ١٧
  

من قبل لجنة معايير المحاسبة الدولية في ديسمبر " عقود اإلنشاء "١١تم إصدار معيار المحاسبة الدولي 

الصادر في مارس " (محاسبة عقود اإلنشاء "١١وقد حل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي . ١٩٩٣

األحداث بعد تاريخ  "١٠، تم تعديل فقرة واحدة من خالل معيار المحاسبة الدولي ١٩٩٩وفي مايو ). ١٩٧٩

  ".الميزانية العمومية

  

 بأن يستمر العمل بكافة المعايير والتفسيرات الصادرة ، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية٢٠٠١وفي إبريل 

  . وحتى يتم تعديلها أو سحبها/ بموجب الدساتير السابقة ما لم

  

  - : بناًء على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التالية١١تم تعديل معيار المحاسبة الدولي 

  )٢٠٠٧هو معدل في مارس كما (  "قـتراضإلتكاليف ا" ٢٣  الدولي المحاسبة معيار

  )٢٠٠٧كما هو معدل في سبتمبر " ( ض البيانات المـاليـةرعـ "١ الدولي المحاسبة معيار

  

  -:١١تتعلق التفسيرات والوثائق المرافقة التالية بمعيار المحاسبة الدولي 

ر في ديسمبر الصاد ("تقييم محتوى العمليات التي تتضمن الصيغة القانونية لعقود التأجير"  ٢٧التفسير  •

     )والتعديالت الالحقة ٢٠٠١

 والمعدلة ٢٠٠٢الصادر في مارس  ( " تكاليف الموقع اإللكتروني–األصول غير الملموسة "  ٣٢التفسير  •

   )والتعديالت الالحقة٢٠٠٣في ديسمبر 

ر في نوفمبر الصاد" (ترتيبات إمتياز تقديم الخدمات" ١٢ تفسير لجنة معايير الدولية إلعداد التقارير المالية •

  ). والتعديالت الالحقة٢٠٠٦
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  المحتويات 
  الفقرات

   ١١ الدولي ةمعيار المحاسب
  

  عقود اإلنشاء 
  

  الهدف

  ٢ - ١                               نطاقال

  ٦ - ٣                     التعريفات

  ١٠ - ٧                تجميع وتجزئة عقود اإلنشاء 

  ١٥ - ١١                   إيراد العقد 

  ٢١ - ١٦                   تكاليف العقد 

   ٣٥ - ٢٢               اإلعتراف بإيراد العقد ومصروفاته 

  ٣٧ - ٣٦               عتراف بالخسائر المتوقعة إلا

  ٣٨                 التغيرات في التقديرات 

  ٤٥ - ٣٩                    اإلفصاح 

  ٤٦                    النفاذتاريخ 

  الملحق 

  اإلفصاح عن السياسات المحاسبية 

  ات العقد تحديد إيرادات ومصروف

  اإلفصاحات عن العقد 
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تتساوى جميع الفقرات في التأثير ولكنها      . ٤٦-١مبين في الفقرة    " عقود اإلنشاء  "١١إن معيار المحاسبة الدولي   

يجب  .  بلجنة معايير المحاسبة الدولية عندما تبناها مجلس معايير المحاسبة الدولية          ةتأخذ شكل المعايير الخاص   

و " مقدمة إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية      " في سياق الهدف منه      ١١لمحاسبة الدولي أن ُيقرأ معيار ا   

السياسات المحاسـبية، التغيـرات فـي       "  ٨معيار المحاسبة الدولي  ". إطار تحضير البيانات المالية وعرضها    "

  .سبية في غياب اإلرشاد الواضح وتطبيق السياسات المحاختياريقدم أساساً إل "التقديرات المحاسبية واألخطاء
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  ١١معيار المحاسبة الدولي 
  

  عقود اإلنشاء
  

  الهدف 
  

 نظراًيهدف هذا المعيار إلى وصف المعالجة المحاسبية لإليرادات والتكاليف المتعلقة بعقود اإلنشاء 
ين محاسبيتين  يقعان في فترتهإنتهائريخ بدء نشاط العقد وتاريخ ن تاإطبيعة النشاط في عقود اإلنشاء فل

في تخصيص إيرادات  تتلخص  لذلك فالمسألة الرئيسية في المحاسبة عن عقود اإلنشاء،مختلفتين
عتراف إليستخدم هذا المعيار أسس ا. وتكاليف العقود بين الفترات المحاسبية التي يتم إنجاز العمل فيها

 اإلعتراف بإيرادات وتكاليف لتحديد متى يجب "  الماليةبياناتإطار إعداد وعرض ال" الموضوعة في 
  .كما يوفر المعيار إرشاداً عملياً لتطبيق هذه األسس. العقد كإيراد ومصروف في قائمة الدخل

  

  نطاق ال
 

 .يجب تطبيق هذا المعيار في المحاسبة عن عقود اإلنشاء في البيانات المالية للمقاولين ١
  
، المصادق عليه في "عقود اإلنشاءات عن حاسبةالم  "١١يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي ٢

  .١٩٧٨سنة 
  
  تعاريف ال
  

  -:تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها ٣
  

صل أو تشكيلة من األصول المترابطة أو أتفاق عليه بشكل محدد إلنشاء إل هو عقد تم اعقد اإلنشاء
  . النهائي لهااإلستخدام الغرض أو نولوجيا والوظيفة أوالمعتمدة على بعضها من حيث التصميم والتك

  
  هو عقد إنشاء يوافق فيه المقاول على سعر ثابت للعقد، أو على سعر ثابتالعقد ذو السعر المحدد

  .للوحدة الناتجة، والذي يكون في بعض الحاالت خاضعاً لشروط تصاعد التكاليف
  

 جبه تعويض المتعاقد عن التكاليف المسموح بها أو هو عقد إنشاء يتم بموعقد التكلفة زائد نسبة

  .التكاليف المحددة إضافة إلى نسبة مئوية من هذه التكاليف أو رسم ثابت

  

مثل جسر أو بناية أو سد أو خط أنابيب أو طريق أو واحد يمكن أن يكون عقد اإلنشاء إلقامة أصل  ٤
األصول المترابطة أو المعتمدة على بعضها ويمكن أن يتعلق عقد اإلنشاء ببناء عدد من . سفينة أو نفق

 النهائي لها، من أمثلة هذه اإلستخدامالبعض من حيث تصميمها أو التكنولوجيا والوظيفة أو الغرض أو 
 . معداتمحطات التكرير وأجزاء من مصنع أوالعقود عقود إنشاءات 
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 -:لغايات هذا المعيار، تضم عقود اإلنشاء ٥
  

تبطة مباشرة بإنشاء األصل، مثل عقود خدمات مدراء المشاريع عقود تقديم الخدمات المر  )أ (
  و؛والمهندسين المعماريين

  

 ).القديمة(عقود هدم أو ترميم األصول وترميم البيئة بعد إزالة األصول   )ب (
  

  
تصاغ عقود اإلنشاء  بطرق عدة، وهي لغايات هذا المعيار، تصنف إلى عقود ذات سعر محدد وعقود  ٦

عقد التكلفة " و"عقد السعر المحدد"من  وتشمل بعض عقود اإلنشاء خصائص من كل .التكلفة زائد نسبة

يجب في مثل هذه الظروف .  حد أقصى للسعرإشتراطعقد تكلفة زائد نسبة مع ذلك  ومثال "زائد نسبة

 تحديد توقيت أجل من ٢٤ و٢٣ جميع الشروط الواردة في الفقرتين عتباراإلعلى المقاول األخذ في 

  . باإليراد والمصروفاتعترافإلا

  
  تجميع وتجزئة عقود اإلنشاء

  

تطبق متطلبات هذا المعيار عادة على كل عقد إنشاء لوحده، ولكن في بعض الظروف المحددة يكون من  ٧
الضروري تطبيق المعيار على أجزاء محددة بشكل مستقل من العقد الواحد أو مجموعة العقود معاً من 

  .وعة العقود إظهار جوهر العقد أو مجمأجل
  
 -:صل يجب أن يعامل كعقد إنشاء منفصل عندماأن إنشاء كل إعندما يغطي العقد عدداً من األصول ف ٨

  

 ؛على حدةيتم تقديم عروض منفصلة لكل أصل   )أ (
  

يكون كل أصل من األصول خاضع لعملية تفاوضية منفصلة وكل من المقاول والعميل يستطيع   )ب (
 ؛ و يتعلق بكل أصلقبول أو رفض ذلك الجزء من العقد الذي

  

  .يمكن تحديد إيرادات وتكاليف كل أصل  )ج (
  
 -:و عدد منهم، كعقد إنشاء واحد إذاتعامل مجموعة العقود، سواء لعميل واحد أ ٩

  

 ؛جرى التفاوض على مجموعة العقود كصفقة واحدة  )أ (
  

  و؛كانت العقود مترابطة جداً لدرجة، أنها فعالً أجزاء في مشروع واحد بهامش ربح إجمالي  )ب (
  

  .يتم إنجاز العقود بشكل متالزم أو بتتابع مستمر  )ج (
  
.  قد يتطلب العقد إنشاء أصل إضافي حسب رغبة العميل أو قد يتم تعديله ليشمل إنشاء أصل إضافي ١٠

 -:نه عقد إنشاء  منفصل عندماأإن إنشاء األصل اإلضافي يجب أن يعامل على 
  

الوظيفة عن األصل أو األصول يختلف األصل بشكل جوهري في التصميم، والتكنولوجيا أو   )أ (
  أو ؛بموجب العقد األصلي

  

  . للسعر في العقد األصليإعتباريتم التفاوض على سعر األصل اإلضافي دون   )ب (
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  إيراد العقد 
  

 -:يجب أن يتضمن إيراد العقد ١١
 

  و؛مبلغ اإليراد األساسي المتفق عليه في العقد  )أ (
  

 -:فز المدفوعةأوامر التغيرات في أعمال العقد، المطالبات والحوا  )ب (
  

 ؛ و إلى الحد الذي يكون محتمالً أن ينتج إيراداً )١(
  

 .أن باإلمكان قياسها بصورة موثوقة )٢(
  
وتتأثر عملية قياس إيراد العقد بعدد من . يقاس إيراد العقد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو الذي سيستلم ١٢

ويتطلب األمر غالباً إعادة النظر في . حاالت عدم التأكد التي تعتمد على نتائج األحداث المستقبلية

وعليه يمكن أن يزداد أو يقل إيراد العقد من . التقديرات عند وقوع األحداث أو زوال حاالت عدم التأكد

 -:المثالفترة ألخرى، على سبيل 
  

يمكن أن يتفق المقاول والعميل على تغييرات في العقد أو مطالبات تؤدي إلى زيادة أو نقصان   )أ (

 ؛على العقد المبدئيفيها  إتفقعقد في فترة الحقة للفترة التي إيراد ال
  

 ؛ يمكن أن يزداد مبلغ اإليراد في العقد ذو السعر المحدد كنتيجة لوجود شروط تصاعد التكلفة  )ب (
 

   أو؛العقد بسبب الغرامات المفروضة نتيجة تأخر المقاول في إتمام العقدإيراد يمكن أن يقل   )ج (
  

ن إيراد العقد إسعر المحدد سعراً ثابتاً لكل وحدة من وحدات اإلنتاج فيتضمن العقد ذو العندما   )د (
  .يزداد مع ازدياد عدد وحدات اإلنتاج

  
أمر التغيير هو عبارة عن تعليمات من العميل لتغيير نطاق العمل الواجب إنجازه بموجب العقد، ويمكن  ١٣

 التغييرات تغير في مواصفات أو تصميم مثلةأمن و. أن يؤدي أمر التغيير إلى تقليل أو زيادة إيراد العقد

 -:د العقد عندماويدخل التغير في إيرا. األصل أو تغيرات في مدة العقد
  

 ؛ ويكون من المحتمل أن يوافق العميل على التغيير وعلى مبلغ اإليراد الناشئ عن التغيير  )أ (
 

  .يمكن قياس مبلغ اإليراد بصورة موثوقة  )ب (
  
تحصيله من العميل أو من طرف آخر لتعويضه عن تكاليف غير المطالبة هي مبلغ يسعى المقاول ل ١٤

وقد تنشأ المطالبة عن التأخير الذي يتسبب فيه العميل واألخطاء في المواصفات . مشمولة في سعر العقد
يخضع قياس مبلغ اإليراد الناشئ عن المطالبات لدرجة . أو التصميم، أو التغيرات المختلف عليها في العقد

لذلك يتم شمول هذه المطالبات في إيراد  . التأكد وكثيراً ما يعتمد على نتائج المفاوضاتعالية من عدم

 -:العقد عندما
  

 ؛ ونه من المحتمل أن يقبل العميل المطالبةأتكون المفاوضات بلغت درجة متقدمة تدل على   )أ (
 

  .إمكانية قياس المبلغ المحتمل قبول العميل له بصورة يمكن الوثوق بها  )ب (
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على سبيل . المدفوعة هي مبالغ إضافية تدفع للمقاول إذا حقق أو تجاوز معايير إنجاز محددةالحوافز  ١٥
يتم شمول الدفعات التحفيزية . المثال يمكن أن يسمح العقد بدفعة تحفيزية للمقاول لقاء اإلتمام المبكر للعقد

 -:في إيراد العقد عندما
  

المحتمل أن معايير اإلنجاز المحددة سوف يتم نه من أيكون العقد قد بلغ مرحلة متقدمة تدل على   )أ (

  و؛تحقيقها أو الزيادة عليها
  

  .يمكن قياس مبلغ الدفعة التحفيزية بصورة موثوقة  )ب (
  

 تكاليف العقد 
  

 -:يجب أن تتضمن تكاليف العقد ١٦
 

 ؛التكاليف المتعلقة مباشرة بالعقد المحدد  )أ (
  

  و؛ن تخصيصها للعقدالتكاليف التي تعزى لنشاط المقاوالت بشكل عام والتي يمك  )ب (
  

  .التكاليف األخرى التي يمكن تحميلها بشكل محدد إلى العميل تحت شروط العقد  )ج (
  
 -:لتي ترتبط مباشرة بعقد محدد تشملالتكاليف ا ١٧

 

 ؛تكاليف العمالة في الموقع بما في ذلك اإلشراف عليها  )أ (
  

 ؛تكاليف المواد المستخدمة في اإلنشاء  )ب (
  

 ؛دمة في العقد اآلالت والمعدات المستخإستهالك  )ج (
  

 ؛ والمعدات والمواد من والى موقع العقدالمصانعتكلفة نقل   )د (
  

  ؛ اآلالت والمعداتإستئجارتكاليف    )هـ(       
  

 ؛تكاليف التصميم والمساعدة الفنية التي ترتبط مباشرة بالعقد  )و (
  

 ؛ والتكاليف المقدرة لإلصالح وكفالة العمل بما في ذلك التكاليف المقدرة للضمان  )ز (
  

  .مطالبات من قبل أطراف أخرىال  )ح (
  

يمكن تخفيض هذه التكاليف بأي دخل عرضي ليس مشموالً في إيراد العقد، على سبيل المثال الدخل 
  .من بيع المواد الزائدة والتخلص من اآلالت والمعدات في نهاية العقدالناتج 

  
يمكن تخصيصها لعقود تشمل التكاليف التي يمكن أن تعزى مباشرة إلى نشاط المقاوالت بشكل عام و ١٨

 -:محددة 
 

 ؛التأمين  )أ (
 

  و؛تكاليف التصميم والمساعدات الفنية التي ال ترتبط مباشرة بعقد محدد  )ب (
  

  .مصاريف اإلنشاء غير المباشرة  )ج (
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وتخصص مثل هذه التكاليف باستخدام طرق منتظمة ومعقولة تطبق بثبات على جميع التكاليف متشابهة 
تشمل المصاريف غير المباشرة . توى العادي لنشاط اإلنشاءاتيبنى التخصيص على المس. الخصائص

التي من الممكن  كما تشمل التكاليف. تكاليف مثل إعداد ومعالجة رواتب الموظفين العاملين في اإلنشاءات
  ."أن تعزى بشكل عام إلى نشاط المقاوالت ويمكن تخصيصها إلى عقود محددة تكاليف اإلقتراض

  
 يمكن تحميلها للعميل تحت شروط العقد بعض المصاريف اإلدارية العامة وتكاليف قد تشمل التكاليف التي ١٩

  .التطوير التي جرى تحديد كيفية تعويضها في شروط العقد
  
التكاليف التي ال يمكن أن تعزى لنشاط المقاوالت أو ال يمكن تخصيصها إلى العقد تستبعد من تكاليف   ٢٠

 -:أمثلة هذه التكاليف تشمل. عقد اإلنشاء
 

 ؛التكاليف اإلدارية العامة التي لم ينص العقد على التعويض عنها  )أ (
  

 ؛تكاليف البيع  )ب (
  

  و؛تكاليف البحث والتطوير التي لم ينص العقد على التعويض عنها  )ج (
  

  . والمعدات العاطلة عن العمل التي لم تستخدم في عقد محدداآلالت إستهالك  )د (
  
 الحصول على العقد حتى اإلنجاز تأمينل الفترة من تشمل تكاليف العقد التكاليف التي تعزى للعقد خال ٢١

إال أن التكاليف التي ترتبط مباشرة بالعقد والتي يتم تكبدها في تأمين العقد يتم شمولها كجزء . التام للعقد

من تكاليف العقد إذا كان باإلمكان تحديد هذه التكاليف بشكل منفصل وقياسها بصورة موثوقة وكان من 

عتراف بالتكاليف التي تم تكبدها لتأمين الحصول على العقد إلعندما يتم ا.  على العقدالمحتمل الحصول

كمصروف في فترة التكبد فال يجوز شمولها في تكاليف العقد عندما يتم الحصول على العقد في فترة 

  .الحقة

  
  عتراف بإيراد العقد ومصروفاتهإلا
   

عتراف باإليراد والتكاليف المرتبطة بعقد إلنه يجب اإعندما يمكن تقدير نتائج العقد بصورة موثوقة، ف ٢٢
  كما يجب اإلعتراففي نهاية فترة إعداد التقاريراإلنشاء كإيراد ومصروف حسب درجة إنجاز العقد 

 .٣٦فوراً كمصروف بموجب الفقرة الخسائر المتوقعة ب
  
رة موثوقة عندما تتحقق في حالة العقد ذو السعر المحدد، فان نتائج عقد اإلنشاء يمكن تقديرها بصو ٢٣

 -:الشروط التالية جميعها
  

 ؛يمكن قياس كامل إيراد العقد بصورة موثوقة  )أ (
  

 ؛قتصادية للعقد سوف تتدفق للمشروعإلإن من المحتمل أن المنافع ا  )ب (
  

 في نهاية فترة إعداد التقاريريمكن قياس كل من التكاليف المتبقية إلتمام العقد ودرجة إنجاز العقد   )ج (
  و؛بثقة
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لتكاليف التي تعزى للعقد يمكن تحديدها بوضوح وقياسها بصورة موثوقة مما يمكن من مقارنة ا  )د (
  .تكاليف العقد الفعلية المتكبدة بالتقديرات السابقة

  

في حالة عقد التكلفة زائد نسبة، فأنه يمكن تقدير نتائج عقد اإلنشاء بصورة موثوقة عندما تتحقق  ٢٤

 -:جميع الشروط التالية
  

 ؛ وقتصادية المرتبطة بالعقد سوف تتدفق إلى المشروعإلل أن المنافع امن المحتم  )أ (
  

إن التكاليف التي تعزى للعقد، سواء كانت قابلة للتعويض أم ال، يمكن تحديدها بوضوح وقياسها   )ب (

 .بصورة موثوقة
  
  والمصروفات بالرجوع إلى مرحلة إنجاز العقد بطريقة نسبةاتعتراف باإليرادإليطلق على عملية ا  ٢٥

ول هذه ـبمقتضى هذه الطريقة يجري مقابلة إيرادات العقد بتكاليفه التي تم تكبدها في وص. اإلنجاز

وينتج عن ذلك تحديد اإليراد والمصروفات واألرباح التي تعزى إلى الجزء الذي . المرحلة من اإلنجاز

  .خالل الفترةء وتوفر هذه الطريقة معلومات مفيدة عن مدى نشاط العقود واألدا. أنجز من العمل

  
 في الفترات المحاسبية التي يتم  الربح أو الخسارة طريقة نسبة اإلنجاز، يتم اإلعتراف بإيراد العقد فيفي ٢٦

 في الفترات الربح أو الخسارةعتراف بتكاليف العقد كمصاريف في إلويتم عادة ا. إنجاز العمل فيها

كن عندما يكون من المتوقع أن تزيد التكاليف الكلية ول. المحاسبية التي يتم فيها إنجاز العمل المتعلق بها

  .٣٦ الزيادة كمصروف طبقاً للفقرة نه يعترف حاالً بهذهإعن إيراد العقد الكلي ف

  
عتراف بمثل هذه التكاليف كأصل إذا كان من إلقد يتكبد المقاول تكاليف تعود لنشاط مستقبلي للعقد، ويتم ا ٢٧

وتمثل هذه التكاليف مستحقات من العمالء وغالباً ما تصنف على أنها عمل تحت . هاإستردادالمحتمل 

  .اإلنجاز

  
قتصادية المرتبطة إليمكن تقدير نتائج عقد اإلنشاء بشكل موثوق فقط عندما يكون من المحتمل أن المنافع ا ٢٨

صيل مبلغ سبق إدراجه ولكن عندما يكون هناك عدم تأكد حول إمكانية تح. بالعقد سوف تتدفق إلى المنشاة

ن المبلغ غير القابل للتحصيل أو المبلغ الذي لم يعد إ، فالربح أو الخسارةفي إيراد العقد واعترف به في 
  . عتراف به كمصروف وليس كتسوية لمبلغ إيراد العقدإلتحصيله محتمالً يجب ا

  
 -:د يحدد ما يلييكون المشروع عادة قادراً على وضع تقديرات موثوقة بعد الموافقة على عق ٢٩

  

 ؛الحقوق القابلة للتنفيذ لكل طرف بخصوص األصل المراد إنشاؤه  )أ (
  

  و؛المقابل الذي سيتم تبادله  )ب (
  

 .طريقة وشروط السداد  )ج (
  

ويقوم . من الضروري أن يكون للمشروع نظام داخلي فعال للموازنات التقديرية المالية ووضع التقارير

ولكن ال تدل هذه . ما تقدم العقد وتعديلها عند الضرورةالمشروع بمراجعة إيراد وتكاليف العقد كل
  .كن تقدير نتائج العقد بشكل موثوقنه ال يمأالتعديالت بالضرورة على 
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يمكن تقدير نسبة إنجاز العقد بطرق عديدة، ويستخدم المشروع الطريقة التي تقيس العمل المنجز بصورة  ٣٠

 -:مل هذه الطرق ما يليموثوقة، واعتماداً على طبيعة العقد يمكن أن تش
  

  ؛نسبة التكاليف المتكبدة للعمل المنجز حتى تاريخه إلى التكاليف الكلية المقدرة للعقد  )أ (
 

  وأ؛ معاينة أو مسح العمل المنجز  )ب (
 

  .اإلنجاز الفعلي لجزء من العمل المتعاقد عليه  )ج (
  

ي كثير من الحاالت إن الدفعات المستلمة عن العمل المنجز والدفعات المقدمة من العمالء ال تعكس ف
  .العمل الذي تم إنجازه

  
عندما يجري تحديد مرحلة اإلنجاز التي وصل إليها العقد بالرجوع إلى تكاليف العقد المتكبدة إلى تاريخه،  ٣١

مثلة أمن . ن تلك التكاليف التي تعكس العمل المنجز فقط هي التي تدخل في التكاليف المتكبدة لتاريخهإف

 -:ثنىتكاليف العقد التي تست
  

تكاليف العقد التي تعود لنشاط العقد المستقبلي مثل تكاليف المواد التي سلمت لموقع العقد أو   )أ (
 ولكن لم تركب أو تستخدم خالل إنجاز العقد إال إذا كانت هذه المواد قد لإلستخداموضعت جانباً 

  و؛صنعت خصيصاً للعقد
  

 . المقرر إنجازه بموجب عقد من الباطنالمبالغ المدفوعة مقدماً إلى مقاولي الباطن عن العمل  )ب (
  
 -:نهإعندما ال يمكن تقدير نتائج عقد اإلنشاء بصورة موثوقة ف ٣٢

  

 ؛ وعتراف باإليراد إلى الحد الذي تم عنده تكبد تكاليف من المحتمل أنها ستستردإليجب ا  )أ (
  

 .عتراف بتكاليف العقد كمصروف في الفترة التي تم فيها تكبد التكاليفإليجب ا  )ب (
  

  . ٣٦عتراف بالخسائر المتوقعة على عقد اإلنشاء كمصروف حاالً بموجب الفقرة إلايجب 
  
ومع . في المراحل المبكرة من العقد ال يكون في مقدرة المشروع عادة تقدير نتائج العقد بصورة موثوقة ٣٣

لى الحد وعليه فإنه يعترف بإيراد العقد إ. من المحتمل أن يسترد المشروع تكاليف العقد المتكبدةفهذا 

 ال يمكن تقدير نتائج العقد بصورة أنهوطالما .  التكاليف المتكبدةإستردادالذي يكون فيه من المتوقع 

 ال يمكن تقدير نتائج العقد بصورة موثوقة فمن المحتمل أن أنهومع . عتراف بأي ربحإلموثوقة فال يتم ا

ن أية زيادة في التكاليف الكلية على إف .التفي هذه الحا .تزيد تكاليف العقد الكلية عن إيراد العقد الكلي

  . ٣٦عتراف بها كمصروف حاالً بموجب الفقرة إلاإليراد الكلي يتم ا
  
مثلة الظروف التي أمن . ها يعترف بها كمصروف حاالًإستردادإن تكاليف العقد التي من غير المحتمل  ٣٤

عندها قد يعترف بتكاليف العقد  التكاليف المتكبدة غير محتملة، وإستردادقد تكون فيها إمكانية 

 -:كمصروف حاالً، العقود التي
  

 ؛إستفهامتكون غير قابلة للتطبيق بالكامل ومشروعيتها موضع   )أ (
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 ؛يكون إتمامها خاضع لنتائج دعوى قضائية أو تشريع منتظر  )ب (
  

 ؛تتعلق بممتلكات عرضه للمصادرة أو اإلزالة  )ج (
  

  أو؛تهاإلتزاميكون العميل فيها غير قادر على مواجهة   )د (
  

  . العقد اته بموجبإلتزاميكون المقاول غير قادر على إتمام العقد أو غير قادر على مواجهة )  هـ(

 
عتراف إلنه يجب اإعندما تزول حاالت عدم التأكد التي حالت دون تقدير نتائج العقد بصورة موثوقة ف ٣٥

  .٣٢الفقرة  وليس ٢٢ والمصروفات المتعلقة بعقد اإلنشاء بموجب الفقرة اتباإليراد

  

  عتراف بالخسائر المتوقعة إلا
  

عتراف إلنه يجب اإعندما يكون من المحتمل أن تكاليف العقد الكلية ستزيد عن إيراد العقد الكلي ف ٣٦

  .بالخسارة المتوقعة كمصروف حاالً
  

 -:حديد مبلغ الخسارة بغض النظر عنيجري ت ٣٧
  

 ؛الما إذا كان العمل قد بدأ على العقد أم   )أ (
  

  أو ؛ز نشاط العقدمرحلة إنجا  )ب (
  

  .٩عقد إنشاءات واحد بموجب الفقرة مبلغ األرباح المتوقعة على العقود األخرى التي لم تعامل ك  )ج (

  

  التغيرات في التقديرات 
  

يجري تطبيق طريقة نسبة اإلنجاز على أساس تراكمي في كل فترة محاسبية بناء على التقديرات الجارية  ٣٨

المحاسبة عن تأثير التغير في تقدير إيراد العقد أو تكاليفه  أو تأثير التغير لذلك تتم . إليراد العقد وتكاليفه

السياسات المحاسبية، "  ٨أنظر معيار المحاسبة الدولي  (في تقدير نتائج العقد كتغير في تقدير محاسبي
مبلغ تستخدم التقديرات التي جرى تغييرها في تحديد ). "التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء

 في الفترة التي جرى فيها التغيرات وفترات في الربح أو الخسارة والمصروفات المعترف بها اتاإليراد

  .الحقة

  

  اإلفصاح 
  

 -:يجب أن يفصح المشروع عن ٣٩
 ؛مبلغ إيراد العقد المعترف به كإيراد في الفترة  )أ (

  

  و؛الطرق المستخدمة في تحديد إيراد العقد المعترف به في الفترة  )ب (
  

 .المستخدمة في تحديد مرحلة إنجاز العقود تحت التنفيذالطرق   )ج (
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 -: كما يليفي فترة إعداد التقاريريجب على المشروع أن يفصح عن العقود تحت التنفيذ  ٤٠
  

)  الخسائر المعترف بهامطروحاً منها(إجمالي التكاليف المتكبدة واألرباح المعترف بها   )أ (

  ؛لتاريخه
  

  و؛مبلغ الدفعات المقدمة المستلمة  )ب (
  

  .مبلغ الحجوزات   )ج (
  

الحجوزات هي مبالغ من فواتير اإلنجاز ال تدفع حتى تتحقق شروط محددة في العقد لتدفع هذه المبالغ أو  ٤١

لب بها لقاء العمل المنجز على العقود سواء افواتير اإلنجاز هي مبالغ يط. عطابألحتى يتم إصالح ا

 . مبالغ يستلمها المقاول قبل إتمام العمل المتعلق بهاالدفعات المقدمة هي. تدفعلم دفعت من قبل العميل أم 
  

 -:يجب على المشروع عرض ما يلي ٤٢
  

  و؛حق من العمالء عن عمل العقد كأصلالمبلغ اإلجمالي المست  )أ (
  

  .إلتزامالمبلغ اإلجمالي المستحق للعمالء عن عمل العقد ك  )ب (

  
 - :لغ التاليةالمبلغ اإلجمالي المستحق من العمالء عن عمل العقد هو صافي المبا ٤٣

  

  مطروحاً منه ؛التكاليف المتكبدة زائد األرباح المعترف بها  )أ (
  

 .مجموع الخسائر المعترف بها وفواتير اإلنجاز  )ب (
 

 الخسائر مطروحاً منها(وذلك لجميع العقود تحت التنفيذ التي تزيد تكاليفها المتكبدة واألرباح المعترف بها 

  .عن فواتير اإلنجاز) المعترف بها 

  
 -:غ اإلجمالي المستحق للعمالء عن عمل العقد هو صافي المبالغ التاليةالمبل ٤٤

  

 ؛مطروحاً منهالتكاليف المتكبدة زائد األرباح المعترف بها   )أ (
  

 .مجموع الخسائر المعترف بها وفواتير اإلنجاز  )ب (
  

رباح وذلك لجميع العقود تحت التنفيذ التي تزيد فيها فواتير اإلنجاز عن التكاليف المتكبدة زائد األ
  ). الخسائر المعترف بها مطروحاً منها( المعترف بها 

  

المخصصات "، ٣٧ة بموجب المعيار المحاسبي الدولي محتمل والخسائر الاتلتزاماإليفصح المشروع عن  ٤٥
ة عن بنود مثل تكاليف محتمل الات واًألصوللتزاماإليمكن أن تنشأ . " المحتملهواألصول اتلتزاماإل

  .الغرامات أو الخسائر المحتملةالضمان والمطالبات و

  
  النفاذتاريخ 

  

 أو بعد ذلك ١٩٩٥ يناير ١يطبق هذا المعيار على البيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ في  ٤٦

  .التاريخ
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 الملحق 
  

  أمثلة توضيحية 
  

  . من المعيارءًًهذا الملحق توضيحي وال يمثل جز
  

  اإلفصاح عن السياسات المحاسبية 
  

  -: يلي أمثلة لإلفصاح عن السياسة المحاسبيةفيما
  

يعترف بإيراد عقود اإلنشاء ذات السعر المحدد بطريقة نسبة اإلنجاز، والتي تقاس بالرجوع إلى نسبة ساعات 

  .العمل المصروفة لتاريخه إلى ساعات العمل الكلية المقدرة لكل عقد
  

وع إلى مقدار التكاليف المتكبدة خالل الفترة القابلة يعترف بإيراد عقود التكلفة زائد النسبة لكل عقد بالرج

 على نسبة التكاليف المتكبدة حتى تاريخه إلى إجمالي اًسترجاع زائد األتعاب المكتسبة والتي تقاس بناءإلل

  . التكاليف المقدرة للعقد
  

  تحديد إيرادات ومصروفات العقد 
  

       عتراف بإيراد العقد ومصروفاته إلقد وتوقيت ايوضح المثال التالي إحدى طرق تحديد مرحلة إنجاز الع

  ). من المعيار ٣٥ - ٢٢راجع الفقرات ( 
  

إن مبلغ إيراد العقد األساسي المتفق هو .  لبناء جسر٩,٠٠٠حصل مقاول على عقد بسعر ثابت مقداره 

  . سنوات٣جسر كما سيستغرق بناء ال ٨,٠٠٠بينما كان تقدير المقاول األولى لتكاليف العقد هو  ٩,٠٠٠
  

  . ٨,٠٥٠في نهاية السنة األولى، ازداد تقدير المقاول لتكاليف العقد إلى 
  

 وزيادة مقدرة في ٢٠٠ نتج عنه زيادة في إيراد العقد بمبلغ ،في السنة الثانية، أجاز العميل تغيير على العقد

 عن مواد مخزنة في ١٠٠ة مبلغ في نهاية السنة الثانية، تضمنت التكاليف المتكبد. ١٥٠تكاليف العقد قدرها 

  .الموقع ستستخدم في السنة الثالثة إلنجاز العقد
  

 نسبة من تكاليف العقد المتكبدة للعمل المنجز حتى تاريخه إلى آخر إحتسابيقدر المقاول مرحلة إنجاز العقد ب

  :لبيانات المالية خالل فترة العقدتقدير إلجمالي تكاليف العقد، فيما يلي ملخص ل
  
  السنة الثالثة  السنة الثانية  نة األولىالس

   ٩,٠٠٠     ٩,٠٠٠     ٩,٠٠٠      اإليراد األساسي المتفق عليه للعقد

  ٢٠٠       ٢٠٠       –           أمر تغيير   

   ٩,٢٠٠     ٩,٢٠٠     ٩,٠٠٠         إجمالي إيراد العقد  

   ٨,٢٠٠    ٦,١٦٨        ٢,٠٩٣    تكاليف العقد المتكبدة لتاريخه 

  -       ٢,٠٣٢      ٥,٩٥٧    ليف الالزمة إلنجاز باقي العقد التكا  

   ٨,٢٠٠     ٨,٢٠٠      ٨,٠٥٠    إجمالي تكاليف العقد المقدرة  

   ١,٠٠٠     ١,٠٠٠       ٩٥٠         الربح المقدر  

  % ١٠٠     % ٧٤      % ٢٦         نسبة اإلنجاز
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 من تكاليف العقود المتكبدة للعمل المنجز ١٠٠بلغ باستبعاد م% ) ٧٤ ( الثانيةتم تحديد نسبة اإلنجاز للسنة 

  .ستخدام في السنة الثالثةإللتاريخه والذي يمثل تكاليف مواد مخزنة في الموقع ل

  
 في السنوات الثالثة كما بيان الدخل الشامل والمصروفات والربح المعترف بها في اتتكون مبالغ اإليراد

  -:يلي
  

   المعترف به     المعترف به

  في السنة الحالية   سابقةالسنوات الفي   اريخهتحتى  

  السنة األولى 

  ٢,٣٤٠                -    ٢,٣٤٠ )     ٠,٢٦×  ٩,٠٠٠ ( اتاإليراد

  ٢,٠٩٣             -      ٢,٠٩٣ )  ٠,٢٦×  ٨,٠٥٠( المصروفات 

   ٢٤٧              -     ٢٤٧        الربح
  

  السنة الثانية 

   ٤,٤٦٨         ٢,٣٤٠    ٦,٨٠٨   ) ٠,٧٤× ٩,٢٠٠ ( اتاإليراد

  ٣,٩٧٥         ٢,٠٩٣     ٦,٠٦٨   )  ٠,٧٤× ٢٠٠٨,(المصروفات   

       ٤٩٣             ٢٤٧     ٧٤٠        الربح 
  

  السنة الثالثة 

  ٢,٣٩٣          ٦,٨٠٨    ٩,٢٠٠   )  ١  ×٩,٢٠٠ (اتاإليراد

   ٢,١٣٢         ٦,٠٦٨       ٨,٢٠٠      المصروفات 

      ٢٦٠          ٧٤٠       ١,٠٠٠        الربح
  

  

  اإلفصاحات عن العقد 
  

جميع تكاليف العقد المتكبدة دفعت نقداً وجميع فواتير اإلنجاز . أنهى المقاول سنته األولى من العمليات

 تكاليف المواد التي هـ ج، تضمنت تكاليف العقد المتكبدة للعقود ب،. قداًنت إستلموالدفعات على الحساب 

 قام العمالء بدفع مبالغ على الحساب عن العقود ب،. العقد لتاريخهشتريت للعقد ولكن لم تستخدم في إنجاز إ

  . عن أعمال لم تنجز بعدهـ ج،
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  :فيما يلي وضع العقود الخمسة قيد التنفيذ في نهاية السنة األولى

   المجموع   هـ       د    ج   ب  أ

  إيرادات عقود معترف بها بموجب 

  ١,٣٠٠       ٥٥   ٢٠٠     ٣٨٠      ٥٢٠   ١٤٥          ٢٢الفقرة 

  مصاريف عقود معترف بها 

  ١,٢١٥      ٥٥   ٢٥٠     ٣٥٠     ٤٥٠   ١١٠        ٢٢بموجب الفقرة 

  خسائر متوقعة معترف بها بموجب 

  ٧٠     ٣٠    ٤٠     -      -    -          ٣٦الفقرة 

   مطروحاً منهابها األرباح المعترف 

  ١٥    )  ٣٠(  )  ٩٠     (٣٠        ٧٠    ٣٥      الخسائر المعترف بها 
  

  ١,٤٢٠    ١٠٠     ٢٥٠     ٤٥٠     ٥١٠  ١١٠    تكاليف العقود المتكبدة خالل الفترة 

  تكاليف العقود المتكبدة والمعترف بها 

  ١,٢١٥     ٥٥     ٢٥٠   ٣٥٠     ٤٥٠   ١١٠     ٢٢كمصاريف في الفترة بموجب الفقرة 

  تكاليف عقود تعود لنشاط مستقبلي 

   ٢٠٥    ٤٥        -      ١٠٠     ٦٠     –    ٢٧بموجب الفقرة ومعترف بها كأصل 

  ١,٣٠٠    ٥٥    ٢٠٠     ٣٨٠    ٥٢٠   ١٤٥    )  انظر أعاله ( إيرادات العقود 

  ١,٢٣٥     ٥٥    ١٨٠     ٣٨٠    ٥٢٠   ١٠٠    )  ٤١الفقرة ( فواتير اإلنجاز 

  ٦٥   –   ٢٠    -     -   ٤٥       إيراد عقود لم يقدم بها فواتير          

  ١٢٥  ٢٥  -   ٢٠  ٨٠  -       )٤١الفقرة ( سلف 
  

  

  :فيما يلي المبالغ الواجب اإلفصاح عنها بموجب المعيار 

  

  ١,٣٠٠      ) ) أ  (٣٩فقرة  ( كإيراد في الفترة اإيرادات العقود المعترف به

  بهاتكاليف العقود المتكبدة المعترف بها واألرباح المعترف 

  ١,٤٣٥    ) )  أ (٤٠فقرة ( حتى تاريخه ) ر المعترف بها  الخسائمطروحاً منها(بها 

  ١٢٥            ) ) ب (٤٠فقرة ( الدفعات المقدمة المستلمة 

  المبلغ اإلجمالي المستحق من العمالء عن أعمال العقود 

  ٢٢٠            )  أ (٤٢تم عرضه كأصل بموجب الفقرة 

  المبلغ اإلجمالي المستحق للعمالء عن أعمال العقود 

  ) ٢٠(            )  ب (٤٢ بموجب الفقرة إلتزامكتم عرضه 
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 أن اإلفصاح يتعلق حيثهو المبلغ الحالي نفسه للفترة و) أ (٤٠ المبلغ المفصح عنه بموجب الفقرة إحتسابتم 

  .بالسنة األولى للعملية

  

  

  -:كما يلي) ب (٤٢و) أ (٤٢، )أ (٤٠واجب اإلفصاح عنها بموجب الفقرات  المبالغ الإحتسابتم 

  

  ــودــــــالعقــ

       المجموع   هـ       د     ج    ب  أ

  

  ١,٤٢٠          ١٠٠     ٢٥٠     ٤٥٠     ٥١٠     ١١٠          تكاليف العقود المتكبدة

   مطروحاً منهااألرباح المعترف بها 

  ١٥   )      ٣٠(   )  ٩٠     (٣٠        ٧٠      ٣٥          الخسائر المعترف بها 

      ١,٤٣٥          ٧٠      ١٦٠    ٤٨٠      ٥٨٠    ١٤٥   

  ١,٢٣٥          ٥٥    ١٨٠    ٣٨٠      ٥٢٠    ١٠٠            فواتير إنجاز

  ٢٢٠         ١٥        -       ١٠٠       ٦٠      ٤٥          مستحق من العمالء 

  ) ٢٠  (        -      ) ٢٠ (      -          -        -              ق للعمالء مستح
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   ١٢معيار المحاسبة الدولي 
  

 ضرائب الدخل
 هذه النسخة التعديالت الناشئة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التي تم اصدارها حتى تاريخ تتضمن

 .٢٠٠٨ يناير ١٧
  

 من قبل لجنة معايير المحاسبة الدولية في أكتوبر "ضرائب الدخل" ١٢تم إصدار معيار المحاسبة الدولي 

الصادر في يوليو  ("محاسبة ضرائب الدخل" ١٢وقد حل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي . ١٩٩٦

١٩٧٩.(  
  

األحداث بعد تاريخ الميزانية " ١٠ من خالل معيار المحاسبة الدولي ٨٨، تم تعديل الفقرة ١٩٩٩وفي مايو 
العقارات " ٤٠محاسبة الدولي  تم إجراء تعديالت أخرى نتيجة لمعيار ال٢٠٠٠ وفي إبريل "العمومية

، صادق مجلس معايير المحاسبة الدولية على التنقيحات لتحديد المعالجة ٢٠٠٠أما في أكتوبر ". اإلستثمارية

  . سهمالمحاسبية لضرائب الدخل على أرباح األ
  

ات الصادرة  ، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية بأن يستمر العمل بكافة المعايير والتفسير           ٢٠٠١وفي إبريل   

  . وحتى يتم تعديلها أو سحبها/ بموجب الدساتير السابقة ما لم
  

المعايير الدولية إلعداد   من خالل    واإلرشادات المرفقة     ١٢ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي         
  -:التقارير المالية التالية

 

   )٢٠٠٣ في ديسمبر هو معدلكما  ("ةض البيانات المـاليـرعـ"  ١ الدولي المحاسبة معيار •
الـصادر   ("األخطاءالتقديرات المحاسبية و  التغيرات في   السياسات المحاسبية،   "  ٨الدولي المحاسبة معيار •

    )٢٠٠٣في ديسمبر 

 فـي   كما هو معـدل   ( "ةالعمالت األجنبي   ثار التغيرات في أسعار صرف    آ"  ٢١  الدولي المحاسبة معيار •
      )٢٠٠٣ديسمبر 

الـصادر فـي ديـسمبر       ("سعـتراف والقيا إلا: األدوات الـمـالـيـة   "  ٣٩  الدولي المحاسبة معيار •
٢٠٠٣( 

    )٢٠٠٤الصادر في فبراير   ("سهم األأساسالدفع على "  ٢المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •

     )٢٠٠٣الصادر في مارس  (" األعمالإندماج"  ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •
    )٢٠٠٧كما هو معدل في سبتمبر " ( ض البيانات المـاليـةرعـ "١ الدولي المحاسبة يارمع •

  )٢٠٠٨كما هو معدل في يناير " ( ندماج األعمالإ" ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •
       

  -:١٢تتعلق بمعيار المحاسبة الدولي التفسيرات التالية 

الصادر في   ("ستهالك لإل ة المعاد تقييمها وغير القابل    األصول   ادإسترد –ضرائب الدخل    " ٢١ –التفسير   •
 ) والتعديالت الالحقة٢٠٠٠يوليو 

الصادر في يوليو    ("ير في الوضع الضريبي للمشروع أو لمساهميه      التغ – ضرائب الدخل "  ٢٥ –التفسير   •
 ) والتعديالت الالحقة٢٠٠٠

تطبيق أسلوب إعـادة العـرض بموجـب معيـار     "  ٧ ةتفسير لجنة معايير الدولية إلعداد التقارير المالي      •
)٢٠٠٥الصادر في نوفمبر     ("يات ذات  التضخم المرتفع    قتصاد التقرير المالي في اإل    ٢٩المحاسبة الدولي   
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  المحتويات
  الفقرات    

  ١٤-١مقدمة                    مقدمةال

   ١٢معيار المحاسبة الدولي 
  ضرائب الدخل

  الهدف
  ٤ - ١                                                                       النطاق
  ١١- ٥  تعاريف

  ١١- ٧  قاعدة الضريبة
  ات واألصول لتزاماإل باإلعتراف

  ١٤-١٢  الضريبية الجارية
  ات واألصول لتزاماإل باإلعتراف

  ٤٥-١٥  الضريبية المؤجلة
  ٢٣-١٥  الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة

  ١٩  ال األعمإندماج
  ٢٠   األصول المسجلة بالقيم العادلة

  ب٢١- ٢١   الشهرة
  ٢٣- ٢٢  إلتزام األولي بأصل أو اإلعتراف

  ٣٣-٢٤  قتطاعالفروق المؤقتة القابلة لإل
 أ٣٢  الشهرة

  ٣٣  إلتزام األولي بأصل أو اإلعتراف
  ٣٦-٣٤   الخسائر الضريبية والخصومات الضريبية غير المستخدمة

  ٣٧  بية المؤجلة غير المعترف بهاإعادة تقييم األصول الضري
   الزميلة والمنشآتوالفروع   التابعةالمنشآت في ستثماراإل

  ٤٥-٣٨  والمشاريع المشتركة
  ٥٦-٤٦  القيـاس
  ج٦٨–٥٧   بالضريبة الحالية والمؤجلةاإلعتراف

  ٦٠-٥٨  البنود المعترف بها في الربح أو الخسارة
  أ٦٥- أ٦١  البنود المعترف بها خارج الربح أو الخسارة

   أ٦٥–٦١  حقوق المالكينى لإالبنود التي تضاف أو تحمل مباشرة 
  ٦٨-٦٦   األعمالإندماجالضريبة المؤجلة الناشئة عن 

  ج٦٨- أ٦٨  سهم األأساسالضريبة الحالية والمؤجلة من عمليات الدفع على 
  ٧٨-٧١  العـــرض
  ٧٦-٧١  ات الضريبيةلتزاماإلاألصول و

  ٧٦- ٧١   التقاص
  ٧٨-٧٧    الضريبةمصروف

  ٧٧   الضريبة المتعلق بالربح أو الخسارة من النشاطات العادية) دخل(مصروف 
  ٧٨   ات أو األصول الضريبية األجنبية المؤجلةلتزاماإلفروق الصرف من 

  ٨٨-٧٩   اإلفصـــــاح
  ٩٥-٨٩    النفاذتـاريخ 

          المــالحـــق
  أمثلة على الفروقات المؤقتة أ 

  ات والعرضحتسابتوضيح اإلب 
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تتساوى جميع الفقرات في التـأثير      . ٩٥-١ مبين في الفقرة     "ضرائب الدخل "  ١٢إن معيار المحاسبة الدولي     

. ولكنها تأخذ شكل المعايير الخاص بلجنة معايير المحاسبة الدولية عندما تبناها مجلس معايير المحاسبة الدولية              

مقدمة إلى المعـايير الدوليـة إلعـداد        "  نه في سياق الهدف م    ١٢يجب أن ُيقرأ معيار المحاسبة الدولي رقم        

السياسات المحاسبية،  "  ٨معيار المحاسبة الدولي    ". إطار تحضير البيانات المالية وعرضها    " و   "التقارير المالية 

 وتطبيق السياسات المحاسبية في غياب      ختياراً إل أساسيقدم هذه     "التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء    

  .ضحاإلرشاد الوا
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١٠٦٨    حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

  مقدمةال
المحاسبة "، ١٢محل معيار المحاسبة الدولي ) المعدل١٢معيار المحاسبة الدولي (يحل هذا المعيار   ١ مقدمة

 ١٢يعتبر معيار المحاسبة الدولي . ) األصلي١٢عيار المحاسبة الدولي م ("عن ضرائب الدخل
إن التغييرات .  التاريخ أو بعد ذلك١٩٩٨ يناير ١ نافذ المفعول على الفترات التي تبدأ في )المعدل(

  :األصلي هي كما يلي ١٢الرئيسية في معيار المحاسبة الدولي 
  

 إستخدام األصلي من المشروع المحاسبة عن الضريبة المؤجلة ب١٢يتطلب معيار المحاسبة الدولي  ٢ مقدمة
ار يمنع معي. لتزام بطريقة قائمة الدخل لإلأحياناً المعروفة لتزاماإلإما طريقة التأجيل أو طريقة 

 بإسم أحياناً أخرى تعرف إلتزامطريقة التأجيل ويتطلب طريقة ) المعدل (١٢المحاسبة الدولي 
  .لتزامطريقة الميزانية العمومية لإل

  

 لتزامبينما تركز طريقة الميزانية العمومية لإل. على فروق التوقيتلتزامتركز طريقة قائمة الدخل لإل

 فروق بين الربح الضريبي والربح المحاسبي التي تنشأ إن فروق التوقيت هي .على الفروق المؤقتة

أما الفروق المؤقتة فهي فروق بين القاعدة . في فترة واحدة وتنعكس في فترة الحقة أو أكثر

والقاعدة . بيان المركز المالي المرحل في لتزاماإل أو األصل ومبلغ ذلك إلتزامالضريبية ألصل أو 

  . لألغراض الضريبيةلتزاماإل أو األصللغ الذي يعزى لذلك  هي المبإلتزامالضريبية ألصل أو 
  

كما تنشأ الفروق المؤقتة من الظروف التالية، والتي ال تؤدي إلى .جميع فروق التوقيت فروق مؤقتة

 األصلي قد عالجها بنفس الطريقة كما عالج ١٢فروق توقيت مع أن معيار المحاسبة الدولي 

  -:قيتالعمليات التي تؤدي إلى فروق تو

عدم قيام المنشآت التابعة، والزميلة والمشروعات المشتركة بتوزيع كامل أرباحها إلى   )أ (
 ؛المنشأة األم أو المستثمر

  و؛إعادة تقييم األصول دون إجراء تسوية معادلة لألغراض الضريبية  )ب (

يتم عموماً اإلعتراف باألصول المحددة واإللتزامات المتكبدة في إندماج األعمال بقيمتها   )ج (
، لكن لم يتم عمل "إندماج األعمال "٣العادلة وفقاً للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  . تعديل مماثل لألغراض الضريبية
  

هناك بعض الفروق المؤقتة التي ليست فروق توقيت، مثال ذلك تلك الفروق المؤقتة  ،ضافة لذلكإ
  -:التي تنشأ عندما

 النقدية لنشاط أجنبي يعتبر جزءاً مكمالً لعمليات ات غيرلتزاماإليتم ترجمة األصول و  )أ (
 ؛المشروع مقدم التقرير بمعدالت الصرف التاريخية

  ٢٩ات غير النقدية بموجب معيار المحاسبة الدولي لتزاماإليتم إعادة بيان األصول و  )ب (
 ؛ و" يات ذات التضخم المرتفعقتصادإلاالتقرير المالي في "

 . األولي بهاإلعتراف عن قاعدته الضريبية عند لتزاماإليختلف المبلغ المرحل لألصل أو   )ج (
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 ضريبي مؤجل إلتزام بأصل أو اإلعتراف األصلي للمشروع بعدم ١٢سمح معيار المحاسبة الدولي  ٣ مقدمة
عندما يكون هناك دليل معقول على أن فروق التوقيت لن تنعكس لفترة طويلة في المستقبل، أما 

 ضريبي مؤجل أو إلتزام باإلعترافيتطلب من المشروع  المعدل ف١٢معيار المحاسبي الدولي 
  .ات المحددة أدناهستثناءبأصل لجميع الفروق المؤقتة ما عدا في اإل) طبقاً لشروط محددة(

 
 -: األصلي ما يلي١٢يتطلب معيار المحاسبة الدولي  ٤ مقدمة

هناك يكون  باألصول الضريبية المؤجلة الناشئة عن فروق توقيت عندما اإلعترافيجب   )أ (
  و؛وقعات معقولة بتحققهات

 باألصول الضريبية المؤجلة الناشئة عن خسائر ضريبية كأصل عندما يكون هناك اإلعتراف  )ب (
. تأكيد بعيد عن الشك أن الدخل الضريبي المستقبلي سيكون كافياً لتحقيق المنفعة من الخسارة

 اإلعترافل من المشروع تأجي) ولم يتطلب( األصلي ١٢لقد سمح معيار المحاسبة الدولي 
  .بمنفعة الخسائر الضريبية حتى فترة تحققها

  

 باألصول الضريبية المؤجلة عندما يكون من اإلعتراف) المعدل (١٢يتطلب معيار المحاسبة الدولي 
 الضريبي المؤجل ضدها وعندما يكون األصل ستخدامالمحتمل أن األرباح الضريبية سوف تتوفر إل

 بأصل ضريبي مؤجل فقط إلى اإلعتراف الضريبية فإنه يجب للمشروع تاريخ في تحقيق الخسائر
هناك إثبات مقنع آخر أن ربحاً يكون الحد الذي يكون للمشروع فروق ضريبية مؤقتة كافية، أو 

  .ضريبياً كافياً سوف يتوفر
  

) المعدل (١٢ أعاله، يمنع معيار المحاسبة الدولي ٢ للمتطلب العام الذي وضع في فقرة إستثناءك  ٥ مقدمة
 اإلعترافات واألصول الضريبية المؤجلة التي تختلف قيمها المرحلة عند لتزاماإل بعترافاإل

قاعدتها الضريبية، وبما أن هذه الظروف ال تؤدي إلى فروق توقيت فإنه ال ينتج عن األولي بها 
 ١٢ات ضريبية مؤجلة بموجب معيار المحاسبة الدولي إلتزامعنها أصول ضريبية مؤجلة أو 

  .األصلي
  

 بالضرائب المستحقة على األرباح غير اإلعتراف األصلي ١٢تطلب معيار المحاسبة الدولي ي ٦ مقدمة
فتراض أن هذه األرباح لن توزع أو أن إلالموزعة للمنشآت التابعة والزميلة ما لم يكن من المعقول ا

) لالمعد(ولكن معيار المحاسبة الدولي الثاني عشر .  ضريبيإلتزامالتوزيع لن يؤدي إلى وجود 
وتلك الناشئة عن أية تعديالت ترجمة (ات الضريبية المؤجلة لتزاماإل بمثل هذه اإلعترافيمنع 

 -:إلى الحد الذي) متراكمة ذات عالقة
  

تكون معه المنشاة األم أو المستثمر أو المشارك في مشروع مشترك قادراً على التحكم بتوقيت   )أ (
  و؛ الفرق المؤقتإنعكاس

  .ق المؤقت سوف لن ينعكس في المستقبل المنظوريكون من المحتمل أن الفر  )ب (
  

 ضريبي مؤجل، فإن معيار المحاسبة الدولي إلتزام بأي اإلعترافعندما ينتج عن هذا المنع عدم 
  .يتطلب من المشروع اإلفصاح عن أجمالي مبلغ الفروق المؤقتة ذات العالقة) المعدل (١٢

  
 إندماج إلى تعديالت القيمة العادلة بخصوص  األصلي بوضوح١٢لم يشر معيار المحاسبة الدولي   ٧ مقدمة

 ١٢إن مثل هذه التعديالت تؤدي إلى فروق مؤقتة يتطلب معيار المحاسبة الدولي . األعمال
) اإلعترافية في حتمالإل الضريبي الناتج أو طبقاً لمعيار التزاماإل باإلعترافمن المشروع ) المعدل(

 أو أية زيادة في حصة المنشأة يد مبلغ الشهرةبأصل ضريبي مؤجل مع األثر المقابل على تحد
ات الضريبية لتزاماإل باإلعتراف) المعدل (١٢، ولكن يمنع معيار المحاسبة الدولي المشترية 

واألصول ) إذا كان إطفاء الشهرة ال يقتطع لألغراض الضريبية(المؤجلة الناشئة عن الشهرة نفسها 
 .لبة المعالجة كدخل مؤجلالضريبية المؤجلة الناشئة عن الشهرة السا
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 ضريبي إلتزام باإلعتراف األصلي، ولم يتطلب من المشروع ١٢لقد سمح معيار المحاسبة الدولي  ٨ مقدمة
 إلتزام باإلعترافأما المعيار المعدل فيتطلب من المشروع  مؤجل بخصوص إعادة تقييم األصول،

  .ضريبي مؤجل بخصوص إعادة تقييم األصول
  

ات على طريقة لتزاماإل المبلغ المرحل لبعض األصول أو ستردادة إلقد تعتمد التبعات الضريبي ٩ مقدمة
 -: أو السداد، فعلى سبيل المثالستردادإلا

  

في بعض البلدان ال تخضع المكاسب الرأسمالية للضرائب بنفس المعدل الذي يخضع له   )أ (
 ؛ والدخل الضريبي اآلخر

  

 أكبر من ذلك األصلد بيع في بعض البلدان، يكون المبلغ المقتطع لألغراض الضريبية عن  )ب (
  .إستهالكالمبلغ المقتطع ك

  

ات الضريبية لتزاماإلول قياس األصول وح األصلي أي إرشاد ١٢لم يعطي معيار المحاسبة الدولي 
أن يكون قياس ) المعدل (١٢المؤجلة في مثل هذه الحاالت، بينما يتطلب معيار المحاسبة الدولي 

لة مؤسساً على التبعات الضريبية التي يمكن أن تنجم عن ات واألصول الضريبية المؤجلتزاماإل
ات لتزاماإل أو سداد المبالغ المرحلة لألصول أو إستردادالطريقة التي يتوقع المشروع أن يتم 

  .بموجبها
    

ات لتزاماإل األصلي بوضوح إلى إمكانية خصم األصول و١٢لم يشر معيار المحاسبة الدولي  ١٠ مقدمة
ات لتزاماإلخصم األصول و) المعدل (١٢نع معيار المحاسبة الدولي  بينما يم.الضريبية المؤجلة
 . الضريبية المؤجلة

  

 األصلي ما إذا كان يجب على المشروع أن يصنف األرصدة ١٢لم يحدد معيار المحاسبة الدولي  ١١ مقدمة
بينما يتطلب معيار المحاسبة الدولي  ات جارية أو غير جارية،إلتزامالضريبية المؤجلة كأصول و

يقوم بهذا التمييز بين الجاري وغير الجاري عدم تصنيف األصول الذي من المشروع ) معدلال (١٢
  .*ات جاريةإلتزامات كأصول ولتزاماإلالضريبية المؤجلة و

  

 األصلي إمكانية إجراء مقاصة بين األرصدة المدينة والدائنة ١٢لقد أوضح معيار المحاسبة الدولي ١٢ مقدمة
شروط محددة أكثر ) المعدل (١٢معيار المحاسبة الدولي التي تمثل ضرائب مؤجلة، بينما يضع 

ات المالية في معيار لتزاماإلعلى المقاصة، مبينة بشكل واسع على تلك الشروط المحددة لألصول و
 .† "اإلفصاح والعرض: األدوات المالية" ٣٢المحاسبة الدولي 

  

ين مصروف الضريبة  األصلي عن اإلفصاح شرح للعالقة ب١٢تطلب معيار المحاسبة الدولي  ١٣ مقدمة
 على المعدالت الضريبية الفعلية في بلد المشروع بناءاًوالربح المحاسبي إذا لم يكن قد تم شرحه 

 المعدل فقد تطلب أن يأخذ هذا الشرح أحد أو كال ١٢أما معيار المحاسبة الدولي . معد التقرير
 -:الشكلين التاليين

ضرب الربح المحاسبي بمعدل الضريبة الضريبة وناتج ) دخل(مطابقة رقمية بين مصروف   )أ (
 ؛ والمطبق أو

  .مطابقة رقمية ما بين متوسط معدل الضريبة الفعلي ومعدل الضريبة المطبق  )ب (
  

  

تقديم شرح للتغيرات في معدالت الضريبة المطبقة ) المعدل (١٢كما يتطلب معيار المحاسبة الدولي 

 .بالمقارنة مع الفترة المحاسبية الماضية
  

                                                           
 ".  ٢٠٠٧ كما هو معدل في عرض البيانات المالية "١ من معيار المحاسبة الدولي ٥٦ة هذه المتطلبات تم نقلها للفقر  *
 ."العرض: األدوات المالية"  كالتالي ٣٢بة الدولي قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتعديل معيار المحاس  †
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 -:ما يلي) المعدل (١٢الجديدة المطلوبة من قبل المعيار المحاسبي الدولي اإلفصاحات  ١٤ مقدمة
  

بخصوص كل نوع من الفروق المؤقتة، والخسائر الضريبية غير المستخدمة والخصومات   )أ (

 -:الضريبية غير المستخدمة

  ؛ وات الضريبية المؤجلة المعترف بهالتزاماإلمبلغ األصول و )١(

، إذا لم الربح أو الخسارةمصروف المعترف به في مبلغ الدخل الضريبي المؤجل أو ال )٢(
 .بيان المركز المالييكن هذا واضحاً من التغيرات في المبالغ المعترف بها في 

 -:بخصوص العمليات غير المستمرة، المصروف الضريبي الذي يتعلق بـ  )ب (

  ؛ وستمرارإلالمكسب أو الخسارة نتيجة عدم ا )١(

 و؛ ة للعملية غير المستمرةالربح أو الخسارة من النشاطات العادي )٢(

 -: الضريبي المؤجل وطبيعة الدليل المؤيد لإلعتراف به عندمااألصلمبلغ  )ج (

 الضريبي المؤجل معتمداً على األرباح الضريبية المستقبلية األصل إستخداميكون  )١(
  و؛  فروق ضريبة مؤقتة موجودةإنعكاسالزائدة عن األرباح الناشئة عن 

ة إما في الفترة الجارية أو الفترة السابقة في الدوائر يكون المشروع قد عانى خسار )٢(

  . الضريبي المؤجلاألصلالضريبية المختصة التي يعود إليها 
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   ١٢معيار المحاسبة الدولي 
  

  ضرائب الدخل
  

  الهدف
  

ية في ذلك هي كيف ساسيهدف هذا المعيار إلى وصف المعالجة المحاسبية لضرائب الدخل،والمسألة األ

  -:ة عن التبعات الجارية والمستقبلية للضريبة لـتتم المحاسب
  

معترف بها في الميزانية ) اتإلتزام(المستقبلي للمبالغ المسجلة كأصول ) السداد (سترداداإل  )أ (

  وللمشروع؛العمومية 
  

  .للمشروعالمالية البيانات العمليات واألحداث األخرى للفترة الجارية المعترف بها في   )ب (
  

المرحل  أو سداد المبلغ إسترداد هو توقع قيام المنشأة بإلتزامتراف بأصل أو إن األمر المالزم لالع

سيجعل مدفوعات المرحل  أو سداد ذلك المبلغ إستردادفإذا كان من المحتمل أن . لتزاماإللألصل أو 

ار  أو سداد تبعات ضريبية فإن هذا المعيستردادمما لو لم يكن لذلك اإل) أصغر(المستقبلية أكبر الضريبة 

  .ات قليلة محددةإستثناء، ب) ضريبي مؤجلأصل( ضريبي مؤجل إلتزام باإلعترافالمشروع يتطلب من 
  

المحاسبة عن التبعات الضريبية للعمليات واألحداث األخرى بنفس المشروع يتطلب هذا المعيار من 

 واألحداث التي وهكذا فإن العمليات. الطريقة التي تحاسب فيها عن العمليات واألحداث األخرى نفسها

وأية . كذلك الربح أو الخسارة يجب أن يعترف بآثارها الضريبية في الربح أو الخسارةيعترف بها في 

إما في بيان الدخل الشامل اآلخر أو (خارج الربح أو الخسارة عمليات أو أحداث أخرى يعترف بها 

إما (ى خارج الربح أو الخسارة ، يتم أيضا اإلعتراف بأي آثار ضريبية أخر)مباشرة في حقوق الملكية

وعلى نحو مماثل، يؤثر ). في بيان الدخل الشامل اآلخر أو مباشرة في حقوق الملكية، على التوالي

اإلعتراف باألصول واإللتزامات الضريبية المؤجلة في إندماج األعمال على قيمة الشهرة الناشئة من 

  .نخفضة المعترف بهإندماج األعمال ذلك أو قيمة مكسب الشراء بأسعار م
  

 باألصول الضريبية المؤجلة الناشئة عن الخسائر أو الخصومات اإلعترافكذلك يعالج هذا المعيار 

المالية واإلفصاح عن المعلومات المتعلقة البيانات الضريبية غير المستخدمة وعرض ضرائب الدخل في 

  .بضرائب الدخل
  

  النطاق
  

 .ئب الدخلعيار في المحاسبة عن ضرايطبق هذا الم ١
  

الضرائب المحلية واألجنبية المفروضة على األرباح جميع  ضرائب الدخل إندماجلغايات هذا المعيار،  ٢

كما تشمل ضرائب الدخل ضرائب مثل الضرائب المستقطعة والواجب سدادها من . الخاضعة للضريبة

  .رباح للمشروع معد التقريرقبل المنشآت التابعة والزميلة والمشاريع المشتركة عند قيامها بتوزيعات األ
  

 ] إلغائها تم [ ٣
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محاسبة " ٢٠راجع معيار المحاسبه الدولي  (ال يعالج هذا المعيار طرق المحاسبة عن الهبات الحكومية ٤
ولكن . ستثماراإل، أو الخصومات الضريبية لتشجيع )"المنح الحكومية واإلفصاح عن المساعدات الحكومية

 عن الفروق المؤقتة التي يمكن أن تنشأ عن مثل هذه الهبات والخصومات هذا المعيار يعني بالمحاسبة

  .ستثماراإلالضريبية لتشجيع 
  

  تعاريـف
 

 -:تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها ٥
  

  . مصروف الضريبةإقتطاع هو صافي ربح أو خسارة الفترة قبل الربح المحاسبي
  

للفترة المحددة بموجب ) الخسارة( هو صافي الربح )الخسارة الضريبية (الربح الخاضع للضريبة
القابلة (القواعد التي تضعها السلطات الضريبية والذي تتحدد على ضوئه ضرائب الدخل المستحقة 

  ).ستردادإلل
  

 هو المبلغ اإلجمالي المشمول في تحديد صافي الربح أو )الدخل الضريبي(المصروف الضريبي 
  .لمؤجلةالفترة بخصومات الضريبة الجارية والضريبة الخسارة ل

  

عن الربح الخاضع للضريبة ) ستردادإلالقابلة ل( هو مبلغ ضرائب الدخل المستحقة الضريبة الجارية
  .للفترة) الخسارة الضريبية(

  

 هي مبالغ ضرائب الدخل المستحقة في الفترات المستقبلية بخصوص الفروق ات ضريبة مؤجلةإلتزام
  .قتة الخاضعة للضريبةالمؤ

  

  -: في فترات مستقبلية بخصوصستردادل القابلة لإلخ هي مبالغ ضرائب الدأصول ضريبة مؤجلة
  

 ؛قتطاعالفروق المؤقتة القابلة لإل  )أ (

 ؛ وترحيل الخسائر الضريبية غير المستخدمة للفترات القادمة  )ب (

 .ترحيل الخصومات الضريبية غير المستخدمة للفترات القادمة  )ج (
  

 وقاعدته بيان المركز المالي في لتزاماإل هي فروق بين المبلغ المرحل لألصل أو  المؤقتةالفروق
  -:الفروق المؤقتة قد تكون .الضريبية

  

وهي فروق مؤقتة سوف ينشأ عنها مبالغ خاضعة للضريبة عند فروق مؤقتة خاضعة للضريبة   )أ (
 أو سداد إستردادندما يتم للفترات المستقبلية ع) الخسارة الضريبية(تحديد الربح الضريبي 

 .لتزاماإلالمبلغ المسجل لألصل أو 
  

 عند تحديد قتطاع وهي فروق مؤقتة سوف ينشأ عنها مبالغ قابلة لإلقتطاعفروق مؤقتة قابلة لإل  )ب (
 أو سداد المبلغ إستردادللفترات المستقبلية عندما يتم ) الخسارة الضريبية(الربح الضريبي 

  .لتزاماإلالمرحل لألصل أو 
  

 لألغراض لتزاماإل أو األصل هي المبلغ الذي يعزى إلى ذلك إلتزام ألصل أو القاعدة الضريبية
  .الضريبية

  

الدخل الضريبي (من المصروف الضريبي الجاري ) الدخل الضريبي(يتكون المصروف الضريبي  ٦
  ).الدخل الضريبي المؤجل(والمصروف الضريبي المؤجل ) الجاري
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  قاعدة الضريبية
  

ية إقتصاددة الضريبية ألصل ما هي المبلغ الذي سيقتطع لألغراض الضريبية مقابل أي منافع القاع ٧
ية قتصادإلوإذا لم تكن المنافع ا. خاضعة للضريبة ستتدفق للمشروع عندما تسترد المبلغ المرحل لألصل
 .خاضعة للضريبة فإن القاعدة الضريبية لألصل تساوي مبلغه المرحل

  
  

  

  أمثلة   
 

  في الفترات الحالية والماضية لألغراضستهالكإل مقابل ا٣٠ إقتطاع وتم ١٠٠كلفها آلة ت ١
اإليراد  .  أو عند التخلص منهاإستهالكطرح باقي التكلفة خالل السنوات الباقية كتالضريبية وس

وأي مكسب ينتج عن التخلص من اآللة يخضع   اآللة خاضع للضريبة،إستخدامالذي يتولد عن 
القاعدة الضريبية .  تقتطع ألغراض الضريبةاألصل خسارة عند التخلص من للضريبة وأية

  .٧٠لآلله هي 
  

.  نقديأساس، ويخضع إيراد الفائدة المتعلق بها للضريبة على ١٠٠فائدة مدينة مبلغها المرحل  ٢
  .القاعدة الضريبية للفائدة المدينة ال شيء

  

راد المتعلق بها في الربح الضريبي  وتم شمول اإلي١٠٠ذمم مدينة تجارية مبلغها المرحل  ٣
 .١٠٠القاعدة الضريبية للذمم المدينة التجارية هي ). الخسارة الضريبية(

  

.  للضريبةسهم وال تخضع أرباح األ١٠٠ مدينة من منشأة تابعة بها مبلغ مرحل أسهمأرباح  ٤
وعليه تكون . ةيقتصادإل ضد المنافع اقتطاعإلجوهرياً يعتبر كامل المبلغ المرحل لألصل قابل ل

 .١٠٠ القابلة للتحصيل سهمالقاعدة الضريبية ألرباح األ
  

القاعدة . ولن يكون إلعادة دفع القرض تبعات ضريبية ١٠٠قرض مدين مبلغه المرحل  ٥
  .١٠٠الضريبية للقرض 

  
 همسوكتحليل بديل، تكون القاعدة الضريبية ألرباح األ.بموجب هذا التحليل ،ال يوجد فرق ضريبي مؤقت  )أ(

تحت .  الشيء١٠٠المستحقة ال شيء ويكون معدل الضريبة المطبق على الفرق الضريبي المؤقت الناتج البالغ 

  . ضريبي مؤجلإلتزامهذين التحليلين ال يوجد 

  
 

ناقصاً المبلغ الذي سيقتطع لألغراض الضريبية بخصوص   هي مبلغة المرحل،لتزامالقاعدة الضريبية لإل ٨
 لتزامإلتكون القاعدة الضريبية ل في حالة اإليراد المستلم مقدماً،. ات المستقبلية في الفترلتزاماإلهذا 

 .ناقصاً أي مبلغ لإليراد لن يكون خاضعاً للضريبة في الفترات المستقبلية الناشئ هي قيمته المرحلة،
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  أمثلـة
 

روف ، سيقتطع المص١٠٠ات الجارية على مصروفات مستحقة بمبلغ مرحل لتزاماإلتشتمل  ١
 .القاعدة الضريبية للمصروفات المستحقة ال شيء.  نقديأساسالمتعلق به لغايات الضريبة على 

  

، واإليراد المتعلق ١٠٠ات الجارية على إيراد فائدة مقبوضه مقدماً بمبلغ مرحل لتزاماإلتشتمل  ٢
 .شيءالقاعدة الضريبة للفائدة المقبوضة مقدماً ال.  نقديأساسبه سبق أن خضع للضريبة على 

  

، والمصروف المتعلق به ١٠٠ات الجارية على مصروفات مستحقة بمبلغ مرحل لتزاماإلتشتمل  ٣
 .١٠القاعدة الضريبية للمصروفات المستحقة  . ألغراض الضريبةإقتطعسبق أن 

، والعقوبات ١٠٠ات الجارية على غرامات وعقوبات مستحقة بمبلغ مرحل لتزاماإلتشمل  ٤
 .١٠٠القاعدة الضريبية للغرامات والعقوبات . ت الضريبةوالغرامات ال تقتطع لغايا

  

القاعدة الضريبية . ن يكون لسداد القرض تبعات ضريبية ول١٠٠قرض دائن مبلغه المرحل  ٥
  .١٠٠للقرض 

 

وكتحليل بديل، تكون القاعدة الضريبية ألرباح .ال يوجد فرق ضريبي مؤقت بموجب هذا التحليل،  ) أ(

 معدل الضريبة المطبق على الفرق الضريبي المؤقت الناتج البالغ  المستحقة ال شيء ويكونسهماأل

  . ضريبي مؤجلإلتزامتحت هذين التحليلين ال يوجد .  الشيء١٠٠
  

  

  

على . بيان المركز الماليات في إلتزاملبعض البنود قواعد ضريبية ولكن غير معترف بها كأصول أو  ٩
د الربح المحاسبي في الفترة التي يتم تكبدها سبيل المثال يعترف بتكاليف البحث كمصروف عند تحدي

. ها حتى فترة الحقةإقتطاعقد ال يسمح ب) الخسارة الضريبية(فيها، ولكن لغايات تحديد الربح الضريبي 
وهنا يكون الفرق بين القاعدة الضريبية لتكاليف البحث، كونها تمثل المبلغ الذي تسمح السلطات الضريبية 

 أصل ينتج عنه قتطاعمستقبلية، والمبلغ المسجل وهو الشيء فرقاً مؤقتاً قابالً لإله في الفترات الإقتطاعب
 .ضريبي مؤجل

  

ي ساس غير واضحة، فإن من المفيد النظر إلى المبدأ األإلتزامعندما تكون القاعدة الضريبية ألصل أو  ١٠
المحددة، على المشروع ات ستثناءإلوالذي يقضي بأنه ،مع عدد قليل من ا: الذي يرتكز عليه هذا المعيار

 أو سداد القيمة المسجلة لألصل أو إستردادضريبي مؤجل عندما سيؤدي ) أصل (إلتزام باإلعتراف
.  أو السداد تبعات ضريبيةستردادإلمما لو لم يكن لهذا ا) أقل( لمدفوعات ضريبية مستقبلية أكبر لتزاماإل

مكن أن يكون عندها النظر إلى هذا المبدأ  يوضح الظروف التي ي٥٢الذي يأتي بعد الفقرة ) ج(مثال 
 على األسلوب المتوقع لتزاماإلمفيداً، على سبيل المثال، عندما تعتمد القاعدة الضريبية لألصل أو 

  . أو السدادستردادإلل
 

ات في لتزاماإليتم تحديد الفروق المؤقتة بمقارنة المبالغ المرحلة لألصول و في البيانات المالية الموحدة، ١١

يتم تحديد القاعدة الضريبية بالرجوع إلى اإلقرار .المالية الموحدة بالقاعدة الضريبية المالئمةيانات الب

 أخرى يتم إختصاصوفي مناطق .  التي تم تقديم اإلقرار فيهاختصاصإلالضريبي الموحد في مناطق ا

  .ةتحديد اإلقرار الضريبي بالرجوع إلى اإلقرارات الضريبية لكل مشروع في المجموع
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  الجاريةالضريبية ات واألصول لتزاماإل باإلعتراف

أما إذا .إلتزام بالضريبة الجارية غير المدفوعة عن الفترة الجارية والفترات السابقة كاإلعترافيجب  ١٢

كان المبلغ المدفوع عن الفترة الجارية والفترات السابقة يزيد عن المبلغ المستحق، فيعترف بالزيادة 

  .كأصل
  

 ستردادإلها بأثر رجعي إستخدام كأصل بالمنفعة المتعلقة بالخسارة الضريبية التي يمكن فاإلعترايجب  ١٣

 .ضريبة جارية لفترة سابقة
  

 ضريبة جارية لفترة سابقة، يعترف المشروع بهذه المنفعة كأصل ستردادإل خسارة ضريبة إستخدامعند  ١٤

 من المحتمل أن المنفعة ستتدفق إلى في الفترات التي تحدث فيها الخسارة الضريبية ألنه عندها يكون

  .المشروع، ويمكن قياسها بصورة موثوقة
 

  ات واألصول الضريبية المؤجلةلتزاماإل باإلعتراف
  

  الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة
  

 - : الضريبي عنلتزاماإل ضريبي مؤجل لكافة الفروق المؤقتة الضريبية ما لم ينشأ إلتزام باإلعترافيجب  ١٥

 ولي بالضريبة؛ أو األاإلعتراف  )أ (

 -: في عملية تتصف بأنهاإلتزام األولي بأصل أو اإلعتراف  )ب (

 ؛ و  أعمالإندماجليست  )١(

في وقت حدوث العملية لم تؤثر على الربح المحاسبي وال على الربح الخاضع للضريبة  )٢(

  ).الخسارة الضريبية(
  

أو الفروع ،شآت التابعةات في المنستثماراإلولكن بالنسبة للفروق المؤقتة الضريبية المرتبطة ب

 ضريبي مؤجل إلتزام باإلعترافوالمنشآت الزميلة، والحصص في المشاريع المشتركة، فإنه يجب 

  .٣٩بموجب الفقرة 
  

ية إقتصاد المرحل سوف يسترد على شكل منافع األصلمن األمور المالزمه لإلعتراف بأصل أن مبلغ  ١٦

دما يزيد المبلغ المرحل المسجل لألصل عن قاعدته متدفقة على المنشاة في الفترات المستقبلية، وعن

ه إقتطاعية الخاضعة للضريبة سوف يزيد عن المبلغ الذي يسمح بقتصادالضريبية، فإن مبلغ المنافع اإل

لألغراض الضريبية، إن هذا الفرق هو فرق مؤقت خاضع للضريبة والتعهد بدفع ضرائب الدخل الناتجة 

 المسجل سوف األصل ضريبي مؤجل، وعندما يسترد المشروع مبلغ امإلتزفي الفترات المستقبلية هو 

وهذا ما يجعل من المحتمل أن . ُيعكس الفرق المؤقت الضريبي ويحقق للمشروع ربح خاضع للضريبة

 اإلعتراف األصللذلك يتطلب هذا  .ية ستتدفق خارج المشروع على شكل دفعات ضريبيةقتصادإلالمنافع ا

  .٣٩ و١٥ في ظروف محددة موصوفة في الفقرتين يبية المؤجلة، ماعداات الضرلتزاماإلبجميع 
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  مثال 
  

 ومعدل الضريبة ٩٠ المتجمع لغايات الضريبة ستهالكإل، ا١٠٠ ومبلغه المرحل ١٥٠ تكلفته أصل
٢٥% .  

  

 المبلغ المرحل ستردادإل). ٩٠ إستهالك ناقص مجمع ١٥٠تكلفة  (٦٠القاعدة الضريبية لألصل 
 ٦٠ بقيمة إستهالك إقتطاع لكي يكون قادراً على ١٠٠لى المشروع أن يكسب دخل ، يجب ع١٠٠
عندما يسترد المبلغ %) ٢٥×٤٠ (١٠وتبعاً لذلك سيقوم المشروع بدفع ضريبة دخل قدرها . فقط

 هو عبارة عن فرق مؤقت ٦٠ والقاعدة الضريبية ١٠٠فالفرق بين المبلغ المرحل . المرحل لألصل
%) ٢٥×٤٠ (١٠ ضريبي مؤجل بمبلغ إلتزام، لذلك يعترف المشروع ب٤٠غ خاضع للضريبة بمبل

  .يمثل ضرائب الدخل التي سيدفعها عندما يسترد المبلغ المرحل لألصل

 
 الربح المحاسبي في فترة ولكن إحتسابتنشأ بعض الفروق المؤقتة عندما يدخل المصروف أو الدخل في  ١٧

 توصف مثل هذه الفروق غالباً بفروق التوقيت، .لفة الربح الضريبي في فترة مختإحتسابيدخل في 

 -:ات ضريبية مؤجلةإلتزاموالتالية أمثلة لفروق مؤقتة من هذا القبيل خاضعة للضريبة ينتج عنها 
 

 ،ختصاصإل الزمن ولكن لدى بعض دوائر اأساسدخل الفائدة يدخل في الربح المحاسبي على   )أ (
فقاعدة الضريبة ألي ذمة مدينة من  .تحصيل النقديةيمكن أن يدخل في الربح الضريبي عندما يتم 

 بخصوص هذه اإليرادات تعتبر صفراً ذلك ألن بيان المركز الماليهذا القبيل معترف بها في 
 ؛اإليرادات ال تؤثر في الربح الضريبي إال بعد تحصيل النقدية

  

يختلف عن ذلك يمكن أن ) الخسارة الضريبية( المستخدم لتحديد الربح الضريبي ستهالكاإل  )ب (
الفرق المؤقت هو الفرق بين المبلغ المسجل لألصل وقاعدته . المستخدم لتحديد الربح المحاسبي
 المسموحه األصلات الخاصة بذلك قتطاعإلية ناقص جميع اساسالضريبية والتي تساوي تكلفته األ

عندما يحسب  ضريبي مؤجل إلتزاممن قبل السلطات الضريبية لتحديد الربح الضريبي ينجم عنه 
 ستهالكإل الضريبي أبطأ من استهالكأما إذا كان اإل( لغايات الضريبة بطريقة معجلة ستهالكاإل

  و؛) ضريبي مؤجلأصل مما ينتج عنه قتطاعإلالمحاسبي، فينشأ فرق قابل ل
  

تكاليف التطوير يمكن أن تُرسمل وتطفأ خالل فترة قادمة عند تحديد الربح المحاسبي، في حين   )ج (
فمثل تكاليف التطوير .ن تقتطع في الفترة التي تم تكبدها فيها لغايات تحديد الربح الضريبييمكن أ

ويكون الفرق  .هذه تكون قاعدتها الضريبية الشيء ألنها تكون قد طرحت من الربح الضريبي
 .المؤقت هو الفرق بين القيمة المسجلة لتكاليف التطوير وقاعدتها الضريبية التي هي الشيء

  

 -:تنشأ الفروق المؤقتة عندماكذلك  ١٨
 

يتم اإلعتراف باألصول المحددة المستملكة واإللتزامات المتكبدة في إندماج األعمال بقيمتها العادلة   )أ (
ولكن لم يتم عمل أي تعديل مقابل " إندماج األعمال" ٣وفقاً للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  ؛)١٩أنظر الفقرة (للغايات الضريبية 

 ؛)٢٠ الفقرة أنظر( إعادة تقييم األصول بدون تعديالت مماثله لغايات الضريبة يتم  )ب (
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 ؛)٢١ ة الفقرأنظر (ندماجإلتظهر شهرة أو شهرة سالبة عند ا  )ج (
 األولي به تختلف عن المبلغ األولي اإلعتراف عند إلتزامتكون القاعدة الضريبية ألصل أو   )د (

روع من الهبات الحكومية غير الخاضعة للضريبة على سبيل المثال عندما يستفيد المش. المسجل له
 أو ؛ )٣٣ و٢٢ الفقرتين أنظر(المتعلقة باألصول 

ات في المنشآت التابعة أو الفروع أو المنشآت الزميلة أو ستثماريصبح المبلغ المرحل لإل  )هـ    (
 أنظر( أو الحصة ستثمارإلالحصص في المشاريع المشتركة مختلف عن القاعدة الضريبية ل

  ).٤٥-٣٨الفقرات 
  

   األعمالإندماج
  

 في إندماج ات المحددةلتزاماإل، يتم توزيع تكلفة التملك على األصول وفي نطاق ضيق من اإللتزامات ١٩
 العادلة بتاريخ عملية التبادل وتنشأ الفروق المؤقتة عندما ال تتأثر القواعد األعمال المعترف بها بالقيمة

على سبيل المثال، .  األعمال أو تتأثر بشكل مختلفإندماجلمحدده  اات لتزاماإل ولألصولالضريبية 
 لألصل إلى القيمة العادلة ولكن القاعدة الضريبية لألصل تبقى بالتكلفة على المرحلعندما يزاد المبلغ 

 الضريبي لتزاماإلويؤثر .  ضريبي مؤجلإلتزامالمالك السابق، يظهر فرق مؤقت ضريبي وينشأ عنه 
  ).٦٦ الفقرة أنظر(شهرة المؤجل على ال

  

   بالقيم العادلةالمسجلةصول ألا
  

تسمح معايير المحاسبة الدولية بإدراج بعض أصناف األصول بقيمها العادلة أو تسمح بإعادة تقييمها  ٢٠
 ةمعيار المحاسب ،"لممتلكات والمصانع والمعداتا" ١٦على سبيل المثال المعيار المحاسبي الدولي  راجع،(

 " والقياساإلعتراف: األدوات المالية" ٣٩ الدولي ةمعيار المحاسب، " غير الملموسةصول األ  "٣٨الدولي 
 الضريبية تؤثر ختصاصإلفي بعض دوائر ا). "العقارات اإلستثمارية" ٤٠و معيار المحاسبة الدولي 

 .ليةللفترة الحا) الخسارة الضريبية( على الربح الضريبي األصلإعادة التقييم أو إعادة عرض مبلغ 
 ختصاصإلأما في بعض دوائر ا. وكنتيجة لذلك يتم تعديل القاعدة الضريبية لألصل وال ينشا فرق مؤقت

الضريبية األخرى، فال تؤثر إعادة التقييم أو إعادة العرض لألصل على الربح الضريبي في فترة إعادة 
 ستردادإلومع هذا فإن ا. التقييم أو إعادة العرض، وتبعاً لذلك، ال يجري تعديل القاعدة الضريبية
ية للمشروع وسيختلف قتصادإلالمستقبلي للمبلغ المرحل سينتج عنه تدفق خاضع للضريبة من المنافع ا

ويكون الفرق بين المبلغ . يةقتصادإلالمبلغ الذي سيقتطع لألغراض الضريبية عن مبلغ تلك المنافع ا
 أصل أو إلتزامق المؤقت الذي سينشأ عنه المرحل لألصل المعاد تقييمه وقاعدته الضريبية هو الفر

 -:وهذا صحيح حتى لو. ضريبي مؤقت
 

 المعاد األصلإذ في مثل هذه الحاالت سوف يسترد مبلغ . األصللم يقصد المشروع التخلص من   )أ (
 المسموح به ستهالكإل مما سيولد دخل ضريبي يزيد عن استخدامإلتقييمه المرحل من خالل ا
 أو؛ ت مستقبليةألغراض الضريبة في فترا

 في أصول األصل المتحصالت من بيع إستثمارتم تأجيل الضريبة على المكاسب الرأسمالية إذا تم   )ب (

 األصول إستخداموفي مثل هذه الحاالت سوف تصبح الضريبة مستحقة عند بيع أو . مشابهه

  .المشابهه

  

  الشهـرة
  

  -:أدناه) ب(على النقطة ) أ(يتم قياس الشهرة الناشئة من إندماج األعمال كفائض للنقطة  ٢١

  -:إجمالي ما يلي  )أ (
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 القيمة عموماً، الذي يطلب ٣المبلغ المحول المقاس وفقاً للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  )١(
 ستمالك؛العادلة في تاريخ اإل

 قيمة الحصة غير المسيطرة في للمنشأة المشتراة والمعترف بها وفقاً للمعيار الدولي إلعداد )٢(
 ؛٣المالية التقارير 

 لحصة حقوق ستمالكفي إندماج األعمال المتحقق في مراحل، القيمة العادلة في تاريخ اإل )٣(
 .  الخاصة بالمنشأة المشترية في المنشأة المشتراةسابقاًالملكية المحتفظ بها 

ات المتكبدة التي تم لتزام لألصول المحددة المستملكة واإلستمالكصافي المبالغ في تاريخ اإل  )ب (
  .٣ا وفقاً للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية قياسه

 
ال تسمح . ات المحددة الممتلكةاإللتزامالشهرة هي الزيادة في تكلفة التملك عن القيمة العادلة لألصول و

 عند تحديد الربح قتطاعلشهرة كمصروف قابل لإلل تخفيض المبلغ المسجلالعديد من السلطات الضريبة 
 عندما إلقتطاعتكلفة الشهرة لدى مثل هذه السلطات غالباً ما تكون غير قابلة لكذلك فإن  .الضريبي

وهنا تكون القاعدة الضريبية للشهرة الشيء الفرق بين . يةساستتخلص المنشأة التابعة من أعمالها األ
ح ولكن هذا المعيار ال يسم. المبلغ المرحل للشهرة وقاعدتها الضريبية، التي هي الشيء هو فرق مؤقت

 ضريبي مؤجل إلتزام باإلعتراف الضريبي المؤجل ألن الشهرة تعتبر قيمة متبقية واإللتزام باإلعترافب
  .سيؤدي لزيادة المبلغ المرحل للشهرة

 
 األولـي   اإلعتـراف  الضريبة المؤجلة غير معترف به ألنه ينشأ من          إلتزامتعتبر التخفيضات الالحقة في         أ٢١

على ). أ(١٥ بها بموجب الفقرة     اإلعتراف األولي بالشهرة وبالتالي ال يتم       فاإلعتراللشهرة أنها تنشأ من     
ـ  ولكـن    ١٠٠تساوي   أن تعترف المنشأة بشهرة       األعمال إندماج في عملية    سبيل المثال، إذا كان    ها أساس

وإذا .  الضريبة المؤجلة النـاتج    إلتزام ب اإلعترافالمنشأة من   ) أ(١٥الضريبي يساوي صفر، تمنع الفقرة      
 لتلك الشهرة، يتم تخفـيض مبلـغ        ٢٠ القيمة بما يساوي     إنخفاض بخسارة   اإلعترافمت المنشأة الحقا ب   قا

 إلتـزام  ناتج في قيمة     إنخفاض، مع   ٨٠ إلى   ١٠٠الفرق المؤقت الخاضع للضريبة المرتبط بالشهرة من        
بة المؤجلة غيـر     الضري إلتزام في قيمة    نخفاضإل ذلك ا  أيضاًويعتبر  . الضريبة المؤجلة غير المعترف به    

 به بموجـب الفقـرة      اإلعتراف األولي للشهرة وبالتالي يمنع من       اإلعترافالمعترف به على أنه يرتبط ب     
  ).   أ(١٥

 
ات الضريبة المؤجلة للفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة التي ترتبط بالشهرة إلـى           إلتزام ب اإلعتراف  يتم     ب٢١

  أن  األعمال إندماجعملية   على سبيل المثال، إذا كان    . لي بالشهرة  األو اإلعترافالحد الذي ال تنشأ فيه من       
لكل سنة تبدأ في سـنة      % ٢٠ها ألغراض الضريبة بنسبة     إقتطاع يتم   ١٠٠ تساويشهرة  تعترف المنشأة ب  

 فـي نهايـة سـنة       ٨٠ األولي و  اإلعتراف عند   ١٠٠ الضريبي للشهرة    ساس بالشراء، يكون األ   ندماجاإل
 بالشراء بحيث تبقى قيمتـه      ندماجا لم يتغير المبلغ المسجل للشهرة في نهاية سنة اإل         وإذ.  بالشراء ندماجاإل

وألن هذا الفـرق المؤقـت      .  في نهاية تلك السنة    ٢٠، فإنه ينتج فرق مؤقت خاضع للضريبة بقيمة         ١٠٠
 .اتج الضريبة المؤجلة النإلتزام باإلعتراف األولي بالشهرة، يتم اإلعترافالخاضع للضريبة ال يرتبط ب

 

  إلتزام األولي بأصل أو اإلعتراف
  

، على سبيل المثال، إذا كان جزء من أو إلتزام األولي بأصل أو اإلعترافقد ينشأ الفرق المؤقت عند  ٢٢
تعتمد طريقة المحاسبة عن مثل هذا الفرق المؤقت  . سوف لن تقتطع لغايات الضريبةأصلكامل تكلفة 

  - : األولي باألصلافاإلعترعلى طبيعة العملية التي أدت إلى 
 

 ضريبي مؤجل، وهذا يؤثر على مبلغ أصل أو إلتزام األعمال، يعترف المشروع بأي إندماجفي   )أ (

 ؛)١٩ الفقرة أنظر( أو أية زيادة في حصة المنشأة المشتريةالشهرة 
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إذا كانت العملية تؤثر إما على الربح المحاسبي أو الربح الضريبي، فإن المشروع يعترف بأي   )ب (
 ضريبي مؤجل وكذلك يعترف بما ينتج من مصروف أو دخل ضريبي مؤجل في أصل أو إلتزام

 ؛)٥٩ الفقرة أنظر (في الربح أو الخسارة

 األعمال، وال تؤثر في أي من الربح المحاسبي أو الربح الضريبي فإن إندماجإذا لم تكن العملية   )ج (
 الضريبي األصل أو لتزامإلا، يعترف ب٢٤و١٥المشروع، في غياب اإلعفاء الوارد في الفقرتين 

مثل هذه التعديالت تجعل البيانات .  بنفس المبلغلتزاماإلالمؤجل ويعدل المبلغ المرحل لألصل أو 
 الضريبي المؤجل األصل أو لتزاماإل باإلعترافالمالية أقل وضوحاً لذلك ال يسمح هذا المعيار ب

وفوق ذلك ال يعترف ).   الصفحة التالية المثال علىأنظر( األولي أو الحقاً اإلعترافالناتج عند 
 الضريبي المؤجل غير المعترف به عندما األصل أو لتزاماإلالمشروع بالتغيرات الالحقة في 

 .األصليستهلك 
  

  )ج (٢٢مثال يوضح الفقرة 
  

سنين ثم التخلص منه ) ٥( خالل كامل حياته اإلنتاجية البالغة ١٠٠٠ يكلف أصل إستخدامينوي مشروع 

 للغايات الضريبية، وعند التخلص األصل إستهالكوال يطرح % ٤٠معدل الضريبة .  قيمة متبقيةبدون

  .منه ال يدفع ضريبة على الربح الرأسمالي وال يقتطع أي خسارة رأسمالية
  

 وتدفع ضريبة قدرها ١٠٠٠عندما يسترد المشروع القيمة المسجلة لألصل سيكتسب دخل ضريبي قدره 
 اإلعتراف، ألنه ينشأ من ٤٠٠ الضريبي المؤجل الناتج بمبلغ لتزاماإل المشروع بوهنا ال يعترف. ٤٠٠

  .األولي لألصل
  

، وعندما يكسب المشروع دخل خاضع للضريبة ٨٠٠في السنة التالية، يكون المبلغ المسجل لألصل 
مؤجل  الضريبي اللتزاماإل عن الدخل الضريبي، وال يعترف المشروع ب٣٢٠ سيدفع ضريبة ٨٠٠بمبلغ 
  . األولي باألصلاإلعتراف ألنه ينشأ من ٣٢٠بمبلغ 

  
  

، يقوم مصدر األدوات المالية المركبة "العرض: األدوات المالية" ٣٢بموجب المعيار المحاسبي الدولي  ٢٣
 وجزء حقوق الملكية إلتزام من األداة كلتزاماإلبتصنيف جزء ) على سبيل المثال سندات قابلة للتحويل(

 من األداة لتزاماإل تكون القاعدة الضريبية لجزء ختصاصإلفي بعض دوائر ا.  ملكيةمن األداة كحقوق
 وحقوق الملكية، وينشأ الفرق لتزاماإل األولي مساوية للمبلغ المرحل األولي لمجموع جزئي اإلعترافعند 

ينطبق لذلك ال . لتزاماإل األولي بحقوق الملكية بشكل مفصول عن جزء اإلعترافالمؤقت الضريبي من 
.  الضريبي المؤجل الناتجلتزاماإلوتبعاً لذلك، يعترف المشروع ب) ب (١٥ المبين في الفقرة ستثناءإلا

. ، يتم تحميل الضريبة المؤجلة مباشرة على المبلغ المرحل لجزء حقوق الملكيةأ٦١وبموجب الفقرة 
 الربح أو الخسارةل في  الضريبي المؤجلتزاماإل، يعترف بأية تغيرات الحقة في ٥٨وبموجب الفقرة 

 ).دخل(كمصروف ضريبي مؤجل 
  

  قتطاعالفروق المؤقتة القابلة لإل
  

 إلى الحد الذي يكون قتطاع بأصل ضريبي مؤجل مقابل كافة الفروق المؤقتة القابلة لإلاإلعترافيجب  ٢٤

جل  الضريبي المؤاألصلفيه الربح الضريبي محتمل توفره لطرح الفروق المؤقتة منه، ما لم يكون 

 : في عملية تتصف بأنهالتزاماإلعتراف المبدئي باألصل أو اإلناشئ عن 

  و؛ أعمالإندماجليست   ) أ(
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  ).الخسارة الضريبية(في وقت حدوثها لم تؤثر على الربح المحاسبي أو الربح الضريبي   ) ب(
  

 قتطاعبأصل ضريبي مؤجل لقاء الفروق المؤقتة القابلة لإل ،٤٤ بموجب الفقرة اإلعترافولكن يجب 
  .ات في المنشآت التابعة، والفروع والمنشآت الزميلة، والمشاريع المشتركةستثماراإلالمرتبطة ب

  
  

 أن المبلغ المرحل له سيسدد في فترات مستقبلية من خالل تدفقات خارجة من إلتزام باإلعترافيتالزم ب ٢٥

فإن جزءاً منها أو كامل عندما تتدفق الموارد من المشروع، . يةإقتصادد منافع سموارد المشروع التي تج

 لتزاماإل باإلعترافمبالغها يمكن أن تقتطع عند تحديد الربح الضريبي في فترة الحقة للفترة التي يتم 

وعليه، ينشأ  . وقاعدته الضريبيةلتزاموجد فرق مؤقت بين المبلغ المرحل لإليفي مثل هذه الحاالت . فيها

 في فترات مستقبلية عندما سترداد لإلهن قابل ضريبي مؤجل بخصوص ضرائب الدخل التي ستكوأصل

وبالمثل إذا كان المبلغ المسجل لألصل أقل  . في تحديد الربح الضريبيلتزاماإل جزء من إقتطاعيسمح ب

 ضريبي مؤجل بخصوص ضرائب الدخل القابلة أصلمن قاعدته الضريبية فإن الفرق يؤدي إلى 

  . في فترات مستقبليةستردادإلل

  
  مثـال 

  
لألغراض الضريبية، فإن تكلفة .  منتجإندماج لتكاليف مستحقة عن ١٠٠ قدرة إلتزامترف مشروع بيع

  %.٢٥معدل الضريبة .  المنتج لن تقتطع حتى يدفع المشروع المطالباتإندماج
  

 المبلغ الذي سيطرح مطروحاً منه ١٠٠قيمته المرحلة ( ال شيء لتزامفتكون القاعدة الضريبية لإل
 بقيمته المرحلة، لتزاماإلعند سداد ).  في فترات مستقبليةلتزاماإليبية بخصوص ذلك لألغراض الضر

 وعليه ستنخفض دفعات الضريبية في ١٠٠سيخفض المشروع أرباحه الضريبية المستقبلية بمبلغ قدره 
) صفر(والقاعدة الضريبية ) ١٠٠(ويكون الفرق بين المبلغ المرحل %) ٢٥ × ١٠٠ (٢٥المستقبل بـ 

على %) ٢٥ × ١٠٠ (٢٥لذلك يعترف المشروع بأصل ضريبي مؤجل قدره . ١٠٠مؤقت قدره فرق 
فرض أن المشروع سيكتسب ربح ضريبي كافي في فترات مستقبلية ليستفيد من تخفيض المدفوعات 

  .الضريبية

  
 -: ينتج عنها أصول ضريبية مؤجلةقتطاعفيما يلي أمثلة عن فروق مؤقته قابلة لإل ٢٦
  

لتقاعد يمكن أن تقتطع في تحديد الربح المحاسبي عند تقديم الموظف للخدمة ولكن تكاليف منافع ا  )أ (

تقتطع في تحديد الربح الضريبي عند دفع المشروع للمساهمات إلى صندوق التقاعد أو عند دفع 

ة، والقاعدة ي المرحل وقاعدته الضريبلتزاماإلوهنا يوجد فرق مؤقت بين مبلغ . منافع التقاعد

 أصل قتطاع ينجم عن مثل هذا الفرق المؤقت القابل لإل. تكون عادة الشيءلتزامإلالضريبية ل

 من الربح إقتطاعية إلى المشروع في صورة قتصادإلضريبي مؤجل عندما تتدفق المنافع ا

 ؛الضريبي عند دفع المساهمات أو منافع التقاعد
  

 التي يتم تكبدها فيها يعترف بتكاليف البحث كمصروف عند تحديد الربح المحاسبي في الفترة  )ب (

 .حتى فترة الحقة) الخسارة الضريبية(ولكن قد ال يسمح بها كتخفيض في تحديد الربح الضريبي 

ه في إقتطاعيكون الفرق بين القاعدة الضريبية لتكاليف البحث، كمبلغ تسمح السلطات الضريبية ب
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 أصل ينتج عنه طاعقتفرق مؤقت قابل لإل فترات مستقبلية، والمبلغ المرحل وهو ال شيء،

 ؛ضريبي مؤجل
  

عن طريق التملك يتم  باألصول المحددة في نطاق محدود من اإلعفاءات  تقوم المنشأة باإلعتراف  )ج (

عندما . ات بالرجوع لقيمها العادلة بتاريخ التبادللتزاماإلتوزيع تكاليف التملك على األصول و

رتبطة به عند تحديد األرباح الضريبية تكاليف المال عند التملك ولكن ال تطرح لتزاماإليعترف ب

 ضريبي مؤجل أصلكما ينشأ .  ضريبي مؤجلأصلينشأ فرق مؤقت ينتج عنه  حتى فترة الحقة،

 األصلفي كال الحالتين يؤثر . عندما تكون القيمة العادلة ألصل أقل من قاعدته الضريبية

  و؛)٦٦ الفقرة أنظر(الضريبي المؤجل على الشهرة 
  

ددة يمكن أن تظهر بالقيمة العادلة أو يتم أعادة تقييمها دون تعديل مماثل هناك أصول مح  )د (

 إذا كانت القاعدة قتطاعوهنا ينشأ فرق مؤقت قابل لإل). ٢٠ الفقرة أنظر(لألغراض الضريبية 

 .الضريبية لألصل تزيد عن مبلغه المرحل
  

حديد األرباح الضريبية لفترات  ينتج عنه تخفيضات في تقتطاعلإلالقابلة  الفروق المؤقتة إنعكاسإن  ٢٧

ية على شكل تخفيضات في المدفوعات الضريبية سوف تتدفق إلى قتصادمستقبلية، إال أن المنافع اإل

لذلك يعترف .  أرباح ضريبية كافية يمكن أن تستخدم التخفيضات ضدهاإكتسبالمشروع فقط إذا 

رباح ضريبية ستكون متوفرة لتستخدم المشروع بأصول ضريبة مؤجلة فقط عندما يكون من المحتمل أن أ

 .قتطاعضدها فروق مؤقته قابلة لإل
  

 عندما قتطاعإن من المحتمل أن يتوفر ربحاً ضريبياً يمكن اإلنتفاع منه بمقابلته بفروق مؤقته قابلة لإل ٢٨

يكون هناك فروق ضريبية مؤقته كافية تعود لنفس السلطة الضريبية والمنشاة الخاضعة للضريبة ومتوقع 

 -:ن تنعكسأ
  

  أو ؛ فيهاقتطاع الفرق المؤقت القابل لإلإنعكاسفي نفس الفترة المتوقع   )أ (
  

 الضريبي المؤجل ممكن تدويرها بأثر األصلفي فترات تكون فيها الخسائر الضريبية الناشئة عن   )ب (

 . رجعي أو مستقبلي
  

ها الفروق المؤقته القابلة الظروف فإنه يعترف باألصل الضريبي المؤجل بالفترة التي تنشأ فيهذه في مثل 

 .قتطاعلإل
  

كافية تعود لنفس السلطة الضريبية ونفس المشروع الخاضع مؤقته عندما ال يكون هناك فروق ضريبية  ٢٩

 -:للضريبة فإنه يعترف باألصل الضريبي إلى الحد الذي
  

ع المشرومن المحتمل أن يكون للمشروع ربح ضريبي كاف يعود لنفس السلطة الضريبية ولنفس   )أ (

في أو  (قتطاعالخاضع للضريبية في نفس الفترة التي تنعكس فيها الفروق المؤقتة القابلة لإل

 الضريبي المؤجل ممكنه التدوير األصلالفترات التي تكون فيها الخسائر الضريبية الناشئة عن 

 وعند التقييم إذا كان المشروع سيحصل على أرباح ضريبية كافية في). بأثر رجعي أو مستقبلي

الفترات المستقبلية فإن المشروع يتجاهل المبالغ الضريبية الناشئة عن الفروق المؤقتة القابلة 

نشأ ي الضريبي المؤجل الذي األصل التي من المتوقع أن تنشأ في فترات مستقبلية، ألن قتطاعإلل

  أو؛هستغاللعن هذه الفروق سيتطلب بنفسه أرباح ضريبية مستقبلية إل
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  . ضريبي للمشروع سوف تخلق أرباحاً ضريبية للفترات المناسبةتتوفر فرص تخطيط  )ب (
  

إن فرص التخطيط الضريبي هي أفعال يقوم بها المشروع لتخلق أو تزيد الدخل الضريبي في فترة محددة  ٣٠

 الفرصة المتاحة لتدوير الخسارة الضريبية أو الخصم الضريبي، على سبيل المثال، لدى بعض إنتهاءقبل 

 -: الضريبية، يمكن أن يخلق أو يزاد الربح الضريبي بواسطةختصاصإلدوائر ا

 ؛ستالمإلستحقاق أو عند اإل فرض الضريبة على دخل الفائدة عند اإختيار  )أ (

 ؛ ات محددة من الربح الضريبيإقتطاعتأجيل المطالبة ب  )ب (

  و؛ أصول تحسنت قيمتها ولكن لم تعدل قاعدتها الضريبية لتعكس التحسنإستئجاربيع، وربما إعادة   )ج (

 ختصاصإلمثل سندات الحكومة في بعض دوائر ا( يولد دخل غير خاضع للضريبة أصلبيع   )د (

  . آخر يولد دخالً ضريبياًإستثمارلغرض شراء ) الضريبية
  

أينما أدت فرص التخطيط الضريبي لتقديم الربح الضريبي من فترة متأخرة إلى فترة مبكرة، يبقى 

لضريبية أو الخصم الضريبي يعتمد على وجود ربح ضريبي  المعالجة المستقبلية للخسائر اإستخدام

  .مستقبلي من موارد غير تلك التي سينشأ عنها فروق مؤقتة مستقبلية
  

  .٣٦و٣٥ اإلرشاد الوارد في الفقرتين عتبارإلعندما يكون للمشروع خسائر حديثة فإنها تأخذ في ا ٣١
  

  

 ] إلغائهاتم  [ ٣٢
  

  الشهرة
  

ن الفرق يؤدي إ للشهرة الناتجة في إندماج األعمال أقل من أساسها الضريبي، فإذا كانت القيمة المسجلة  . أ٣٢

ويتم اإلعتراف باألصل الضريبي المؤجل الناتج من اإلعتراف األولي بالشهرة . إلى أصل ضريبي مؤجل

كجزء من محاسبة إندماج األعمال بمقدار احتمال توفر الربح الخاضع للضريبة والذي يمكن بمقابله 

  . من الفرق المؤقت القابل لالقتطاعفادةستاإل
  

  إلتزام األولي بأصل أو اإلعتراف

 إقتطاع األولي بأصل ،أال وهي عندما يتم اإلعتراف ضريبي مؤجل عند أصلهناك حالة واحدة ينشأ عنها  ٣٣

هبة حكومية غير خاضعة للضريبة متعلقة بأصل عند تحديد القيمة المرحلة لألصل، ولكن لألغراض 

، وهذا األمر سينتج عنه )أي من قاعدته الضريبية (ستهالك القابل لإلاألصل ال يقتطع من مبلغ الضريبية

. قتطاعأن تكون القيمة المرحلة لألصل أقل من قاعدته الضريبية وهذا ما ينشأ عنه فرق مؤقت قابل لإل

ين الدخل المؤجل  الهبات الحكومية بمثابة دخل مؤجل وفي هذه الحالة يكون الفرق بإعتباركذلك يمكن 

فتحت أي طريقة عرض يختارها . قتطاعلإلمؤقت قابل ته الضريبية والتي هي ال شيء فرق دوقاع

  .٢٢المشروع، فإنه ال يعترف بأصل ضريبي مؤجل للسبب المعطى في الفقرة 
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  الخسائر الضريبية والخصومات الضريبية غير المستخدمة
  

يجب أن يعترف بأصل ضريبي مؤجل لقاء الخسائر الضريبية والخصومات الضريبية غير المستخدمة  ٣٤

 هذه الخسائر ستخدامالمدورة إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل تحقيق أرباح ضريبية مستقبلية إل

 .والخصومات الضريبية مقابلها
  

 الخسائر الضريبية والخصومات الضريبية  بأصول ضريبية مؤجلة ناشئة عن تدويراإلعترافإن معايير  ٣٥

 بأصول ضريبية مؤجلة ناشئة عن فروق مؤقتة قابلة اإلعترافغير المستخدمة هي نفس معايير 

 عدم توفر أرباح إحتمالولكن وجود خسائر ضريبية غير مستخدمة يعتبر دليالً قوياً على . قتطاعإلل

سائر حديثة فإنه يعترف بأصل ضريبي مؤجل من وعليه عندما يكون لدى المشروع خ. ضريبية مستقبلية

خسائر ضريبية وخصومات ضريبية غير مستخدمة فقط إلى الحد الذي يكون لدى المنشأة فروق ضريبية 

مؤقتة، أو يكون هناك أدلة مقنعة أخرى أنه سيكون هناك ربح ضريبي كافي لمقابلة الخسائر الضريبية 

 تتطلب اإلفصاح عن مبلغ ٨٢مثل هذه الظروف، فإن الفقرة في . والخصومات الضريبية غير المستخدمة

  .عتراف بهإل الضريبي المؤجل وعن طبيعة األدلة المؤيده لاألصل
  

 تحقق ربح ضريبي لمقابلة الخسائر إحتمال عند تخمين عتباريقوم المشروع بأخذ المعايير التالية في اإل ٣٦
  -:الضريبية أو الخصومات الضريبية

 

لمشروع فروق ضريبية مؤقتة تعود لنفس السلطة الضريبية والمشروع ما إذا كان لدى ا  )أ (
 الخسائر إستخدامالخاضع للضريبة، والتي سينشأ عنها مبالغ خاضعة للضريبة يمكن 
   ؛الضريبية، والخصومات الضريبية غير المستخدمة ضدها قبل أن تنتهي مدتها

 

 الخسائر الضريبية والخصومات  مدةإنتهاءما إذا كان المشروع سيحقق أرباح ضريبية قبل   )ب (
   ؛الضريبية غير المستخدمة

 

ما إذا كانت الخسائر الضريبية غير المستخدمة تنشأ عن أسباب محددة من غير المتوقع أن   )ج (
  ؛ و تتكرر

 

متوفرة للمشروع وستخلق ربح ) ٣٠ الفقرة أنظر(ما إذا كانت فرص التخطيط الضريبي   )د (
 فيها الخسائر الضريبية والخصومات الضريبية غير ضريبي في الفترة التي يمكن أن تستخدم

  .المستخدمة
 

 إستخدام بأصل ضريبي مؤجل إذا كان من غير المحتمل توفر ربح ضريبي يمكن اإلعترافال يتم 
  . الخسائر الضريبية أو الخصومات الضريبية ضده

 

  إعادة تقييم األصول الضريبية المؤجلة غير المعترف بها 

.  يقوم المشروع بإعادة تقييم األصول الضريبية المؤجلة غير المعترف بهاداد تقاريرنهاية كل فترة إعب ٣٧

ويعترف المشروع باألصل الضريبي المؤجل غير المعترف به سابقاً إلى الحد الذي يكون من المحتمل أن 

ظروف  الضريبي المؤجل، على سبيل المثال التحسن في األصل إسترداديسمح الربح الضريبي المستقبلي ب

 اإلعترافكافي في المستقبل يفي بمعايير اإلتجار يمكن أن يجعل المشروع قادر على توليد ربح ضريبي 

وكمثال آخر عندما يعيد المشروع تقييم األصول . ٣٤ أو ٢٤باألصل الضريبي المؤجل الواردة في الفقرة 

  ).٦٨و ٦٧ الفقرتين أنظر( األعمال أو بعد ذلك إندماجالضريبية المؤجلة بتاريخ 
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  المشاريع المشتركةوات في المنشآت التابعة والفروع والمنشآت الزميلة ستثماراإل

ات في المنشآت التابعة والفروع والمنشآت ستثمارتنشا الفروق المؤقتة عندما تصبح المبالغ المرحلة لإل ٣٨

في صافي أصول بشكل محدد حصة المنشاة األم أو المستثمر (الزميلة أو الحصص في المشاريع المشتركة 

مختلفة عن ) المنشأة التابعة أو الفرع أو المنشأة الزميلة أو المستثمر بها بما في ذلك القيمة المرحلة للشهرة

تنشأ مثل هذه الفروق في عدد من ). والتي غالباً ما تكون التكلفة( أو الحصة ستثمارإلالقاعدة الضريبية ل

 -:الظروف مثل

 ؛ التابعة أو الفروع أو المنشآت الزميلة أو المشاريع المشتركةوجود أرباح غير موزعة للمنشآت  )أ (

تغيرات في معدالت صرف العملة األجنبية عندما تتواجد المنشأة األم وشركتها التابعة في بلدين   )ب (
 ؛ ومختلفين

  .ستردادإل في المنشأة الزميلة إلى القيمة القابلة لستثماراإلتخفيض   )ج (

  

 ستثماراإلفي البيانات المالية الموحدة مختلفة عن تلك الفروق المتعلقة بقد تكون الفروق المؤقتة الظاهرة 
 في دفاترها بالتكلفة أو ستثماراإلفي البيانات المالية المنفصلة للمنشاة األم إذا كانت المنشاة األم تدرج 

  .بمبلغ إعادة التقييم
  

ية المؤقتة المرتبطة  ضريبي مؤجل لكافة الفروق الضريبإلتزاميجب على المنشاة أن تعترف ب ٣٩
 في المنشآت التابعة والفروع والمنشآت الزميلة والحصص في المشاريع المشتركة ما عدا ستثماراإلب

 -:عندما يتحقق كال الشرطين التاليين
  

   و؛ الفرق المؤقتإنعكاستكون المنشاة األم أو المستثمر أو المشارك قادر على التحكم في توقيت   )أ (

  .س الفرق المؤقت في المستقبل المنظورمن المحتمل أن ال ينعك  )ب (

  

بما أن المنشأة األم تتحكم في سياسة توزيع األرباح للمنشأة التابعة، فإنها قادرة على التحكم في توقيت  ٤٠
بما في ذلك الفروق المؤقتة الناشئة ليس فقط عن األرباح  (ستثماراإل الفروق المؤقتة المتعلقة بذلك إنعكاس

إضافة لذلك فإنه من غير العملي غالباً  ). عن أي فروق ترجمة عمالت أجنبيةغير الموزعة ولكن كذلك

لذلك عندما . تحديدي مبلغ ضرائب الدخل التي يمكن أن تكون قابلة للدفع عندما تنعكس الفروق المؤقتة

. جل ضريبي مؤإلتزامتقرر المنشاة األم أن تلك األرباح لن توزع في المستقبل المنظور، فأنها ال تعترف ب

  .ات في الفروعستثماراإلات على عتباروتنطبق نفس اإل
  

ات غير المالية للعملية األجنبية التي تعتبر لتزاماإليستخدم المشروع عملته في المحاسبة عن األصول و ٤١
 التغيرات في أسعار صرف العمالت آثار" ٢١ معيار المحاسبة الدولي أنظر(مكملة لعمليات المشروع 

وبالتالي القاعدة الضريبية ألصولها ( يتحدد الربح أو الخسارة الضريبية للعمليات األجنبية فعندما). "ةاألجنبي
. بالعملة األجنبية فإن التغيرات في سعر العملة األجنبية تؤدي إلى فروق مؤقتة) اتها غير الماليةإلتزامو

 المشروع معد إستثمارإلى ات العملية األجنبية، وليس إلتزاموبما أن هذه الفروق المؤقتة تعود ألصول و
 الضريبي المؤجل الناتج األصل أو لتزاماإلالتقرير في العملية األجنبية، فإن المشروع معد التقرير يعترف ب

 أنظر(ويجري إدراج الضريبة المؤجلة الناتجة بتحميلها على أو لصالح بيان الدخل ). ٢٤خضوعاً للفقرة(
  ).٥٨الفقرة 
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 إتفاقلذلك، في غياب  .أة الزميلة وال يستطيع عادة تحديد سياسة توزيع األرباحال يتحكم المستثمر في المنش ٤٢
 ضريبي مؤجل ناشئ إلتزامن المستثمر يعترف بإعدم توزيع أرباح المنشأة الزميلة في المستقبل المنظور، ف

ال يكون قد  في بعض الحاالت،.  في المنشاة الزميلةستثماراإلعن الفروق الضريبية المؤقتة المتعلقة ب
 بالمنشاة الزميلة ولكن يستطيع ستثماراإلسترد تكلفة إالمستثمر قادراً على تحديد مبلغ الضريبة الدائن إذا 

 الضريبي لتزاماإلتحديد إن كانت ستساوي أو تزيد عن مبلغ الحد األدنى، وفي مثل هذه الحاالت فإن 
  .المؤجل يقاس بذلك المبلغ

    

ي المشاريع المشتركة عادة تقاسم األرباح وما إذا كانت القرارات في مثل تتطرق الترتيبات بين الشركاء ف ٤٣
عندما يكون الشريك قادر على التحكم .  جميع الشركاء أو أغلبية محددة منهمإتفاقهذه األمور تتطلب 

 ضريبي إلتزام عدم توزيع أرباح في المستقبل المنظور، فإنه ال يعترف بإحتمالبتقاسم األرباح وأن هناك 
  .مؤجل

  

 الناشئة عن قتطاع بأصل ضريبي مؤجل لكافة الفروق المؤقتة القابلة لإلاإلعترافعلى المشروع  ٤٤
ات في المنشآت التابعة والفروع والمنشآت الزميلة والحصص في المشاريع المشتركة وذلك، ستثماراإل

  -:فقط إلى الحد الذي يكون محتمالً أن

   و؛رينعكس الفرق المؤقت في المستقبل المنظو  )أ (

  . الفرق المؤقت مقابلهإستغالليتوفر ربح ضريبي يمكن   )ب (
  

 المتعلقة قتطاع بأصل ضريبي مؤجل للفروق المؤقتة القابلة لإلاإلعترافعند تحديد ما إذا كان يجب  ٤٥
اتها في المنشآت التابعة والفروع والمنشآت الزميلة وحصصها في المشاريع المشتركة فإن إستثمارب

  ).٣١ إلى٢٨( اإلرشادات المحددة في الفقرات ارعتبباإلالمشروع يأخذ 
  

  القياس
  

الضريبية الجارية للفترات الجارية والماضية بالمبلغ المتوقع دفعه ) األصول(ات لتزاماإليجب قياس  ٤٦
السارية  أو السارية ) وقوانين الضريبة( معدالت الضريبة إستخدامالسلطات الضريبية ب) ه منإسترداد(

  .إعداد التقاريربنهاية فترة فعالً 

  

ات الضريبية المؤجلة يجب أن تقاس بموجب معدالت الضرائب المتوقع أن تنطبق في لتزاماإلاألصول و ٤٧

السارية ) وقوانين الضريبة( على معدالت الضريبة بناءاً لتزاماإل أو يسدد األصلالفترة التي يتحقق فيها 

  .بنهاية فترة إعداد التقاريرأو السارية فعالً 
  

) وقوانين الضريبة( معدالت الضريبة إستخدامات الضريبية المؤجلة عادة بلتزاماإلاس األصول ويتم قي ٤٨

وقوانين ( فإن إعالن الحكومة عن معدالت ضريبة ختصاصإلولكن في بعض مناطق ا. التي تم سنها

يتم  روف،في هذه الظ. له نفس تأثير القانون الفعلي الذي يمكن أن يتبع اإلعالن بعد عدة أشهر) ضريبية

  .المعلن )وقوانين الضريبة( معدل الضريبة إستخدامات بلتزاماإلقياس األصول و
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ات لتزاماإلعندما تطبق معدالت ضريبية مختلفة على مستويات دخل ضريبي مختلف فإن األصول و ٤٩

ة الخسار( متوسط المعدالت التي يتوقع أن تطبق على الربح الضريبي إستخدامالضريبية المؤجلة تقاس ب

  .للفترات التي من المتوقع أن تنعكس فيها الفروق المؤقتة) الضريبية
  

   ] إلغائها تم [ ٥٠
  

ات الضريبية المؤجلة التبعات الضريبية التي يمكن أن تتبع لتزاماإلعكس قياس األصول وييجب أن  ٥١

المسجل ، أن تسترد أو تدفع المبلغ بنهاية فترة إعداد التقاريرالطريقة التي يتوقع فيها المشروع 

  .اتهاإلتزامألصولها و
  

فيها المشروع المبلغ المسجل ) تسدد(فإن الطريقة التي تسترد   الضريبية،ختصاصإلفي بعض مناطق ا ٥٢

  -:يمكن أن تؤثر على أحد أو كالً من) إلتزام(ألصل 

   و؛)إلتزام(المشروع المبلغ المرحل ألصل ) تسدد(معدل الضريبة الذي ينطبق عندما يسترد   )أ (
 

  ).لتزاماإل( الضريبية لألصل القاعدة  )ب (
  

 المعدل الضريبي إستخدامات واألصول الضريبية المؤجلة بلتزاماإلفي مثل هذه الحاالت، يقيس المشروع 

  . أو السدادستردادإلوالقاعدة الضريبية المتفقة مع األسلوب المتوقع ل
  

  مثال أ
  

% ٢٠ األصلي سينطبق إذا بيع ، معدل الضريبة الذ٦٠ وقاعدة ضريبية ١٠٠ مرحل بمبلغ قدره أصل

  %.٣٠بينما معدل الضريبة على الدخل اآلخر 
  

 وال األصلإذا كان يتوقع أن يبيع %) ٢٠ × ٤٠( ٨ ضريبي مؤجل بمبلغ إلتزاميعترف المشروع ب
إذا كان يتوقع أن يحتفظ %) ٣٠ × ٤٠ (١٢ ضريبي مؤجل بمبلغ إلتزاميستخدمه، ويكون عليه 
  . ستخدامرحله من خالل اإلباألصل ويسترد قيمته الم

  
  

  

  مثال ب
 

لم يتم إجراء تعديل مماثل له ألغراض . ١٥٠ أعيد تقييمه إلى ٨٠ وقيمته المسجلة ١٠٠، كلفته أصل
  بأكثر من التكلفة،األصلإذا بيع %. ٣٠ ومعدل الضريبة ٣٠ لغايات الضريبة ستهالكمجمع اإل.الضريبة
شموالً بالدخل الضريبي ولكن المتحصالت زيادة عن التكلفة سيكون م ٣٠ المتجمع البالغ ستهالكفإن اإل

  .لن تخضع للضريبة
  

إذا كان المشروع يتوقع أن يسترد المبلغ . ٨٠ وهناك فرق ضريبي مؤقت ٧٠القاعدة الضريبة لألصل 
 إستهالك إقتطاع لتكون قادرة فقط على ١٥٠،فأنها يجب أن تولد دخل ضريبي األصل إستخدامالمرحل ب

وإذا كان المشروع يتوقع أن %). ٣٠×٨٠ (٢٤ ضريبي مؤجل إلتزام هناك ساسعلى هذا األ. ٧٠بمبلغ 
  -: الضريبي المؤجل يحسب كما يليلتزاماإل فإن ١٥٠ حاالً بمبلغ األصلالمرحل ببيع المبلغ تسترد 

 ...يتبع
  يتبع...
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  مثال ب
  

   ضريبيإلتزام    معدل                                                 فرق ضريبي          
   مؤجل                                             مؤقت                 الضريبة    

  
   ٩           %٣٠                   ٣٠        ضريبي متجمع         إستهالك

  -                              الشيء  ٥٠      متحصالت زيادة عن التكلفة        
  ٩                                      ٨٠       المجموع                          

  
يتم اإلعتراف بها عادة التقييم إ، الضريبة المؤجلة اإلضافية التي تنشأ عن أ٦١بموجب الفقرة : مالحظة(

  ).في بيان الدخل الشامل

  

 مثال ج
  

 الضريبي ستهالك بأكثر من التكلفة فإن اإلاألصل إذا بيع أنه إستثناء نفس المعلومات في مثال ب بإستخدم
، وتحصيالت البيع سوف تخضع للضريبة %)٣٠بمعدل ضريبة (المتجمع سوف يشمل في الدخل الضريبي 

  .١١٠ التكلفة المعدلة بالتضخم البالغة إقتطاعبعد % ٤٠بمعدل 
  

نه يجب أن يولد دخل ضريبي فإ، األصل تخدامإسإذا كان المشروع يتوقع أن يسترد المبلغ المرحل من خالل 
 ٧٠ تكون القاعدة الضريبية ساسعلى هذا األ. ٧٠ إستهالك إقتطاع وسيكون قادر فقط على ١٥٠قدره 

  .كما في المثال ب%) ٣٠ × ٨٠ (٢٤ ضريبي مؤجل إلتزام و٨٠ويكون هناك فرق مؤقت ضريبي قدره 
  

 فإنها ستكون قادرة ١٥٠ حاالً بمبلغ األصلل بواسطة بيع إذا كان المشروع يتوقع أن يسترد المبلغ المرح
إضافة % ٤٠ ستخضع لمعدل ضريبة ٤٠ وصافي المتحصالت البالغ ١١٠ تكلفة معدلة بمبلغ إقتطاععلى 

 الضريبي وسيخضع لمعدل ضريبي  في الدخل٣٠ الضريبي المتجمع البالغ ستهالكلذلك، سيتم شمول اإل
 ٧٠، ويكون الفرق المؤقت الضريبي )٣٠-١١٠( ٨٠قاعدة الضريبية  ،تكون الساسعلى هذا األ .%٣٠
وإذا لم تكن القاعدة الضريبية واضحة %). ٣٠×٣٠زائد % ٤٠×٤٠ (٢٥ الضريبي المؤجل اإللتزامو

  .١٠ي المحدد في فقرة ساس المبدأ األعتبارمباشرة فقد يكون مفيداً األخذ باإل
 

جلة اإلضافية التي تنشأ عن إعادة التقييم تحمل إلى حقوق ، الضريبة المؤ٦١بموجب الفقرة  :مالحظة (
  ).المالكين مباشرة

  

  

  

  

ات تستحق ضرائب الدخل الدفع بمعدل أعلى أو أقل إذا تم دفع جزء أو كامل ختصاصفي بعض اإل   أ٥٢
ات األخرى ختصاص لمساهمي المنشأة، وفي بعض اإلأسهمصافي الربح أو العائدات المحتفظ بها كأرباح 

ممكن أن تكون ضرائب الدخل قابلة للرد أو مستحقة الدفع إذا تم دفع جزء أو كامل صافي الربح أو من ال
 وإلتزامات أصول لمساهمي المنشأة، وفي هذه الحاالت يتم قياس أسهمالعائدات المحتفظ بها كأرباح 

 . الضريبة الحالية والؤجلة بمعدل الضريبة المنطبقة على األرباح غير الموزعة
 
 عندما يتم سهم بضرائب الدخل المترتبة على أرباح األاإلعتراف أ يتم ٥٢في الحاالت المبينة في الفقرة    ب٥٢

 مرتبطة مباشرة مع سهم، وضرائب الدخل المترتبة على أرباح األسهم لدفع أرباح األبإلتزام اإلعتراف

 على ذلك يتمبناءاًمالكين، على ال المعامالت أو األحداث السابقة أكثر من إرتباطها مع التوزيعات
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 في صافي الربح أو الخسارة للفترة حسبما تتطلب سهم بضرائب الدخل المترتبة على أرباح األاإلعتراف
 من الحاالت سهم فيما عدا إلى المدى الذي تنشأ فيه ضرائب الدخل المترتبة على أرباح األ٥٨الفقرة 

  ).ب(، )أ (٥٨المبينة في الفقرة 
  

  ب٥٢وأ ٥٢فقرتان مثال يوضح ال
  

 تستحق إختصاص ضريبة الدخل الحالية والمؤجلة لمنشأة في إلتزامات أصوليتناول المثال التالي قياس 
مع مبلغ قابل للرد عندما يتم %) ٥٠(فيه ضرائب الدخل الدفع بمعدل أعلى على األرباح غير الموزعة 
 نهاية فترة إعداد التقارير، وفي %٣٥ توزيع  األرباح، ومعدل الضريبة على األرباح غير الموزعة هو

، فترة إعداد التقارير المقترحة أو المعلنة بعد سهم ألرباح األبإلتزام ال تعترف المنشأه ٢٠×١ ديسمبر ٣١
 هو ٢٠×١، والدخل الخاضع للضريبة للعام ٠×١ في عام أسهم بأرباح اإلعترافونتيجة لذلك ال يتم 

   . ٤٠,٠٠٠ هو ٢٠×١ع للضريبة لعام ، وصافي الفرق المؤقت الخاض١٠٠,٠٠٠
  

 بأصل اإلعتراف، وال يتم ٥٠,٠٠٠ ضريبة حالي ودخل ضريبة حالي مقداره بإلتزام تعترف المنشأة 
 ضريبة مؤجل بإلتزام المستقبلية، كما تعترف المنشأه سهمه نتيجة ألرباح األإستردادللمبلغ المحتمل 

تمثل ضرائب الدخل التي ستدفعها %) ٥٠دل  بمع٤٠,٠٠٠ (٢٠,٠٠٠ومصروف ضريبة مؤجل مقدارة
المنطبق على  على معدل الضريبة بناءاً ألصولهاالمنشأة عندما تسترد أو تقوم بتسوية المبالغ المسجلة 

  .األرباح غير الموزعة
  

 من األرباح التشغيلية ١٠,٠٠٠ مقدارها أسهم تعترف المنشأة بأرباح ٢٠×٢ مارس ١٥ لذلك، في تبعاً
  .تزامكإلالسابقة 

  

 سهممن أرباح األ%) ١٥ (١٥٠٠بمقدار   تعترف المنشأة بإستعادة ضرائب الدخل٢٠×٢ مارس ١٥في 
  . ٢٠×٢وف ضريبة الدخل الحالي لعام كأصل ضريبي حالي وكتخفيض لمصر ) كإلتزامالمعترف بها 

  

 .ات واألصول الضريبية المؤجلةلتزاميجب عدم خصم اإل ٥٣
 

 مخصوم جدولة مفصلة لتوقيت أساسات واألصول الضريبية المؤجلة على ملتزايتطلب التحديد المعتمد لإل ٥٤

لذلك، فإن . وفي كثير من الحاالت تكون هذه الجدولة غير عملية أو كثيرة التعقيد.  كل فرق مؤقتإنعكاس

إن السماح بالخصم دون وجوب . ات واألصول الضريبية المؤجلةاإللتزاممن غير المناسب طلب خصم 

ات ضريبية مؤجلة ليست قابلة للمقارنة بين المشاريع، لذلك ال يتطلب إلتزامؤدي إلى أصول والقيام به سي

  . ات الضريبية المؤجلةاإللتزامووال يسمح هذا المعيار بخصم األصول 
  

 المرحل وينطبق هذا حتى لو تم تحديد اإللتزام أو األصليتم تحديد الفروق المؤقتة بالرجوع إلى مبلغ  ٥٥
 المعيار أنظر(ات منافع التقاعد إلتزام الخصم، على سبيل المثال في حالة أساس على المبلغ المرحل

  )."الموظفينمنافع "  ١٩المحاسبي الدولي 
  

ويجب . في نهاية كل فترة إعداد التقاريريجب إعادة النظر بالمبلغ المرحل لألصل الضريبي المؤجل  ٥٦
ال يعود محتمالً توفر ربح ضريبي يسمح  لألصل الضريبي إلى الحد الذي المسجلتخفيض المبلغ 

ويجب عكس أي تخفيض من هذا القبيل إلى الحد .  الضريبي المؤجلاألصل جزء من أو كامل إستخدامب
  .الذي يصبح معه من المحتمل توفر ربح ضريبي كافي
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   بالضريبة الحالية والمؤجلةاإلعتراف
 

 عن العملية ملية أو حدث آخر تتماثل مع المحاسبةإن المحاسبة عن اآلثار الضريبية الجارية والمؤجلة لع ٥٧
  . تطبق هذا المبدأ٦٨ إلى ٥٨إن الفقرات . أو الحدث اآلخر نفسه

 

  البنود المعترف بها في الربح أو الخسارة
 بالضريبة الجارية والمؤجلة كدخل أو مصروف وشمولها بصافي الربح أو الخسارة اإلعترافيجب  ٥٨

  -: تنشأ فيه منللفترة، ماعدا إلى الحد الذي

خارج الربح أو الخسارة في  العملية أو الحدث الذي يعترف به ،في نفس الفترة أو فترة مختلفة،  )أ (
  أو؛ )٦٥ إلى  أ٦١ الفقرات أنظر(مباشرة في حقوق المالكين بيان الدخل الشامل اآلخر 

  ).٦٨ إلى ٦٦ الفقرات أنظر( أعمال بطريقة التملك إندماج  )ب (
  

واألصول الضريبية المؤجلة عندما يكون الدخل أو المصروف مشمول بالربح ات لتزاماإلتنشأ معظم  ٥٩
يعترف . في فترة مختلفة) الخسارة الضريبية(المحاسبي في فترة معينة، ولكن يتم شموله بالربح الضريبي 

  -:بالضريبة المؤجلة الناتجة في قائمة الدخل، واألمثلة التالية توضح ذلك

 أساس متأخرة وتدخل في الربح المحاسبي على سهمات أو إيراد األ الفائدة واإلتاوإستالميتم   )أ (
، ويتم شمولها في الربح الضريبي "اإليراد" ١٨الدولي التناسب الزمني بموجب المعيار المحاسبي 

   و؛ نقديأساسعلى  )الخسارة الضريبية(

 ويتم إطفائها ،٣٨ ياً لمعيار المحاسبة الدولإستنادغير الملموسة قد تمت رسملتها األصول تكاليف   )ب (
  .  ها ألغراض الضريبة عند تكبدهاإقتطاع يتم أنه إال الربح أو الخسارةفي 

  

ات أو األصول الضريبية المؤجلة حتى لو لم يكن هناك تغير بمبلغ الفروق لتزامقد يتغير المبلغ المرحل لإل ٦٠
  -:مما يلي وقد ينشأ ذلك على سبيل المثال، .المؤقتة المتعلقة بها

  ؛في معدالت الضريبة أو قوانينهاالتغير   )أ (

  أو؛  األصول الضريبية المؤجلةإستردادإعادة تقييم قابلية   )ب (

  .األصل ستردادالتغير في األسلوب المتوقع إل  )ج (
  

يتم اإلعتراف باألصل الضريبي المؤجل في الربح أو الخسارة، ما عدا الحد الذي يرتبط فيه ببنود تم 
  ).٦٣نظر الفقرة أ(لخسارة  خارج الربح أو اسابقاًاإلعتراف بها 

  
  البنود المعترف بها خارج الربح أو الخسارة

  ]تم إلغائها[ ٦١
  

يتم اإلعتراف بالضريبة الحالية والضريبة المؤجلة خارج الربح أو الخسارة إذا كانت الضريبة مرتبطة    أ٦١ 
  -:لذلك. مختلفة في نفس الفترة أو في فترة سواءببنود تم اإلعتراف بها خارج الربح أو الخسارة، 

 في نفس الفترة أو في فترة مختلفة، في بيان الدخل الشامل سواءفي بيان الدخل الشامل اآلخر،   )أ (
  ).٦٢ الفقرة أنظر(اآلخر 

 في نفس الفترة أو في فترة مختلفة، مباشرة في حقوق سواءمباشرة في حقوق الملكية،   )ب (
  ). أ٦٢ الفقرة أنظر(الملكية 
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ة إلعداد التقارير المالية أو تسمح باإلعتراف ببنود معينة في بيان الدخل الشامل تقتضي المعايير الدولي  ٦٢
   -:ومن األمثلة على هذه البنود. اآلخر

 معيار أنظر(التغير في القيمة المسجلة الناشئ من إعادة تقييم الممتلكات والمصانع والمعدات   )أ (
  ؛ و)١٦المحاسبة الدولي 

 ]تم إلغائها[  )ب (

 معيار المحاسبة الدولي أنظر(على ترجمة البيانات المالية لعملية أجنبية فروق الصرف الناتجة   )ج (
٢١.(  

  .]تم إلغائها[  )د (
  

.  تقتضي المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أو تسمح بتحميل أو تقييد بنود مباشرة في حقوق الملكية أ٦٢ 
   -:ومن األمثلة على هذه البنود

رباح المستبقاة والناتجة من التغير في السياسة المحاسبية  لألفتتاحيالتعديل على الرصيد اإل  )أ (
السياسات المحاسبية  "٨ معيار المحاسبة الدولي أنظر(المطبقة بأثر رجعي أو تصحيح الخطأ 

 ".التقديرات المحاسبية واألخطاء والتغيرات في

 ).٢٣ الفقرة أنظر(المبالغ الناشئة على اإلعتراف األولي بمكون حقوق الملكية ألداة مالية مركبة   )ب (
  
ستثنائية، قد يكون من الصعب تحديد قيمة الضريبة الحالية والمؤجلة التي ترتبط ببنود تم إفي ظروف  ٦٣

). إما في بيان الدخل الشامل اآلخر أو مباشرة في حقوق الملكية(اإلعتراف بها خارج الربح أو الخسارة 
  -:، عندماوتكون هذه الحالة، مثالً

تصاعدية لضريبة الدخل ويكون من المستحيل تحديد المعدل الذي فرض على تكون هناك معدالت   )أ (
  ؛ )الخسارة الضريبية(جزء محدد من الربح الضريبي 

لبند كان ) ككل أو جزئياً (لتزاماإل الضريبي أو األصليؤثر تغير معدل الضريبة أو قوانينها على   )ب (
 ؛ أو   المعترف بها خارج الربح أو الخسارةفي السابق

 التام به ويعود اإلعتراف بأصل ضريبي مؤجل،أو يجب عدم اإلعتراف المشروع أنه يجب يحدد  )ج (
خارج الربح أو الخسارة إلى بند كان قد حمل أو أضيف ) بالكامل أو جزء منه( الضريبي األصل

  .المعترف به
  

 بها خارج الربح  تم اإلعتراففي مثل هذه الحاالت، يتم تحديد الضريبة الجارية والمؤجلة التي تعود لبنود
 توزيع تناسبي معقول للضريبة الجارية أساس تم تحميلها أو أخذها لحساب حقوق المالكين على أو الخسارة

والمؤجلة للمشروع لدى السلطة الضريبية المختصة، أو بطريقة أخرى أكثر مالئمة للتوزيع في هذه 
  .الظروف

على المشروع أن تحول كل سنة من فائض إعادة ، ما إذا كان يجب ١٦ يحدد معيار المحاسبة الدولي ال ٦٤

 المعاد تقييمه األصل أو اإلطفاء على ستهالكالتقييم إلى األرباح المدورة مبلغ مساو للفرق بين اإل

ولكن إذا قام المشروع بالتحويل فيكون المبلغ المنقول .األصل تكلفة أساس أو اإلطفاء على ستهالكواإل

ات مشابهة على التحويل الذي يتم عند التخلص إعتباروتنطبق . علقة به من الضريبة المؤجلة المتصاف

  . من بند الممتلكات والمصانع والمعدات
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 ألغراض ضريبية وتعود إعادة التقييم هذه إلى إعادة تقييم محاسبية لفترة سابقة، أو أصلعندما يعاد تقييم  ٦٥

 األصلحميل اآلثار الضريبية لكل من إعادة تقييم فإنه يجب ت إلعادة تقييم يتوقع ان تتم في فترة مستقبلية،

ولكن إذا كانت . في الفترات التي تحدث فيهاالمعترف بها في بيان الدخل الشامل وتعديل القاعدة الضريبية 

المتوقع أن إعادة التقييم ألغراض ضريبية ال تعود إلعادة التقييم المحاسبية لفترة سابقة، أو إعادة تقييم من 

الربح أو فإنه يجب أن يعترف باآلثار الضريبية لتعديل القاعدة الضريبية في  ،رة مستقبليةتتم في فت

  . الخسارة
  

 للسلطات سهم لمساهميها قد يطلب منها دفع جزء من أرباح األأسهمعندما تقوم المنشأة بدفع أرباح  أ٦٥
لغ كضريبة مقتطعة، وهذا ات يشار إلى هذا المبختصاصإلالضريبية نيابة عن المساهمين، وفي العديد من ا

المبلغ المدفوع أو المستحق الدفع للسلطات الضريبية يتم تحميله على حقوق الملكية كجزء من أرباح 
  .سهماأل

  

   األعمالإندماجالضريبة المؤجلة الناشئة عن  

 األعمال بطريقة إندماج، يمكن أن تنشأ الفروق المؤقتة في )ج (٢٦ وفقرة ١٩كما تم شرحه في فقرة  ٦٦
، يعترف المشروع بأية أصول ضريبية مؤجلة ٣  إلعداد التقارير الماليةبموجب معيار الدولي. التملك

ات إلتزامات ضريبية مؤجلة كأصول وإلتزامأو ) ٢٤ في الفقرة اإلعترافإلى الحد الذي تفي بمعايير (
الشهرة أو مبلغ  على ؤجلة المات الضريبيةلتزاماإلو محددة بتاريخ التملك، وتبعاً لذلك تؤثر هذه األصول 

ات الضريبية لتزاماإل، ال يعترف المشروع ب)أ (٢٤والفقرة ) أ (١٥ولكن بموجب الفقرة . الشهرة السالبة
وال )  ألغراض الضريبةقتطاعإذا كان إطفاء الشهرة غير قابل لإل( المؤجلة الناشئة عن الشهرة نفسها

  .البة غير الخاضعة للضريبة والتي تعالج كدخل مؤجلاألصول الضريبية المؤجلة الناشئة عن الشهرة الس

  

نتيجة إلندماج األعمال، فإن احتمالية تحقيق أصل ضريبي مؤجل للشركة المشترية قبل اإلستمالك قد  ٦٧
ويمكن أن تعتبر المنشأة المشترية أنه من المحتمل أن تسترد أصلها الضريبي المؤجل الخاص بها . تتغير

فعلى سبيل المثال، يمكن أن تكون المنشأة المشترية قادرة .  قبل إندماج األعمالالذي لم يتم اإلعتراف به
على اإلستفادة من منافع خسائرها الضريبية غير المستخدمة مقابل الربح المستقبلي الخاضع للضريبة 

 الربح وبالمقابل، ونتيجة إلندماج األعمال، فقد ال يعود من المرجح أن يسمح. الخاصة بالمنشأة المشتراة
وفي هذه الحاالت، تعترف المنشأة . المستقبلي الخاضع للضريبة بإسترداد األصل الضريبي المؤجل

المشترية بالتغير في األصل الضريبي المؤجل في فترة إندماج األعمال، لكنها ال تشمله كجزء من محاسبة 
ياس الشهرة أو مكسب الشراء بسعر لذلك، ال تأخذه المنشأة المشترية بعين اإلعتبار عند ق. إندماج األعمال

  . منخفض الذي تعترف به في إندماج األعمال

قد ال تلبي المنافع المحتملة لخصم خسائر ضريبة الدخل في الفترة الحالة الحالية من أرباح الفترة الالحقة  ٦٨
 المحاسبة أو األصول الضريبية المؤجلة ألخرى الخاصة بالمنشأة المشترية معايير اإلعتراف المنفصل عند

وتعترف المنشأة بالمنافع الضريبية المؤجلة المستملكة . األولية إلندماج األعمال، لكن يمكن تحقيقها الحقاً
  -:التي تحققها بعد إندماج األعمال كما يلي

يتم تطبيق المنافع الضريبية المؤجلة المستملكة التي تم اإلعتراف بها خالل فترة القياس والناتج   )أ (
، لتخفيض ستمالكالجديدة عن الحقائق والظروف التي كانت موجودة في تاريخ اإلعن المعلومات 

وإذا كانت القيمة المسجلة المرتبطة بتلك . ستمالكالقيمة المسجلة ألي شهرة مرتبطة بذلك اإل
 . الشهرة تساوي صفر، فيتم اإلعتراف بأي منافع ضريبية مؤجلة متبقية في الربح أو الخسارة
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أو، إذا (افة المنافع الضريبية المؤجلة المستملكة المتحققة في الربح أو الخسارة يتم اإلعتراف بك  )ب (
 ). اقتضى هذا المعيار ذلك، خارج الربح أو الخسارة

  

  سهم األأساسالدفع على  عملياتالضريبة الحالية والمؤجلة الناتجة من 

 في تحديـد الـربح      قتطاع قابل لإل  أي مبلغ ( ضريبي   إقتطاعات الضريبة، تستلم المنشأة     إختصاصفي بعض     أ٦٨

 أو أية أدوات حقوق ملكيـة       أسهم أو خيارات    أسهميرتبط بالتعويض المدفوع على شكل      ) الخاضع للضريبة 

 الضريبي عن مصروف التعويض التراكمي ذو العالقة، وقد ينـشأ        قتطاعوقد يختلف مبلغ اإل   . أخرى للمنشأة 

ات بمـصروف معـين     ختصاص تعترف المنشأة في بعض اإل     على سبيل المثال، قد   . في فترة محاسبية الحقة   

 للمعيار الدولي إلعـداد  وفقاً الممنوحة سهمها كمقابل لخيارات األ  إستالم خدمات الموظفين التي يتم      ستهالكإل

 ضريبي إلى أن تتم ممارسة خيارات       إقتطاع، وال تحصل على     "سهم األ أساسالدفع على    " ٢التقارير المالية   

 . المنشأة في تاريخ الممارسةأسهم سعر أساس الضريبي على قتطاعنب قياس اإل، إلى جاسهماأل
  

من هذا المعيار، يكون الفرق بـين       ) ب(٢٦ و ٩ فيما يتعلق بتكاليف البحث التي تمت مناقشتها في الفقرتين            ب٦٨

بية المبلغ الذي تـسمح بـه الـسلطات الـضري         ( الضريبي لخدمات الموظفين المستلمة حتى تاريخه        ساساأل

 أصـل  يؤدي إلى   قتطاعوالمبلغ المسجل بقيمة صفر هو فرق مؤقت قابل لإل        )  في الفترات المستقبلية   إقتطاعك

 في الفترات المستقبلة غيـر      إقتطاعوإذا لم يكن المبلغ الذي ستسمح به السلطات الضريبية ك         . ضريبة مؤجلة 

على سبيل المثـال،    . وفرة في نهاية الفترة    المعلومات المت  أساسينبغي  تقديره على     سمعلوم في نهاية الفترة،     

 أسـهم  في الفترات المستقبلية يعتمد على سـعر         إقتطاعإذا كان المبلغ الذي ستسمح به السلطات الضريبية ك        

 المنشأة  أسهم ينبغي أن يرتكز على سعر       قتطاعالمنشأة في تاريخ مستقبلي، فإن قياس الفرق المؤقت القابل لإل         

  .في نهاية الفترة
 

 الضريبي المـستقبلي    قتطاعأو اإل ( الضريبي   قتطاعأ، يمكن أن يختلف مبلغ اإل     ٦٨كما هو ملحوظ في الفقرة       ج٦٨
 ٥٨وتقتضي الفقرة   . عن مصروف التعويض التراكمي ذو العالقة     ) ب٦٨ للفقرة   وفقاًالمقدر، الذي يتم قياسه     

 فـي ربـح أو      هماإنـدماج و  بالضريبة الحالية والمؤجلة كدخل أو مصروف      اإلعترافمن المعيار ضرورة    
 به في نفس    اإلعترافمعاملة أو حدث يتم     ) أ: خسارة الفترة  فيما عدا إلى الحد الذي تنشأ فيه الضريبة من             

 قتطاعوإذا تجاوز مبلغ اإل   .  األعمال إندماجأو من   )  ب خارج الربح أو الخسارة أو    الفترة أو في فترة مختلفة      
مبلغ مصروف التعويض التراكمي ذي العالقة، فإن هذا        ) بلي المقدر  الضريبي المستق  قتطاعأو اإل (الضريبي  

.  ببند حقـوق ملكيـة     أيضاً الضريبي ال يرتبط فقط بمصروف التعويض وإنما يرتبط          قتطاعإليشير إلى أن ا   
 بالزيادة في الضريبة الحالية أو المؤجلة ذات العالقة بشكل مباشـر فـي              اإلعترافوفي هذه الحالة، ينبغي     

  .لكيةحقوق الم
  

  

  العرض
  

  

  ات الضريبية لتزاماإلاألصول و
  

 ] إلغائها تم [ ٦٩
 

  ] إلغائها تم [ ٧٠
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  التقاص
ية الجارية، ات الضريبلتزاماإليجب أن يقوم المشروع بإجراء مقاصة بين األصول الضريبية الجارية و ٧١

  -:فقط إذا كان المشروع

  و؛ صاحب حق قابل للتطبيق إلجراء المقاصة للمبالغ المعترف بها  )أ (

  . معاً في نفس الوقتلتزاماإل وتسديد األصل الصافي، أو تحقيق أساسينوي إما السداد على   )ب (

 

نه يتم إجراء أيعترف بها وتقاس بشكل منفصل إال ات الضريبية الجارية لتزاماإلرغم أن األصول و ٧٢
 المالية في معيار  على معايير مشابهة لتلك الموضوعة لألدواتبناءاً بيان المركز الماليالمقاصة بينها في 
 الضريبي الجاري األصليكون عادة للمشروع حق قانوني في إجراء التقاص بين . ٣٢المحاسبة الدولي 

 الضريبي الجاري عندما يعود لضرائب دخل فرضت من قبل نفس السلطة الضريبية وتكون لتزاماإلمع 
  .واحد) صافي( مبلغ إستالمالسلطة الضريبية تسمح بدفع أو 

 
ائم المالية الموحدة، يمكن إجراء مقاصة ألصل ضريبي جاري إلحدى المشاريع في المجموعة ضد في القو ٧٣

 ضريبي جاري لمشروع آخر في المجموعة إذا، وفقط إذا، كان للمشروع حق قانوني إلجراء أو إلتزام
دد  ويساألصلأو يستلم هذا المبلغ الصافي أو يسترد يجري  مبلغ صافي وينوي المشروع أن إستالم

  . معاً في نفس الوقتلتزاماإل
  
فقط  ات الضريبية المؤجلة،لتزاماإلوالجارية يجب أن يجري المشروع مقاصة بين األصول الضريبية  ٧٤

  -:إذا

ات الضريبية لتزاماإلوالجارية كان للمشروع حق قانوني بإجراء مقاصة لألصول الضريبية   )أ (
  و؛ الجارية

ت الضريبية المؤجلة تعود لضرائب دخل مفروضة من التزاماإلكانت األصول الضريبية المؤجلة و  )ب (
  -:نفس سلطات الضرائب إما على

   أو؛نفس المشروع الخاضع للضريبية )١(
ات الضريبية الجارية واألصول لتزاماإلمشاريع مختلفة خاضعة للضريبة تنوي إما سداد  )٢(

ي نفس ات معاً فلتزاماإل الصافي، أو تحقيق األصول وسداد أساسالضريبية الجارية على 
 مبالغ هامة من إستردادالوقت، في كل فترة مستقبلية من المتوقع أن يجري سداد أو 

  .ات الضريبية المؤجلةلتزاماإلاألصول و

 
 كل فرق مؤقت، يتطلب هذا المعيار من المشروع إنعكاسلتجنب الحاجة لوضع جداول مفصلة لتوقيت  ٧٥

بي المؤجل لنفس الوحدة الضريبية إذا، وفقط  الضريلتزاماإل الضريبي المؤجل ضد األصلالمقاصة بين 
إذا، كانا يعودان لضرائب دخل مفروضة من نفس السلطة الضريبية وللمشروع حق قانوني في المقاصة 

  .ات الضريبية الجاريةلتزاماإلبين األصول الضريبية الجارية مع 
 
في لبعض الفترات وليس في حاالت نادرة قد يكون للمشروع حق قانوني للمقاصة ونية للسداد بالصا ٧٦

في مثل هذه الظروف النادرة، قد يتطلب األمر إعداد جداول مفصلة للتأكد بشكل موثوق فيما إذا . ألخرى
 الضريبي لمشروع خاضع للضريبة سينتج عنه زيادة في المدفوعات الضريبية في نفس الفترة لتزاماإلكان 

ضع للضريبة تخفيض للمدفوعات من قبل ذلك  الضريبي المؤجل لمشروع آخر خااألصلالتي سينتج عن 
  .المشروع الثاني الخاضع للضريبة
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  مصروف الضريبة 
  

  الضريبة المتعلق بالربح أو الخسارة من النشاطات العادية ) دخل(مصروف 

بيان الدخل الضريبة المتعلق بالربح أو الخسارة من النشاطات العادية في ) دخل(يجب عرض مصروف  ٧٧
 .الشامل

  
 من ٨١إذا قامت المنشأة بعرض مكونات الربح أو الخسارة في بيان دخل منفصل كما هو مذكور في الفقرة    أ٧٧

، فعليها عرض )٢٠٠٧ في عام تعديلهكما تم " (عرض البيانات المالية "١معيار المحاسبة الدولي 
  .  البيان المنفصلالضريبي المرتبط بالربح أو الخسارة من النشاطات العادية في ذلك) الدخل(المصروف 

  

  ات أو األصول الضريبية األجنبية المؤجلةلتزاماإلفروق الصرف من 

 بفروق صرف محددة كدخل أو مصروف ولكن ال يحدد اإلعتراف ،٢١يتطلب معيار المحاسبة الدولي  ٧٨
، لذلك عندما يعترف بفروق الصرف من األصول أو  الشاملأين يجب أن تعرض في بيان الدخل

 فإنه يمكن تصنيف هذه الفروق كمصروف  الشامللضريبية األجنبية المؤجلة في بيان الدخلات التزاماإل
  .ضريبي مؤجل إذا كان ذلك العرض يعتبر أكثر فائدة لمستخدمي البيانات المالية) دخل(

 

  اإلفصاح

  .الضريبة) دخل(يجب اإلفصاح بشكل منفصل عن مكونات مصروف  ٧٩
  

  -: الضريبة ما يلي)دخل( مكونات مصروف تندمجيمكن أن  ٨٠

  ؛الضريبة الجاري) دخل(مصروف   )أ (

  ؛أي تعديالت معترف بها في الفترة عن ضريبة جارية من فترات سابقة  )ب (

  ؛ الفروق المؤقتةإنعكاسالضريبة المؤجل الذي يعود إلى نشوء و) دخل(مبلغ مصروف   )ج (

ض الضريبة المؤجل الذي يعود لتغيرات في معدالت الضريبة أو فر) دخل(مبلغ مصروف   )د (
  ؛ضرائب جديدة

مبلغ المنفعة الناشئ عن خسائر ضريبية غير معترف بها سابقاً أو خصومات ضريبية أو فرق )   هـ(    
  ؛مؤقت لفترة سابقة مستخدمة لتخفيض مصروف الضريبة الجاري

مبلغ المنفعة من خسائر غير معترف بها سابقاً أو خصومات ضريبية أو فرق مؤقت لفترة سابقة   )و (
  ؛ فيض مصروف الضريبة المؤجلمستخدمة لتخ

 تخفيض سابق ألصل ضريبي مؤجل إنعكاسمصروف الضريبة المؤجل الناشئ عن تخفيض أو   )ز (
   و؛٥٦بموجب الفقرة 

الضريبة الذي يعود إلى تلك التغيرات في السياسات المحاسبية واألخطاء ) دخل(مبلغ مصروف   )ح (
رة بموجب المعالجة البديلة المسموح بها ية المشمولة في تحديد صافي الربح أو الخسارة للفتساساأل

  .وذلك لعدم إمكانية حسابها للفترات السابقة ٨في معيار المحاسبة الدولي
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  -: اإلفصاح عما يلي بشكل منفصلأيضاًيجب  ٨١

 ( جمالي الضريبة الجارية أو المؤجلة التي تعود لبنود حملت أو أضيفت لحساب حقوق المالكينإ  )أ (
 ؛  أ٦٢أنظر الفقرة 

 ومعيار ٦٢أنظر الفقرة (مبلغ الضريبة المؤجلة المرتبط بكل مكون للدخل الشامل اآلخر )  أ ب(
  ؛))٢٠٠٧كما تم تعديله في عام  (١المحاسبة الدولي 

  ؛] تم إلغائها[  )ب (

الضريبة والربح المحاسبي في إحدى أو كال الشكلين ) دخل(شرح للعالقة بين مصروف   )ج (
  -:التاليين

الضريبة وناتج ضرب الربح المحاسبي بمعدل ) دخل(مطابقة رقمية بين مصروف  )١(
الضريبة ) معدالت( معدل إحتساب أساسالضريبة المطبقة ،مفصحاً كذلك عن ) بمعدالت(

    أو؛المطبقة

مطابقة رقمية بين متوسط معدل الضريبة الفعلي ومعدل الضريبة المطبق، مفصحاً كذلك  )٢(

  . معدل الضريبة المطبقإحتساب أساسعن 

  ؛الضريبة المطبقة بالمقارنة مع الفترة المحاسبية السابقة) معدالت(ات في معدل شرح للتغير  )د (

ير غ، والخسائر الضريبية قتطاعللفروق المؤقتة القابلة لإل)  إن وجدنتهاءإلوتاريخ ا(مبلغ   )هـ(    

المستخدمة، الخصومات الضريبية غير المستخدمة والتي لم يعترف بأصل ضريبي مؤجل عنها 

  ؛ المركز الماليبيانفي 

ات في المنشآت التابعة والفروع، والمنشآت ستثماراإلالمبلغ اإلجمالي للفروق المؤقتة المتعلقة ب  )و (

ات ضريبية مؤجلة عنها إلتزامالزميلة، والحصص في المشاريع المشتركة التي لم يعترف ب

  ؛)٣٩ الفقرة أنظر(

ستخدمة والخصومات ة غير الميبخصوص كل فرق مؤقت وكل نوع من الخسائر الضريب  )ز (

  -:الضريبية غير المستخدمة

 لكل بيان المركز الماليات الضريبية المؤجلة المعترف بها في لتزاماإلمبلغ األصول أو  )١(

  ؛ وفترة معروضة

، إذا لم يكن الربح أو الخسارةمبلغ الدخل أو المصروف الضريبي المؤجل المعترف به في  )٢(

  .بيان المركز الماليترف بها في هذا واضحاً من التغيرات في المبالغ المع

  :مصروف الضريبة الذي يعود إلى ،بخصوص العمليات غير المستمرة  )ح (

  و؛ ستمرارإلمكسب أو خسارة عدم ا )١(

مع المبالغ المقابلة  الربح أو الخسارة من النشاطات العادية للعمليه غير المستمرة للفترة، )٢(

  ؛ ولكل فترة ماضية معروضة

ت أو أعلنت قبل إقترح لمساهمي المنشأة التي سهمعلى أرباح األمبلغ ضريبة الدخل المترتب   )ط (

 . في البيانات المالية إلتزامكالتصريح بإصدار البيانات المالية ولكنها غير معترف بها 
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إذا تسبب إندماج األعمال التي تكون فيه المنشأة هي المنشأة المشترية بتغير في المبلغ المعترف   )ي (

  ؛ و، قيمة ذلك التغيير)٦٧أنظر الفقرة ( قبل اإلستمالك به ألصلها الضريبي المؤجل

إذا لم يتم اإلعتراف بالمنافع الضريبية المؤجلة المستملكة في إندماج األعمال في تاريخ اإلستمالك   )ك (

ولكن تم اإلعتراف بها بعد تاريخ اإلستمالك، وصف للحدث أو التغيير في الظروف التي تسببت 

  .ة المؤجلةباإلعتراف بالمنافع الضريبي

عتراف به إليجب على المشروع أن يفصح عن المبلغ الضريبي المؤجل وعن طبيعة األدلة الداعمة ل ٨٢

  -:وذلك، عندما

 الضريبي المؤجل معتمداً على األرباح الضريبية المستقبلية الزائدة عن األصل إستخداميكون   )أ (

   و؛ فروق ضريبية مؤقتة موجودةإنعكاساألرباح الناشئة من 

لمشروع قد عانى من خسائر أما في الفترة الجارية أو الفترة السابقة لدى السلطة يكون ا  )ب (

 . الضريبي المؤجلاألصلالضريبية التي يمت إليها 
  

 أ يجب على المنشأة اإلفصاح عن طبيعة ضريبة الدخل المحتملة التي  ٥٢في األحوال المبينة في الفقرة  أ٨٢

إضافة إلى ذلك يجب على المنشأة اإلفصاح عن مبالغ  لمساهميها سهمقد تترتب على دفع أرباح األ

 وما إذا كان هناك أية ضريبة دخل محتملة من غير عملياًضرائب الدخل المحتملة التي يمكن تحديدها 

 .عملياًالممكن تحديدها 

  ]  تم إلغائها[ ٨٣

ا كانت العالقة مستخدمي البيانات المالية على فهم ما إذ) ج( ٨١تساعد اإلفصاحات المطلوبة في الفقرة  ٨٤

الضريبة والربح المحاسبي غير عادية وكذلك لفهم العوامل الهامة التي يمكن أن ) دخل(بين مصروف 

الضريبة والربح ) دخل(يمكن أن تتأثر العالقة بين مصروف . تؤثر على تلك العالقة في المستقبل

 عند تحديد الربح قتطاعلة لإلالمحاسبي بعوامل مثل الدخل المعفي من الضريبة، والمصروفات غير القاب

  .وتأثير الخسائر الضريبية وتأثير معدالت الضريبة األجنبية ،)الخسارة الضريبية(الضريبي 

 

الضريبة والربح المحاسبي، يستخدم المشروع المعدل الضريبي ) دخل(في شرح العالقة بين مصروف  ٨٥

وغالباً ما يكون المعدل األكثر . اليةالمطبق الذي يعطي افضل معلومات مفيدة لمستخدمي البيانات الم

معنى هو معدل الضريبة المحلي في البلد الذي يقيم فيه المشروع، وذلك بتجميع المعدل المطبق للضرائب 

الوطنية مع المعدالت المطبقة على الضرائب المحلية المحسوبة على مستويات مماثلة تقريباً من الربح 

 ضريبية، يمكن أن يكون إختصاصلمشروع يعمل تحت عدة مناطق ولكن بالنسبة  .الضريبية) الخسارة(

المثال التالي  .إختصاص المعدل المحلي في كل منطقة إستخداممن المفيد أكثر تجميع تسويات منفصلة ب

 . معدل الضريبة المطبق على عرض التسوية الرقميةإختياريوضح كيف يؤثر 
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  ٨٥مثال يوضح فقرة رقم   

 

 وفي  )١٩×١في  ٢,٠٠٠( ١٥٠٠) البلد أ( مشروع ربح محاسبي في منطقتها الضريبية  حقق١٩×٢في عام 

%. ٢٠وفي البلد ب % ٣٠إن معدل الضريبة في البلد أ هو ). ١٩×١في  ٥٠٠( ١٥٠٠٠البلد ب

  .في البلد أ) ١٩×١ في ٢٠٠(١٠٠ لغايات الضريبة قتطاعوالمصروفات غير المقبولة لإل
 :للوصول إلى معدل الضريبة المحليفيما يلي مثال على التسوية 

  

                                                                   ١٩×٢            ١٩×١  
  ٣,٠٠٠    ٢,٥٠٠     الربح المحاسبي                                         

  ٩٠٠               ٧٥٠    %                           ٣٠الضريبة بالمعدل المحلي
  التأثير الضريبي للمصروفات غير المقبولة 

  ٣٠                        ٦٠            للغايات الضريبة   قتطاعلإل
  )١٥٠    (         )         ٥٠(    تأثير معدالت الضريبة األقل في البلد ب                     

  ٧٨٠                      ٧٦٠                     مصروف الضريبة                             
  

فيما يلي مثال على تسوية معدة من خالل جمع التسويات المنفصلة لكل منطقة ضريبية على المستوى 
تحت هذه الطريقة فإن تأثير الفروق بين معدل الضريبة المحلي على المشروع معد التقرير ومعدل .الوطني

ناطق الضريبية األخرى ال يظهر كبند مستقل في التسوية وقد يحتاج المشروع إلى الضريبة المحلي في الم
 مناقشة تأثير التغيرات الهامة في معدالت الضريبة،أو مزيج األرباح المكتسبة في المناطق الضريبية المختلفة،

  ).د( ٨١الضريبة المطبقة كما هو مطلوب بالفقرة ) معدالت(وذلك من اجل شرح التغيرات في معدل 
  ٣,٠٠٠                   ٢,٥٠٠             الربح المحاسبي                                  

  ٧٥٠                      ٧٠٠   الضريبة بالمعدالت المحلية المطبقة على األرباح في البلد 
            قتطاعالتأثير الضريبي للمصروفات غير المقبولة لإل

 ٣٠                     ٦٠            ية                                       للغايات الضريب
  

 ٧٨٠                     ٧٦٠              مصروف الضريبة                                   
 

 .الضريبي مقسوماً على الربح المحاسبي) الدخل(متوسط معدل الضريبة الفعلي يساوي المصروف  ٨٦
  

ات الضريبية المؤجلة غير المعترف به والناشئ عن لتزاماإل مبلغ إحتسابغالباً ما يكون من غير العملي  ٨٧

 أنظر(ات في المنشآت التابعة، والفروع والمنشآت الزميلة والحصص في المشاريع المشتركة ستثماراإل

ية ساسجمالي للفروق المؤقتة األ، لذلك يتطلب هذا المعيار من المشروع اإلفصاح عن المبلغ اإل)٣٩الفقرة 

 يشجع المعيار عملياًومع هذا، عندما يكون . ات الضريبية المؤجلةلتزاماإلوال يتطلب اإلفصاح عن 

ات الضريبية المؤجلة ألن مستخدمي البيانات لتزامالمشاريع على اإلفصاح عن المبالغ غير المعترف بها لإل

  .قد يجدون هذه المعلومات مفيدة
  

  

 سهم أ أن تفصح المنشأة عن طبيعة ضريبة الدخل المحتملة التي ستنجم من دفع أرباح األ٢٨لفقرة تتطلب ا أ٨٧

لمساهميها، وتقوم المنشأة باإلفصاح عن المالمح الهامة ألنظمة ضريبة الدخل والعوامل التي ستؤثر على 

  .سهممبلغ ضريبة الدخل المترتبة على أرباح األ
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 األحيان حساب إجمالي مبلغ ضريبة الدخل المحتملة التي ستنجم من دفع قد ال يكون من العملي في بعض ب٨٧
 للمساهمين، وقد تكون هذه الحالة على سبيل المثال التي يكون فيها للمنشأة عدد كبير من سهمأرباح األ

 حتى في هذه الحاالت قد يكون من الممكن تحديد بعض أجزاء إجمالي أنهالشركات التابعة األجنبية، على 
م وبعض شركاتها التابعة ألمبلغ بسهولة، فعلى سبيل المثال في مجموعة شركات موحدة قد تكون الشركة اال

قد دفعت ضرائب دخل بمعدل أعلى على األرباح غير الموزعة، وتكون على علم بالمبلغ الذي سيتم رده 
 هذه الحالة يتم اإلفصاح  مستقبلية للمساهمين من األرباح المجمعة المحتفظ بها، وفيأسهمعند دفع أرباح 

عن هذا المبلغ القابل للرد ، وإذا كان األمر منطبقا تقوم المنشأة كذلك باإلفصاح عن وجود مبالغ ضريبة 
م، إذا وجدت أل، وفي البيانات المالية المنفصلة للشركة اعملياًدخل إضافية محتملة ليس من الممكن تحديدها 

  .م المحتفظ بهاأللة بعائدات الشركة ايتعلق اإلفصاح عن ضريبة الدخل المحتم
  

 تقديم افصاحات تتعلق أيضاًب قد يطلب منها ٨٢فصاحات في الفقرة إلالمنشأة التي يطلب منها تقديم ا ج٨٧
ات في شركات تابعة وفروع وشركات زميلة أو مصالح في مشاريع إستثماربالفروقات المؤقتة المتعلقة ب

 عند تحديد المعلومات التي سيتم اإلفصاح عتبارإلاخذ ذلك في امشتركة، وفي هذه الحاالت على المنشأة 
 أ، فعلى سبيل المثال قد يطلب من المنشأة اإلفصاح عن إجمالي مبلغ الفروقات ٨٢عنها بموجب الفقرة 
 ضريبية مؤجلة اتإلتزامب لها اإلعترافات في الشركات التابعة التي لم يتم ستثماراإلالمؤقتة المرتبطة ب

فقد تكون هناك مبالغ ضريبية دخل ) ٨٧ الفقرة أنظر(، واذا كان غير المعترف بها )و (٨١قرة  الفأنظر(
  . متعلقة بهذه الشركات التابعةعملياً من غير الممكن تحديدها سهمألمترتبة على ارباح ا

 

المخصصات " ٣٧ بموجب معيار المحاسبة الدولي ةمحتمليفصح المشروع عن أي مكاسب أو خسائر  ٨٨
، على سبيل المحتملة األصول والمحتملةات لتزاماإليمكن أن تنشأ . "المحتملة األصول ات وزاملتاإلو

وعلى نحو مشابه، فعند تغير معدالت الضريبة أو . المثال، عن خالفات قائمة مع السلطات الضريبية
ثير هام لهذه ، فإن المشروع يفصح عن أي تأفترة إعداد التقاريرقوانين الضريبة أو اإلعالن عنها بعد 

        ١٠ معيار المحاسبة الدولي أنظر (ات الضريبية الجارية والمؤجلةلتزاماإلالتغيرات على األصول و
  )."فترة إعداد التقاريراألحداث بعد  "

  

 النفاذتاريخ 
  

 أو ١٩٩٨ يناير ١يطبق معيار المحاسبة الدولي هذا على البيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ في  ٨٩
إذا قام مشروع بتطبيق هذا المعيار على بيانات . ٩١ عدا كما تم تحديده في الفقرة ، فيمابعد ذلك التاريخ

الً من  فعليه اإلفصاح عن حقيقة تطبيق هذا المعيار بد١٩٩٨ يناير ١مالية تغطي الفترات التي تبدأ قبل 
  .١٩٧٩ عليه في عام  المصادق"المحاسبة عن ضرائب الدخل" ١٢معيار المحاسبة الدولي 

 

 المصادق عليه في عام "ضرائب الدخل المحاسبة عن " ١٢يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي  ٩٠
١٩٧٩. 

 

 نافذة ٥٠، ٣ وحذف الفقرتين ج،٨٧ ،ب٨٧أ، ٨٧أ، ٨٢، )ط(٨١، )أ(٦٥ب، ٥٢أ، ٥٢تصبح الفقرات  ٩١

 أو بعد هذا التاريخ، ٢٠٠١يناير ١تي تبدأ في التي تغطي الفترات ال *المفعول للبيانات المالية السنوية

بكر على البيانات المالية ألبكر، وإذا اثر التطبيق األوتشجع لجنة معايير المحاسبة الدولية على التطبيق ا

 .فإنه يجب على المنشأة اإلفصاح عن هذه الحقيقة

                                                           
، وتشير ١٩٩٨ مع لغة أكثر صراحة لكتابة تواريخ فعالة تم تبنيها في عام تمشياً" البيانات المالية السنوية" إلى ٩١تشير الفقرة  *

 ".البيانات المالية" إلى ٨٩الفقرة 
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مستخدمة في المعايير المصطلحات ال) ٢٠٠٧كما تم تعديله في عام  (١عدل معيار المحاسبة الدولي  ٩٢

 ٦٥ و٦٣ و٦٢ و٦٠ و٨٥ و٥٢ و٢٣وإضافة لذلك، عدل المعيار الفقرات . الدولية إلعداد التقارير المالية

ويجب على المنشأة تطبيق هذه التعديالت على الفترات . أ٧٧أ و٦٢أ و٦١ وأضاف الفقرات ٨١ج و٦٨و

 ١المنشأة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي وإذا قامت .  أو بعد ذلك٢٠٠٩ يناير ١السنوية التي تبدأ في 

  . لفترة سابقة، فينبغي تطبيق التعديالت على تلك الفترة السابقة) ٢٠٠٧كما تم تعديله في عام (

  

كما تم تعديله  (٣ بأثر رجعي من تاريخ نفاذ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ٦٨يتم تطبيق الفقرة  ٩٣

  .األصول الضريبية المؤجلة المستملكة في إندماج األعمالعلى اإلعتراف ب) ٢٠٠٨في عام 

  

لذلك، يجب على المنشآت عدم تعديل محاسبة عمليات إندماج األعمال السابقة إذا لم تلبي المنافع الضريبية  ٩٤

معايير اإلعتراف المنفصل كما في تاريخ اإلستمالك، ويتم اإلعتراف بها بعد تاريخ اإلستمالك، إال إذا تم 

اف بالمنافع خالل فترة القياس ونتجت عن معلومات جديدة حول الحقائق والظروف التي كانت اإلعتر

ويتم اإلعتراف في الربح أو الخسارة بالمنافع الضريبية األخرى المعترف . موجودة في تاريخ اإلستمالك

  ). أو إذا اقتضى هذا المعيار ذلك، خارج الربح أو الخسارة(بها 

  

 وأضاف ٦٧ و٢١الفقرات ) ٢٠٠٨كما تم تعديله في عام  (٣إلعداد التقارير المالية عدل المعيار الدولي  ٩٥

ويجب على المنشأة تطبيق ذلك التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في ). ك(و) ي(٨١أ و٣٢الفقرات 

كما تم  (٣ وإذا قامت المنشأة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية.  أو بعد ذلك٢٠٠٩ يوليو ١

  .لفترة سابقة، فينبغي تطبيق التعديالت على تلك الفترة السابقة) ٢٠٠٨تعديله في عام 
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  أالملحق 
  

  أمثلة على الفروقات المؤقتة

  .١٢  معيار المحاسبة الدولية  مناًهذا الملحق توضيحي فقط وال يمثل جزء
  

  أمثلة لظروف ينشأ عنها فروقات خاضعة للضريبة  .أ 

  . ضريبي مؤجلإلتزامجميع الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة تؤدي إلى 
  

  الربح أو الخسارةعمليات تؤثر على  
 الزمني ولكن ستحقاقإل اأساسه ودخل في الربح المحاسبي على إستحقاق بعد موعد إستلمفائدة إيراد  ١

  . النقديساسدخل في الربح الضريبي على األ
  

إيراد مبيعات بضائع دخل في الربح المحاسبي عند تسليم البضائع ولكن دخل في الربح الضريبي عندما  ٢
 مرتبط قتطاعإللفرق قابل  أيضاً، هناك  الحقا٣ً بكما تم شرحه في: مالحظة( . الثمنإستالمتم 

  ). بالمخزون ذو العالقة
  

  . لألغراض الضريبيةاألصل إستهالكتعجيل  ٣
  

ها في الفترة التي يتم إقتطاع بينما يتم  بيان الدخل الشاملرسملة تكاليف التطوير وإطفائها من خالل ٤
  .تكبدها فيها لتحديد الربح الضريبي

  

 النقدي في تحديد الربح الضريبي في الفترات الجارية ساسلمدفوعة مقدماً على األ المصاريف اإقتطاع ٥
  .أو الفترات السابقة

  

  بيان المركز الماليعمليات تؤثر على 
 لألغراض الضريبية عند بيع إقتطاع لألغراض الضريبية وعدم توفر أي األصل إستهالك إقتطاععدم  ٦

 الضريبي المؤجل لتزاماإل بعتراف من المعيار تمنع اإل)ب (١٥فقرة : مالحظة (.  أو تجريدهاألصل
 ).  من المعيار٢٢ من خالل ضم أعمال ، أنظر كذلك الفقرة األصلالناتج عن ذلك إالّ إذا تم تملك 

  

، ناقصاً تكاليف )ستحقاقالتي تساوي المبلغ المستحق بتاريخ اإل(تسجيل المقترض بالمتحصالت المستلمة  ٧
ه من تكاليف العملية في الربح إطفاءم زيادة القيمة المسجلة للقرض بمقدار ما يتم فيما بعد يت. العملية

 بالقرض فيها عتراف تكاليف العملية لألغراض الضريبية في الفترة التي يتم اإلإقتطاعويتم . المحاسبي
ه قتطاعإ الفرق المؤقت الخاضع للضريبة هو مبلغ تكاليف العملية الذي تم )١ (:مالحظات (. ألول مره

 المبلغ المتجمع المطفأ في الربح ناقصاً في تحديد الربح الضريبي للفترة الجارية أو للفترات السابقة،
 في الفقرة ستثناءفإن اإل  األولي بالقرض يؤثر على الربح الضريبي،عتراف بما أن اإل)٢(المحاسبي، و

 ).ريبي المؤجل الضلتزاماإلوعليه يعترف المقترض ب. من المعيار ال ينطبق) ب(١٥
  

 األولي به بصافي مبلغ المتحصالت ناقصاً تكاليف العملية، ويتم عترافقياس القرض الدائن عند اإل ٨
 تكاليف العملية في تحديد الربح إقتطاع تكاليف العملية بالربح المحاسبي خالل حياة القرض ال يتم إطفاء

الفرق المؤقت ) ١: (مالحظات(. و السابقةالضريبي سواء في الفترة الحالية أو الفترات المستقبلية أ
ب من المعيار ١٥تمنع الفقرة ) ٢(الخاضع للضريبة هو المبلغ غير المطفأ من تكاليف العملية، و

 ). الضريبي المؤجل الناتجلتزاماإل بعترافاإل
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خصم عن طريق ) على سبيل المثال سند قابل للتحويل( في األداة المالية المركبة لتزاماإلقياس عنصر  ٩
أنظر معيار المحاسبة ( بعد تخصيص جزء من النقدية المستلمة ستحقاقالمبلغ الواجب السداد عند اإل

الخسارة ( الخصم عند تحديد الربح الضريبي إقتطاعال يتم ). "العرض: األدوات المالية"  ٣٢الدولي 
   ).الضريبية

  

  تعديالت القيم العادلة وإعادة التقييم

بالقيمة العادلة التي تزيد عن التكلفة وال يتم إجراء لية أو الممتلكات المستمرة  المااألصولتسجيل يتم  ١٠
 .تعديل مماثل لألغراض الضريبية

 

بموجب المعالجة البديلة المسموح بها في معيار (يعيد المشروع تقييم الممتلكات والمصانع والمعدات  ١١
تم إجراء تعديل مماثل لألغراض وال ي ،)" والمصانع والمعداتالممتلكات" ١٦المحاسبة الدولي 

المعترف بها  الضريبة المؤجلة ذات العالقة  من المعيار تتطلب تحميلأ٦١الفقرة : مالحظة( .الضريبية
  ).في بيان الدخل الشامل اآلخر

  

  ندماج األعمال والتوحيدإ 

جراء تسوية معادلة  ألصل إلى القيمة العادلة في ضم األعمال بطريقة التملك وعدم إالمرحلةزيادة القيمة  ١٢
 الضريبي المؤجل الناتج من لتزاماإل األولي، يزيد عترافعند اإل :مالحظة(. لألغراض الضريبية

  ). من المعيار٦٦ أنظر الفقرة ، أية زيادة في حصة المنشأة المشتريةالشهرة أو يخفض من 
  

رة عند التخلص من  كلفة الشهإقتطاع الشهرة في تحديد الربح الضريبي وعدم إطفاء إقتطاععدم  ١٣
  ). الضريبي المؤجل الناتجلتزاماإل بعترافمن المعيار تمنع اإل) أ(١٥فقرة : مالحظة(األعمال 

  

حذف الخسائر غير المتحققة الناشئة عن العمليات ضمن المجموعة من خالل إدخالها في المبلغ المسجل  ١٤
  .للمخزون أو الممتلكات والمصانع والمعدات

  

ة للمنشآت التابعة والفروع الزميلة والمشاريع المشتركة في األرباح المدورة شمول األرباح المدور ١٥
الفقرة : مالحظة(الموحدة ولكن يستحق دفع ضريبة الدخل إذا تم توزيع األرباح للمشروع معد التقرير 

ر أو  الضريبي المؤجل الناتج إذا كانت المنشأة األم أو المستثملتزاماإل بعتراف من المعيار تمنع اإل٣٩
 الفرق المؤقت ويكون من المحتمل أن الفرق إنعكاسالمشارك بالمشاركة قادر على التحكم في توقيت 

  ).المؤقت لن ينعكس في المستقبل المنظور
  

ات في المنشآت التابعة األجنبية والفروع والمنشآت الزميلة أو الحصص في الشركات ستثمارتأثر اإل ١٦
قد يكون هناك فرق مؤقت ) ١(مالحظات (. سعار العمالت األجنبيةاألجنبية بالمشاركة بالتغيرات في أ

 لتزاماإل بعتراف من المعيار تمنع اإل٣٩الفقرة ) ٢(، وقتطاعخاضع للضريبة أو فرق مؤقت قابل لإل
الضريبي المؤجل الناتج إذا كانت المنشأة األم أو المستثمر أو المشارك بالمشاركة قادر على التحكم في 

  ). الفرق المؤقت ويكون من المحتمل أن الفرق المؤقت لن ينعكس في المستقبل المنظورإنعكاستوقيت 
  

قيام المشروع بالمحاسبة في عملته عن تكلفة األصول غير النقدية لعملية أجنبية تعتبر مكملة لعمليات  ١٧
. جنبيةالمشروع معد التقرير ولكن الربح أو الخسارة الضريبية للعملية األجنبية تحدد بالعملة األ

عندما يكون ) ٢( ،قتطاعقد يكون هناك فرق ضريبي مؤقت أو فرق مؤقت قابل لإل) ) ١: (مالحظات(
 الضريبي المؤقت الناتج، ألنه يعود إلى أصول لتزاماإلهناك فرق ضريبي مؤقت،فإنه يعترف ب

 ٤١فقرة (األجنبية  المشروع معد التقرير في تلك العملية إستثمارات العملية األجنبية وليس إلى إلتزامو
  ). من المعيار٥٨أنظر الفقرة  يجري تحميل الضريبة المؤجلة في قائمة الدخل،) ٣(، و)من المعيار
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  التضخم المرتفع
أنظر معيار  (بنهاية فترة إعداد التقاريرإعادة بيان األصول غير النقدية بموجب وحدة القياس الجارية  ١٨

دون إجراء تسوية معادلة ) " اإلقتصاديات ذات التضخم المرتفعالتقرير المالي في" ٢٩المحاسبة الدولي 
إذا ) ٢(و ، المعترف بها في الربح أو الخسارةالضريبة المؤجلة) ١(اإليضاحات ( .لإلغراض الضريبية

الضريبة المؤجلة اإلعتراف بتم إعادة تقييم األصول غير النقدية، إضافة إلى إعادة البيان، فيجري 
الربح الضريبة المؤجلة المتعلقة بإعادة العرض في واإلعتراف ب  في الدخل الشامللتقييمالمتعلقة بإعادة ا

  ).أو الخسارة
  
 

  قتطاعأمثلة لظروف ينشأ عنها فروقات مؤقتة قابلة لإل  .ب 
  

ولكن بعض األصول الضريبية .  ضريبي مؤجلأصل إلى قتطاعتؤدي جميع الفروق المؤقتة القابلة لإل
  . من المعيار٢٤ في الفقرة عترافيير اإلالمؤجلة قد ال تحقق معا

  
  

  الربح أو الخسارةعمليات تؤثر على 
 هذه التكاليف لتحديد إقتطاع تكاليف منافع التقاعد مع تقديم الخدمة لتحديد الربح المحاسبي وعدم إقتطاع ١

: حظةمال(الربح الضريبي حتى يقوم المشروع إما بدفع منافع التقاعد أو المساهمات لصندوق التقاعد 
مثل تكاليف كفالة المنتجات أو   مماثلة عندما تكون المصاريف األخرى،قتطاعتنشأ فروق مؤقتة قابلة لإل

  ). النقدي عند تحديد الربح الضريبيساس على األقتطاعإلالفائدة قابلة ل
  

 فترة إعداد المسموح به حتى ستهالكإلكبر من مجمع اأ في البيانات المالية األصل إستهالكمجمع  ٢
  . لغايات الضريبةالتقارير

  

 عند تسليم البضائع أو تقديم الخدمات عند نهاية فترة إعداد التقارير تكاليف المخزون المباع قبل إقتطاع ٣
كما تم : مالحظة(.  النقدية لغايات تحديد الربح الضريبيإستالمها عند إقتطاعحساب الربح المحاسبي و

  ). مؤقت متعلق بالذمة التجارية ذات العالقةضريبيهناك كذلك فرق   أعاله،٢شرحه في أ 
 

القيم القابلة للتحقق لبند من المخزون أو المبلغ القابل لإلسترداد لبند من الممتلكات والمصانع والمعدات  ٤
أقل من المبلغ المرحل في السابق ويقوم المشروع بتخفيض المبلغ المرحل لألصل، ولكن يتم تجاهل ذلك 

  .األصلبية حتى يتم بيع التخفيض لألغراض الضري
  

كمصروف عند تحديد الربح ) أو تكاليف التأسيس أو تكاليف البدء األخرى( بتكاليف البحث عترافاإل ٥
  .ها عند تحديد الربح الضريبي حتى فترة الحقةإقتطاعالمحاسبي وعدم السماح ب

  

ي الفترة الجارية أو ، ويكون قد تم شموله في الربح الضريبي فبيان المركز الماليتأجيل الدخل في  ٦
  .الفترات السابقة

  

 كدخل مؤجل ال يتم إخضاعها للضريبة في فترات بيان المركز الماليالمنحة الحكومية المدرجة في  ٧
 باألصل الضريبي المؤجل الناتج، أنظر كذلك عتراف من المعيار اإل٢٤تمنع الفقرة : مالحظة( .مستقبلية
  ). من المعيار٣٣الفقرة 
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 عادة التقييمإة العادلة وتعديالت القيم
قل من التكلفة، ولكن يتم إجراء أبالقيم العادلة والتي هي   المالية أو الممتلكات المستمرةاألصولترحل  ٨

  .تعديل مماثل لغايات الضريبة

  إندماج األعمال والتوحيد

أي من  إقتطاع بقيمته العادلة في ضم األعمال بطريقة التملك، ولكن ال يتم لتزاماإل بعترافاإل ٩
 الضريبي األصلإن : مالحظة( .المصروف المتعلق بذلك عند تحديد الربح الضريبي حتى فترة الحقة

  ). من المعيار٦٦ ،أنظر الفقرة أية زيادة في حصة المنشأة المشتريةأو  المؤجل الناتج يخفض الشهرة 
 

  ] إلغائها تم [ ١٠
  

موعة من القيم المرحلة ألصول، مثل حذف األرباح غير المتحققة الناتجة عن العمليات ضمن المج ١١
 .المخزون أو الممتلكات والمصانع والمعدات، ولكن ال يتم إجراء تعديل مماثل لغايات الضريبة

  

ات في المنشآت التابعة األجنبية والفروع أو المنشآت الزميلة أو الحصص في الشركات ستثمارتأثر اإل ١٢
قد يكون هناك فرق ) ١:(مالحظات(  .عملة األجنبيةاألجنبية بالمشاركة بالتغيرات في اسعار صرف ال

 باألصل الضريبي عتراف من المعيار تتطلب اإل٤٤فقرة ) ٢(، وقتطاعمؤقت أو فرق مؤقت قابل لإل
أن الفرق المؤقت سينعكس في المستقبل ) أ(المؤجل الناتج إلى الحد، وفقط إلى الحد الذي يكون محتمالً 

 ).ي الستخدام الفرق المؤقت ضدهسيتوفر ربح ضريب) ب(المنظور، و
  

قيام المشروع بالمحاسبة باستخدام عملتها الخاصة عن تكلفة األصول غير النقدية للعملية األجنبية التي  ١٣
تعتبر مكملة لعمليات المشروع ولكن يجري تحديد الربح الضريبي أو الخسارة الضريبية للعملية األجنبية 

عندما ) ٢( ،قتطاعضريبة أو فرق مؤقت قابل لإلت خاضع للقد يكون هناك فرق مؤق) ١: (مالحظات(
 ،فإنه يعترف باألصل الضريبي المؤجل الناتج إلى الحد الذي قتطاعيكون هناك فرق مؤقت قابل لإل

ات إلتزام الضريبي المؤجل يعود ألصول واألصليكون من المحتمل توفر ربح ضريبي كافي، ذلك ألن 
 من ٤١فقرة ( المشروع معد التقرير في تلك العملية األجنبية، إستثمارإلى العملية األجنبية نفسها، وليس 

  ). من المعيار٥٨أنظر الفقرة  يجري تحميل الضريبة المؤجلة في قائمة الدخل،) ٣(، و)المعيار
 

 مساوية لقاعدته لتزاماإلمثلة لظروف تكون فيها القيمة المرحلة لألصل أو أ  .ج 
 الضريبية

 المشروع الضريبي الجاري للفترة الجارية أو إلتزامها فعالً عند تحديد إقتطاع المصروفات المستحقة تم ١
  .فترات سابقة

  

قياس قرض دائن بالمبلغ األصلي المستلم ويكون هذا المبلغ نفس المبلغ الذي سيدفع عند السداد النهائي  ٢
  .للقرض

  

  .ق لألغراض الضريبية على اإلطالقتطاععدم قابلية المصاريف المستحقة لإل ٣
  

  .عدم إخضاع اإليراد المستحق للضريبة على اإلطالق ٤
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  ب الملحق
  

  ات والعرض حتسابإلتوضيحات عن ا
  

للمساعدة في المعايير  من المعايير، الغرض منه شرح تطبيق جزءاًهذا الملحق توضيحي فقط وال يشكل 
إلظهار التأثيرات على هذه   بيان المركز المالي وبيان الدخل الشاملتم تزويد مقتطفات من. توضيح معانيها

ال تتفق هذه المقتطفات بالضرورة مع جميع متطلبات اإلفصاح . البيانات المالية من العمليات الموصوفة أدناه
  .والعرض لمعايير المحاسبة الدولية األخرى

  

  .تفترض جميع األمثلة في هذا الملحق عدم وجود عمليات أخرى لهذه المشاريع غير تلك الموصوفة
  

  ستهالكاألصول القابلة لإل -١ل مثا
  

 ويستهلكها بطريقة القسط الثابت على عمرها اإلنتاجي المتوقع البالغ ١٠,٠٠٠يشتري مشروع معدات بقيمة 
يمكن . القسط الثابت أساسسنوياً على % ٢٥ المعدات بنسبة إستهالكإلغراض الضريبة، يتم .خمس سنين 

) صفر(في السنة  . األرباح الضريبية للخمس سنوات الماضيةتدوير الخسائر الضريبية بأثر رجعي مقابل 
  %.٤٠ ومعدل الضريبة ٥,٠٠٠كان الربح الضريبي 

  

 إحتسابلذلك يكون  .يسترد المشروع القيمة المرحلة للمعدات من خالل استخدامه في صنع البضائع للبيع
  :الضريبة الجارية على المشروع كما يلي

  السنــــة                   
             ٥   ٤   ٣   ٢  ١   

  ٢,٠٠٠   ٢,٠٠٠  ٢,٠٠٠  ٢,٠٠٠   ٢,٠٠٠                   الربح الضريبي

  ٠      ٢,٥٠٠  ٢,٥٠٠  ٢,٥٠٠   ٢,٥٠٠          لألغراض الضريبيةستهالكاإل

  ٢,٠٠٠)    ٥٠٠)  (٥٠٠)   (٥٠٠)    (٥٠٠ (          )الخسارة الضريبية(الربح الضريبي 

  ٨٠٠)     ٢٠٠)  (٢٠٠)   (٢٠٠( )   ٢٠٠(      %٤٠الضريبة الجاري بمعدل) دخل(مصروف 

  

 ألنه يسترد المنفعة من الخسارة الضريبية ٤ حتى ١يعترف المشروع بأصل ضريبي جاري في نهاية األعوام 
  ).صفر(مقابل الربح الضريبي للسنه 

 
الضريبي المؤجل الناتج والمصروف أو الدخل  لتزاماإلستكون الفروق المؤقتة المتعلقة بالمعدات واألصل أو 

  -:الضريبي المؤجل كما يلي
  لسنــــةا

              ٥  ٤  ٣  ٢  ١   
   ٠     ٢,٠٠٠  ٤,٠٠٠  ٦,٠٠٠  ٨,٠٠٠                        المبلغ المرحل

  ٠         ٠    ٢,٥٠٠  ٥,٠٠٠  ٧,٥٠٠                        القاعدة الضريبية
     ٠     ٢,٠٠٠  ١,٥٠٠  ١,٠٠٠     ٠٠٥            ريبةالفرق المؤقت الخاضع للض

  ٨٠٠     ٦٠٠     ٤٠٠     ٢٠٠        ٠           الضريبي المؤجللتزامفتتاحي لإلإلالرصيد ا
  )٨٠٠(    ٢٠٠     ٢٠٠     ٢٠٠      ٢٠٠          الضريبي المؤجل) الدخل(المصروف

  ٠  ٨٠٠     ٦٠٠      ٤٠٠      ٢٠٠          الضريبي المؤجللتزامالرصيد الختامي لإل
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 الفرق المؤقت الخاضع للضريبة إنعكاس ألن ٤ حتى ١ ضريبي مؤجل في السنوات إلتزاميعترف المشروع ب
  -:ويكون بيان دخل المشروع كما يلي. سوف يخلق دخل ضريبي في سنوات الحقة

  السنــــة

              ٥   ٤  ٣  ٢  ١  

   ٢,٠٠٠   ٢,٠٠٠   ٢,٠٠٠   ٢,٠٠٠   ٢,٠٠٠                الدخل

     ٢,٠٠٠  ٢,٠٠٠   ٢,٠٠٠   ٢,٠٠٠   ٢,٠٠٠               إستهالك

  ٠          ٠         ٠        ٠       ٠                          الربح قبل الضريبة

   ٨٠٠  )٢٠٠(      ) ٢٠٠(    )٢٠٠(   )٢٠٠(        ضريبة جاري) دخل(مصروف 

  )٨٠٠(  ٢٠٠  ٢٠٠      ٢٠٠      ٢٠٠          ضريبة مؤجل) دخل(مصروف 

    ٠  ٠          ٠        ٠      ٠         الضريبة) دخل(مجموع مصروف 

  ٠   ٠         ٠        ٠      ٠            صافي الربح للفترة
  
 

  ات الضريبية المؤجلةلتزاماإل األصول و-٢مثال 
  

 كان المعدل ضريبة الدخل في القانون ٥ي سنة ف. ٦ وسنة ٥يتعامل هذا المثال مع المشروع لفترة سنتين سنة 
  .من الربح الضريبي% ٣٥ كان معدل الضريبة على الدخل في القانون ٦في سنة  .من الربح الضريبي% ٤٠

 

  . ها لغايات الضريبةإقتطاع بالتبرعات الخيرية كمصروف عندما يتم دفعها وال يتم عترافيتم اإل
  

مشروع بأنها تنوي رفع دعوى ضدها نتيجة النبعاث الكبريت من  أبلغت السلطات المختصة ال٥في سنة 
 بمبلغ إلتزام بعتراف لم يصل للمحكمة أي أجراء ، قام المشروع باإل٦ سنة ديسمبرومع أنه حتى . مصانعها
الغرامات ال تقتطع ألغراض . مة التي يمكن أن تنشأ عن اإلجراء كأفضل تقدير للغرا٥ في سنة ٧٠٠

  .الضريبة
  

 هذه التكاليف ألغراض إقتطاعوقد تم .  تكاليف تطوير منتج جديد١,٢٥٠ تكبد المشروع مبلغ ٢ في سنة
 ٥، ولكن تم رسملتها لألغراض المحاسبية وإطفاؤها بطريقة القسط الثابت على مدى ٢الضريبة في سنة 

  .٥٠٠ كان الرصيد غير المطفأ لتكاليف تطوير هذا المنتج ٤ سنة ٣١/١٢في . سنين 
  

يعترف .  دخل المشروع في إتفاقية مع موظفيها الحاليين لتوفير منافع عناية صحية للمتقاعدين٥سنة في ال
لم يكن هناك دفعات للمتقاعدين مقابل هذه الخدمة . المشروع بتكاليف هذه الخطة مع تقديم الموظفين للخدمة

ويعتقد . يتم الدفع للمتقاعدينوتقتطع تكاليف الرعاية الصحية ألغراض الضريبة عندما . ٦و ٥في السنتين 
  . ضريبي مؤجل مقابلهأصلالمشروع أن من المحتمل أنه سيتوفر ربح ضريبي الستخدام أي 

  

سنوياً على % ١٠ القسط الثابت وبمعدل أساسسنوياً على % ٥تستهلك المباني لألغراض المحاسبية بمعدل 
 أساسسنوياً على % ٢٠راض المحاسبية بمعدل وتستهلك السيارات لألغ.  القسط الثابت لغايات الضريبةأساس

 سنة كاملة إستهالكيتم تحميل .  القسط الثابت لغايات الضريبةأساسسنوياً على % ٢٥القسط الثابت وبمعدل 
  .األصلللغايات المحاسبية في سنة تملك 
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 سنة من ٢٠لمبنى  ويقدر المشروع باقي العمر اإلنتاجي ل٦٥,٠٠٠ تم إعادة تقييم المبنى إلى ٦ سنة ١/١في 
، ولم تعدل السلطات الضريبية القاعدة ٦لم تؤثر إعادة التقييم على الربح الضريبي لسنة . تاريخ إعادة التقييم 

 من احتياطي إعادة التقييم إلى األرباح ١,٠٣٣ نقلت المنشاة ٦في سنة . الضريبية للمبنى لتعكس إعادة التقييم
 المعادل ستهالكو اإل) ٣,٢٥٠( الفعلي للمبنى ستهالك الفرق بين اإل١,٥٩٠ويمثل هذا الفرق البالغ . المدورة

 مقسومة على العمر ٣٣,٢٠٠ البالغة ٦ سنة ١/١ وهي القيمة الدفترية في ١,٦٦٠( تكلفة المبنى أساسعلى 
 الفقرة أنظر (٥٥٧، ناقصاً المبلغ الضريبي المؤجل المتعلق به البالغ ) عام٢٠اإلنتاجي المتبقي للمبنى البالغ 

  ). من المعيار٦٤
  

 
  مصروف الضريبة الجاري

  ٦سنة       ٥سنة               
  

  ٨,٧٤٠      ٨,٧٧٥            الربح المحاسبي 
  

  يضاف
  ٨,٢٥٠      ٤,٨٠٠         لألغراض المحاسبيةستهالكاإل

  ٣٥٠      ٥٠٠            تبرعات خيرية
  -        ٧٠٠           غرامة تلويث بيئة
  ٢٥٠       ٢٥٠          تكاليف تطوير منتج

   ١,٠٠٠       ٢,٠٠٠          عاية صحيةتكاليف ر
           ١٨,٥٩٠    ١٧,٠٢٥  

  
  يطرح
  )١١,٨٥٠(           )٨,١٠٠(                 لغايات الضريبةستهالكاإل

  ٦,٧٤٠      ٨,٩٢٥            الربح الضريبي
  

  ٣,٥٧٠      %٤٠مصروف ضريبة جاري بمعدل 
  ٢,٣٥٩            %٣٥مصروف ضريبة جاري بمعدل 

  

   والمعداتوالمصانعمتلكات المبالغ المسجلة للم
  

   المجموع    سيارات    مباني            التكلفة
  ٦٠,٠٠٠   ١٠,٠٠٠  ٥٠,٠٠٠        ٤ سنة ٣١/١٢الرصيد في 

  ٦,٠٠٠    -      ٦,٠٠٠         ٥إضافات في سنة 
   ٦٦,٠٠٠   ١٠,٠٠٠   ٥٦,٠٠٠       ٥ سنة ٣١/١٢الرصيد في 

   المتراكم عندستهالكإلحذف ا
  )٢٢,٨٠٠(    -  )٢٢,٨٠٠(       ٦سنة ١/١إعادة التقييم في 
  ٣١,٨٠٠    -  ٣١,٨٠٠       ٦ سنة ١/١إعادة للتقييم في 

  ٧٥,٠٠٠   ١٠,٠٠٠   ٦٥,٠٠٠        ٦ سنة ١/١الرصيد في 
  ١٥,٠٠٠   ١٥,٠٠٠    -         ٦إضافات في سنة 

            ٩٠,٠٠٠   ٢٥,٠٠٠   ٦٥,٠٠٠  
              

...يتبع  



   ١٢ معيار المحاسبة الدولي
  أمثلة توضيحية

     حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©         ١١٠٨

  يتبع ...
  

   والمعداتوالمصانعالمبالغ المسجلة للممتلكات 
  المجموع    سيارات    يمبان

  %٢٠    %٥          المتراكمستهالكاإل

  ٢٤,٠٠٠    ٤,٠٠٠   ٢٠,٠٠٠        ٤ سنة ٣١/١٢الرصيد في 

  ٤,٨٠٠    ٢,٠٠٠    ٢,٨٠٠          ٥ سنة إستهالك

  ٢٨,٨٠٠    ٦,٠٠٠   ٢٢,٨٠٠        ٥ سنة ٣١/١٢الرصيد في 

  )٢٢,٨٠٠(    -  )٢٢,٨٠٠(        ٦ سنة١/١إعادة التقييم في 

  ٦,٠٠٠    ٦,٠٠٠    -        ٦ سنة ١/١الرصيد في 

  ٨,٢٥٠    ٥,٠٠٠    ٣,٢٥٠          ٦ سنة إستهالك

  ١٤,٢٥٠   ١١,٠٠٠    ٣,٢٥٠        ٦ سنة ٣١/١٢الرصيد في 

  المبلغ المرحل
  ٣٦,٠٠٠    ٦,٠٠٠   ٣٠,٠٠٠          ٤ سنة٣١/١٢

  ٣٧,٢٠٠    ٤,٠٠٠   ٣٣,٢٠٠          ٥سنة ٣١/١٢
  

  ٧٥,٧٥٠      ١٤,٠٠٠           ٦١,٧٥٠          ٦ سنة ٣١/١٢

  

   والمعداتوالمصانعقاعدة الضريبية للممتلكات ال
  

  المجموع    سيارات    مباني            التكلفة
  

  ٦٠,٠٠٠   ١٠,٠٠٠   ٥٠,٠٠٠        ٤ سنة ٣١/١٢الرصيد في 

  ٦,٠٠٠    -    ٦,٠٠٠        ٥إضافات في سنة 

  ٦٦,٠٠٠   ١٠,٠٠٠   ٥٦,٠٠٠        ٥ سنة ٣١/١٢الرصيد في 
   ١٥,٠٠٠   ١٥,٠٠٠    -        ٦إضافات في سنة 

  ٨١,٠٠٠   ٢٥,٠٠٠  ٥٦,٠٠٠        ٦ سنة ٣١/١٢الرصيد في 

  -    %٢٥    %١٠         المتراكمستهالكإلا

  ٤٥,٠٠٠    ٥,٠٠٠  ٤٠,٠٠٠        ٤ سنة ٣١/١٢الرصيد في 

  ٨,١٠٠    ٢,٥٠٠    ٥,٦٠٠          ٥ سنة إستهالك

  ٥٣,١٠٠    ٧,٥٠٠  ٤٥,٦٠٠        ٥ سنة ٣١/١٢الرصيد في 

  ١١,٨٥٠    ٦,٢٥٠    ٥,٦٠٠          ٦ سنة إستهالك

   ٦٤,٩٥٠   ١٣,٧٥٠  ٥١,٢٠٠        ٦ سنة ٣١/١٢الرصيد في 

  القاعدة الضريبية

  ١٥,٠٠٠    ٥,٠٠٠   ١٠,٠٠٠          ٤سنة / ٣١/١٢

  ١٢,٩٠٠    ٢,٥٠٠  ١٠,٤٠٠          ٥ سنة /٣١/١٢

  ١٦,٠٥٠  ١١,٢٥٠    ٤,٨٠٠          ٦ سنة /٣١/١٢



   ١٢ معيار المحاسبة الدولي
  أمثلة توضيحية

  ١١٠٩                        حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية© 

  ٤ سنة ٣١/١٢ات الضريبية المؤجلة والمصروف لتزاماإلاألصول و
  

  الفروق المؤقتة    القاعدة الضريبية         المبلغ المرحل           
  -    ٥٠٠   ٥٠٠ ذمم مدينة

  -      ٢,٠٠٠            ٢,٠٠٠          مخزون

  ٥٠٠      -    ٥٠٠         تكاليف تطوير منتج

  -    ٣٣,٠٠٠    ٣٣,٠٠٠            اتإستثمار

  ٢١,٠٠٠    ١٥,٠٠٠    ٣٦,٠٠٠        ممتلكات ومصانع ومعدات

  ٢١,٥٠٠         ٥٠,٥٠٠    ٧٢,٠٠٠           مجموع األصول

  

  -      ٣,٠٠٠    ٣,٠٠٠       ضرائب دخل جارية مستحقة

  -      ٥٠٠     ٥٠٠              ذمم دائنة

  -      -      -          غرامات مستحقة الدفع

  -      -      -             منافع رعاية صحيةإلتزام

  -    ٢٠,٠٠٠    ٢٠,٠٠٠         دين طويلة األجل

  -      ٨,٦٠٠    ٨,٦٠٠         ئب دخل مؤجلةضرا

  -    ٣٢,١٠٠    ٣٢,١٠٠      اتلتزاماإلمجموع 

  -      ٥,٠٠٠     ٥,٠٠٠         رأس المالأسهم

  -      -      -         فائض إعادة التقييم

  -    ١٣,٤٠٠    ٣٤,٩٠٠      أرباح مدورة

  -    ٥٠,٥٠٠    ٧٢,٠٠٠  ات وحقوق المالكينلتزاماإلمجموع 

 

  ٢١,٥٠٠                  فروق مؤقتة

   ٨,٦٠٠          % ٤٠×٢١,٥٠٠     ضريبي مؤجلإلتزام

  -     -          -          ضريبي مؤجلأصل

  ٨,٦٠٠                          ضريبي مؤجلإلتزامصافي 

  



   ١٢ معيار المحاسبة الدولي
  أمثلة توضيحية

     حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©         ١١١٠

  ٥ سنة /٣١/١٢ات الضريبية المؤجلة والمصروف في لتزاماإلاألصول و
  

  قتةالمؤالفروق     القاعدة الضريبية        المبلغ المرحل        

  -      ٥٠٠      ٥٠٠      ذمم مدينة

  -      ٢,٠٠٠      ٢,٠٠٠        مخزون

  ٢٥٠      -      ٢٥٠    تكاليف تطوير منتج

  -    ٣٣,٠٠٠    ٣٣,٠٠٠      اتإستثمار

  ٢٤,٣٠٠    ١٢,٩٠٠    ٣٧,٢٠٠    ممتلكات ومصانع ومعدات

  ٢٤,٥٥٠    ٤٨,٤٠٠    ٧٢,٩٥٠      مجموع األصول

  

  -      ٣,٥٧٠      ٣,٥٧٠  ضرائب دخل جارية مستحقة

  -      ٥٠٠      ٥٠٠       ذمم دائنة

  -      ٧٠٠      ٧٠٠      غرامات مستحقة

  )٢,٠٠٠(      -      ٢,٠٠٠     منافع رعاية صحيةإلتزام

  -    ١٢,٤٧٥    ١٢,٤٧٥      دين طويل األجل

        ٩,٠٢٠      ٩,٠٢٠    مؤجلة ضرائب دخل 

  )٢٠٠٠(    ٢٦,٢٦٥    ٢٨,٢٦٥    اتلتزاماإلمجموع 

  -      ٥,٠٠٠      ٥,٠٠٠       رأس المالأسهم

  -      -       -    فائض إعادة التقييم

     ١٧,١٣٥    ٣٩,٦٨٥      أرباح مدورة

      ٤٨,٤٠٠    ٧٢,٩٥٠  حقوق المالكين/اتلتزاماإلمجموع ا

  

  )٢٢,٥٥٠(                  فروق مؤقتة

  ٩,٨٢٠            %٤٠×٢٤,٥٥٠     ضريبي مؤجلإلتزام

  )٨٠٠(          %٤٠×)٢,٠٠٠(     ضريبي مؤجلأصل

  ٩,٠٢٠                       ضريبي مؤجلإلتزامصافي 

  )٨,٦٠٠(               ضريبي مؤجل افتتاحيإلتزام:ناقص

  ضريبي مؤجل يعود إلى نشوء) دخل(مصروف 

  ٤٢٠                 الفروق المؤقتةإنعكاسو

  



   ١٢ معيار المحاسبة الدولي
  أمثلة توضيحية

  ١١١١                        حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية© 

   ٦ سنة ٣١/١٢ات الضريبة المؤجلة والمصروف في لتزاماإلاألصول و
  

  الفروق المؤقتة    القاعدة الضريبية   المبلغ المرحل        

  -      ٥٠٠      ٥٠٠      م مدينةذم

  -      ٢,٠٠٠      ٢,٠٠٠        مخزون

  -      -        -      تكاليف تطوير منتج

  -    ٣٣,٠٠٠٠    ٣٣,٠٠٠٠      اتإستثمار

  ٥٩,٧٠٠    ١٦,٠٥٠    ٧٥,٧٥٠    معداتوممتلكات ومصانع 

  ٥٩,٧٠٠    ٥١,٥٥٠    ١١١,٢٥٠      مجموع األصول
  

  -      ٢,٣٥٩      ٢,٣٥٩  ضرائب دخل جارية مستحقة

  -      ٥٠٠      ٥٠٠       م دائنةذم

  -      ٧٠٠      ٧٠٠      غرامات مستحقة

  )٣,٠٠٠(      -      ٣,٠٠٠     منافع رعاية صحيةإلتزام

  -    ١٢,٨٠٥    ١٢,٨٠٥      دين طويل األجل

  -    ١٩,٨٤٥    ١٩,٨٤٥    ضرائب دخل مؤجلة

  )٣,٠٠٠(    ٣٦,٢٠٩    ٣٩,٢٠٩    اتلتزاماإلمجموع 

  -      ٥,٠٠٠      ٥,٠٠٠       رأس المالأسهم

  -      -    ١٩,٦٣٧    فائض إعادة التقييم

      ١٠,٣٤١    ٤٧,٤٠٤      أرباح مدورة

       ٥١,٥٥٠    ١١١,٢٥٠  ات وحقوق المالكينلتزاماإلمجموع 

  

  ٥٦,٧٠٠                  فروق مؤقتة

  ٢٠,٨٩٥        %٣٥×٥٩,٧٠٠      ضريبي مؤجلإلتزام

  )١,٠٥٠(        %)٣٥×٣,٠٠٠(      ضريبي مؤجلأصل

  ١٩,٨٤٥              جل ضريبي مؤإلتزامصافي 

  )٩,٠٢٠(              فتتاحي إ ضريبي مؤجلإلتزام:ناقص

   الضريبيلتزامفتتاحي لإلإلتعديل الرصيد ا

  ١,١٢٧               %٥× ٢٢,٥٥٠ المؤجل الناتج عن تخفيض معدل الضريبة 

  )١١,١٣٠(        %٣٥×٣١,٨٠٠ ضريبة مؤجلة تعزى لفائض إعادة التقييم 

   إلى نشوءضريبة مؤجل يعود) دخل(مصروف 

  ٨٢٢                  الفروق المؤقتةإنعكاسو

  



   ١٢ معيار المحاسبة الدولي
 أمثلة توضيحية

                          حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية© ١١١٢
 

  إفصاح توضيحي 
  

  -:إن المبالغ التي يجب اإلفصاح عنها بموجب المعيار هي كما يلي
  

  )٧٩فقرة ) (دخل(األجزاء الرئيسية لمصروف الضريبة 
  

  ٦سنة     ٥سنة                   
  ٢,٣٥٩    ٣,٥٧٠            مصروف ضريبي جاري

  

  إنعكاسشوء ومصروف ضريبي مؤجل يعود لن
  ٨٢٢    ٤٢٠              الفروق المؤقتة

  

  ضريبي مؤجل ناتج عن) دخل(مصروف 
  )١,١٢٧(    -            تخفيض معدل الضريبة

  ٢,٠٥٤    ٣,٩٩٠            مصروف الضريبة
  

  ) )أ (٨١ فقرة(أو أضيفت لحقوق المالكين ة إجمالي الضريبة الجارية والمؤجلة العائدة لبنود حمل
  

  )١١,١٣٠(    -         إلعادة تقييم المبانيضرائب مؤجلة تعود
  

.  من األرباح المدورة إلى إحتياطي إعادة التقييم٦ في سنة ٥٥٧، تم نقل ضريبة مؤجلة بمبلغ باإلضافة لذلك
  . على تكلفة المبانيبناءاً المعادل ستهالكواإل الفعلي على المباني ستهالكويعود هذا للفرق بين اإل

  

  ) )ج (٨١فقرة (ضريبة والربح المحاسبي شرح العالقة بين مصروف ال
  

كال هذين . الضريبة والربح المحاسبي) دخل(يسمح هذا المعيار بطريقتين بديلتين لشرح العالقة بين مصروف 
  -:في األسفلالنموذجين موضحين 

  
) معدالت(الضريبة وحاصل ضرب الربح المحاسبي في معدل ) دخل(تسوية رقمية بين مصروف  )١(

الضريبة ) معدالت( معدل إحتساب الذي يتم بموجبه ساسقة، مع اإلفصاح كذلك عن األالضريبة المطب
  -:المطبقة

  ٦سنة     ٥سنة 
  ٨,٧٤٠    ٨,٧٧٥             الربح المحاسبي

  

  ٣,٠٥٩    ٣,٥١٠     )٥لسنة %٤٠% (٣٥الضريبة بالمعدل المطبق 
  

   قتطاعلإلثر الضريبي للمصروفات غير القابلة ألا
  -:يفي تحديد الربح الضريب
  ١٢٢    ٢٠٠            تبرعات خيرية

  -     ٢٨٠       غرامات التسبب في تلويث البيئة
  تخفيض الرصيد اإلفتتاحي للضرائب المؤجلة

  )١,١٢٧(         -          الناتج عن تخفيض معدل الضريبة
  ٢,٠٥٤    ٣,٩٩٠           مصروف الضريبة

  

ومعدل ضريبة الدخل ) ٥لسنة % ٣٥ (%٣٠معدل الضريبة المطبق هو أجمالي معدل ضريبة الدخل الوطنية 
  %.٥المحلية 



   ١٢ معيار المحاسبة الدولي
  أمثلة توضيحية

  ١١١٣                        حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية© 

  

تسوية رقمية بين متوسط معدل الضريبة الفعلي ومعدل الضريبة المطبق، مع اإلفصاح كذلك عن  )٢(
  . المعدل المطبقإحتساب أساس

  ٦سنة     ٥سنة 
                  %      %  

  ٣٥,٠    ٤٠,٠            معدل الضريبة المطبق

  : ألغراض الضريبةقتطاعلإللة األثر الضريبي للمصروفات غير القاب

  ١,٤    ٢,٣              تبرعات خيرية

  -      ٣,٢          غرامات التسبب في تلويث البيئة

  )١٢,٩(    -     تأثير تخفيض معدل الضريبة على الضرائب المؤجلة اإلفتتاحية

  مصروف الضريبة مقسوم على الربح(متوسط معدل الضريبة الفعلي 

  ٢٣,٥    ٤٥,٥              )قبل الضريبة
  

 

الدخل  ومعدل ضريبة) ٥لسنة % ٣٥% (٣٠معدل الضريبة المطبق هو إجمالي معدل ضريبة الدخل الوطنية 
  .%٥المحلية 

 
الضريبة المطبقة بالمقارنة مع الفترة المحاسبية السابقة ) معدالت(شرح للتغيرات في معدل 

  ) )د(٨١فقرة  (
  
 

  %. ٣٠إلى % ٣٥ن ، سنت الحكومة تغيير في معدل ضريبة الدخل م٦في سنة 
  

بالنسبة لكل نوع من الفروق المؤقتة وكل نوع من الخسائر الضريبية غير المستخدمة والخصومات 
  -:الضريبية غير المستخدمة

 لكل فترة بيان المركز الماليات الضريبية المؤجلة المعترف بها في لتزاماإلمبلغ األصول و )١(
  ؛معروضة

 لكل الربح أو الخسارةريبة المؤجل المعترف بها في مبلغ دخل الضريبة المؤجل أو مصروف الض )٢(
بيان المركز فترة معروضة إذا لم يكن هذا واضحاً من التغيرات في المبالغ المعترف بها في 

  .) )ز(٨١فقرة (المالي
  

  ٦سنة     ٥سنة 
  ١٠,٣٢٢    ٩,٧٢٠         المعجل لألغراض الضريبيةستهالكإلا

  

   ألغراضطاعقتات منافع رعاية صحية قابلة لإلإلتزام
  )١,٠٥٠(    )٨٠٠(            الضريبة عند دفعها فقط

  

  تكاليف تطوير منتج مقتطعة من الربح 
  -    ١٠٠            الضريبي في سنوات سابقة

  

  ١٠,٥٧٣    -            المتعلق بهاستهالكإلإعادة التقييم بعد طرح ا
  ١٩,٨٤٥    ٩,٠٢٠             مؤجل  ضريبيإلتزام

  
  

 للسنة الربح أو الخسارةضريبي المؤجل أو المصروف الضريبي المؤجل في يتضح مبلغ الدخل ال: مالحظة(
  ).بيان المركز الماليالجارية من التغيرات في المبالغ المعترف بها في 



   ١٢ معيار المحاسبة الدولي
  أمثلة توضيحية

     حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©         ١١١٤

   األعمالإندماج – ٣مثال 
  

 )أ(المشروع طفأ يو. ٦٠٠ بكلفة )ب(المشروع  أسهممن % ١٠٠ )أ(مشروع  تملك ٥ يناير سنة ١في 
 لغايات الضريبة، معدل الضريبة في منطقة السلطة طفاء سنوات، وال يقتطع هذا اإل٥ى الشهرة على مد

  %.٤٠ هو )ب(للمشروع ومعدل الضريبة في منطقة السلطة الضريبية % ٣٠ هو )أ(للمشروع الضريبية 
  

األصول  إستثناءب ()أ(المشروع ها تلكميات التي لتزاماإلتبين القائمة التالية القيمة العادلة لألصول و
 والفروق )ب(للمشروع ، وقواعدها الضريبية كما هي في المنطقة الضريبية )ات الضريبية المؤجلةلتزاماإلو

  -:المؤقتة الناتجة
  الفروق المؤقتة    القاعدة الضريبية  تكلفة التملك          
  ١١٥      ١٥٥    ٢٧٠       ومعداتومصانعممتلكات 
  -      ٢١٠    ٢١٠         ذمم مدينة
  ٥٠      ١٢٤    ١٧٤          مخزون
  )٣٠(      -    )٣٠(      ات منافع تقاعدإلتزام

  -      )١٢٠(    )١٢٠(         ذمم دائنة
  ات الممتلكةلتزاماإلألصول وتحديد ا

  ١٣٥      ٣٦٩    ٥٠٤       الضريبة المؤجلةإستثناءب
  

  

ات الضريبية لتزاماإلات منافع التقاعد وإلتزام الضريبي المؤجل الناشئ عن األصلتم إجراء مقاصة بين 

  ). من المعيار٧٤أنظر الفقرة  ( والمعدات والمخزون والمصانعؤجلة الناشئة عن الممتلكات الم

  

لذلك فإن القاعدة الضريبية . )ب(للمشروع  عن تكلفة الشهرة في منطقة السلطة الضريبية إقتطاعال يسمح بأي 

من المعيار، ) أ (١٥ة ولكن بموجب الفقر. هي ال شيء) )ب(للمشروع في منطقة السلطة الضريبية (للشهرة 

 ضريبي مؤجل للفرق المؤقت الخاضع للضريبة المتعلق بالشهرة في إلتزامعترف بأي ي ال )أ(المشروع فإن 

  .)ب(للمشروع منطقة السلطة الضريبية 
  

  -: مما يلي)ب(المشروع ه في إستثمار عن )أ(للمشروع المالية الموحدة البيانات في المرحل ويتكون المبلغ 

  ات المحددة الممتلكةلتزاماإلالعادلة لألصول والقيمة 

  ٥٠٤                ما عد الضريبة المؤجلة

  )٥٤(             %) ٤٠×١٣٥( ضريبي مؤجل إلتزام

  ٤٥٠          ات المحددة الممتلكةلتزاماإلالقيمة العادلة لألصول و

  ١٥٠            ) بمقدار ال شيءطفاءصافي من اإل (هالشهر

  ٦٠٠                  المرحل المبلغ 
 

مشروع ه في إستثمار عن )أ(للمشروع يخ التملك كانت القاعدة الضريبية، في منطقة السلطة الضريبية بتار

  .هإستثمار متعلق ب)أ(للمشروع  لذلك ال يوجد فرق مؤقت في منطقة السلطة الضريبية ٦٠٠ هو )ب(
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  -:كما يلي) د التملكشاملة تعديالت القيمة العادلة عن( تغيرت حقوق المالكين في المنشأة ب ٥خالل سنة 
  

  ٤٥٠                ٥ سنة يناير ١رصيد في 

           منهامطروحاً ١٥٠ربح صافي بمبلغ  (٥أرباح مدورة لسنة 

     ٧٠            )٨٠ مستحقة التوزيع بمبلغ أسهمأرباح 

  ٥٢٠              ٥ سنة ديسمبر ٣١الرصيد في 
  

 المستحقة سهمتكبدها على أرباح األ عن أية ضرائب مستقطعة أو ضرائب أخرى ستإلتزامتعترف المنشاة أ ب
  .٨٠التحصيل البالغة 

  

 سهم أرباح األإستثناء المنشأة أ في المنشاة ب ، بستثمار يكون المبلغ المسجل إل٥ سنة ديسمبر ٣١في 
  -:المستحقة التحصيل كما يلي

  

  ٥٢٠                صافي أصول المنشأة ب

  ١٢٠                شهرة

  ٠٧٦                  المبلغ المسجل
  
 

ويساوي هذا المبلـغ الـربح المحتجـز     . ٧٠هو " أ" ذي الصلة للمنشأة ستثمارالفرق المؤقت المرتبط باإلإن 
  . التراكمي منذ تاريخ اإلندماج بالشراء

  

وزع أرباحه المدورة ي لن )ب(المشروع ه في المستقبل المنظور وإستثماربيع يأنه لن ) أ(المشروع إذا قرر 

 )ب(المشروع في ) أ(المشروع  إستثمار ضريبي مؤجل بخصوص إلتزامترف بفي المستقبل المنظور، فلن يع

 في المنشاة الزميلة فقط ستثمارإل ينطبق على استثناءإلالحظ أن هذا ا. ) من المعيار٤٠و ٣٩أنظر الفقرتين (

 من ٤٢أنظر الفقرة (إذا كان هناك اتفاق يتطلب عدم توزيع أرباح المنشأة الزميلة في المستقبل المنظور 

كفرق مؤقت والذي ال يعترف بأية ضريبة مؤجلة عنه ) ٤٠( باإلفصاح عن مبلغ )أ(المشروع قوم ي) . المعيار

  ).من المعيار) و( ٨١أنظر الفقرة (

  
وزع أرباحه يس) ب(أو كان المشروع  )ب(المشروع ه في إستثماربيع يتوقع أن ي )أ(المشروع أما إذا كان 

 ضريبي مؤجل إلى الحد المتوقع إلتزامعترف بي أن )أ(المشروع  فعلى المدورة في المستقبل المنظور،

المرحل سترداد المبلغ إ في )أ(المشروع توقعها يويعكس معدل الضريبة الطريقة التي .  الفرق المؤقتنعكاسإل

لشامل بيان الدخل االضريبة المؤجلة إلى ب )أ(المشروع يعترف كما ).  من المعيار٥١أنظر الفقرة (ه ستثمارإل

 بالقدر الذي تكون فيه الضريبة المؤجلة ناتجة من فروق ترجمة العمالت األجنبية التي سبق أن حملت اآلخر

 بشكل منفصل )أ(المشروع فصح ي، و) من المعيار٦١أنظر الفقرة (أو أخذت لحساب حقوق المالكين مباشرة 

  -:عما يلي
  

) أ(٨١فقرة  (لبيان الدخل الشامل اآلخررة  أو أضيف مباشالمعترف بهمبلغ الضريبة المؤجلة الذي   )أ (
  و ؛)من المعيار

عليه لم  "بناءاًالمبلغ المتبقي ألي فرق مؤقت من غير المتوقع أن ينعكس في المستقبل المنظور والذي   )ب (
  ).من المعيار) و (٨١الحظ فقرة (يعترف بضريبة مؤجلة عنه 
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   األدوات المالية المركبة– ٤مثال 
  

 يسدد بالقيمة ٤ سنة ديسمبر ٣١ في ١,٠٠٠ض قابل للتحويل ال يحمل فائدة بمبلغ على قرمشروع حصل 
صنف ي "العرض: األدوات المالية  "٣٢ الدولي ة على معيار المحاسببناءاً. ٨ سنة يناير ١اإلسمية في 

ولي قدرة مبلغ أالمشروع حدد .  وجزء حقوق المالكين كحقوق مالكينإلتزام من األداة كلتزاماإلجزء المشروع 
المشروع  إعترف" الحقا.  لجزء حقوق المالكين٢٤٩ في القرض القابل للتحويل ومبلغ لتزاماإل لجزء ٧٥١

ال .  في بداية السنةإلتزامكجزء المرحل على المبلغ % ١٠بالخصم المفترض كمصروف فائدة بمعدل سنوي 
 من لتزاماإلالمفترض على جزء  لقاء الخصم إقتطاعبالمطالبة بأي للمشروع تسمح السلطات الضريبية 

  %.٤٠إن معدل الضريبة هو . القرض القابل للتحويل
  

 الضريبي المؤجل الناتج والمصروف والدخل الضريبي لتزاماإل ولتزاماإلتكون الفروق المؤقتة المتعلقة بجزء 
  -:المؤجل كما يلي

  ةــالسن          
    ٧سنة    ٦سنة    ٥سنة     ٤سنة          

  ١,٠٠٠    ٩٠٩    ٨٢٦    ٧٥١   لتزاماإلجزء لالمرحلة القيمة 
  ١,٠٠٠    ١,٠٠٠    ١,٠٠٠    ١,٠٠٠      القاعدة الضريبية 

  -       ٩١    ١٧٤    ٢٤٩  الفرق المؤقت الخاضع للضريبة
   الضريبي لتزامإلفتتاحي لإلالرصيد ا

  ٣٧    ٧٠    ١٠٠    -      %٤٠المؤجل بمعدل 
  -      -      -      ١٠٠  ضريبة مؤجلة محملة لحقوق المالكين

  )٣٧(    )٣٣(    )٣٠(    -    ضريبي مؤجل) دخل(ف مصرو
   الضريبي لتزامإلالرصيد الختامي ل

  -       ٣٧    ٧٠    ١٠٠    %٤٠المؤجل بمعدل  
  

 الضريبي المؤجل لتزاماإل ب٤ لسنة ديسمبر ٣١في المشروع عترف يمعيار، ال من ٢٣كما تم شرحه في الفقرة 
لذلك تكون المبالغ .  القابل للتحويللتزاماإلء حقوق المالكين من لجزالمرحل الناتج وذلك بتعديل المبلغ األولي 

  -:المعترف بها في ذلك التاريخ كما يلي

  ٧٥١                لتزاماإلجزء 

  ١٠٠               ضريبي مؤجلإلتزام

  ١٤٩            )١٠٠-٢٤٩( جزء حقوق المالكين

                  ١,٠٠٠  
 

 ٢٣الحظ فقرة ( كدخل ضريبي الربح أو الخسارة في  الضريبي المؤجللتزاماإليعترف بالتغيرات الالحقة في 
  -:كما يليللمشروع  في الربح أو الخسارة كون يلذلك ). من المعيار

       السنـة                 

    ٧سنة    ٦سنة    ٥سنة    ٤سنة        

  ٩١    ٨٣    ٧٥    -    )خصم مفترض(مصروف فائدة 

  )٣٧(    )٣٣(    )٣٠(    -      )دخل(ضريبة مؤجلة 

          -    ٥٤    ٥٠    ٤٥  
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  سهم األأساس معامالت الدفع على -٥المثال 

 إستهالكت المنشأة بمصروف    إعترف،  "سهم األ أساسالدفع على    " ٢ للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       وفقاً
 الضريبي حتى تتم ممارسـة      قتطاعوال ينشأ اإل  .  الممنوحة سهمخدمات الموظفين المستلمة كمقابل لخيارات األ     

  .ت، ويكون الخصم مرتكزا على القيمة الجوهرية للخيارات في تاريخ الممارسةالخيارا

 الضريبي لخدمات الموظفين المـستلمة      ساسب من المعيار، فإن الفرق بين األ      ٦٨وكما هو موضح في الفقرة      
ـ          إقتطاعالمبلغ الذي تسمح به السلطات الضريبية ك      (حتى تاريخه    ك  في الفترات المـستقبلية فيمـا يتعلـق بتل

.  ضـريبة مؤجلـة    أصـل  يؤدي إلـى     قتطاعوالمبلغ المسجل بقيمة صفر هو فرق مؤقت قابل لإل        ) الخدمات
 في الفترات المـستقبلة     إقتطاعب أنه إذا كان المبلغ الذي ستسمح به السلطات الضريبية ك          ٦٨وتقتضي الفقرة   

وإذا كـان المبلـغ   . نهاية الفترة المعلومات المتوفرة في أساسغير معلوم في نهاية الفترة، ينبغي تقديره على        
 المنشأة في تـاريخ     أسهم في الفترات المستقبلية يعتمد على سعر        إقتطاعالذي ستسمح به السلطات الضريبية ك     

.  المنشأة في نهاية الفتـرة     أسهم ينبغي أن يرتكز على سعر       قتطاعمستقبلي، فإن قياس الفرق المؤقت القابل لإل      
)  الـضريبة المؤجلـة    أصلوبالتالي قياس   (الضريبي المستقبلي في هذا المثال       قتطاعلذلك ينبغي أن يرتكز اإل    

  .على القيمة الجوهرية للخيارات في نهاية الفترة

 الضريبي المستقبلي   قتطاعأو اإل ( الضريبي   قتطاعج من المعيار، إذا تجاوز اإل     ٦٨وكما هو موضح في الفقرة      
 الضريبي ال يرتبط فقط     قتطاعة، فإن هذا يشير إلى أن اإل      مبلغ مصروف التعويض التراكمي ذو العالق     ) المقدر

ج أنـه ينبغـي     ٦٨وفي هذه الحالة، تقتضي الفقرة      .  ببند حقوق ملكية   أيضاًبمصروف التعويض وإنما يرتبط     
  . بالزيادة في الضريبة الحالية أو المؤجلة ذات العالقة بشكل مباشر في حقوق الملكيةعترافاإل

ت في  إستحقوقد تم منح الخيارات في بداية السنة األولى، و        .  بالمائة ٤٠اص بالمنشأة   يبلغ السعر الضريبي الخ   
وفيما يلي تفاصيل المصروف المعترف بـه     . نهاية السنة الثالثة في حين تم ممارستها في نهاية السنة الخامسة          

دة في نهايـة كـل      لخدمات الموظفين المستلمة والمستهلكة في كل فترة محاسبية، وعدد الخيارات غير المسد           
  -:سنة، والقيمة الجوهرية للخيارات في نهاية كل سنة

مصروف خدمات   
  الموظفين

عدد الخيارات في نهاية 
  كل سنة

  القيمة الجوهرية للخيار

  ٥  ٥٠,٠٠٠  ١٨٨,٠٠٠  السنة األولى

  ٨  ٤٥,٠٠٠  ١٨٥,٠٠٠  السنة الثانية

  ١٣  ٤٠,٠٠٠  ١٩٠,٠٠٠  السنة الثالثة

  ١٧  ٤٠,٠٠٠  ٠  السنة الرابعة

  ٢٠  ٤٠,٠٠٠  ٠  السنة الخامسة

  

 ودخل الضريبة الحالية في     ٤-١تعترف المنشأة بأصل الضريبة المؤجلة ودخل الضريبة المؤجلة في السنوات           
 ببعض أجزاء دخل الـضريبة  عترافوفي السنتين الرابعة والخامسة، يتم اإل. السنة الخامسة على النحو التالي    
يتجاوز مصروف  ) والفعلي( الضريبي المقدر    قتطاعي حقوق الملكية، ألن اإل    الحالية والمؤجلة بشكل مباشر ف    

  .التعويض التراكمي
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  السنة األولى

  -: الضريبة المؤجلة ودخل الضريبة المؤجلةأصل

  ٣٣,٣٣٣          ) =       ٠,٤٠ × )أ( ١/٣ ×٥ × ٥٠,٠٠٠(
مة الجوهرية للخيارات، وقـد تـم مـنح تلـك            الضريبي لخدمات الموظفين المستلمة على القي      ساس يرتكز األ  ) أ(

 خدمات لمدة سنة واحدة حتى تاريخه، فإنـه مـن           إستالموألنه تم   . الخيارات مقابل خدمات لمدة ثالث سنوات     
 الضريبي لخدمات الموظفين المـستلمة      ساسالضروري ضرب القيمة الجوهرية للخيار بالثلث للوصول إلى األ        

  .في السنة األولى
  

 الـضريبي   قتطـاع بكامل دخل الضريبة المؤجلة في حسابات الربح أو الخـسارة، ألن اإل            عترافيتم اإل 
هو أقل من مصروف التعويض التراكمي بقيمة       ) ١/٣ × ٥ × ٥٠,٠٠٠ (٨٣٣٣٣المستقبلي المقدر بقيمة    

١٨٨,٠٠٠.  
 

  السنة الثانية
    

      -: الضريبة المؤجلة في نهاية السنةأصل

)٩٦,٠٠٠  ) =٠,٤٠ × ٢/٣ ×٨ × ٤٥,٠٠٠    

    )٣٣,٣٣٣(   الضريبة المؤجلة في بداية السنةأصل منه مطروحاً

   *٦٢,٦٦٧    دخل الضريبة المؤجلة للسنة

      -:يتألف هذا المبلغ مما يلي* 

 لخـدمات   ساسدخل الضريبة المؤجلة للفرق المؤقت بين األ      
الموظفين المستلمة خالل السنة ومبلغهـا المـسجل بقيمـة          

  -:صفر

    

)٤٨,٠٠٠ )٠,٤٠ × ١/٣ × ٣ × ٤٥,٠٠٠    

 الضريبي لخدمات   ساسالدخل الضريبي الناتج من تعديل األ     
  :الموظفين المستلمة في السنوات السابقة

    

      -:الزيادة في القيمة الجوهرية. أ

      )١٨,٠٠٠  )٠,٤٠ × ١/٣ × ٣ × ٤٥,٠٠٠    

      -:نخفاض في عدد الخياراتإلا. ب

      )٣,٣٣٣(  )٠,٤٠ ×١/٣ × ٥ × ٥,٠٠٠(    

  ٦٢,٦٦٧    دخل الضريبة المؤجلة للسنة

 الـضريبي   قتطـاع  بكامل دخل الضريبة المؤجلة في حسابات الـربح أو الخـسارة، ألن اإل             عترافإليتم ا 
أقل من مصروف التعويض التراكمـي بقيمـة        ) ٢/٣ × ٨ × ٤٥,٠٠٠ (٢٤٠,٠٠المستقبلي المقدر بقيمة    

١٨٥,٠٠٠ + ١٨,٨٠٠ (٣٧٣,٠٠٠.(  

  الثةالسنة الث

     الضريبة المؤجلة في نهاية السنةأصل
)٢٠٨,٠٠٠  ) =٠,٤٠ ×١٣ × ٤٠,٠٠٠  

  )٠٠٠,٩٦(   الضريبة المؤجلة في بداية السنةأصل منه مطروحاً

  ٠٠٠,١١٢  دخل الضريبة المؤجلة للسنة

 الـضريبي   قتطـاع  بكامل دخل الضريبة المؤجلة في حسابات الـربح أو الخـسارة، ألن اإل             عترافيتم اإل 
أقل من مـصروف التعـويض التراكمـي بقيمـة          ) ١٣ × ٤٠,٠٠٠ (٥٢٠,٠٠٠ستقبلي المقدر بقيمة    الم

١٩٠,٠٠٠ + ١٨٥,٠٠٠ + ١٨٨,٠٠٠ (٥٦٣,٠٠٠.(  
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  السنة الرابعة

       الضريبة المؤجلة في نهاية السنةأصل
)٢٧٢,٠٠٠  )=٠,٤٠ × ١٧ × ٤٠,٠٠٠    

    )٢٠٨,٠٠٠(   الضريبة المؤجلة في بداية السنةأصل منه مطروحاً
  ٦٤,٠٠٠    دخل الضريبة المؤجلة للسنة

       الضريبي المستقبلي المقدرقتطاعإلا
)٦٨٠,٠٠٠  )=١٧ × ٤٠,٠٠٠    

    ٠٠٠,٥٦٣  مصروف التعويض التراكمي
  ١١٧,٠٠٠     الضريبي قتطاعزيادة اإل

    ٦٤,٠٠٠  دخل الضريبة المؤجلة للسنة
      الزيادة المعترف بها مباشرة في حقوق الملكية

)٤٦,٨٠٠  )=٠,٤٠ × ١١٧,٠٠٠     
  ١٧,٢٠٠    المعترف بها في حساب الربح أو الخسارة

  السنة الخامسة

      مصروف الضريبة المؤجلة
    ٢٧٢,٠٠٠  ) الضريبة المؤجلةأصلعكس (

عكـس دخـل    (المبلغ المعترف به مباشرة في حقوق الملكيـة         
الضريبة المؤجلة التراكمي المعترف به مباشرة فـي حقـوق          

  ) الملكية

٨٠٠,٤٦  
  

  

  ٢٢٥,٢٠٠    المبلغ المعترف به في حساب الربح أو الخسارة
دخل الضريبة الحالية المرتكزة على القيمة الجوهرية للخيارات        

  )=٠,٤٠ × ٢٠ × ٤٠,٠٠٠(في تاريخ الممارسة 
  

٣٢٠,٠٠٠  
  

      المبلغ المعترف به في حسابات الربح أو الخسارة
)٢٢٥,٢٠٠  )=٠,٤٠ × ٥٦,٣٠٠٠    

  ٩٤,٨٠٠    ترف به مباشرة في حقوق الملكيةالمبلغ المع

  ملخص
  

    
  

  بيان المركز المالي   الشاملبيان الدخل

مـــصروف     
ــدمات  خــ

  الموظفين

مـــصروف 
ــضريبة  الــ

  الحالية 
  )الدخل(

مـــصروف 
ــضريبة  الــ

  المؤجلة 
  )الدخل(

مـــصروف 
ــضريبة  الــ

  اإلجمالي
  )الدخل(

ــل  حقوق الملكية  أصـــ
ــضريبة  الـ

  المؤجلة

  ٣٣,٣٣٣  ٠  )٣٣,٣٣٣(  )٣٣,٣٣٣(  ٠  ١٨٨,٠٠٠  السنة األولى
  ٩٦,٠٠٠  ٠  )٦٢,٦٦٧(  )٦٢,٦٦٧(  ٠  ١٨٥,٠٠٠  السنة الثانية
  ٢٠٨,٠٠٠  ٠  )١١٢,٠٠٠(  )١١٢,٠٠٠(  ٠  ١٩٠,٠٠٠  السنة الثالثة

ــسنة  الــ
  الرابعة

٢٧٢,٠٠٠  )٤٦,٨٠٠(  )١٧,٢٠٠(  )١٧,٢٠٠(  ٠  ٠  

ــسنة  الــ
  الخامسة

٤٦,٨٠٠  ٠  ٢٢٥,٢٠٠  )٢٢٥,٢٠٠(  ٠  
)٩٤,٨٠٠(  

٠  

  ٠  )٩٤,٨٠٠(  )٢٢٥,٢٠٠(  ٠  )٢٢٥,٢٠٠(  ٥٦٣,٠٠٠  المجموع

  



   ١٢ معيار المحاسبة الدولي
  أمثلة توضيحية

     حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©         ١١٢٠

   مكافئات اإلستبدال في إندماج األعمال– ٦المثال 
  

 ٤٠٠ قيمتـه    وتدفع المنشأة أ مبلغ نقدياً    . في المنشأة ب  % ١٠٠ ما نسبته    ٢٠×١استملكت المنشأة أ في يناير      
  .وحدة عملة للمالكين السابقين للمنشأة ب

  

 ١٠٠ خيارات أسهم موظفين مستحقة بقياس على أساس الـسوق بمبلـغ             تمالكسكان للمنشأة ب في تاريخ اإل     
 خيارات األسهم   إستبدالوكجزء من إندماج األعمال، تم      . وكانت خيارات األسهم مستحقة بالكامل    . وحدة عملة 

بمقياس على أساس الـسوق بمبلـغ       ) إستبدالمكافئات  (المستحقة الخاصة بالمنشأة ب بخيارات أسهم للمنشأة أ         
ووفقـاً  .  مستحقة بالكامل  ستبدالوكانت مكافئات اإل  .  وحدة عملة  ٨٠ وحدة عملة وقيمة جوهرية تساوي       ١٠٠

 في  تعديلهكما تم   " (إندماج األعمال " من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية        ٦٢ستنتاجإ-٥٦ستنتاجإللفقرات  
ولن ينشئ االقتطاع الضريبي    . إلى المنشأة ب   جزءا من المبلغ المحول      ستبدال، تعتبر مكافئات اإل   )٢٠٠٨عام  

وسيستند االقتطاع الضريبي إلى القيمة الجوهرية لخيارات       .  إلى أن يتم ممارسات الخيارات     ستبداللمكافئات اإل 
وتعترف المنشأة أ بأصل ضـريبي مؤجـل   %. ٤٠األسهم في ذلك التاريخ، ويكون السعر الضريبي للمنشأة أ     

 فـي تـاريخ     سـتبدال علـى مكافئـات اإل    %)٤٠×  وحدة عملة    ٨٠يمة الجوهرية   الق( وحدة عملة    ٣٢بقيمة  
  . ستمالكاإل

  

بما فيهـا األصـول   (وتقوم المنشأة بقياس صافي األصول المحددة التي تم الحصول عليها في إندماج األعمال      
لمحـددة  ويكون األساس الضريبي لصافي األصول ا     .  وحدة عملة  ٤٥٠على  ) ات الضريبية المؤجلة  لتزامواإل

 وحدة  ٦٠ الضريبي المؤجل وقيمته     لتزاموتعترف المنشأة أ باإل   .  وحدة عملة  ٣٠٠التي تم الحصول عليها هو      
  . ستمالكعلى صافي األصول المحددة في تاريخ اإل%) ٤٠×  وحدة عملة٤٠٠ – وحدة عملة ٤٥٠(عملة 

  

   -:ويتم حساب الشهرة كما يلي
  

  وحدة عملة  
  ٤٠٠  المبلغ النقدي

  ١٠٠  ستبدالس على أساس السوق لمكافئات اإلالقيا
  ٥٠٠  إجمالي المبلغ المحول

  )٤٥٠(  ات الضريبية المؤجلةلتزامصافي األصول المحددة، باستثناء األصول واإل
  ٣٢  األصول الضريبية المؤجلة 

  ٦٠  ات الضريبية المؤجلةلتزاماإل
  ٧٨  الشهرة 

  
أ من المعيار، تعترف    ١٥ووفقاً للفقرة   . للشهرة ألغراض ضريبية  ال يتم اقتطاع التخفيضات في القيمة المسجلة        

 الضريبي المؤجل للفرق المؤقت الخاضع للضريبة المصاحب للشهرة المعترف بهـا فـي              لتزامالمنشأة أ باإل  
  . إندماج األعمال

  

  -:ويكون القيد المحاسبي إلندماج األعمال كما يلي
  

  وحدة عملة  وحدة عملة  
    ٧٨  الشهرة المدينة 

    ٤٥٠  صافي األصول المحددة المدينة 
    ٣٢  األصول الضريبية المؤجلة المدينة 

  ٤٠٠    النقد المدين
  ١٠٠    )ستبدالمكافئات اإل(حقوق الملكية المدينة 

  ٦٠    ات الضريبية المؤجلة المدينةلتزاماإل
  

sfleifil

sfleifil
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  أمثلة توضيحية

  ١١٢١                        حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية© 

وتعترف المنشأة أ . ة وحدة عمل١٢٠ ستبدال، تكون القيمة الجوهرية لمكافئات اإل٢٠×١ ديسمبر ٣٠في 

وتعترف المنشأة أ بدخل ضريبي %). ٤٠×  وحدة عملة ١٢٠( وحدة عملة ٤٨بأصل ضريبي مؤجل قيمته 

من الزيادة في القيمة الجوهرية لمكافئات )  وحدة عملة٣٢ – وحدة عملة ٤٨( وحدة عملة ١٦مؤجل بقيمة 

  : ويكون القيد المحاسبي كما يلي. ستبدالاإل

  
  ة عملةوحد  وحدة عملة  

    ١٦  األصل الضريبي المؤجل المدين

  ١٦    الدخل الضريبي المؤجل المدين

  
قتطاع الضريبي بموجب قانون الضريبة الحالي، فلن تعترف المنشأة أ ستبدال لإلإذا لم تخضع مكافئات اإل

تؤدي إلى وستقوم المنشأة أ بمحاسبة األحداث الالحقة التي . ستمالكبأصل ضريبي مؤجل على في تاريخ اإل

 في الدخل الضريبي المؤجل أو مصروف الفترة التي وقع فيها ستبدالاقتطاع ضريبي مرتبط بمكافئة اإل

  . الحدث الالحق

  
 من المعيار الدولي إلعداد التقرير المالية إرشادات حول تحديد جزء ٦٢ستنتاج إ-٥٦ستنتاج إوتقدم الفقرات 

 المحول في إندماج األعمال، الجزء المنسوب إلى الخدمة  الذي يعتبر جزء من المبلغستبدالمكافئة اإل
ات الضريبية لتزامويتم محاسبة األصول واإل. المستقبلية وبالتالي يعتبر مصروف تعويض بعد اإلندماج

 التي تعتبر مصروف ما بعد اإلندماج وفقاً للمبادئ العامة كما هو موضح في ستبدالالمؤجلة على مكافئات اإل

 .٥المثال 



 

 

  



 ١٦معيار المحاسبة الدولي 

 ١١٢٣   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  

   ١٦ الدولي ةمعيار المحاسب
  

  والمعداتوالمصانعالممتلكات 
  

  .٢٠٠٨ يناير ١٧الصادرة حتى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تتضمن هذه النسخة التعديالت الناشئة عن 
  

لدولية في من قبل لجنة معايير المحاسبة ا" الممتلكات والمصانع والمعدات "١٦تم إصدار معيار المحاسبة الدولي 
" الممتلكات والمصانع والمعدات محاسبة "١٦وقد حل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي . ١٩٩٣ديسمبر 

 وتم تعديله مرة أخرى في ١٩٩٨ في العام ١٦وقد تم تنقيح معيار المحاسبة الدولي ). ١٩٨٢الصادر في مارس (
  . ٢٠٠٠العام 

  

 -:١٦سيرات تتعلق بمعيار المحاسبة الدولي  لجنة التفسيرات الدائمة ثالثة تفطورت

  )١٩٩٨الصادرة في مايو (  "تكاليف تعديل برامج الحاسب اآللي القائمة"  ٦التفسير  •

الصادرة في  (  " قيمة البنود أو خسارتها    إنخفاضعن  تعويض   ال –الممتلكات والمصانع والمعدات    " ١٤التفسير   •
  )١٩٩٨ديسمبر 

الـصادرة فـي يوليـو      ( " تكاليف الفحص والتصليح الرئيسية    –نع والمعدات   الممتلكات والمصا "  ٢٣التفسير   •
٢٠٠٠(  

        

، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية بأن يستمر العمل بكافة المعايير والتفسيرات الصادرة ٢٠٠١وفي إبريل 
  . وحتى يتم تعديلها أو سحبها/ بموجب الدساتير السابقة ما لم

  

 محل أيضاًوقد حل المعيار المنقح .  بعد تنقيحه١٦مجلس معيار المحاسبة الدولي ، أصدر ال٢٠٠٣وفي ديسمبر 
  . ٢٣ و١٤ و٦التفسيرات 

  

  -:المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  التالية من خالل ١٦ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي 
    )٢٠٠٤الصادرة في فبراير ( "لى أساس األسهم الدفع ع" ٢المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •

      )٢٠٠٤الصادرة في مارس  (" األعمالإندماج " ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •

 " األصول غير المتداولة المحتفظ بها  برسم البيع والعمليات المتوقفة" ٥المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •
        )٢٠٠٤الصادرة في مارس (

  )٢٠٠٤الصادرة في ديسمبر  (" وتقييم الموارد المعدنيةإستكشاف" ٦ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية •

  )٢٠٠٧كما هو معدل في مارس " (قـتراضإلتكاليف ا " ٢٣  الدولي المحاسبة معيار •

  )٢٠٠٧كما هو معدل في سبتمبر " ( ض البيانات المـاليـةرعـ "١ الدولي المحاسبة معيار •

  )٢٠٠٨كما هو معددل في يناير " ( إندماج األعمال " ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •
  

  -:١٦تتعلق التفسيرات التالية بمعيار المحاسبة الدولي 
الصادرة في يوليـو    ( " األصول المعاد تقييمها وغير القابلة لإلستهالك      إسترداد –ضرائب الدخل   " ٢١التفسير   •

٢٠٠٠(  
)والتعديالت الالحقـة  ،  ٢٠٠١الصادرة في ديسمبر     ("تقديم الخدمات إمتياز   ترتيبات   – اإلفصاح" ٢٩ التفسير •

          
والتعـديالت  ،  ٢٠٠٢مـارس   الصادرة   (" تكاليف الموقع اإللكتروني   –األصول غير الملموسة    " ٣٢التفسير   •

        )الالحقة
رات في اإللتزامات الحالية  لإلزالـة واإلسـتعادة         التغي"  ١تفسير لجنة معايير الدولية إلعداد التقارير المالية         •

 ) والتعديالت الالحقة٢٠٠٤ مايوالصادر في " (واإللتزامات المماثلة
 "تحديد ما إذا كان ترتيب يحتـوي علـى عقـد إيجـار            " ٤ تفسير لجنة معايير الدولية إلعداد التقارير المالية       •

    )٢٠٠٤ ديسمبرالصادر في (
الصادر فـي نـوفمبر   ( "تقديم الخدماتإمتياز ترتيبات  " ١٢ إلعداد التقارير المالية     تفسير لجنة معايير الدولية    •

        .) الالحقةوالتعديالت، ٢٠٠٦



  ١٦ معيار المحاسبة الدولي

  

  ١١٢٤   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

  المحتويات
 الفقرات

  ١٥-١دمةمق                        المقدمة 

  ١٦ الدولي ةمعيار المحاسب
  الممتلكات والمصانع والمعدات

  

  ١                     الهدف

  ٥ - ٢                                                                            النطاق

  ٦   تعريفات

  ١٤- ٧   عترافاإل

  ١١  التكلفة األولية

  ١٤-١٢  التكلفة الالحقة

  ٢٨-١٥  عترافالقياس عند اإل

  ٢٢-١٦   التكلفةمكونات 

  ٢٨-٢٣   قياس التكلفة

  ٦٦-٢٩  عترافالقياس بعد اإل

  ٣٠  نماذج التكلفة

  ٤٢-٣١  قييم نموذج إعادة الت

  ٦٢- ٤٣   ستهالكاإل

  ٥٩ - ٥٠  ستهالك وفترة اإلستهالكالمبلغ القابل لإل  

  ٦٢- ٦٠  ستهالكطريقة اإل  

  ٦٣   القيمةإنخفاض

  ٦٦-٦٥   القيمةإنخفاضتعويض 

  ٧٢-٦٧  عترافاإلإلغاء 

  ٧٩-٧٣   اإلفصاح

  ٨٠                  أحكام إنتقالية

  ج٨١-٨١  تاريخ التطبيق

  ٨٢-٨٣  سحب البيانات األخرى 

  :لحقالم

    التعديالت على البيانات األخرى

  ١٦مصادقة المجلس على معيار المحاسبة الدولي 



  ١٦ معيار المحاسبة الدولي

 ١١٢٥   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

  

تتـساوى جميـع    . ٨٣-١مبين في الفقرة    " الممتلكات والمصانع والمعدات  " ١٦إن معيار المحاسبة الدولي     

ا تبناها مجلـس    الفقرات في التأثير ولكنها تأخذ شكل المعايير الخاص بلجنة معايير المحاسبة الدولية عندم            

مقدمـة إلـى     "  في سياق الهدف منـه     ١٦يجب أن يقرأ معيار المحاسبة الدولي       . معايير المحاسبة الدولية  

معيـار المحاسـبة    ". طار تحضير البيانات المالية وعرضـها     إ"و  " المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    

 ختيـار  يقدم هذه أساسـاً إل      "لمحاسبية واألخطاء السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات ا     " ٨الدولي

  .وتطبيق السياسات المحاسبية في غياب اإلرشاد الواضح
  



  ١٦ معيار المحاسبة الدولي

  

  ١١٢٦   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

  المقدمة
  

 ١٦محل معيار المحاسبة الدولي     " الممتلكات والمصانع والمعدات    "١٦يحل معيار المحاسبة الدولي        ١مقدمة

 ١ تطبيقه للفترات السنوية التي تبدأ في        ويجب) ١٩٩٨المنقح عام    ("الممتلكات والمصانع والمعدات  " 

 -:كما يحل المعيار محل التفسيرات التالية. ويفضل التطبيق المبكر.  أو بعد ذلك التاريخ٢٠٠٥ يناير

 "تكاليف تعديل البرامج القائمة " ٦التفسير  •

 " القيمة أو خسارة البنودإنخفاضالتعويض عن  -الممتلكات والمصانع والمعدات " ١٤التفسير  •

 " تكاليف المعاينة أو الفحص الرئيسية-الممتلكات والمصانع والمعدات " ٢٣التفسير  •
  

  ١٦أسباب تنقيح معيار المحاسبة الدولي 
  

 المنقح هذا كجزء مـن مـشروعه        ١٦  وضع مجلس معايير المحاسبة الدولية معيار المحاسبة الدولي           ٢مقدمة
وقد تم تنفيذ المشروع في ضوء التساؤالت       . لدوليةالمتعلق بإدخال التحسينات على معايير المحاسبة ا      

واإلنتقادات التي أثارها منظمو أسواق األوراق المالية والمحاسبون المهنيون وغيرهم مـن الجهـات              
وتمثلت أهداف المشروع في تقليل أو إلغاء البدائل والنـصوص غيـر            . المهتمة فيما يتعلق بالمعايير   

معايير والتطرق إلى بعض قضايا المقاربـة والقيـام بتحـسينات           الالزمة والتناقضات الواردة في ال    
 .أخرى

  

 في إجراء مراجعة محـدودة      ١٦  يتلخص الهدف الرئيسي للمجلس فيما يتعلق بمعيار المحاسبة الدولي            ٣مقدمة
ولم يقم المجلـس بإعـادة دراسـة        . لتوفير اإلرشادات والتوضيحات اإلضافية حول مواضيع مختارة      

 .١٦لمحاسبة الممتلكات والمصانع والمعدات الوارد في معيار المحاسبة الدولي المنهج األساسي 
  

  التغييرات الرئيسية
  

 .١٦فيما يلي أدناه التغييرات الرئيسية عن النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي    ٤مقدمة
  

  نطاق ال
  

يار على بنـود الممتلكـات والمـصانع          يوضح المعيار أنه ينبغي على المنشأة تطبيق مبادئ هذا المع           ٥مقدمة
والحقـوق  المعدنيـة     ) األصـول البيولوجيـة ب    ) والمعدات المستخدمة لتطوير أو المحافظة على أ      

 .واإلحتياطات المعدنية مثل النفط والغاز الطبيعي والمصادر غير المتجددة المماثلة
  

   التكاليف الالحقة- عترافاإل
  

 العام بتقييم كافة تكاليف الممتلكات والمصانع والمعدات في الوقت       عترافاإل  تقوم المنشأة بموجب مبدأ       ٦مقدمة
وتشتمل تلك التكاليف التكاليف المتكبدة بشكل أولي لشراء أو إنشاء أي من بنود             . الذي يتم فيه تكبدها   

 دالإسـتب  لإلضافة على أي من تلك البنود أو         الحقاًالممتلكات والمصانع والمعدات والتكاليف المتكبدة      
 علـى مبـدأين     ١٦واحتوت النسخة السابقة من معيـار المحاسـبة الـدولي           . جزء منها أو تخديمها   

 .   الثاني على التكاليف الالحقةعترافوقد قامت المنشأة بتطبيق مبدأ اإل. عترافلإل
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 ها إسترداد تكاليف تفكيك األصول وإزالتها و- عترافالقياس عند اإل
  

ه والذي تتحمـل    إستردادممتلكات والمصانع والمعدات تكاليف تفكيكه أو إزالته أو          تتضمن تكلفة بند ال    ٧مقدمة
ه إسـترداد  تكاليف تفكيكه أو إزالتـه أو        أيضاًكما تتضمن تكلفته    . ه نتيجة تركيب البند   إلتزامالمنشأة  

 ه خالل فترة محددة ألغراض أخرى غير إنتاج مخزونات        إستخدامه نتيجة   إلتزاموالذي تتحمل المنشأة    
 ضـمن نطاقـه فقـط       ١٦وقد تضمنت النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي         . خالل تلك الفترة  

 . التكاليف التي يتم تكبدها نتيجة تركيب البند
 

  معامالت تبادل األصول- عترافالقياس عند اإل
  

ة مقابـل أصـل أو     يطلب من المنشأة أن تقوم بقياس أحد بنود الممتلكات والمصانع والمعدات المشترا            ٨مقدمة

أصول غير نقدية، أو مزيج من األصول النقدية وغير النقدية، بالقيمة العادلة إال إذا كانـت معاملـة                  

، تقـيس   ١٦وبموجب النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي        . التبادل تفتقر إلى الجوهر التجاري    

 .بادلة متشابهةالمنشأة األصل المشترى بالقيمة العادلة ما لم تكن األصول المت
 

  نموذج التقييم- عترافالقياس بعد اإل
  

 إذا كان من الممكن قياس القيمة العادلة بشكل موثوق، يمكن للمنشأة تسجيل كافـة بنـود الممتلكـات                   ٩مقدمة

والمصانع والمعدات الخاصة بفئة معينة بالمبلغ الذي تم إعادة تقييمه، وهي القيمة العادلة للبنود فـي                

.  القيمـة المتراكمـة    إنخفاض تراكمي الحق وخسائر     إستهالكالتقييم مطروحا منها أي     تاريخ إعادة   

 المبالغ التـي تـم إعـادة     إستخدام، ال يعتمد    ١٦وبموجب النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي        

 .تقييمها على ما إذا كانت القيم العادلة قابلة للقياس بشكل موثوق
 

  وحدة القياس - ستهالكاإل
  

 بشكل منفصل لكل جزء هام من بند الممتلكات والمـصانع           ستهالك يطلب من المنشأة تحديد تكلفة اإل      ١٠قدمةم
 . هذا المتطلب بشكل واضح١٦ولم توضح النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي . والمعدات

 

 ستهالك المبلغ القابل لإل- ستهالكاإل
  

تبقية لبند الممتلكات والمصانع والمعدات على أنه المبلغ الذي تقدر           يطلب من المنشأة قياس القيمة الم      ١١مقدمة

. أنها ستستلمه حاليا مقابل األصل إذا كان األصل في عمر ووضع متوقعين في نهاية عمره اإلنتاجي               

 ما إذا كانت القيمة المتبقية هي عبارة عـن          ١٦ولم تحدد النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي         

أو المبلغ الذي تتوقع المنشأة استالمه في المستقبل في التاريخ الفعلي لسحب األصـل مـن              هذا المبلغ   

 .  الخدمة، بما في ذلك آثار التضخم
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 عتراف إلغاء اإلفترة - عترافإلغاء اإل
  

 أحد بنود الممتلكات والمصانع والمعدات عندما يكـون متـوفر           إستهالك يطلب من المنشأة أن تبدأ ب      ١٢مقدمة

 به، حتى إذا كان البند في تلـك الفتـرة           عترافه حتى يتم إلغاء اإل    إستهالك وأن تستمر في     دامستخلإل

 البند لكنهـا    إستهالك متى بدأ    ١٦ولم تحدد النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي         . غير مستخدم 

وكانت تحتفظ   الفعال   ستخدام البند الذي سحبته من اإل     إستهالكحددت أن المنشأة ينبغي أن تتوقف عن        

 .به للتصرف
  

 عتراف تاريخ إلغاء اإل- عترافإلغاء اإل
  

 بالمبلغ المسجل ألحد بنود الممتلكات والمصانع والمعـدات الـذي           عتراف يطلب من المنشأة إلغاء اإل     ١٣مقدمة
    ١٨تتصرف به في التاريخ الذي يتم فيه تلبية معايير بيع السلع الوارد في معيار المحاسـبة الـدولي                   

 تلك المعايير   إستخدام من المنشأة    ١٦ولم تقتض النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي         . "اإليراد" 
 بالمبلغ المسجل للبند المتصرف به مـن الممتلكـات          عترافلتحديد التاريخ الذي قامت فيه بإلغاء اإل      

 .والمصانع والمعدات
 

ل لجزء معين من بند الممتلكات والمصانع والمعدات         بالمبلغ المسج  عتراف يطلب من المنشأة إلغاء اإل     ١٤مقدمة
ولم يتم في   .  في المبلغ المسجل للبند    ستبدال ذلك الجزء وقامت المنشأة بتضمين تكلفة اإل       إستبدالإذا تم   

 ليشمل هذه األجزاء، بـل      عتراف توسيع مبدأ إلغاء اإل    ١٦النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي       
 فـي المبلـغ     سـتبدال خاص به للنفقات الالحقة بشكل فعال تضمين تكلفـة اإل          ال عترافأعاق مبدأ اإل  
 .المسجل للبند

 

  تصنيف الربح - عترافإلغاء اإل
  

 ال يمكن للمنشأة أن تصنف كإيراد الربح الذي تحققه من التصرف بأحد بنود الممتلكـات والمـصانع              ١٥مقدمة
 .  على هذا النص١٦ة الدولي ولم تحتو النسخة السابقة من معيار المحاسب. والمعدات
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  ١٦ الدولي ةمعيار المحاسب
  

  الممتلكات والمصانع والمعدات
  

  الهدف
 

يهدف هذا المعيار إلى تحديد المعالجة المحاسبية للممتلكات والمصانع والمعدات حتى يتمكن مستخدمو  ١
ممتلكات والمصانع والمعدات  المنشأة في الإستثمارالبيانات المالية من التحقق من المعلومات التي تتعلق ب

وتتمثل القضايا الرئيسية في محاسبة الممتلكات والمصانع . ستثمارالخاصة بها والتغييرات في هذا اإل
 القيمة إنخفاض وخسائر ستهالك باألصول وتحديد مبالغها المسجلة وتكاليف اإلعترافوالمعدات في اإل
 . بها فيما يتعلق بهاعترافالتي ينبغي اإل

 
  قالنطا

 

ال إذا تطلب أو سمح إعن الممتلكات والمصانع والمعدات يجب أن يطبق هذا المعيار في المحاسبة  ٢
  .معيار محاسبي دولي آخر بمعالجة محاسبية مختلفة

  

 -:ال يطبق هذا المعيار على ٣

 كممتلكات معدة للبيع، بما يتفق مع المعيار الدولي إلعداد تلكات والمصانع والمعدات المصنفةالمم  )أ (
 ؛"األصول غير المتداولة المعدة للبيع، وعمليات الخصم"  ٥تقارير الماليةال

  ؛) "الزراعة  "٤١ معيار المحاسبة الدولي أنظر( البيولوجية الخاصة بالنشاط الزراعي صولاأل  )ب (

 ٦المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ( والتقييم وقياسها ستكشاف اإلأصول بعترافاإل  )ج (
   أو ؛"الموارد المعدنية وتقييم إستكشاف"

غير المتجددة   المعادن، والبترول، والغاز الطبيعي والموادإستخراج وإستكشافحقوق المعادن، و  )د (
  .المشابهة

  
طبق هذا المعيار على الممتلكات والمصانع والمعدات المستخدمة لتطوير أو صيانة على كل حال، ي

   .)د( -)ب(النشاطات أو األصول المذكورة في 
  

 والمعدات على أساس منهج والمصانع ببند الممتلكات عتراف تقتضي المعايير األخرى اإلأنيمكن  ٤
عقود " ١٧على سبيل المثال، يقتضي معيار المحاسبة الدولي . مختلف عن ذلك الوارد في هذا المعيار

نقل  والمعدات المؤجرة على أساس والمصانعها ببند الممتلكات إعتراف من المنشأة تقييم "اإليجار
إال أنه في هذه الحاالت يتم تحديد جوانب أخرى من المعاملة المحاسبية لهذه . المخاطر والمكافئات

  .  لهذا المعياروفقاً، ستهالكاألصول، بما في ذلك اإل
  

ها مستقبالً كممتلكات ستخداميطبق المشروع هذا المعيار على ممتلكاته التي نشأت أو طورت إل ٥
العقارات "  ٤٠في معيار المحاسبة الدولي " العقارات اإلستثمارية"عريف لكن ليس بعد ت. يةإستثمار

معيار . ٤٠لمشروع معيار المحاسبة الدولي  عندما ينتهي اإلنشاء أو التطوير، يطبق ا."اإلستثمارية
 الموجودة والتي تم إعادة تطويرها ليستمر العقارات اإلستثمارية يطبق على أيضاً ٤٠المحاسبة الدولي 

 وفقاً للعقارات اإلستثماريةتستخدم المنشأة نموذج التكلفة . كعقارات إستثماريةها مستقبالً ستخدامإفي 
  . تستخدم نموذج التكلفة في هذا المعيارأنكما يجب . ٤٠لمعيار المحاسبة الدولي 
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  تعريفات
  

 -:تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها ٦
 

 متراكم إستهالكهو المبلغ المعترف به لألصل في الميزانية العمومية بعد خصم أي  المرحلالمبلغ 
  . في قيمتهإنخفاضوأية خسائر 

  

 هي مبلغ النقدية أو ما يعادل النقدية المدفوع أو القيمة العادلة للمقابل المعطى للحصول على التكلفة
مبلغ المنسوب الى ذلك األصل عندما يتم  حيثما كان ذلك منطبقاً، ال .األصل في وقت شرائه أو إنشائه

 للمتطلبات المحددة الخاصة بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، وفقاً به بشكل أولي عترافاإل
  ."الدفع على أساس األسهم" ٢مثال المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 
 قيمة ناقصاًآخر يحل محله في القوائم المالية كلفة األصل أو أي مبلغ ت هي ستهالكالقيمة القابلة لإل

  .الخرده 
 
  . لألصل على مدى حياته اإلنتاجيةستهالك هو التوزيع المنتظم للقيمة القابلة لإلستهالكاإل
 

 هي القيمة الحالية للتدفقات النقدية التي تتوقع المنـشأة نـشوءها مـن              القيمة الخاصة بمنشأة معينة   
من التصرف به في نهاية عمره اإلنتاجي أو التي تتوقع أن تتكبدها عنـد               المستمر لألصل و   ستخداماإل

  .لتزامتسوية اإل
  

التعامل بين أطراف مطلعة وراغبة في به األصل الذي يمكن أن تتم مبادلة  هي المبلغ القيمة العادلة
  .على أساس تبادل تجاري بحت

 
  .ستردادإلعن مبلغه القابل لهي مقدار زيادة المبلغ المرحل لألصل   القيمةإنخفاضخسارة 

  

  -: هي أصول ملموسةالممتلكات والمصانع والمعدات

ها في إنتاج أو تزويد البضائع والخدمات، أو لإليجار إستخدام أجلمن المشروع حتفظ بها ي  )أ (
 ؛ وللغير أو ألغراض إدارية

 .أكثر من فترة واحدةخالل ها إستخداممن المتوقع   )ب (
  

  .ه، أيهما أعلىإستخدام سعر بيع األصل أو قيمة  صافيستردادالمبلغ القابل لإل
  

 لألصل هو المبلغ المقدر الذي تحصل عليه المنشأة حاليا من التصرف باألصـل، بعـد                القيمة المتبقية 
  . التكاليف المقدرة للتصرف، إذا كان األصل في عمر ووضع متوقعين في نهاية عمره اإلنتاجيإقتطاع

  

  -: هي إماالحياة اإلنتاجية

  أو؛ المشروع األصل خاللها من قبل إستخدامترة الزمنية المتوقع الف  )أ (

 .الحصول عليها من األصلالمشروع توقع يعدد وحدات اإلنتاج أو الوحدات المماثلة التي  )ب (
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   عترافإلا
  

  -:يجب أن يعترف ببند الممتلكات والمصانع والمعدات كأصل عندما ٧

 المشروع؛ ولمستقبلية سوف تتدفق من األصل إلى ية اإلقتصاد المنافع اأنيكون من المحتمل   )أ (

 .ةيموثوقالمشروع بيمكن قياس تكلفة األصل على   )ب (
  

 بها في حساب الربح أو الخسارة عترافيتم عادة تسجيل قطع الغيار ومعدات التخديم كمخزون ويتم اإل ٨
تلكات والمصانع إال أن قطع الغيار الرئيسية والمعدات اإلحتياطية تعد من المم. على أنها مستهلكة

وعلى نحو مماثل، إذا كان . ها خالل ما يزيد عن فترة واحدةإستخداموالمعدات عندما تتوقع المنشأة 
 قطع الغيار ومعدات التخديم فقط فيما يتعلق بأحد بنود الممتلكات والمصانع والمعدات، إستخداميمكن 

 .فإنه تتم محاسبتها كممتلكات ومنشآت ومعدات
 
لذلك فإن . ، أي ما يشكل بند الممتلكات والمصانع والمعداتعترافمعيار وحدة قياس اإلال يوضح هذا ال ٩

وقد يكون من .  على الظروف المحددة للمنشأةعترافإصدار األحكام مطلوبا في تطبيق معايير اإل
قيمة المالئم تجميع البنود غير ذات األهمية بشكل فردي مثل القوالب واألدوات، وتطبيق المعايير على ال

 .  اإلجمالية
  
 هذا بتقييم كافة تكاليف ممتلكاتها ومنشآتها ومعداتها في الوقت الذي عترافتقوم المنشأة بموجب مبدأ اإل ١٠

وتشتمل هذه التكاليف على التكاليف المتكبدة بشكل أولي لشراء أو إنشاء أي من بنود . يتم فيه تكبدها
 إستبدال لإلضافة على أي من تلك البنود أو الحقاًدة الممتلكات والمصانع والمعدات والتكاليف المتكب

 . منها أو تخديمهاجزءاً
  

  التكلفة األولية 
لتلك الممتلكات والمصانع والمعدات ألغراض السالمة أو البيئة، وهذا التملك الحصول على يمكن  ١١

بنود الممتلكات ية لبند من قتصادوان كان ال يزيد مباشرة المنافع اإلالممتلكات والمصانع والمعدات 

ية مستقبلية من أصولها إقتصادلتحقيق منافع للمشروع  ضرورياً يكون أنوالمصانع والمعدات يمكن 

 به كأصل كونه عتراف لإلالممتلكات والمصانع والمعدات مؤهالًالحصول على وهنا يعتبر . األخرى

بطة اكثر مما لو لم يتم ية مستقبلية من األصول المرتإقتصادمن الحصول على منافع المشروع يمكن 

لألصل واألصول المرحل ولكن يعترف بهذه األصول إلى الحد الذي ال يزيد فيه المبلغ . تملكها

، قد  على سبيل المثال.  من ذلك األصل واألصول المرتبطةستردادإلالمرتبطة بها عن المبلغ القابل ل

 يلتزم بالمتطلبات البيئية أن أجلديدة من كيميائية جمناولة مواد كيميائية تركيب وسائل مصنع يطلب من 

 يعترف بها كأصل إلى ذات العالقةالنتاج وتخزين مواد كيميائية خطرة، وهنا فان تحسينات المصانع 

 غير أن .غير قادر على إنتاج وبيع المواد الكيميائيةالمشروع كون يألنه بدونها  ستردادالحد القابل لإل

 وفقاً القيمة إنخفاضألصل واألصول ذات العالقة تتم مراجعتها فيما يخص القيمة المسجلة الناتجة لهذا ا

  ." قيمة األصولإنخفاض"  ٣٦لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
  

   التكلفة الالحقة 
، ال تعترف المنشأة في المبلغ المسجل ألي بند من بنود ٧ الوارد في الفقرة عترافبموجب مبدأ اإل ١٢

إن تكاليف التخديم اليومي هي عبارة .  بتكاليف التخديم اليومي على البندالممتلكات والمصانع والمعدات
، ويمكن أن تشتمل على تكلفة األجزاء ستهالكبشكل رئيسي عن تكاليف العمالة والبنود القابلة لإل
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بند " إصالح وصيانة" ما يوصف الغرض من هذه النفقات على أنه يتعلق بعمليات غالباً. الصغيرة
 .لمصانع والمعداتواالممتلكات 

 
 

على . ها خالل فترات منتظمةإستبدالقد تتطلب أجزاء بعض بنود الممتلكات والمصانع والمعدات أن يتم  ١٣
، أو قد تتطلب القطع ستخدامسبيل المثال، قد يتطلب فرن ما إعادة تبطين بعد عدد محدد من ساعات اإل

.  عدة مرات خالل فترة حياة هيكل الطائرةهاإستبدالالموجودة داخل الطائرات مثل المقاعد والمطابخ 
 إستبدال، مثل ستبدال شراء بنود الممتلكات والمصانع والمعدات للتقليل من عمليات اإلأيضاًيمكن 

، ٧ الوارد في الفقرة عترافوبموجب مبدأ اإل.  غير متكررإستبدالالجدران الداخلية للمبنى أو القيام ب
 أي إستبدالي بند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات بتكلفة تعترف المنشأة في المبلغ المسجل أل

 ألحكام إلغاء وفقاًويتم . عترافجزء من هذا البند عندما يتم تكبد تلك التكلفة إذا تمت تلبية معايير اإل
 بالمبلغ المسجل لتلك عترافإلغاء اإل) ٧٢-٦٧ الفقرات أنظر( الواردة في هذا المعيار عترافاإل

 .هاإستبدالالتي يتم األجزاء 
  

أداء ) على سبيل المثال طائرة ما(قد تكون أحد شروط متابعة تشغيل بند الممتلكات والمصانع والمعدات  ١٤
وعندما يتم أداء كل .  أجزاء البندإستبدالمعاينات رئيسية منتظمة للنواقص بغض النظر عما إذا يتم 

مسجل لبند الممتلكات والمصانع والمعدات على أنه  بتكلفتها في المبلغ العترافمعاينة رئيسية، يتم اإل
 بأي مبلغ مسجل متبقي من تكلفة المعاينة عترافويتم إلغاء اإل. عتراف إذا تمت تلبية معايير اإلإستبدال
ويحدث هذا بغض النظر عما إذا تم تحديد تكلفة المعاينة ). بشكل مميز عن األجزاء المادية(السابقة 

 التكلفة المقدرة إستخداموعند الضرورة، يمكن . لتي تم فيها شراء أو إنشاء البندالسابقة في المعاملة ا
للمعاينة المستقبلية المماثلة كمؤشر على ما كانت عليه تكلفة عنصر المعاينة القائمة عندما تم شراء أو 

 .إنشاء المعيار
  

  عترافالقياس عند اإل
 

  . على أساس التكلفة به كأصل مبدئياًعترافل لإليجب قياس بند الممتلكات والمصانع والمعدات المؤه ١٥
  

  التكلفةمكونات  
  

 -:تتألف تكلفة عنصر الممتلكات والمصانع والمعدات من ١٦

بعد الخصم التجاري ستيراد وضرائب الشراء غير المستردة إلسعر شرائه بما في ذلك رسوم ا  )أ (
  .والحسم

 المقصود، ستخدامإل لجاهزاًغيل في حالة التشاألصل لوضع وأية تكاليف أخرى مباشرة متكبدة   )ب (
  .كما قررت اإلدارة

 الموقع الموجود فيه، الذي تتكبد المنشأة إستردادالتقدير األولي لتكاليف تفكيك وإزالة البند و  )ج (
 البند خالل فترة محددة ألغراض أخرى ستخدامه إما عندما يتم شراء البند أو نتيجة إلإلتزام

 . ترةغير إنتاج المخزونات خالل تلك الف
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  -:من أمثلة التكاليف المباشرة لألصل ١٧

ناشئة بشكل مباشر من )  "منافع الموظفين "١٩كما تم تعريفها في المعيار ( تكلفة منافع الموظفين   )أ (
 ؛والمعدات والمصانع بند من الممتلكات، إمتالكإنشاء أو 

  ؛تكلفة إعداد الموقع  )ب (

  ؛ستالم والمناولة األوليةإلاليف اتك  )ج (

  ؛التركيب التحميلتكاليف   )د (

 صافي العوائد من بيع أية بنود       إقتطاع ما إذا كان األصل يعمل بشكل صحيح، بعد          إختبارتكاليف  )  هـ (
 إختبـار مثل العينات التي يتم إنتاجها عنـد        (يتم إنتاجها أثناء تهيئة األصل لذلك المكان والوضع         

 ؛ و)المعدات

  .التكاليف المهنية  )و (

  

 إستردادات لتفكيك وإزالة ولتزام على تكاليف اإل"المخزون" ٢لي تطبق المنشأة معيار المحاسبة الدو ١٨

 البند إلنتاج المخزونات إستخدامالموقع الذي يوجد فيه البند التي يتم تكبدها خالل فترة محددة نتيجة 

 ٢ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاًات التكاليف التي يتم محاسبتها إلتزام بعترافويتم اإل. خالل تلك الفترة

 اتلتزام اإل،المخصصات"  ٣٧ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً ويتم قياسها ١٦و معيار المحاسبة الدولي أ
 ". المحتملة واألصول

 
 -:فيما يلي أمثلة على التكاليف التي ال تعتبر تكاليف ألحد بنود الممتلكات والمصانع والمعدات ١٩

  

 ؛ مرافق جديدةإفتتاحتكاليف   )أ (

  اإلعالنية والترويجية؛بما في ذلك تكاليف األنشطة(و خدمة جديدة تكاليف تقديم منتج جديد أ  )ب (

بما في ذلك تكاليف تدريب     (تكاليف تنفيذ األعمال في مكان جديد أو مع فئة جديدة من المستهلكين               )ج (
 ؛ و)الموظفين

 .تكاليف اإلدارة وغيرها من التكاليف العامة غير المباشرة  )د (
 
لمسجل ألي بند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات عندما  بالتكاليف في المبلغ اعترافيتوقف اإل ٢٠

لذلك، .  على العمل بالطريقة التي تنويها اإلدارةقادراًيكون البند في المكان والوضع الالزمين له ليكون 

.  أو إعادة توزيع البند ال يتم تضمينها في المبلغ المسجل لذلك البندإستخدامفإن التكاليف المتكبدة في 

 سبيل المثال، ال يتم تضمين التكاليف التالية في المبلغ المسجل لبند الممتلكات والمصانع على

 -:والمعدات
 

التكاليف التي يتم تكبدها خالل الوقت الذي يتم فيه تهيئة البند القادر على العمل بالطريقـة التـي                    )أ (

 ؛لكاملةه أو الذي يتم فيه تشغيله بأقل من طاقته اإستخدامتنويها اإلدارة ليتم 

 ؛ والخسائر التشغيلية األولية، مثل تلك التي يتم تكبدها في حين يزداد الطلب على مخرجات البند  )ب (

 .تكاليف إعادة تحديد موقع أو إعادة تنظيم جزء أو كامل عمليات المنشأة  )ج (
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ها تحدث بعض العمليات فيما يتعلق بإنشاء أو تطوير بند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات، ولكن ٢١

 على العمل بالطريقة قادراًال تعد ضرورية لتهيئة البند إلى المكان والوضع الالزمين له حتى يكون 

. ويمكن أن تحدث هذه العمليات العرضية قبل أو خالل أنشطة اإلنشاء أو التطوير. التي تنويها اإلدارة

كموقف للسيارات حتى  موقع المبنى إستخدامعلى سبيل المثال، يمكن الحصول على الدخل من خالل 

وحيث أن العمليات العرضية ال تعد ضرورية لتهيئة البند إلى المكان والوضع . يتم البدأ باإلنشاء

 بالدخل عتراف على العمل بالطريقة التي تنويها اإلدارة، يتم اإلقادراًالالزمين له حتى يكون 

سارة ويتم تضمينها في تصنيفاتها والمصاريف ذات العالقة للعمليات العرضية في حساب الربح أو الخ

 .من الدخل والمصروف
 
المشروع  نفس المبادئ لألصل المشترى، وإذا كان إستخدامبالمشروع بينه يتحدد تكلفة األصل الذي  ٢٢

كلفة األصل تكلفة األصل عادة هي نفس تتكون ، أعماله العاديةسياق صنع أصوال مشابهة للبيع في ي
 أية أرباح داخلية في الوصول إلى إستبعادلذلك يجب ). ٢ المحاسبي الدولي  المعيارأنظر(المنتج للبيع، 

 المبالغ غير العادية من تلف المواد أو داخلياًهذه التكلفة، وبالمثل ال يدخل في تكلفة األصل المبني 
، "قتراضإلتكاليف ا" ٢٣ويحدد المعيار المحاسبي الدولي . األجور أو أية مواد مستهلكة في اإلنتاج

تكلفة الممتلكات والمصانع مكون ل بتكاليف الفائدة كعنصر عترافالشروط الواجب توفرها قبل اإل
  .والمعدات

  

  قياس التكلفة 
  

إذا تم . عتراف والمعدات هو السعر النقدي المقابل في تاريخ اإلوالمصانعتكون تكلفة بند الممتلكات  ٢٣
 بالفرق بين السعر النقدي المقابل عترافاإلتأجيل الدفع بما يتجاوز شروط اإلئتمان العادية، يتم 

 بما يتفق مع  رسملة بعض الحصصوإجمالي الدفعات على أنه فائدة خالل فترة اإلئتمان ما لم يتم
  .٢٣معيار المحاسبة الدولي 

  

 والمعدات مقابل أصل أو أصول غير نقدية، أو والمصانعيمكن شراء بند واحد أو أكثر من الممتلكات  ٢٤
يشير النقاش التالي ببساطة إلى تبادل أصل غير نقدي . ألصول النقدية وغير النقديةمجموعة من ا

ويتم قياس تكلفة بند .  على جميع عمليات التبادل الموصوفة في الجملة السابقةأيضاًبآخر، لكنها تنطبق 
) ب( تجاري تفتقر معاملة التبادل إلى جوهر) أ( والمعدات بالقيمة العادلة ما لم والمصانعالممتلكات 

ويتم . تكن القيمة العادلة لألصول المستلمة واألصول المتنازل عنها غير قابلة للقياس بشكل موثوق
 باألصول المتنازل عترافقياس البند المشترى بهذه الطريقة حتى إذا لم تستطع المنشأة مباشرة إلغاء اإل

قياس تكلفته بالمبلغ المسجل لألصول المتنازل وإذا لم يتم قياس البند المشترى بالقيمة العادلة، يتم . عنها
  . عنها

  

تحدد المنشأة ما إذا كانت معاملة التبادل ذات جوهر تجاري عن طريق دراسة الحد الذي يتوقع فيه أن  ٢٥

وتكون معاملة التبادل ذات جوهر تجاري في الحاالت . تتغير تدفقاتها النقدية المستقبلية نتيجة للمعاملة

 -:التالية

لألصل المستلم يختلف عـن شـكل       ) المخاطرة والتوقيت والمبلغ  (ن شكل التدفقات النقدية     إذا كا   )أ (
  أو؛التدفقات النقدية لألصل المنقول
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 ؛ وإذا كانت القيمة الخاصة بالمنشأة لجزء من عملياتها المتأثرة بالمعاملة تتغير نتيجة للتبادل  )ب (

 . مقارنة مع القيمة العادلة لألصول المتبادلةكبيراً) ب(أو ) أ(إذا كان الفرق في   )ج (
 

لغرض تحديد ما إذا كانت معاملة التبادل ذات جوهر تجاري، تعكس القيمة الخاصة بالمنشأة لجزء من                
يمكن أن تكون نتيجـة هـذه التحلـيالت         . عملياتها المتأثرة بالمعاملة التدفقات النقدية ما بعد الضريبة       

  . القيام بحسابات مفصلةواضحة دون حاجة المنشأة إلى 
  

لم ) أ(تكون القيمة العادلة لألصل الذي ال يوجد له معامالت سوق مقارنة قابلة للقياس بشكل موثوق إذا  ٢٦
كان من الممكن ) ب(يكن التغير في مدى التقديرات المعقولة للقيمة العادلة ذو أهمية لذلك األصل أو 

ها في تقدير القيمة إستخدامة التي تقع ضمن المدى وبشكل معقول تقييم احتماالت التقديرات المختلف
وإذا كانت المنشأة قادرة على تحديد القيمة العادلة بشكل موثوق لألصل المستلم أو األصل . العادلة

 القيمة العادلة لألصل المتنازل عنه لقياس تكلفة األصل المستلم إال إستخدامالمتنازل عنه، عندها يمكن 
 .ادلة لألصل المستلم أكثر وضوحاإذا كانت القيمة الع

 
 تحديد تكلفة بند الممتلكات والمصانع والمعدات المحتفظ به من قبل ١٧ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاًيتم  ٢٧

 .المستأجر بموجب عقد إيجار تمويلي
  
 وفقاًيمكن تخفيض المبلغ المسجل لبند الممتلكات والمصانع والمعدات عن طريق المنح الحكومية  ٢٨

 ."محاسبة المنح الحكومية واإلفصاح عن المساعدات الحكومية" ٢٠ر المحاسبة الدولي لمعيا
 

  عترافالقياس بعد اإل
  

 ٣١ أو نموذج إعادة التقييم الوارد في الفقرة ٣٠تختار المنشأة إما نموذج التكلفة الوارد في الفقرة  ٢٩
 من الممتلكات والمصانع كسياسة محاسبية خاصة بها وتقوم بتطبيق تلك السياسة على فئة كاملة

 .والمعدات
 

   التكلفةنماذج
  

 ببند الممتلكات والمصانع والمعدات على أنه أصل، يتم تسجيل هذا البند بسعر تكلفته عترافبعد اإل ٣٠
 . القيمةنخفاض متراكم وأية خسائر متراكمة إلإستهالكمطروحا منه أي 

  

 نموذج إعادة التقييم 
 

 يظهر بند الممتلكات والمصانع والمعدات بمبلغ إعادة التقييم أنجب  األولي باألصل، يعترافبعد اإل ٣١
الحقة الحق وأية خسائر متراكم  إستهالك أي ناقصاًالتي تساوى القيمة العادلة بتاريخ إعادة التقييم 

 تتم إعادة التقييم على أساس منتظم بشكل كاف بحيث ال أن القيمة، ويجب إنخفاضمتراكمة في 
في نهاية  القيمة العادلة إستخدام تتحدد بأنبصورة مادية عن تلك التي يمكن مرحلة التختلف القيمة 

 .فترة إعداد التقارير
 
وعندما ال . إن القيمة العادلة لبنود الممتلكات والمصانع والمعدات هي قيمها السوقية المحددة بالتقييم ٣٢

ممتلكات والمصانع والمعدات أو ألنها  على القيمة السوقية بسبب الطبيعة المتخصصة للدليالًيكون هناك 
  أن القيمة.ستهالكية بعد اإلستبدالإلالمستمر، فإنها تقيم بالقيمة االمشروع ال كجزء من إ ما تباع، نادراً

 .المصانع والمعدات هي عادة قيمتها السوقية التي يتم تحديدها من خالل التقييمو العادلة لبنود الممتلكات
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 مرتكز على السوق خاص بالقيمة العادلة بسبب الطبيعة المتخصصة لبند إذا لم يكن هناك دليل ٣٣

 بيعه كجزء من مؤسسة عمل بإستثناء ما يتم بيع البند، نادراًالممتلكات والمصانع والمعدات وكان 

 . المستهلكةستبدال الدخل أو منهج تكلفة اإلإستخداممستمرة، قد تحتاج المنشأة إلى تقدير القيمة العادلة ب
  
ن تكرار إعادة التقييم تعتمد على مدى التغيير في القيمة العادلة لبنود الممتلكات والمصانع والمعدات إ ٣٤

فعندما تختلف القيمة العادلة لألصل المعاد تقييمه بصورة جوهرية عن القيمة . التي يجري إعادة تقييمها

ود الممتلكات والمصانع وربما تتعرض بعض بن. فان الحاجة تدعو إلى إعادة تقييم أخرىالمرحلة 

ولكن ال يلزم مثل . سنوياًوالمعدات لتغيرات جوهرية وسريعة في قيمها العادلة مما يوجب إعادة التقييم 

هذه التكرار في إعادة التقييم بالنسبة لبنود الممتلكات والمصانع والمعدات التي تتعرض لتغيرات غير 

 .سنواتخمس أو ثالث تقييم كل جوهرية في قيمها العادلة، بل قد تكفي إعادة ال
  
بتاريخ إعادة التقييم متراكم  إستهالكعندما يعاد تقييم أي بند من الممتلكات والمصانع والمعدات فان أي  ٣٥

  -:يجب أن

اإلجمالية لألصل بحيث تصبح القيمة المرحلة يعاد احتسابه بما يتناسب مع التغير في القيمة   )أ (

 عندما غالباًتستخدم هذه الطريقة . وية لمبلغه المعاد تقييمهلألصل بعد إعادة التقييم مساالمرحلة 

  .ستهالك بعد اإلستبدالإلتكلفة ا  لتحديدجدول أسعار إستخداميتم إعادة تقييم األصل من خالل 

اإلجمالية لألصل ويتم تعديل المبلغ الصافي إلى مبلغ األصل المعاد المرحلة يلغى مقابل القيمة   )ب (

  .ل، تستخدم هذه الطريقة للمباني التي تم إعادة تقييمها إلى القيمة السوقيةتقييمه، على سبيل المثا
  

 من الزيادة أو جزءاً يشكل ستهالكحتساب أو اإللغاء لمجمع اإلإلإن مبلغ التعديل الناشئ عن إعادة ا
  .٤٠و ٣٩والذي سيتم معالجته بموجب الفقرتين المرحل النقصان في المبلغ 

  
نود الممتلكات والمصانع والمعدات فانه يجب إعادة تقييم كامل الصنف الذي عندما يعاد تقييم أحد ب ٣٦

  .ينتمي إليه البند المعاد تقييمه
 
 ستخدامإليمثل الصنف من الممتلكات والمصانع والمعدات مجموعة األصول المتشابهة في الطبيعة وا ٣٧

  -:منفصلةالألصناف على اوفيما يلي أمثلة . المشروعفي أعمال 

  ؛ األراضي  )أ (

  ؛ األراضي والمباني  )ب (

  ؛ المعدات  )ج (

  ؛ السفن  )د (

  ة؛ الطائر  )هـ(          

  محركات أدوات النقل؛   )و (

  ؛ واألثاث والتركيبات  )ز (

 . المعدات المكتبية  )ح (
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 تجنب إعادة التقييم أجليعاد تقييم بنود الممتلكات والمصانع والمعدات في صنف واحد معا من  ٣٨

ولكن . الماليةالبيانات تكاليف والقيم بتواريخ مختلفة في نتقائية لألصول وإظهار مبالغ مختلطة من الإلا

ف خالل فترة صن يعاد تقييم صنف من األصول بشكل متدرج شريطة إنهاء إعادة التقييم للأنيمكن 

 .قصيرة من الزمن وان تجري إعادة التقييم باستمرار
 
في بيان الدخل الزيادة ف بيعتر أنلألصل نتيجة العادة التقييم، يجب المرحلة عندما تزداد القيمة  ٣٩

 بزيادة إعادة عترافتحت عنوان فائض إعادة التقييم، ولكن يجب اإلالشامل ومتراكم حقوق الملكية 

 . في إعادة التقييم لنفس األصلنخفاض نتيجة إلسابقاً به كمصروف إعترفالتقييم كدخل في حدود ما 
  
 بالتخفيض عترافقييم فانه يجب اإلعادة التإلنتيجة المرحلة عندما يتم تخفيض قيمة األصل  ٤٠

إلى فائض إعادة التقييم في الدخل الشامل أي تخفيض إعادة تقييم اإلعتراف بولكن يجب . كمصروف
المتعلقة به في الحدود التي ال يتجاوز فيها التخفيض المبلغ المحتفظ به في فائض إعادة التقييم 

ان دخل شامل آخر المبلغ المتراكم في يقلل اإلنخفاض المعترف به في بي .بخصوص ذلك األصل
  .حقوق الملكية تحت بند إعادة تقييم الفائض

  

يمكن تحويل فائض إعادة التقييم في حقوق المالكين إلى األرباح المدورة مباشرة عندما يتحقق هذا  ٤١
الفائض  من جزءاًولكن . األصل من الخدمة أو بيعهإخراج الفائض، حيث يتحقق الفائض كامال عند 

لألصل، وفي هذه الحالة يكون المبلغ المتحقق هو الفرق بين المشروع  إستخدام يتحقق مع أنكن يم
.  على كلفة األصل األساسيةبناءاً ستهالك على أساس مبلغ إعادة التقييم المسجل لألصل واإلستهالكاإل

 .لوال يتم التحويل من فائض إعادة التقييم إلى األرباح المدورة من خالل قائمة الدخ
  

 وجدت، إنتعالج التأثيرات على ضرائب الدخل من إعادة تقييم الممتلكات والمصانع والمعدات،  ٤٢
  ."ضرائب الدخل" ١٢بموجب المعيار المحاسبي الدولي 

  

  ستهالكاإل
  

 كل جزء من بند الممتلكات والمصانع والمعدات يكون ذو تكلفة هامة فيما إستهالكيتم بشكل منفصل  ٤٣
 .جمالية للبنديتعلق بالتكلفة اإل

 
تخصص المنشأة المبلغ المعترف به بشكل أولي فيما يتعلق ببند الممتلكات والمصانع والمعدات إلى  ٤٤

 هيكل إستهالكعلى سبيل المثال، قد يكون من المالئم . أجزائه الهامة وتستهلك كل جزء بشكل منفصل
على نحو  .يجار تمويليالطائرة ومحركاتها بشكل منفصل، سواء كانت مملوكة أو خاضعة لعقد إ

مماثل، إذا قامت أي منشاة بإستمالك ممتلكات ومصانع ومعدات خاضعة لعقد إيجار تشغيلي تكون فيه 
هي المؤجر، فقد يكون من المناسب أن تستهلك وبشكل منفصل المبالغ التي تنعكس في تكلفة ذلك البند 

  . مشابهة لبنود السوقوالمنسوبة إلى بنود عقد اإليجار المفضلة أو غير المفضلة و

 
 ستهالكقد يكون لجزء هام من بند الممتلكات والمصانع والمعدات نفس العمر اإلنتاجي وطريقة اإل ٤٥

  .ستهالكويمكن تجميع هذه األجزاء في تحديد تكلفة اإل. لجزء هام آخر من نفس ذلك البند
  

لكات والمصانع والمعدات، فإنها إلى الحد الذي تستهلك فيه المنشأة بشكل منفصل بعض أجزاء بند الممت ٤٦
ويتكون هذا الباقي من أجزاء البند التي ال تعد ذات .  بشكل منفصل ما يتبقى من هذا البندأيضاًتستهلك 
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وإذا كان لدى المنشأة توقعات مختلفة فيما يتعلق بهذه األجزاء، قد تكون أساليب . أهمية بشكل مفرد
أو العمر اإلنتاجي /  وستهالكي بطريقة تمثل بصدق نمط اإل الباقستهالكالتقدير التقريبي ضرورية إل

 .ألجزائه
  

قد تختار المنشأة أن تستهلك بشكل منفصل أجزاء البند التي ليس لها تكلفة هامة فيما يتعلق بالتكلفة  ٤٧
 .اإلجمالية للبند

  

ها في المبلغ  لكل فترة في حساب الربح أو الخسارة إال إذا تم تضمينستهالك بتكلفة اإلعترافيتم اإل ٤٨
 .المسجل ألصل آخر

  

إال أنه في بعض األحيان يتم .  للفترة في حساب الربح أو الخسارةستهالك بتكلفة اإلعترافيتم عادة اإل ٤٩
وفي هذه الحالة، . ية المستقبلية المجسدة في األصل في إنتاج أصول أخرىقتصاد المنافع اإلإستخدام

على سبيل . صل اآلخر ويتم تضمينها في مبلغه المسجل من تكلفة األجزءاً ستهالكتشكل تكلفة اإل
 معيار أنظر( ورشة ومعدات التصنيع في تكاليف تحويل المخزون إستهالكالمثال، يتم تضمين 

 الممتلكات والمصانع والمعدات إستهالكوعلى نحو مماثل، قد يتم تضمين ). ٢المحاسبة الدولي 
 لمعيار المحاسبة الدولي وفقاًير الملموس المعترف به المستخدمة ألنشطة التطوير في تكلفة األصل غ

 . "األصول غير الملموسة"  ٣٨
  

  ستهالك وفترة اإلستهالكالمبلغ القابل لإل
 

 . الخاص باألصل على أساس منتظم خالل عمره اإلنتاجيستهالكيتم تخصيص المبلغ القابل لإل ٥٠
 

 األقل في نهاية كل سنة مالية، وإذا كانت يتم مراجعة القيمة المتبقية والعمر اإلنتاجي لألصل على ٥١

كتغير في التقدير المحاسبي ) التغييرات(التوقعات تختلف عن التقديرات السابقة، تتم محاسبة التغيير 

 ".التغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء ،السياسات المحاسبية" ٨بة الدولي  لمعيار المحاسوفقاً
  

تى لو كانت القيمة العادلة لألصل تتجاوز مبلغه المسجل، طالما أن القيمة  حستهالك باإلعترافيتم اإل ٥٢

 .هإستهالكإن إصالح األصل وصيانته ال ينفي الحاجة إلى . المتبقية لألصل ال تتجاوز مبلغه المسجل
  

وفي الواقع، عادة ما .  قيمته المتبقيةإقتطاع الخاص باألصل بعد ستهالكيتم تحديد المبلغ القابل لإل ٥٣

 .ستهالككون القيمة المتبقية لألصل غير هامة وبالتالي غير مادية في حساب المبلغ القابل لإلت
  

وإذا حدث ذلك، . قد ترتفع القيمة المتبقية لألصل إلى مبلغ يساوي أو يزيد عن المبلغ المسجل لألصل ٥٤

 أقل من المبلغ  قيمته المتبقية إلى مبلغالحقاً األصل صفر ما لم وحتى تنخفض إستهالكتكون تكلفة 

 .المسجل لألصل
  

، أي عندما يكون في الموقع والوضع الالزمين له ستخدام األصل عندما يكون متوفرا لإلإستهالكيبدأ  ٥٥
 األصل في التاريخ الذي إستهالكويتوقف .  على العمل بالطريقة التي تنويها اإلدارةقادراًحتى يكون 

أو يشمل في مجموعة التصرف المصنفة على (البيع يتم فيه تصنيف األصل على أنه محتفظ به برسم 
 أو التاريخ الذي يتم فيه إلغاء ٥ للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية وفقاً) أنه محتفظ بها برسم البيع

 عندما يصبح األصل غير مستخدم أو ستهالكلذلك، ال يتوقف اإل.  أيهما يأتي أوال-  باألصل عترافاإل
 إستخدامإال أنه بموجب طرق .  بالكامل الفعال إال إذا كان األصل مستهلكاًخدامستيتم سحبه من اإل

 .   صفر عندما ال يكون هناك إنتاجستهالك يمكن أن تكون تكلفة اإلستهالكاإل



  ١٦ معيار المحاسبة الدولي

 ١١٣٩   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

ية المستقبلية المجسدة في األصل من قبل المنشأة بشكل رئيسي من خالل قتصاد المنافع اإلإستهالكيتم  ٥٦

لعوامل األخرى، مثل التقادم واإلهتراء الفني أو التجاري في حين يبقى األصل غير إال أن ا. هإستخدام

. ية التي كان من الممكن الحصول عليها من األصلقتصادمستخدم، قد ينتج عنها أحيانا تقليل المنافع اإل

 -:وبالتالي، تُؤخذ بعين اإلعتبار كافة العوامل التالية في تحديد العمر اإلنتاجي لألصل

 بالرجوع إلـى الطاقـة المتوقعـة لألصـل أو           ستخدامويتم تقييم اإل  .  المتوقع لألصل  ستخداماإل  )أ (
 .مخرجاته المادية

اإلهتراء المادي المتوقع، الذي يعتمد على العوامل التشغيلية مثل عدد المناوبات التي يتم فيهـا                 )ب (
ه عندما يكون غير     األصل وبرنامج اإلصالح والصيانة والعناية باألصل والمحافظة علي        إستخدام
 . مستخدم

التقادم الفني أو التجاري الناتج من التغييرات أو التحسينات في اإلنتاج، أو من التغير في طلـب        )ج (
 .السوق على مخرجات األصل من المنتجات أو الخدمات

 . اإليجارات ذات العالقةإنتهاء األصل، مثل تواريخ إستخدامالقيود القانونية أو المشابهة على   )د (
 
وقد تنطوي سياسة . م تحديد العمر اإلنتاجي لألصل فيما يتعلق بفائدة األصل المتوقعة بالنسبة للمنشأةيت  ٥٧

 جزء محدد إستهالكإدارة األصول الخاصة بالمنشأة على التصرف باألصول بعد وقت محدد أو بعد 

قصر من عمره لذلك، قد يكون العمر اإلنتاجي لألصل أ. ية المجسدة في األصلقتصادمن المنافع اإل

كما أن تقدير العمر اإلنتاجي لألصل هو مسألة إصدار حكم معين بناءاً على خبرة المنشأة . يقتصاداإل

  .  مع أصول مماثلة

  

تعتبر األراضي والمباني أصوال قابلة للفصل ويتم محاسبتها بشكل منفصل، حتى عندما يتم شراؤها  ٥٨

لمواقع المستخدمة ألنظمة تجميع القمامة، يكون مع وجود بعض اإلستثناءات، مثل المحاجر وا. معا

ويكون للمباني عمر إنتاجي محدود . هاإستهالكلألرض عمر إنتاجي غير محدود وبالتالي ال يتم 

إن الزيادة في قيمة األرض التي يقع عليها المبنى ال تؤثر على . ستهالكوبالتالي تعتبر أصوال قابلة لإل

 .ستهالكتحديد مبلغه القابل لإل
 
 ذلك إستهالكه، فإنه يتم إستردادإذا كانت تكلفة األرض تشتمل على تكاليف تفكيك الموقع وإزالته و ٥٩

وفي بعض . الجزء من أصل األرض خالل فترة المنافع التي يتم الحصول عليها من تكبد تلك التكاليف
ها بطريقة كإستهالالحاالت، يمكن أن يكون لألرض نفسها عمر إنتاجي محدود وفي هذه الحالة يتم 

 .تعكس المنافع التي يتم الحصول عليها منها
 

  ستهالكطريقة اإل
  

ية المستقبلية قتصاد المنافع اإلإستهالك المستخدمة النمط الذي يتوقع فيه ستهالكتعكس طريقة اإل ٦٠

 .لألصل من قبل المنشأة
 
الية، وإذا حدث  على األصل على األقل في نهاية كل سنة مة المطبقستهالكتتم مراجعة طريقة اإل ٦١

ية المستقبلية المجسدة في األصل، يتم تغيير قتصاد المتوقع للمنافع اإلستهالكتغيير هام في نمط اإل
 وفقاًوينبغي محاسبة هذا التغيير على أنه تغيير في التقدير المحاسبي . الطريقة لتعكس النمط المتغير

 .٨لمعيار المحاسبة الدولي 
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 لألصل على ستهالك لتخصيص المبلغ القابل لإلستهالك من طرق اإل مجموعة متنوعةإستخداميمكن  ٦٢

وتشتمل هذه الطرق على طريقة القسط الثابت وطريقة الرصيد . أساس منتظم خالل عمره اإلنتاجي

 بطريقة القسط الثابت إلى تكلفة ثابتة خالل العمر ستهالكويؤدي اإل. المتناقص وطريقة وحدات اإلنتاج

وتؤدي طريقة الرصيد المتناقص إلى تخفيض التكلفة خالل . غير القيمة المتبقية لألصلاإلنتاجي إذا لم تت

.  أو اإلنتاج المتوقعستخدامأما طريقة وحدات اإلنتاج فينتج عنها تكلفة على أساس اإل. العمر اإلنتاجي

ية صادقت المتوقع للمنافع اإلستهالكوتختار المنشأة الطريقة التي تعكس أكثر من غيرها نمط اإل

ويتم تطبيق تلك الطريقة بشكل منسجم من فترة إلى أخرى إال إذا حدث . المستقبلية المجسدة في األصل

 .ية المستقبليةقتصاد تلك المنافع اإلستهالكتغيير في النمط المتوقع إل
  

   القيمة إنخفاض
المنشأة معيار ت قيمة أي بند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات، تطبق إنخفضلتحديد ما إذا  ٦٣

ويفسر ذلك المعيار كيفية قيام المنشأة بمراجعة المبلغ ".  قيمة األصولإنخفاض"  ٣٦المحاسبة الدولي 
 أو إلغاء عتراف لألصل ومتى تقوم باإلستردادالمسجل ألصولها وكيفية تحديد المبلغ القابل لإل

 . القيمةإنخفاض بخسارة عترافاإل
 
 ]تم إلغائها[ ٦٤
  

  قيمة الإنخفاضتعويض 
  

ت إنخفضينبغي تضمين التعويض من األطراف الثالثة لبنود الممتلكات والمصانع والمعدات التي  ٦٥
قيمتها أو فُقدت أو تم التنازل عنها في حساب الربح أو الخسارة عندما يصبح التعويض مستحق 

 .القبض
 
ات ذات العالقة  قيمة بنود الممتلكات والمصانع والمعدات أو الخسائر فيها والمطالبإنخفاضإن  ٦٦

للتعويض من أطراف ثالثة أو دفعات التعويض من أطراف ثالثة وأي شراء أو إنشاء الحق ألصول 

 -:ية منفصلة وتتم محاسبتها بشكل منفصل كما يليإقتصاد عبارة عن أحداث ستبدالاإل
الـدولي   لمعيار المحاسبة    وفقاً قيمة بنود الممتلكات والمصانع والمعدات       إنخفاض ب عترافيتم اإل   )أ (

 ؛٣٦
 ببنود الممتلكات والمصانع والمعدات المسحوبة مـن  عتراف لهذا المعيار تحديد إلغاء اإل  وفقاًيتم    )ب (

 ؛الخدمة أو المتصرف بها
ت إنخفـض يتم تضمين التعويض من أطراف ثالثة لبنود الممتلكات والمصانع والمعدات التـي               )ج (

 ؛ و للقبضمستحقاًالخسارة عندما يصبح قيمتها أو فُقدت أو تم التنازل عنها في تحديد الربح أو 
ها أو  إسـترداد  لهذا المعيار تحديد تكلفة بنود الممتلكات والمصانع والمعدات التي يـتم             وفقاًيتم    )د (

 .شرائها أو إنشائها كبنود مستبدلة
  

  عترافإلغاء اإل
  

 -: بالمبلغ المسجل ألي بند من بنود الممتلكات والمصانع والمعداتعترافيتم إلغاء اإل ٦٧

 ؛ أوعند التصرف به  )أ (

 .ه أو التصرف بهإستخدامية مستقبلية من إقتصادعندما ال يتم توقع أية منافع   )ب (
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 ببند الممتلكات والمصانع والمعدات في عترافينبغي تضمين الربح أو الخسارة الناتجة من إلغاء اإل ٦٨

 ١٧ المحاسبة الدولي  معيارإقتضىإال إذا ( بالبند عترافحساب الربح أو الخسارة عندما يتم إلغاء اإل

 .وال يتم تصنيف األرباح كإيرادات). خالف ذلك فيما يتعلق بالبيع وإعادة اإلستئجار
 

 

على سبيل المثال، (يمكن أن يتم التصرف بأي بند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات بعدة طرق  ٦٩
يخ التصرف بالبند، تطبق وعند تحديد تار). من خالل البيع أو إبرام عقد إيجار تمويلي أو التبرع

.  باإليردات من بيع السلععتراف لإل"اإليراد " ١٨المنشأة المعايير الواردة في معيار المحاسبة الدولي 
 . على التصرف من خالل البيع وإعادة اإلستئجار١٧وينطبق معيار المحاسبة الدولي 

  
 بالمبلغ المسجل لبند عترافإل، با٧ الوارد في الفقرة عترافإذا قامت المنشأة، بموجب مبدأ اإل ٧٠

 بالمبلغ عتراف أي جزء من البند، عندها تقوم بإلغاء اإلإستبدالالممتلكات والمصانع والمعدات بتكلفة 
وإذا لم يكن .  الجزء المستبدل بشكل منفصلإستهالكالمسجل للجزء المستبدل بغض النظر عما إذا تم 

 ستبدال تكلفة اإلإستخدام المسجل للجزء المستبدل، يمكنها من غير العملي للمنشأة أن تقوم بتحديد المبلغ
 .كمؤشر على ما كانت عليه تكلفة الجزء المستبدل في وقت شرائه أو إنشائه

  

 بأي بند من بنود الممتلكات والمصانع عتراف يتم تحديد الربح أو الخسارة الناتجة من إلغاء اإل ٧١
 .ف، إن وجدت، والمبلغ المسجل للبندوالمعدات على أنه الفرق بين صافي عوائد التصر

  

 بالمقابل مستحق القبض عند التصرف بأي بند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات عترافيتم اإل ٧٢
 بالمقابل مستحق القبض بشكل أولي عترافوإذا تم تأجيل الدفع للبند، يتم اإل. بشكل أولي بقيمته العادلة
 بالفرق بين المبلغ اإلسمي للمقابل والسعر النقدي المعادل فعتراويتم اإل. بالسعر النقدي المعادل

 .  مما يعكس المردود الفعال على المبلغ مستحق القبض١٨ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاًكإيرادات فائدة 
  

  اإلفصاح
 

  -:المالية لكل صنف من الممتلكات والمصانع والمعدات عما يليالبيانات يجب اإلفصاح في  ٧٣
 

نه إ، وعندما يستخدم اكثر من أساس فالمرحلالمستخدمة لتحديد إجمالي المبلغ أسس القياس   )أ (
  ؛بموجب ذلك األساس في كل تصنيفالمرحل يجب اإلفصاح عن إجمالي المبلغ 

  ؛ المستخدمةستهالكطرق اإل  )ب (

  ؛ المستخدمةستهالكاإلنتاجية أو معدالت اإلالحياة   )ج (

 القيمة المجمعة في إنخفاض مع خسائر  المتراكم مجمعةستهالكواإلالمرحل إجمالي المبلغ   )د (
  ؛ وبداية الفترة وفي نهايتها

  -:في أول الفترة وفي نهايتها مظهراًالمرحل التسوية ما بين المبلغ   )هـ( 

 ؛اإلضافات )١(

أصول مصنفة كأصول للبيع أو ضمن ترتيب المجموعات المعدة للبيع بما يتفق مع  )٢(
  أو ترتيبات أخرى؛ ٥المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 ؛األعمال إندماجالتملك من خالل  )٣(
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 ٣٩، ٣١ ات خالل الفترة الناجمة من إعادة التقييم بموجب الفقراتنخفاضإلالزيادات أو ا )٤(
الدخل الشامل في   القيمة المعترف بها أو المعكوسة مباشرةإنخفاضومن خسائر  ٤٠و

  ؛٣٦ بموجب معيار المحاسبة الدولي اآلخر

المحاسبة  لقيمة المعترف بها في بيان الدخل خالل الفترة بموجب معيار اإنخفاضخسائر  )٥(
  ؛٣٦الدولي 

المحاسبة   القيمة المعكوسة في بيان الدخل خالل الفترة بموجب معيارإنخفاضخسائر  )٦(
  ؛٣٦الدولي 

  ؛ستهالكاإل )٧(

صافي فروقات التبادل الناتجة من تحويل البيانات المالية من العملة الوظيفية إلى عملة  )٨(
عرض مختلفة، بما في ذلك تحويل العملية األجنبية إلى عملة العرض الخاصة بالمنشأة 

  ومعدة التقارير؛

  . التغيرات األخرى )٩(
  

  -: عما يليأيضاًالمالية البيانات يجب أن تفصح  ٧٤

الملكية وكذلك الممتلكات والمصانع والمعدات المقدمة كضمان طريقة ومبلغ القيود على   )أ (
 ؛اتلتزامإلل

نفقات المعترف بها في المبلغ المسجل لبند الممتلكات والمصانع والمعدات في سياق مبلغ ال  )ب (
  .إنشائه

  ؛الممتلكات أو المصانع أو المعدات متالكالتعهدات التعاقدية إلمبلغ   )ج (

، مبلغ التعويض من أطراف ثالثة بيان الدخل الشاملإذا لم يتم اإلفصاح عنه بشكل منفصل في   ) د(
ت قيمتها أو فُقدت أو تم التنازل عنها، إنخفض التي المصانع والمعداتولبنود الممتلكات 

  .المشمول في حساب الربح أو الخسارة
 

. جتهادإل وتقدير األعمار اإلنتاجية لألصول هي مسائل متروكة للتقدير واستهالك طريقة اإلإختيارإن  ٧٥
 يزود ستهالكو معدالت اإللذلك فان اإلفصاح عن الطرق المتبناة واألعمار اإلنتاجية المقدرة أ

المالية بمعلومات تسمح لهم بمراجعة السياسات المختارة من قبل اإلدارة وتمكن من البيانات مستخدمي 
 -:وألسباب مشابهة فان من الضروري اإلفصاح عن. إجراء مقارنات مع المصانع األخرى

  صل آخر، خالل الفترة؛ و بالربح أو الخسارة كجزء من تكلفة أعتراف، بينما يتم اإلستهالكاإل  )أ (

 .في نهاية الفترةالمتراكم  ستهالكاإل  )ب (
 
عن طبيعة وتأثير التغير في التقدير المحاسبي التي لها تأثير هام في الفترة الجارية أو المشروع فصح ي ٧٦

، ٨ يكون لها تأثير هام في الفترات الالحقة بموجب المعيار المحاسبي الدولي أنتلك التي من المتوقع 
 ينشأ مثل أنويمكن . بح أو خسارة الفترة، األخطاء األساسية والتغيرات في السياسة المحاسبيةصافي ر

  -:هذا اإلفصاح عن تغيرات في التقدير بخصوص

  الخرده؛قيم   )أ (

  ؛التكاليف المقدرة لتفكيك وإزالة بنود الممتلكات والمصانع والمعدات وترميم الموقع  )ب (

  ؛ واألعمار اإلنتاجية  )ج (

  .ستهالكطريقة اإل  )د (
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عندما يتم إدراج بنود الممتلكات والمصانع والمعدات بمبالغ إعادة التقييم فانه يجب اإلفصاح عما  ٧٧
  -:يلي

 ؛ تاريخ تنفيذ إعادة التقييم  )أ (

  ؛ما إذا تم التنفيذ عن طريق مقيم مستقل  )ب (

  ؛عادة تقييم األصولإلاألساس المستخدم   )ج (

 من خالل الرجوع إلى األسعار الحد الذي تم فيه تحديد القيم العادلة للبنود بشكل مباشر  )د (
 إستخدامالملحوظة في معامالت سوق نشط أو سوق حالي وفق بنود تجارية أو تم تقييمها ب

  أساليب تقييم أخرى؛ 

إدراجها لكل صنف من أصناف الممتلكات والمصانع والمعدات التي كان سيتم المرحلة القيمة   )هـ(   
   ؛ ونموذج التكلفة قد سجلت بموجب المالية فيما لو كانت األصولالبيانات في 

  .فائض إعادة التقييم مبينا حركة الفترة وأية قيود على توزيعات الرصيد على المساهمين  )و (
 
ت قيمتها إنخفضباإلفصاح عن المعلومات الخاصة بالممتلكات والمصانع والمعدات التي المشروع قوم ي ٧٨

  ).٦(إلى ) ٤( )ه(٧٣مات المطلوبة في الفقرة  باإلضافة إلى المعلو"٣٦بموجب معيار المحاسبة الدولي 
 

  -:الماليةالبيانات كذلك تلبي المعلومات التالية حاجات مستخدمي  ٧٩

  ؛للممتلكات والمصانع والمعدات العاطلة عن العمل مؤقتاًالمرحلة القيمة   )أ (

 ألي ممتلكات أو مصانع أو معدات مستهلكة بالكامل ولكن ما تزال فيالمرحل المبلغ اإلجمالي   )ب (
  ؛ستخدامإلا

  ؛ والمبلغ المسجل للممتلكات والمصانع والمعدات الموقوفة عن العمل بانتظار بيعها  )ج (

، القيمة العادلة للممتلكات والمصانع والمعدات نقطة المرجعية طريقة معالجة إستخدامفي حال   )د (
  .المرحلةعندما تختلف بشكل جوهري عن القيمة 

  
  .يانات، المشاريع تشجع على إظهار هذه البأيضاً

  

   إنتقالية أحكام
  

المصانع والمعدات المكتسبة و ب القياس األولي لبنود الممتلكات بموج٢٦-٢٤من متطلبات الفقرة  ٨٠
  . األصول يجب اإلفصاح عنها مسبقاً فقط في العمليات المستقبليةإستبدالفي عمليات 

  

  تاريخ التطبيق
  

 يناير ١وية التي تغطي الفترات التي تبدأ في المالية السنالبيانات هذا المعيار على المنشأة طبق ست ٨١
بتطبيق هذا المعيار بالنسبة  مشروع شجع على التطبيق األبكر، وإذا قاميأو بعد ذلك التاريخ، و ٢٠٠٥

المشروع فانه يجب على  ٢٠٠٥ يناير ١للبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في 
 .اإلفصاح عن هذه الحقيقة
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 ، أو بعد   ذلك٢٠٠٦ يناير ١ للفترات السنوية التي تبدأ في ٣على المنشأة تطبيق التعديالت في الفقرة  أ ٨١
 لفترة أبكر فإنه يجب تطبيق تلك التعديالت ٦وإذا طبقت المنشأة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  .   لتلك الفترة األبكر
  

المصطلحات ) ٢٠٠٧كما تم تعديله في عام " ( البيانات الماليةعرض "١عدل معيار المحاسبة الدولي . ب٨١
 ٤٠ و٣٩وإضافة لذلك، عدل المعيار الفقرات . المستخدمة في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 ٢٠٠٩ يناير ١ويجب على المنشأة تطبيق هذه التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في ). ٤ (٧٣و
لفترة ) ٢٠٠٧كما تم تعديله في عام  (١وإذا قامت المنشأة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي . أو بعد ذلك

  . سابقة، فينبغي تطبيق التعديالت على تلك الفترة السابقة
  
ويجب على . ٤٤الفقرة ) ٢٠٠٨كما تم تعديله في عام  (٣عدل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية . ج٨١

وإذا قامت .  أو بعد ذلك٢٠٠٩ يوليو ١لتعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في المنشأة تطبيق ذلك ا
لفترة سابقة، ) ٢٠٠٨كما تم تعديله في عام  (٣المنشأة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  .فينبغي تطبيق التعديالت على تلك الفترة السابقة
  

  سحب البيانات األخرى 
  

المعدل في  ( "الممتلكات والمصانع والمعدات" ١٦ محل معيار المحاسبة الدولي حل هذا المعيار ٨٢
١٩٩٨( 

 

 -:حل هذا المعيار محل التفسيرات التالية ٨٣

 ؛"تكاليف تعديل البرامج الحالية"  ٦ -التفسير  )أ (

  و ؛" قيمة البنود او خسارتهاإنخفاضتعويض " الممتلكات والمصانع والمعدات" ١٤ -التفسير  )ب (

  " الرئيسيةوالتصليح تكاليف الفحص –  والمصانع والمعداتالممتلكات" ٢٣ –التفسير   )ج (
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  الملحق

  التعديالت على بيانات أخرى
 

 أو بعـد ذلـك   ٢٠٠٥ ينـاير  ١يتم تطبيق التعديالت الواردة في هذا الملحق للفترات السنوية التي تبدأ فـي      

  .  تطبيق هذه التعديالت لتلك الفترة المبكرةوإذا قامت المنشأة بتطبيق هذا المعيار لفترة مبكرة، يتم. التاريخ

*****  

 فـي البيانـات ذات الـصلة    ٢٠٠٣لقد تم دمج التعديالت الواردة في هذا الملحق عند تنقيح هذا المعيار عام     

  .المنشورة في هذا الكتاب
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   ١٦ المجلس على معيار المحاسبة الدولي مصادقة
  
 

مـن قبـل أعـضاء      " الممتلكات والمصانع و المعدات   " ١٦دولي  تمت الموافقة على إصدار معيار المحاسبة ال      

  :مجلس معايير المحاسبة الدولية البالغ عددهم أربعة عشر وهم
 

  سير ديفيد تويدي                 الرئيس

  ثوماس إي جونز                 نائب الرئيس

  ماري إي بارث

  جورج برونز-هانز

  أنتوني تي كوب

  روبرت بي جارنيت

   جيالردجيلبرت

  جيمس جيه ليسنرينغ

  وارن جيه ماكريجور

  باتريشيا إل أومالي

  هاري كيه شميد

  جون تي سميث

  جيوفري وايتينغتون

  تاتسومي يامادا
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  المحتويات 
  
  

  الفقرات    حولاتأساس اإلستنتاج

   ت والمصانع والمعداالممتلكات ١٦  معيار المحاسبة الدولي

    

  ٣ -١إستنتاج  المقدمة 

  ٤إستنتاج   النطاق

  ١٢ -٥إستنتاج  اإلعتراف 

  ٢٤-١٣إستنتاج  القياس عند اإلعتراف

  ١٦-١٣إستنتاج   إستعادتهوإزالته تكاليف تفكيك األصول 

  ٢٤-١٧إستنتاج  دل األصل معامالت تبا

  ٣٣-٢٥إستنتاج  القياس بعد اإلعتراف 
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   حول اتستنتاجأساس اإل

   الممتلكات والمصانع والمعدات ١٦معيار المحاسبة الدولي 
  

  . منهجزءاً، لكنه ليس ١٦المحاسبة الدولي ات هذا معيار ستنتاجيرافق أساس اإل
  

  المقدمة
  

ات مجلس معايير المحاسبة الدوليـة فـي التوصـل إلـى            إعتبارات هذا   ستنتاجيلخص أساس اإل    ١ إستنتاج
فـي العـام    " الممتلكات والمصانع والمعدات   " ١٦اته حول تنقيح معيار المحاسبة الدولي       إستنتاج
  .لس أهمية أكبر لبعض العوامل دون غيرهاوقد أولى مختلف أعضاء المج. ٢٠٠٣

  
، كجزء من جدول أعماله المبدئي حول المشاريع الفنية، أنه سوف           ٢٠٠١ يوليو  أعلن المجلس في      ٢ إستنتاج

وتم تنفيذ  . ١٦يقوم بتنفيذ مشروع لتحسين عدد من المعايير، بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي              
دات التي أثيرت حول المعايير من قبـل منظمـي أسـواق            المشروع في ضوء التساؤالت واإلنتقا    

وتمثلـت أهـداف مـشروع      . األوراق المالية والمحاسبين المهنيين واألطراف المهتمة األخـرى       
التحسينات في تقليل أو إلغاء البدائل والنصوص غير الالزمة والتناقضات الواردة فـي المعـايير               

، نشر المجلـس    ٢٠٠٢ مايووفي  .  سينات أخرى والتطرق إلى بعض قضايا المقاربة والقيام بتح      
، مع تحديـد موعـد      التحسينات على معايير المحاسبة الدولية    اته في مسودة عرض بعنوان      إقتراح

 رسـالة   ١٦٠ المجلس أكثـر مـن       إستلمولقد  . ٢٠٠٢ سبتمبر ١٦نهائي الستالم المالحظات في     
  .مالحظات بشأن مسودة العرض

 
م تكن إعادة النظر في المنهج األساسي لمحاسبة الممتلكات والمصانع والمعدات             وألن نية المجلس ل     ٣ إستنتاج

ات هذا المتطلبات الـواردة     ستنتاج، ال يناقش أساس اإل    ١٦الذي نص عليه معيار المحاسبة الدولي       
 . التي لم يعد المجلس النظر فيها١٦في معيار المحاسبة الدولي 

  نطاق ال
  

 تنطبق على بنود الممتلكـات والمـصانع        ١٦بات معيار المحاسبة الدولي       وضح المجلس أن متطل     ٤ إستنتاج
الحقـوق  ) ب(األصول البيولوجية   ) أ(والمعدات التي تستخدمها المنشأة لتطوير أو المحافظة على         

والحـظ  . المعدنية واإلحتياطات المعدنية مثل النفط والغاز الطبيعي والمصادر غيـر المتجـددة           
ات والمصانع والمعدات التي تستخدمها المنشأة لهذه األغراض تملك نفس          المجلس أن بنود الممتلك   

 .خصائص بنود الممتلكات والمصانع والمعدات األخرى

  اإلعتراف
  

، قام المجلس   ١٦  عند دراسة التحسينات المحتملة على النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي              ٥ إستنتاج
، لم يتمـاش مبـدأ اإلعتـراف        أوالً. حقة الخاص به لسببين   بمراجعة مبدأ اإلعتراف بالنفقات الال    

، الحظ المجلس الـصعوبات  ثانياً. اإلطاربالنفقات الالحقة مع مبدأ اإلعتراف باألصول الوارد في     
على الصعيد العملي عند التمييز الذي اقتضاه بين النفقات التي تحـافظ علـى بنـد الممتلكـات                  

  . ويبدو أن بعض النفقات تقوم بكال الوظيفتين. والمصانع والمعدات وتلك التي تعززه
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ونتيجـة لـذلك،    . قرر المجلس أخيرا أنه ال حاجة إلى مبدأ اإلعتراف المنفصل بالنفقات الالحقة             ٦ إستنتاج

ستقوم المنشأة بتقييم كافة تكاليف الممتلكات والمصانع والمعدات الخاصـة بهـا بموجـب مبـدأ                

 جزء من بند    إستبدالوإذا تم اإلعتراف بتكلفة     . ١٦المحاسبة الدولي   اإلعتراف العام التابع لمعيار     

الممتلكات والمصانع والمعدات في المبلغ المسجل لألصل، عندها تقوم المنشأة بإلغاء اإلعتـراف             

.  والجـزء المـستبدل كأصـول      ستبداله لتجنب تسجيل كل من اإل     إستبدالبالمبلغ المسجل لما تم     

ه إستهالك من البند الذي تقوم المنشأة ب      جزءاًه  إستبدال سواء كان ما تم      ويحدث إلغاء اإلعتراف هذا   

  .بشكل منفصل أو لم يكن
 

وفي مـسودة   .   لم يتم التوصل بسهولة إلى قرار المجلس حول كيفية التعامل مع مبادئ اإلعتراف              ٧ إستنتاج

ـ               ١٦بة الـدولي    العرض، اقترح المجلس أن يتم في مبدأ اإلعتراف العام التابع لمعيـار المحاس

ت لجزء من بند الممتلكـات والمـصانع        إستبداالتضمين فقط اإلعتراف بالنفقات الالحقة التي تعد        

وكذلك اقترح المجلس في مسودة العرض تعديل مبدأ اإلعتراف بالنفقات الالحقة لتمييز            . والمعدات

  .بوضوح أكثر النفقات الذي يستمر تطبيقه عليها
 

ن على مسودة العرض أنه من المالئم أن يغطي مبدأ اإلعتـراف العـام النفقـات                  وافق المجاوبو   ٨ إستنتاج

ت لجزء من بند الممتلكات والمصانع والمعدات التي قامت المنشأة          إستبداالالالحقة التي كانت تعد     

إال أن المجاوبين ناقشوا، في حين وافق المجلس، بأن المبـدأ الثـاني             . ها بشكل منفصل  إستهالكب

كن أكثر وضوحا ألنه يؤدي إلى أن تعترف المنشأة في المبلغ المسجل لألصل بتلـك               المعدل لم ي  

ومن ثم تستهلك   " اإلصالح والصيانة "ها بشكل شائع أنها تتعلق بعمليات       إعتبارالنفقات التي يمكن    

ولم تكن  . النفقات الالحقة التي تم تكبدها للتخديم اليومي على بنود الممتلكات والمصانع والمعدات           

  . ك النتيجة عبارة عن نية المجلستل
 

  توصل المجلس في مداوالته لمسودة العرض إلى أنه ال يستطيع اإلحتفاظ بالمبدأ المعدل المقتـرح                 ٩ إستنتاج
وتوصل كذلك إلى أنه ال يستطيع الرجوع إلى مبدأ النفقات الالحقـة            . لإلعتراف بالنفقات الالحقة  

 ألنه لو قام بذلك لما تم تحسين أي شيء          ١٦حاسبة الدولي   الوارد في النسخة السابقة من معيار الم      
  . وتناول قضايا الممارسةاإلطارولما تم حل مشكلة 

 
 المجلس أنه كان من األفضل لكافة النفقات الالحقة أن يتم تغطيتها في مبدأ اإلعتـراف                إستخلص ١٠ إستنتاج

  -:ت التاليةولهذا الحل المميزا. ١٦العام التابع لمعيار المحاسبة الدولي 

 .اإلطار مع ١٦ مبدأ اإلعتراف العام التابع لمعيار المحاسبة الدولي إستخداميتماشى   )أ (

 .مباشراً منهجاً واحد إعتراف مبدأ إستخداميعد   )ب (

 ودمجه مع مبدأ إلغاء     ١٦يؤدي اإلحتفاظ بمبدأ اإلعتراف العام التابع لمعيار المحاسبة الدولي            )ج (
ا يحدث، أي كال من تدفق الممتلكات والمصانع والمعدات     اإلعتراف إلى بيانات مالية تعكس م     

 .يات الشراء وعملية التصرفإقتصادمن خالل المنشأة و

ومع وجود مبدأين ال يتم تحقيق اإلنـسجام        .  واحد مدى اإلنسجام   إعتراف مبدأ   إستخداميعزز    )د (

ال يتناول   ١٦وألن معيار المحاسبة الدولي     . إال إذا كان واضحا متى ينبغي تطبيق كل منهما        

الممتلكات والمصانع والمعدات، فإنه لم يتم التأكيد على هـذا الوضـوح ألن             " بند"ما يشكل   

البعض قد يصف تكلفة محددة على أنها التكلفة األولية لبند جديد من الممتلكـات والمـصانع                
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والمعدات وقد يعتبرها البعض تكلفة الحقة للبند الموجود من بنـود الممتلكـات والمـصانع               

 .لمعداتوا
 

 نتيجة تضمين كافة النفقات الالحقة بموجب مبدأ اإلعتراف العام الخاص بمعيار المحاسبة الدولي              ١١ إستنتاج
 بتضمين تلك النفقات بموجب مبدأ إلغـاء اإلعتـراف الخـاص بمعيـار              أيضاً، قام المجلس    ١٦

بلغ المسجل لجزء   وفي مسودة العرض اقترح المجلس إلغاء اإلعتراف بالم       .  ١٦المحاسبة الدولي   
ه بنفقات الحقة اعترفت المنشأة بها في المبلغ        إستبداله بشكل منفصل وتم     إستهالكمن البند الذي تم     

ت أي جـزء    إستبداالوبوجود هذا التغيير، تخضع     . المسجل لألصل بموجب مبدأ اإلعتراف العام     
  .ها لنفس المنهجإستهالكمن البند التي ال يتم 

 
س أن بعض النفقات الالحقة من الممتلكات والمصانع والمعدات، بالرغم من الجـدل              الحظ المجل  ١٢ إستنتاج

ية مستقبلية، غير مؤكدة بشكل كاف ألن يتم        إقتصادحول تكبدها في سياق السعي إلى تحقيق منافع         
لذلك قرر المجلـس أن     . اإلعتراف بها في المبلغ المسجل ألصل ما بموجب مبدأ اإلعتراف العام          

يار أن المنشأة تعترف في حساب الربح أو الخسارة بتكاليف الخدمة اليوميـة علـى               يذكر في المع  
 . الممتلكات والمصانع والمعدات في الوقت الذي يتم فيه تكبدها

  

  القياس عند اإلعتراف
  

  ستعادتهإتكاليف تفكيك األصل وإزالته و
  

قياس أي بند من بنـود الممتلكـات         أنه في    ١٦ نصت النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي         ١٣إستنتاج
والمصانع والمعدات بشكل أولي بسعر تكلفته، تقوم المنشأة بتضمين تكلفة تفكيك وإزالة ذلك البند              

وقام المجلـس   .  عن تلك التكلفة   إلتزام الموقع الذي يوجد فيه إلى الحد الذي تعترف فيه ب          إستردادو
 هذه اإلرشادات عن طريق تناول المسائل ذات        كجزء من مداوالته بتقييم ما إذا كان يمكنه تحسين        

  .العالقة التي نتجت في الممارسة
 

 وتوصل المجلس إلى أن النطاق المحدود نسبيا لمشروع التحسينات قد ضـِمن تنـاول موضـوع                 ١٤إستنتاج
وتمثل ذلك الموضوع فيما إذا ينبغي أن تتضمن تكلفة بند الممتلكات والمصانع والمعـدات              . واحد

وليس ( البند   إستخدام التي تتكبدها المنشأة نتيجة      ستردادألولي لتكلفة التفكيك واإلزالة واإل    التقدير ا 
التغييرات فـي حجـم     ) أ: (لذلك لم يتناول المجلس كيف ينبغي لمنشأة ما محاسبة        ). نتيجة لشرائه 

 لتزام على اإل  أو آثار الزيادة أو التغيير في أسعار الفائدة       ) ب( المعترف به    لتزامالتقدير األولي لإل  
 معين  إلتزامات التي لم تواجهها المنشأة عند شراءها للبند، مثل          لتزامأو تكلفة اإل  ) ج(المعترف به   

  . فرضه تغيير قانوني تم سنَه بعد شراء األصل
 

ه، فـإن طبيعتـه ذات      إستخدام عند شراء البند أو خالل       لتزام الحظ المجلس أنه سواء تم تكبد اإل       ١٥ إستنتاج

لذلك قرر المجلس أن تكلفة البند ينبغـي أن تتـضمن           . رتباطه باألصل هما ذات الشيء    الصلة وا 

 البند خـالل    إستخدامها نتيجة   إلتزام، الذي تكبدت المنشأة     ستردادتكاليف التفكيك أو اإلزالة أو اإل     

وتقوم المنشأة بتطبيـق معيـار المحاسـبة        .  من إنتاج المخزون خالل تلك الفترة      بدالًفترة محددة   

 البند خالل فترة    إستخدامات التي يتم تكبدها نتيجة      لتزام على تكاليف هذه اإل    "المخزون"  ٢لدولي  ا

والحظ المجلس أن محاسبة هذه التكاليف بـشكل أولـي   . محددة إلنتاج المخزون خالل تلك الفترة     

يام بـذلك   عالوة على ذلك، فإن الق    .  تؤدي إلى اإلعتراف بطبيعتها    ٢ لمعيار المحاسبة الدولي     وفقاً
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يؤدي إلى تحقيق نفس النتيجة التي يحققها تضمين هذه التكاليف كعنصر في تكلفة بند الممتلكـات                

 كتكلفة  ستهالكها خالل فترة اإلنتاج المكتملة للتو، وتحديد تكلفة اإل        إستهالكوالمصانع والمعدات، و  

ن تكلفة ذلك األصـل      م جزءاً ستهالك، وفي هذه الحالة تشكل تكلفة اإل      )مخزون(إلنتاج أصل آخر    

  .اآلخر

 
 ١٦ الحظ المجلس أنه بسبب عدم تأثر أحكام القياس األولية الخاصة بمعيار المحاسـبة الـدولي                 ١٦ إستنتاج

بالقرار الالحق للمنشأة تسجيل البند بموجب نموذج التكلفة أو نموذج إعادة التقييم، ينطبق قـرار               
  .ل معالجةالمجلس على األصول التي تسجلها المنشأة بموجب ك

 

  معامالت تبادل األصل
  

تم شراء أي بنـد     ) أ( أنه إذا    ١٦ من النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي         ٢٢ أشارت الفقرة    ١٧إستنتاج
 مماثل في نفس خط األعمـال       إستخداممن الممتلكات والمصانع والمعدات مقابل أصل مماثل ذو         

 الممتلكات والمصانع والمعدات مقابل حصة حقـوق        أو إذا تم بيع بند    ) ب(وذو قيمة عادلة مماثلة     
وتكـون تكلفـة    . ملكية في أصل مشابه، فإنه ال يتم اإلعتراف بأي ربح أو خسارة من المعاملـة              

 من القيمة العادلـة لمقابـل الـشراء         بدالً(األصل الجديد هو المبلغ المسجل لألصل المتنازل عنه         
  ).المقدم لقاء األصل الجديد

 
 مع وجهـات    منسجماً ١٦ن هذا المتطلب الوارد في النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي              كا  ١٨إستنتاج

 -:النظر التالية

ال ينبغي اإلعتراف باألرباح من تبادالت األصول إال إذا كانت التبادالت تمثل ذروة عمليـة                 )أ (
 ؛الربح

 يضمن اإلعتراف   هرياًجو حدثاًال تعتبر تبادالت األصول التي يكون لها طبيعة وقيمة مماثلة             )ب (
 ؛ وباألرباح

" جنـي "إن اقتضاء أو السماح باإلعتراف باألرباح من هذه التبادالت يمكّن المنـشآت مـن                 )ج (
األرباح عن طريق نسب القيم المتضخمة إلى األصول المتبادلة، إذا لم يكن لألصول أسـعار               

 .سوق قابلة للمالحظة في األسواق النشطة
 

موضح أعاله مسائل حول كيفية تحديد ما إذا كانت األصول المتبادلة متشابهة فـي               أثار المنهج ال   ١٩ إستنتاج
 -:وقد قام المجلس بمراجعة هذا الموضوع والحظ وجهات النظر التالية. طبيعتها وقيمها

، ال يعتمد اإلعتراف بالدخل من تبادل األصول على إذا ما كانـت األصـول               اإلطاربموجب    )أ (
 ؛المتبادلة غير متشابهة

يتم بالضرورة الحصول على الدخل فقط في ذروة عملية الربح، وفي بعض الحاالت يكون              ال    )ب (
 ؛من اإلعتباطي تحديد متى تصل عملية الربح إلى ذروتها

بشكل عام وبموجب كل من أساسي القياس بعد اإلعتراف المسموح بهمـا بموجـب معيـار                  )ج (
بعد التاريخ الذي يتم فيه تبـادل       ، ال يتم تأجيل اإلعتراف بالربح إلى ما         ١٦المحاسبة الدولي   

 ؛ واألصول
للممتلكات والمصانع والمعدات المـشتراة مقابـل       " المبلغ المسجل القائم  "قد يؤدي إلغاء قياس       )د (

 .أصول مشابهة إلى زيادة اإلنسجام في قياس عمليات شراء األصول
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كافـة بنـود الممتلكـات     ضرورة قياس ١٦  قرر المجلس أن يقتضي في معيار المحاسبة الدولي          ٢٠إستنتاج
والمصانع والمعدات المشتراة مقابل األصول غير النقدية أو مزيج من األصول النقديـة وغيـر               

 ما إذا كانت معاملة التبادل تفتقر إلى الجوهر التجاري أو إذا كـان              إستثناءالنقدية بالقيمة العادلة، ب   
دلة ألي من األصول المتبادلة، عندها يـتم قيـاس تكلفـة            ال يمكن بشكل موثوق تحديد القيمة العا      

  .األصل المشترى في التبادل بالمبلغ المسجل لألصل المتنازل عنه
 

ة لإلهتمام الذي ظهر حول المالحظـات التـي         إستجاب" الجوهر التجاري  "إختبارأضاف المجلس     ٢١إستنتاج
 المجلس، يتعلق بقياس المنـشأة      راحإقتوكان هذا اإلهتمام، بموجب     . ها حول مسودة العرض   إستلم

، أي أنـه ال يكـون       تجارياً جوهراًبالقيمة العادلة لألصل المشترى في المعاملة التي ال يكون لها           
ووافق المجلس على أن اقتضاء تقيـيم للجـوهر         . يات المنشأة إقتصادللمعاملة تأثير ملموس على     

لية على أن جوهر المعاملة التي يـتم فيهـا          التجاري قد يساعد في التأكيد لمستخدمي البيانات الما       
 اإلعتراف فـي الـدخل بـالربح مـن          الحقاً ما يتم    وغالباً(قياس األصل المشترى بالقيمة العادلة      

  .هو نفس شكلها القانوني) التصرف باألصل المنقول
 

 المنـشأة    المجلس أنه في تقييم ما إذا كانت المعاملة ذات جوهر تجاري، ينبغي علـى              إستخلص  ٢٢إستنتاج
حساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية ما بعد الضريبة التي تتوقع بشكل معقول أن تحصل عليهـا                

وينبغي أن يعكس معدل الخصم التقييم الحـالي للمنـشأة       . من جزء من عملياتها المتأثرة بالمعاملة     
قوم بها المشاركون في     من تلك التي ي    بدالًللقيمة الزمنية للمال والمخاطر الخاصة بتلك المعامالت        

  .السوق
 

 القيمة العادلة لقياس هذه التبادالت لتقليـل        ستخدامإل" القياس الموثوق  "إختبار قام المجلس بتضمين     ٢٣إستنتاج
األرباح عن طريق نسب القيم المتـضخمة إلـى األصـول           " بجني"المخاطرة بأن تقوم المنشآت     

الخـاص  " القياس الموثوق  "إختبارتي يوصف فيه    وناقش المجلس خيار تغيير الطريقة ال     . المتبادلة
 مشروعه حول تحقيق المقاربة بين المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية           عتباربه، آخذا بعين اإل   

الحظ المجلس أن هذه الطريقة غير الزمة ألنه يعتقد         . عموماًومبادئ المحاسبة األمريكية المقبولة     
 تحمـل نفـس     عمومـاً ة في مبادئ المحاسبة األمريكية المقبولة       أن إرشاداته واإلرشادات الوارد   

  .المعنى
 

 بمنع اإلعتراف بـاإليرادات مـن       "اإليراد" ١٨ قرر المجلس اإلحتفاظ في معيار المحاسبة الدولي         ٢٤إستنتاج
ولدى المجلس على   . تبادالت أو مقايضات السلع أو الخدمات التي يكون لها طبيعة وقيمة مماثلتين           

 يتعلق باإلعتراف باإليرادات وال يقترح أن يقوم بأية تعديالت هامة علـى             مشروعاًاله  جدول أعم 
 .   حتى يتم إنجاز ذلك المشروع١٨معيار المحاسبة الدولي 

  

  القياس بعد اإلعتراف
  

  نموذج إعادة التقييم
ييم الممتلكـات    يشارك المجلس في أنشطة البحث مع هيئات وضع المعايير الوطنية حول إعادة تق             ٢٥ إستنتاج

ومـن أحـد    . ويهدف هذا البحث إلى تعزيز المقاربة الدولية بين المعـايير         . والمصانع والمعدات 
ويمكن أن يـؤدي هـذا      . القضايا المهمة هي تحديد خاصية القياس المفضلة لعمليات إعادة التقييم         

  . ١٦ات لتعديل معيار المحاسبة الدولي إقتراحالبحث إلى 
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  القياس وحدة - ستهالكاإل
 الوارد في النسخة السابقة من      ستهالك تضمنت نقاشات المجلس حول التحسينات المحتملة لمبدأ اإل        ٢٦ إستنتاج

 بنود الممتلكات   ستهالك دراسة وحدة القياس التي تستخدمها المنشأة إل       ١٦معيار المحاسبة الدولي    
مجلس هي الحـاالت التـي      وما كان ذو أهمية خاصة بالنسبة لل      . والمصانع والمعدات الخاصة بها   

حتى لو كان من الممكن أن يتكون ذلك البند من أجزاء هامـة             " بند كامل "تكون فيها وحدة القياس     
ولم يعتقد المجلس أنه في هذه الحـاالت قـد أدى           .  مختلفة إستهالكذات أعمار إنتاجية أو أنماط      

لعمر اإلنتاجي للبند ككل، إلـى       المنشأة ألساليب التقدير التقريبي، مثل المتوسط المرجح ل        إستخدام
  . يمثل بصدق توقعات المنشأة المختلفة لألجزاء الهامةإستهالك

  

 في  قتراح عن طريق اإل   ١٦سعى المجلس إلى تحسين النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي             ٢٧إستنتاج
 والقيـام   مسودة العرض إجراء تعديالت على اإلرشادات الموجودة حول فصل البند إلى أجـزاءه            

 أية أجزاء هامة مـن بنـد الممتلكـات          إستهالكفيما بعد بالتوضيح في المعيار حاجة المنشأة إلى         
 إستهالكومن خالل القيام بذلك، تقوم المنشأة بشكل منفصل ب        . والمصانع والمعدات بشكل منفصل   

  .ما تبقى من البند
 

   ستهالك المبلغ القابل لإل- ستهالكاإل

، أشار المجلس إلى قلقه كون النسخة السابقة من معيار المحاسبة           ستهالكشته لمبادئ اإل   خالل مناق  ٢٨ إستنتاج
 ال تنص بوضوح، بموجب نموذج التكلفة، على سبب قيام المنـشأة باقتطـاع القيمـة                ١٦الدولي  

ويناقش البعض بـأن الهـدف يتعلـق        . ستهالكالمتبقية لألصل من تكلفته لتحديد مبلغه القابل لإل       
ويناقش البعض اآلخر أن الهـدف      .  ليعكس صافي تكلفة البند    ستهالك تخفيض مبلغ اإل   بالدقة، أي 

 إذا توقعت المنشأة، بسبب التضخم أو غيره، أنه         ستهالكية، أي وقف اإل   قتصاديتعلق بالجوانب اإل  
  .خالل عمرها اإلنتاجي ستزيد قيمة األصل بمبلغ يزيد عن انخفاض قيمته

 
 عن طريق توضيح الهـدف      ١٦النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي        قرر المجلس تحسين     ٢٩ إستنتاج

وفي القيام بذلك، لـم يتـبن       .  لألصل ستهالكمن اقتطاع القيمة المتبقية في تحديد المبلغ القابل لإل        
 سـتهالك وحيث أن مفهوم اإل   ". يةقتصادالجوانب اإل "أو  " صافي التكلفة "المجلس بشكل كامل هدف     

التكلفة، توصل المجلس إلى أن توقع المنشأة الزيادة في قيمة األصل بسبب            هو أسلوب لتخصيص    
لذلك قام المجلس بتغيير تعريـف القيمـة المتبقيـة          . هستهالكالتضخم أو غيره ال يلغي الحاجة إل      

 تقريـر في تـاريخ ال   (ليصبح المبلغ الذي تستطيع المنشأة قبضه مقابل األصل في الوقت الحالي            
صل في حالة القدم والتلف المفترض أن يكون فيهـا عنـدما تتوقـع المنـشأة                إذا كان األ  ) المالي

لذلك، فإن أي زيادة في القيمة المتبقية المتوقعة ألصل ما بسبب أحداث سابقة ستؤثر              . التصرف به 
 إسـتثناء ب، أما التوقعات بحدوث تغييرات مستقبلية في القيمة المتبقية          ستهالكعلى المبلغ القابل لإل   

 .لف المتوقعة فال يكون لها مثل هذا التأثيرآثار الت
  

   ستهالك فترة اإل- ستهالكاإل

 متـوفراً  قرر المجلس ضرورة أن يشمل العمر اإلنتاجي لألصل الوقت الكامل الذي يكون فيـه                ٣٠ إستنتاج
وتحدث عـادة   . ، بغض النظر عما إذا كان خالل تلك الفترة مستخدماً أو غير مستخدم            ستخداملإل

 األصل إما بعد أن يتم مباشرة شراء األصل ومباشرة قبل أن يتم التصرف              إستخدامف  فترات توق 
به، ويكون األصل في الحالة األخيرة إما محتفظ به برسم البيـع أو لـشكل آخـر مـن أشـكال                     

  . التصرف
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 كإسـتهال توصل المجلس إلى أنه سواء كان األصل غير مستخدم أم ال فإنه من المالئم أن يـتم                    ٣١إستنتاج
 الخـدمات المـستقبلية     إسـتهالك األصل ذي العمر اإلنتاجي المحدود حتى تعكس البيانات المالية          

وقد ناقش المجلس المسألة ولكنه قرر عـدم        . المتوقعة لألصل الذي يحدث عندما يتم اإلحتفاظ به       
وتوصل المجلس إلى أن تطبيق نمـوذج       . تناول موضوع قياس األصول المحتفظ بها برسم البيع       

 والتي يمكن أن تكون مـستخدمة أو غيـر          -اس مختلف على األصول المحتفظ بها برسم البيع         قي
  .  هو مسألة مختلفة وتقع خارج نطاق مشروع التحسينات-مستخدمة 

 
التصرف باألصول غير المتداولة    " ٤ بنشر مسودة العرض     ٢٠٠٣ من عام    يوليو  قام المجلس في      ٣٢إستنتاج

وتم نشر هذه المسودة كجزء من مشروع المقاربة قصير األجل التابع           . "وعرض العمليات المتوقفة  
، اقتـرح   ٤وفي مسودة العرض    . للمجلس، والذي كان نطاقه أوسع من نطاق مشروع التحسينات        

إذا تمت تلبية   " المحتفظ بها برسم البيع   "المجلس أنه ينبغي على المنشأة تصنيف بعض من أصولها          
 من بين أمور أخرى، أنه ينبغي علـى المنـشأة التوقـف عـن               واقترح المجلس، . معايير محددة 

وقد كان  .  األصل المصنف بهذه الطريقة، بغض النظر عما إذا كان األصل غير مستخدم            إستهالك
 المبلغ المسجل لألصل المحتفظ بـه       إسترداد هو أنه سيتم     قتراح عليه هذا اإل   إرتكزاألساس الذي   

 من العمليات المستقبلية، لـذلك ينبغـي أن تكـون           بدالً برسم البيع بشكل رئيسي عن طريق البيع      
وسيقوم المجلس بتعـديل معيـار المحاسـبة        . محاسبة األصل عملية تقييم وليس عملية تخصيص      

  . بشكلها النهائي٤ لذلك عند صياغة مسودة العرض وفقاً ١٦الدولي 
  

  ستهالك نموذج اإل- ستهالكاإل
 

 وتوصل إلـى    ستهالكبغي على المنشأة محاسبة التغيير في طريقة اإل         قام المجلس بدراسة كيف ين      ٣٣إستنتاج
 هو تغيير في األسلوب المستخدم لتطبيـق الـسياسة المحاسـبية            ستهالكأن التغيير في طريقة اإل    

. ية المستقبلية لألصـل   قتصاد المنافع اإل  إستهالك حيث يتم    ستهالكالخاصة بالمنشأة لإلعتراف باإل   
 .ي التقدير المحاسبي فتغييراًلذلك فإنه يعد 

  

  إلغاء اإلعتراف 
  

  تاريخ إلغاء اإلعتراف
  

  قرر المجلس أنه ينبغي على المنشأة تطبيق مبدأ اإلعتراف باإليرادات الوارد في معيار المحاسبة                ٣٤إستنتاج
.  فيما يخص مبيعات السلع على أرباحه من بيع بنود الممتلكات والمصانع والمعـدات             ١٨الدولي  

إن . بات في ذلك المبدأ الصدق في تمثيل اإليرادات المعترف بها الخاصة بالمنشأة           وتضمن المتطل 
إال أنـه فـي معيـار       .  الهدف المناسب ألرباح المنشأة المعترف بهـا       أيضاًمصداقية التمثيل هي    

 تؤدي معايير مبدأ اإلعتراف باإليرادات إلـى إلغـاء اإلعتـراف باألصـل              ١٦المحاسبة الدولي   
 من ذلـك    بدالًويمكن أن يؤدي تطبيق المبدأ      .  من اإلعتراف بالعوائد المقبوضة    بدالًالمتصرف به   

وال تلبي األربـاح    . على اإلعتراف بالعوائد إلى نتيجة أن تقوم المنشأة باإلعتراف بالربح المؤجل          
لذلك قرر المجلس أن المنشأة ال تقوم بإلغاء اإلعتـراف          . اإلطار بموجب   لتزامالمؤجلة تعريف اإل  

ند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات حتى يتم تلبية المتطلبات الـواردة فـي معيـار                بأي ب 
  . المتعلقة باإلعتراف باإليرادات من بيع السلع١٨المحاسبة الدولي 
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  تصنيف الربح 
  

 على الرغم من أن المجلس توصل إلى ضرورة قيام المنشأة بتطبيق مبدأ اإلعتراف بـاإليرادات                ٣٥ إستنتاج
بيع السلع على اعترافه باألرباح من عمليات التصرف ببنود الممتلكات والمصانع والمعدات،            من  

 المجلس بأن يأخذ    إستنتجكما  . توصل المجلس إلى أنه ينبغي أن تختلف مناهج عرض بيان الدخل          
 هذه األرباح والعوائد من بيع المنشأة للـسلع فـي سـياق    عتبارمستخدمو البيانات المالية بعين اإل   

أنشطتها اإلعتيادية بشكل مختلف في تقييمهم للنتائج الماضية للمنشأة وتقديراتهم للتدفقات النقديـة             
وهذا ألنه من المرجح أن تتكرر اإليرادات من بيع السلع في مبالغ قابلة للمقارنة بشكل               . المستقبلية

 لـذلك، توصـل     وفقاًو. أكبر من األرباح المتأتية من مبيعات بنود الممتلكات والمصانع والمعدات         
المجلس إلى أنه ال ينبغي على المنشأة تصنيف األرباح من عمليات التصرف ببنـود الممتلكـات                

  .والمصانع والمعدات كإيرادات

 
  األحكام اإلنتقالية

  

  توصل المجلس إلى أنه من غير الممكن للمنشأة أن تحدد بأثر رجعي ما إذا كانت المعاملة السابقة                   ٣٦إستنتاج
وذلك ألنه قد ال يكون مـن الممكـن         . تبط بتبادل األصول غير النقدية ذات جوهر تجاري       التي تر 

. اً من تواريخ سـابقة    إبتداء الفهم التحليلي في القيام بالتقديرات الالزمة        إستخداملإلدارة أن تتجنب    
ـ        ٨ ألحكام معيار المحاسبة الدولي      وفقاًوعليه، قرر المجلس أنه      ذ  ينبغي أن تقـوم المنـشأة بأخ
 فقط في تقييم القياس األولي للمعامالت المستقبلية التـي تـرتبط            عتبارالجوهر التجاري بعين اإل   
  . بتبادل األصول غير النقدية

 

  ملخص التغييرات من مسودة العرض
  

  -:ات مسودة العرض للمعيار المنقحإقتراح فيما يلي التغييرات الرئيسية عن ٣٧ إستنتاج

إلعتراف، ينطبق أحدهما على النفقات الالحقة علـى البنـود     احتوت مسودة العرض مبدأين ل      )أ (

 واحد ينطبق على    إعترافويحتوي المعيار على مبدأ     . القائمة للممتلكات والمصانع والمعدات   

 لإلضـافة إلـى البنـد أو        الحقاًالتكاليف المتكبدة بشكل أولي لشراء البند والتكاليف المتكبدة         

لمنشأة بتطبيق مبدأ اإلعتراف على التكاليف األخيرة في        وتقوم ا .  جزء منه أو خدمته    إستبدال

 . الوقت الذي تتكبدها فيه

بموجب المنهج المقترح في مسودة العرض، تقيس المنشأة بند الممتلكات والمصانع والمعدات              )ب (

المشترى مقابل أصل غير نقدي بالقيمة العادلة بغض النظر عما إذا كانت معاملـة التبـادل                

وبموجب المعيار، يعتبر اإلفتقـار إلـى الجـوهر         . ها ذات جوهر تجاري   الذي تم شرائه في   

 وراء قيام المنشأة بقياس األصل المشترى بالمبلغ المسجل لألصـل المتنـازل             سبباًالتجاري  

 .عنه

وبالمقارنة مع المعيار، لم تنص مسودة العرض بنفس الوضوح على المبدأ الذي يفيـد بـأن                  )ج (

 األقل أجزاء من بند الممتلكات والمصانع والمعدات التـي    المنشأة تستهلك بشكل منفصل على    

 .تكون ذات تكلفة كبيرة

بموجب المنهج المقترح في مسودة العرض، تقوم المنشأة بإلغاء اإلعتراف بالمبلغ المـسجل               )د (

للجزء المستبدل من بند الممتلكات والمصانع والمعدات إذا اعترفت فـي المبلـغ المـسجل               
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  أساس اإلستنتاجات

 

    حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية                      ©   ١١٥٦

 أيـضاً وفي المعيار، تقـوم المنـشأة       .  بموجب مبدأ اإلعتراف العام    ستبداللألصل بتكلفة اإل  

 .ه بشكل منفصلإستهالك جزء من البند الذي ال يتم إستبدالبتطبيق هذا المنهج على 

وفي الصياغة النهائية للمعيار، حدد المجلس المزيد من التعديالت المترتبة الضرورية علـى            ) هـ (

 ٣٨ و ٣٧ و ٣٦ و ٣٤ و ١٤ ومعايير المحاسبة الدولية     ١لمالية  المعيار الدولي إلعداد التقارير ا    

 .٣٢ و٢٢ و٢١ و١٣ والتفسيرات ٤٠و

 



 ١٧معيار المحاسبة الدولي 

١١٥٧  حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

  ١٧ الدولي ةمعيار المحاسب
  

  يجارعقود اإل
  

 حتى تاريخ إصدارهاالتي تم لدولية إلعداد التقارير المالية تتضمن هذه النسخة التعديالت الناشئة عن المعايير ا

  .٢٠٠٨ يناير ١٧

  
ر  من قبل لجنة معايير المحاسبة الدولية في ديسمب"يجاراإلعقود " ١٧تم إصدار معيار المحاسبة الدولي 

الصادر في سبتمبر  ("يجارمحاسبة عقود اإل" ١٧وقد حل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي . ١٩٩٧
  . ٢٠٠٠وقد تم إجراء تعديالت محدودة في العام ). ١٩٨٢

  
، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية بأن يستمر العمل بكافة المعايير والتفسيرات الصادرة ٢٠٠١وفي إبريل 
  .  سحبهاأووحتى يتم تعديلها / ساتير السابقة ما لمبموجب الد

  
  .تعديله بعد ١٧، أصدر المجلس معيار المحاسبة الدولي ٢٠٠٣وفي ديسمبر 

  
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  من خالل ١٧ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي 

  -:التالية
ألصول غير المتداولة المحتفظ بها برسـم البيـع والعمليـات    ا"  ٥ر المالية المعيار الدولي إلعداد التقاري    •

  )٢٠٠٤ مارسالصادر في  ("ةالمتوقف

 )٢٠٠٥الصادر في أغسطس  ( "اإلفصاحات: األدوات المالية" ٧ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية •
  

، تـم تعـديل     )٢٠٠٧ فـي سـبتمبر      كما هـو معـدل    " ( عرض البيانات المالية   " ١معيار المحاسبة الدولي    
المصطلحات المستخدمة بناءاً على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بما في ذلك معيارالمحاسبة الـدولي               

١٧.  
  

  -:١٧معيار المحاسبة الدولي بالتفسيرات التالية تتعلق 

    )والتعديالت الالحقة ١٩٩٨الصادر في ديسمبر  (" الحوافز– التشغيلية يجارعقود اإل"  ١٥التفسير  •

 والتعـديالت   ٢٠٠١الصادر في ديسمبر      ( "تقييم محتوى العمليات التي تتضمن الصيغة      " ٢٧التفسير   •
 )الالحقة

 والمعدلـة فـي     ٢٠٠١ديـسمبر   الصادر في   ( "تقديم الخدمات إمتياز ترتيبات   – اإلفصاح " ٢٩التفسير   •
  )، والتعديالت الالحقة٢٠٠٦نوفمبر 

 ٢٠٠٢الـصادر فـي مـارس       (  " تكاليف الموقع اإللكتروني   –صول غير الملموسة    األ"  ٣٢التفسير   •
  )والتعديالت الالحقة

 "إيجارتحديد ما إذا كان ترتيب يحتوي على عقد         "  ٤ تفسير لجنة معايير الدولية إلعداد التقارير المالية       •
     )٢٠٠٤الصادر في ديسمبر  (

الـصادرة فـي     ("تقديم الخدمات إمتيازترتيبات  " ١٢لمالية  تفسير لجنة معايير الدولية إلعداد التقارير ا       •

  .) والتعديالت الالحقة٢٠٠٦نوفمبر 
  

    



   ١٧ معيار المحاسبة الدولي

١١٥٨   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

  المحتويات 
 الفقرات    

  ١٣ - ١دمةمق                      المقدمة

   ١٧ الدولي ةمعيار المحاسب

  يجارعقود اإل
  

     ١                       الهدف

   ٣ -   ٢                                                                          النطاق

  ٦ -   ٤                    تعريفات

  ١٩ -   ٧                 يجارتصنيف عقود اإل

  ٣٥- ٢٠              في البيانات المالية للمستأجرينيجارعقود اإل

   ٣٢- ٢٠                 ة التمويلييجارعقود اإل

       ٢٤ - ٢٠                  األوليعترافاإل

  ٣٢ – ٢٥                  الالحقعترافاإل

   ٣٢ - ٣١                   اإلفصاح

  ٣٥ – ٣٣                 ة التشغيلييجارعقود اإل

  ٣٥                   اإلفصاح

  ٥٧ -  ٣٦              في البيانات المالية للمؤجرينيجارعقود اإل

    ٤٨ -  ٣٦                 ة التمويلييجارعقود اإل

  ٣٨ - ٣٦                  األوليعترافاإل

  ٤٨ – ٣٩                  الالحقعترافاإل

   ٤٨ - ٤٧                   اإلفصاح

  ٥٧ – ٤٩                 ة التشغيلييجارعقود اإل

   ٥٧ - ٥٦                   اإلفصاح

  ٦٦ - ٥٨               يجارعمليات البيع وإعادة اإل

  ٦٨ - ٦٧                   يةإنتقالأحكام 

    ٦٩                   تاريخ النفاذ 

  ٧٠            )١٩٩٧المعدل في  ( ١٧ معيار المحاسبة الدوليسحب 

   ملحق

  خرىاألبيانات الالتعديالت على 

  ١٧مصادقة المجلس على معيار المحاسبة الدولي 

  اتستنتاجأساس اإل

  إرشادات التنفيذ

   التشغيلية يجار الناتجة من عقود اإليجار البيع وإعادة اإلمعامالتأمثلة توضيحية على 



   ١٧ معيار المحاسبة الدولي

  

 ١١٥٩   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

 
  

تتساوى جميع الفقرات فـي     .  الملحق  و ٧٠-١ مبين في الفقرة     "يجارعقود اإل " ١٧إن معيار المحاسبة الدولي     

التأثير ولكنها تأخذ شكل المعايير الخاص بلجنة معايير المحاسبة الدولية عندما تبناها مجلس معايير المحاسـبة     

مقدمة إلى المعايير الدوليـة إلعـداد       " في سياق الهدف منه      ١٧يجب أن ُيقرأ معيار المحاسبة الدولي       . الدولية

السياسات المحاسبية،  "  ٨معيار المحاسبة الدولي    ". طار تحضير البيانات المالية وعرضها    إ" و "التقارير المالية 

 وتطبيق السياسات المحاسـبية فـي غيـاب         ختيار يقدم أساساً إل   "التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء    

  . اإلرشاد الواضح
  



   ١٧ معيار المحاسبة الدولي

١١٦٠   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

  مقدمةال 
  

محل معيار ) ١٧معيار المحاسبة الدولي  ( "اريجعقود اإل" ١٧يحل معيار المحاسبة الدولي   ١مقدمة 
لفترات المحاسبية التي تبدأ في األول من ويطبق على ا، )١٩٩٧ المعدل (١٧المحاسبة الدولي 

  . بعد هذا التاريخأو ٢٠٠٥يناير 
  

  ١٧ معيار المحاسبة الدولي تعديلأسباب 
  

 المنقح هذا كجزء من مشروعه ١٧دولي وضع مجلس معايير المحاسبة الدولية معيار المحاسبة ال    ٢مقدمة 
وقد تم تنفيذ المشروع في ضوء . المتعلق بإدخال التحسينات على معايير المحاسبة الدولية

التساؤالت واإلنتقادات التي أثارها منظمو أسواق األوراق المالية والمحاسبون المهنيون وغيرهم 
 إلغاء البدائل أوف المشروع في تقليل وتمثلت أهدا. من الجهات المهتمة فيما يتعلق بالمعايير

والنصوص غير الالزمة والتناقضات الواردة في المعايير والتطرق إلى بعض قضايا المقاربة 
  .والقيام بتحسينات أخرى

 
 في إجراء مراجعة محدودة ١٧تمثل الهدف الرئيسي للمجلس فيما يتعلق بمعيار المحاسبة الدولي    ٣مقدمة 

 األراضي والمباني وإلغاء البدائل المحاسبية للتكاليف المباشرة األولية يجارإلتوضيح تصنيف عقد 
  .في البيانات المالية للمؤجرين

 
 المجلس دراسة المنهج لم يعد ،يجار حول عقود اإلمشروعاً جدول أعمال المجلس يتضمن  وألن ٤مقدمة 

 قرر ،ولنفس السبب. ١٧  معيار المحاسبة الدوليالمشمول في يجاراألساسي لمحاسبة عقود اإل
 . ١٧معيار المحاسبة الدولي في  التفسيرات ذات الصلة تضمينالمجلس عدم 

  

  التغييرات الرئيسية
  

  نطاق ال
  

 يحدد نماذج القياس التي "العقارات اإلستثمارية"  ٤٠على الرغم من أن معيار المحاسبة الدولي    ٥مقدمة 
 منهجية محاسبة إستخداملمحتفظ بها، إال أنه يقتضي  االعقارات اإلستثماريةيمكن تطبيقها على 

 المحتفظ بها بموجب عقود للعقارات اإلستثمارية التمويلية المبينة في هذا المعيار يجارعقود اإل
 . يجاراإل

  

  التعريفات
  

  التكاليف المباشرة األولية 
  

 بشكل مباشر لمفاوضة وترتيب عقد التكاليف المباشرة األولية هي التكاليف المتزايدة التي تُنسب   ٦مقدمة 
 لتوضيح أن معدل الخصم يجاروقد تم تعديل تعريف سعر الفائدة الذي يتضمنه عقد اإل. يجاراإل

 الدنيا وأية قيمة متبقية غير مضمونة تساوي يجارهو الذي يؤدي إلى القيمة الحالية لدفعات اإل
  .شرة األولية للمؤجرالقيمة العادلة لألصل المؤجر إضافة إلى التكاليف المبا

 



   ١٧ معيار المحاسبة الدولي

  

 ١١٦١   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

  يجاربدء مدة عقد اإل/ يجاربداية عقد اإل 
  

 يجار مدة عقد اإلوبدء) يجارعندما يتم تصنيف عقود اإل (يجار هذا المعيار بين بداية عقد اإل يميز   ٧مقدمة 
  ).عترافعندما يحدث اإل(

 
  يجار في عقد اإلستثمارصافي اإل/ الدخل التمويلي غير المكتسب 

  

 بوضوح أكبر إلكمـال التغييـرات المرتبطـة         وتم تفسيرها تم تبسيط تعريف هذه المصطلحات          ٨مقدمة  
والتغيير في تعريـف   "١٢ مقدمة -١٠دمة مق"ات بالتكاليف المباشرة األولية المشار إليها في الفقر      

  ."٦مقدمة " المشار إليه في الفقرة يجارسعر الفائدة المتضمن في عقد اإل
  

  يجارتصنيف عقود اإل 
 

 األراضـي والمبـاني   عادة عنـصري  المنشأة تدرس ، األراضي والمباني إيجارعند تصنيف عقد       ٩مقدمة  
 األراضي والمباني بالتناسب مع     عنصري الدنيا بين    يجارويتم تخصيص دفعات اإل   . بشكل منفصل 
. يجارإلفي عقد ا   األراضي والمباني    عنصريفي  النسبية لحصص العقارات المؤجرة     القيم العادلة   

ما لم تنتقل الملكية إلى المـستأجر        تشغيلي   إيجارعلى أنه عقد    تصنيف عنصر األرض    عادة  ويتم  
 تمـويلي   أو تشغيلي   إيجارعقد  على أنه   ويتم تصنيف عنصر المباني     . يجار نهاية مدة عقد اإل    في

 . عن طريق تطبيق معايير التصنيف في المعيار
  

  التكاليف المباشرة األولية
  

 في القياس يجاريقوم المؤجرون بتضمين التكاليف المباشرة المتكبدة في التفاوض حول عقد اإل  ١٠مقدمة 
من أصحاب وال تنطبق هذه المعالجة على المؤجرين .  التمويلييجارلعقد اإلاألولي للذمم المدينة 

ربح  بعتراف هؤالء بتكاليف هذا النوع كمصروف عندما يتم اإليعترف حيث ، التجارأوالمصانع 
  . البيع

 
 يجار عقد اإلحول يتم إضافة التكاليف المباشرة األولية التي يتكبدها المؤجرون عند التفاوض ١١مقدمة 

 على نفس يجار بها خالل مدة عقد اإلعترافاإليتم التشغيلي إلى المبلغ المسجل لألصل المؤجر و
  .يجار بدخل عقد اإلعترافاإل له وفقاًاألساس الذي يتم 

 
 . عند تكبدهاكمصاريف للمؤجرين أن يتم تحميل التكاليف المباشرة األولية ب  ال يسمح المعيار ١٢مقدمة 

  

  يةنتقالاألحكام اإل
  

 بتطبيق معيار المحاسبة سابقاًطلب من المنشأة التي قامت  ُي، من المعيار٦٨ في الفقرة نوقشكما  و ١٣مقدمة 
هذا المعيار بأثر رجعي لكافة عقود شملها تي تطبيق التعديالت ال) ١٩٩٧المنقح عام  (١٧الدولي 

 لكافة ،)١٩٩٧ المنقح عام (١٧ إذا لم يتم بأثر رجعي تطبيق معيار المحاسبة الدولي أو ،يجاراإل
 .للمرة األولى منذ أن قامت بتطبيق ذلك المعيار أبرمتها التي يجارعقود اإل



   ١٧ معيار المحاسبة الدولي

١١٦٢   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

  ١٧ الدولي ةمعيار المحاسب
  

   يجارعقود اإل
  

  الهدف
  

يبين للمستأجرين والمؤجرين السياسات واإلفصاحات المحاسبية المناسبة هو دف هذا المعيار هإن  ١
  . في عالقاتهمايجارلتطبيقها فيما يتعلق بعقد اإل

  

  النطاق
  

  -: يليبإستثناء يجارلى كافة عقود اإليجب تطبيق هذا المعيار في المحاسبة ع ٢
النفط الطبيعي والموارد المماثلة غير المعادن،  إستخدام أو الستكشاف يجار اإلياتإتفاق  )أ (

  المتجددة؛ و 

تسجيالت الفيديو والمسرحيات الصور المتحركة و الترخيص الخاصة ببنود مثل أفالم ياتإتفاق  )ب (
 .والمخطوطات والبراءات وحقوق النشر والتأليفواأللعاب 

      
  :على أنه يجب عدم تطبيق هذا المعيار على القياس من قبل

  

أنظر معيار (  تمويليةإيجار المحتفظ بها بموجب عقود قارات اإلستثماريةالعامستأجروا   )أ (
 ؛ )"العقارات اإلستثمارية " ٤٠المحاسبة الدولي 

أنظر معيار المحاسبة ( تشغيلية إيجار المؤجرة بموجب عقود العقارات اإلستثماريةمؤجروا   )ب (
 ؛)٤٠الدولي 

أنظر معيار المحاسبة ( تمويلية إيجار  البيولوجية المحتفظ بها بموجب عقودصولمستأجروا األ  )ج (
 أو؛ )"الزراعة " ٤١الدولي 

أنظر معيار المحاسبة ( تشغيلية إيجار البيولوجية المؤجرة بموجب عقود صول األمؤجرواً  )د (
 ). ٤١الدولي 

 
 حتى وإن طلب من المؤجر خدمات صول األإستعمال التي تحول حق ياتتفاقإلينطبق هذا المعيار على ا ٣

، ومن ناحية أخرى ال ينطبق هذا المعيار على صول صيانة هذه األأويتعلق بتشغيل كبيرة فيما 
 من طرف متعاقد إلى الطرف صول األإستخدام التي هي عقود للخدمات التي ال تحول حق ياتتفاقإلا

  .اآلخر
 

  تعريفات 
  

  -:تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار وفق المعاني المحددة لها كما يلي ٤
  

 أصل لفترة زمنية متفق إستخدامية يعطي المؤجر إلى المستأجر بموجبها حق إتفاق هو يجارد اإلعق
 . سلسلة دفعاتأوعليها مقابل دفعة 

  

 هو عقد يحيل بشكل جوهري كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية أصل وقد  التمويلييجارعقد اإل
  . ال يتم تحويل حق الملكية في نهاية األمرأويتم 

  
  . التمويلييجار عقد اإلإستثناءب إيجار هو عقد  التشغيلييجارعقد اإل

  
  -: هو العقد الذي يمكن إلغاؤه فقط في الحاالت التالية غير القابل لإللغاءيجارعقد اإل

 ؛حتمالإلعند حدوث بند طارئ بعيد ا  )أ (
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  ؛بإذن من المؤجر  )ب (

   أو؛ ل له مع نفس المؤجر أصل معادأو جديد لنفس األصل إيجارإذا دخل المستأجر في عقد   )ج (

ه مؤكد بشكل إستمرارن أ يجارعند قيام المستأجر بدفع مبلغ إضافي بحيث يبدو عند بدء عقد اإل  )د (
  .معقول

  

 في ،يجارية اإلتفاق األطراف باإلحكام الرئيسية إلإلتزام أو يجارية اإلإتفاق هو تاريخ يجاربدء عقد اإل
  -:هذا التاريخ

   تمويلي؛ وأو تشغيلي رإيجا يصنف كعقد يجارعقد اإل  )أ (

  . كبند محدديجار التمويلي، المبلغ  المعترف به في بداية عقد اإليجار في حالة عقد اإل  )ب (
  

.  األصل المؤجرإستخدام حقه في ممارسة هو التاريخ الذي يحق للمستأجر منه يجار مدة عقد اإلبدء
 المصاريف أوالدخل  أوات لتزاماإل أو باألصول عترافأي اإل (يجار األولي بعقد اإلعترافوهو تاريخ اإل

  ).مناسباً يكون حسبما ،يجارالناتجة من عقد اإل

 األصل إلى جانب ستئجار المستأجر إلخاللها هي الفترة غير القابلة لإللغاء التي تعاقد يجارمدة عقد اإل
 ،ت إضافية بدون دفعاأو مع ، األصلإستئجارأية فترات إضافية يملك المستأجر فيها الخيار بمتابعة 
  . أن المستأجر سيقوم بممارسة الخياريجارعندما يكون من المؤكد بشكل منطقي في بداية عقد اإل

  

 قد يطلب منه دفعها طيلة مدة عقد أو هي المبالغ التي يدفعها المستأجر يجارالحد األدنى لدفعات عقد اإل
ب التي سيقوم المؤجر بدفعها  المحتمل وتكاليف الخدمات والضرائيجار بدل اإلإستثناء، بيجاراإل
  -:ها باإلضافة إلى ما يليإستردادو

  أو ؛ من قبل طرف مرتبط بهأوبالنسبة للمستأجر، أية مبالغ مضمونة من قبله   )أ (

 :بالنسبة للمؤجر، أي مبلغ للقيمة المتبقية مضمون له من قبل أي من  )ب (

 ؛المستأجر )١(

 أو ؛طرف مرتبط بالمستأجر )٢(

  .ى الوفاء بهذا الضمانطرف ثالث مستقل قادر مالياً عل )٣(
  

نه إذا كان للمستأجر حق خيار شراء األصل بسعر يتوقع أن يكون أقل بدرجة كافية من القيمة أعلى 
 فإن الحد يجارالعادلة لألصل في التاريخ الذي يمكن فيه ممارسة هذا الخيار، أي عند بدء عقد اإل

 باإلضافة يجارمستحقة الدفع طيلة مدة عقد اإل تشمل الحد األدنى من المبالغ اليجاراألدنى من دفعات اإل
  .لوبة لممارسة حق خيار الشراء هذاإلى الدفعة المط

  
 بين أطراف مطلعة وراغبة إلتزام تسوية أو أصل إستبدال هي المبلغ الذي يمكن مقابلة القيمة العادلة

  .في عملية على أساس تجاري بحت
  

   -: هو إمايإلقتصادالعمر ا

 من قبل مستخدم واحد إقتصادياً ستعمالإلالمتوقع خاللها أن يكون األصل قابالً لالفترة التي من   )أ (
   أو ؛ أكثرأو



   ١٧ معيار المحاسبة الدولي

١١٦٤   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

 يتوقع الحصول عليها من األصل من قبل التي الوحدات المشابهة أوعدد وحدات اإلنتاج   )ب (
  . أكثرأومستخدم واحد 

  
  يجارن تحددها مدة عقد اإل، دون أيجار هي الفترة الباقية المقدرة من بدء مدة عقد اإلالعمر النافع

  .ية لألصولقتصادالمنافع اإلالمشروع ستهلك يوالتي يتوقع خاللها أن 
  

  -: هيالقيمة المتبقية المضمونة
 

 من قبل طرف أو من قبل المستأجر، ةبالنسبة للمستأجر ذلك الجزء من القيمة المتبقية المضمون  )أ (
من المبلغ الذي يمكن في أي حال أن، قيمة الضمان هي الحد األعلى (له عالقة بالمستأجر، 
  ؛ و)يصبح مستحق الدفع

 من قبل  طرف أوبالنسبة للمؤجر ذلك الجزء من القيمة المتبقية المضمون من قبل المستأجر   )ب (
  .ات بموجب الضمانلتزامثالث ليس له عالقة بالمؤجر والذي هو قادر مادياً على الوفاء باإل

  
لك الجزء من القيمة المتبقية من األصل المؤجر والذي ال يضمن  هي ذالقيمة المتبقية غير المضمونة

  .فقط من قبل طرف له عالقة بالمؤجر مضمونه أوالمؤجر تحقيقه 
  

    -: هو إجمالييجار في عقد اإلستثمارإجمالي اإل

   ، و تمويلي من وجهة نظر المؤجرإيجار بموجب عقد يجارالحد األدنى من دفعات اإل  ) أ(

  .ر مضمونة تستحق للمؤجروأية قيمة متبقية غي ) ب(
  

 ناقصاً دخل التمويل غير يجار هو إجمالي اإلستثمار في عقد اإليجارصافي اإلستثمار في عقد اإل
  .المكتسب

  
  -: هو الفرق بيندخل التمويل غير المكتسب

  

 تمويلي من وجهة نظر المؤجر وأية إيجار بموجب عقد يجارصافي الحد األدنى من دفعات اإل  )أ (
  ، وير مضمونة تستحق للمؤجرقيمة متبقية غ

  .يجارأعاله حسب سعر الفائدة الضمني في عقد اإل) أ(القيمة الحالية للبند   )ب (
  

 الذي يجعل القيمة اإلجمالية يجار هو سعر الخصم عند بدء عقد اإليجارسعر الفائدة الضمني في عقد اإل
القيمة المتبقية )ب(؛ ويجار عقد اإلالحد األدنى لدفعات) أ(لما يلي مساوية للقيمة العادلة لألصل المؤجر 

  .غير المضمونة
  

 هو سعر الفائدة الذي يجب أن يدفعه المستأجر في عقد قتراض للمستأجرإلعلى ااإلضافي سعر الفائدة 
 إذا كان من غير الممكن تحديد ذلك، السعر الذي كان سيتحمله المستأجر عند بدء أو مشابه، إيجار
  . الالزمة لشراء األصل على مدى فترة مماثلة ومع ضمان مماثل القتراض األمواليجاراإلعقد 

  

 إستثناءب غير محدد المبلغ، ولكنه مبني على عامل يجار هو ذلك الجزء من دفعات اإل المحتمليجاراإل
، مؤشرات السعر، أسعار ستعمالإلمثال ذلك النسبة المئوية للمبيعات، مقدار ا( مجرد مرور الوقت 
  .)الفائدة في السوق
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 شراء أو للتغييرات في تكلفة إنشاء يجار لتعديل دفعات اإلمعيناً نصاً يجار اإلإلتزام أوية إتفاققد تتضمن  ٥

 القيمة، مثل مستويات السعر أو للتغييرات في بعض المقاييس األخرى للتكلفة أوالممتلكات المؤجرة 

 وبدء مدة عقد يجارة بين بداية عقد اإل الخاصة بالمؤجر خالل الفتريجار في تكاليف تمويل اإلأوالعامة، 

 يجار ُيعتبر أثر أي من هذه التغييرات على أنه حدث في بداية عقد اإل،وإذا كان الحال كذلك. يجاراإل

  . ألغراض هذا المعيار
 
 أصل التي تحتوي على شرط يعطي المستأجر إستئجار العقود الخاصة بيجاريشمل تعريف عقد اإل ٦

 حق ملكية األصل عند الوفاء بشروط متفق عليها، وهذه العقود تعرف أحياناً الخيار في الحصول على

  .بعقود الشراء بالتقسيط
  

   يجارتصنيف عقود اإل
  

 المستأجر المخاطر أو في هذا المعيار مبني على أساس مدى تحمل المؤجر يجارإن تصنيف عقود اإل ٧

 أو احتماالت الخسائر من الطاقة العاطلة والمنافع المتعلقة بملكية األصل المستأجر، وتشمل المخاطر

ية المتغيرة ويمكن أن تتمثل المكافآت قتصادالتقنية القديمة ومن التغيرات في العائد بسبب الظروف اإل

ي لألصل والحصول على كسب من زيادة قيمة قتصادبتوقع أرباح من العمليات على مدى العمر اإل
  . تحقيق قيمة متبقيةأواألصل 

  

 تمويلي إذا كان يحول بشكل جوهري جميع المخاطر والمكافآت إيجار عقد أنه على يجاراإليصنف عقد  ٨

 عقد تشغيلي إذا كان ال يحول بشكل جوهري جميع أنه على يجارالمتعلقة بالملكية، ويصنف عقد اإل

  .المخاطر والمكافآت المتعلقة بالملكية
  

 مشتركة لكال الطرفين فانه من المناسب إيجارية قإتفاحيث أن العملية بين المؤجر والمستأجر مبنية على  ٩
 وتطبيق هذه التعريفات على الظروف المختلفة للطرفين قد ينجم عنه أحياناً . تعريفات ثابتةإستعمال

على سبيل المثال، قد يكون هذا هو الحال إذا استفاد  . كليهما بشكل مختلف منيجارتصنيف نفس عقد اإل

  . تبقية الذي يوفره طرف ليس له عالقة بالمستأجرالمؤجر من ضمان القيمة الم
  

، * عقد تشغيلي يعتمد على جوهر العملية وليس على شكل العقدأو عقد تمويلي يجارإن كون عقد اإل ١٠

 -: عقد تمويليأنه على يجاروفيما يلي أمثلة على الحاالت التي تؤدي عادة إلى تصنيف عقد اإل

 ؛يجار إلى المستأجر في نهاية مدة عقد اإلالعقد الذي تنتقل بموجبه ملكية األصل  )أ (

عندما يكون للمستأجر حق شراء األصل بسعر يتوقع أن يكون أقل إلى حد كاف من القيمة العادلة   )ب (
لألصل في التاريخ الذي يمكن فيه ممارسة حق الخيار، بحيث يكون من المؤكد بشكل معقول عند 

 ؛ أن المستأجر سيمارس هذا الحقيجاربدء عقد اإل

ي لألصل حتى وإن لم يتم قتصاد تغطي الجزء الرئيسي من العمر اإليجارندما تكون مدة عقد اإلع  )ج (
  ؛تحويل حق الملكية

                                                           
  .لعقود التأجير العمليات التي تتضمن الصيغة القانونية محتوى تقييم ، ٢٧ – أنظر أيضاً التفسير *
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 فعلياً على األقل كامل يجار القيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجارإذا بلغت عند بدء عقد اإل  )د (
  ؛ والقيمة العادلة لألصل المؤجر

ها بدون إجراء إستخدامول المؤجرة ذات طبيعة خاصة بحيث يمكن للمستأجر فقط إذا كانت األص ) هـ(        
  .تعديالت رئيسية

  
 يجار جماعياً أن تؤدي إلى تصنيف عقد اإلأوفيما يلي المؤشرات على الحاالت التي تستطيع كذلك فردياً  ١١

  -: تمويليإيجار عقد أنهعلى 

  ؛ستأجر خسائر المؤجر المتعلقة بإاللغاء وتحمل الميجار المستأجر إلغاء عقد اإلإستطاعإذا   )أ (

على سبيل (  الخسائر من التقلبات في القيمة العادلة لألصل المتبقيأوإذا تحمل المستأجر المكاسب   )ب (
  ؛ و )يجار مساوية لمعظم عوائد المبيعات في نهاية عقد اإلإيجارالمثال على شكل رديات 

 أقل إلى حد كبير من إيجار لفترة ثانوية بئجارستإل في استمرارإلإذا كان للمستأجر القدرة على ا  )ج (
  . السائد في السوقيجاراإل

  
 من سمات واضحاًوإذا كان .  حاسمةدائماً ليست ١١ و١٠إن األمثلة والمؤشرات الواردة في الفقرتين  ١٢

 يتم تصنيف ، ال ينقل بشكل جوهري كافة المخاطر والمكافآت العرضية للملكيةيجارأخرى أن عقد اإل

ت ملكية إنتقل قد يكون هذا هو الحال إذا ،على سبيل المثال.  تشغيليإيجار على أنه عقد يجارعقد اإل

 إذا كانت أو مقابل دفعة متغيرة مساوية لقيمته العادلة في ذلك الوقت، يجاراألصل في نهاية عقد اإل

  .ات مشروطة، ونتيجة لها ال يملك المستأجر كافة هذه المخاطر والمكافآتإيجارهناك 
  
 عند بدء مدته، وإذا اتفق المستأجر والمؤجر في أي وقت على تغيير أحكام يجاريتم تصنيف عقد اإل ١٣

 بموجب المعايير يجار عدا من خالل تجديده بأسلوب كان سينجم عنه تصنيف مختلف لعقد اإليجاراإل

ية تفاقإل العقد فان ا لو أن األحكام التي تم تغييرها كانت سارية عند بدء مدة١٢-٧الواردة في الفقرات 
مثال ذلك (ية جديدة سارية على مدى فترتها، على أن التغيرات في التقديرات إتفاقالمعدلة تعتبر 

 التغيرات في الظروف أو)  القيمة المتبقية لألمالك المؤجرةأوي قتصادالتغيرات في تقديرات العمر اإل

 لألغراض يجارتصنيف جديد لعقد اإلال ينشأ عنها ) مثال ذلك عدم الوفاء من جانب المستأجر(

  .المحاسبية
  
 تمويلي بنفس أو تشغيلي إيجار الخاصة باألراضي والمباني على إنها عقود يجارتصنف عقود اإل ١٤

 األخرى، على أن من خصائص األرض أن عمرها صول األإيجارالطريقة التي تصنف بها عقود 

نتقل حق الملكية إلى المستأجر في نهاية مدة عقد ي غير محدود، وإذا لم يكن من المتوقع أن يقتصاداإل

 فأن المستأجر ال يتحمل بشكل جوهري جميع المنافع والمخاطر المتعلقة بالملكية، والعالوة التي يجاراإل
 حسب يجار مقدمة يتم إطفاؤها على مدى فترة اإلإيجارية تمثل دفعات يجارإلتدفع لمثل هذه الحيازة ا

 .نمط المنافع المقدمة
  
 األراضي والمباني بشكل منفصل إيجار عنصري األراضي والمباني في عقد عتبارُيؤخذ بعين اإل ١٥

 الملكية في كال العنصرين إلى المستأجر في إنتقالوإذا كان من المتوقع . يجارألغراض تصنيف عقد اإل

 تم تحليلهما  تمويلي، سواءاًإيجار يتم تصنيف كال العنصرين على أنهما عقد ،يجارنهاية مدة عقد اإل

 ال ينقل يجار عقدين، ما لم يكن من الواضح من سمات أخرى أن عقد اإلأو واحد إيجارعلى أنهما عقد 

وعندما يكون .  كال العنصرينأوبشكل جوهري كافة المخاطر والمكافآت العرضية لملكية عنصر واحد 
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 تشغيلي ما لم إيجارقد  يتم عادة تصنيف عنصر األرض على أنه ع،ي غير محددإقتصادلألرض عمر 

ويتم تصنيف . ١٤ للفقرة وفقاً يجار الملكية إلى المستأجر بحلول نهاية مدة عقد اإلإنتقاليكن ُيتوقع 

 .١٣ - ٧ للفقرات وفقاً تشغيلي أو تمويلي إيجارعنصر المباني على أنه عقد 
  
يص دفعات  يتم تخص، األراضي والمبانيإيجارومتى كان من الضروري تصنيف ومحاسبة عقد  ١٦

بين عنصري األراضي والمباني بالتناسب مع ) بما في ذلك أية دفعات مقدمة مقطوعة( الدنيا يجاراإل

 في يجارالقيم العادلة النسبية لحصص العقارات المؤجرة في عنصري األراضي والمباني من عقد اإل

 العنصرين، يتم  بشكل موثوق بين هذينيجاروإذا لم يكن من الممكن تخصيص دفعات اإل. بدايته

 تمويلي، ما لم يكن من الواضح أن كال العنصرين هما إيجار عقد أنه على يجارتصنيف كامل عقد اإل

 إيجار عقد أنه على يجار تشغيلية، وفي هذه الحالة يتم تصنيف كامل عقد اإلإيجارعبارة عن عقود 

 . تشغيلي
  
 به بشكل أولي عترافبلغ الذي يتم اإل األراضي والمباني الذي يكون فيه المإيجارفيما يخص عقد  ١٧

 يمكن معاملة األراضي والمباني كوحدة واحدة لغرض ، غير هام٢٠ للفقرة وفقاًلعنصر األرض 

وفي . ١٣-٧ للفقرات وفقاً تشغيلي أو تمويلي إيجار ويتم تصنيفها على أنها عقد يجارتصنيف عقد اإل

 . ي لكامل األصل المؤجرقتصادأنه العمر اإلي للمباني على قتصادهذه الحالة، ُيعتبر العمر اإل
  
ال ُيطلب القياس المنفصل لعنصري األراضي والمباني عندما يتم تصنيف حصة المستأجر في كل من  ١٨

.  ويتم تبني نموذج القيمة العادلة٤٠ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً عقارات إستثماريةاألراضي والمباني 

 .  كليهما غير مؤكدأولهذا التقييم فقط إذا كان تصنيف أحد العنصرين وتكون الحسابات المفصلة مطلوبة 
  
 من الممكن للمستأجر أن يقوم بتصنيف حصة الممتلكات المحتفظ بها ،٤٠ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً  ١٩

 تتم محاسبة حصة ،وإذا قام المستأجر بذلك. عقارات إستثمارية التشغيلي على أنها يجاربموجب عقد اإل

 نموذج القيمة العادلة إستخدام تمويلي وباإلضافة إلى ذلك يتم إيجارمتلكات كما لو أنها كانت عقد الم

 تمويلي، حتى إذا أدى إيجار على أنه عقد يجارويستمر المستأجر بمحاسبة عقد اإل. لألصل المعترف به

اآلن تصنيفها حدث الحق إلى التغيير من طبيعة حصة المستأجر في الممتلكات بحيث ال يتم بعد 

 -:وستكون هذه هي الحالة، على سبيل المثال، إذا قام المستأجر. كعقارات إستثمارية

 يةإفتراض بتكلفة التي يشغلها المالك الممتلكات والتي يتم نقلها فيما بعد إلى الممتلكاتشغل ب  )أ (
 ؛ وستخدامتاريخ التغيير في اإلفي تساوي قيمتها العادلة 

 العرضية لملكية والمكافآت ينقل بشكل جوهري كافة المخاطر نمن الباط إيجارمنح عقد ب  )ب (
 من قبل من الباطن يجاروتتم محاسبة عقد اإل.  غير ذي عالقة طرف ثالثالحصة إلى
 على الرغم من أنه قد تتم محاسبته ، تمويلي بالنسبة للطرف الثالثإيجارعقد على أنه المستأجر 

 . تشغيلي من قبل الطرف الثالثإيجاركعقد 
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   في البيانات المالية للمستأجرينيجارعقود اإل
  

   ة التمويلييجارعقود اإل
  

   األولي عترافاإل
  

 في ميزانياتهم إلتزامات وأصول التمويلي على إنها يجار بعقود اإلعترافيجب على المستأجرين اإل ٢٠

 إذا كانت أقل من أو،  المستأجرةللممتلكاتالعمومية بمقدار مبالغ مساوية عند بدء العقد للقيمة العادلة 

، وعند حساب القيمة الحالية للحد األدنى من يجارذلك بمقدار القيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإل

 إذا كان من الممكن تحديده يجار يكون عامل الخصم هو سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجاردفعات اإل

. قتراض التراكمي للمستأجرإلذلك، ُيستخدم معدل التحديد عدم حدوث عملياً، وإذا لم يكن ذلك ممكناً 

  . ويتم إضافة أية تكاليف مباشرة أولية خاصة بالمستأجر إلى المبلغ المعترف به كأصل
  

تتم محاسبة وعرض العمليات واألحداث حسب جوهرها وحقيقتها المالية وليس حسب شكلها القانوني  ٢١

 بأنه ال يمكن للمستأجر أن يحصل على حق ملكية ارإيجية تفاقفقط، وبينما يحدد الشكل القانوني إل

 التمويلي يشير الجوهر والحقيقة المالية إلى أن يجارقانوني في األصل المؤجر، فأنه في حالة عقود اإل

 األصل المستأجر خالل معظم عمره اإلنتاجي إستعمالية من قتصادالمستأجر يحصل على المنافع اإل

ل ذلك الحق مساو تقريباً للقيمة العادلة لألصل ومصروف التمويل المتعلق ه بدفع مبلغ مقابإلتزاممقابل 

  .به
  

ية ومستوى قتصادن الموارد اإلإ للمستأجر فبيان المركز المالي هذه في يجارإذا لم يتم إظهار عمليات اإل ٢٢
 تكون قد ظهرت بأقل من حقيقتها، وبذلك تحرف النسب المالية وعلى ذلك من للمشروعات لتزاماإل

 لسداد دفعات إلتزام للمستأجر كأصل وبيان المركز المالي التمويلي في يجار بعقد اإلعترافالمناسب اإل

 يجار المتعلقين بدفعات اإللتزام باألصل واإلعتراف يتم اإليجار المستقبلية، وفي بداية عقد اإليجاراإل

  . بمقدار نفس المبالغبيان المركز الماليالمستقبلية في 
  

 المستأجرة أن يتم عرضها في البيانات المالية صول الخاصة باأللتزاماتلإلبالنسبة ناسب ليس من الم ٢٣

 إجراء تمييز بيان المركز المالي في لتزامات المستأجرة، وإذا تم من أجل عرض اإلصولكخصم من األ
  .اريج عقد اإللتزامات المتداولة وغير المتداولة فأنه يتم عمل نفس التمييز إللتزاماتبين اإل

  

 محددة كما في التفاوض بشان ترتيبات إيجاركثيراً ما يتم تكبد تكاليف مباشرة أولية فيما يتعلق بأنشطة  ٢٤

 وتأمينها، والتكاليف التي تحدد على انها تعود بشكل مباشر لألنشطة التي يقوم بها المستأجر لعقد يجاراإل

  .يجار بموجب عقد اإل تمويلي يتم إدخالها كجزء من المبلغ المعترف به كأصلإيجار

 
  الالحقعترافاإل

  

 القائم، كما يجب أن توزع تكلفة لتزام بين تكلفة التمويل وتخفيض اإليجاريجب تقسيم دفعات اإل ٢٥

 إلنتاج سعر فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من يجارالتمويل على الفترات أثناء مدة عقد اإل
  .المطلوب لكل فترة
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 شكل ما إستعمال يمكن يجاروزيع تكلفة التمويل على الفترات أثناء مدة عقد اإلمن ناحية عملية عند ت ٢٦

  .من أشكال التقريب من أجل تسهيل عملية الحساب
  
وكذلك مصروف تمويل  ستهالكالقابلة لإلل و لألصإستهالك التمويلي مصروف يجارينشأ عن عقد اإل ٢٧

متفقة مع  ستهالكالقابلة لإل المؤجرة لصو لألإلستهالك تكون سياسة اأنلكل فترة محاسبية، ويجب 

 بناءاً المعترف به إلستهالك، ويجب حساب اإلستهالك المملوكة القابلة لصولالسياسة الخاصة باأل

ومعيار المحاسبة  "الممتلكات والمصانع والمعدات" ١٦على األساس المبين في معيار المحاسبة الدولي 

لم يتوفر تأكيد معقول بان ملكية األصل ستنتقل في نهاية  وإذا ." غير الملموسةاألصول" ٣٨الدولي 

 عمره اإلنتاجي، أو األصل بالكامل على  مدى مدة العقد إستهالك إلى المستأجر فانه يجب يجارعقد اإل

  .أيهما أقصر
  
 المتوقعة ستعمال ألصل مؤجر على كل فترة محاسبية خالل فترة اإلستهالكيتم توزيع المبلغ القابل لإل ٢٨

 المملوكة القابلة صول التي يتبناها المستأجر فيما يتعلق باألستهالكأساس منتظم يتفق مع سياسة اإلعلى 

 يجار، وإذا كان هناك تأكيد معقول بان المستأجر سيحصل على الملكية في نهاية مدة عقد اإلستهالكلإل

 األصل على مدى مدة ستهالكإ المتوقعة هي العمر النافع لألصل، وخالفاً لذلك يتم ستعمالتكون فترة اإل

 . عمره النافع أيهما أقصرأو يجارعقد اإل
  
 المستحقة يجار لألصل ومصروف التمويل للفترة مع دفعات اإلستهالكقلما يتساوى مبلغ مصروف اإل ٢٩

 المستحقة كمصروف في بيان يجار ببساطة بدفعات اإلعترافللفترة، وعلى ذلك ليس من المناسب اإل
  .يجار بعد بدء عقد اإللتزامك ليس من المحتمل أن يتساوى األصل واإلالدخل، وتبعاً لذل

  
يجب على المنشأة تطبيق معيار المحاسبة من أجل تحديد ما إذا كان أصل مؤجر قد انخفضت قيمته،  ٣٠

  ". قيمة األصولإنخفاض"  ٣٦الدولي 
  

  اإلفصاح
: األدوات المالية"  ٧ تقارير المالية إلعداد المعيار الدولياليجب على المستأجر باإلضافة إلى متطلبات  ٣١

  -: التمويلييجار إجراء اإلفصاحات التالية بالنسبة لعقود اإل"اتاإلفصاح

  . نهاية فترة إعداد التقاريرفي المرحلة  اإلفصاح عن صافي القيمة صوللكل فئة من األ  )أ (

 وقيمتها ريرنهاية فترة إعداد التقا في يجارمطابقة بين إجمالي الحد األدنى من دفعات اإل  )ب (
فصح عن إجمالي الحد األدنى من دفعات ي أن المشروعالحالية، عالوة على ذلك يجب على 

  - : وقيمتها الحالية لكل فترة من الفترات التاليةفترة إعداد التقارير في يجاراإل

 ؛فترة ال تزيد عن سنة واحدة )١(

 ؛ سنة واحدة وال تتعدى خمس سنواتفترة ال تزيد عن )٢(

  ؛س سنواتفترة تزيد عن خم )٣(

  .ات المحتملة المعترف بها في الدخل للفترةيجاراإل  )ج (

نهاية  من الباطن المستقبلية التي يتوقع استالمها في يجارإجمالي الحد األدنى من دفعات اإل  )د (
 . من الباطن غير قابلة لإللغاءإيجار بموجب عقود فترة إعداد التقارير

  -:بما في ذلك ما يلي على سبيل المثال ال الحصر الهامة للمستأجر يجاروصف عام لترتيبات اإل  )هـ( 

 ؛المحتملة يجارتم بموجبه تحديد دفعات اإلياألساس الذي  )١(
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  و؛ الشراء وشرط الزيادةأووجود شروط خيارات التجديد  )٢(

 مثل القيود الخاصة بأرباح األسهم والدين يجارالقيود المفروضة بموجب ترتيبات اإل )٣(
  .اإلضافي وإجراء تأجيرات أخرى

 
ومعيار المحاسبة  ١٦إضافة إلى ذلك المتطلبات الخاصة باإلفصاح بموجب معيار المحاسبة الدولي  ٣٢

، ٤١، ومعيار المحاسبة الدولي ٤٠ومعيار المحاسبة الدولي ٣٨ ومعيار المحاسبة الدولي ٣٦الدولي 

  . التمويلييجار المستأجرة بموجب اإلصولاألتطبق على 
  

  ةالتشغيلي يجارعقود اإل
 

 التشغيلي كمصروف في بيان الدخل على أساس يجار بموجب عقد اإليجار بدفعات اإلعترافإليجب ا ٣٣

، إالّ إذا كان هناك أساس منتظم آخر يمثل النمط الزمني لمنفعة يجارالقسط الثابت على مدى مدة اإل

  * .المستخدم
 
اليف الخدمات مثل التأمين  تكإستثناءب (يجار بدفعات اإلعتراف التشغيلي يتم اإليجاربالنسبة لعقود اإل ٣٤

 إذا كان هناك أساس آخر منتظم لدخل على أساس القسط الثابت، إالكمصروف في بيان ا) والصيانة

  .يمثل النمط الزمني لمنفعة المستخدم، حتى ولو لم تكن الدفعات على نفس ذلك األساس
  

  اإلفصاح
 
إجراء اإلفصاحات  ٧ التقارير الماليةإلعداديجب على المستأجر باإلضافة إلى متطلبات معيار الدولي  ٣٥

 -: التشغيلييجارالتالية لعقود اإل

 غير قابلة لإللغاء لكل فترة من إيجار المستقبلية بموجب عقود يجارإجمالي الحد األدنى لدفعات اإل  )أ (
 -:الفترات التالية

  ؛فترة ال تزيد عن سنة واحدة )١(

  ؛ن سنه واحدة وال تتعدى خمس سنواتفترة تزيد ع )٢(

 .فترة تزيد عن خمس سنوات )٣(

نهاية فترة  من الباطن المستقبلية التي يتوقع إستالمها في يجارإجمالي الحد األدنى من دفعات اإل  )ب (
 . من الباطن غبر قابلة لإللغاءإيجار بموجب عقود إعداد التقارير

د األدنى  من الباطن المعترف بها في الدخل للفترة مع مبالغ منفصلة للحيجار واإليجاردفعات اإل  )ج (
   من الباطن يجارات المحتملة ودفعات اإليجارمن الدفعات واإل

 -: الهامة للمستأجر بما في ذلك ما يلي على سبيل المثال ال الحصريجاروصف عام لترتيبات اإل  )د (

  ؛المحتمل يجاراألساس الذي يتم بموجبه تحديد دفعات اإل )١(

  ؛ و الشراء وشرط الزيادةأووجود شروط خيارات التجديد  )٢(

 مثل القيود الخاصة بأرباح األسهم والدين يجارلقيود المفروضة بموجب ترتيبات اإلا )٣(
  .اإلضافي وإجراء تأجيرات أخرى

                                                           
  . الحوافز– عقود اإليجار التشغيلية، ١٥ –نظر أيضاً التفسير أ *
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   في البيانات المالية للمؤجرين يجارعقود اإل
  

   التمويلي يجارعقود اإل
 
   األولي عترافاإل

 

بيان  تمويلي في ارإيج التي هي في حوزتهم بموجب عقد صول باألعترافيجب على المؤجرين اإل ٣٦

  .يجار في عقد اإلستثمار لصافي اإل وعرضها كذمة مدينة بمقدار مبلغ مساوٍالمركز المالي
  
 التمويلي يتم بشكل جوهري تحويل جميع المخاطر والمكافآت المتعلقة بالملكية يجاربموجب عقد اإل ٣٧

مل من قبل المؤجر على أنها  المستحقة القبض تعايجارالقانونية من قبل المؤجر، وهكذا فان دفعة اإل

  .ه وخدماتهإستثمارسداد للمبلغ ودخل تمويلي لتعويض ومكافأة المؤجر عن 
  
 تكاليف مباشرة أولية مثل العموالت إيجاركثيراً ما يتحمل المؤجرون عند التفاوض والترتيب لعقد  ٣٨

وال تشمل هذه . إيجارعقد والتكاليف الداخلية المنسوب مباشرة الى التفاوض وترتيب والرسوم القانونية، 

. التكاليف المصاريف غير المباشرة  العامة مثل تلك التي يتم تكبدها من قبل فريق المبيعات والتسويق

 يتم ، التجارأو التمويلية غير تلك التي ترتبط بالمؤجرين من أصحاب المصانع يجاربالنسبة لعقود اإل

 التمويلي وتخفيض مبلغ يجارولي للذمم المدينة لعقد اإلتضمين التكاليف المباشرة األولية في القياس األ

 بطريقة يتم يجارويتم تحديد سعر الفائدة الضمني في عقد اإل. يجارالدخل المعترف به خالل مدة عقد اإل

 التمويلي، وبالتالي ال تكون يجارفيها تضمين التكاليف المباشرة األولية تلقائيا في الذمم المدينة لعقد اإل

 التكاليف المتكبدة من قبل المؤجرين من أصحاب إستثناءويتم . جة إلضافتها بشكل منفصلهناك حا

 ويتم يجار في عقد اإلستثمار من صافي اإليجار التجار فيما يتعلق بمفاوضة وترتيب عقد اإلأوالمصانع 

 يجاراإل بالنسبة لعقد طبيعياً بربح البيع، والذي يعد عتراف بها كمصروف عندما يتم اإلعترافاإل

 .يجارالتمويلي في بدء مدة عقد اإل
  

   الالحقاإلعتراف
  

 على نمط يعكس نسبة عائد دوري ثابت على صافي بناءاً بالدخل التمويلي عترافيجب أن يكون اإل ٣٩
  . التمويلييجار المؤجر القائم فيما يتعلق بعقد اإلإستثمار

  
على أساس منتظم ومنطقي، وتوزيع  يجاريهدف المؤجر إلى توزيع دخل التمويل على مدة عقد اإل ٤٠

 المؤجر القائم فيما يتعلق بعقد إستثمار على نمط يعكس عائداً دورياً ثابتاً على صافي بناءاًالدخل هذا هو 
نه يتم إ تكاليف الخدمات فإستثناء المتعلقة بالفترة المحاسبية بيجار التمويلي، وبالنسبة لدفعات اإليجاراإل

، وذلك لتخفيض كل من المبلغ األصلي ودخل التمويل يجار في عقد اإلستثمارتطبيقها مقابل إجمالي اإل
  .غير المكتسب

  
 المؤجر في إستثماريتم بشكل منتظم مراجعة تقديرات القيم المتبقية غير المضمونة عند حساب إجمالي  ٤١

م تعديل توزيع  في تقديرات القيمة المتبقية غير المضمونة فانه يتإنخفاض، وإذا كان هناك يجارعقد اإل

 .تإستحق في المبالغ التي إنخفاض في الحال بأي عتراف، ويتم اإليجارالدخل على مدى مدة عقد  اإل
  

 المشمول أو( على أنه محتفظ به برسم البيع الُمصنَف التمويلي يجارتتم محاسبة األصل بموجب عقد اإل   أ٤١
 للمعيار الدولي إلعداد التقارير وفقاً) في مجموعة تصرف مصنفة على أنها محتفظ بها برسم البيع

  .  لمعيارذلك ل لوفقاً "المتوقفةاألصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات "  ٥المالية 
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 الخسارة في الدخل للفترة حسب أو بالربح عتراف تجار اإلأويجب على المؤجرين سواء كانوا صناع  ٤٢

يعات المباشرة، وإذا عرضت أسعار فائدة منخفضة بشكل غير  للمبالمشروعتبعها يالسياسة التي 

يتم  . تم تقاضي سعر فائدة تجاريأنهحقيقي يجب أن يقتصر ربح البيع على الربح الذي ينطبق لو 

 التجار فيما يتعلق بمفاوضة وتنظيم أو بالتكلفة التي يتكبدها المؤجرين من أصحاب المصانع عترافاإل

  .  تحقيق ربح البيع كمصروف عند يجارعقد اإل
  
ه، وينشأ عن عقد إستئجار أو بين بيع األصل ختيارإل التجار على العمالء اأوكثيراً ما يعرض الصناع  ٤٣

  -: تاجر مؤجر نوعان من الدخلأو تمويلي ألصل من قبل صانع مؤجر إيجار

 بأسعار البيع  الخسارة الناتجتين من بيع مباشر لألصل المؤجرأو الخسارة المعادلة للربح أوالربح   )أ (
  ؛ و خصم تجاري منطبقأوالعادية، مما يعكس أي خصم على الكمية 

  .يجاردخل التمويل على مدى مدة عقد اإل  )ب (
  
 القيمة العادلة يجاراإلعقد  تاجراً عند بدء أويمثل إيراد المبيعات الذي يسجله المؤجر سواء كان صانعاً  ٤٤

لية للحد األدنى من الدفعات المستحقة للمؤجر  إذا كان أقل من ذلك القيمة الحاأولألصل المؤجر، 

 هي يجارمحسوبة على أساس سعر فائدة تجاري، وتكون تكلفة البيع المعترف بها عند بدء مدة عقد اإل

 إذا كان مختلفاً عن ذلك للممتلكات المؤجرة ناقصاً القيمة الحالية المتبقية غير المرحل المبلغ أوالتكلفة 

تبعها ييراد المبيعات وتكلفة البيع هو ربح البيع المعترف به حسب السياسة التي المضمونة، والفرق بين إ

  . فيما يتعلق بالمبيعاتالمشروع
  
٤٥ تجاراً في بعض األحيان بعرض أسعار فائدة منخفضة بشكل غير أو كانوا صناعاً يقوم المؤجرون سواء 

بجزء زائد من إجمالي الدخل في  عتراف هذا السعر اإلإستعمالحقيقي الجتذاب العمالء، وينجم عن 
العملية في وقت البيع، وإذا عرضت أسعار فائدة منخفضة بشكل غير حقيقي فان ربح البيع سيقتصر 

 . تم تقاضي سعر فائدة تجاريأنهعلى الربح الذي كان سيتحقق لو 
  
لق بشكل رئيسي  ألنها تتعيجار بالتكاليف المباشرة األولية كمصروف عند بدء مدة عقد اإلعترافيتم اإل ٤٦

  . التاجرأو ربح البيع للصانع إكتسابب
  

  اإلفصاح
 يجب على المؤجرين إجراء ٧إلعداد التقارير الماليةالدولي معيار الباإلضافة إلى المتطلبات  ٤٧

  -: التمويلييجاراإلفصاحات التالية لعقود اإل

لقيمة الحالية للحد  وافترة إعداد التقارير في يجار في عقد اإلستثمارمطابقة بين إجمالي اإل  )أ (
 المستحقة القبض في تاريخ الميزانية العمومية، إضافة إلى ذلك يجاراألدنى من دفعات عقد اإل

 والقيمة الحالية للحد يجار في عقد اإلستثمارفصح عن إجمالي اإلي أن المشروعيجب على 
 فترة من الفترات  لكلنهاية فترة إعداد التقارير المستحقة القبض في يجاراألدنى من دفعات اإل

  -:التالية
  

  ؛فترة ال تزيد عن سنة )١(

  ؛ فترة تزيد عن سنة وال تتعدى خمس سنوات )٢(

  ؛فترة تزيد عن خمس سنوات )٣(

  .اإليراد التمويلي غير المكتسب  )ب (
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  .القيم المتبقية غير المضمونة المستحقة لمنفعة المؤجر  )ج (

  .للتحصيل المستحقة القبض غير القابلة يجارالمخصص التراكمي لدفعات عقد اإل  )د (
   .ات المحتملة المعترف بها في الدخليجاراإل  )هـ(    

  . الهامة للمؤجريجاروصف عام لترتيبات اإل  )و (
  

 ناقصاً الدخل غير ستثماركثيراً ما يكون من المفيد كمؤشر على النمو اإلفصاح كذلك عن إجمالي اإل ٤٨
  . الملغاةيجارالخاصة بعقود اإللغ المكتسب في عمل جديد أضيف خالل الفترة المحاسبية بعد خصم المبا

  
   ة التشغيلييجارعقود اإل

  

 حسب قائمة المركز المالي التشغيلي في يجار الخاضعة لعقود اإلصوليجب على المؤجرين عرض األ ٤٩
  .طبيعة األصل

  
 التشغيلي في الدخل على أساس القسط الثابت على يجار من عقود اإليجار بدخل اإلعترافيجب اإل ٥٠

، إالّ إذا توفر أساس منتظم آخر أكثر تمثيالً للنمط الزمني الذي تتناقص فيه يجارمدى مدة عقد اإل
  *. المأخوذة من األصل المؤجرإلستخداممنفعة ا

  
 كمصروف، ويتم يجار دخل اإلكتساب التي تم تحملها إلستهالك بالتكاليف بما في ذلك اإلعترافيتم اإل ٥١

في الدخل ) مقابل الخدمات المقدمة مثل التأمين والصيانة المقبوضات إستثناءب (يجار بدخل اإلعترافاإل
 وحتى ولو لم تكن المقبوضات على هذا األساس، يجارعلى أساس القسط الثابت على مدى مدة عقد اإل

 المأخوذة من إلستخدامإالّ إذا توفر أساس منتظم آخر أكثر تمثيالً للنمط الزمني الذي تتناقص فيه منفعة ا
  .األصل المؤجر

  
 إيجارعالج التكاليف المباشرة األولية التي تم تحملها بشكل محدد للحصول على اإليرادات من عقد ت ٥٢

 يجار بالتناسب مع دخل اإليجارتشغيلي إما بتأجيلها وتوزيعها على الدخل على مدى مدة عقد اإل
  .فيهاتم تحملها ي بها كمصروف في بيان الدخل في الفترة التي عتراف يتم اإلأوالمعترف به، 

 
على أساس يتفق مع سياسة المؤجر  ستهالكالقابلة لإل المؤجرة صول األإستهالكيجب أن يكون  ٥٣

 على األساس بناءاً ستهالك المماثلة، ويجب حساب مصروف اإلصول األإستهالكالعادية الخاصة ب
 .٣٨ومعيار المحاسبة الدولي  ٣٦ المبين في معيار المحاسبة الدولي

  
  . ٣٦ المعيار تطبيقالمشروعأصل قد انخفضت قيمته ، يجب على لتحديد ما إذا كان  ٥٤
  
 تشغيلي ألنه ال إيجار تاجراً بأي ربح بيع عند الدخول في عقد أوال يعترف المؤجر سواء كان صانعاً  ٥٥

 .يعتبر معادالً لعملية بيع
  

  اإلفصاح
إجراء ، ٧الماليةإلعداد التقارير الدولي معيار اليجب على المؤجرين، باإلضافة إلى متطلبات  ٥٦

  . التشغيلييجاراإلفصاحات التالية لعقود اإل

 التشغيلي غير القابلة لإللغاء ولكل يجار المستقبلية بموجب عقود اإليجارالحد األدنى من دفعات اإل  )أ (
 -:فترة من الفترات التالية

  ؛فترة ال تزيد عن سنة )١(

  ؛فترة تزيد عن سنة وال تتعدى خمس سنوات )٢(

  .مس سنواتفترة تزيد عن خ )٣(

                                                           
   . الحوافز–عقود اإليجار التشغيلية ، ١٥ – أنظر أيضاً التفسير *
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  . المحتملة المعترف بها في الدخليجارإجمالي بدالت اإل) ب( 

  . الهامة للمؤجريجاروصف عام لترتيبات اإل) ج( 
  
، والمعيار المحاسبي ١٦إضافة إلى ذلك تنطبق متطلبات اإلفصاح بموجب المعيار المحاسبي الدولي  ٥٧

، والمعيار المحاسبي الدولي ٤٠سبي الدولي ، والمعيار المحا٣٨، والمعيار المحاسبي الدولي ٣٦الدولي 
  . المؤجرة بموجب عقود تشغيليةصول، على األ٤١

  

   يجارعمليات البيع وإعادة اإل
  

 قيام البائع ببيع أصل وإعادة تأجير نفس األصل للبائع ويكون عادة يجارتشمل عملية البيع وإعادة اإل ٥٨
 التفاوض بشأنهما كصفقة، وتعتمد عملية البيع تمي وسعر البيع مرتبطين مع بعضهما حيث يجاربدل اإل

  .يجار على نوع عقد اإليجاروإعادة اإل
 
 في الحال بأية زيادة عتراف تمويلي يجب عدم اإلإيجار عقد يجارإذا نتج عن عملية البيع وإعادة اإل ٥٩

بدالً من المستأجر، و– على إنها دخل في البيانات المالية للبائعالمرحلفي عائدات البيع عن المبلغ 
  .يجاردة عقد اإلمذلك يجب تأجيلها وإطفاؤها على مدى 

  
 تمويلي اعتبرت العملية بمثابة وسيلة يقوم بموجبها المؤجر إيجار تمثل عقد يجارإذا كانت إعادة اإل ٦٠

 الزيادة في إعتبار األصل أنه ضمان، ولهذا السبب ليس من المناسب إعتباربتقديم التمويل للمستأجر و
ها على مدى مدة عقد  على إنها دخل، وهذه الزيادة يتم تأجيلها وإطفاؤالمرحليع عن المبلغ عائدات الب

  .يجاراإل
  
 تشغيلي وكان من الواضح أن العملية تمت على إيجار عقد يجارإذا نجم عن عملية البيع وإعادة اإل ٦١

 سعر البيع أقل من  خسارة في الحال، وإذا كانأو بأي ربح عترافأساس القيمة العادلة فأنه يجب اإل
 خسارة في الحال، فيما عدا أنه إذا تم تعويض الخسارة أو بأي ربح عترافالقيمة العادلة فانه يجب اإل

 مستقبلية بأقل من سعر السوق فأنه يجب تأجيلها وإطفاؤها بما يتناسب مع دفعات إيجاربدفعات 
ا كان سعر البيع أعلى من القيمة  األصل خاللها وإذإستخدام على مدى الفترة التي يتوقع يجاراإل

 األصل إستخدامالعادلة فانه يجب تأجيل وإطفاء الزيادة عن القيمة العادلة على مدى الفترة التي يتوقع 
 .خاللها

  
 وسعر البيع بمقدار القيمة يجار تشغيلي وتم تحديد دفعات اإلإيجار تمثل عقد يجارإذا كانت إعادة  اإل ٦٢

  . خسارة في الحالأو بأي ربح عترافة عملية بيع عادية، ويتم اإلالعادلة اعتبرت هذه العملي
  
 أقل من يجار التشغيلي إذا كانت القيمة العادلة في وقت البيع وعملية إعادة اإليجاربالنسبة لعقود اإل ٦٣

 والقيمة المرحل في الحال بخسارة تساوي الفرق بين المبلغ عتراف لألصل فانه يجب اإلالمرحلالمبلغ 
  .العادلة

  
 في إنخفاض التمويلي ليس من الضروري إجراء هذا التعديل إالّ إذا كان هناك يجاربالنسبة لعقود اإل ٦٤

 حسب معيار المحاسبة الدولي ستردادلإل إلى المبلغ القابل المرحلالقيمة، وفي هذه الحالة يخفض المبلغ 
 .صول قيمة األإنخفاضالذي يتناول 

  
مستأجرين والمؤجرين بالتساوي فيما يتعلق بعملية البيع وإعادة تنطبق متطلبات اإلفصاح بالنسبة لل ٦٥

 غير عادية أو الهامة الى اإلفصاح عن أحكام فريدة يجار، ويؤدي الوصف المطلوب لترتيبات اإليجاراإل
  .يجار لشروط عمليات وإعادة اإلأوية تفاقإلل

 
فصاح المنفصلة في المعيار المحاسبة  معايير قياس اإليجارمن الممكن أن تلبي عمليات البيع وإعادة اإل ٦٦

  ." عرض البيانات المالية" ١الدولي 
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  ية إنتقالأحكام 
  

 ال يعتبر مطلوباً ، وإذا لم أنهيشجع هذا المعيار على تطبيقه بأثر رجعي إال ، ٦٨بالرجوع الى الفقرة  ٦٧

 تم تحديده بالشكل أنه سابقاً تمويلي قائم إيجاريتم تطبيق المعيار بأثر رجعي يعتبر رصيد أي عقد 

 .المناسب من قبل المؤجر وتجب معاملته محاسبياً بعد ذلك حسب أحكام هذا المعيار
 
يجب عليها تطبيق ) ١٩٩٧المعدل في  (١٧بالنسبة للمنشأة التي قامت مسبقاً بتطبيق المعيار  ٦٨

غير ) ١٩٩٧ في المعدل (١٧،  اذا كان المعيار يجار على جميع عقود اإلسابقاًالتعديالت التي أجريت 

  . المدخلة من التطبيق األول لذلك المعياريجارمطبق مسبقاً،  لكل عقود اإل
  

  تاريخ النفاذ 
  

 أو ١٩٩٩يناير  ١بيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ في  على المعيار المحاسبة الدولي يطبق  ٦٩

 ١التي تغطي الفترات التي تبدأ قبل هذا المعيار على البيانات المالية المشروع بعد ذلك ، وإذا طبق 

 اإلفصاح عن حقيقة أنها طبقت هذا المعيار بدالً من معيار المشروع فانه يجب على ١٩٩٩يناير 

  .١٩٨٢ الذي تم اعتماده في عام "يجارمحاسبة عقود اإل "١٧المحاسبة الدولي 
 

  )١٩٩٧المعدل في  ( ١٧سحب معيار المحاسبة الدولي 
  

  .١٩٩٧ المعتمد في عام "يجار عقود اإل" ١٧حل معيار المحاسبة الدولي يحل هذا المعيار م ٧٠
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  الملحق

  التعديالت على البيانات األخرى
 

 بعـد ذلـك     أو ٢٠٠٥ ينـاير  ١يتم تطبيق التعديالت الواردة في هذا الملحق للفترات السنوية التي تبدأ في             

  . ، يتم تطبيق هذه التعديالت لتلك الفترة المبكرةوإذا قامت المنشأة بتطبيق هذا المعيار لفترة مبكرة. التاريخ

*****  

المعـايير الدوليـة     فـي    ٢٠٠٣ هذا المعيار عام     تعديل لقد تم دمج التعديالت الواردة في هذا الملحق عند          

  . ذات الصلة المنشورة في هذا الكتابإلعداد التقارير المالية
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   ١٧ المجلس على معيار المحاسبة الدولي مصادقة
 

 

من قبل أعضاء مجلس معايير المحاسبة      " يجارعقود اإل " ١٧مت الموافقة على إصدار معيار المحاسبة الدولي        ت

  :الدولية البالغ عددهم أربعة عشر وهم
 

  سير ديفيد تويدي                 الرئيس

  ثوماس إي جونز                 نائب الرئيس

  ماري إي بارث

  جورج برونز-هانز

  أنتوني تي كوب

  روبرت بي جارنيت

  جيلبرت جيالرد

  جيمس جيه ليسنرينغ

  وارن جيه ماكريجور

  باتريشيا إل أومالي

  هاري كيه شميد

  جون تي سميث

  جيوفري وايتينغتون

  تاتسومي يامادا
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 اتستنتاجأساس اإل

     حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية                  ©  ١١٧٨

  ات حول ستنتاجأساس اإل

  يجارعقود اإل ١٧معيار المحاسبة الدولي 

  . منهءجزلكنه ليس ، ١٧ات هذا معيار المحاسبة الدولي ستنتاجيرافق أساس اإل

  مقدمةال

ات مجلس معايير المحاسبة الدولية في التوصل إلى إعتبارات هذا ستنتاج يلخص أساس اإل١ إستنتاج
وقد أولى . ٢٠٠٣في العام " اتيجاراإل" ١٧ معيار المحاسبة الدولي تعديلاته حول إستنتاج

 .مختلف أعضاء المجلس أهمية أكبر لبعض العوامل دون غيرها

، كجزء من جدول أعماله المبدئي حول المشاريع الفنية، أنه سوف ٢٠٠١ يوليوأعلن المجلس في   ٢ ستنتاجإ
وتم تنفيذ . ١٧يقوم بتنفيذ مشروع لتحسين عدد من المعايير، بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي 

 أسواق المشروع في ضوء التساؤالت واإلنتقادات التي أثيرت حول المعايير من قبل منظمي
وتمثلت أهداف مشروع . األوراق المالية والمحاسبين والمهنيين واألطراف المهتمة األخرى

 إلغاء البدائل والنصوص غير الالزمة والتناقضات الواردة في المعايير أوالتحسينات في تقليل 
، نشر المجلس ٢٠٠٢ مايووفي .  والتطرق إلى بعض قضايا المقاربة والقيام بتحسينات أخرى

، مع تحديد موعد التحسينات على معايير المحاسبة الدوليةاقتراحاته في مسودة عرض بعنوان 
 رسالة ١٦٠ المجلس أكثر من إستلمولقد . ٢٠٠٢ سبتمبر ١٦نهائي الستالم المالحظات في 
 .مالحظات بشأن مسودة العرض

 الذي نص عليه يجارعقود اإلبة  وألن نية المجلس لم تكن إعادة النظر في المنهج األساسي لمحاس٣ إستنتاج
ات هذا المتطلبات الواردة في معيار ستنتاج، ال يناقش أساس اإل١٧معيار المحاسبة الدولي 

 . التي لم يعد المجلس النظر فيها١٧المحاسبة الدولي 

   األراضي والمبانيإيجار عقود -يجارتصنيف عقود اإل

ي غير قتصاداإلعمر ال األرض ذات إيجارتصنيف عقد ادة عيتم أن  من المعيار ١٤تقتضي الفقرة   ٤ إستنتاج
 نهاية مدة عقد بحلول الملكية إلى المستأجر إنتقالما لم ُيتوقع  ، تشغيليإيجارمحدد على أنه عقد ال
 األراضي إيجار كيفية تصنيف عقد حول واضحاً ١٧ولم يكن معيار المحاسبة الدولي . يجاراإل

 .والمباني

 التي يتم فيها الحصول على حقوق الملكية بموجب عقود البلدان في ذات أهميةمسألة ذه ال وتعتبر ه ٥ إستنتاج
 قرر ،لذلك. ممتلكاتال عن شراء  قليالًتلك يجار طويلة األجل ويختلف جوهر عقود اإلإيجار

المجلس التعامل مع هذه المسألة في مشروع التحسينات الخاص به وعدم تأجيل الحل فيها إلى أن 
 .يجارتمال المشروع األساسي حول عقود اإليتم اك

 هذا يجار عقد اإلمعاملةاألول هو . عمليعلى الصعيد التم تطبيق منهجين يالحظ المجلس أنه   ٦ إستنتاج
 إلى يجارأما المنهج الثاني فهو تقسيم عقد اإل.  تشغيلي بمجملهإيجاركوحدة واحدة وتصنيفه كعقد 

وقرر المجلس أن المنهج األول ال يعكس .  المبانيإيجار األراضي وعقد إيجارعقد  - عنصرين
وهو غير . ها وتمويلهاإستخدام كما ال تعكسها المنشأة علي تسيطربشكل مناسب األصول التي 

 لذلك رفض المجلس المنهج األول . األخرىيجارتصنيف وقياس عقود اإلمع  أيضاً منسجم
 . تشغيلي بمجملهإيجار األراضي والمباني كعقد إيجارتصنيف عقد الخاص ب
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 أراضي إيجار عقد -  إلى عنصرين يجارتقسيم عقد اإلالخاص بوافق المجلس على المنهج الثاني    ٧ إستنتاج
 للفقرة وفقاً تشغيلي إيجار تصنيف عنصر األراضي على أنه عقد ويتم عادة.  مبانيإيجاروعقد 
 تمويلي عن أو تشغيلي إيجارقد عنصر المباني على أنه عويتم تصنيف  من المعيار المنقح ١٤

والحظ المجلس أن مبادئ المحاسبة المقبولة . ١٣-٧طريق تطبيق الشروط الواردة في الفقرات 
ألراضي ا إيجارعقد تقسيم  في أستراليا وكندا والواليات المتحدة تتطلب جميعا بوضوح عموماً

 .إثنينوالمباني إلى عنصرين 

 من ١٤في الفقرة (بالتحديد ما إذا سيتم إلغاء المتطلب هو  و ثالثاًاًمنهجناقش المجلس كذلك   ٨ إستنتاج

 تنتقل تشغيلي عندما ال إيجارعقد على أنه  األراضي إيجاربشكل طبيعي لتصنيف عقد ) المعيار

 تمويلي عندما تتم إيجار تصنيف هذا العقد على أنه عقد إقتضاء ويجاراإلالملكية في نهاية عقد 

والحظ المجلس .  التمويلييجارعقد اإل  األخرى في المعيار الخاصة بتصنيفتلبية كافة الشروط

 والتي ترتكز ، في المعياريجارأن هذه المعالجة المحاسبية تتعارض مع معايير تصنيف عقد اإل

 أو المؤجر لدى العرضية لملكية األصل المؤجر والمكافآت فيه المخاطر تبقىعلى الحد الذي 

 غير محدد وبالتالي تكون هناك إقتصادياً عمراً يكون لألرض عادة ،وفي الواقع. المستأجر

.  إلى المستأجروالتي ال تنتقل ،يجار كبيرة ترتبط باألرض في نهاية مدة عقد اإلومكافآتمخاطر 

 . رفض المجلس هذا المنهج،لذلك

   الدنيا بين األراضي والمباني يجارتخصيص دفعات اإل

 الـدنيا بـين األراضـي والمبـاني     يجاررض أنه ينبغي تخصيص دفعات اإل   ت مسودة الع  إقترح   ٩ إستنتاج

وتساءل المجاوبون على مسودة العرض     . يجاربالتناسب مع قيمها العادلة النسبية في بداية عقد اإل        

 أوما إذا أشار أساس التخصيص إلى عنصري األراضي والمباني في القيمة العادلـة للممتلكـات               

 .يجارناصر إلى الحد الذي كانت فيه موضوع عقد اإلالقيمة العادلة لتلك الع

 الدنيا بالرجوع إلى القيم العادلة النـسبية لألراضـي          يجار الحظ المجلس أن تخصيص دفعات اإل      ١٠ إستنتاج

ي غير محدد، لـذلك يتوقـع       إقتصادوالمباني ال يعكس حقيقة أن األرض عادة ما يكون لها عمر            

 المنـافع   إسـتهالك  يتوقع   ،وفي المقابل . يجاربعد مدة عقد اإل   منها أن تحافظ على قيمتها إلى ما        

 مـن  ،لـذلك . يجـار ية المستقبلية لمبنى معين، على األقل إلى حد ما، خالل مدة عقد اإل        قتصاداإل

 المرتبطة بالمبنى عند مستوى ُيمكَن المؤجر ليس فقط من          يجارالمنطقي أن ُيتوقع تحديد دفعات اإل     

 قيمة البناء المستهلك خـالل مـدة عقـد          إسترداد أيضاً األولي، وإنما    ستثمارتحقيق عائد على اإل   

 . األرضإستهالك ال يحتاج المؤجر عادة لتعويض مقابل ،وبالنسبة لألراضي. يجاراإل

 الدنيا ليعكس   يجار لذلك قرر المجلس أن يوضح في هذا المعيار أنه يتم قياس تخصيص دفعات اإل              ١١ إستنتاج

وبعبـارة  .  وليس بالرجوع إلى القيم العادلة النسبية لألراضي والمباني        دورها في تعويض المؤجر   

أخرى، ينبغي أن يعكس القياس حصة العقارات المؤجرة الخاصـة بالمـستأجر فـي األراضـي      

 ،يجـار  المبنى بالكامل خالل مدة عقد اإل      إستهالكوفي الحاالت القصوى التي يتم فيها       . والمباني

 الكامل لقيمة المبنى في بدايـة       ستهالكلدنيا لتقديم عائد معين زائد اإل      ا يجارينبغي قياس دفعات اإل   

 قيمـة متبقيـة تـساوي       إفتراض ب ،ويتم قياس حصة العقارات المؤجرة في األرض      . يجارعقد اإل 

 .  األوليستثمار بطريقة تعكس فقط العائد على اإل،يجارقيمتها في بداية عقد اإل
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  المباني التقسيم بين األراضي وإمكانيةعدم 

 قيـاس العنـصرين   فيها التي ال يمكن يجار هي كيفية التعامل مع عقود اإلالمثارة األسئلة   إن أحد  ١٢ إستنتاج
بـشكل    المـشابهة   تأجير األراضي والمبـاني    أو يتم بيع    ألنه ال على سبيل المثال    (بشكل موثوق   

  األمـر  ويمنع هذا . يلي تمو إيجار الكامل كعقد    يجار تصنيف عقد اإل   هوأحد اإلحتماالت   ). منفصل
التأكيد على أنـه ال يـستطيع       من خالل    التمويلي للمباني    يجار عقد اإل  معاملة تفاديالمستأجر من   

 من الظروف أن تـصنيف      واضحاً قد يكون    ،على الرغم من ذلك   . بشكل منفصل قياس العنصرين   
 قـرر   ،علق بهذا األمر  وفيما يت .  تمثيلياً  صادق غير تمويلي   إيجار على أنه عقد     يجاركامل عقد اإل  

 تـصنيف كامـل     ينبغي ،المجلس أنه عندما يكون من غير الممكن قياس العنصرين بشكل موثوق          
 تصنيف كـال العنـصرين      ينبغي أنه   واضحاً تمويلي إال إذا كان      إيجار على أنه عقد     يجارعقد اإل 

 . تشغيليإيجارعلى أنهما عقد 

   من متطلب فصل عنصري األراضي والمبانيإستثناء

 األراضي والمباني عنصري من متطلب فصل اًإستثناء  يقتضيأومسألة أن يسمح ناقش المجلس   ١٣إستنتاج
 ضئيلة بالنسبة يجارفي الحاالت التي تكون فيها القيمة الحالية لعنصر األرض في بداية عقد اإل

 إلى ريجا قد ال تتجاوز منافع فصل عقد اإل،وفي هذه الحاالت.  الكامليجارلقيمة عقد اإل
والحظ المجلس أن مبادئ المحاسبة المقبولة . عنصرين ومحاسبة كل منهما على حدة التكاليف

 هذه يجار تقتضي بأن يتم تصنيف عقود اإلأو في أستراليا وكندا والواليات المتحدة تسمح عموماً
معايير ذات  عند تلبية الالتمويلي يجار عقد اإل معاملةإستخدام إلى جانب ،ومحاسبتها كوحدة واحدة

 األراضي والمباني كوحدة واحدة عندما يكون معاملةوقرر المجلس السماح بأن يتم . الصلة
 . عنصر األرض غير هام

عنصر النسبية لقيمة ال طلب بعض المجاوبين على مسودة العرض إرشادات حول مدى ضآلة ١٤ إستنتاج
 واضحاًمجلس أن ال يستحدث خطا وقرر ال. يجاراألرض بالنسبة إلى القيمة اإلجمالية لعقد اإل

 . العادية حول الماديةاألحكام  ضرورة تطبيققرركما . محددةمئوية كمدخل نسبة 

  يةنتقالاألحكام اإل

 إيجـار  متطلب فصل عنصري األراضي والمبـاني فـي عقـد            ه ينبغي تطبيق  قرر المجلس أن    ١٥ إستنتاج
 إعادة  الممكناالت يكون فيها من غير       أنه ستكون هناك ح    وأشار. األراضي والمباني بأثر رجعي   

 ألن القيام بذلك يقتضي تقدير ما كانت عليه القيمـة           ، هذه بأثر رجعي   يجارتقييم معالجة عقود اإل   
 أشاروقد  .  والذي يمكن أن يكون قد بدأ قبل عدة سنوات         ،يجار بداية عقد اإل   فيالعادلة للعنصرين   

التغييرات في التقـديرات    ، السياسات المحاسبية "  ٨أن معيار المحاسبة الدولي      إلى   أيضاًالمجلس  
تغير فـي   ال تطبيق   الممكنعلى إرشادات حول متى يكون من غير         يحتوي "المحاسبية واألخطاء 

 على  تعديل هذا ال  لتنفيذية محددة   إنتقاللذلك قرر عدم تقديم أحكام      والسياسة المحاسبية بأثر رجعي     
 .١٧معيار المحاسبة الدولي 
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   يجار وبدء مدة عقد اإليجاراإلبداية عقد 

 حيث .يجار مدة عقد اإلء تعريف بد١٧ النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي تورد لم ١٦إستنتاج
يحدثان في نفس ) يةتفاق اإلوقت إبرام(والبداية ) يجار اإلبدء عقد وقت (ء ضمنيا أن البدتافترض
 بين فترة فاصلة هناك كانحدث إذا  أن يينبغيوقد تساءل بعض المجاوبين عما . الوقت

 لكون األصل قيد اإلنشاء نظراً على سبيل المثال -  إذا تغيرت المبالغ وخصوصا ،التاريخين
ء عقد  بدعند يحدث عتراف أن اإل اآلن المعيارويحدد.  البدايةفي معلومةوالتكلفة النهائية غير 

لتغييرات في ل يجار إذا تم تعديل عقد اإلكنل.  في البدايةالتي تم قياسهاالقيم أساس  على ،يجاراإل
 قد حدث هذه التعديالتأثر أن  ُيعتبر ، مدتهء وبديجارالتكاليف الخاصة بالمؤجر بين بداية عقد اإل

 في أستراليا وكندا عموماً هذه التعديالت مع مبادئ المحاسبة المقبولة وتنسجم.  البدايةفي
 . لمعظم المشتريات والمبيعات العادية الحاليةة المحاسبية مع المعالجكما تنسجموالواليات المتحدة 

كان من الممكن أن  عند البدء الحظ المجلس أن القياس ، على هذه المعالجةتهفي ضوء موافق  ١٧إستنتاج

 بشكل صحيح ضمن إطار معيار بهذاإال أنه ال يمكن القيام .  من حيث المبدأمالئمة أكثر يكون

 أو تمويلي مستحق القبض إيجارعقد ب عتراف اإلعموماًالمعيار يقتضي  ألن ١٧المحاسبة الدولي 

 . في أي تاريخ بعد البدايةمناسباً األمر الذي يعد ، القيمة العادلة لألصليستند إلىمبلغ بالدفع 

   والتجار  أصحاب المصانع في البيانات المالية لمؤجرين آخرين غير يجارعقود اإل

ورسوم   تكاليف مباشرة مثل العالواتيجارلمؤجرون عند التفاوض على عقد اإل يتكبد ا يمكن أن ١٨إستنتاج

 خياراً ١٧وقد احتوت النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي . السماسرة والرسوم القانونية

 تخصيصها أو عند تكبدها حيث يمكن تحميلها إما كمصروف - حول كيفية محاسبة هذه التكاليف 

وفي حال .  التشغيلية والتمويليةيجار خيار المعالجة على عقود اإلوينطبق. جاريخالل مدة عقد اإل

 أنه ١٧ من النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي ٣٣ نصت الفقرة ، التمويلييجارعقد اإل

 بالتكلفة كمصروف وفي نفس عترافاإلمن خالل  يجار تحقيق التخصيص خالل مدة عقد اإليمكن

 . غير المكتسبالتمويليبمبلغ مساوي من الدخل  عترافالفترة اإل

وقد تمثل أثرها .  البيانات الماليةوعرضإلطار إعداد  وفقاًقرر المجلس أن هذه المعالجة لم تكن   ١٩إستنتاج

إال أنه في . يجار مدة عقد اإلء المستقبلي كدخل وأصل في بدالتمويلي ببعض الدخل عتراففي اإل

 مدةلذلك قرر المجلس أنه إذا كان سيتم خالل . تعريفات الدخل واألصولذلك التاريخ لم تتم تلبية 

من  هذا تحقيق فإنه ينبغي ، تخصيص التكاليف المباشرة المتكبدة من قبل المؤجرينيجارعقد اإل

 . يجارتضمينها في المبلغ المسجل ألصل عقد اإلخالل 

تراليا وكندا وفرنسا واليابان والمملكة المتحدة أس في لمعاييرل الهيئات الواضعةالحظ المجلس أن   ٢٠إستنتاج

أن يتم تخصيص التكاليف المباشرة األولية خالل مدة عقد ب تقتضي أووالواليات المتحدة إما تسمح 

 بمجموعة من عتراف تقتضي اإلأووالحظ المجلس كذلك أن معايير أخرى تسمح . يجاراإل

نسب  التكاليف التي تُلتلك عموماًتي تخضع التكاليف المتشابهة في المبلغ المسجل لألصول ال

معايير ال ألسباب المقاربة وقابلية المقارنة مع ونظراًلذلك .  األصل قيد البحثلشراءمباشرة 

 قرر المجلس أن يقتضي أن يتم تضمين التكاليف المباشرة األولية في المبلغ المسجل ،خرىاأل

 .يجارألصل عقد اإل
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األدوات "  ٣٩ معيار المحاسبة الدولي وتحديداً ، مع المعايير األخرىجاموبغية تحقيق اإلنس ٢١إستنتاج
 في المبلغ المسجل لألصول ينبغي أن عتراف قرر المجلس أن اإل،" والقياسعترافاإل: المالية

 .وترتيبه يجاريقتصر على التكاليف المتزايدة والمنسوبة بشكل مباشر للتفاوض حول عقد اإل

  

  



   ١٧ معيار المحاسبة الدولي
 إرشادات التنفيذ

  ١١٨٣   المحاسبة الدولية        حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير           ©  

  ل  حوالتنفيذإرشادات 

   ريجاعقود اإل ١٧معيار المحاسبة الدولي 
  . منهجزءاً، لكنها ليس ١٧ترافق هذه اإلرشادات معيار المحاسبة الدولي 

   تشغيليةإيجار التي تؤدي إلى عقود ستئجارأمثلة توضيحية على معامالت البيع وإعادة اإل

 خسارة يعتمد تحديدها أوتشغيلي ربح  إيجار التي تؤدي إلى عقد ستئجارقد ينشأ عن معاملة البيع وإعادة اإل
ويوضح الجدول أدناه . ومعالجتها على المبلغ المسجل لألصل المؤجر وقيمته العادلة وسعر البيع الخاص به

  .متطلبات المعيار في ظروف مختلفة

  
سعر البيع محدد بمقدار 

  )٦١فقرة (القيمة العادلة 

 مساوية المرحلةالقيمة 

  للقيمة العادلة

 أقل من مرحلةالالقيمة 

  القيمة العادلة

 أعلى من المرحلةالقيمة 

  القيمة العادلة 

 بالربح في عترافاإل  ال ربح  ربح

  الحال

  ال ينطبق

 بالخسارة في عترافاإل  ال ينطبق   ال خسارة  خسارة

  الحال

    
سعر البيع أقل من القيمة 

  )٦١فقرة (العادلة 

      

 بالربح في عترافاإل  ال ربح  ربح

  الحال

  )١ مالحظة(بح ال ر

 معوضة غيرالخسارة 

 مستقبلية إيجاربدفعات 

  بأقل من سعر السوق

 في بالخسارة عترافاإل

  الحال

 بالخسارة في عترافاإل

  الحال

  )١ مالحظة(

الخسارة معوضة بدفعات 

 مستقبلية بأقل من إيجار

  سعر السوق

  )١ مالحظة(  تأجيل وإطفاء الخسارة  تأجيل وإطفاء الخسارة 

  
يع أعلى من سعر الب

 )٦١(فقرة (القيمة العادلة 

      

  تأجيل وإطفاء الربح   تأجيل وإطفاء الربح  تأجيل وإطفاء الربح  ربح

  ) ٢ مالحظة( 

  )١  مالحظة(  ال خسارة  ال خسارة  خسارة

  



   ١٧ معيار المحاسبة الدولي
 تنتاجاتسأساس اإل

  

١١٨٤   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

من  ٦٣تمثل هذه األجزاء من الجدول الظروف التي كان سيتم التعامل معها بموجب الفقرة   ١ مالحظة

 ألصل إلى قيمتها العادلة حيث تكون المرحلة تخفيض القيمة ٦٣تتطلب الفقرة  و،المعيار

  . وإعادة تأجيرخاضعة لبيع

  
 كانت ستنخفض المرحلةالربح هو الفرق بين القيمة العادلة وسعر البيع كما لو أن القيمة     ٢ مالحظة

   .٦٣إلي قيمتها العادلة حسب الفقرة 

  

خالل الفترة التي )  القيمة العادلةنزيادة سعر البيع ع (الزائدربح يتم تأجيل وإطفاء ال    ٣مالحظة 

 المبلغ ن بأية زيادة في القيمة العادلة ععترافويتم مباشرة اإل.  األصلإستخداميتوقع فيها 

  .المسجل

 



 ١٨معيار المحاسبة الدولي 

١١٨٥  حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

   ١٨ الدولي ةمعيار المحاسب
  

 اإليـراد 
  
  

 حتى تاريخ إصدارهاتتضمن هذه النسخة التعديالت الناشئة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التي تم 

 .٢٠٠٨ يناير ١٧

  
وقد . ١٩٩٣من قبل لجنة معايير المحاسبة الدولية في ديسمبر " اإليراد "١٨تم إصدار معيار المحاسبة الدولي 

  ). ١٩٨٢الصادر في ديسمبر " (اإلعتراف باإليرادات" ١٨حل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي 

  
في عام  (٣٩ نتيجة لمعيار المحاسبة الدولي ١٨وقد ُأجريت تعديالت محدودة على معيار المحاسبة الدولي 

  ). ٢٠٠١في يناير  (٤١دولي ومعيار المحاسبة ال) ١٩٩٩في عام  (١٠ومعيار المحاسبة الدولي ) ١٩٩٨

  
، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية بأن يستمر العمل بكافة المعايير والتفسيرات الصادرة ٢٠٠١وفي إبريل 

  . وحتى يتم تعديلها أو سحبها/ بموجب الدساتير السابقة ما لم

  
 لية إلعداد التقارير الماليةالمعايير الدو من خالل ١٨ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي 

   - :التالية

  )٢٠٠٣ديسمبر كما هي معدلة في ( "اإلعتراف والقياس: األدوات المالية"  ٣٩معيار المحاسبة الدولي  •

 )٢٠٠٤ في مارس الصادر ("التأمين عقود" ٤المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •

 وتعديل المصطلحات )٢٠٠٧كما هو معدل في " ( عرض البيانات المالية " ١معيار المحاسبة الدولية 

  .١٨المستخدمة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي 

  
  -:١٨لية بمعيار المحاسبة الدولي التاتفسيرات التتعلق 

  

للمـشاركين فـي مـشروع       المساهمات غير النقدية     -الوحدات تحت السيطرة المشتركة    "١٣-التفسير   •

  )والتعديالت الالحقة ١٩٩٨الصادر في ديسمبر " (مشترك

الـصادر فـي     ("التـأجير   لعقود  العمليات التي تتضمن الصيغة القانونية     محتوى تقييم " ٢٧ –التفسير   •

 ) والتعديالت الالحقة٢٠٠١ديسمبر 

الصادر فـي    ("ى خدمات إعالنية  التي تنطوي عل  ) المقايضة(عمليات المبادلة    -اإليراد   " ٣١ –التفسير   •

 ) والتعديالت الالحقة٢٠٠١ديسمبر 

"  تقـديم الخـدمات    إمتيـاز ترتيبـات   " ١٢تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية          •

 ) والتعديالت الالحقة٢٠٠٦الصادر في نوفمبر (

الـصادر فـي    " (برامج والء العمالء   "١٣ تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية        •

  ).٢٠٧يونيو 



  ١٨ معيار المحاسبة الدولي

١١٨٦   التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية حق©

  المحتويات 
  الفقرات

   ١٨ الدولي ةمعيار المحاسب

  اإليـــراد 

  الهدف

   ٦ -  ١                                                                       النطاق

  ٨ -  ٧                      تعاريف

   ١٢ -  ٩                    قياس اإليراد

  ١٣                 على العمليةالتعرف 

  ١٩ -  ١٤                  بيع البضائع 

  ٢٨ -  ٢٠                  تقديم الخدمات 

  ٣٤ -  ٢٩               وأرباح األسهم واألتاواتالفائدة 

  ٣٦ -  ٣٥                  اإلفصاح 

  ٣٧                    النفاذتاريخ 

  الملحق



  ١٨ معيار المحاسبة الدولي 

١١٨٧   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

  

ى جميع الفقرات في التأثير ولكنهـا       واتتس.  ٣٧-١مبين في الفقرة    " اإليراد " ١٨إن معيار المحاسبة الدولي     

يجب .  تأخذ شكل المعايير الخاص بلجنة معايير المحاسبة الدولية عندما تبناها مجلس معايير المحاسبة الدولية             

و "  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     إلىمقدمة  " في سياق الهدف منه      ١٨ أن ُيقرأ معيار المحاسبة الدولي    

السياسات المحاسبية،  التغيـرات فـي       " ٨ معيار المحاسبة الدولي  .  "لبيانات المالية وعرضها  إطار تحضير ا  "

  . وتطبيق السياسات المحاسبية في غياب اإلرشاد الواضحختيار يقدم أساساً إل "التقديرات المحاسبية واألخطاء
  



  ١٨ معيار المحاسبة الدولي

١١٨٨   التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية حق©

   ١٨الدولي ة معيار المحاسب

  اإليـراد

  الهـدف
 

قتصادية خالل إل الزيادات في المنافع اأنه على الماليةالبيانات وعرض إعداد  إطاريعرف الدخل ضمن 
ات ينجم إللتزام تخفيضات في اأو تعزيزات في األصول أوالفترة المحاسبية على شكل تدفقات داخلة 

يضم الدخل .  عنها زيادات في حقوق الملكية، عدا تلك المتعلقة بمساهمات المشاركين في حقوق الملكية
ويشار إليه للمشروع النشاطات العادية ضمن سياق  أاإليراد هو دخل ينش.  اإليراد والمكاسبكالً من 

إن الهدف من هذا المعيار .  اتواتإلبمسميات مختلفة تضم المبيعات والرسوم والفائدة وأرباح األسهم وا
  .هو وصف المعالجة المحاسبية لإليراد الناشئ عن أنواع محددة من العمليات واألحداث

  

يعترف باإليراد عندما .   بهإلعترافإن المسألة األساسية في المحاسبة عن اإليراد هي تحديد متى يتم ا
 باإلمكان قياس هذه المنافع وأنللمشروع يكون من المحتمل أن منافع اقتصادية مستقبلية سوف تتدفق 

 باإليراد،  كما عترافويتم اإليحدد هذا المعيار الظروف التي تتحقق فيها هذه المعايير .  بصورة موثوقة
  .يقدم إرشادات عملية على تطبيق هذه المعايير

  

  النطـاق 
 

  -:يجب أن يطبق هذا المعيار في المحاسبة عن اإليراد الناشئ عن العمليات واألحداث التالية ١

 ؛بيع البضائع  )أ (
   و؛تقديم الخدمات  )ب (

  .األسهموأرباح  اتأتاووفائدة المشروع والتي يتحصل منها  اآلخرين ألصول إستخدام  )ج (
  

  .١٩٨٢،  المصادق عليه في " باإليرادإلعترافا" ١٨ الدولي ةيحل هذا المعيار محل معيار المحاسب ٢
  

بهدف البيع والبضائع المشتراة بقصد إعادة البيع المشروع تشمل البضائع تلك البضائع المنتجة من قبل  ٣
األراضي وغيرها من الممتلكات المحتفظ بها  أومثل البضائع التجارية المشتراة من قبل تاجر التجزئة 

  .إلعادة البيع
 

متعاقد عليها خالل فترة من الوقت متفق عليها،  مهمة من قبل المشروع يتضمن تقديم الخدمات عادة تنفيذ  ٤
ترتبط بعض عقود تقديم الخدمات مباشرة بعقود .   أكثر من فترة واحدةأووقد تقدم الخدمات خالل فترة 

ال يعالج هذا المعيار اإليراد الناشئ عن .  ل خدمات مدراء المشاريع والمهندسين المعمارييناإلنشاء،  مث
عقود " ١١الدوليكما هي محددة بمعيار المحاسبة هذه العقود بل تعالج وفقاً لمتطلبات عقود اإلنشاء 

  ."اإلنشاء
  

  -:يحقق إيراداً على شكلالمشروع  اآلخرين ألصول إستخدامإن  ٥

  للمشروع؛ مبالغ مستحقة أو ما يعادلها أو النقدية إستخدامم مقابل  رسو–فائدة   )أ (

 



  ١٨ معيار المحاسبة الدولي 

١١٨٩   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

 والعالمات ، ختراعإلطويلة األجل، مثل حقوق االمشروع  أصول إستخدامرسوم مقابل  –تاوةاأل  )ب (
  ؛ ووحقوق النشر، وبرامج الحاسوبالتجارية، 

سب ملكيتهم لصنف ستثمارات في حق الملكية بنإل توزيع لألرباح على أصحاب ا–أرباح األسهم  )ج (
  .معين من رأس المال

  

  -:ال يعالج هذا األصل اإليراد الناشئ عن ٦

  ؛)"عقود اإليجار" ١٧ الدولي ةنظر معيار المحاسبأ(يات عقود اإليجار إتفاق  )أ (

أنظر (ستثمارات التي تجري المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية  إلأرباح األسهم الناتجة عن ا  )ب (
  ؛ )"ستثمارات في المنشآت الزميلةإللمحاسبة عن اا " ٢٨معيار المحاسبي الدولي 

  ؛" التأمينعقود" ٤ نطاق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية عقود التأمين في   )ج (

أنظر معيار المحاسبة ( التخلص منها أوات المالية إللتزامالتغيرات في القيم العادلة لألصول وا  )د (
  ؛ )" والقياسفعترااإل: األدوات المالية " ٣٩الدولي 

  ؛لة األخرىواتغيرات في قيمة األصول المتد  )هـ(  

  البيولوجية الخاصة بالنشاطلألصول المبدئي ومن التغيرات في القيمة العادلة إلعترافا  )و (
  ؛ )"الزراعة "  ٤١ معيار المحاسبة الدوليأنظر (الزراعي 

  و؛)٤١لدولي أنظر معيار المحاسبة ا ( المبدئي بالمنتجات الزراعيةعترافاإل  )ز (

  . الخامات المعدنيةإستخراج  )ح (
  

  تعاريف
 

  -:تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها ٧
  

 قتصادية خالل الفترة والناشئة ضمن األنشطةإل هو التدفقات الداخلة اإلجمالية من المنافع ااإليراد
 كية عدا تلك الزيادات المتعلقة بمساهماتعندما ينجم عنها زيادات في حقوق الملللمشروع العادية 

  .أصحاب حقوق الملكية
  

مطلعين   بين طرفينإللتزام تسديد اأو ذي يمكن أن يتم مبادلة األصل به، هو المبلغ الالقيمة العادلة
  .وراغبين في التعامل على أساس تجاري

  
 من قبل ستالمإل القابلة لأوستلمة قتصادية المإليشمل اإليراد فقط إجمالي التدفقات الداخلة من المنافع ا ٨

ال ينتج عن المبالغ المستلمة نيابة عن أطراف أخرى،  مثل ضرائب المبيعات . على حسابهاالمشروع 
وال تسبب المشروع  إلىوضرائب السلع والخدمات، وضرائب القيمة المضافة منافع اقتصادية تتدفق 

وبالمثل،  في حالة عالقة الوكالة، تضم .  إليرادزيادات في حقوق الملكية ولذلك يتم استبعادها من ا
ال ينتج عنها الموكل األصلي قتصادية مبالغ مستلمة نيابة عن إلالتدفقات اإلجمالية الداخلة للمنافع ا

 اإليراد هو إنما فالمبالغ المستلمة نيابة عن األصل ليست إيرادات والمشروع، زيادات في حقوق ملكية 
  .مبلغ العمولة

  

  إليراد قياس ا
 

  .* ستالمإل القابل لأويجب قياس اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم  ٩
  

                                                           
  .التي تنطوي على خدمات إعالنية) المقايضة(عمليات المبادلة  -اإليراد  ٣١ أنظر أيضاً التفسير  *



  ١٨ معيار المحاسبة الدولي

١١٩٠   التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية حق©

 المستخدم لألصل،  ويقاس أووالمشتري المشروع  بين تفاقإليتم تحديد اإليراد الناشئ عن عملية عادة با ١٠

 الكمية أوت التجارية  مع األخذ بالحساب مبلغ الخصوماستالمإل القابل لأوبالقيمة العادلة للمقابل المستلم 

  .المشروعسمح بها يالتي 
  

 ما يعادل النقدية،  ويكون مبلغ اإليراد هو مبلغ أوفي أغلب الحاالت يكون المقابل على شكل نقدية  ١١

 ما يعادلها مؤجالً،  فقد أو،  لكن عندما يكون تدفق النقدية ستالمإل القابل لأو ما يعادلها المستلم أوالنقدية 

 على سبيل ستالمإل القابلة لأوسمية لمبلغ النقدية المستلمة إللعادلة للمقابل أقل من القيمة اتكون القيمة ا

قبل منه ورقة قبض تحمل سعر فائدة أقل من ي أوالعميل إئتماناً بدون فائدة المشروع منح يالمثال،  فقد 

 يجري تحديد القيمة فإنه عندما تمثل الترتيبات بالفعل عملية تمويل، .  سعر السوق كمقابل لبيع بضائع

 ويكون مستنبطة، فائدة نسبة  إستخدامالعادلة للمقابل بواسطة خصم كافة المبالغ التي ستستلم مستقبالً ب

  -:هو المعدل األكثر قابلية للتحديد منالمستنبطة معدل الفائدة 
 

  أو ؛ئتمانيإلالمعدل السائد على األدوات المالية المشابه للمصدر من نفس المستوى ا  )أ (
 

 لسعر البيع النقدي الجاري اومسسمي لألداة إلمعدل الفائدة الذي يجعل القيمة الحالية للمبلغ ا  )ب (
  . الخدماتأوللبضائع 

  
وبما .  ٣٠و ٢٩يعترف بالفرق بين القيمة العادلة والمبلغ اإلسمي للمقابل كإيراد فائدة بموجب الفقرتين 

  .٣٩ الدولي ةيتفق مع ما جاء في معيار المحاسب
 

 خدمات من نفس الطبيعة والقيمة ال يعتبر أو الخدمات ببضائع أو مقايضة البضائع أوعندما يتم مبادلة  ١٢

 يتقايض أوالتبادل عملية تولد إيراداً،  وهذا ما يجري أحياناً بالنسبة لسلع مثل النفط والحليب حيث يتبادل 

كان محدد  ولكن عندما يتم بيع الموردون المخزون في مواقع مختلفة لمواجهة الطلب في حينه في م

.  بر التبادل عملية مولدة لإليراد خدمات غير مشابهة يعتأو تقديمها مقابل سلع أو الخدمات أوالسلع 

.   ما يعادل النقدية المحولأو الخدمات المستلمة معدلة بمبلغ النقدية أويقاس اإليراد بالقيمة العادلة للسلع 

 اإليراد يقاس فإن الخدمات المستلمة بصورة موثوقة،  أوعادلة للسلع وعندما ال يمكن قياس القيمة ال

  . ما يعادل النقدية المحولأوبالقيمة العادلة للسلع والخدمات المعطاة،  معدلة بمبلغ النقدية 
  

  التعرف على العملية 
 

حددة،  ولكن في ظروف م.   في هذا المعيار عادة على كل عملية بشكل منفصلإلعترافتطبق معايير ا ١٣

 على األجزاء المحددة لعملية واحدة من أجل أن تعكس إلعتراف من الضروري تطبيق معايير افإن

 فإنجوهر العملية،  على سبيل المثال،  عندما يتضمن سعر بيع المنتج مبلغاً محدداً مقابل خدمة الحقة،  

 وبالعكس،  تطبق معايير هذا المبلغ يؤجل ويعترف به كإيراد خالل الفترة التي تقدم بها الخدمة، 

 أكثر معاً عندما تكون هذه العمليات مترابطة معاً بطريقة ال يمكن معها فهم أو على عمليتين إلعترافا

بضائع المشروع بيع ي سلسلة العمليات ككل،  على سبيل المثال،  قد إلىاألثر التجاري بدون اإلشارة 
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 ملغية بذلك التأثير الجوهري  في وقت الحق،نفصل لشراء البضائع مإتفاقدخل في نفس الوقت بيو

  .للعملية،  في مثل هذه الحالة تتم معالجة العمليتين معاً
  

  بيع البضائع 
 

  -: بإيراد بيع البضائع عند الوفاء بكافة الشروط التاليةإلعترافيجب ا ١٤
 

  ؛ المشتريإلىبتحويل المخاطر الهامة ومنافع ملكية البضائع المشروع قام   )أ (
 

  الحد المرتبط عادة بوجود الملكية وال بالرقابةإلىبعالقة إدارية مستمرة المشروع حتفظ يال   )ب (
  ؛الفعالة على البضائع المباعة

 

  ؛يمكن قياس مبلغ اإليراد بصورة موثوقة  )ج (
 

  المشروع؛ و إلىقتصادية المرتبطة بالعملية إلإن من المحتمل أن تتدفق المنافع ا  )د (
  

  . سيتم تكبدها في العملية بصورة موثوقةأو تتكبديمكن قياس التكاليف التي    )هـ(
  

 المشتري أن يتم فحص إلىبنقل المخاطر الهامة ومنافع الملكية المشروع متى قام لتقدير التتطلب عملية  ١٥

الظروف المتعلقة بالعملية،  ففي أغلب الحاالت يتزامن نقل المخاطر ومنافع الملكية مع نقل الملكية 

 المشتري،  وهذه هي الحالة لمعظم مبيعات المفرق،  أما في حاالت إلىة  تحويل الحيازأوالقانونية 

 نقل أوأخرى فيكون تحويل مخاطر ومنافع الملكية في وقت مختلف عن وقت تحويل الملكية القانونية 

  .الحيازة
  

يراد بالمخاطر الهامة للملكية ال تعتبر العملية عملية بيع وبالتالي ال يعترف باإلالمشروع  إحتفظ إذا ١٦

بالمخاطر المشروع حتفظ بها يحتفظ بالمخاطر بعدة طرق،  من أمثلة الحاالت التي يأن للمشروع ويمكن 

  -:والمنافع الهامة للملكية ما يلي
 

بالمسؤولية نحو األداء غير المرضي الذي ال تغطيه شروط الكفالة المشروع حتفظ يندما ع  )أ (

  ؛العادية
 

  ؛قق إيراد للمشتري من بيع البضائع بيع معينة على تح اإليراد من عمليةإستالمعندما يعتمد   )ب (
 

عندما تشحن البضائع بشرط التركيب ويكون التركيب جزء هام من العقد إالّ أن المشروع لم   )ج (

  ؛ ويكمل تنفيذه بعد
 

عندما يحق للمشتري فسخ الشراء لسبب محدد في عقد البيع ويكون المشروع غير متأكد من   )د (

  . إرجاع البضاعةإحتمال
  

 المشروع فقط بجزء غير هام من مخاطر الملكية،  تعتبر العملية عملية بيع وبالتالي يعترف إحتفظ ذاإ ١٧

على سبيل المثال،  قد يحتفظ البائع بالملكية القانونية للبضائع لمجرد حماية تحصيل . باإليراد المتعلق بها

منافع الهامة للملكية تعد العملية  نقل المشروع المخاطر والإذاالمبلغ المستحق،  في مثل هذه الحالة، 

 المشروع فقط بمخاطرة غير هامة إحتفاظوكمثال آخر على .  عملية بيع ويعترف باإليراد المتعلق بها

 كان غير مقتنع بها،  إذاللملكية،  يمكن أن يكون بيع المفرق عندما يكون من حق العميل رد البضاعة 
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قت البيع شريطة أن يستطيع البائع تقدير المردودات حيث يعترف باإليراد في مثل هذه الحاالت و

 على التجربة السابقة وغيرها من العوامل بناءاً المتعلق بهذه المردودات إللتزام باإلعترافالمستقبلية وا

  .األخرى ذات العالقة
  

 إلىعملية قتصادية المرتبطة بالإل باإليراد فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع اإلعترافيتم ا ١٨

.   حتى يزول عدم التأكدأو المقابل إستالمفي بعض الحاالت قد ال يكون هذا محتمالً حتى يتم .  المشروع

على سبيل المثال قد ال يكون مؤكداً أن تمنح سلطة حكومية أجنبية تصريحاً بتحويل المقابل عن عملية 

 عندما أنهعلى .  التأكد ويعترف باإليرادبيع في بلد أجنبي،  ولكن عندما يمنح التصريح تزول حالة عدم 

 أو المبلغ غير القابل للتحصيل فإنصيل مبلغ تم تضمينه باإليراد،  ينشأ شك بخصوص المقدرة على تح

ه أمراً غير إسترجاع المبلغ الذي أصبح فإنمراً تم تضمينه باإليراد، أه إسترجاعالمبلغ الذي أصبح 

  .لمبلغ اإليراد األصلي المعترف به سابقاًمحتمل يعترف به كمصروف وليس كتعديل 

 

 لحدث آخر معاً في نفس الوقت،  ويشار أوالعملية  باإليراد والمصروفات التي تعود لنفس إلعترافيتم ا ١٩

يمكن حساب المصروفات على نحو موثوق به .   هذا اإلجراء عموماً بمقابلة اإليرادات بالمصروفاتإلى

تم تكبدها بعد شحن البضائع عندما تتحقق الشروط األخرى ياألخرى التي بما في ذلك الكفاالت والتكاليف 

 بإيراد عندما ال يمكن قياس المصروفات بصورة موثوقة،  إلعترافولكن ال يمكن ا.   باإليرادإلعترافل

  .إلتزاموفي مثل هذه الظروف يعترف بأي مقابل مستلم عن بيع السلع ك

  

  تقديم الخدمات
 

 يجب فإنه تقدير نتائج العملية التي تتضمن تقديم خدمات على نحو موثوق به،  عندما يكون باإلمكان ٢٠

،  في نهاية فترة إعداد التقارير مرحلة إنجاز العملية إلى باإليراد المتعلق بالعملية بالرجوع إلعترافا

 -:ويمكن تقدير نتائج العملية على نحو موثوق به عند الوفاء بكامل الشروط التالية
    

  ؛اس مبلغ اإليراد بصورة موثوقةيمكن قي  )أ (
 

  ؛ المشروعإلىقتصادية المرتبطة بالعملية سوف تتدفق إلمن المحتمل أن المنافع ا  )ب (
 

   و؛في نهاية فترة إعداد التقاريريمكن قياس مرحلة إنجاز العملية بشكل يمكن الوثوق به   )ج (
 

إلتمامها بشكل يمكن يمكن قياس التكاليف التي تم تكبدها من أجل العملية والتكاليف الالزمة   )د (

   *.الوثوق به
  

تحت هذه .   مرحلة إنجاز العملية بطريقة نسبة اإلنجازإلى باإليراد بالرجوع إلعتراف اإلىيشار  ٢١

 باإليراد عتراف الفترات المحاسبية التي يتم فيها تقديم الخدمات،  ويوفر اإليالطريقة يعترف باإليراد ف

كما . نشاط الخدمة وعن اإلنجاز خالل الفترة المحاسبيةعلى هذا األساس معلومات مفيدة عن مدى 

                                                           
   و لعقود التأجيرتقييم محتوى العمليات التي تتضمن الصيغة القانونية   - ٢٧فسير أنظر أيضاً الت   *

  .عالنيةإالتي تنطوي على خدمات ) المقايضة (المبادلة عمليات -اإليراد  ٣١أنظر أيضاً التفسير      
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 وعموماً تنطبق متطلبات ذلك عتراف باإليراد على هذا األساس، اإل،١١يتطلب معيار المحاسبة الدولي 

  .خدمات باإليراد وما يرتبط به من مصروفات للعمليات التي تتضمن تقديم عترافالمعيار على اإل
  

 إلىقتصادية المرتبطة بالعملية سوف تتدفق إل المنافع اأنيكون من المحتمل يعترف باإليراد فقط عندما  ٢٢

 المبلغ غير فإنالمشروع،  ولكن عندما ينشأ شك حول قابلية تحصيل مبلغ ما كان مشموالً باإليراد،  

ه أمراً محتمالً يجب أن يعترف به كمصروف وليس إسترجاع المبلغ الذي لم يعد أوالقابل للتحصيل 

  .ساساًألغ اإليراد الذي اعترف به  لمبكتعديل
  

 حول ما يلي مع إتفاق إلىيستطيع المشروع عادة الوصول لتقديرات موثوقة بعد أن يكون قد توصل  ٢٣
  -:األطراف األخرى للعملية

  ؛حقوق كل طرف القابلة للتطبيق بخصوص الخدمات التي ستقدم وتستلم من قبل األطراف  )أ (
 

  ؛ والمقابل الذي سيتم تبادله  )ب (
 

  .طريقة وشروط السداد  )ج (
  

 

قديرية وإعداد  من الضروري للمشروع عادة أن يكون لديه نظام داخلي فعال إلعداد الميزانيات التأنهكما 

 وال تدل يراجع المشروع،  ويعدل عند الضرورة،  تقديرات اإليراد عند تقديم الخدمة.  التقارير المالية

 تقديرها على نحو يمكن الوثوق نتائج العملية ال يمكنالحاجة لمثل هذه المراجعات بالضرورة على أن 

  .به
 

وقة يمكن تحديد درجة إنجاز العملية بطرق شتى،  ويستخدم المشروع الطريقة التي تقيس بطريقة موث ٢٤
  -:اعتماداً على طبيعة العملية يمكن أن تضم هذه الطرق ما يلي.  الخدمات المقدمة

 

  ؛إجراء مسوحات للعمل المنجز  )أ (
 

  ؛ و المقدمة لتاريخه كنسبة من مجموع الخدمات التي يجب أن تقدمالخدمات  )ب (
 

إن التكاليف التي .  جمالية المقدرةإل تكاليف العملية اإلىما تمثله التكاليف المتكبدة لتاريخه نسبة   )ج (

.  تتعلق بالخدمات التي قدمت لتاريخه فقط هي التي يتم شمولها في التكاليف المتكبدة لتاريخه

 التي ستقدم فقط هي التي يتم شمولها في أوكاليف التي تعكس الخدمات التي قدمت  التفإنكذلك 

  .للعمليةجمالية المقدرة إلالتكاليف ا

  
  .إن دفعات اإلنجاز والدفعات المقدمة من العمالء ال تعكس في أغلب األحوال الخدمات المقدمة

  

 من األعمال خالل فترة زمنية ألسباب عملية، عندما يتم إنجاز الخدمات من خالل عدد غير محدد ٢٥

 باإليراد على أساس القسط الثابت خالل الفترة المحددة،  ما لم يوجد إثبات عتراف يجب اإلفإنهمحددة،  

أن هناك طريقة أفضل تمثل مرحلة اإلنجاز،  وعندما يكون أحد األعمال المحددة أكثر أهمية من األعمال 

  .م تنفيذ ذلك العمل الهام باإليراد حتى يتعترافاألخرى،  يؤجل اإل
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 يجب فإنهالعملية التي تتضمن تقديم خدمات على نحو يمكن الوثوق به،   عندما ال يمكن تقدير نتائج ٢٦

  .سترادإل باإليراد فقط في حدود المصروفات المتكبدة القابلة لعترافاإل
  

صورة موثوقة،  ومع هذا فقد يكون  غالباً ال يمكن تقدير نتائج العملية بفإنهلية للعملية وخالل المراحل األ ٢٧

لذلك يعترف باإليراد فقط في حدود .  من المحتمل أن المشروع سيسترد تكاليف العملية التي تكبدتها

ها،  وعندما ال يمكن تقدير نتائج العملية بصورة موثوقة فيجب إستردادالتكاليف المتكبدة التي من المتوقع 

  . بأي ربحعترافعدم اإل
 

 التكاليف التي تم إستردادن تقدير نتائج العملية على نحو موثوق به وال يكون من المحتمل عندما ال يمك ٢٨

 يعترف بالتكاليف المتكبدة كمصروف،  وعندما تزول حالة عدم وإنماتكبدها،  فال يعترف باإليراد،  

ليس بموجب  و٢٠ الفقرة  يعترف باإليراد بموجبفإنهالتأكد التي منعت تقدير النتائج بصورة موثوقة 

  .٢٦الفقرة 
 

   وأرباح األسهم األتاواتوالفائدة 
 

 أرباح أو أتاوات أو اآلخرين ألصول المشروع التي تدر فائدة إستخداميعترف باإليراد الناشئ عن  ٢٩

  -: عندما٣٠أسهم على ضوء األسس المبينة في الفقرة 
 

  ؛ و المشروعإلى قتصادية المرتبطة بالعملية سوف تتدفقإليكون محتمالً أن المنافع ا  )أ (
 

  .يمكن قياس مبلغ اإليراد على نحو موثوق به  )ب (
  

  -: باإليراد على األسس التاليةعترافيجب اإل ٣٠
 

 يعترف بالفائدة على األساس الزمني التناسبي الذي يأخذ في الحساب معدل الفائدة الفعلي  )أ (
  ؛المتحقق على األصل

 

  ؛ و ية ذات العالقة تفاقإل على جوهر ابناءاًاق ستحقإل على أساس اتاواتيعترف باأل  )ب (
 

  . العوائدإستالميعترف بأرباح األسهم عندما يثبت حق حامل السهم ب  )ج (
  

   ]اتم  إلغائه[ ٣١

  
ت فوائد غير مدفوعة قبل امتالك استثمار ذو فائدة فيجب توزيع الفوائد المستلمة الحقاً بين إستحق إذا ٣٢

عندما يتم . متالك كإيرادإل بجزء ما بعد امتالك،  وال يعترف إالّإلمتالك وما بعد اإلفترتي ما قبل ا
 يجب طرح هذه األرباح من كلفة فإنهمتالك، إلاإلعالن عن أرباح أسهم من صافي أرباح ما قبل ا

 بهذه عتراففي،  فيجب اإلزااألسهم،  وعندما يكون من الصعب إجراء هذا التوزيع إالّ على أساس ج
  .اً لجزء من تكلفة أسهم الملكيةإستردادها تمثل  كان من الواضح إنإذااألرباح كإيراد،  إال 

  

 كان إذاية المناسبة،  وعادة ما يعترف بها على هذا األساس،  إال تفاقإل طبقاً لشروط اتاواتتستحق األ ٣٣
  . باإليراد على أساس آخر منتظم معقولعترافية،  اإلتفاقإلعتبار جوهر اإلمن المالئم آخذين في ا
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 إلىقتصادية المرتبطة بالعملية سوف تتدفق إليعترف باإليراد فقط عندما يكون من المحتمل أن المنافع ا ٣٤
 فإنولكن عندما تنشأ حالة عدم تأكد حول قابلية مبلغ للتحصيل تم تضمينه في اإليراد،  .  المشروع

،  يجب ان يعترف به كمصروف ه أمراً محتمالًإسترداد المبلغ الذي لم يعد أوالمبلغ غير القابل للتحصيل 
  .لمبلغ اإليراد المعترف به أساساًوليس كتعديل 

  

  اإلفصـاح

  -:يجب على المشروع أن يفصح عما يلي ٣٥

الطرق المتبعة لتحديد مرحلة اإلنجاز ذلك  باإليراد بما في عترافالسياسات المحاسبية المتبعة لإل  )أ (
  ؛للعملية التي تتضمن تقديم خدمات

 

  -: من اإليراد المعترف به خالل الفترة بما في ذلك اإليراد الناشئ عنمبلغ كل صنف رئيسي  )ب (

  ؛بيع البضائع )١(

  ؛تقديم الخدمات )٢(

  ؛الفائدة )٣(

  ؛ و تاواتاأل )٤(

 .أرباح األسهم )٥(
  

  .مبلغ اإليراد الناشئ عن تبادالت البضائع والخدمات والمتضمن في كل صنف هام من اإليرادات  )ج (
  

 ،المخصصات" ٣٧ة بموجب معيار المحاسبة الدولي محتمل خسائر أويفصح المشروع عن أي مكاسب  ٣٦
ة من بنود مثل تكاليف محتمل الواألصول اتلتزاماإل يمكن أن تنشا "المحتملة واألصول اإللتزامات

  . الخسائر المحتملةأوالضمان واإلدعاءات والغرامات 
  

   النفاذتاريخ 

 ١٩٩٥ يناير ١طي الفترة التي تبدأ في يطبق معيار المحاسبة الدولي هذا على البيانات المالية التي تغ ٣٧
  . ما بعد ذلك التاريخأو
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  الملحق 
  

 من هذه المعايير، والهدف منه توضيح تطبيق المعايير للمساعدة في جزءاًهذا الملحق توضيحي فقط وال يمثل 
ل تركز األمثلة على خصائص محددة من العملية وال تمث. توضيح معانيها في عدد من الحاالت التجارية

 باإليراد  تفترض األمثلة إمكانية قياس عترافمناقشة شاملة للعوامل ذات العالقة التي يمكن أن تؤثر في اإل
 المشروع،  وأن التكاليف إلىقتصادية سوف تتدفق إلن المنافع اأاإليرادات بصورة موثوقة،  وأن من المحتمل 

  .زهاوا تتجأومثلة الواردة ال تعدل المعايير إن األ.   سيتم تكبدها يمكن قياسها بصورة موثوقةأوالتي تم 
  

  بيع البضائع 
  

قات مختلفة،  أو في هذا المعيار في عترافإن القوانين في البلدان المختلفة قد ينجم عنها تحقيق أسس اإل
وبشكل خاص قد يحدد القانون الوقت الذي ينقل به المشروع مخاطر ومنافع الملكية الهامة،  لذلك يجب أن 

  .األمثلة في هذا الملحق في سياق القوانين المتعلقة ببيع البضائع في البلد الذي تحدث فيه العمليةتقرا 
  

ال أن المشتري إ على طلب المشتري بناءاً التسليم المبيعات التي يتم إصدار فواتير بها ولكن يتأخر فيها ١
  .يحصل على حق الملكية ويقبل الفاتورة

  

  -:شريطةمشتري على حق الملكية،  يعترف باإليراد عندما يحصل ال

  ؛أن يكون التسليم محتمالً  )أ (

  ؛ بعملية البيععتراف المشتري حين اإلإلىأن البند موجود ومحدد،  وجاهز للتسليم   )ب (

   و؛يعترف المشتري بشكل محدد بتعليمات التسليم المؤجل  )ج (

  .تطبيق شروط السداد العادية  )د (
  

  .البضاعة لتوفيرها في وقت التسليمصنع  أوال يعترف باإليراد لمجرد أن هناك نية لشراء 
  

  .البضائع المشحونة بموجب شروط ٢
 

  التركيب والفحص  )أ (
  

  قد تم،  ولكن يعترفختيارإليعترف باإليراد عادة عندما يقبل المشتري التسليم ويكون التركيب وا
 -: عند قبول المشتري للتسليم عندماباإليراد حاالً

  

 ،  على سبيل المثال، تركيب مستقبل تلفزيوني جرىتكون عملية التركيب بسيطة بطبيعتها )١(
صل التيار الكهربائي والهوائي ال اإلخراج من التغليف ووإه في المصنع وال يتطلب إختبار

  .له

 عندما يتم الفحص فقط لغايات التحديد النهائي ألسعار العقد، على سبيل المثال،  شحنة من )٢(
 . فول الصوياأو السكر أوخامات الحديد 

  

  .ض على حق محدود لرد البضاعةوا الموافقة عندما يكون المشتري قد تفعند  )ب (
 

ية الرد،  يعترف بالدخل عندما تكون الشحنة قد قبلت رسمياً من إحتمال كان هناك عدم تأكد حول إذا
  .فترة الزمنية لحق الرفض قد انقضت أن البضائع قد سلمت وتكون الأوقبل المشتري 
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 .)البائع(ببيع البضائع نيابة عن الشاحن ) المشتري(د بها المستلم بضائع األمانة التي يتعه  )ج (
  

  . طرف ثالثإلىيعترف باإليراد من قبل الشاحن عندما تباع البضائع من قبل المستلم 

 
   التسليم دالبيع نقداً عن  )د (

  

  . وكيلهأو النقدية بواسطة البائع إستالميعترف باإليراد عندما يتم التسليم و
  

  .بموجبها يتم تسليم البضائع فقط بعد أن يتم المشتري الدفعة األخيرة من سلسلة األقساطالمبيعات التي  ٣
  

يعترف باإليراد من مثل هذه المبيعات عندما يتم تسليم البضائع،  ولكن عندما توضح الخبرة أن معظم 
رة بشرط أن تكون  دفعة كبيإستالم باإليراد عند عتراف يمكن اإلفإنهمثل هذه المبيعات تتم في النهاية،  

  .البضائع موجودة ومحددة وجاهزة للتسليم للمشتري
  

من الثمن مقدماً قبل شحن البضاعة التي ال تكون )  جزئية أو(  دفعة كاملة إستالمالطلبيات التي يتم فيها  ٤
 ستسلم مباشرة للعميل من قبل طرف أوموجودة حينها،  على سبيل المثال،  سيتم صنع البضائع الحقاً 

  .ثثال
  

  . المشتريإلىا يتم تسليم البضائع يعترف باإليراد عندم
  

التي بموجبها يوافق البائع على إعادة شراء نفس ) عدا عمليات المقايضة(يات البيع وإعادة الشراء إتفاق ٥
 إلزام يكون للمشتري حق أو عندما يكون للبائع حق إعادة الشراء أوالبضائع المباعة في وقت الحق 

  . شراء البضاعةالبائع بإعادة
  

 المشتري،  إلى كان البائع قد نقل فعالً مخاطر ومنافع الملكية إذاية للتأكد فيما تفاقإليجب تحليل شروط ا
وعندما يعترف باإليراد،  لكن عندما يحتفظ البائع بمخاطر ومنافع الملكية حتى لو تم نقل الملكية،  تعتبر 

اإلعتراف : ألدوات الماليةا" ٣٩معيار المحاسبة الدولي  و. عملية تمويل ال ينشأ عنها إيرادالعملية
  . يات البيع وإعادة الشراء لألصول الماليةإتفاقمثال على "والقياس 

  

  .البيع إلطراف وسيطة مثل الموزعين والوسطاء وغيرهم إلعادة البيع ٦
  

 قام البائع إذالكن يعترف عادة باإليراد من هذه المبيعات عندما يتم تمرير مخاطر ومنافع الملكية،  و
  .جوهرياً بعمل الوكيل فيعالج البيع كبيع برسم األمانة

  

  .ت في المنشورات والبنود المشابهةاشتراكإلا ٧
  

 يعترف باإليراد على أساس فإنهعندما تكون البنود المشمولة ذات قيمة متماثلة في كل فترة زمنية،  
 إلى لكن عندما تكون البنود متغيرة القيمة من فترة . ود البنإرسالالقسط الثابت خالل الفترة التي يتم فيها 

 قيمة المبيعات إلىه بالنسبة إرسال يعترف باإليراد على أساس قيمة مبيعات البند الذي تم فإنهأخرى،  
  .شتراكإلالكلية التقديرية لكافة البنود المغطاة با
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  . المقابل على أقساطإستالمالمبيعات بالتقسيط،  حيث يتم  ٨
  

سعر البيع هو القيمة .  سعر البيع، صاف من الفائدة في تاريخ البيعإلىترف باإليراد الذي يعزى يع
 .   سعر فائدة مستنبطإستخدامالحالية للمقابل، ويتم تحديده بواسطة خصم األقساط القابلة للتحصيل ب

  .لفائدة المستنبطعتبار سعر اإليعترف بعنصر الفائدة كإيراد كلما اكتسب على أساس زمني يأخذ في ا
 

 

  .مبيعات العقارات ٩
  

 وفق بعض التشريعات قد أنهعلى .  المشتريإلى حق الملكية القانوني إنتقاليعترف باإليراد عادة عند 
 حق الملكية القانوني وعليه تنتقل مخاطر ومنافع الملكية في إنتقالتؤول الحصة العادلة في عقار قبل 

،  وبشرط عدم بقاء أعمال هامة يجب أن ينجزها البائع بموجب في مثل هذه الحاالت.  تلك المرحلة
 حق إنتقالوإن كان البائع ملتزم بإنجاز أعمال هامة بعد .  بإيرادعترافالعقد،  قد يكون من المناسب اإل

 يعترف باإليراد مع إنجاز األعمال،  وكمثال على ذلك فإنه حق الملكية القانوني أو/الملكية العادل و
  . مرفق آخر لم يكتمل إنشاؤهأو بناءاً

  
 مع البائع بحيث أن رتباطإلفي بعض األحيان يمكن أن يباع عقار ويبقى هناك درجة من استمرارية ا

الشراء والتي تحتوي على خيارات إعادة يات البيع وإتفاقمن أمثلة ذلك . مخاطر ومنافع الملكية لم تنتقل
 تكفل عائداً على استثمار أول العقار لمدة محدودة،  يات يضمن بموجبها إشغاإتفاقالشراء والبيع،  و

 البائع المستمر يقرر كيف تتم إرتباط طبيعة ومدى فإنفي مثل هذه الحاالت . المشتري لمدة محددة
 ترتيبات أو عقد إيجار أو عملية تمويل أوالمحاسبة عن العملية، فقد تتم المحاسبة عنها كعملية بيع 

 البائع المستمر قد يؤخر إرتباط فإنفإذا تمت المحاسبة عنها كبيع . باحأخرى متعلقة بمشاركة األر
  . باإليرادعترافاإل
  

 المشتري بإتمام عملية الدفع على إلتزامعتبار وسائل الدفع والدليل على إلعلى البائع كذلك أن يأخذ في ا
لية التي سددها المشتري وسبيل المثال،  عندما يكون إجمالي الدفعات المستلمة،  بما في ذلك الدفعة األ

 فإنه المشتري بإتمام الدفع،  إلتزام على الدفعات المستمرة من قبل المشتري ال توفر أدلة كافية أو
  .يعترف باإليراد فقط في حدود النقد المستلم

  

  تقديم الخدمات 
  

  رسوم التركيب  ١٠
  

 كانت هذه الرسوم عرضية إذا  مرحلة إنجاز التركيب،  إالّإلىيعترف برسوم التركيب كإيراد بالرجوع 
  . بيع المنتج عندئذ يعترف بها عند بيع البضائعإلىنسبة 

  

  رسوم الخدمات المشمولة في سعر المنتج ١١
  

على سبيل المثال،  دعم المنتجات وتعزيزها (عندما يضم سعر بيع المنتج مبلغاً محدداً للخدمات الالحقة 
مبلغ يؤجل ويعترف به كإيراد خالل الفترة التي يتم فيها  هذا الفإن) في مبيعات برامج الحاسوب اآللي

تأدية الخدمة، ويكون المبلغ المؤجل هو المبلغ الذي من المتوقع أن يغطي تكاليف الخدمات بموجب 
  .ية مع ربح معقول على هذه الخدماتتفاقإلا
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  عموالت اإلعالن ١٢
  

لجمهور،  أما عمولة إنتاج اإلعالن يعترف بعموالت اإلعالن عند ظهور اإلعالنات التجارية أمام ا
  . على مرحلة إتمام المشروعبناءاًفيعترف بها 

  

  عموالت وكالة التأمين  ١٣
  

 التي ال تتطلب تقديم مزيد من الخدمة ستالمإل القابلة لأو بعموالت وكالة التأمين المستلمة عترافيتم اإل
 سيطلب أنه  ولكن عندما يكون من المحتمل  تواريخ تجديد عقود التأمين،أوكإيراد بتواريخ البدء الفعلي 

 جزء منها،  أو يجري تأجيل العمولة،  فإنهمن الوكيل تقديم المزيد من الخدمة أثناء عمر الوثيقة 
  . بها كإيراد خالل فترة سريان الوثيقةعترافلإل

  

  رسوم الخدمات المالية  ١٤
  

تي من اجلها تم وضع الرسوم وعلى  بإيراد رسوم الخدمات المالية على األغراض العترافيعتمد اإل
وم ـاألساس المحاسبي المستخدم في معالجة األداة المالية المرتبطة بها هذه الرسوم،  فوصف رس

ة قد ال يكون داالً على طبيعة وجوهر الخدمات المقدمة،  لذلك يجب التمييز بين ـات الماليـالخدم
اة المالية،  والرسوم التي تكتسب مع تقديم الخدمات،   من العائد الفعلي على األدجزءاًالرسوم التي تمثل 

  .والرسوم التي تكتسب عند تنفيذ عمل هام
 

   من العائد الفعلي على األداة الماليةجزءاًالرسوم التي تمثل   )أ (
  

مثل هذه الرسوم تعالج عادة كتسوية للعائد الفعلي،  ولكن إن كانت اإلدارة المالية ستقاس بالقيمة 
  .لي بهذه األداةو األعترافاإلعند  يعترف بالرسوم كإيراد فإنه بها،  ليواأل عترافالعادلة بعد اإل

 

 تملك أداة مالية محتفظ بها أو إصدار إلىها المشروع وتعود إستلمرسوم التنظيم التي  )١(
  .كاستثمار من قبل المشروع

  

ة للمقترض،  د تتضمن مثل هذه الرسوم تعويضاً عن بعض النشاطات مثل تقييم الحالة الماليق

ض بشأن شروط األداة،  واوتقييم وتسجيل الضمانات، وترتيبات الضمانات األخرى والتف

 مكمالً من استمرارية جزءاًتعتبر هذه الرسوم . وتحضير ومعالجة الوثائق،  وإنهاء العملية

قة  أي تكاليف مباشرة ذات عالإلى باإلدارة المالية الناتجة،  لذلك تؤجل باإلضافة رتباطإلا

  .ويعترف بها كتسوية للعائد الفعلي

 

عندما تكون فرصة    شراء قرضأو المستلمة من قبل المشروع لتنظيم إللتزامرسوم ا )٢(
  .٣٩خارج نطاق المعيار  لتزاماإل

  

 القروض ليس إلتزام و كان من المحتمل أن المشروع سيدخل في ترتيبات إقراض محددةإذا

 تعويض عن المتابعة المستمرة لتملك إللتزامسوم ا، تعتبر ر٣٩ضمن نطاق معيار المحاسبة 

األداة المالية وتؤجل هي والتكاليف المباشرة ذات الصلة ويعترف بها كتسوية للعائد 
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 القرض  الذي هو إلتزام.   دون أن يمنح المشروع القرضإللتزاموفي حالة انقضاء ا/الفعلي

  .إللتزامقضاء ا يعترف بالرسوم كإيراد بتاريخ ان٣٩ضمن نطاق المعيار 
  

ات المالية التي يتم قياسها لتزامرسوم القروض مقابل الرهون المقبوضة من إصدار اإل )٣(

 .بالتكلفة المطفأة
 

وعندما ال يتم تـصنيف     .   مالي إلتزامعملية الدخول في     من   أساسياً جزءاًتمثل هذه الرسوم    

، يتم تضمين   " الخسارة أو الربح   بالقيمة العادلة من خالل   " مالي   إلتزام أنه المالي على    لتزاماإل

 فـي   العالقـة،  مع تكاليف المعاملة المتكبدة ذات       ، المقبوضة القروض مقابل الرهون  رسوم  

.  الفعلـي سعر الفائدة   على   كتعديل   ا به عتراف المالي ويتم اإل   لتزاملإللي المسجل   و األ المبلغ

 لتزاملإل الفعلين سعر الفائدة     م أساسياً جزءاًالرسوم والتكاليف التي تمثل     بين   المنشأة   وتميز

 ، وتكاليف المعاملة التي تتعلق بحق تقديم الخـدمات        القروض مقابل الرهون  رسوم  والمالي  

  .ستثمارإلمثل خدمات إدارة ا
  

  الرسوم التي تكتسب مع تقديم الخدمات   )ب (
  

  .رسوم خدمات القرض )١(
  

   .  خدمةعترف برسوم خدمات القرض التي تحملها المنشاة كإيراد مع تقديم الي
 

  .٣٩ خارج نطاق المعيار اإليداع عندما تكون فرصة  شراء قرضأو لتنظيم إللتزامرسوم ا )٢(
  

 القرض خـارج نطـاق معيـار    إلتزام لم يكن من المرجح إبرام ترتيب إقراض محدد وكان         إذا

 كإيراد على أساس الحصة الزمنية خالل فترة      لتزام برسم اإل  عتراف، يتم اإل  ٣٩المحاسبة الدولي   

 ٣٩ات القرض التي تندرج ضمن نطاق معيار المحاسبة الـدولي           إلتزاموتتم محاسبة   .  لتزامإلا

 .  كمشتقات ويتم قياسها بالقيمة العادلة
  

 ستثمارإلرسوم إدارة ا )٣(
  

 .  ستثمارات كإيراد عندما يتم تقديم الخدماتإل إلدارة اكبدة بالرسوم المتعترافيتم اإل
  

  تأمين عقد إدارة استثمار كأصل     إلىزايدة التي تنسب بشكل مباشر       بالتكاليف المت  عترافويتم اإل 

 سيتم  أنه بشكل منفصل وقياسها بشكل موثوق وإذا كان من المرجح           تحديدها كان يمكن    إذا معين

التكلفـة  التكلفة المتزايدة هي     فإن،  ٣٩وكما هو الحال في معيار المحاسبة الدولي        .  هاإسترداد

ويمثـل  .  سـتثمار إل لم تقم المنشأة بتأمين عقد إدارة ا       لو يتم تكبدها    التي كان من الممكن أن ال     

 حيـث  ويتم إطفاؤه    ، من تقديم خدمات إدارة اإلستثمار     في اإلنتفاع األصل حق المنشأة التعاقدي     

 عقـود إدارة    محفظـة مـن   وإذا كانت تملك المنشأة     .   المنشأة باإليرادات ذات العالقة    تعترف

 . على أساس المحفظةهاإسترداد ة قابليقيمتُ يمكنها أن ،اإلستثمار
  

 أكثر من األدوات المالية وتقديم خـدمات        أو ة واحد بإنشاءوترتبط بعض عقود الخدمات المالية      

ومثال على ذلك عقد التوفير الشهري طويل األجل المرتبط بإدارة مجموعـة            .  ستثمارإلإدارة ا 
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 بإنـشاء تكاليف المعاملة التي ترتبط     بين  العقد   مقدم ويميز.  راق المالية لحقوق الملكية   ومن األ 

  .  تكاليف تأمين حق تقديم خدمات إدارة اإلستثمارو المالية ةاألدا

  

  .الرسوم التي تكتسب على تنفيذ عمل هام هو اكثر أهمية من أي عمل آخر  )ج (
  

  -:يعترف بالرسوم كإيرادات عند إنجاز العمل الهام،  كما في األمثلة أدناه
 

   . أسهم لعميلعمولة تخصيص )١(
  

  .يعترف بالعمولة كإيراد عندما يتم تخصيص األسهم       
  

  رسوم لقاء ترتيب قرض بين مقترض ومستثمر  )٢(
  

  .يعترف بالرسوم كإيراد عندما يتم ترتيب القرض       
  

  :رسوم ترتيب القروض المشتركة )٣(
  

 تحتفظ إن رسوم القرض المشترك التي يستلمها المشروع التي يقوم بترتيب قرض وال

 تحتفظ بجزء بنفس العائد الفعلي للمخاطر المماثلة أو(بجزء من صفقة القرض لنفسها 

كمثال الرسوم  .  هي تعويض مقابل خدمة ترتيب القرض المشترك) كالمشاركين اآلخرين

  .المعترف بها كإيراد عند إتمام القرض المشترك
  

  رسوم الدخول  ١٥
  

وفي  الت الطعام واألحداث األخرى الخاصة عند وقوع الحدثيعترف باإليراد من الحفالت الفنية وحف

يعكس مدى  يوزع الرسم بين األحداث على أساس) النشاطات( في عدد من األحداث إشتراكحالة بيع 

  .إنجاز الخدمات المتعلقة بكل حدث
  

  رسوم الدراسة  ١٦
  

  .يعترف باإليراد خالل فترة الدراسة
  

   والدخول والعضوية،شتراكإلرسوم ا ١٧
  

 فإذا كان الرسم يسمح بالعضوية فقط ويجب.   باإليراد على طبيعة الخدمات المقدمةعترافعتمد اإلي

 فإنه   كان هناك رسم انتساب سنوي،إذا أو المنتجات األخرى بشكل منفصل،  أوالدفع مقابل الخدمات 

الرسم   كانإذا  أما.  يعترف بالرسم كايراد عندما ال يوجد شك جوهري بالنسبة للقدرة على التحصيل

بأسعار أقل   خدماتأو لشراء بضائع أو منشورات توفر أثناء فترة العضوية،  أويؤهل العضو لخدمات 

وطبيعة وقيمة   يعترف بها على أساس يعكس توقيتفإنه ألسعار المطلوبة من غير األعضاء،من ا

  .المنافع المقدمة
  

   متيازاإلرسوم  ١٨
  ت المبدئية والالحقة، والمعدات واألصول الملموسة األخرى تقديم الخدمامتيازاإلقد تغطي رسوم 
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 .   كإيراد على أساس يعكس الغرض من تحميل الرسممتيازاإلوالخبرة الفنية،  وعليه يعترف برسوم 

  -:متيازاإل برسوم عترافتعتبر الطرق التالية مناسبة لإل

  تزويد معدات وأصول ملموسة أخرى  )أ (

نقل  أو عندما يتم تسليم البنود  القيمة العادلة لألصول المباعة،ساسيعترف بالمبلغ كإيراد،  على أ
  .الملكية

 

  لية والالحقة وتقديم الخدمات األ  )ب (
  

 رسم منفصل،  يعترف بها أولي ورسوم تزويد الخدمات المستمرة سواء كانت جزء من الرسم األ
ت المستمرة ومبلغ معقول عندما ال يغطي الرسم المنفصل تكلفة الخدما. كإيراد مع تقديم الخدمات

لي يكفي لتغطية تكاليف الخدمات المستمرة وربح معقول ومن الربح،  يؤجل جزء من الرسم األ
  .على هذه الخدمات ليعترف به كإيراد مع تقديم الخدمات

  

 أصول ملموسة أخرى،  أو بتزويد معدات ومخزون متيازاإل قيام مانح متيازاإلية إتفاققد تتطلب 

 .   بسعر ال يسمح بربح معقول على هذه المبيعاتأو السعر الذي يحمل لآلخرين بسعر يقل عن

،  يكفي لتغطية التكاليف المقدرة زيادة على ذلك ليواألفي هذه الحاالت،  يؤجل جزء من الرسم 

السعر ويسمح بربح معقول على هذه المبيعات يعترف به خالل الفترة التي يتوقع أن تباع خاللها 

، ويعترف برصيد الرسم كدخل عندما يكون قد تم جوهرياً إنجاز متيازاإل المستفيد من ىإلالبضائع 

 إختيارمثل المساعدة في  (متيازاإلات األخرى المطلوبة من مانح إللتزاملية واوكافة الخدمات األ

  . بشكل جوهريأنجزتالتي .  )الموقع،  وتدريب العاملين،  والتمويل والدعاية
  

 لمنطقة جغرافية على عدد إمتيازية إتفاقات األخرى في لتزاملية واإلوت األد تعتمد الخدماق

في هذه الحالة،  يعترف بالرسوم التي تعزى للخدمات . المحالت الفردية التي تقام في المنطقة

  .لية فيها قد أنجزت بشكل جوهريو عدد المحالت التي تكون الخدمات األإلىلية كإيراد نسبة واأل
  

لي سوف يحصل على فترة ممتدة وكان هناك عدم تأكد هام بخصوص وسم األ كان الرإذا
  . األقساط النقديةإستالم يعترف بالرسم عند فإنهالتحصيل الكامل،  

 

   المستمرة متيازاإلرسوم   )ج (
  

 لقاء الخدمات أوية، تفاقإل المستمر للحقوق الممنوحة بموجب استخدامإلالرسوم المحملة لقاء ا
  . الحقوقإستخدام أوية،  يعترف بها كإيراد عند تقديم الخدمات تفاقإلل فترة ااألخرى المزودة خال

 

  عمليات الوكالة   )د (
  

 بحيث تتضمن، في جوهرها  قيام مانح متيازاإل والمستفيد من متيازاإلقد تحدث العمليات بين مانح 

 لوازم ويعد تيازماإل، على سبيل المثال يطلب مانح متيازاإل بالعمل كوكيل للمستفيد من متيازاإل

 تحقيق إلىال تؤدي مثل هذه العمليات .   بدون ربحمتيازاإل المستفيد من إلىترتيبات لتسليمها 

  .إيراد
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  رسوم تطوير برامج الحاسب اآللي المعدة حسب الطلب  ١٩
  

 على مرحلة إنجاز هذا التطوير بما في بناءاًيعترف برسوم برامج الحاسوب المطورة خصيصاً كإيراد 
  .إنجاز خدمات الدعم التي  تتم بعد التسليمذلك 

  
   وأرباح األسهم واألتاواتالفائدة 

  

   تاواترسوم الرخص واأل ٢٠
  

مثل العالمات التجارية،  وحقوق ( أصول المشروع إستخدامالمدفوعة مقابل  تاواتواألبالنسبة للرسوم 
لي، وحقوق التأليف ختراع، وبرامج الحاسب اآلإلختراع،  وبرامج الحاسب اآللي،  وحقوق اإلا
ية،  ولكن من ناحية عملية،  يمكن تفاقإل يعترف بها طبقاً لجوهر افإنه) لموسيقي والتسجيالت واألفالما

ية، على سبيل المثال،  عندما يكون للمرخص له تفاقإلأن يكون ذلك على أساس القسط الثابت خالل مدة ا
  . تكنولوجيا معينة لفترة محددة من الزمنإستخدامحق 

  

يسمح لإللغاء  غير قابل إتفاق بموجب إسترداد كفالة بدون حق أون حالة الحقوق لقاء مبلغ ثابت إ
ات واجبة الوفاء تعتبر في إلتزام الحقوق بحرية وال تتبقى على مانح الرخصة إستغاللللمرخص له ب

على المرخص  برامج حاسوب حيث ال يوجد ستخدامية ترخيص إلإتفاقجوهرها عملية بيع، مثال ذلك،  
ات بعد التسليم  وكمثال آخر،  منح حقوق عرض فيلم في األسواق حيث ال يوجد رقابة على إلتزام

 إيرادات إضافية من المبيعات،  في مثل هذه الحاالت يعترف باإليراد إستالمالموزع ومن غير المتوقع 
  .عند وقت البيع

  

في مثل هذه . داً على حصول حدث مستقبليمعتم أتاوة أو رسم ترخيص إستالمفي بعض األحيان يكون 

سوف تستلم، وهذا يتم عادة عند  تاوةاأل أوالحاالت يعترف باإليراد عندما يكون من المحتمل أن الرسم 

  .حصول الحدث
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  ١٩معيار المحاسبة الدولي 
  

 الموظفينمنافع 
  

 يناير ١٧حتى   الصادرة إلعداد التقارير الماليةة الدوليالمعاييرتتضمن هذه النسخة التعديالت الناشئة عن 

٢٠٠٨.  
  

 من قبل لجنة معايير المحاسبة الدولية في فبراير "منافع الموظفين" ١٩تم إصدار معيار المحاسبة الدولي 

المنقح  (١٠ من خالل معيار المحاسبة الدولي ١٩، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي ١٩٩٩ مايو وفي. ١٩٩٨

  . ٢٠٠٠، وتم تعديله مرة أخرى في العام "األحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية) "١٩٩٩في عام 
  

 والتفسيرات الصادرة ، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية بأن يستمر العمل بكافة المعايير٢٠٠١وفي إبريل 

  . وحتى يتم تعديلها أو سحبها/ بموجب الدساتير السابقة ما لم
  

   -:١٩وأصدر المجلس التعديالت التالية على معيار المحاسبة الدولي 

 )٢٠٠٢الصادر في مايو  (الحد األعلى لألصل: منافع الموظفين •

 )٢٠٠٤در في ديسمبر الصا (ة وخطط المجموعة واإلفصاحاتكتوارياألرباح والخسائر اإل •
  

المعايير الدولية إلعداد  والوثائق المرفقة به من خالل ١٩وكان قد تم كذلك تعديل معيار المحاسبة الدولي 

  -:التقارير المالية التالية

    )٢٠٠٣  ديسمبركما هو معدل في" (ض البيانات المـاليـةرعـ "١ الدولي المحاسبة معيار •

الـصادر  (" األخطاء التقديرات المحاسبية و   التغيرات في   سات المحاسبية،   السيا"  ٨الدولي المحاسبة معيار •
  )٢٠٠٣في ديسمبر 

كما هو معدل في ديسمبر     " (عـتراف والقياس إلا: األدوات الـمـالـيـة   " ٣٩  الدولي المحاسبة معيار •
٢٠٠٣(     

   )٢٠٠٤في فبراير الصادر " ( الدفع على أساس األسهم"  ٢المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •

  )٢٠٠٤الصادر في مارس " (إندماج األعمال " ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •

      )٢٠٠٤الصادر في مارس " ( عقود التأمين"  ٤المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •

 )٢٠٠٦فمبر الصادر في نو" (القطاعات التشغيلية"  ٨المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •

    )٢٠٠٧كما هو معدل في سبتمبر " ( عرض البيانات المالية " ١معيار المحاسبة الدولي  •
        

  -:١٩تعلق بمعيار المحاسبة الدولي التفسيرات التالية ت

 ١٩٩٨الـصادر فـي ديـسبمر       " ( الخاص ذات الغرض    للمنشآت –توحيد البيانات المالية    " ١٢التفسير   •
 )والتعديالت الالحقة

" لمتطلبات الـدنيا للتمويـل وتفاعلهـا      حدود األصل ذو المنافع المحددة وا      "-١٩ر المحاسبة الدولي    معيا •
 ). والتعديالت الالحقة٢٠٠٧الصادر في يوليو (
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  المحتويات
 الفقرات

  ١٢ -١مقدمة   المقدمة

   ١٩معيار المحاسبة الدولي 
  "منافع الموظفين"

  الهدف
  ٦ -  ١                                                        نطاقال
  ٧                       تعريفات 

   ٢٣ -  ٨                منافع الموظفين قصيرة األجل
  ٢٢ - ١٠                    عتراف والقياسإلا

   ١٠                  كافة منافع الموظفين قصيرة األجل
  ١٦ -  ١١                  حاالت الغياب قصيرة األجل المعوضة

  ٢٢ -  ١٧                ربح والمكافآت    خطط المشاركين في ال
  ٢٣                      اإلفصاح

  التمييز بين خطط المساهمات:  الخدمةإنتهاءمنافع ما بعد 
  ٤٢ - ٢٤                المحددة وخطط المنافع المحددة
  ٣٣ – ٢٩                خطط أصحاب العمل المتعددين

  خطط المنافع المحددة التي تتشارك في المخاطر بين مختلف 
  ب٣٤- ٣٤              شآت التي هي تحت السيطرة المشتركةالمن

  ٣٨ - ٣٦                    خطط الدولة
  ٤٢ - ٣٩                  المنافع المؤمن عليها

  ٤٧ - ٤٣            خطط المساهمات المحددة:  الخدمةإنتهاءمنافع ما بعد 
  ٤٥ - ٤٤                    والقياساإلعتراف
  ٤٧ - ٤٦                      اإلفصاح

  ١١٩ - ٤٨            خطط المنافع المحددة:  الخدمةإنتهاءعد منافع ما ب
  ٦٢ - ٤٩                    والقياساإلعتراف

  ٥٣  -  ٥٢                 الضمنيلتزاماإلمحاسبة 
  ٦٠ -  ٥٤                بيان المركز المالي
  ٦٢  -  ٦١                  الربح والخسارة

   المنافعاتلتزامإلالقيمة الحالية :  والقياساإلعتراف
  ١٠١- ٦٣                ددة وتكلفة الخدمة الحاليةالمح

  ٦٦  -  ٦٤                كتواريإلأسلوب التقييم ا
  ٧١  -  ٦٧                 اسناد المنافع لفترات الخدمة

  ٧٧ -  ٧٢                ةكتوارياإلفتراضات اإل
  ٨٢ -  ٧٨              سعر الخصم: ةكتوارياإلفتراضات اإل
   ٩١ -  ٨٣          منافع والتكاليف الطبيةالرواتب وال: ةكتوارياإلفتراضات اإل

  ٩٥ -  ٩٢               ةكتواريإلالمكاسب والخسائر ا
  ١٠١ -  ٩٦                  تكلفة الخدمة السابقة
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  ١٠٧ -١٠٢                     الخطةأصول:  والقياساإلعتراف
  ١٠٤ - ١٠٢                 الخطةألصولالقيمة العادلة 
  د١٠٤ – أ١٠٤                   التعويضات 

  ١٠٧ - ١٠٥                  الخطةأصولالعائد على 

  ١٠٨                      األعمالإندماج

  ١١٥ - ١٠٩                   التخفيضات والتسويات

  ١١٩ - ١١٦                       العرض

  ١١٧  - ١١٦                     التقاص    

  ١١٨                 غير الجاري/    التمييز على أساس الجاري

  ١١٩            الخدمةإنتهاءكاليف المنافع لما بعد     المكونات المالية لت

   ١٢٥ - ١٢٠                       اإلفصاح

  ١٣١ - ١٢٦                منافع الموظفين األخرى طويلة األجل

   ١٣٠ - ١٢٨                             والقياساإلعتراف

  ١٣١                        اإلفصاح

  ١٤٣ - ١٣٢                    منافع نهاية الخدمة

  ١٣٨ - ١٣٣                        افاإلعتر

  ١٤٠ - ١٣٩                        القياس

  ١٤٣ - ١٤١                        اإلفصاح

  ١٥٦ - ١٥٣                      نتقاليةإحكام أ

  ١٦٠ - ١٥٧                      تاريخ النفاذ

  المالحق

  توضيحيمثال     أ

 يضاحيةإفصاحات إ ب 
  أ ٥٨ توضيح تطبيق الفقرة  ج

  ٢٠٠٢  عاملى تعديلمصادقة المجلس ع   د

  )٢٠٠٢عام تعديل (الرأي المعارض   هـ

  خرىاأل المعاييرالتعديالت على    و

  ٢٠٠٤  عام موافقة المجلس على تعديل  ز

  )٢٠٠٤  عامتعديل(الرأي المعارض    ح

  اتأساس اإلستنتاج
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 الفقرات في التأثير    تتساوى جميع  . ١٦١-١مبين في الفقرة    " منافع الموظفين " ١٩إن معيار المحاسبة الدولي     

. ولكنها تأخذ شكل المعايير الخاص بلجنة معايير المحاسبة الدولية عندما تبناها مجلس معايير المحاسبة الدولية              

مقدمة إلـى المعـايير     " في سياق الهدف منه وأساس اإلستنتاجات،          ١٩ يجب أن ُيقرأ معيار المحاسبة الدولي     

 ٨ معيـار المحاسـبة الـدولي     ". طار تحضير البيانات الماليـة وعرضـها      إ"و" الدولية إلعداد التقارير المالية   

 وتطبيـق الـسياسات     ختيار أساساً إل  يقدم "السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء      "

  . الواضحرشادالمحاسبية في غياب اإل
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  مقدمةال
 

ل لمنافع الموظفين، وهو يحل محل معيار يبين هذا المعيار المحاسبة واإلفصاح من قبل أصحاب العم  ١ مقدمة
على ) ٣(ق حيحتوي المل. ١٩٩٣ في عام إعتمدالذي ، "منافع الموظفين" ١٩المحاسبة الدولي 

، وال يتناول المعيار تقديم التقارير حسب )ستنتاجاتإلاس اأس(التغيرات الرئيسية عن المعيار القديم 
المحاسبة والتقرير عن برامج منافع " ٢٦ولي  معيار المحاسبة الدأنظر(خطط منافع الموظفين 

  ."التقاعد
  

  -:يحدد هذا المعيار خمس فئات لمنافع الموظفين  ٢ مقدمة

جتماعي إلمنافع الموظفين قصيرة األجل مثل األجور والرواتب ومساهمات الضمان ا  )أ (
 المرضية المدفوعة والمشاركة في الربح والمكافآت واإلجازات السنوية المدفوعة واإلجازات

مثل العناية (والمنافع غير النقدية )  من نهاية الفترةشهراً عشر إثني كانت مستحقة خالل إذا(
  ؛للموظفين الحاليين)  المدعومةأو الخدمات المعفاة أو والسيارات والبضائع اإلسكانالطبية و

  

ى  الخدمة مثل الرواتب التقاعدية ومنافع التقاعد األخرى والتأميـن علإنتهاءالمنافع ما بعد   )ب (
  ؛ الخدمةإنتهاءالحياة والعناية الطبية بعد 

  

 التفرغ إجازة أو الخدمة الطويلة إجازةمنافع الموظفين األخرى طويلة األجل بما في ذلك   )ج (
 منافع الخدمة الطويلة األخرى ومنافع العجز طويلة األجل، أو بالمناسبات اإلحتفال أوللبحث 

 كانت مستحقة بعد إذاوالتعويضات المؤجلة باإلضافة إلى المشاركة في األرباح والمكافآت 
  ؛ أكثر بعد نهاية الفترةأو شهراً عشر إثني

  

  ؛ و منافع نهاية الخدمة  )د (
  
  

 بمنافع الموظفين قصيرة األجل عند قيام الموظف بتقديم خدمة المنشأةعترف ت أنيتطلب المعيار   ٣ مقدمة
  .مقابل هذه المنافع

  

 خطط منافع محددة، أونها خطط مساهمات محددة أ الخدمة على إنتهاءتصنف خطط المنافع ما بعد   ٤ مقدمة
ات معينة فيما يتعلق بتصنيف خطط أصحاب العمل المتعددين وخطط الدولة إرشادويقدم المعيار 

 .والخطط ذات المنافع المؤمن عليها
  

، وال )صندوق( مساهمات ثابتة إلى وحدة منفصلة المنشأةدفع تبموجب خطط المساهمات المحددة   ٥ مقدمة
 بأصول لم يكن الصندوق يحتفظ إذا ضمني لدفع مزيد من المساهمات أو قانوني لتزامإيكون عليها 

ن أكافية لدفع كافة منافع الموظفين المتعلقة بخدمتهم في الفترات الحالية والسابقة، ويتطلب المعيار 
 بالمساهمات في خطة محددة عندما يقدم الموظف خدمة مقابل هذه اإلعتراف بالمنشأةقوم ت

  .ماتالمساه
  

 الخدمة على أنها خطط منافع محددة، وقد ال تكون إنتهاءتعرف كافة خطط المنافع األخرى ما بعد   ٦ مقدمة
  -: ما يليالمنشأة جزئيا، ويتطلب المعيار من أو قد تكون ممولة كليا أوخطط المنافع المحددة ممولة 

ضمني ناتج عن  إلتزام القانونية ولكن كذلك عن أي اتهإلتزامن ال يكون مسؤوالً فقط عن أ  )أ (
 ؛نشاطات المشروع

 خطة لها إنتظام أصول المنافع المعرفة والقيمة العادلة ألية اتلتزامإلتحديد القيمة الحالية   )ب (
 عن المبالغ التي كان سيتم مادياًكاف بحيث ال تختلف المبالغ المعترف بها في البيانات المالية 

 ؛فترة إعداد التقاريرنهاية تحديدها في 



   ١٩المحاسبة الدولي  معيار

١٢١٠   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

  ؛ وتكاليفهاتهإلتزام المقدرة لقياس اإلضافيةسلوب الوحدة  أإستخدام  )ج (

 كانت خدمة موظف في إذاال إإسناد المنافع لفترات الخدمة بموجب صيغة المنافع للخطة   )د (
  ؛ السابقةالسنوات مما هو في مادياًعلى ألى مستوى من المنافع إ الحقة ستؤدي سنوات

  

متفقة مع بعضها خاصة بالمتغيرات الديموغرافية ة غير متحيزة وإكتواريفتراضات إ إستخدام  )هـ(
 المستقبلية في الرواتب والتغيرات ةالزياد(والمتغيرات المالية ) معدل تغير الموظفين والوفيات(

المالية اإلفتراضات ن تكون أ، ويجب )في التكاليف الطبية وتغيرات معينة في منافع الدولة
 اتلتزاماإل للفترة التي سيتم تسوية عداد التقاريرنهاية فترة إ على توقعات السوق في بناءاً

  ؛خاللها
  

 على سندات نهاية فترة إعداد التقاريرلى عائدات السوق في إتحديد سعر الخصم بالرجوع   )و (
 على السندات الحكومية في البلدان التي ال يوجد فيها سوق أو(الشركات ذات النوعية العالية 

 المنافع لما بعد اتإلتزامفترة التي تتفق مع عملة وفترة ذات العملة وال) عميق لهذه السندات
  ؛ الخدمةإنتهاء

  

 وتتم معاملة حقوق السداد . المرحللتزاماإل خطة من مبلغ أصول القيمة العادلة ألية طرح  )ز (
 خطة، فيما عدا أنها تعرض كأصل كأصول خطة بنفس الطريقة كأصولالمعينة التي ال تتأهل 

  ؛تزاملاإل من تخفيضمنفصل وليس 
  

 -:تحديد المبلغ المرحل ألصل بحيث ال يزيد عن صافي إجمالي ما يلي  )ح (

  ؛ باإلضافة إلى ة غير معترف بهاإكتواري تكلفة خدمة سابقة وخسائر أية )١(

  تخفيضاتأوات من الخطة إستردادالقيمة الحالية ألية منافع اقتصادية متوفرة على شكل  )٢(
  .في المساهمات المستقبلية في الخطة

  

 أنلى إ بتكلفة الخدمة السابقة على أساس القسط الثابت على مدى معدل الفترة رافاإلعت  )ط (
  ؛تصبح المنافع المعدلة مستحقة

  

 تسوية خطة منافع محددة عندما يحدث التقليص أو بالمكاسب والخسائر من تقليص اإلعتراف  )ي (
 لتزامإللية  الخسارة أي تغير ناجم في القيمة الحاأوسب ا يشمل المكأن التسوية، ويجب أو

 أو الخطة والجزء غير المعترف به ألية مكاسب ألصولالمنافع المحددة والقيمة العادلة 
  ؛ وة متعلقة بذلك وتكلفة الخدمة السابقةإكتواريخسائر 

  

التراكمية التي تزيد عما يلي أيهما ة كتوارياإل بجزء محدد من المكاسب والخسائر اإلعتراف  )ك (
 -:أعلى

 ؛ و) الخطةأصولقبل خصم ( المنافع المحددة لتزامإلة من القيمة الحالي% ١٠ )١(
  . خطةأصولمن القيمة العادلة ألية % ١٠ )٢(

  

 بها لكل خطة منافع محددة هو اإلعترافالتي سيتم ة كتوارياإلالجزء من المكاسب والخسائر 
لى  تقديم التقارير السابق مقسم عنهاية فترةفي % ١٠البالغ " النطاق"الزيادة التي وقعت خارج 

  .معدل األعمار العاملة الباقية المتوقعة للموظفين المشاركين في الخطة
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 يتم تطبيق نفس األساس على كل أنعتراف األسرع شريطة يسمح المعيار كذلك بأساليب منتظمة لإل
من المكاسب والخسائر وتطبيق األساس بشكل منتظم من فترة ألخرى، وتشمل هذه األساليب 

إلى . في الربح أو الخسارة .ةكتواريإل الفوري بكافة المكاسب والخسائر افاإلعتراالمسموح بها 
ة في الفترة التي تحدث كتواريجانب ذلك يسمح المعيار للمنشأة االعتراف بكافة المكاسب والخسائر اإل

  . المعترف بهافي الدخل الشامل اآلخرفيها 
 

  

رى طويلة األجل مما تتطلبه المنافع لما يتطلب المعيار أسلوب محاسبة أسهل لمنافع الموظفين األخ  ٧ مقدمة
  .وتكلفة الخدمة السابقة في الحالة كتوارياإل بالمكاسب والخسائر اإلعترافيتم :  الخدمةإنتهاءبعد 

  
 بإنهاء خدمة موظف المنشأةقرار : ما يليلمنافع نهاية الخدمة هي منافع الموظفين المستحقة نتيجة   ٨ مقدمة

قبول ترك العمل مقابل هذه المنافع، والحدث ي ختيارإلاالموظف  قرار أوقبل تاريخ التقاعد العادي 
 بمنافع المنشأةعترف ت أن وليس خدمة الموظف، ولذلك يجب اإلنهاء هو إلتزامالذي يتسبب في نشوء 

 -:ما يليب ة ملتزمالمنشأةكون تنهاية الخدمة فقط عندما 
 أو ؛لعادي مجموعة الموظفين قبل تاريخ التقاعد اأونهاء خدمة الموظف إ  )أ (
  .يختيارإلتقديم منافع نهاية الخدمة نتيجة لعرض يقدم لتشجيع ترك العمل ا  )ب (

  
مع حد أدنى من المحتويات ( باإلنهاء فقط عندما يكون لديه خطة رسمية مفصلة ة ملتزمالمنشأةعتبر ت  ٩ مقدمة

  . فعلي بسحبهاإحتمال وال يوجد لإلنهاء) المحددة
  
 يجب وبالتالي فترة إعداد التقارير من شهراً ١٢ر من تصبح منافع نهاية الخدمة مستحقة بعد اكث  ١٠ مقدمة

ن قياس منافع نهاية الخدمة إي فختيارإلخصمها، وفي حالة العرض الذي يتم لتشجيع ترك العمل ا
  . على عدد الموظفين الذي يتوقع قبولهم للعرض يكون مبنياًأنيجب 

  
  ]تم إلغائها[  ١١ مقدمة

  
 بعد هذا التاريخ، أو ١٩٩٩ل من يناير ولتي تبدأ في األهذا المعيار نافذ المفعول للفترات المحاسبية ا  ١٢ مقدمة

 اإلعترافمنشأة  يسمح للللمرة األولىويشجع المعيار على تطبيقه بشكل أبكر، وعند تطبيق المعيار 
 الخدمة على مدى فترة ال تزيد عن خمس إنتهاء الخاصه بمنافع ما بعد اتهإلتزامبأية زيادة ناجمة في 

نخفاض في إل بااإلعتراف المنشأة يطلب من اإللتزامبيق المعيار تخفيض  نجم عن تطإذاسنوات، و
 .الحال

 
  ]تم إلغائها[  ١٣ مقدمة
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   ١٩معيار المحاسبة الدولي 
  

  منافع الموظفين
  

  الهدف
  

 المنشأةقوم ت أنهدف هذا المعيار بيان المحاسبة واإلفصاح الخاصة بمنافع الموظفين، ويتطلب المعيار 

  -:اإلعتراف

يام موظف بتقديم خدمة له مقابل منافع الموظفين التي سيقوم بدفعها لهم في  عند قإلتزامب  )أ (

  ؛ و المستقبل
  

 بإستهالك المنافع اإلقتصادية الناشئة عن الخدمة المقدمة من قبل المنشأةقوم تبمصروف عندما   )ب (
  . الموظف في مقابل تبادل منافع للموظف

  

 النطاق
  

 ما يطبق ، ما عداار في المحاسبة عن منافع الموظفين يقوم صاحب العمل بتطبيق هذا المعيأنيجب  ١
  ."مالدفع على أساس األسه" ٢ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية

  

 ٢٦ معيار المحاسبة الدولي أنظر(ال يتناول هذا المعيار تقديم التقارير حسب خطط منافع الموظفين  ٢

  .)"عن برامج منافع التقاعد ريرتقالالمحاسبة و"
  

 -:بق هذا المعيار على كافة منافع الموظفين، بما في ذلك تلك المنصوص عليهاينط ٣
  

  

 وموظفين فرديين ومجموعات المنشأةخرى بين أيات رسمية إتفاق أوبموجب خطط رسمية   )أ (
  ؛ ممثليهمأوموظفين 

  

 من خالل ترتيبات صناعية حيث يطلب من المشاريع المساهمة أوبموجب المتطلبات التشريعية   )ب (
  أو  ؛ خطط أصحاب العمل المتعددةأوخطط الوطنية وخطط الدولة وخطط الصناعة في ال

  

 بديل للمنشأةحيث ال يوجد   إستنتاجيإلتزامحسب الممارسات غير الرسمية التي ينشأ عنها   )ج (
 الضمني ما يترتب على تغير في لتزاماإلفعلي سوى دفع منافع الموظفين، وأحد األمثلة على 

  .لعالقات مع الموظفينلضرر غير مقبول من  للمنشأةة الممارسات غير الرسمي
  

 -:تشمل منافع الموظفين ٤
  

  

 واإلجازةجتماعي إلمنافع الموظفين قصيرة األجل مثل األجور والرواتب ومساهمات الضمان ا  )أ (
 من نهاية شهراً عشر إثني استحقت خالل إذا(السنوية المدفوعة والمشاركة في الربح والمكافآت 

 والبضائع والخدمات بدون واإلنتقال اإلسكانمثل العناية الطبية و(افع غير النقدية والمن) الفترة
  ؛ للموظفين الحاليين)  المدعومةأومقابل 

  

 الخدمة مثل الرواتب التقاعدية ومنافع التقاعد األخرى والتأمين على الحياة إنتهاءمنافع ما بعد   )ب (

 ؛  الخدمةإنتهاء الخدمة والعناية الطبية ما بعد إنتهاءما بعد 
  

 التفرغ للبحث إجازة أو الخدمة الطويلة إجازةمنافع الموظفين األخرى طويلة األجل بما في ذلك   )ج (
 منافع الخدمة الطويلة األخرى ومنافع العجز طويلة األجل باإلضافة أوحتفال بالمناسبات إل اأو

 عشر إثنيستحقة بعد  كانت مإذاالمشاركة في األرباح والمكافآت والتعويضات المؤجلة الى 
  ؛ ومنافع التعويضات في صورة حقوق ملكية؛  اكثر بعد نهاية الفترة أو شهراً

  

  .منافع نهاية الخدمة  )د (
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 هذا المعيار يحدد متطلبات فإنخصائص مختلفة له أعاله ) ه(الى ) أ( ألن كل بند محدد في نظراً
  .منفصلة لكل فئة

 
 لمن يعيلونهم، ويمكن تسويتها من خالل أوللموظفين ما إتشمل منافع الموظفين المنافع المقدمة  ٥

 من أوبنائهم أ أو لزوجاتهم أوما مباشرة للموظفين إتتم ) خدماتال أوضائع الب تزويد بأو(دفعات 
  . آلخرين مثل شركات التأمينأويعيلونهم 

  

 مؤقت، أو عرضي أو دائم أو جزئي أو على أساس دوام كامل للمنشأةيمكن للموظف تقديم الخدمات  ٦
  .دارة اآلخرينإلولغرض هذا المعيار يشمل الموظفون المدراء وموظفي ا

  

 تعريفـات
  

 -:تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار وفق المعاني المحددة لها ٧
  

 . مقابل الخدمة التي يقدمها الموظفونالمنشأة تعطيه هي كافة اشكال العوض الذي منافع الموظفين
  

 منافع نهاية الخدمة ومنافع بإستثناء( هي منافع الموظفين يرة األجلمنافع الموظفين قص
 بعد نهاية شهراً عشر إثنيالتي تصبح مستحقة بكاملها خالل ) التعويضات في صورة حقوق ملكية

  .الفترة التي يقدم خاللها الموظفون الخدمة
  

اية الخدمة ومنافع التعويضات  منافع نهبإستثناء( هي منافع الموظفين  الخدمةإنتهاءالمنافع ما بعد 
  .المستحقة بعد إكمال فترة الخدمة) في صورة حقوق ملكية

  
 بموجبها المنشأةقوم ت غير رسمية أو هي ترتيبات رسمية  الخدمةإنتهاءخطط المنافع ما بعد 

  . اكثرأو فترة الخدمة لموظف واحد  إنتهاءبتقديم منافع بعد 
  

 بموجبها بدفع المنشأةقوم ت  حيث الخدمةإنتهاءافع ما بعد  هي خطط المنخطط المساهمات المحددة
 ضمني لدفع مزيد من أو قانوني إلتزاموال يكون عليه ) صندوق(مساهمات ثابتة في وحدة منفصلة 

 كافية لدفع كافة منافع الموظفين المتعلقة بخدمتهم بأصول لم يكن الصندوق يحتفظ إذاالمساهمات 
  .ةفي الفترات الحالية والسابق

  
  . خطط المساهمات المحددةبإستثناء الخدمة إنتهاءما بعد   هي خطط المنافعخطط المنافع المحددة

  
 خطط بإستثناء( خطط منافع محددة أو هي خطط مساهمات محددة خطط أصحاب العمل المتعددين

 -:التي) الدولة
  

 ؛ ومشتركة التي تساهم فيها مختلف المشاريع التي ليست تحت السيطرة الاألصولتجمع   )أ (
  

 على أساس تحديد مستويات منشأةكثر من أ لتقديم المنافع لموظفي األصولتستخدم تلك   )ب (
  . التي تستخدم الموظفين المعنيينالمنشأة لهوية إعتبارالمساهمات والمنافع بدون 

 
ة ـ الخدم إنتهاء منافع ما بعد بإستثناء( هي منافع الموظفين منافع الموظفين األخرى طويلة األجل

التي ال تصبح مستحقة ) ة الخدمة ومنافع التعويضات في صورة حقوق ملكيةـع نهايـومناف
  . بعد نهاية الفترة التي يقدم فيها الموظفون خدماتهمشهراً عشر إثنيبكاملها خالل 
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  -:ماإ هي منافع الموظفين المستحقة نتيجة منافع نهاية الخدمة
  

   أو؛ريخ التقاعد العادي خدمة موظف قبل تابإنهاء  المنشأةلقرار   )أ (
  

  . بقبول ترك العمل مقابل هذه المنافعيختيار اإللقرار الموظف  )ب (
  

  
  . هي منافع الموظفين غير المشروطة بالتوظيف المستقبليمنافع الموظفين المستحقة

  
 خطة للدفعات أصول أية هي القيمة الحالية بدون خصم  المنافع المحددةلتزامالقيمة الحالية إل

  . الناجم عن خدمة الموظف في الفترات الحالية والسابقةلتزاماإلة المتوقعة المطلوبة لتسوية المستقبلي
  

 المنافع المحددة الناجمة من خدمة الموظف لتزامهي الزيادة في القيمة الحالية إلتكلفة الخدمة الحالية 
  .في الفترة الحالية

  
 منافع محددة والتي تنشأ ألن لتزامالحالية إل في القيمة  معينة هي الزيادة خالل فترةتكلفة الفائدة

  .قرب الى التسديد بمقدار فترة واحدةأالمنافع 
  

  -: تشمل ما يلي الخطةأصول
 

  المحتفظ بها في صندوق منافع للموظفين طويل األجل؛األصول  )أ (
  

 .بوالص تأمين مؤهلة  )ب (
  

 األدوات المالية تثناءبإس (أصول هي  المحتفظ بها في صندوق منافع الموظفين طويل األجلاألصول
 -:، التي)غير القابلة للتحويل التي يصدرها المشروع

  

 فقط ة للتقارير والموجودةالمقدمالمنشأة  عن قانونياً ةالمنفصل) الصندوق(تحتفظ بها الوحدة   )أ (
 ؛لدفع أو تمويل فوائد الموظفين

  

 ة المقدمالمنشأةني متوفرة لتستخدم فقط لدفع أو تمويل فوائد الموظفين، وليست متوفرة لدائ  )ب (
  :إذاإال   للتقاريرة المقدمالمنشأة، وال يمكن إعادتها إلى )حتى في حالة اإلفالس(للتقارير 

  

 ات منافع الموظفينإلتزام المتبقية للصندوق كافية لتلبية كافة األصولأما أن تكون  )١(
 ؛ أو للتقاريرة المقدمالمنشأةللخطة أو 

  

 للتقارير لتعويضه عن منافع الموظفين التي تم ة المقدمللمنشأة األصولتم إعادة  )٢(
 .دفعها

 
في  كما هو معرف( يصدرها مؤمن ليس طرفا ذو عالقة * هي بوليصة تأمينبوليصة التأمين المؤهلة
كانت  إذا للتقارير ة المقدمللمنشأة " األطراف ذات العالقةإلفصاح عنا" ٢٤معيار المحاسبة الدولي 

 -:عوائد البوليصة
  

  ها فقط لدفع أو تمويل فوائد الموظفين بموجب خطة منافع محددة ؛ و خدامإستيمكن   )أ (

وال يمكن دفعها إلى ) حتى في حالة اإلفالس( للتقارير ة المقدمالمنشأةليست متوفرة لدائني   )ب (
 :إذا للتقارير إال ة المقدمالمنشأة

ت منافع اإلتزام فائضة ال تحتاج لها البوليصة لتلبية كافة أصولكانت العوائد تمثل  )١(
 الموظفين؛ أو 

                                            
  ."عقد التأمين  "٤ ر الدولية إلعداد التقارير الماليةا التعريف في المعي ال تعتبر بالضرورة بوليصة التأمين المؤهلة عقد تأمين، كم  *
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 للتقارير لتعويضه عن منافع الموظفين التي تم ة المقدمالمنشأة إلى األصولأعيدت  )٢(
 .دفعها

  
 بين أطراف مطلعة لتزام هي المبلغ الذي يمكن بموجبه مبادلة األصل أو تسديد اإلالقيمة العادلة

  .وراغبة في عملية تجارية بحتة
  

 الخطة باإلضافة أصوليراد اآلخر المأخوذ من إلدة وأرباح األسهم وا هو الفائ الخطةأصولالعائد على 
دارة إل تكاليف أية الخطة مخصوما منها أصول غير المحققة من أولى المكاسب والخسائر المحققة إ

  . ضريبة مستحقة الدفع من قبل الخطة نفسهأيةالخطة ومخصوما منها كذلك 
  

  -:تشمل ةكتوارياإلالمكاسب والخسائر 
  

 ؛ و)الواقع الفعلي السابقة وما ةكتوارياإلفتراضات اإلثر الفروقات بين أ(ديالت الخبرة تع  )أ (
  

  .ةكتوارياإلفتراضات اإلآثار التغيرات في   )ب (
  

 المنافع المحددة لخدمة الموظفين في لتزام هي الزيادة في القيمة الحالية إلتكلفة الخدمة السابقة
 إجراء تعديالت في منافع ما بعد نهاية الخدمة أو إدخالية من الفترات السابقة الناجمة في الفترة الحال

 إدخالحيث يتم (يجابية إما إ منافع الموظفين األخرى طويلة األجل، وقد تكون تكلفة الخدمة السابقة أو
  ).حيث يتم تخفيض المنافع القائمة (سلبية أو)  تحسينهاأوالمنافع 

 
 منافع الموظفين قصيرة األجل

  

 -:لموظفين قصيرة األجل بنودا مثلتشمل منافع ا ٨
  

 ؛ماعيتجاألجور والرواتب ومساهمات الضمان اإل  )أ (
  

  المرضيةواإلجازة السنوية المدفوعة اإلجازةمثل (حاالت الغياب قصيرة األجل المعوضة   )ب (
 بعد نهاية الفترة التي يقوم شهراً عشر إثنيحيث يتوقع حدوث حاالت الغياب خالل ) المدفوعة

 ؛بتقديم خدماتهمفيها الموظفون 
  

 بعد نهاية الفترة التي يقوم الموظفون شهراً عشر إثنيالمشاركة في األرباح والمكافآت خالل   )ج (
 ؛ وخاللها بتقديم الخدمة

  

للموظفين ) و المدفوعةأ والخدمات بدون مقابل واإلنتقالمثل العناية الطبية (المنافع غير النقدية   )د (
 .الحاليين

  

ة إكتواريرة األجل تكون عادة غير معقدة ألنه ال يطلب افتراضات محاسبة منافع الموظفين قصي ٩

ة، عالوة على ذلك يتم قياس إكتواري خسارة أو بأي مكسب إحتمال التكلفة وال يوجد أو لتزاماإللقياس 

  .ات منافع الموظفين قصيرة األجل على أساس غير مخصومإلتزام
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   والقياساإلعتراف
  

 ألجلكافة منافع الموظفين قصيرة ا
  

عتراف بالمبلغ غير إل االمنشأةعندما يقوم موظف بتقديم خدمة خالل فترة محاسبية يجب على  ١٠
 -: تدفع مقابل تلك الخدمةأن المخصوم لمنافع الموظفين قصيرة األجل التي يتوقع 

  

 زاد المبلغ الذي تم دفعه عن إذابعد خصم أي مبلغ تم دفعه، و) مصروف مستحق (إلتزامك  )أ (
صل أ أنها بتلك الزيادة على اإلعتراف المنشأةلمخصوم للمنافع يجب على المبلغ غير ا

لى الحد الذي تؤدي فيه الدفعة المقدمة على سبيل المثال الى إ) مصروف مدفوع مقدما(
 ؛ و نقديإسترداد أوتخفيض في الدفعات المستقبلية 

  

 أنظر(ة األصل  المنافع في تكلفإدخال سمح معيار دولي آخر بأو تطلب إذاال إكمصروف   )ب (
 ١٦ومعيار المحاسبة الدولي " المخزون "٢على سبيل المثال معيار المحاسبة الدولي 

  ". والمعداتوالمصانعالممتلكات "
  

 تطبيق هذا المتطلب على منافع الموظفين المنشأة كيف يجب على ١٧ و١٤، ١١توضح الفقرات 
  .ألرباح والمكافآتقصيرة األجل على شكل حاالت غياب معوضة وخطط مشاركة في ا

  

  حاالت الغياب قصيرة األجل المعوضة
  

 بالتكلفة المتوقعة لمنافع الموظفين قصيرة األجل على شكل حاالت اإلعتراف المنشأةيجب على  ١١
 -: كما يلي١٠غياب معوضة بموجب الفقرة 

  

في حاالت تراكم الغياب المعوض عندما يقدم الموظفون الخدمة التي تزيد من حقهم في   )أ (
 ؛ وب مستقبلية معوضةغيا

  

  .في حالة عدم تراكم غياب معوض عند حدوث حاالت الغياب  )ب (
  

 والمرض والعجز اإلجازة تعويض الموظفين عن الغياب ألسباب مختلفة بما في ذلك للمنشأةيمكن  ١٢
 الغيابات إستحقاق األبوة والخدمة كمكلف والخدمة العسكرية، ويقسم أوقصير األجل واألمومة 

 -:ئتينالمعوضة الى ف
  

 ؛ و تراكمية  )أ (
  

  .تراكميةغير   )ب (
  

 كان  إذاه في الفترات المستقبلية إستخدام الغياب المرحل ويمكن هو ذلكالغياب المعوض التراكمي  ١٣
بكلمات (ما مستحق إ الفترة الحالية غير مستخدم بكامله، وقد يكون تراكم الغياب المعوض إستحقاق

، أو غير ) غير المستخدم عند تركهم المشروعتحقاقسلحاالت اإلاخرى يستحق الموظفون دفعة نقدية 
 غير المستخدم عند تركهم ستحقاقلحاالت اإلمستحق عندما ال يكون الموظفون مستحقين لدفعة نقدية 

هم للغياب المعوض إستحقاق عندما يقوم الموظفون بتقديم خدمة تزيد من لتزاماإل، وينشأ )المشروع
 به حتى ولو كان الغياب المعوض غير مستحق اإلعتراف ويتم قائماً لتزاماإل ويكون .المستقبلي

 غير اإلجازةهم لحقهم في إستخدامترك الموظفين قبل  لتزامعلى ذلك اإليؤثر أن  إحتمالبالرغم من 
 .المستحقة لدفعات نقدية يؤثر
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الذي  المبلغ االضافي أنها قياس التكلفة المحتملة لتراكم الغياب المعوض على المنشأةيجب على  ١٤
 .فترة إعداد التقارير غير المستخدم الذي تراكم في ستحقاق لإل نتيجةالمنشأة تدفعهأن يتوقع 

  
 تنشأ أن التي يتوقع اإلضافية بمقدار مبلغ الدفعات لتزاماإليقيس األسلوب المحدد في الفقرة السابقة  ١٥

 إلى إجراء حسابات منشأةالحتاج ت المنفعة تتراكم، وفي العديد من الحاالت قد ال أنفقط من حقيقة 
 مادي للغياب المعوض غير المستخدم، فعلى سبيل المثال من المحتمل إلتزاممفصلة لتقدير عدم وجود 

 أن غير رسمي على أو رسمي إتفاق كان هناك إذا فقط مادياً المرضية اإلجازة إلتزام يكون أن
 . مدفوعةازةإج المرضية المدفوعة غير المستخدمة قد تؤخذ على أنها اإلجازة

  
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 
 
 
 الفترة الحالية إستحقاق إستخدام لم يتم إذانقضي ي أنهبمعنى : رحلي المعوض غير التراكمي ال الغياب ١٦

 غير المستخدم عند ترك ستحقاقاإل  حاالت للموظفين لدفعة نقدية عناًإستحقاقعطي ي ال وبكامله، وه
لى الحد الذي ال يزيد به إ( المرضية اإلجازةة لراتب ، وهذه هي الحالة الشائعة بالنسبالمنشأة

 األبوة والغياب أو األمومة وإجازة)  المستقبليستحقاقاإل السابق غير المستخدم عن ستحقاقاإل
 أو مصروف حتى وقت إلتزامب المنشأةعترف ت الخدمة العسكرية، وال أوالمعوض لخدمة المكلفين 

 . مبلغ المنفعةن عالغياب ألن خدمة الموظفين ال تزيد
 

  في الربح والمكافآتالمشاركينخطط 
  

 بالتكلفة المتوقعة لدفعات المشاركة في الربح والمكافآت بموجب الفقرة اإلعتراف المنشأةيجب على  ١٧
 -:وذلك فقط عندما) ١٠(

  

 ؛ و ضمني إلجراء هذه الدفعات نتيجة ألحداث سابقةأو حالي قانوني إلتزام المنشأة ىيكون عل  )أ (
  

  .لتزاملإلإجراء تقدير موثوق به يمكن   )ب (
 

  . إجراء الدفعاتى بديل فعلي سوللمنشأة فقط عندما ال يكون قائماً لتزاماإليكون 

١٥و١٤مثال يوضح الفقرتين  
  
  

 مرضية مدفوعة مقدارها خمسة ايام إجازة موظف، وكل واحد منهم يستحق ١٠٠ اعمل بهي منشأة
تؤخذ . ة غير المستخدمة لسنة ميالدية واحدة المرضياإلجازةعمل لكل سنة، ومن الممكن ترحيل 

 من أي رصيد مرحل من السنة السابقة وبعدها السنة الحالية إستحقاقال من أو المرضية اإلجازة
 غير ستحقاقإل يكون معدل ا١x٢٠ ديسمبر ٣١، وفي ) صادر أوالًعلى أساس الداخل أخيراً(

 لن  موظفا٩٢ًستمر ين أ الخبرة السابقة  علىاً بناءالمنشأةتوقع تالمستخدم يومين لكل موظف و
ن الموظفين الثمانية الباقين أ، و٢٠×٢ مرضية مدفوعة في عام إجازةيام أكثر من خمسة أ يستهلكوا

  .يام ونصف لكل واحد منهمأسيأخذون معدال مقداره ستة 
 

 غير المستخدم ستحقاقإل المرضية نتيجة لاإلجازة يوما اضافيا من راتب ١٢ أنه سيدفع المنشأة تتوقع
، وعلى ذلك )يوم ونصف لكل واحد من الموظفين الثمانية (١x٢٠ ديسمبر ٣١الذي تراكم في 

 . المرضيةاإلجازة  من ثني عشر يوماًإ مساو لراتب إلتزام بالمنشأة تعترف
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وا في خدمة إستمر إذابموجب بعض خطط المشاركة في الربح يستلم الموظفون حصة في الربح فقط  ١٨
م الموظفون بتقديم الخدمة التي تزيد  عندما يقوضمنياً إلتزاماً لفترة محددة، وهذه الخطط تخلق المنشأة

وا في الخدمة حتى نهاية الفترة المحددة، ويعكس قياس هذه إستمرالمبلغ الذي سيتم دفعه لو أنهم عن 
 . دفعات المشاركة في الربحإستالم بدون  الخدمة ترك بعض الموظفينإحتمالاإللتزامات الضمنية 

  
    

  

  ١٨مثال يوضح الفقرة  
  

 للسنة للموظفين الذين ا بدفع نسبة محددة من ربحهالمنشأةقوم ت أنركة في الربح تتطلب خطة مشا  
 خالل السنة سيكون إجمالي  الخدمة لم يترك موظفونوإذايستمرون في عملهم على مدى السنة، 

 أن تغير الموظفين سيخفض الدفعات المنشأةقدر تمن الربح، و% ٣دفعات المشاركة في الربح للسنة 
  .ن الربحم% ٢,٥ إلى

  

  .من الربح% ٢,٥ ومصروف مقداره بإلتزام المنشأةعترف ت  

 
 المنشأةمارس ت قانوني لدفع مكافأة، وبرغم ذلك في بعض الحاالت إلتزام المنشأةقد ال يكون على  ١٩

 بديل المنشأة أمام ضمني ألنه ال يوجد إلتزام المنشأةدفع المكافآت، وفي هذه الحاالت يكون على 
 المنشأة الضمني إمكانية قيام بعض الموظفين بترك إللتزاملمكافأة، ويعكس قياس افعلي سوى دفع ا

  . مكافأةإستالمبدون 
  

 القانوني أو الضمني بموجب خطة مشاركة في الربح اهإللتزام إجراء تقدير موثوق المنشأةستطيع ت ٢٠
 -: مكافأة، وذلك فقطأو

  

  ؛د مبلغ المنفعةعندما تحتوي األحكام الرئيسية للخطة على صيغة لتحدي  )أ (
  

  أوإلصدارها؛ البيانات المالية إعتماد المبالغ التي سيتم دفعها قبل المنشأةحدد تعندما   )ب (
  

  .للمنشأة الضمني إللتزامعندما تعطي الخبرة السابقة أدلة واضحة على مبلغ ا  )ج (
  

ة مع  بموجب خطة المشاركة في الربح والمكافآت من خدمة الموظفين وليس من عمليإللتزامينجم ا ٢١
 بتكلفة خطة المشاركين في الربح والمكافآت ليس المنشأةعترف ت على ذلك وبناءاً، المنشأةمالكي 

  .كتوزيع الربح ولكن كمصروف
  

 بعد نهاية شهراً عشر إثني لم تكن دفعات المشاركة في الربح والمكافآت مستحقة بكاملها خالل إذا ٢٢
ن هذه الدفعات هي منافع الموظفين األخرى طويلة إة فالفترة التي يقوم خاللها الموظفون بتقديم الخدم

  .)١٣١- ١٢٦ الفقرات أنظر(األجل 
  

  اإلفصاح
 محددة بشأن منافع الموظفين قصيرة األجل فقد تتطلب إفصاحات هذا المعيار ال يتطلب أنبالرغم من  ٢٣

معيار ، فعلى سبيل المثال حيث يتطلب ذلك إفصاحاتمعايير المحاسبة الدولية األخرى إجراء 
 باإلفصاح عن المعلومات الخاصة بمنافع الموظفين لكبار موظفي المنشأةقوم ت ٢٤المحاسبة الدولي 

 بتكاليف المنشأةعتراف إوجوب  ،"عرض البيانات المالية" ١اإلدارة، ويتطلب معيار المحاسبة الدولي 
  .الموظفين
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التمييز بين خطط المساهمات المحددة وخطط المنافع : منافع ما بعد إنتهاء الخدمة
 المحددة

 

 -: الخدمة ما يلي على سبيل المثالإنتهاءتشمل منافع ما بعد  ٢٤
  

 ؛ و منافع التقاعد مثل الرواتب التقاعدية  )أ (

والعناية الطبية بعد  الخدمة إنتهاء الخدمة مثل التأمين على الحياة بعد إنتهاءالمنافع األخرى بعد   )ب (
  . الخدمةإنتهاء

  
 إنتهاء خطط منافع ما بعد أنها الخدمة إنتهاء بتقديم منافع بعد المنشأةقوم تتعتبر الترتيبات حيث 

 وحدة مستقلة بإنشاء أوالً هذا المعيار على كافة الترتيبات سواء كانت تتعلق المنشأةطبق تالخدمة، و

  . المساهمات ودفع المنافعستالمإل
  

 خطط منافع محددة، أو خطط مساهمات محددة إما الخدمة على أنها إنتهاءتصنف خطط المنافع ما بعد  ٢٥

 وشروطها الرئيسية، وبموجب أحكامهاية للخطة كما هي مأخوذة من قتصادإل االطبيعةوذلك يعتمد على 

  -:خطط المساهمة المحددة
  

بلغ الذي يوافق على المساهمة به في  على المللمنشأةي ستنتاج اإلأو القانوني لتزامإليقتصر ا  )أ (

 الخدمة الذي يستلمه الموظف بمقدار مبلغ إنتهاءالصندوق، وهكذا يتم تحديد مبلغ المنافع ما بعد 

 الخدمة إنتهاءلخطة منافع ما بعد ) ومن المحتمل كذلك الموظف (المنشأةدفعها تالمساهمات التي 

 ؛ و ات الناجمة من المساهماتثمارستإل عائدات اإلى شركة تأمين، باإلضافة إلى أو
  

 ستثمارإلومخاطرة ا)  مما هو متوقعأقل المنافع ستكون إن (ةكتوارياإل لذلك تقع المخاطرة تبعاً  )ب (

  .على الموظف)  المستثمرة ستكون غير كافية لمواجهة المنافع المتوقعةاألصولن إ(
  

لى المبلغ الذي توافق على المساهمة به في  عالمنشأة إلتزاممن األمثلة على الحاالت التي ال يقتصر فيها  ٢٦

 -:ي من خاللإستنتاج قانوني أو إلتزام المنشأةالصندوق هو عندما يكون على 
  

  ؛ صيغة منافع خطة ليست مرتبطة فقط مع مبلغ المساهمات  )أ (
  

 دد علىـد محـر لعائـل مباشـو بشكأر من خالل خطة ـل غير مباشـما بشكإضمان   )ب (
  أو؛المساهمات

  

ي إستنتاج إلتزامي، مثال ذلك قد ينشأ إستنتاج إلتزامة التي ينشأ عنها ـر الرسميـات غيـالممارس  )ج (

 تاريخ بزيادة المنافع للموظفين السابقين لمواجهة التضخم حتى عندما ال يوجد للمنشأةحيث يكون 

  . قانوني للقيام بذلكإلتزام
  

 -:بموجب خطط المنافع المحددة ٢٧
  

 ؛ ونافع المتفق عليها للموظفين الحاليين والسابقين هو تقديم المالمنشأة إلتزام  )أ (
  

 في جوهرها ستثمارإلومخاطرة ا)  مما هو متوقعأكثرتكلف المنافع  (ةكتوارياإلتقع المخاطرة   )ب (

 فقد تتم زيادة متوقعاًية أسوأ مما كان ستثمارإلو اأ ةكتوارياإل، وإذا كانت الخبرة المنشأةعلى 

 .المنشأة إلتزام
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 أدناه الفرق بين خطط المساهمات المحددة وخطط المنافع المحددة في سياق ٤٢لى إ ٢٩توضح الفقرات  ٢٨
  .خطط أصحاب العمل المتعددين وخطط الدولة والمنافع المؤمن عليها

 
 خطط أصحاب العمل المتعددين

  

 خطة أو تصنيف خطة أصحاب العمل المتعددين على أنها خطة مساهمات محددة المنشأةيجب على  ٢٩
، وحيث ) يتعدى األحكام الرسميةيإستنتاج إلتزامبما في ذلك أي ( الخطة أحكامددة بموجب منافع مح

 -:المنشأةتحدد خطة أصحاب العمل المتعددين على أنها خطة منافع محددة يجب على 
 
  

 الخطة والتكلفة المتعلقة بالخطة وأصول المنافع المحددة إلتزام النسبية في ا حصتهإحتساب  )أ (
  ؛ و خرىأما هي ألي خطة منافع محددة بنفس الطريقة ك

  

  .أ١٢٠ عن المعلومات التي تتطلبها الفقرة فصاحاإل  )ب (
  
 محاسبة المنافع المحددة لخطة أصحاب العمل المتعددين التي ستعمالعندما ال تتوفر معلومات كافية إل ٣٠

 -:المنشأةهي خطة منافع محددة فإنه يجب على 
  

 ؛ لو أنها كانت خطة مساهمات محددة كما٤٦-٤٤ الخطة بموجب الفقرات إحتساب  )أ (
  

 -: عنفصاحاإل  )ب (
  

 ؛ و ن الخطة هي خطة منافع محددةأحقيقة  )١(
 

 الخطة على أنها خطة منافع إحتساب من المنشأةسبب عدم توفر معلومات كافية لتمكين  )٢(
  ؛ ومحددة

  

 عجز في الخطة على مبلغ المساهمات المستقبلية أو يؤثر فائض أن الحد الذي يمكن به إلى  )ج (
  -: عما يليفصاحجب اإلي

 ؛  العجزأوأية معلومات متوفرة عن ذلك الفائض  )١(

 ؛ و  العجزأواألساس المستخدم لتحديد ذلك الفائض  )٢(

  .للمنشأة وجدت إنالدالالت الضمنية  )٣(
  

 -:فيما يلي مثال على خطة منافع محددة ألصحاب عمل متعددين حيث ٣١
  

 أنتحدد المساهمات عند مستوى يتوقع : ستقطاع عند الدفع بحيثإليتم تمويل الخطة على أساس ا  )أ (

 لدفع المنافع التي تستحق في نفس الفترة، ويتم دفع المنافع المستقبلية التي تم الحصول كافياًيكون 

 ؛ وعليها خالل الفترة الحالية من المساهمات المستقبلية
  

لديها وسائل يتم تحديد منافع الموظفين حسب طول مدة خدمتهم، والمشاريع المشاركة ال يوجد   )ب (

نسحاب من الخطة بدون دفع مساهمة للمنافع التي يحصل عليها الموظفون حتى تاريخ فعلية لإل

إذا كانت التكلفة النهائية للمنافع التي : للمنشأة ةإكتوارينسحاب، ومثل هذه الخطة تخلق مخاطرة إلا

ما إ المنشأة يجب على  أكبر مما هو متوقع فإنهنهاية فترة إعداد التقاريرتم الحصول عليها في 

قناع الموظفين بقبول تخفيض في المنافع، وعلى ذلك تعرف هذه الخطة بأنها إزيادة مساهماتها أو 

  .خطة منافع محددة
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 المنشأةقوم تحيث تتوفر معلومات كافية عن خطة أصحاب العمل المتعددين التي هي خطة منافع محددة  ٣٢

 الخطة وتكلفة المنافع ما وأصول المنافع المحددة إلتزامية في  النسبابإجراء المعالجة المحاسبية لحصته

نه أ الخدمة المرتبطة مع الخطة بنفس الطريقة كما هي بالنسبة ألي خطة منافع محددة، على إنتهاءبعد 

 على تحديد حصته في المركز المالي وأداء الخطة بموثوقية ة قادرلمنشأةاكون تفي بعض الحاالت قد ال 

  -:اض المحاسبية، وقد يحدث ذلككافية لألغر
  

 إمكانية الوصول إلى المعلومات الخاصة بالخطة التي تلبي متطلبات هذا للمنشأةإذا لم يتوفر   )أ (
   أو؛المعيار

  مرتبطة بالموظفين الحاليين ةإكتوارير ـة لمخاطـع المشاركـة المشاريـرضت الخطـإذا ع  )ب (
عدم وجود أساس ثابت وموثوق به لتخصيص للمنشآت األخرى، مع ما ينجم عن ذلك من والسابقين 

  . الخطة والتكلفة للمنشآت الفردية المشاركة في الخطةوأصول لتزامإلا
 

 بإجراء المحاسبة للخطة كما لو أنها كانت خطة مساهمات محددة ويفصح المنشأةقوم تفي هذه الحاالت 
  .٣٠عن المعلومات اإلضافية التي تتطلبها الفقرة 

  
ية تعاقدية بين خطة أصحاب العمل المتعددين والمشاركين فيها تحدد كيف إتفاقأن تكون هناك    من الممكن أ٣٢

 وعلى المشارك في خطة أصحاب العمل ،)أو تمويل العجز(سيتم توزيع الفائض على المشاركين 
 أن يعترف ٣٠ية التي تفسر الخطة كخطة مساهمة محددة حسب الفقرة تفاقالمتعددين مع وجود هذه اإل

  . ية التعاقدية والدخل أو المصروف الناجم في الربح أو الخسارةتفاقاألصل أو المطلوب الذي ينجم من اإلب
  
  

   أ٣٢أمثلة توضح الفقرة 
  

تشارك منشأة في خطة منافع محددة ألصحاب عمل متعددين ال تقوم بإعداد تقييمات للخطة على أساس 
 ويبين تقييم للتمويل ، كما لو أنها خطة مساهمة محددة وهي لذلك تفسر الخطة،١٩معيار المحاسبة الدولي 

 وقد وافقت الخطة ، مليون في الخطة١٠٠ عجزاً  مقداره ١٩ليس على أساس معيار المحاسبة الدولي
بموجب عقد على جدول للمساهمات مع أصحاب العمل المشاركين في الخطة ينهي العجز على مدى 

  . مليون٨مساهمات المنشأة بموجب العقد  ويبلغ إجمالي ،السنوات الخمس التالية
  

تعترف المنشأة بمطلوب عن المساهمات معدلة للقيمة الزمنية للنقود ومصروف مساوٍ لذلك في الربح أو 
  .الخسارة

       
أن تعترف المنشأة  " المحتملةات واألصوللتزاماإل ،المخصصات" ٣٧ب  يتطلب معيار المحاسبة الدولي ٣٢

 وفي سياق خطة أصحاب عمل متعددين قد ينشأ ، معينة محتملة أو تفصح عنهااتمإلتزابمعلومات حول 
  -:مطلوب محتمل مما يلي على سبيل المثال

  

 المتعلقة بالمنشآت األخرى المشاركة ألن كل منشأة مشاركة في خطة أصحاب ةكتوارياإلالخسائر   )أ (

   أو؛ لكل منشأة مشاركة أخرىةكتوارياإلعمل تعددين تشارك في المخاطر 

أية مسؤولية بموجب أحكام الخطة لتمويل أي عجز في الخطة إذا توقفت المنشآت األخرى عن   )ب (

  .المشاركة
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تتميز خطط أصحاب العمل المتعددين عن خطط إدارة المجموعة، وخطة إدارة المجموعة هي مجرد  ٣٣
 ألغراض مأصوله للسماح للموظفين المشاركين بتجميع معاًتجميع لخطط أصحاب العمل الفرديين 

، ولكن يتم فصل مطالبات مختلف أصحاب العمل واإلدارة ستثمارإل وتخفيض تكاليف إدارة استثمارإلا
 مشاكل محاسبية معينة ألن المعلومات أية الجماعية اإلدارةللمنفعة الوحيدة لموظفيهم، وال تشكل خطط 

، وألن هذه الخطط ال متوفرة في الحال لمعاملتها بنفس الطريقة مثل أي خطة صاحب عمل مفردة
 المتعلقة بالموظفين الحاليين والسابقين للمشاريع ةكتوارياإلتعرض المشاريع المشاركة للمخاطر 

 بتصنيف خطة إدارة المجموعة على أنها المنشأةقوم ت أناألخرى، وتتطلب التعريفات في هذا المعيار 
 ضمني يتعدى إلتزاما في ذلك أي بم( الخطة أحكام خطة منافع محددة حسب أوخطة مساهمات محددة 

  ).األحكام الرسمية

 
خطط المنافع المحددة التي تتشارك في المخاطر بين مختلف المنشآت التي هي 

  تحت السيطرة المشتركة
  

 تحت السيطرةن خطط المنافع المحددة التي تتشارك في المخاطر بين مختلف المنشآت التي هي إ ٣٤
  . دينالمشتركة ليست خطط أصحاب عمل متعد

  
على المنشأة التي تشارك في مثل هذه الخطة الحصول على معلومات حول الخطة ككل مقاسة حسب  أ ٣٤

 وإذا كانت هناك ، التي تنطبق على الخطة ككلاتفتراض على أساس  اإل١٩معيار المحاسبة الدولي 

 مقاسة حسب معيار ية تعاقدية أو سياسة مبينة لتحميل صافي تكلفة المنفعة المحددة للخطة ككلإتفاق

 في بياناتها المالية عتراف على منشآت المجموعة الفردية فإن على المنشأة اإل١٩المحاسبة الدولي 

ية أو تفاق وإذا لم تكن هناك مثل هذه اإل،المنفصلة أو الفردية بصافي تكلفة الخطة المحددة الذي تم تحميله

في البيانات المالية المنفصلة أو الفردية لمنشأة  يصافي التكلفة المحددة عترافالسياسة فإنه يجب اإل

 عتراف وعلى المنشآت األخرى للمجموعة اإل،المجموعة التي هي قانونياً صاحب العمل الكفيل للخطة

  .في بياناتها المالية المنفصلة أو الفردية بتكلفة مساوية لمساهمتها المستحقة الدفع عن الفترة
  
 ولذلك ،خطة هي معاملة طرف ذي عالقة لكل منشأة فردية في المجموعةأن المشاركة في مثل هذه الب ٣٤

  -:ات التالية في بياناتها المالية المنفصلة أو الفرديةفصاحيجب على المنشأة إجراء اإل
        

ية التعاقدية أو السياسة المبينة لتحميل صافي تكلفة المنفعة المحددة أو حقيقة عدم وجود مثل تفاقاإل  )أ (
  . ةهذه السياس

  .السياسة الخاصة بتحديد المساهمة التي ستدفعها المنشأة  )ب (

 فصاحأ اإل٣٤إذا كانت المنشأة مسئولة عن تخصيص صافي تكلفة المنفعة المحددة حسب الفقرة   )ج (
  .١٢١-١٢٠عن كافة المعلومات الخاصة بالخطة ككل حسب الفقرتين 

 عن كافة فصاحأ اإل٣٤حسب الفقرة إذا كانت المنشأة مسئولة عن المساهمة المستحقة الدفع للفترة   )د (

 ،)ف( ،)س( ،)ن( ،)ي( ،)هـ(-)ب(أ ١٢٠المعلومات الخاصة بالمنشأة ككل حسب الفقرات 
  .أ١٢٠ات األخرى التي تتطلبها الفقرة فصاح وال تنطبق اإل،١٢١

  

  ]تم إلغائها[ ٣٥
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 الدولة خطط 
  

بالنسبة لخطة أصحاب عمل  إجراء محاسبة لخطة الدولة بنفس الطريقة كما هي المنشأةيجب على  ٣٦
  ).٣٠و٢٩ الفقرتين أنظر(متعددين 

  

أو كافة المشاريع في فئة معينة، مثال (يتم وضع خطط الدولة بموجب التشريع لتغطية كافة المشاريع  ٣٧
مثال ذلك وكالة مستقلة  (أخرى هيئة أو المحلية أوويقوم بتشغيلها الحكومة الوطنية ) ذلك صناعة معينة

 المقدمة للتقارير، منشأة تأثير الأوهي ليست خاضعة لسيطرة ) كل محدد لهذا الغرض بشأنشئت ذاتياً
 تحل محل المنافع التي يتم خالفا لذلك إجبارية منافـع المنشأةها توتوفر بعض الخطط التي وضع

  .، وهذه الخطط ال تعتبر خطط دولةإضافيةتغطيتها بموجب خطة الدولة ومنافع اختيارية 
  

 بموجب المنشأة إلتزام على بناءاًو مساهمة محددة بطبيعتها ألة بأنها منفعة محددة تتصف خطط الدو ٣٨

تحدد المساهمات عند : ستقطاع عند الدفعإلالخطة، ويتم تمويل العديد من خطط الدولة على أساس ا

ع  لدفع المنافع المطلوبة التي تستحق في نفس الفترة، ويتم دفع المنافكافياًن يكون أمستوى يتوقع 

 نجد أنالمستقبلية التي يتم الحصول عليها خالل الفترة الحالية من المساهمات المستقبلية، ورغم ذلك 

:  قانوني أو ضمني لدفع هذه المبالغ المستقبليةإلتزام  فيهاالمنشأةمعظم خطط الدولة ال يوجد على 

 توظيف أعضاء في خطة  عنالمنشأة تذا توقفإها الوحيد هو دفع المساهمات عندما تستحق، وإلتزامف

 في السنوات السابقة، ولهذا السبب ا لدفع المنافع التي حصل عليها موظفيهإلتزام االدولة لن يكون عليه

تعرف خطط الدولة عادة على أنها خطط مساهمات، على أنه في الحاالت النادرة عندما تكون خطة 

  .٣٠، ٢٩ في الفقرتين  المعاملة المبينةالمنشأةطبق تالدولة هي خطة منافع محددة 
  

 المنافع المؤمن عليها
  

 الخدمة، ويجب على المنشأة معاملة إنتهاء دفع أقساط تأمين لتمويل خطة منافع ما بعد للمنشأةيمكن  ٣٩
ياً إستنتاج أو قانونيا اًإلتزامتحمل ت سالمنشأة ت كانإذا إالهذه الخطة على أنها خطة مساهمات محددة 

 -:لما يلي) باشر من خالل الخطة غير مأوإما بشكل مباشر (
  

  

  أو؛اقهاإستحقدفع منافع الموظفين مباشرة عندما   )أ(
  
  

 كافة منافع الموظفين المستقبلية المتعلقة بخدمة دفع مزيد من مبالغ إذا لم يدفع المؤمن )ب(
  .الموظفين في الفترات الحالية والسابقة

  
 أنها معاملة الخطة على يها يجب علفإنهي ستنتاجاإل أو القانوني لتزام على هذا اإلالمنشأة ت أبقإذا

  .خطة منافع محددة
  

 إلتزام تلقائية مع أوالمنافع المؤمن عليها بموجب عقد تأمين ليست بحاجة ألن يكون لها عالقة مباشرة  ٤٠

 الخدمة التي تشتمل على عقود تأمين إنتهاء بمنافع الموظفين، وتكون خطط المنافع ما بعد المنشأة

  . لنفس التمييز بين المحاسبة والتمويل شأنها في ذلك شأن الخطط الممولة األخرىخاضعة
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 المنشأةحتفظ ت الخدمة بالمساهمة في بوليصة تأمين إنتهاء منافع ما بعد إلتزام ي بتمويلالمنشأةقوم تحيث  ٤١
 أو المستقبلية  من خالل آلية تحديد األقساطأوو غير مباشر من خالل الخطة أإما بشكل مباشر (بموجبها 

ن دفع األقساط ال يعني ترتيب إي فإستنتاج أو قانوني إلتزامب) من خالل عالقة طرف مع المؤمن
 -:مساهمات محددة، ويتبع ذلك

  

 ؛ و )٧ الفقرة أنظر (أصولالحسابات لبوليصة تأمين مؤهلة كخطة   )أ (

معايير في الفقرة إذا كانت البوالص تلبي ال( األخرى كحقوق تعويض التأمين ببوالص عترافاإل  )ب (
 ). أ١٠٤

  

 مجموعة مشاركين في الخطة، وال يوجد أوسم مشارك محدد في الخطة إحيث تكون بوليصة التأمين ب ٤٢

 إلتزام المنشأةال يكون على . البوليصةي لتغطية أية خسارة من إستنتاج قانوني أو إلتزام منشأةعلى ال

دفع المنافع، ودفع األقساط الثابتة بموجب هذه لدفع منافع للموظفين، ويتحمل المؤمن لوحده مسؤولية 

 لذلك ال وتبعاً، لتزاما لمواجهة اإلإستثمار منافع الموظفين وليس لتزامالعقود هو في جوهره تسوية إل

 هذه الدفعات كمساهمات إلى خطة مساهمة المنشأةعالج ت على ذلك وبناءاً، إلتزامصل أو أ للمنشأةيعود 

  .محددة
  

 خطط المساهمات المحددة:  الخدمةتهاءإنمنافع ما بعد 
  

 للتقارير يتم تحديده لكل ة المقدمالمنشأة إلتزام محاسبة خطط المساهمة المحددة سهلة وواضحة ألن إن ٤٣

 لقياس ةإكتواري اتإفتراض لذلك ال تتطلب وتبعاًفترة حسب المبالغ التي سيتم المساهمة بها لتلك الفترة، 

، عالوة على ذلك يتم قياس ةإكتواريو خسارة أ ألي مكسب إحتمال  المصروف وال يوجدأو لتزاماإل

 شهراً عشر إثني عندما ال تستحق بكاملها خالل وتستثنى من ذلك على أساس غير مخصوم اتلتزاماإل

  .بعد نهاية الفترة التي يقوم خاللها الموظفون بتقديم خدماتهم
  

  والقياسعترافاإل 
  

 بالمساهمة المستحقة الدفع عترافاإل المنشأة خالل فترة يجب على للمنشأةعندما يقدم الموظف خدمة  ٤٤
  -:لخطة مساهمات محددة مقابل تلك الخدمة

  

 زادت وإذا مساهمات تم دفعها في السابق، أيةبعد خصم ) مصروف مستحق (إلتزامعلى أنها   )أ (
د التقارير نهاية فترة إعداالمساهمات التي تم دفعها عن المساهمات المستحقة للخدمة قبل تلك 
لى الحد إ) مقدماًمصروف مدفوع ( بتلك الزيادة على أنها اصل عترافاإل المنشأة يجب على فإنه

 إستردادو ألى تخفيض الدفعات المستقبلية إالذي تؤدي به الدفعة المقدمة على سبيل المثال 
 و؛ نقدي

 

مساهمة في تكلفة دخال الإو سمح معيار محاسبة دولي آخر بأذا تطلب إال إعلى أنها مصروف   )ب (
 ومعيار المحاسبة الدولي "المخزون" ٢ على سبيل المثال معيار المحاسبة الدولي أنظر(صل أ

  ." والمعداتوالمصانعالممتلكات " ١٦
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 بعد شهراً عشر إثنيأينما كانت المساهمات في خطة مساهمة محددة بكاملها غير مستحقة خالل  ٤٥
 سعر الخصم المحدد في إستخدام يجب خصمها بفإنهن الخدمة نهاية الفترة التي يقدم خاللها الموظفو

  .٧٨الفقرة 
  

 فصاحاإل

  . عن المبلغ المعترف به كمصروف لخطط المساهمات المحددةفصاح اإلالمنشأةيجب على  ٤٦
  

 عن المعلومات حول المساهمات في فصاح باإلالمنشأةقوم ت  ٢٤حسبما يتطلب معيار المحاسبة الدولي  ٤٧
  .ة لكبار موظفي اإلدارةخطط مساهمات محدد

 
 خطط المنافع المحددة:  الخدمةإنتهاءمنافع ما بعد 

  

 والمصروف، لتزام لقياس اإلةإكتواري اتإفتراض محاسبة خطط المنافع المحددة معقدة ألنها تتطلب إن ٤٨
 على أساس اتلتزام، عالوة على ذلك يتم قياس اإلةإكتواريبمكاسب وخسائر تحقق  إحتمالوهناك 

  .نه يمكن تسويتها بعد عدة سنوات بعد تقديم الموظفين لخدماتهممخصوم أل
  

  والقياسعترافاإل

 جزئي أو تكون ممولة بشكل كامل أن تكون خطط المنافع المحددة غير ممولة، كما يمكن أنمن الممكن  ٤٩
 صندوق منفصل أو، وفي بعض األحيان من موظفيها، تدفع في وحدة المنشاةمن خالل مساهمات من 

 للتقارير وتدفع منافع الموظفين منه، وال يعتمد دفع المنافع الممولة عندما ة المقدمالمنشأةنا عن قانو
 المنشأة للصندوق ولكن كذلك على قدرة ستثمارإل اوأداءتصبح مستحقة فقط على المركز المالي 

مر بالتعهد قوم في واقع األت المنشأةن إ الصندوق، وعلى ذلك فأصوللتعويض أي عجز في ) ورغبتها(
 لذلك ال يكون المصروف المعترف به لخطة وتبعاًية المرتبطة بالخطة، ستثمارإل واةكتوارياإلبالمخاطر 

  . بالضرورة لمبلغ المساهمة المستحق للفترةمساوياًمنافع محددة 
  
 -: لخطط المنافع المحددة الخطوات التاليةالمنشأةتشمل محاسبة  ٥٠

  

جراء تقدير موثوق به لمبلغ المنافع التي حصل عليها الموظفون  إلةكتوارياإل األساليب إستخدام  )أ (
 بتحديد مقدار المنفعة المنشأةقوم تن أمقابل خدمتهم في الفترات الحالية والسابقة، وهذا يتطلب 

 اتإفتراض(وعمل تقديرات ) ٧١-٦٧ الفقرات أنظر(التي تعود للفترات الحالية والسابقة 
والمتغيرات ) مثل نسبة تغيـر الموظفين والوفيات(موغرافية بشأن المتغيرات الدي) ةإكتواري
التي ستؤثر على تكلفة المنفعة ) مثل الزيادات المستقبلية في الرواتب والتكاليف الطبية(المالية 

 ؛ )٩١- ٧٢ الفقرات أنظر(
 

 لتزامجل تحديد القيمة الحالية إلأ طريقة دين الوحدة المقدرة من إستخدامخصم تلك المنفعة ب  )ب (
 ؛ )٦٦-٦٤ الفقرات أنظر(المنافع المحددة وتكلفة الخدمة الحالية 

  

 ؛ )١٠٤-١٠٢ الفقرات أنظر( خطة أصولتحديد القيمة العادلة ألية   )ج (
 

 ةكتوارياإل ومبلغ المكاسب وتلك الخسائر ةكتوارياإلجمالي للمكاسب والخسائر تحديد المبلغ اإل  )د (
  ؛ )٩٥-٩٢ الفقرات أنظر( بها عترافاإلالتي يجب 
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  ؛ و)١٠١-٩٦ الفقرات أنظر(تحديد التكلفة الناتجة للخدمة السابقة عن إدخال خطة أو تغييرها   )هـ (
  

  .)١١٥-١٠٩ الفقرات أنظر (ةتحديد المكاسب أو الخسائر الناتجة عن تقليص أو تسوية خط  )و (
  

راءات لكل  بتطبيق هذه اإلجالمنشأةقوم ت من خطة منافع محددة واحدة أكثر المنشأةحيث يوجد لدى   
 .خطة مادية بشكل منفصل

  
في بعض الحاالت قد توفر التقديرات والمعدالت واألساليب الحسابية المختصرة تقريبا موثوقا به  ٥١

  .ات التفصيلية الموضحة في هذا المعيارحتسابلإل
  

  الضمنيلتزامإلمحاسبة ا 
 

رسمية لخطة منافع محددة  القانوني بموجب الشروط الاهإلتزام ليس فقط إحتساب المنشأةيجب على  ٥٢

، وينشأ عن الممارسات غير للمنشأة إستتباع ينشأ من الممارسات غير الرسمية إلتزامولكن كذلك أي 

 بديل فعلي سوى دفع منافع الموظفين، والمثال المنشأة إستتباعي حيث ال يوجد أمام إلتزامالرسمية 

 ضرر غير مقبول من  للمنشأةر الرسمية  الممارسات غيما تسببه اإلستتباعي هو حيث لتزامعلى اإل

  .عالقتها مع الموظفينفي 

  
ها بموجب الخطة، وبرغم إلتزام بأن تقوم بإنهاء للمنشأةقد تسمح األحكام الرسمية لخطة منافع محددة  ٥٣

حتفاظ بالموظفين،  وفي ظل عدم إل إلغاء خطة إذا أراد اللمنشأةذلك يكون عادة من الصعب بالنسبة 
 حالياًعد ت التي المنشأة نأ الخدمة إنتهاء محاسبة المنافع ما بعد  عمليةفترضت، خالف ذلكبوجودة أدلة 

  .القيام بذلك على مدى أعمار العمل المتبقية للموظفينستستمر  بمثل هذه المنافع
  

 بيان المركز المالي
  

 -:لغ التاليةمحددة يجب أن يكون صافي إجمالي المباالمنافع ال  لتزامإلن المبلغ المعترف به إ ٥٤
  

  

  ؛ )٦٤ الفقرة أنظر (نهاية فترة إعداد التقارير المنافع المحددة في لتزامالقيمة الحالية إل  )أ (
  

غير معترف بها بسبب ) ةإكتواري خسائر أية منها مطروحاً (ةإكتواري مكاسب أية إليهايضاف   )ب (
  ؛٩٣ و٩٢المعاملة المذكورة في الفقرتين 

  

  ؛ )٩٦ الفقرة أنظر(غير معترف بها بعد  تكلفة خدمة سابقة أية يطرح منها  )ج (
  

التي )  وجدتإن( الخطة ألصولنهاية فترة إعداد التقارير أيضا القيمة العادلة في يطرح منها   )د (
  ).١٠٤-١٠٢ الفقرات أنظر( مباشرة اتلتزامسيتم منها تسديد اإل

  

  .خطةلل أصولالعادلة ألية  القيمة طرح قبل لتزام المنافع المحددة هو إجمالي اإللتزامالقيمة الحالية إل ٥٥
  

خطة لل أصول المنافع المحددة والقيمة العادلة ألية اتلتزام تحديد القيمة الحالية إلالمنشأةيجب على  ٥٦
 عن المبالغ التي كان سيتم مادياً كامل بحيث ال تختلف المبالغ المعترف بها في البيانات المالية إنتظامب

  .نهاية فترة إعداد التقاريرتحديدها في 
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 المادية اتلتزام مؤهل في قياس كافـة اإلإكتوارييشجع هذا المعيار ولكنه ال يتطلب مشاركة خبير  ٥٧

 مؤهل إجراء إكتواري الطلب من خبير للمنشأةنتهاء الخدمة، وألغراض عملية يمكن إلمنافع ما بعد 

ائج التقييم ألية عمليات ، وبرغم ذلك يتم تحديث نتنهاية فترة إعداد التقارير قبل لتزامتقييم مفصل لإل

) بما في ذلك التغيرات في أسعار السوق وأسعار الفائدة(مادية وللتغيرات المادية األخرى في الظروف 

  .نهاية فترة إعداد التقاريرحتى 
  

 قياس األصل المنشأة، ويجب على )أصل(سالبا ) ٤(قد يكون المبلغ الذي تم تحديده بموجب الفقرة  ٥٨
  - : لما يليالناتج بمقدار األقل

  

 .٥٤المبلغ المحدد بموجب الفقرة   )أ (
  

  :صافي إجمالي ما يلي  )ب (
  

  ؛ و)٩٦ و٩٣، ٩٢ الفقرات أنظر( وتكلفة خدمة سابقة غير معترف بها ةإكتواري خسائر أية )١(
  

 تخفيضات أوات من الخطة إستردادية متوفرة على شكل إقتصادالقيمة الحالية ألية منافع  )٢(
ية قتصادطة، ويجب تحديد القيمة الحالية لهذه المنافع اإلفي المساهمات المستقبلية في الخ

 .٧٨ سعر الخصم المحدد في الفقرة إستخدامب
  
ـ  به فقط نتيجة خسارة      عترافاإل إلى ربح يتم     ٥٨  يجب أن ال يؤدي تطبيق الفقرة          أ٥٨  أو تكلفـة    ةإكتواري

 فـي الفتـرة     إكتواريجة ربح    بها فقط نتي   عترافاإلخدمة سابقة في الفترة الحالية أو إلى خسارة يتم          

باألمور التالية إلى الحـد الـذي        ٥٤ بموجب الفقرة    فوراًلذلك يتعين على المنشأة أن تعترف       . الحالية

 -):ب(٥٨تنشأ فيه بينما يتم تحديد أصل المنفعة وفقا للفقرة 
  

الذي تتجـاوز    للفترة الحالية وتكلفة الخدمة السابقة للفترة الحالية إلى الحد           ةكتواريالخسائر اإل   )أ (

في حال  ). ٢) (ب(٥٨ية المحددة في الفقرة     قتصادإل في القيمة الحالية للمنافع ا     إنخفاضفيه أي   

 بـصافي   فوراً عترافاإلية، يجب   قتصادأو زيادة في القيمة الحالية للمنافع اإل       عدم حدوث تغير  

حالية بموجب الفقـرة    للفترة الحالية وتكلفة الخدمة السابقة للفترة ال       ةكتواريمجموع الخسائر اإل  

٥٤.  

 تكلفة الخدمة السابقة للفترة الحالية إلى الحد  إقتطاع للفترة الحالية بعد     ةكتواريصافي األرباح اإل    )ب (

) ب(٥٨ية المحددة فـي الفقـرة       قتصادالذي تتجاوز فيه أي زيادة في القيمة الحالية للمنافع اإل         

ـ  إنخفاضفي حال عدم حدوث تغير أو       ). ٢( ية، يجـب  قتـصاد ة للمنـافع اإل  في القيمـة الحالي

 تكلفـة الخدمـة     إقتطـاع  للفترة الحالية بعد     ةكتواري بصافي مجموع األرباح اإل    فوراً عترافاإل

  .٥٤السابقة للفترة الحالية بموجب الفقرة 

  
 في خطـة    *أ على المنشأة فقط إذا كان لديها في بداية أو نهاية الفترة المحاسبية، فائض             ٥٨تنطبق الفقرة     ب٥٨

 إلى البنود الحالية للخطة إستعادة ذلك الفائض بشكل كامـل مـن خـالل    اًإستنادعة محددة وال يمكنها   منف
في مثل تلك الحاالت، ستؤدي تكلفة الخدمة السابقة        . أو الخصومات في المساهمات المستقبلية     المستردات

 إلى زيادة   ٥٤بموجب الفقرة    بها   عترافاإل التي تم إرجاء   التي تنشأ في هده الفترة       ةكتواريوالخسائر اإل 
عادل تلك الزيادة نقصان مساو لها في القيمة الحالية للمنـافع    تإذا لم   ). ١( ب   ٥٨المبلغ المحدد في الفقرة     

، ستحدث زيادة في صافي المجموع المحدد       )٢( ب   ٥٨ بها بموجب الفقرة     عترافاإلية المؤهل   قتصادإلا

                                                 
  . المنفعة المحددلتزام الفائض هو عبارة عن زيادة القيمة العادلة ألصول الخطة عن القيمة الحالية إل *
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 بربح معين فـي هـذه       عترافاإل) أ  (٥٨وتحظر الفقرة   .  وبالتالي ربح معترف به   ) ب (٥٨في الفقرة   
 بها  عترافاإلالتي تم إرجاء     التي تظهر في الفترة      ةكتواريوينشأ التأثير المضاد مع األرباح اإل     . الظروف

 المتراكمـة غيـر     ةكتواري من الخسائر اإل   ةكتواري، إلى الحد الذي تقلل فيه األرباح اإل       ٥٤بموجب الفقرة   
للحصول على أمثلة فـي     .  بخسارة معينة في هذه الظروف     عترافاإلأ  ٥٨تمنع الفقرة   كما  . المعترف بها 

  . الملحق جأنظرتطبيق هذه الفقرة، 
  
 عترافاإل في حاالت معينة حيث يتم أوتم بشكل مفرط تمويل خطة منافع محددة يحيث ما قد ينشأ أصل  ٥٩

  -:ما يليل تيجةن باألصل في هذه الحاالت المنشأةعترف ت، وةكتوارياإلبالمكاسب 

  ؛ الفائض لتوليد منافع مستقبليةإستخدامسيطر على مورد وهو المقدرة على ت المنشأةألن   )أ (

  ؛ و)الموظفون  وخدمات قدمهاالمنشأةها تمساهمات دفع( سابقة ألحداثألن تلك السيطرة هي نتيجة   )ب (

 أوات المستقبلية  على شكل تخفيض في المساهمللمنشأةية المستقبلية تتوفر قتصادألن المنافع اإل  )ج (

  . تعاني من العجزأخرى بشكل غير مباشر لخطة أو للمنشأة بشكل مباشر إما نقدي إسترداد
  

 أنظر( معينة ةإكتواري المتأخر بخسائر عترافاإل) ب( ٥٨ال يلغي الحد المنصوص عليه في الفقرة  ٦٠
الحد ال يلغي الخيار  ذلك أن، على )٩٦ الفقرة أنظر(وتكلفة خدمة سابقة معينة ) ٩٣ و٩٢الفقرتين 

 عن أي مبلغ فصاح باإلالمنشأةقوم ت أن) ٣( )و(١٢٠، وتتطلب الفقرة )ب( ١٥٥المرحلي في الفقرة 
 ).ب( ٥٨غير معترف به كأصل بسبب الحد المذكور في الفقرة 

     

 ٦٠مثال يوضح الفقرة 
    

  

  :خطة منافع محددة لها الخصائص التالية  
  ١,١٠٠             لتزامالقيمة الحالية لإل  
 )١,١٩٠(              الخطةألصولالقيمة العادلة   

  

                    )٩٠(  
    

  )١١٠(           غير المعترف بهاةكتوارياإلالخسائر   
  )٧٠(          تكلفة الخدمة السابقة غير المعترف بها  
   عند تطبيق المعيارلتزاماإلالزيادة غير المعترف بها في   
  )٥٠(        )ب(١٥٥ بموجب الفقرة األولىللمرة       
    

  )٣٢٠(        ٥٤القيمة السالبة المحددة بموجب الفقرة   
  

  ات المستقبلية المتوفرة والتخفيضاتستردادإلالقيمة الحالية ل  
  ٩٠                في المساهمات المستقبلية  
      

  :كما يلي) ب(٥٨يحسب الحد بموجب الفقرة   
  ١١٠            غير المعترف بهاةكتوارياإلالخسائر   
  ٧٠           لخدمة السابقة غير المعترف بهاتكلفة ا  
  ات المستقبلية المتوفرة والتخفيضاتستردادالقيمة الحالية لإل  
   ٩٠                في المساهمات المستقبلية  
   

  ٢٧٠                 الحد  
 ويفصح عن أن الحد خفض المبلغ ٢٧٠ بأصل مقداره المنشأة تعترف، وعلى ذلك ٣٢٠ من أقل ٢٧٠  

  ).٣)(و(١٢٠ الفقرة أنظر (٤٠لألصل بمقدار 
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 الربح أو الخسارة
  

فيما عدا الحد الذي في الربح أو الخسارة،   بصافي إجمالي المبالغ التالية عترافاإل المنشأةيجب على  ٦١
 -: في تكلفة األصلبإدخالهاو يسمح معيار محاسبة دولي آخر أيتطلب 

  

  ؛)٩١-٦٣ الفقرات أنظر(تكلفة الخدمة الحالية   )أ (

  ؛ )٨٢ الفقرة أنظر(دة تكلفة الفائ  )ب (

      وأية حقوق تعويضات )١٠٧- ١٠٥ الفقرات أنظر( خطة أية أصولالعائد المتوقع على   )ج (
  ؛)أ١٠٤الفقرة  أنظر (

        كما يتطلب التطابق مع السياسات المحاسبية في المنشأةةكتوارياإلالمكاسب والخسائر   )د (
  ؛)د٩٣-٩٢(  الفقرات من أنظر( 

   ؛)٩٦ الفقرة أنظر( الخدمة السابقة تكلفة  )هـ(          

  و؛)١١٠و١٠٩ الفقرتين أنظر( تسديدات أو تقليصات أيةثر أ  )و (

 به خارج الربح أو الخسارة حسب الفقرة عتراف إال إذا تم اإل،)ب (٥٨أثر الحد في الفقرة   )ز (
 .ج٩٣

  
 مثل األصوليف تتطلب معايير المحاسبة الدولية األخرى إدخال تكاليف منافع موظفين معينة ضمن تكال  ٦٢

 ومعيار المحاسبة الدولي ٢ معيار المحاسبة الدولي أنظر( والمعدات والمصانعو الممتلكات أالمخزون 
 تشمل الحصة األصول ضمن تكاليف هذه مننتهاء الخدمة إ، وأية تكاليف منافع موظفين ما بعد )١٦

  .٦١المناسبة لألجزاء المكونة المدرجة في الفقرة 
  

   المنافع المحددة اتلتزامالقيمة الحالية إل: سالقياو عترافاإل
 وتكلفة الخدمة الحالية

  

قد تتأثر التكلفة النهائية لخطة منافع محددة بعدة متغيرات مثل الرواتب النهائية ونسبة تغير الموظفين  ٦٣

كلفة  الخطة، والتأصول إستثماروالوفيات واتجاهات التكلفة الطبية، وبالنسبة لخطة ممولة تتأثر بأرباح 

ن يستمر عدم التأكد هذا على مدى فترة طويلة من الوقت، أالنهائية للخطة غير مؤكدة، ومن المحتمل 

 المنافع لما بعد نهاية الخدمة وتكلفة الخدمة الحالية المتعلقة بذلك من اتلتزامولقياس القيمة الحالية إل

 -:الضروري القيام بما يلي
  

  ؛ )٦٦-٦٤فقرات  الأنظر (إكتواريتطبيق أسلوب تقييم   )أ (

  ؛ و )٧١-٦٧ الفقرات أنظر(سناد المنفعة لفترات الخدمة إ  )ب (

  ).٩١-٧٢ الفقرات أنظر (ةإكتواري اتإفتراضعمل   )ج (
  

 كتواريإلأسلوب التقييم ا
  

 المنافع اتلتزام طريقة دين الوحدة المقدرة لتحديد القيمة الحالية إلإستخدام المنشأةيجب على  ٦٤

 على الخدمة تهدمة الحالية المتعلقة بذلك، وحيث ينطبق ذلك تكلفالمحددة الخاصة بها وتكلفة الخ

  .السابقة
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و بأسلوب أ يعرف بأسلوب المنفعة المستحقة مقسمة على الخدمة أحياناً(ن طريقة دين الوحدة المقدرة إ ٦٥
ن كل فترة خدمة تتسبب في نشوء وحدة إضافية من المنفعة المستحقة أيرى ) سنوات الخدمة/ المنفعة

- ٧٢ الفقرات أنظر( النهائي لتزامويقيس كل وحدة بشكل منفصل لتكوين اإل) ٧١- ٦٧ الفقرات ظرأن(
٩١.(  

  

 ٦٥مثال يوضح الفقرة   
 

من الراتب النهائي لكل سنة من % ١نتهاء الخدمة وتساوي إتستحق منفعة على شكل مبلغ مقطوع عند   
كل سنة، ) مركب% (٧يد بمقدار  يزأن ويفترض ١٠,٠٠٠سنوات الخدمة، وراتب السنة األولى هو 

 للموظف الذي لتزامفي السنة، ويبين الجدول التالي كيف يتزايد اإل% ١٠وسعر الخصم المستعمل هو 
 اتفتراضاإل عدم وجود تغيرات في إفتراض يترك الخدمة في نهاية السنة الخامسة على أنيتوقع 

 يترك أن إحتمال الالزم إلظهار ضافياإل، وألجل السهولة يتجاهل هذا المثال التعديل ةكتوارياإل
  . تاريخ الحقأوالموظف الخدمة في تاريخ أبكر 

  
  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  السنة  
    :لىإالمنفعة العائدة   
  ٥٢٤  ٣٩٣  ٢٦٢  ١٣١  صفر  السنوات السابقة -  
  ١٣١  ١٣١  ١٣١  ١٣١  ١٣١  )من الراتب النهائي% ١( السنة الحالية -  

 
  ٦٥٥  ٥٢٤  ٣٩٣  ٢٦٢  ١٣١   السنوات الحالية والسابقة-  
        
  ٤٧٦  ٣٢٤  ١٩٦  ٨٩  -   اإلفتتاحيلتزاماإل  
  ٤٨  ٣٣  ٢٠  ٩  -  %١٠الفائدة بمقدار   
  ١٣١  ١١٩  ١٠٨  ٩٨  ٨٩  تكلفة الخدمة الحالية  
  ٦٥٥  ٤٧٦  ٣٢٤  ١٩٦  ٨٩   الختاميلتزاماإل  
    

  :مالحظة 
  

  . اإلفتتاحي هو القيمة الحالية للمنفعة العائدة لسنوات سابقةلتزام اإل . ١  
  . تكلفة الخدمة الحالية هي القيمة الحالية للمنفعة العائدة للسنة الحالية . ٢  
  . الختامي هو القيمة الحالية للمنفعة العائدة للسنوات الحالية والسابقةلتزاماإل  . ٣  

  
  
  
  

ات لتزام جزء من اإلإستحقنتهاء الخدمة بكاملها حتى ولو إات المنافع ما بعد إلتزام بخصم المنشأةقوم ت ٦٦
 .بعد فترة إعداد التقارير شهراً عشر إثنيل خال
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 فع لفترات الخدمةا المنإسناد
  

 وتكلفة الخدمة الحالية المتعلقة بها، لمنشأة المنافع المحددة اتلتزامعند تحديد القيمة الحالية إل ٦٧
 إسناد المنفعة لفترات الخدمة المنشأةحيث ينطبق ذلك يجب على ووتحديد تكلفة الخدمة السابقة 

 مستوى إلى كانت خدمة الموظف في سنوات الحقة ستؤدي إذانه أبموجب صيغة منافع الخطة، على 
 إسناد المنفعة على أساس القسط المنشأةنه يجب على إ من السنوات السابقة فمادياً أعلىمنفعة 

 -: منإبتداءاًالثابت، وذلك 
سواء كانت (موجب الخطة  منافع بإلى للمرة األولىالتاريخ الذي تؤدي فيه خدمة الموظف   )أ (

   وذلك حتى؛) الأمالمنافع مشروطة بمزيد من الخدمة 

 مبلغ مادي لمزيد من المنافع بموجب إلىالتاريخ الذي ال يؤدي فيه مزيد من الخدمة للموظف   )ب (

  .المنافع من الزيادات األخرى في الرواتب إستثناءبالخطة، 
  

جل تحديد تكلفة أمن ( بإسناد المنفعة للفترة الحالية المنشأةقوم تيتطلب أسلوب دين الوحدة المقدرة أن  ٦٨

، ) المنافع المحددةاتلتزامجل تحديد القيمة الحالية إلأمن (والفترات الحالية والسابقة ) الخدمة الحالية

نتهاء الخدمة، وينشأ إ لتقديم منافع ما بعد لتزام بإسناد المنفعة إلى الفترات التي ينشأ فيها اإلالمنشأةقوم تو

 المنشأةتوقع تنتهاء الخدمة التي إ عندما يقوم الموظفون بتقديم الخدمات مقابل منافع ما بعد لتزامذلك اإل

 لتزام بقياس ذلك اإلللمنشأة ةكتوارياإلأن يدفعها في فترات تقديم التقارير المستقبلية، وتسمح األساليب 

 .إلتزامب عترافاإلبموثوقية كافية لتبرير 
  

  
  

  ٦٨فقرة أمثلة توضح ال
  
 يستحق الدفع عند التقاعد لكل ١٠٠تقدم خطة منافع محددة منفعة على شكل مبلغ مقطوع مقداره   . ١

  .سنة من سنوات الخدمة
  

، ١٠٠ لكل سنة، وتكلفة الخدمة الحالية هي القيمة الحالية البالغة ١٠٠ منفعة مقدارها ىتعز  
 مضروبة بعدد سنوات ١٠٠الحالية البالغة  المنافع المحددة هي القيمة لتزاموالقيمة الحالية إل

  . نهاية فترة إعداد التقاريرالخدمة حتى
  

ن تكلفة الخدمة الحالية إ فالمنشأة عندما يترك الموظف فوراً كانت المنفعة مستحقة الدفع إذا  
الموظف الخدمة، فيه ن يترك أ المنافع المحددة تعكس التاريخ الذي يتوقع لتزاموالقيمة الحالية إل

 من المبالغ التي كانت ستحدد لو أن الموظف ترك الخدمة أقلوهكذا بسبب تأثير الخصم فهي 
  .نهاية فترة إعداد التقاريرفي 

  

من الراتب النهائي لكل سنة من سنوات الخدمة، % ٠,٢ مقداره شهرياً  تقاعدياًتقدم خطة راتباً  . ٢
  .٦٥ويستحق الراتب التقاعدي الدفع من عمر 

  

من % ٠,٢مساوية للقيمة الحالية في تاريخ التقاعد المتوقع لراتب تقاعد شهري مقداره المنفعة ال  
 من تاريخ التقاعد المتوقع حتى تاريخ الوفاة المتوقع إبتداءاًالراتب النهائي المقدر المستحق الدفع 

لقيمة تسند لكل من سنوات الخدمة، وتكلفة الخدمة الحالية هي القيمة الحالية لتلك المنفعة، وا
من % ٠,٢ المنافع المحددة هي القيمة الحالية لدفعات التقاعد الشهري البالغة لتزامالحالية إل

لراتب النهائي مضروبة بعدد سنوات الخدمة حتى تاريخ الميزانية العمومية، ويتم خصم تكلفة 
  . سنة٦٥عند عمر  المنافع المحددة ألن دفعات التقاعد تبدأ لتزامالخدمة الحالية والقيمة الحالية إل

  



   ١٩ معيار المحاسبة الدولي

  

١٢٣٢   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

 بموجب خطة منافع محددة حتى ولو كانت المنافع مشروطة بالتوظيف إلتزامينشأ عن خدمة الموظف  ٦٩
 إلتزام اقستحقاإل، وينشأ عن خدمة الموظف قبل تاريخ ) ليست مستحقةأخرىبكلمات (المستقبلي 

غ الخدمة المستقبلية التي تخصيص مبل ةالحقفترة إعداد تقارير   نهاية فترة كلإستتباعي ألنه يتم في

 بالمنافع المحددة هالتزامإل المنشأة للمنفعة، وعند قياس مستحقاً يصبح أنيجب على الموظف تقديمها قبل 

 أناق، وبالمثل بالرغم من إستحق متطلبات أية عدم تلبية بعض الموظفين إحتمالعتبار إلخذ في ايأنه إف

 إذانتهاء الخدمة تصبح مستحقة فقط إ لك المنافع الطبية ما بعدنتهاء الخدمة، مثال ذإمنافع معينة ما بعد 

الموظف بتقديم هذا  عندما يقوم إلتزامنه ينشأ إوقع حدث محدد عندما ال يعود الموظف في الخدمة ف

 الحدث المحدد سيقع يؤثر على أن إحتمال وقع الحدث المحدد، وإذا للمنفعة اقستحقاإلالخدمة التي توفر 

  . قائماًلتزام كان اإلإذانه ال يحدد ما أ إال ملتزاقياس اإل

  
 ٦٩مثال يوضح الفقرة 

  

 لكل سنة من سنوات الخدمة، وتستحق المنافع بعد عشر ١٠٠تقوم خطة بدفع منفعة مقدارها   . ١

  .سنوات من الخدمة
  

و في كل سنة من السنوات العشر األولى تعكس تكلفة   لكل سنة،١٠٠تسند منفعة مقدارها   
  . الموظف مدة عشر سنوات من الخدمةإكمال عدم إحتمال لتزامة الحالية والقيمة الحالية لإلالخدم

  

، ٢٥ الخدمة قبل سن إستثناء لكل سنة من سنوات الخدمة ب١٠٠تقوم خطة بدفع منفعة مقدارها .    ٢

  .فوراًوتستحق المنافع 
  

 أومشروطة ( منافع إلىال تؤدي  ألن الخدمة قبل ذلك التاريخ ٢٥ال تسند منفعة للخدمة قبل سن   
  . لكل سنة الحقة١٠٠، وتسند منفعة مقدارها )غير مشروطة

  

 مبلغ مادي لمزيد من المنافع، ولذلك إلى حتى التاريخ حينما ال يؤدي مزيد من الخدمة لتزاميزيد اإل ٧٠

ترات المحاسبية  المنفعة للفى بعده، وتعزأو المنفعة بكاملها للفترات التي تنتهي في ذلك التاريخ ىتعز

 إلى كانت خدمة موظف في سنوات الحقة ستؤدي إذانه أالفردية بموجب صيغة منافع الخطة، على 

 القسط الثابت حتى أساس بإسناد المنفعة على المنشأةقوم ت من السنوات السابقة مادياً أعلىمستوى منفعة 

 الدفعات، ويعود ذلك ألن خدمة  مبلغ مادي لمزيد منإلىالتاريخ حينما ال يؤدي مزيد من المنفعة 

 . المنفعة عند ذلك المستوى األعلىإلىالموظف خالل الفترة بكاملها ستؤدي في النهاية 
  

  ٧٠أمثلة توضح الفقرة     
  
 

 يستحق بعد عشر سنوات من ١,٠٠٠تقوم خطة بدفع منفعة على شكل مبلغ مقطوع مقداره    .١
  .نافع للسنوات الالحقة من المالخدمة، وال توفر الخطة مزيداً

   

لكل سنة من السنوات العشر األولى، ) مقسمة على عشرة ١,٠٠٠ (١٠٠تسند منفعة مقدارها  
 عدم إكمال الموظف عشر سنوات إحتمالوتعكس قيمة الخدمة الحالية للسنوات العشر األولى 

  .من الخدمة، وال تسند منفعة للسنوات الالحقة
  

...يتبع
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  يتبع...
  

  ٧٠أمثلة توضح الفقرة  
  

 لجميع الموظفين الذين ال ٢,٠٠٠تقوم خطة بدفع منفعة تقاعد على شكل مبلغ مقطوع مقداره .  ٢
 بعد عشرين سنة من الخدمة أو الذين ال زالوا في الخدمة عند ٥٥لخدمة عند عمر زالوا في ا

  . بغض النظر عن طول فترة خدمتهم٦٥عمر 
  

 إلى منافع بموجب  تؤدي الخدمة أوال٣٥ًبالنسبة للموظفين الذين يلتحقون بالعمل قبل عمر 
 ٣٣ة عند عمر  والعود٣٠يمكن للموظف أن يترك الخدمة عند عمر  (٣٥الخطة عند عمر 

، وهذه المنافع مشروطة بمزيد من الخدمة، كذلك ال )بدون تأثير على مبلغ أو توقيت المنافع 
سند ت إلى مبلغ مادي لمزيد من المنافع، وبالنسبة لهؤالء الموظفين ٥٥تؤدي الخدمة بعد عمر 

  .٥٥ إلى عمر ٣٥لكل سنة من عمر ) ٢٠ مقسمة على ٢,٠٠٠(١٠٠ منفعة مقدارها المنشأة
  

 ال تؤدي الخدمة لفترة تزيد ٤٥ وعمر ٣٥بالنسبة للموظفين الذين يلتحقون بالعمل بين عمر 
لهؤالء الموظفين منفعة المنشأة سند ت سنوات إلى مبلغ مادي لمزيد من المنافع، و١٠عن 

  .ل سنة من السنوات العشرين األولىلك) ٢٠ مقسمة على ٢,٠٠٠ (١٠٠مقدارها 
  

 سنوات ١٠ لفترة تزيد عن الخدمة ال تؤدي ٥٥يلتحق بالخدمة عن عمر بالنسبة للموظف الذي 
 ٢,٠٠٠ ( ٢٠٠ لهذا الموظف منفعة مقدارها المنشأةسند تإلى مبلغ مادي لمزيد من المنافع، و

  .لكل سنة من السنوات العشر األولى ) ١٠مقسمة على 
  

 عدم إكمال إحتمال لتزاملية لإلبالنسبة لجميع الموظفين تعكس تكلفة الخدمة الحالية والقيمة الحا
  .الموظف فترة الخدمة الالزمة

  

من التكاليف الطبية للموظف ما % ٤٠نتهاء الخدمة بتعويض إتقوم خطة عالج طبي ما بعد    .٣
كثر من عشر سنوات وأقل من عشرين سنة، أنتهاء الخدمة إذا ترك الموظف الخدمة بعد إبعد 
 .ظف الخدمة بعد عشرين سنة من الخدمة أو أكثرمن هذه التكاليف إذا ترك المو% ٥٠و

 
 من القيمة الحالية للتكاليف الطبية المتوقعة % ٤ للمنشأةبموجب صيغة منافع الخطة تسند 

لكل  ) ١٠مقسمة على % ١٠% (١لكل سنة من أول عشر سنوات و) ١٠مقسمة على % ٤٠(
  عدم إكمالإحتمالفي كل سنة ، وتعكس تكلفة الخدمة الحالية التاليةسنة من السنوات العشر 

الموظف الفترة الالزمة للخدمة ليحصل على جزء من المنافع أو كلها، وبالنسبة للموظفين الذين 
  .يتوقع أن يتركوا الخدمة خالل عشر سنوات ال تسند إليهم آية منفعة

  

تهاء نإمن التكاليف الطبية ما بعد % ١٠نتهاء الخدمة بتعويض إتقوم خطة عالج طبي ما بعد 
كثر من عشر سنوات وأقل من عشرين سنة من الخدمة، أالخدمة إذا ترك الموظف الخدمة بعد 

  . سنة أو أكثر من الخدمة٢٠من تلك التكاليف إذا ترك الموظف الخدمة بعد % ٥٠و
  

 من السنوات السابقة، وعلى تؤدي الخدمة في السنوات الالحقة إلى مستوى منفعة أعلى مادياً
لموظفين الذين يتوقع أن يتركوا الخدمة بعد عشرين سنة أو أكثر تسند المنشأة ذلك بالنسبة ل

 وال تؤدي الخدمة لما يزيد عن عشرين ٦٨المنفعة على أساس القسط الثابت بموجب الفقرة 
سنة إلى مبلغ مادي لمزيد من المنافع، وعلى ذلك تكون المنفعة التي تسند إلى كل سنة من 

مقسومة % ٥٠(ية المتوقعة من القيمة الحالية للتكاليف الطب% ٢,٥ السنوات العشرين األولى
  .)٢٠على 

  

بالنسبة للموظفين الذين يتوقع أن يتركوا الخدمة بين عشر سنوات وعشرين سنة تكون المنفعة 
من القيمة الحالية للتكاليف الطبية المتوقعة، % ١العائدة لكل سنة من السنوات العشر األولى 

ء الموظفين أية منفعة بالنسبة للخدمة بين نهاية السنة العاشرة والتاريخ المقدر وال تسند لهؤال
  .لترك الخدمة

  

 .بالنسبة للموظفين الذين يتوقع أن يتركوا الخدمة خالل عشر سنوات ال تسند لهم أية منفعة
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حيث يكون مبلغ المنفعة نسبة ثابتة من الراتب النهائي لكل سنة من سنوات الخدمة فإن الزيادات  ٧١
نهاية فترة إعداد  القائم للخدمة قبل لتزامالمستقبلية في الراتب تؤثر على المبلغ المطلوب لتسوية اإل

 -:، ولذلكإضافياً اًإلتزام، إال إنها ال تخلق التقارير
  

ال تؤدي الزيادات في الراتب إلى مزيد من المنافع بالرغم من أن مبلغ ) ب (٦٧لغرض الفقرة   )أ (
 ؛ و المنافع يعتمد على الراتب النهائي

  

  .يكون مبلغ المنفعة المسند لكل فترة هو نسبة ثابتة من الراتب الذي ترتبط به المنفعة  )ب (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ةكتوارياإل اتفتراضاإل

 

  . غير متحيزة ومتسقة مع بعضهاةكتوارياإل اتراضفتاإليجب أن تكون  ٧٢
  

 للمتغيرات التي ستحدد التكلفة النهائية لتقديم منافع ما المنشأة تقديرات أفضل هي ةكتوارياإل اتفتراضاإل ٧٣
  -:ةكتوارياإل اتفتراضاإل وتشمل .نتهاء الخدمةإبعد 

) ومن يعيلونهم (ليين والسابقين  الديموغرافية بشأن الخصائص المستقبلية للموظفين الحااتفتراضاإل  )أ (
 -: الديموغرافية أموراً مثلاتفتراضاإلالمستحقين للمنافع، وتتناول 

  

  ؛نتهائهاإالوفيات أثناء فترة الخدمة وبعد  )١(
 

  ؛الموظفين والعجز والتقاعد المبكرمعدل دوران  )٢(
 

  ؛ و نسبة األعضاء في الخطة مع من يعيلونهم الذين سيستحقون المنافع )٣(
 

  ؛ وطالبات بموجب الخطط الطبية الممعدل )٤(
  

 -: المالية التي تتناول بنوداً مثلاتفتراضاإل  )ب (
  

  ؛ )٨٢-٧٨ الفقرات أنظر( سعر الخصم  )١(
 

  ؛)٨٧-٨٣ الفقرات أنظر(الراتب المستقبلي ومستويات المنافع  )٢(
 

 تكلفة إدارةكون تالتكاليف الطبية المستقبلية وحيث بما في ذلك  ،في حالة المنافع الطبية )٣(
 ؛ و)٩١- ٨٨ الفقرات أنظر ( مادياًلبات ودفعات المنفعة المطا

 

 ).١٠٧-١٠٥ الفقرات أنظر(  الخطة أصولنسبة العائد المتوقع على  )٤(
  
  . بشكل مبالغ فيهمتحفظة أو عشوائية غير متحيزة إذا لم تكن ةكتوارياإل اتفتراضاإلتكون  ٧٤

 

   ٧١مثال يوضح الفقرة 
  

  
  .٥٥ن سنوات الخدمة قبل عمر من الراتب النهائي لكل سنة م% ٣يستحق موظفون منفعة مقدارها 

  

، وهذا هو التاريخ الذي ال ٥٥من الراتب النهائي المقدر لكل سنة حتى عمر % ٣تسند منفعة مقدارها 
وال تسند أية منفعة إلى  ، يؤدي فيه مزيد من الخدمة إلى مبلغ مادي لمزيد من المنافع بموجب الخطة

 .الخدمة بعد ذلك العمر
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 ية بين عوامل التضخمقتصادإللعالقة ا متفقة مع بعضها إذا كانت تعكس اةكتوارياإل اتفتراضاإلتكون  ٧٥
 الخطة ومعدالت الخصم، على سبيل المثال كافة أصولومعدالت الزيادة في الرواتب والعائد على 

في أية فترة مستقبلية معينة )  الخاصة بأسعار الفائدة والزيادات في الرواتب والمنافعاتفتراضاإل

  .تفترض نفس مستوى التضخم في تلك الفترة
  
إال إذا كانت ) المبينة(سمية إل المالية األخرى من الناحية ااتفتراضاإل سعر الخصم والمنشأةحدد ت ٧٦

 مفرط التضخم قتصاداإل، مثال ذلك أكثرموثوق بها ) معدلة حسب التضخم(التقديرات من الناحية الفعلية 

 أو حيث "لمرتفعيات ذات التضخم اقتصاداإلفي قرير المالي الت " ٢٩ معيار المحاسبة الدولي أنظر(

تكون المنفعة مرتبطة بمؤشر ويوجد سوق عميق لسندات اإلقتراض المرتبطة بمؤشر لنفس العملة 

  .والفترة
  
 للفترة نهاية كل فترة إعداد التقارير المالية معتمدة على توقعات السوق في اتفتراضاإليجب أن تكون  ٧٧

  .اتلتزامالتي سيتم على مداها تسوية اإل
  

  سعر الخصم : ةكتوارياإل اتفتراضاإل
  

) الممولة وغير الممولة( المنفعة ما بعد نهاية الخدمة اتإلتزاميجب تحديد السعر المستخدم لخصم  ٧٨
 على سندات اإلقتراض ذات النوعية العالية نهاية فترة إعداد التقاريربالرجوع إلى عائدات السوق في 

 عائدات إستخدام هذه السندات يجب للشركات، وفي البلدان التي ال يوجد فيها سوق عميق لمثل

على سندات اإلقتراض الحكومية، ويجب أن تكون عملة  )في نهاية فترة إعداد التقارير (السوق 
وفترة سندات اإلقتراض للشركات أو سندات اإلقتراض الحكومية متسقة مع العملة والفترة المقدرة 

  .نتهاء الخدمةإ المنافع ما بعد اتلتزامإل
  
 التي لها تأثير مادي هو سعر الخصم، ويعكس سعر الخصم القيمة ةكتوارياإل اتفتراضاإلإن أحد  ٧٩

ية، إضافة إلى ذلك ال يعكس سعر ستثمارإل أو اةكتوارياإلالزمنية للنقود، ولكنه ال يعكس المخاطرة 

 الإحتمنه ال يعكس مخاطرة أ، كما الدائنون التي يتحملها بالمنشأةئتمان الخاصة إلالخصم مخاطرة ا

  .ةكتوارياإل اتفتراضاإلاختالف الخبرة المستقبلية عن 
  
 ذلك عادة بتطبيق المنشأةحقق تيعكس سعر الخصم التوقيت المقدر لدفعات المنفعة، ومن ناحية عملية  ٨٠

معدل موزون لسعر خصم مفرد يعكس التوقيت والمبلغ المقدرين لدفعات المنفعة والعملة التي سيتم دفع 

  .المنافع بها
  
اق طويل األجل كاف ليتناسب إستحقعض الحاالت قد ال يوجد سوق مستقر لسندات اإلقتراض ذات في ب ٨١

 أسعار السوق الجارية المنشأةستخدم ت المقدر لكافة دفعات المنفعة، وفي هذه الحاالت اقستحقاإلمع 
 دى الطويلذات الماقات ستحق وتقدر سعر الخصم لإلالقصير المدىللفترة المناسبة لخصم الدفعات ذات 

 أسعار السوق الجارية حسب منحنى العائد، ومن غير المحتمل أن يكون إجمالي القيمة الحالية إستنتاجب
 منافع محددة حساسة بشكل خاص لسعر الخصم المطبق على جزء المنافع المستحق الدفع بعد اتلتزامإل

  .ومية المتوفرة  النهائي لسندات اإلقتراض الشركات أو سندات اإلقتراض الحكاقستحقاإل
  
 المنافع لتزاميتم حساب تكلفة الفائدة بضرب سعر الخصم كما تم تحديده في بداية الفترة بالقيمة الحالية إل ٨٢

ستختلف القيمة حيث ، ولتزامعتبار أية تغيرات مادية في اإلإلالمحددة على مدى الفترة مع األخذ في ا

 بعد خصم لتزامباإل عترافاإل ألنه تم ن المركز الماليبيا المعترف به في لتزاماإل عن لتزامالحالية لإل
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 في الحال ببعض المكاسب والخسائر عترافاإل لم يتم نظراً ألنهخطة لل ًأصولالقيمة العادلة ألية 

  ).حساب تكلفة الفائدة بين أشياء أخرى) ١(يوضح الملحق  ( وبعض تكلفة الخدمة السابقة ةكتوارياإل
  

  الرواتب والمنافع والتكاليف الطبية  :ةكتوارياإل اتفتراضاإل
 

 -:هاء الخدمة على أساس يعكس ما يلينتإ منافع ما بعد اتإلتزاميجب قياس  ٨٣
  

  

 ؛الزيادات المستقبلية المقدرة في الرواتب  )أ (
  

)  إستتباعي يتعدى هذه األحكامإلتزامأو الناتجة عن أي (المنافع المذكورة في أحكام الخطة   )ب (
 ؛ وقاريرنهاية فترة إعداد التفي 

  

التغيرات المستقبلية المقدرة في مستوى أية منافع دولة التي تؤثر على المنافع المستحقة   )ج (
 :بموجب خطة منافع محددة وذلك فقط إذا ما

  

  أو ؛نهاية فترة إعداد التقاريرتمت هذه التغيرات قبل  )١(
  

دل التاريخ السابق أو أدلة أخرى موثوقة أن منافع الدولة هذه ستتغير بأسلوب يمكن التنبؤ  )٢(
به، مثال ذلك بما يتفق مع التغيرات المستقبلية في المستويات العامة لألسعار أو 

 .المستويات العامة للرواتب
  
وية والترقيات والعوامل عتبار التضخم واألولإلتأخذ تقديرات الزيادات المستقبلية في الرواتب في ا ٨٤

 .األخرى ذات الصلة مثل العرض والطلب في سوق العمل
  

 بتغيير المنشأةقوم تأن )  إستتباعي يتعدى هذه األحكامإلتزامأو (  ةـإذا تطلبت األحكام الرسمية للخط ٨٥

 يلي على  يعكس هذه التغيرات، وتكون الحالة كذلك كمالتزامن قياس اإلإالمنافع في الفترات المستقبلية ف

 -:سبيل المثال
  

 تاريخ سابق لزيادة المنافع، على سبيل المثال لتخفيف آثار التضخم وال توجد داللة للمنشأةإذا كان   )أ (
   أو ؛على أن هذه الممارسة ستتغير في المستقبل

  

 اً إما بناءالمنشأة في السابق في البيانات المالية، ووجب على ةكتوارياإل بالمكاسب عترافاإلإذا تم   )ب (
 أي إستخدامأو تشريع )  إستتباعي يتعدى هذه األحكامإلتزامأو (على األحكام الرسمية للخطة 

  )).ج(٩٨ الفقرة أنظر(فائض في الخطة لمنفعة المشاركين في الخطة 
  

 التغيرات المستقبلية في المنافع التي هي ليست واردة في األحكام ةكتوارياإل اتفتراضاإلال تعكس  ٨٦
  -:، وينجم عن هذه التغيراتنهاية فترة إعداد التقاريرفي )  إستتباعياًاًمإلتزاأو (الرسمية 

  

  ؛ أو تغير به منافع الخدمة قبل التغييرتتكلفة الخدمة السابقة إلى المدى الذي   )أ (
  

  .تكلفة الخدمة الحالية للفترات بعد التغيير إلى المدى الذي تغير به منافع الخدمة بعد التغيير  )ب (
  

نتهاء الخدمة مرتبطة بمتغيرات مثل مستوى منافع التقاعد للدولة أو العناية الطبية إ بعض المنافع ما بعد ٨٧
 على التاريخ السابق واألدلة بناءاً، ويعكس قياس هذه المنافع التغيرات المتوقعة في هذه المتغيرات لها

 .األخرى الموثوق بها
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التغيرات المستقبلية المقدرة في تكلفة عتبار إل الخاصة بالعناية الطبية في ااتفتراضاإليجب أن تأخذ  ٨٨
  . كل من التضخم والتغيرات المحددة في التكاليف الطبيةعن الخدمات الطبية الناجمة 

  
 بشأن مستوى وتكرار المطالبات المستقبلية اتإفتراضنتهاء الخدمة إيتطلب قياس المنافع الطبية ما بعد  ٨٩

 على البيانات التاريخية بناءاًدير التكاليف الطبية المستقبلية  بتقالمنشأةقوم توتكلفة تلبية هذه المطالبات، و

 معززة حيث يكون ذلك ضرورياً بالبيانات التاريخية من المشاريع للمنشأةالخاصة بالخبرة الذاتية 

األخرى وشركات التأمين ومزودي الخدمة الطبية والمصادر األخرى، وتأخذ التقديرات المستقبلية 

 العناية الصحية أو أنماط تقديمها إستخدامثر التقدم التقني والتغيرات في أعتبار إلاللخدمات الطبية في 
  .والتغيرات في الوضع الصحي للمشاركين في الخطة

  
لعمر والحالة الصحية لعوامل مثل ا بشكل خاص تكون ذات حساسية معينةأن مستوى وتكرار المطالبات  ٩٠

ى مثل الموقع الجغرافي، ولذلك يتم تعديل البيانات  عوامل أخرأو، )ومن يعولوهم(وجنس الموظفين 

التاريخية إلى الحد الذي يختلف فيه المزيج الديموغرافي للسكان عن مزيج السكان المستخدم كأساس 

  .ن تستمرلتجاهات التاريخية إل انتفيد بأللبيانات التاريخية، ويتم كذلك تعديلها حيث توجد أدلة موثوقة 
  

نتهاء الخدمة أن يساهم الموظفون في التكاليف الطبية التي إية الصحية ما بعد تتطلب بعض خطط العنا ٩١
 على بناءاًعتبار أيا من هذه المساهمات إلتغطيها الخطة، وتأخذ تقديرات التكاليف الطبية المستقبلية في ا

 وينجم .)حكام ضمني يتعدى هذه األإلتزام على أي بناءاًأو  (نهاية فترة إعداد التقاريرأحكام الخطة في 
 تكلفة خدمة سابقة أو حيث ينطبق ذلك تقليصات، ومن الممكن تلكعن التغيرات في مساهمات الموظفين 

 أنظر(تخفيض تكلفة تلبية المطالبات من خالل المنافع من الدولة أو مزودي الخدمة الطبية اآلخرين 
  ).٨٧، )ج(٨٣الفقرتين 

  
  ةكتوارياإلالمكاسب والخسائر 

  

 عترافاإل المنشأة يجب على ٥٤ الخاص بالمنافع المحددة بموجب الفقرة اهإلتزام لمنشأةاعند قياس  ٩٢
ه دخل أو مصروف إذا أن على ةكتوارياإلمن المكاسب والخسائر ) ٥٣كما هو محدد في الفقرة (بجزء 

 عما زاد صافي المكاسب والخسائر المتراكمة غير المعترف بها في نهاية فترة تقديم التقارير السابقة
  -:يلي أيهما أكبر

  
  

 ؛ و) الخطةأصولقبل خصم ( المنافع المحددة في ذلك التاريخ لتزاممن القيمة الحالية إل% ١٠  )أ (
  

  .خطة في ذلك التاريخلل أصولمن القيمة العادلة ألية % ١٠  )ب (
  

  .يجب حساب هذه الحدود وتطبيقها بشكل منفصل لكل خطة منافع محددة
  
 به لكل خطة منافع محددة هو الزيادة عترافاإل الذي سيتم ةتواريكاإلإن جزء المكاسب والخسائر  ٩٣

 مقسومة على المعدل المتوقع الباقي لألعمار العاملة للموظفين المساهمين ٩٢المحددة بموجب الفقرة 

 أسرع بالمكاسب إعتراف تبني أي أسلوب منتظم ينجم عنه للمنشأةه يمكن أنفي تلك الخطة، على 

على كل من وبشكل منتظم من فترة ألخرى  شريطة أن يتم تطبيق نفس األساس ةكتوارياإلوالخسائر 

 ةكتوارياإل تطبيق هذه األساليب المنتظمة على المكاسب والخسائر للمنشأة ويمكن ،المكاسب والخسائر

 .٩٢حتى ولو أنها وقعت ضمن الحدود المحددة في الفقرة 
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 في ةكتواري بالمكاسب والخسائر اإلعترافبتبني سياسة اإل ٩٣إذا قامت المنشأة كما تسمح به الفقرة أ   ٣٩

د ٩٣-ب٩٣ حسب الفقرات في الدخل الشامل اآلخر بها عترافالفترة التي تحدث فيها فإنه يمكنها اإل

  -:شريطة أن تقوم بذلك كما يلي

   و؛ كافة خطط منافعها المحددة  )أ (
  .ةكتواريكافة مكاسبها وخسائرها اإل  )ب (

  

أ يجب ٩٣ كما تسمح به الفقرة في الدخل الشامل اآلخر المعترف بها ةكتوارياإلب المكاسب والخسائر ٩٣

   .بيان الدخل الشاملعرضها في بيان التغيرات في 
   

 كذلك بأية تعديالت عترافأ اإل٩٣ حسب الفقرة ةكتواريعلى المنشأة التي تعترف بالمكاسب والخسائر اإل ج ٩٣

  .لربح أو الخسارة في بيان الدخل والمصروف المعترف بهخارج ا) ب(٥٨ناجمة من الحد في الفقرة 
  

 بها عترافالتي تم اإل) ب(٥٨ والتسويات الناجمة من الحد في الفقرةةكتواريالمكاسب والخسائر اإل د ٩٣
 في الربح أو الخسارة في الفترة إعادة تصنيفها المعترف به يجب بيان الدخل الشامل اآلخرمباشرة في 

  .الحقة
  

ع ـ منافلتزامات إما في القيمة الحالية إلنخفاضإل من الزيادات أو اةكتوارياإلالمكاسب والخسائر قد تنتج  ٩٤
المكاسب والخسائر حدوث خطة متعلقة بذلك، وتشمل أسباب ل أصولة العادلة ألية ـددة أو القيمـمح
  -: ما يلي على سبيل المثالةكتوارياإل

  

 ةزيادالر الموظفين أو التقاعد المبكر أو الوفيات أو معدالت عالية أو منخفضة غير متوقعة في تغي  )أ (
 تأخذ في ةإذا كانت األحكام الرسمية أو اإلستتباعية لخطة تنص على زياد(في الرواتب والمنافع 

  ؛أو التكاليف الطبية) عتبار التضخم إلا
  

دات في الرواتب أثر التغير في تقديرات تغير الموظفين أو التقاعد المبكر أو نسبة الوفيات أو الزيا  )ب (
أو ) عتبار التضخمإل تأخذ في اةإذا كانت األحكام الرسمية أو الضمنية تنص على زياد(والمنافع 

  ؛التكاليف الطبية
  

 ؛ وأثر التغير في سعر الخصم  )ج (
  

 الفقرات أنظر(  الخطةأصول الخطة والعائد المتوقع على أصولالفروقات بين العائد الفعلي على   )د (
١٠٧-١٠٥.( 

  

 تقديرات يمكن عرض بعضها، وعلى ذلك ةكتوارياإل الطويل قد تعادل المكاسب والخسائر على المدى ٩٥
 دون أن للمنشأةتقريبي ألفضل تقدير، ويسمح " نطاق"نتهاء الخدمة على أنها إ منافع ما بعد اتإلتزام

لب هذا  النطاق، ويتطا التي تقع ضمن هذةكتوارياإل بالمكاسب والخسائر عترافاإل ا منهمطلوباًيكون 

 التي تقع خارج ةكتوارياإل كحد أدنى بجزء محدد من المكاسب والخسائر المنشأةعترف تن أالمعيار 
 معاملة المكاسب والخسائر ١يوضح الملحق  ( في حالة الزيادة أو النقصان%١٠النطاق بمقدار 

سرع شريطة أن  األعترافمعيار كذلك باألسباب المنتظمة لإل، ويسمح ال) بين أشياء أخرىةكتوارياإل
، وتشمل هذه األساليب المسموح بها على سبيل ٩٣تلبي هذه األساليب الشروط المذكورة في الفقرة 

 وتوضح الفقرة ."النطاق" ضمن وخارج ةكتوارياإل الفوري بكافة المكاسب والخسائر عترافاإلالمثال 
نتقالي في محاسبة إل التزاملإلعتبار أي جزء غير معترف به إلالحاجة إلى األخذ في ا) ٣( )ب( ١٥٥

  . الالحقةةكتوارياإلالمكاسب 
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  تكلفة الخدمة السابقة 
  

 عترافاإل المنشأة يجب على ٥٤ الخاص بالمنافع المحددة بموجب الفقرة اهلتزام إلالمنشأةعند قياس  ٩٦
بتكلفة الخدمة السابقة على أنها مصروف على أساس القسط الثابت على مدى معدل الفترة إلى أن 

 فيه المنافع مستحقة بعد تقديم أو تعديل خطة منافع تصبحلى الحد الذي إصبح المنافع مستحقة، وت

  . بتكلفة الخدمة في الحالعترافاإل المنشأةنه يجب على إمحددة ف
  

 خطة منافع محددة أو تغير المنافع المستحقة بموجب خطة المنشأةدخل تتنشأ تكلفة الخدمة السابقة عندما  ٩٧
 قائمة، وهذه التغيرات بدورها هي لخدمة الموظف على مدى الفترة إلى أن تصبح المنافع منافع محددة

 بتكلفة الخدمة السابقة على مدى تلك الفترة بغض النظر عن حقيقة إن عترافاإلمستحقة، ولذلك يتم 

ها التغير في التكلفة تشير إلى خدمة الموظف في الفترات السابقة، ويتم قياس تكلفة الخدمة السابقة على أن

 ).٦٤ الفقرة أنظر(  الناتج عن التعديللتزاماإل
  

   ٩٧مثال يوضح الفقرة 
  

 .من الراتب النهائي لكل سنة من سنوات الخدمة       % ٢قوم بتشغيل خطة تقاعد تقدم تقاعداً نسبته        ت منشأة

ن بتحـسي  المنـشأة  قامت ٢٠×٥ يناير ١  وفي .وتصبح المنافع مكتسبة بعد خمس سنوات من الخدمة       

   كما يلي٢٠×١ يناير ١ من إبتداءاًمن الراتب النهائي لكل سنة من سنوات الخدمة % ٢,٥التقاعد إلى 
  ينـاير  ١ إلـى    ٢٠×١ ينـاير  ١في تاريخ التحسين، تكون القيمة الحالية للمنافع اإلضافية للخدمة من           

  : هي كاآلتي٢٠×٥

   ١٥٠       ×١/١/٥ سنوات خدمة في ٥ من أكثرالموظفون الذين عملوا 

   ×١/١/٥ سنوات خدمة في ٥ من أقلالموظفون الذين عملوا 
  ١٢٠          )سنوات ٣ :اقستحقاإلمتوسط الفترة حتى ( 

                    ٢٧٠  
 

 ١٢٠ بمبلغ المنشأةعترف ت في الحال ألن هذه المنافع مستحقة من قبل، و١٥٠ بمبلغ المنشأةعترف ت
   .٢٠× ٥يناير  ١ من اًإبتداءعلى أساس القسط الثابت على مدى ثالث سنوات 

                  

 
 -:تستثني تكلفة الخدمة السابقة ما يلي ٩٨

  

 بدفع منافع الخدمة للسنوات لتزام اإلعن الرواتب الفعلية والمفترضة سابقاً ةأثر الفروقات بين زياد  )أ (
  ؛) تسمح بالرواتب المتوقعةةكتوارياإل اتفتراضاإلال توجد تكلفة سابقة ألن (السابقة 

  

 المعقولة في الرواتب التقاعدية حيث يوجد على المنشأة ةيرات األقل واألكثر للزيادالتقدبموجب   )ب (
 تسمح بهذه ةكتوارياإل اتفتراضاإلال توجد تكلفة خدمة سابقة ألن  (ة ضمني لمنح هذه الزيادإلتزام

 ؛)الزيادات
  

 بها في افعتراإل التي تم ةكتوارياإلتقديرات التحسينات في المنافع التي تنتج من المكاسب   )ج (
  إستتباعي إلتزامأو ( إما من خالل األحكام الرسمية للخطة المنشأة تإذا أجبرسابقاً البيانات المالية 

  

 أي فائض في الخطة لمنفعة المشاركين في الخطة إستخدامأو تشريع على ) خارج هذه األحكام
 هي خسارة لتزامفي اإلإن الزيادة الناتجة (حتى ولو لم تمنح بعد الزيادة في المنفعة رسمياً 

 ؛))ب( ٨٥ الفقرة أنظر وليست تكلفة خدمة سابقة، ةإكتواري
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، وجود منافع جديدة أو محسنة في ظل عدم ،الزيادة في المنافع المستحقة حينما يكمل الموظفون  )د (
 بها على عترافاإلال توجد تكلفة خدمة سابقة ألن التكلفة المقدرة للمنافع تم  ( اقستحقاإلمتطلبات 

 ؛ و)نها تكلفة خدمة حالية عندما تم تقديم الخدمة أ
  

  ).تقليص( أثر تعديالت الخطة التي تخفض المنافع للخدمة المستقبلية    ) هـ  (
  
 . بوضع الجدول الزمني لإلطفاء لتكلفة الخدمة السابقة عندما يتم إدخال المنافع أو تغييرهاالمنشأةقوم ت ٩٩

جالت المفصلة الالزمة لتحديد وتنفيذ التغيرات الالحقة في ذلك حتفاظ بالسإلوسيكون من غير العملي ا

 فقط حيث يوجد تقليص أو مادياً عالوة على ذلك من المحتمل أن يكون األثر .الجدول الزمني لإلطفاء

فقط إذا كان هناك  بتعديل الجدول الزمني لإلطفاء لتكلفة الخدمة السابقة المنشأةقوم ت وعلى ذلك .تسوية

  .تسديدتقليص أو 
  
 بالتخفيض عترافاإلنه يتم إ بتخفيض المنافع المستحقة بموجب خطة منافع محددة فالمنشأةقوم تعندما  ١٠٠

على مدى معدل الفترة إلى أن يصبح ) سالبة(نه تكلفة خدمة سابقة أ المنافع المحددة على إلتزامالناتج في 

  .مستحقاًالجزء المخفض من المنافع 
  
منافع معينة مستحقة بموجب خطة منافع محددة قائمة، وفي نفس الوقت تزيد  بتخفيض المنشأةقوم تحيث  ١٠١

ه أنعامل التغير على ت أن المنشأةن على إالمنافع األخرى المستحقة بموجب الخطة لنفس الموظفين ف

  .تغير صافي منفرد
  

  الخطة أصول:  والقياسعترافاإل
  

  الخطة ألصولالقيمة العادلة 
  

 بموجب في بيان المركز المالي أية خطة عند تحديد المبلغ المعترف به ألصولة يتم طرح القيمة العادل ١٠٢
 الخطة على سبيل المثال ألصول، وعندما ال يتوفر سعر للسوق يتم تقدير القيمة العادلة ٥٤الفقرة 

 الخطة بأصول سعر خصم يعكس كال من المخاطرة المتعلقة إستخدامبخصم التدفقات النقدية المستقبلية ب
اق الفترة المتوقعة إستحقأو إذا لم يكن لها  (األصول أو التاريخ المتوقع للتصرف في هذه اقستحقإلاو

  ). المتعلق بذلكلتزامحتى تسديد اإل
  

 المقدمة للتقارير للصندوق وكذلك المنشأة الخطة المساهمات غير المدفوعة المستحقة على أصولتستثني  ١٠٣
 الخطة أصول يتم تخفيض . ويحتفظ بها الصندوقالمنشأةها تدرأية أدوات مالية غير قابلة للتحويل أص

 على الصندوق ليس لها عالقة بمنافع الموظفين، على سبيل المثال التجارة والحسابات اتإلتزامبأية 
  . األخرى الناجمة من األدوات المالية المشتقةاتلتزامواإلالدائنة 

  
 المنافع كل أو جزءالضبط مع مبلغ وتوقيت  الخطة بوالص تأمين مؤهلة تتناسب بأصولحيث تشمل  ١٠٤

المستحقة الدفع بموجب الخطة حيث تعتبر القيمة العادلة لبوالص التأمين هذه هي القيمة الحالية 

مع مراعاة أي تخفيض مطلوب إذا كانت المبالغ  (٥٤ ذات العالقة كما هو مبين في الفقرة اتلتزاملإل

  ). بكاملهاستردادير قابلة لإل بموجب بوالص التامين غستالمإلمستحقة ا
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  التعويضات 
  

المطلوب لتسوية المصروف  كل أو جزءعندما يكون من المؤكد بالفعل أن طرفا آخر سيقوم بتعويض    أ١٠٤

 أن المنشأة بحقه بالتعويض كأصل منفصل، ويجب على عترافاإل المنشأة منفعة محدد يجب على إلتزام

 معاملة األصل بنفس المنشأةكافة النواحي األخرى يجب على  وفي .قيس األصل بالقيمة العادلةت

 يمكن عرض المصروف المتعلق بخطة منافع محددة  الشامل وفي بيان الدخل.خطةلل كأصولالطريقة 
  . منه المبلغ  المعترف به للتعويضمطروحاً

  
دفع جزء أو كل مؤمن لاللجأ إلى طرف آخر مثل ت على أن ة قادرالمنشأةكون تب  في بعض األحيان ١٠٤

 ٧ منفعة محدد، وبوالص التأمين المؤهلة، كما هي معرفة في الفقرة إلتزامالمصروفات المطلوبة لتسوية 

 بمحاسبة بوالص التأمين المؤهلة بنفس الطريقة كما هو الحال بالنسبة المنشأةقوم تخطة، ولل أصولهي 
  ).١٠٤ والفقرة ٤٢-٣٩ الفقرات أنظر(أ ١٠٤ األخرى للخطة، و ال تنطبق الفقرة األصوللكافة 

  
 أ هذه الحاالت، ١٠٤صل خطة، وتتناول الفقرة أعندما ال تكون بوليصة التأمين مؤهلة فإنها ال تعتبر   ج ١٠٤

 إلتزامنزيل عند تحديد ت بحقها بالتعويض بموجب بوليصة التامين كأصل منفصل وليس كالمنشأةعترف تو
 ذلك األصل المنشأةعامل ت، وفي كافة النواحي األخرى ٥٤قرة المنفعة المحدد المعترف به بموجب الف

 المنفعة المحدد المعترف به إلتزام) تخفيض( خطة، وبشكل خاص تتم زيادة كأصولبنفس الطريقة 

 المنفعة إلتزام المتراكمة من ةكتوارياإل إلى الحد الذي يبقى فيه صافي المكاسب ٥٤بموجب الفقرة 
 تتطلب الفقرة  .٩٣، ٩٢ غير معترف به بموجب الفقرتين متعلق بذلكالمحدد ومن حق التعويض ال

 لتزام عن وصف مختصر للصلة بين حق التعويض واإلفصاح باإلالمنشأةقوم تأن ) ٤) (و(أ ١٢٠

  .المتعلق بذلك

  
  ج١٠٤ – أ ١٠٤مثال يوضح الفقرات  

 
  ١,٢٤١               لتزامالقيمة الحالية لإل

  ١٧            ترف بها غير المعةكتوارياإلالمكاسب 
  ١,٢٥٨          في بيان المركز المالي المعترف به لتزاماإل
  

   جزء منالحقوق بموجب بوالص التأمين التي تتالءم مع مبلغ وتوقيت 
  المنافع المستحقة الدفع بموجب الخطة، وهذه المنافع لها قيمة حالية 

  ١,٠٩٢                ١,٠٩٢مقدارها 
  

 لتزام المتراكمة لإلةكتوارياإل هي صافي المكاسب ١٧ف بها البالغة  غير المعترةكتوارياإلالمكاسب 
  .ولحقوق  التعويض

  

 المنافع كل أو جزءإذا نشأ حق للتعويض بموجب بوليصة تأمين تتالءم بالضبط مع مبلغ وتوقيت  د١٠٤
 لتزامية لإلالمستحقة الدفع بموجب خطة منافع محددة تعتبر القيمة العادلة لحق التعويض هي القيمة الحال

 كان التعويض غير قابل إذامع مراعاة أي تخفيض مطلوب  (٥٤المتعلق بذلك، كما هو مبين في الفقرة 
  ).للسداد بكامله
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   الخطة أصولالعائد على 
الربح أو  الخطة هو أحد األجزاء المكونة للمصروف المعترف به في أصولالعائد المتوقع على  ١٠٥

 هو مكسب أو خسارة لها الخطة والعائد الفعلي أصولتوقع على ، والفرق بين العائد المالخسارة
 المنافع المحددة عند تحديد صافي إلتزام من ةكتوارياإلالخسائر أو ، وهو يدخل ضمن المكاسب ةإكتواري

  .٩٢المحددة في الفقرة % ١٠البالغة " النطاق"المبلغ الذي يقارن مع حدود 
  

 على توقعات السوق في بداية الفترة وذلك بالنسبة للعائدات اًبناء الخطة هو أصولإن العائد المتوقع على  ١٠٦
 الخطة التغيرات في أصول المتعلق بذلك بكامله، ويعكس العائد المتوقع على لتزامعلى مدى عمر اإل

 المحتفظ بها خالل الفترة نتيجة للمساهمات الفعلية المدفوعة للصندوق والمنافع هاألصولالقيمة العادلة 
 .ه المدفوعة منالفعلية

  

   ١٠٦مثال يوضح الفقرة        
    

 ةكتوارياإل، وكان صافي المكاسب ١٠,٠٠٠ خطة ألصول كانت القيمة العادلة ٢٠×١ يناير ١في 

 ١,٩٠٠ بدفع منافع مقدارها المنشأة ت قام٢٠×١ يونيو ٣٠، وفي ٧٦٠المتراكمة غير المعترف بها 

 الخطة ألصول كانت القيمة العادلة ٢٠×١ديسمبر  ٣١، وفي ٤,٩٠٠ مساهمات مقدارها تإستلمو
 لتزام لإلةكتوارياإل، وكانت الخسائر ١٤,٧٩٢ المنافع المحددة لتزام، وكانت القيمة الحالية إل١٥,٠٠٠

  . ٦٠ مقداره ٢٠×١لعام 

  

  -: على أسعار السوق في ذلك التاريخبناءاً بإجراء التقديرات التالية المنشأة ت قام٢٠×١ يناير ١في 

%     
    ٩,٢٥     الضريبة المستحقة على الصندوقإحتسابالفائدة ودخل أرباح األسهم بعد 

  ٢,٠٠      )بعد الضريبة(  الخطة أصولالمكاسب المحققة وغير المحققة من 

  )١,٠٠(                التكاليف اإلدارية 
  ١٠,٢٥                 معدل العائد المتوقع 

  : الخطة أصولوالفعلي على  فيما يلي العائد المتوقع ٢٠ ١xبالنسبة لعام 
  

  ١,٠٢٥       % ١٠,٢٥ بالنسبة شهراً ١٢ المحتفظ به لمدة ١٠,٠٠٠العائد على 

  معادلة لنسبة% (٥ شهور بنسبة ٦ المحتفظ به لمدة ٣,٠٠٠العائد على 

  ١٥٠        )سنويا محسوبة على أساس مركب كل ستة شهور% ١٠,٢٥

  ١,١٧٥             ٢٠ ١x الخطة أصولالعائد المتوقع على 

  ١٥,٠٠٠          ٢٠ ١x ديسمبر ٣١ الخطة في ألصول القيمة العادلة 

  )١٠,٠٠٠(        ٢٠ ١x يناير ١ الخطة في ألصول القيمة العادلة يطرح

  )٤,٩٠٠(               المساهمات المستعملة يطرح

  ١,٩٠٠                 المنافع المدفوعة يضاف

  ٢,٠٠٠               الخطة أصول العائد الفعلي على 

  

  ...يتبع   
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  يتبع...

  ١٠٦ يوضح الفقرة مثال

  
هو مكسب ) ٢,٠٠٠( عليهاوالعائد الفعلي ) ١,١٧٥(  الخطة أصولالفرق بين العائد المتوقع على 

 ١,٥٢٥ التراكمية غير المعترف بها ةكتوارياإل، وعلى ذلك يكون صافي المكاسب ٨٢٥ مقداره إكتواري
 ١,٥٠٠بمقدار " النطاق" تحدد حدود ٩٢الفقرة ، وبموجب )٦٠ مطروحاً منها ٨٢٥ مضافا إليها ٧٦٠(

 ٢x(، وفي السنة التالية )١٤,٧٩٢من % ١٠) ٢ (١٥,٠٠٠من % ١٠) ١): (مبلغ ما يلي أيهما أكبر(
) ١٥٠٠ مطروحاً منها ١,٥٢٥ (٢٥ مقداره إكتواري بمكسب الربح أو الخسارة في المنشأةعترف ت) ٢٠

  .تبقي للموظفين المعنيينمقسم على المعدل المتوقع للعمر العامل الم
  

 للعوائد ٢×/١/١ على توقعات السوق في اً سيكون بناء٢٠×٢ الخطة لعام أصول العائد المتوقع على 
 .لتزامعلى مدى العمر الكامل لإل

  
 
 إستثناءب بخصم تكاليف اإلدارة المتوقعة المنشأةقوم ت الخطة ألصولعند تحديد العائد المتوقع والفعلي  ١٠٧

  .لتزام المستخدمة لقياس اإلةكتوارياإل اتفتراضاإل ضمن التي تدخلتلك 
 

  األعمال إندماج
 

 اتلتزامواإل باألصول المنشأةعترف تمتالك اإل منشآت األعمال التي هي عبارة عن إندماجفي عملية  ١٠٨
ة ألية  منها القيمة العادلمطروحاً لتزامنتهاء الخدمة بمقدار القيمة الحالية لإلإالناجمة من منافع ما بعد 

ما م كل لتزام وتشمل القيمة الحالية لإل."إندماج األعمال  "٣ معيار التقرير الدوليأنظر(خطة لل أصول

  -:التملك بعد في تاريخ المالكيلي حتى لو لم يعترف بها 
  

سواء كانت أو لم تكن ضمن  (التملك التي نشأت قبل تاريخ ةكتوارياإلالمكاسب والخسائر   )أ (

 ؛)%١٠البالغ " النطاق"
  

 و ؛التملكتكلفة الخدمة السابقة التي نجمت من التغيرات في المنافع أو إدخال خطة قبل تاريخ   )ب (
  

  ).ب (١٥٥نتقالية للفقرة إلالمبالغ التي لم يعترف لها الممتلك بموجب األحكام ا  )ج (
  

 والتسويات التخفيضات
   

نافع محددة عند حدوث  بالمكاسب والخسائر من تقليص أو تسديد خطة معترافإل االمنشأةيجب على  ١٠٩

 -:التقليص أو التسديد، ويجب أن يشمل المكسب أو الخسارة من التقليص أو التسديد ما يلي
 ؛ المنافع المحددةلتزامأي تغير ناجم في القيمة الحالية إل  )أ (
 ؛ و الخطةألصولأي تغير ناجم في القيمة العادلة   )ب (
 بها سابقا بموجب عترافإلا وتكلفة خدمة سابقة لم يتم ةإكتواريأية مكاسب وخسائر   )ج (

  .٩٦ ،٩٢الفقرتين 
  
 الخطة المتعلقة وأصول (لتزام إعادة قياس اإلالمنشأةيجب على  قبل تحديد اثر التقليص أو التسديد ١١٠

بما في ذلك أسعار الفائدة الجارية في ( الحالية ةكتوارياإل اتفتراضاإل إستخدامب) ن وجدتأبذلك 
  ).السوق واألسعار الجارية األخرى
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 -:يحدث التقليص إما ١١١
  

 بشكل ظاهر بإجراء تخفيض مادي في عدد الموظفين الذي تغطيهم ة ملتزمالمنشأةكون تعندما   )أ (

 ؛ أو الخطة
  

 بتعديل أحكام خطة المنافع المحددة بحيث يصبح عنصر مادي لخدمة المنشأةقوم تعندما   )ب (
يحقق الشروط فقط لمنافع مستقبلية للموظفين الحاليين ال يحقق شروط التأهيل للمنافع، أو أنه 

  .مخفضة
  

قد ينشأ تقليص من حدث منعزل مثل إقفال مصنع أو إيقاف أو إنهاء أو تعليق خطة، ويكون الحدث 

 بمكسب أو خسارة تقليص سيكون له أثر عترافاإل بشكل كاف ليحقق شروط التقليص إذا كان مادياً

قوم تمرتبطة بعملية إعادة هيكلة، وعلى ذلك  ما تكون التقليصات وكثيراًمادي على البيانات المالية، 

  . التقليص في نفس الوقت كما هو بالنسبة لعملية إعادة هيكلة متعلقة بذلكإحتساب بالمنشأة
  

 كل قانوني أو إستتباعي آخر لجزء أو إلتزام في عملية تلغي كل المنشأةدخل تيحدث التسديد عندما  ١١٢
ثال ذلك عندما تتم دفعة نقدية على شكل مبلغ مقطوع المنافع المقدمة بموجب خطة منافع محددة، م

  .نتهاء الخدمةإ منافع محددة ما بعد إستالمللمشاركين في الخطة أو نيابة عنهم مقابل حقوقهم ب
  
 منافع الموظفين المتعلقة كل أو جزءلتمويل بوليصة تأمين  على المنشأةحصل تفي بعض الحاالت  ١١٣

حتفظ ت تسوية إذ ال تعتبر والحصول على هذه البوليصة ، والسابقةبخدمة الموظفين في الفترات الحالية
يدفع المؤمن كافة إذا لم مبالغ المزيد من لدفع ) ٣٩ الفقرة أنظر( قانوني أو إستتباعي إلتزامب المنشأة

 بحقوق عترافاإلقياس وال د –أ ١٠٤تتناول الفقرات . منافع الموظفين المحددة في بوليصة التأمين
  .خطةلل أصول ال تعتبروجب بوالص التأمين التي التعويض بم

  
تتوقف الخطة عن الوجود، بالتالي  ولتزاميحدث التسديد مع تقليص إذا أنهيت الخطة بحيث يتم تسديد اإل ١١٤

المتمثلة  الخطة بخطة جديدة تقدم المنافع إستبدال إذا تم اً أو تسديدتقليصاًعلى أن إنهاء خطة ال يعتبر 
  .في جوهرها

  
 فقط لتزامعلق التقليص فقط ببعض الموظفين الذين تغطيهم الخطة أو حيث يتم تسديد جزء من اإلحيث يت ١١٥

 ةكتوارياإلشمل حصة نسبية من تكلفة الخدمة السابقة والمكاسب والخسائر ين المكسب أو الخسارة إف
الفقرة  التي تبقى غير معترف بها بموجب اإلنتقاليةومن المبالغ (غير المعترف بها في السابق 

 قبل وبعد التقليص أو اتلتزام، ويتم تحديد الحصة النسبية على أساس القيمة الحالية لإل))ب(١٥٥
 في هذه الظروف، فعلى سبيل المثال قد يكون من المناسب أكثرالتسديد، إال إذا توفر أساس معقول 

خدمة سابقة غير معترف تطبيق أي مكسب ناتج من التقليص أو التسديد لنفس الخطة الستبعاد أية تكلفة 
  .بها خاصة بنفس الخطة
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  ١١٥مثال يوضح الفقرة  
 

قوم بإيقاف قطاع عمل ولن يحصل موظفو القطاع الذي تم إيقافه على مزيد من المنافع، وهذا تقليص ت منشأة
السوق بما في ذلك أسعار الفائدة الجارية في ( الحالية ةكتوارياإل اتفتراضاإل إستخدامبدون تسديد، وب

يمة صافية حالية  منافع محددة بقإلتزام المنشأةكون على يمباشرة قبل التقليص ) واألسعار الجارية األخرى
 تراكمية غير معترف بها ةإكتواري وصافي مكاسب ٨٢٠ خطة بقيمة عادلة مقدارها أصول و١,٠٠٠مقدارها 
 بمقدار لتزاماإلنة واحدة مما زاد من صافي  قبل سللمرة األولى المعيار تتبنى قد المنشأة ت، وكان٥٠مقدارها 
، ويخفض التقليص ))ب(١٥٥ الفقرة أنظر( به على مدى خمس سنوات عترافاإل المنشأة ت، واختار١٠٠

  .٩٠٠ لتصبح ١٠٠ بمقدار لتزامصافي القيمة الحالية لإل
   

تتعلق ) ١٠٠/١,٠٠٠(% ١٠ غير المعترف بها اإلنتقالية والمبالغ ةكتوارياإلمن ضمن المكاسب والخسائر 
  -: الذي الغي من خالل التقليص، وعلى ذلك يكون أثر التقليص كما يليلتزامبذلك الجزء من اإل

                                                            
  قبل             مكسب            بعد        

   التقليص            التقليص  التقليص         
  ٩٠٠  )          ١٠٠(  ١,٠٠٠   لتزام القيمة الحالية لإلصافي

  )٨٢٠(  -    )٨٢٠(   الخطة ألصولالقيمة العادلة 
      
  ٨٠   )          ١٠٠(      ١٨٠
    

  ٤٥   )               ٥(        ٥٠   غير المعترف بها ةكتوارياإلالمكاسب 
  )٧٢(                    ٨          )٨٠( )   ٤/٥×  ١٠٠( غير المعترف بها اإلنتقاليةالمبالغ 

  
  ٥٣                 )٩٧ (       ١٥٠         بيان المركز المالي المعترف به فيلتزاماإلصافي 

  
  

 
  العرض 

  
  التقاص

  

 الخاص بخطة أخرى فقط لتزاماإل لألصل الخاص بخطة مقابل تقاص بإجراء المنشأةقوم تيجب أن  ١١٦
 -:عندما

 تحت خطة اتإلتزام فائض في خطة لتسديد ستخدام للتنفيذ قانونيا إل حق قابلللمنشأةكون ت  )أ (
 ؛ و أخرى

 على أساس الصافي أو تحقيق الفائض في خطة وتسديد اتلتزام إما تسديد اإلالمنشأةنوي ت  )ب (
  . تحت الخطة األخرى في نفس الوقتاهاتإلتزام

  
لمالية في معيار المحاسبة الدولي لمقاييس التي وضعت لألدوات ال مشابهة بالتقاصإن المقاييس الخاصة  ١١٧

  ."العرض: األدوات المالية" ٣٢
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١٢٤٦   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

  غير الجاري/ على أساس الجاريالتمييز 
 

 غير المتداولة، وال يحدد هذا المعيار ما إذا تلك المتداولة عن اتلتزامواإل األصولتميز بعض المشاريع  ١١٨
 الناتجة اتلتزامن هذه األصول واإلما هو متداول وغير متداول م التمييز بين المنشأةكان يجب على 
  .نتهاء الخدمةإمن منافع ما بعد 

  
 نتهاء الخدمة إالمكونات المالية لتكاليف منافع ما بعد 

  

 عرض تكلفة الخدمة الحالية وتكلفة الفائدة والعائد المنشأةال يحدد هذا المعيار ما إذا كان يجب على  ١١٩
  . الشامل مصروف منفرد في بيان الدخل الخطة كمكونات كبند دخل أوأصولالمتوقع على 

  
  فصاحاإل

  

 عن المعلومات التي تتيح لمستخدمي البيانات المالية تقييم طبيعة خطط منافعها فصاحعلى المنشأة اإل ١٢٠
  .المحددة واآلثار المالية للتغيرات في هذه الخطط خالل الفترة

  
  -:منافع المحددة عن المعلومات التالية حول خطط الفصاحعلى المنشأة اإل أ ١٢٠

  .ةكتواري بالمكاسب والخسائر اإلعترافسياسة المنشأة المحاسبية لإل  )أ (

 .وصف عام لنوع الخطة  )ب (

 ، المنفعة المحددة مبينة بشكل منفصللتزاممطابقة األرصدة االفتتاحية والنهائية للقيمة الحالية إل  )ج (
  -: اآلثار خالل الفترة التي تعزى لكٍل مما يلي،إذا كان ذلك منطبقاً

  ،تكلفة الخدمة الحالية )١(

 تكلفة الفائدة، )٢(

 ،مساهمات المشاركين في الخطة )٣(

 ،ةكتواريالمكاسب والخسائر اإل )٤(

التغيرات في سعر الصرف األجنبي للخطط المقاسة بعملة تختلف عن عملة العرض  )٥(
 .للمنشأة

 ،المنافع المدفوعة )٦(

 ،تكلفة الخدمة السابقة )٧(

 ،دمج منشآت األعمال )٨(

  و،Curtailmentsالتخفيضات  )٩(

 .التسويات )١٠(

 المنافع المحددة إلى مبالغ ناجمة من الخطط التي هي غير ممولة بكاملها ومبالغ لتزامتحليل إل  ) د(
 .ناجمة من خطط ممولة بكاملها أو جزئياً
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١٢٤٧   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

  

مطابقة لألرصدة االفتتاحية والنهائية للقيمة العادلة لموجودات الخطة ولألرصدة االفتتاحية ) هـ(

أ ١٠٤معترف به كأصل حسب الفقرة Reimbursement Right  حق تعويض ألي والنهائية 
  -: اآلثار خالل الفترة التي تعزى لكل مما يلي، إذا كان ذلك منطبقاً،مبينة بشكل منفصل

  ، الخطةأصولالعائد المتوقع على  )١(

 ،ةكتوارياإلالمكاسب والخسائر  )٢(

ن عملة العرض  بعملة تختلف عالتي تم قياسهاالتغيرات في سعر الصرف األجنبي للخطط  )٣(

 ،للمنشأة

 ،مساهمات صاحب العمل )٤(

 ،مساهمات المشاركين في الخطة )٥(

 ،المنافع المدفوعة )٦(

 ، ودمج منشآت األعمال )٧(

 .التسويات )٨(
 

مع ) هـ( الخطة في ألصولللقيمة العادلة ) ج( المنفعة المحددة في لتزاممطابقة القيمة الحالية إل  )و (

 -: مبينة على األقل،ماليبيان المركز ال المعترف بها اتلتزامواإل األصول

 أنظر (بيان المركز المالي غير المعترف بها في ةكتواري صافي المكاسب أو الخسائر اإل )١(

  ؛)٩٢الفقرة 

 ؛)٩٦ الفقرة أنظر (بيان المركز المالي تكلفة الخدمة السابقة غير المعترف بها في  )٢(

 ؛)ب(٥٨ أي مبلغ غير معترف به كأصل بسبب الحد في الفقرة  )٣(

حسب  ألي حق تعويض معترف به كأصل نهاية فترة إعداد التقاريرالعادلة في  القيمة  )٤(

  و؛) ذي العالقةلتزاممع وصف موجز للصلة بين حق التعويض واإل( أ ١٠٤ الفقرة

 .بيان المركز المالي المبالغ األخرى المعترف في  )٥(
 

الرئيسية التي ) لبنودا(إجمالي المصروف المعترف به في الربح أو الخسارة لكٍل مما يلي والبند   )ز (

  -:تدخل ضمنها

  ؛تكلفة الخدمة الحالية )١(

  ؛تكلفة الفائدة )٢(

  ؛ الخطةًأصولالعائد الموقع على  )٣(

  ؛أ١٠٤العائد المتوقع على أي حق تعويض معترف به كأصل حسب الفقرة  )٤(

  ؛ةكتواريالمكاسب والخسائر اإل )٥(

  ؛تكلفة الخدمة السابقة )٦(
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   و؛أثر أية تخفيضات أو تسوية )٧(

 .ب٥٨لفقرة أثر الحد في ا )٨(
  

  - : والمصروف المعترف به لكٍل مما يلي الشامل اآلخرإجمالي المبلغ المعترف به في الدخل  )ح (

  ؛ وةكتواريالمكاسب والخسائر اإل  )١(

 ).ب(٥٨ أثر الحد في الفقرة  )٢(

 في بيان الدخل والمصروف المعترف ةكتواريبالنسبة للمنشآت التي تعترف بالمكاسب والخسائر اإل  )ط (
  اآلخر المعترف بها في الدخلةكتواريأ المبلغ المتراكم للمكاسب والخسائر اإل٩٣به حسب الفقرة 

  .والمصروف المعترف به

بالنسبة لكل فئة رئيسية من موجودات الخطة والتي تشمل دون أن تكون مقتصرة على ذلك أدوات   )ي (

وجودات حقوق الملكية وأدوات الدين الذي تشكله كل فئة رئيسية في القيمة العادلة إلجمالي م

  .الخطة

  -:المبالغ الداخلة ضمن القيمة العادلة لموجودات الخطة لما يلي  )ك (

  ؛ و كل فئة لألدوات المالية للمنشأة )١(

  . أية ممتلكات تشغلها المنشأة أو الموجودات األخرى التي تستخدمها المنشأة )٢(

ي ذلك أثر  بما  ف،األصولوصف سردي لألساس المستخدم لتحديد معدل العائد الكلي المتوقع على   )ل (
  .الفئات الرئيسية لموجودات الخطة

أصل  ك وكذلك العائد الفعلي على أي حق تعويض معترف به،العائد الفعلي على موجودات الخطة  )م (
 .أ١٠٤حسب الفقرة 

، بما في ذلك ما يلي نهاية فترة إعداد التقارير الرئيسية المستخدمة في ةكتواري اإلاتفتراضاإل  )ن (
   -:حيث ينطبق ذلك

  ؛الخصمأسعار    )١(

  ؛خطة للفترات المعروضة في البيانات الماليةلل أصولمعدالت العائد المتوقعة على أية  )٢(

معدالت العائد المتوقعة للفترات المعروضة في البيانات المالية الي حق تعويض معترف به  )٣(
  أ؛١٠٤كأصل بموجب الفقرة 

غير آخر محدد في وللتغيرات في مؤشر أو مت(  في الرواتب ةالمعدالت المتوقعة للزياد )٤(
  ؛) المستقبلية في المنافعةاألحكام الرسمية أو الضمنية لخطة كأساس للزياد

  ؛ ومعدالت اتجاهات التكلفة الطبية )٥(

  . اكتورية مادية أخرى مستخدمةاتإفتراضأية  )٦(

 
على سبيل المثال كنسبة مئوية (  بشكل مطلقإكتواري إفتراض عن كل فصاح اإلالمنشأةيجب على 

  . فقط كهامش بين النسب المئوية المختلفة والمتغيرات األخرىوليس) مطلقة
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 اتجاه في معدالت مقداره نقطة مئوية واحدة إنخفاضأثر زيادة مقدارها نقطة مئوية واحدة وأثر   )س (
  -:التكلفة الطبية المفترضة على

 لما إجمالي مكونات تكلفة الخدمة الحالية وتكلفة الفائدة لصافي التكاليف الطبية  الدورية )١(
  ؛ وبعد إنتهاء الخدمة

  . المنفعة المتراكم للتكاليف الطبية لما بعد انتهاء الخدمةإلتزام )٢(

 
 وبالنسبة للخطط العاملة في  بيئة ، األخرى ثابتةاتفتراض تعتبر جميع اإلفصاحألغراض هذا اإل

لفة  في معدل اتجاه التكنخفاض هو أثر نسبة مئوية للزيادة أو اإلفصاحذات تضخم مرتفع اإل
  .الطبية المفترضة والذي له أهمية مشابهة لنقطة مئوية واحدة في  بيئة ذات تضخم منخفض

  

  -:مبالغ الفترة السنوية الحالية والفترات األربع السابقة لما يلي  )ع (

 الخطة والفائض أو العجز في ألصول المنفعة المحددة والقيمة العادلة لتزامالقيمة الحالية إل )١(
  و؛الخطة

 :برة الناشئة منتعديالت الخ )٢(
 الخطة اتإلتزامكنسبة مئوية من ) ٢(كمبلغ أو ) ١( الخطة معبر عنها إما اتإلتزام  )أ (

   و؛نهاية فترة إعداد التقاريرفي 

 الخطة في أصولكنسبة مئوية من ) ٢(كمبلغ أو ) ١( الخطة معبر عنها إما ًأصول  )ب (
   ،نهاية فترة إعداد التقارير

  

وقت ممكن تحديده فيه بشكل معقول للمساهمات التي يتوقع أفضل تقدير لصاحب العمل في أسرع   )ف (
  .فترة إعداد التقاريرأن تدفع للخطة أثناء الفترة السنوية التي تبدأ بعد 

  

ط ـوصفا عاما لنوع الخطة، ويميز هذا الوصف على سبيل المثال خط) ب( أ ١٢٠تتطلب الفقرة  ١٢١
نتهاء إ النهائية ومن الخطط الطبية ما بعد الرواتب التقاعدية المقطوعة من خطط الرواتب التقاعدية

  .الخدمة، وال يطلب مزيد من التفاصيل
  

ات متضمنة اإلجمالي فصاحإل من خطة منافع محددة واحدة يمكن إجراء اأكثر المنشأةعندما يكون لدى  ١٢٢
 وقد يكون من المفيد تمييز ، فائدةأكثرنها أبشكل منفصل في كل خطة أو في مجموعات تعتبر 

  -:عات حسب المقاييس كما يليالمجمو
  

   أو ؛الموقع الجغرافي للخطط، مثال ذلك بتمييز الخطط المحلية من الخطط األجنبية  )أ (
  

ما إذا كانت الخطط خاضعة لمخاطر مادية مختلفة، مثال ذلك بتمييز خطط الرواتب التقاعدية   )ب (
  .نتهاء الخدمةإالمقطوعة من خطط الرواتب التقاعدية النهائية ومن الخطط الطبية ما بعد 

  

نه يتم تقديم هذه إات على أساس اإلجمالي لمجموعة خطط فإفصاح بإجراء المنشأةقوم تعندما 
  .ات على شكل معدالت موزونة أو ذات نطاقات ضيقة نسبياًفصاحإلا
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ات إضافية بشأن خطط المنافع المحددة ألصحاب العمل المتعددين التي تعامل إفصاح) ٣٠(تتطلب الفقرة  ١٢٣
  .و أنها خطط مساهمات محددةكما ل

  

 -: عن معلومات بشأنفصاح باإلالمنشأةقوم تأن  ٢٤حيث يتطلب معيار المحاسبة الدولي  ١٢٤
  

 ؛ ونتهاء الخدمةإعمليات األطراف ذات العالقة مع خطط منافع ما بعد   )أ (
  

  .نتهاء الخدمة لموظفي اإلدارة الرئيسيينإمنافع ما بعد   )ب (
  

 عن معلومات حول البنود المحتملة فصاح باإلالمنشأةقوم ت ٣٧ حيث يتطلب معيار المحاسبة الدولي ١٢٥
 .نتهاء الخدمةإ المنافع ما بعد اتإلتزامالناتجة من 

  

 منافع الموظفين األخرى طويلة األجل  
  

  -:تشمل منافع الموظفين األخرى طويلة األجل ما يلي على سبيل المثال ١٢٦

  ؛مة الطويلة أو التفرغحاالت الغياب طويلة األجل المعوضة مثل إجازة الخد  )أ (

  ؛حتفاالت بالمناسبات أو منافع الخدمة طويلة األجل األخرىإلمنافع ا  )ب (

  ؛ األجلةمنافع العجز طويل  )ج (

 نهاية الفترة التي يقوم من أكثر أو شهراً عشر إثنيالمشاركة في األرباح والمكافآت المستحقة بعد   )د (
  ؛ وخاللها الموظف بتقديم الخدمة

  . نهاية الفترة التي يتم الحصول عليه فيهامن أكثرالمدفوع بعد ثالثة شهور أو  التعويض المؤجل  ) هـ(

  

ال يكون قياس منافع الموظفين األخرى طويلة األجل عادة خاضعاً لنفس الدرجة من عدم التأكد مثل  ١٢٧
نتهاء الخدمة، عالوة على ذلك قلما يتسبب إدخال منافع الموظفين األخرى طويلة إقياس منافع ما بعد 

 األجل أو التغيرات فيها في مبلغ مادي لتكلفة الخدمة السابقة، ولهذه األسباب يتطلب هذا المعيار أسلوباً
مبسطا لمحاسبة منافع الموظفين األخرى طويلة األجل، ويختلف هذا األسلوب عن المحاسبة المطلوبة 

   -:نتهاء الخدمة كما يليإلمنافع الموظفين ما بعد 
  

   و؛"نطاق" وال يتم تطبيق أي فوراً ةكتوارياإلسب والخسائر  بالمكاعترافاإليتم   )أ (

  .فوراً بتكلفة الخدمة السابقة بكاملها عترافاإليتم   )ب (
  

  والقياس عترافاإل
  

 لمنافع الموظفين األخرى طويلة األجل صافي إجمالي المبالغ إلتزامكيجب أن يكون المبلغ المعترف به  ١٢٨
 -:التالية

  ؛)٦٤ الفقرة أنظر (نهاية فترة إعداد التقاريرنافع المحددة في  الملتزامالقيمة الحالية اإل  )أ (
  

التي ) ن وجدتإ( الخطة ألصول نهاية فترة إعداد التقارير من ذلك القيمة العادلة في يطرح  )ب (
  ).١٠٤-١٠٢ الفقرات أنظر(ات مباشرة لتزامسيتم منها تسديد اإل

  
 ويجب .٦١ و٥٤ الفقرتين إستثناء ب٩١- ٤٩جب على المنشأة تطبيق الفقرات ي لتزاماإلند قياس ع

  . بأي حق تعويض وقياسهعترافأ عند اإل١٠٤على المنشأة تطبيق الفقرة 
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 بصافي إجمالي المبالغ عترافإلبالنسبة لمنافع الموظفين األخرى طويلة األجل يجب على المنشأة ا ١٢٩
 الذي يتطلب فيه معيار  إلى الحدإستثناءب، )٥٨مع مراعاة الفقرة (التالية على أنها مصروف أو دخل 

 -:محاسبة دولي آخر أو يسمح بإدخالها في تكلفة األصل
  

  ؛)٩١-٦٣ الفقرات أنظر(تكلفة الخدمة الحالية   )أ (

 ؛ )٨٢ الفقرة أنظر(تكلفة الفائدة   )ب (

تم   وفي حالة أي حق تعويض).١٠٧- ١٠٥ الفقرات أنظر( أية خطة أصولالعائد المتوقع على   )ج (
  ؛)أ١٠٤ة  الفقرأنظر(اإلعترف به كأصل 

  ؛فوراً بها عتراف  التي يجب اإلةكتواريالمكاسب والخسائر اإل  )د (

  ؛ وفوراً بها عترافتكلفة الخدمة السابقة التي يجب اإل  ) هـ( 

  ).١١٠- ١٠٩ الفقرتين أنظر( أثر أية تقليصات أو تسديدات    )و (

  

ذا كان مستوى أحد أشكال منافع الموظفين األخرى طويلة األجل هي منفعة العجز طويل األجل، وإ  ١٣٠
 أن إحتمال لتزامإل عندما يتم تقديم الخدمة، ويعكس قياس ذلك اإلتزامالمنفعة على طول فترة الخدمة ينشأ 

ن يتم مرور الفترة الزمنية التي يتوقع إجراء الدفع عنها، وإذا كان مستوى المنفعة هو أيطلب الدفع و
 بالتكلفة عترافت الخدمة فإنه يتم اإلنفسه بالنسبة ألي موظف مصاب بالعجز بغض النظر عن سنوا
  .المتوقعة لهذه المنافع عندما يقع حدث يتسبب في عجز طويل األجل

  

   فصاحاإل
  

ات محددة بشأن منافع الموظفين األخرى طويلة األجل فقد إفصاحلمعيار ال يتطلب ابالرغم من أن هذا   ١٣١
لمثال حيث يكون المصروف الناجم من ات، على سبيل اإفصاحتتطلب معايير المحاسبة الدولية األخرى 

، وحيث يتطلب معيار المحاسبة ١يتفق مع معيار التدقيق الدولي  فصاحإل ويحتاج  مادياً هذه المنافع 
موظفي ل عن المعلومات حول منافع الموظفين األخرى طويلة األجل فصاحقوم المنشأة  باإلت ٢٤ الدولي
  . الرئيسييناإلدارة

 
  منافع نهاية الخدمة 

  

يتناول هذا المعيار منافع نهاية الخدمة بشكل منفصل عن منافع الموظفين األخرى ألن الحدث المتسبب   ١٣٢
  . هو إنتهاء خدمة الموظفين وليس خدمتهم نفسهالتزامإلفي ا

  

   عترافاإل
كون ت ومصروف وذلك فقط عندما إلتزام بمنافع نهاية الخدمة على أنها عترافيجب على المنشأة اإل ١٣٣

 -:بشكل ظاهر بما يلية  ملتزمالمنشأة
  

  ؛ أوإنهاء خدمة موظف أو مجموعة موظفين قبل تاريخ التقاعد العادي  )أ (

 . بشكل طوعيلعملاتشجيع ترك من خالله تقديم منافع نهاية الخدمة نتيجة لعرض يتم   )ب (
  

ء  خطة رسمية مفصلة إلنهاللمنشأة بشكل ظاهر بإنهاء الخدمة فقط عندما يكون ةكون المنشأة ملتزمت ١٣٤
 -:نسحاب، ويجب أن تشمل الخطة المفصلة ما يلي كحد أدنيإل فعلي باإحتمالالخدمة وال يوجد 
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  ؛موقع وعمل الموظفين الذين سيتم إنهاء خدماتهم وعددهم التقريبي  )أ (

   و؛منافع نهاية الخدمة لكل فئة أو عمل وظيفي  )ب (

ن يبدأ التنفيذ في أسرع وقت ممكن، كما يجب أن أالوقت الذي سيتم به تنفيذ الخطة، ويجب   )ج (
إجراء تغييرات مادية تكون الفترة الزمنية إلكمال اإلنجاز ليست طويلة بالقدر الذي يحتمل خالله 

  .في الخطة
  

 أخرى مع إتفاقيات تعاقدية أو إتفاقيات بموجب تشريع أو بموجب ة ملتزمالمنشأةكون تمن الممكن أن  ١٣٥
 على ممارسة األعمال أو العرف أو الرغبة أن بناءاً ضمني إلتزامالموظفين أو ممثليهم أو بموجب 

للموظفين عندما تنهى خدماتهم وهذه ) أخرىأو توفير منافع (يتصرف بشكل عادل إلجراء دفعات 

الدفعات هي منافع نهاية الخدمة، وعادة تكون منافع نهاية الخدمة على شكل مبلغ مقطوع، ولكنها تشمل 

  - :في بعض األحيان ما يلي
  

 الخدمة إما بشكل غير مباشر أو من خالل إنتهاءبعد ما تحسين منافع التقاعد أو المنافع األخرى   )أ (
  ؛ و  موظفين أو بشكل مباشرخطة منافع

ية إقتصادالراتب حتى نهاية فترة أخطار محددة إذا لم يقم الموظف بتقديم خدمة أخرى توفر منافع   )ب (
  .للمنشأة

مع (تستحق بعض منافع الموظفين بغض النظر عن سبب ترك الموظف للخدمة، ودفع هذه المنافع مؤكد   ١٣٦
إال أن توقيت دفعها غير مؤكد، بالرغم ) لبات الخدمةمراعاة أية متطلبات استحقاق أو حد أدنى من متط

 إنتهاءبعد ما منافع فعلياً تصف  إال أنها أ "بتعويضات نهاية الخدمة"من أن هذه توصف في بعض البلدان 

بعض المشاريع يقدم  وهذا األساس محاسبياً على المنشأة عاملها ت، ووليس منافع نهاية الخدمةالخدمة 

بعد ما في جوهرها منفعة ( على طلب الموظف بناءاًي ختيارإلقابل ترك الخدمة امستوى من المنافع م

 على طلب المنشأة، والمنفعة اإلضافية بناءاًي ختيارإلقل من المنافع ترك الخدمة اأ)  الخدمةإنتهاء
  .ي هي منفعة نهاية خدمةختيارإلالمستحقة على ترك الخدمة ا

  

  . على أنها مصروففوراًبها اإلعتراف ية مستقبلية ويتم إقتصادمنافع  للمنشأةال توفر منافع نهاية الخدمة  ١٣٧

  

 لتخفيض منافع ي إجراء محاسبأيضاً المنشأة  بمنافع نهاية الخدمة يجب على المنشأة عترف تحيث  ١٣٨

  ).١٠٩ الفقرة أنظر(التقاعد أو منافع الموظفين األخرى 
  

 القياس 
  

 يجب خصمها بعد فترة إعداد التقارير شهراً إثني عشرحيث تستحق منافع نهاية الخدمة بعد أكثر من  ١٣٩
  .٧٨ سعر الخصم المحدد في الفقرة إستخدامب

  
ن يكون قياس منافع أي يجب ختيارإلا لتشجيع ترك الخدمة من المنشأةيقدم في حالة العرض الذي  ١٤٠

  . على عدد الموظفين الذين يتوقع قبولهم للعرضبناءاًنهاية الخدمة 
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 اإلفصاح 
  

 لمنافع نهاية الخدمة، عرضاً حيث يكون هناك عدم تأكد بشأن عدد الموظفين الذين سيقبلون إحتمالينشأ  ١٤١
باإلفصاح عن المعلومات الخاصة بالبند المنشأة قوم ت، ٣٧وحسبما يتطلب معيار المحاسبة الدولي 

  . حدوث خسارة بعيداًإحتمالذا كان المحتمل إال إ
  
باإلفصاح عن طبيعة ومبلغ المصروف إذا كان المنشأة قوم ت  ٨ي حسبما يتطلب معيار المحاسبة الدول ١٤٢

  .جل أن يمتثل لهذا المتطلبأ، وقد ينجم عن منافع نهاية الخدمة مصروف يجب اإلفصاح عنه من مادياً
  

 باإلفصاح عن منافع نهاية الخدمة لكبار موظفي المنشأةقوم ت أن ٢٤حيث يتطلب معيار المحاسبة الدولي  ١٤٣
 .اإلدارة

  

                 ]تم إلغائها[    ١٥٢-١٤٤
  

 نتقالية إأحكام 
  

هذا للمرة األولى  المنشأة طبق تة لخطط المنافع المحدد، وعندما اإلنتقالييحدد هذا الجزء المعالجة  ١٥٣
 التغيرات ،السياسات المحاسبية"  ٨قوم بتطبيق معيار المحاسبة الدولي تالمعيار لمنافع الموظفين األخرى 

  ." ت المحاسبية واألخطاءفي التقديرا
  
نتقالي لخطط المنافع المحددة إل اهاإلتزامتحديد المنشأة  يجب على للمرة األولىعند تطبيق هذا المعيار  ١٥٤

 -:في ذلك التاريخ على أنها
  

 ؛في تاريخ تطبيق المعيار) ٦٤ الفقرة أنظر (لتزاملإلالقيمة الحالية   )أ (
  

التي سيتم منها ) إن وجدت( الخطة ألصول المعيار  من ذلك القيمة العادلة في تاريخ تطبيقيطرح  )ب (
 ؛ )١٠٤-١٠٢ الفقرات أنظر(ات بشكل مباشر لتزاماإلتسديد 

  

  .٩٦بها في فترات الحقة بموجب الفقرة اإلعتراف  أية تكلفة خدمة سابقة يجب أيضاً يطرح  )ج (
  
فس التاريخ بموجب به في ناإلعتراف  الذي كان سيتم لتزاماإلكثر من أنتقالي إل التزاماإلإذا كان  ١٥٥

عتراف إل غير قابل للتغير لإختيارإجراء المنشأة  يجب على فإنه للمنشأةالسياسة المحاسبية السابقة 
 -:٥٤ها الخاص بالمنافع المحددة بموجب الفقرة إلتزامبتلك الزيادة كجزء من 

  

 .٨ بموجب معيار المحاسبة الدولي فوراً  )أ (
  

 فترة تصل إلى خمس سنوات من تاريخ تطبيق كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى  )ب (
 -: ما يليا يجب عليهفإنه) ب(البند المنشأة  تإختارالمعيار، وإذا 

  

 ؛في بيان المركز الماليصل معترف به أعند قياس أي ) ب(٥٨تطبيق الحد المبين في الفقرة  )١(
  

 اً يبقى غير معترف مبلغ الزيادة الذي)١(:  عما يلينهاية فترة إعداد التقاريراإلفصاح في كل  )٢(
 ؛ المبلغ المعترف به في الفترة الحالية)٢(وبه، 

  

) ولكن ليس تكلفة الخدمة السابقة السالبة( الالحقة ةكتوارياإلبالمكاسب اإلعتراف الحد من  )٣(
 فإنه ٩٣ ،٩٢ بموجب الفقرتين إكتواريبمكسب اإلعتراف كما يأتي الحقا، وإذا كان سيتم 

 فقط إلى الحد الذي تزيد به المكاسب كتواريإلذلك المكسب اباإلعتراف المنشأة يجب على 
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عن الجزء ) كتواريإلبذلك المكسب ااإلعتراف قبل ( المتراكمة غير المعترف بها ةكتوارياإل
 ؛ ونتقاليإل التزاملإلر المعترف به غي

  

ارة  خسأو نتقالي غير المعترف به في تحديد أي مكسب إل التزاماإلإدخال الجزء المتعلق من  )٤(
  .الحقة عند التسديد أو التقليص

  

به في نفس التاريخ بموجب اإلعتراف  الذي كان سيتم لتزاماإلقل من أاإلنتقالي  لتزاماإلإذا كان 
 في الحال نخفاضبذلك اإلاإلعتراف  المنشأة  فإنه يجب على منشأةالسياسة المحاسبية السابقة لل
  .٨بموجب معيار المحاسبة الدولي 

  

 التغير في السياسة المحاسبية كافة المكاسب والخسائر أثر األولي لهذا المعيار يشمل عند التطبيق ١٥٦
محدد في الفقرة ال% ١٠البالغ " النطاق"التي نشأت في فترات سابقة حتى ولو كانت ضمن ة كتوارياإل
٩٢ .  

  
   ١٥٦-١٥٤مثال يوضح الفقرات   

  
  

طبق ت و١٠٠ منافع التقاعد مقداره إلتزامعلى ما  لمنشأة بيان المركز الماليشمل ي ١٩٩٨ ديسمبر ٣١في 
 ١,٣٠٠ بموجب المعيار لتزام عندما تبلغ القيمة الحالية لإل١٩٩٩ يناير ١ من إبتداء المعيار المنشأة 

 الرواتب قامت بتحسين قد المنشأة  ت كان١٩٩٣يناير  ١، وفي ١,٠٠٠ الخطة ألصوليمة العادلة والق
 ١٠: اإلستحقاق، ومعدل الفترة المتبقية في ذلك التاريخ حتى ١٦٠ :ير المستحقةتكلفة المنافع غ(التقاعدية 
  ).سنوات

  

  -: كما يلياإلنتقالي  ثراأل
  

  ١,٣٠٠               لتزامإلالقيمة الحالية ل
  )١,٠٠٠(              الخطة ألصولالقيمة العادلة 

          بها اإلعتراف تكلفة الخدمة السابقة التي سيتم : يطرح
  )٦٤(            )  ٤/١٠ x ١٦٠(الالحقة في الفترات 

  

  ٢٣٦                    اإلنتقالي  لتزاماإل
  ١٠٠               به اإلعتراف  الذي تم لتزاماإل

  

  ١٣٦                   لتزاماإلالزيادة في 
 

ما في الحال أو على مدى فترة تصل إلى خمس  إ١٣٦بالزيادة البالغة اإلعتراف  المنشأةختار تقد 
  .غير قابل للتغيير ختيارإلسنوات، وا

 

 الخطة ألصول والقيمة العادلة ١,٤٠٠ بموجب المعيار لتزام القيمة الحالية لإل١٩٩٩ ديسمبر ٣١في 
، وكان ١٢٠التراكمية غير المعترف بها منذ تاريخ تبني المعيار ة كتوارياإل وصافي المكاسب ١,٠٥٠

 المنشأة  تلخطة ثمانية سنوات، وقد طبقاركين في تالمعدل المتوقع لعمر العمل المتبقي للموظفين المش
  .٩٣كما تسمح بها الفقرة  فوراً ة كتوارياإلالمكاسب والخسائر بجميع اإلعتراف سياسة 

  -:كما يلي) ٢)(ب (١٥٥ الحد المذكور في الفقرة أثرفيما يلي 
  

  ١٢٠          ة غير المتحققه كتواريصافي المكاسب اإل
  )١٠٩(      )٤/٥ × ١٣٦ (اإلنتقالي  لتزاماإلالجزء غير المعترف به من 

     

  ١١     ) ٢) (ب (١٥٥الفقرة (به اإلعتراف الحد األعلى من المكسب الذي سيتم 
 

 



  ١٩  المحاسبة الدوليمعيار

  

١٢٥٥   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

 تاريخ النفاذ 
  

 يناير ١يصبح معيار المحاسبة الدولي هذا نافذ المفعول للبيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ في  ١٥٧
، وتشجع لجنة معايير ج١٥٩-١٥٩هو محدد في الفقرة ما  بإستثناء . أو بعد هذا التاريخ١٩٩٩

 بتطبيق هذا المعيار على تكاليف منافع التقاعد المنشأة  ت قامإذاالمحاسبة الدولية على التطبيق االبكر، و
 االفصاح عن المنشأة فإنه يجب على ١٩٩٩ يناير ١للبيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ قبل 

، المعتمد في "الموظفين منافع" ١٩ بتطبيق هذا المعيار بدال من معيار المحاسبة الدولية تم قاانهأحقيقة 
 .١٩٩٣عام 

  
 .١٩٩٣المعتمد في عام  "منافع الموظفين" ١٩يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي   ١٥٨
  
 أو ٢٠٠١ يناير ١بدأ في  التي تغطي الفترات التي ت*يصبح ما يلي نافذ المفعول للبيانات المالية السنوية ١٥٩

 -:بعد هذا التاريخ
  

 المحتفظ بها في باألصول والتعريفات الخاصة ٧ الخطة في الفقرة ألصولالتعريف المعدل   )أ (
 صندوق منافع موظفين طويل األجل وبوليصة التأمين المؤهلة؛ و

  

 واإلفصاحات ذات ١٢٩ و١٢٨أ، ١٠٤والقياس للتعويضات في الفقرات اإلعتراف متطلبات   )ب (
 .)ن( أ ١٢٠و ) م (أ١٢٠، )٤) (و (١٢٠، )٤( و)أ (١٢٠العالقة في الفقرات 

  

 التطبيق األبكر على البيانات المالية أثرتشجع لجنة معايير المحاسبة الدولية على التطبيق األبكر، وإذا 

  . اإلفصاح عن هذه الحقيقةالمنشأة فإنه يجب على 
  
 المفعول للبيانات المالية السنوية التي تغطي فترات تنتهي في أو            نافذ أ٥٨لتعديل الوارد في الفقرة     يصبح ا     أ١٥٩

وإذا كان التطبيق المبكر يؤثر على البيانـات        .  التطبيق المبكر لهذا المعيار    يفضل. ٢٠٠٢ مايو ٣١بعد  

  .المالية، فينبغي على المنشأة أن تفصح عن تلك الحقيقة
  
 للفترات السنوية التي تبدأ ١٢١-١٢٠ و٦١ ،ب٣٤-٣٤ ،أ٣٢ات ب  على المنشأة تطبيق التعديالت في الفقر١٥٩

 ١ وإذا طبقت المنشأة هذه التعديالت لفترة تبدأ قبل ، ويشجع التطبيق األبكر، أو بعد ذلك٢٠٠٦في يناير 
  . فإن عليها اإلفصاح عن هذه الحقيقة٢٠٠٦يناير 

  
 أو ٢٠٠٤ ديسمبر ١٦لسنوية التي تنتهي في د للفترات ا٩٣-أ٩٣ الخيار في الفقرات إستخدامج  من الممكن ١٥٩

 أن تطبق ٢٠٠٦  يناير ١التي تستخدم الخيار للفترات السنوية التي تبدأ قبل   وعلى المنشأة،بعد ذلك
  .١٢١-١٢٠ و٦١ ،ب٣٤-٣٤ ،أ٣٢كذلك التعديالت في الفقرات 

  
س التغييرات المحددة في  عندما تغير المنشأة سياستها المحاسبية لتعك٨ينطبق معيار المحاسبة الدولي  ١٦٠

 ٨ رجعي حسبما يتطلب معيار المحاسبة الدولي أثر وعند تطبيق هذه السياسات ب،ج١٥٩-١٥٩الفقرات 
 فيما عدا ،فإن على المنشأة معاملة هذه التغييرات كما لو أنها طبقت في نفس الوقت مثل بقية هذا المعيار

حيث يتم تحديد المبالغ لكل فترة ) ع(أ ١٢٠ا الفقرة أنه يمكن للمنشأة اإلفصاح عن المبالغ التي تتطلبه
 للمرة األولى مستقبلي من أول فترة سنوية معروضة في البيانات المالية تطبق فيها المنشأة أثرب

  .أ١٢٠التعديالت في الفقرة 

                                                 
. ١٩٩٨ريخ النفاذ المتبناه في عام تمشياً مع نص أكثر وضوحاً لكتابة توا" البيانات المالية السنوية "  إلى ١٥٩تشير الفقرة    *

  ".القوائم المالية"  التي تشير الى ١٥٧الفقرة 
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١٢٥٦   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

المصطلحات المستخدمة في المعايير ) ٢٠٠٧كما تم تعديله في عام  (١عدل معيار المحاسبة الدولي  ١٦١
. أ١٢٠و) مثال (١٠٦ب و٩٣-أ٩٣وإضافة لذلك، عدل المعيار الفقرات . ولية إلعداد التقارير الماليةالد

 أو بعد ٢٠٠٩ يناير ١ويجب على المنشأة تطبيق هذه التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في 
لفترة سابقة، ) ٢٠٠٧كما تم تعديله في عام  (١وإذا قامت المنشأة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي . ذلك

  . فينبغي تطبيق التعديالت على تلك الفترة السابقة
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١٢٥٧   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

   أملحق 
  

  توضيحيمثال 
  
  

  .هذا المعيار من جزءاًهذا المثال إيضاحي فقط، وال يشكل 
  

 وهذه .يان آثار العمليات المبينة أدناه لبتم إستخالص هذا الملحق من بيان الدخل الشامل وبيان المركز المالي
  .تفق بالضرورة مع كافة متطلبات اإلفصاح والعرض لمعايير المحاسبة الدولية األخرىتطفات ال المقت

  

 معلومات خلفية 
  

ن جميع أالمعلومات التالية معطاة بشأن خطة منافع محددة ممولة، وإلبقاء حسابات الفائدة سهلة يفترض 

 الخطة ألصول والقيمة العادلة لتزامة لإلقد كانت كل من القيمة الحاليالعمليات ستحدث في نهاية السنة، و

في ذلك التاريخ التراكمية غير المعترف بها ة كتوارياإل، وكان صافي المكاسب ٢٠×١ يناير ١ في ١,٠٠٠

١٤٠.  

    ٢٠×٣   ٢٠×٢   ٢٠×١   
  

  %٨,٠  %٩,٠  % ١٠,٠  سعر الخصم في بداية السنة 

  %١٠,٣  %١١,١  %١٢,٠    الخطة في بداية السنة أصول معدل العائد المتوقع على 

  ١٥٠    ١٤٠  ١٣٠  تكلفة الخدمة الحالية 

    ١٩٠    ١٨٠  ١٥٠  المنافع المدفوعة 
  ١١٠    ١٠٠  ٩٠  المساهمات المدفوعة 

  ١,٢٩٥    ١,١٩٧  ١,١٤١   ديسمبر٣١ في لتزامالقيمة الحالية لإل

  ١,٠٩٣    ١,١٠٩  ١,٠٩٢   ديسمبر ٣١ الخطة في ألصولالقيمة العادلة 

  ١٠    ١٠  ١٠  )سنوات(بقية للموظفين معدل األعمار العاملة المت

  
 ١ وكانت القيمة الحالية في ٢٠×٢ يناير ١ من إبتداء تم تعديل الخطة لتوفير منافع إضافية ٢٠×٢في عام 

 ٣٠ للمنافع المستحقة و٥٠ ما مقداره ٢٠×٢ يناير ١ للمنافع اإلضافية لخدمة الموظفين قبل ٢٠×٢يناير 

ن تصبح المنافع غير ألى إن معدل الفترة أ قدرت المنشأة ٢٠×٢ يناير ١للمنافع غير المستحقة، وفي 
بتكلفة الخدمة السابقة الناجمة عن المنافع اإلعتراف  ثالث سنوات، وعلى ذلك يتم هوالمستحقة مستحقة 

 بتكلفة فوراًاإلعتراف اإلضافية غير المستحقة على أساس القسط الثابت على مدى ثالث سنوات، ويتم 

، وقد تبنت المنشأة سياسة ) من المعايير٩٦فقرة (ة الناجمة من المنافع اإلضافية المستحقة الخدمة السابق
  .٩٣لحد األدنى من متطلبات الفقرة  بموجب اة كتوارياإلبالمكاسب والخسائر اإلعتراف 
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  الخطة ألصول وفي القيمة العادلة لتزامالتغيرات في القيمة الحالية لإل
 
  

 إستخدام الخطة وألصول وفي القيمة العادلة لتزامص التغيرات في القيمة الحالية لإليالخطوة األولى هي تلخ

  : للفترة، وهي كما يلي ة كتوارياإلذلك لتحديد مبلغ المكاسب أو الخسائر 

  
    ٢٠×٣   ٢٠×٢   ٢٠×١  

  

  ١,١٩٧  ١,١٤١    ١,٠٠٠  يناير ١  فيلتزامإلالقيمة الحالية ل

  ٩٦  ١٠٣  ١٠٠  تكلفة الفائدة

١٥٠  ١٤٠  ١٣٠  لخدمة الحاليةتكلفة ا

    

  -  ٣٠  -  المنافع غير المستحقة-تكلفة الخدمة السابقة

  -  ٥٠  -   المنافع المستحقة -تكلفة الخدمة السابقة
  )١٩٠(  )١٨٠(  )١٥٠(  المنافع المدفوعة

  لتزاماإل من ة كتوارياإل )الخسارة(المكسب 

  ٤٢  )٨٧(  ٦١  )الرقم الموازن ( 

  ١,٢٩٥  ١,١٩٧  ١,١٤١   ديسمبر ٣١ في لتزامإلالقيمة الحالية ل

  

  ١,١٠٩  ١,٠٩٢  ١,٠٠٠  يناير ١  في الخطةألصولالقيمة العادلة 

  ١١٤  ١٢١  ١٢٠   الخطة أصولالعائد المتوقع على 

١١٠  ١٠٠  ٩٠  المساهمات 

    

  )١٩٠(  )١٨٠(  )١٥٠(  المنافع المدفوعة 

   أصولمن ة كتوارياإل )الخسارة(المكسب 

  )٥٠(  )٢٤(  ٣٢  )الرقم الموازن ( الخطة 

  ١,٠٩٣  ١,١٠٩  ١,٠٩٢   ديسمبر٣١في لخطة ألصول االقيمة العادلة 
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١٢٥٩   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

  " النطاق"حدود 
  

التراكمية غير ة كتوارياإلالخطوة التالية هي تحديد حدود النطاق، وبعد ذلك مقارنتها مع المكاسب والخسائر 

به في الفترة التالية، عتراف اإل الذي سيتم ةكتوارياإلالمعترف بها من اجل تحديد صافي المكسب أو الخسارة 

  - :حسب األعلى مما يلي" النطاق" من المعيار حددت حدود ٩٢وبموجب الفقرة 
  

  ؛ و الخطةأصول قبل خصم لتزامإلمن القيمة الحالية ل% ١٠  )أ (
  

  . خطةأصولمن القيمة العادلة ألية % ١٠  )ب (
  

  :المعترف بها كتوراية المعترف بها وغير إلفيما يلي هذه الحدود والمكاسب والخسائر ا

  
   ٢٠×٣   ٢٠×٢   ٢٠×١  

   غير المعترف ة كتوارياإل) الخسائر(صافي المكاسب 

  ١٧٠  ١٠٧  ١٤٠   يناير ١بها في 

  ١٢٠  ١١٤  ١٠٠   يناير ١في " النطاق"حدود 

  ٥٠  -  ٤٠  ) أ(الزيادة 

  

  ١٠  ١٠  ١٠  ) ب)(بالسنوات(معدل  األعمار العاملة المتبقية 

  اإلعتراف التي سيتم  ة كتوارياإل) الخسارة(المكسب 

  ٥  -  ٤  ) ب/أ(بها 

   غير المعترف بها ة كتوارياإل) الخسائر(المكاسب 

  ١٧٠  ١٠٧  ١٤٠   يناير ١في 

  )٤٢(  ٨٧  )٦١(   لتزاماإل- للسنةة كتوارياإل) الخسارة(المكسب 

)٥٠(  )٢٤(  ٣٢   الخطةأصول- للسنةة كتوارياإل) الخسارة(المكسب 

    

  ٧٨   ١٧٠  ١١١  المجموع الفرعي 
  )٥(   -  )٤(  المعترف بها ة كتوارياإلالخسارة ) المكسب(

    غير المعترف ة كتوارياإل )الخسائر(المكاسب 

  ٧٣   ١٧٠  ١٠٧   ديسمبر ٣١بها في 
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   والتحليالت المتعلقة بها الخسارةأو والربح  بيان المركز الماليالمبالغ المعترف بها في 
  

 والربح والخسارة بيان المركز الماليبها في اإلعتراف الخطوة األخيرة هي تحديد المبالغ التي سيتم 

 وقد تم  من المعيار)م( و)ز(، )و(أ ١٢٠والتحليالت المتعلقة بها التي سيتم اإلفصاح عنها بموجب الفقرات 

التغيرات " في الجزء من هذا الملحق هـ ،ج) أ(١٢٠إعطاء التحليالت التي يطلب اإلفصاح عنها حسب الفقرة 

   -:، وهي كما يلي: وهي كما يلي،" الخطةصول وفي القيمة العادلة أللتزاملحالية لإلفي القيمة ا

  

    ٢٠×٣    ٢٠×٢    ٢٠×١   
  

  ١,٢٩٥  ١,١٩٧  ١,١٤١   لتزامالقيمة الحالية لإل

  )١,٠٩٣(  )١,١٠٩(  )١,٠٩٢(   الخطة ألصولالقيمة العادلة 

   ٢٠٢  ٨٨  ٤٩  

  ٧٣  ١٧٠  ١٠٧   غير المعترف بهاةكتوارياإل )الخسائر(المكاسب 

  –تكلفة الخدمة السابقة غير المعترف بها 

  )١٠(  )٢٠(  -  المنافع غير المستحقة 

  

  ٢٦٥  ٢٣٨  ١٥٦  الميزانية العمومية كما هي ظاهرة في اتلتزاماإل
    

  ١٥٠  ١٤٠  ١٣٠  تكلفة الخدمة الحالية 
  ٩٦  ١٠٣  ١٠٠  تكلفة الفائدة 

  )١١٤(  )١٢١(  )١٢٠(   الخطةأصولالعائد المتوقع على 

  )٥(  -  )٤(  الخسارة المعترف بها في السنة) المكسب(افي ص

    ١٠  ١٠  -  المنافع غير المستحقة  - تكلفة الخدمة السابقة

    -  ٥٠  -   المنافع المستحقة - تكلفة الخدمة السابقة
  

  ١٣٧  ١٨٢  ١٠٦  الربح والخسارة كما يظهرها بيان المصروفات 
  

  العائد الفعلي على خطة األصول
        

  ١١٤  ١٢١  ١٢٠   الخطة أصولمتوقع على العائد ال

  )٥٠(  )٢٤(  ٣٢   الخطةأصول من ة كتوارياإل) الخسارة(المكسب 

   ٦٤   ٩٧   ١٥٢   الخطة            أصولالعائد الفعلي على 
  

  

  .ستعاضاتإلج الخاصة بعرض ا-أ١٠٤ المثال التوضيحي للفقرات أنظر: مالحظة
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١٢٦١   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

   بملحق 
  

  فصاحات إيضاحية إ
  
  

، وغرض الملحق إيضاح تطبيق المعايير للمساعدة هذا المعيار من جزءاًإيضاحي فقط وال يشكل هذا الملحق 
فصاحات المطلوبة في إلفي إيضاح معناها، وتبين مقتطفات من إيضاحات البيانات المالية كيف يمكن تجميع ا

تفق هذه المقتطفات حالة مجموعة كبيرة متعددة الجنسيات توفر مجموعة منوعة من منافع الموظفين، وال ت
لمعايير المحاسبة الدولية، وبشكل خاص ال وا١٩ معيار المحاسبة الدولي بالضرورة مع متطلبات عرض

  -:توضح اإلفصاح عما يلي
  

، "  الماليةعرض البيانات" ١ معيار المحاسبة الدولي أنظر(السياسات المحاسبية لمنافع الموظفين   )أ (
اح السياسة المحاسبية للمنشأة ن يشمل هذا اإلفصأيار يجب  من هذا المع أ)أ (١٢٠وبموجب الفقرة 

 .ةكتوارياإلعتراف بالمكاسب والخسائر لإل
  )).ب(أ ١٢٠الفقرة (وصف عام لنوع الخطة   )ب (

  )).ب(أ ١٢٠الفقرة  ( األصولوصف سردي لألساس المستخدم لتحديد معدل العائد المتوقع على   )ج (

اإلفصاح " ٢٤ معيار المحاسبة الدولي أنظر(ي اإلدارة منافع الموظفين الممنوحة للمدراء وكبار موظف  )د (
 )." عن األطراف ذات العالقة

  ).األسهم الدفع على أساس ٢  معيار إعداد التقارير الماليةأنظر(منافع الموظفين على أساس المشاركة ) هـ (
  

   منافع الموظفين اتإلتزام
  -: الماليبيان المركزبها في اإلعتراف فيما يلي المبالغ التي يتم 

  

  المنافع الطبية     خطط منافع    
   الخدمة إنتهاءبعد ما         التقاعد المحددة     
      ٢٠×١    ٢٠×٢    ٢٠×١    ٢٠×٢  
  

  -     -      ١٧,٤٠٠  ٢٠,٣٠٠   الممولة اتلتزامالقيمة الحالية لإل
  -     -      ٢٨٠,١٧  ٤٢٠,١٨   الخطة ألصولالقيمة العادلة 

   ١٢٠  ١,٨٨٠      -     -  
  ٦,٤٠٥   ٧,٣٣٧  ١,٠٠٠  ٢,٠٠٠   غير الممولةاتلتزامالقيمة الحالية لإل

    )٢,٦٠٧(    )٢,٧٠٧(  ٨٤٠  )١,٦٠٥(     غير المعترف بها ةكتوارياإل )الخسائر(المكاسب 
  -    -  )٦٥٠(  )٤٥٠(  تكلفة الخدمة السابقة غير المعترف بها 

  ٣,٧٩٨   ٤,٦٣٠  ١,٣١٠  ١,٨٢٥   في الميزانية العموميةلتزاماإلصافي 

 
  :بيان المركز الماليالمبالغ في 

  ٣,٧٩٨   ٤,٦٣٠  ١,٤٠٠  ١,٨٢٥   اتلتزاماإل
  -    -  )٩٠(  -   األصول
  ٣,٩٧٨   ٤,٦٣٠  ١,٣١٠  ١,٨٢٥   في الميزانية العمومية لتزاماإلصافي 

  
دلة مقدارها بقيمة عا) سم المنشأة المقدمة للتقاريرإ( خطة التقاعد األسهم العادية الصادرة من أصولتشمل 
)  للتقاريرة المقدمالمنشأة سم إ (تملكها التي الممتلكات الخطة كذلك أصول وتشمل .)٢٨١:  ٢٠×١ (٣١٧

  ).١٨٥ : ٢٠×١ (٢٠٠بقيمة عادلة مقدارها 
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  -:كما يلي الربح أو الخسارةفيما يلي المبالغ المعترف بها في 
  المنافع الطبية     خطط منافع    
   الخدمة إنتهاءبعد ما         التقاعد المحددة     
       ٢٠×١      ٢٠×٢      ٢٠×١         ٢٠×٢  

  ٤١١    ٤٧٩  ٧٥٠  ٨٥٠  تكلفة الخدمة الحالية 
  ٧٠٥    ٨٠٣  ١٠٠٠  ٩٥٠   لتزاماإلالفائدة على 

  )٦٥٠(  )٩٠٠(   الخطة أصولالعائد المتوقع على 
   ة كتوارياإل) المكاسب(صافي الخسائر 

  ١٤٠    ١٥٠  )٢٠(  )٧٠(  المعترف بها في السنة 
        ٢٠٠  ٢٠٠  تكلفة الخدمة السابقة 

         )٣٩٠(  ١٧٥  من التقليصات والتسويات) المكاسب(الخسائر 
١,٢٥٦  ١,٤٣٢  ٨٩٠  ١,٢٠٥  اإلجمالي الداخل ضمن تكاليف الموظفين 

  ٨٥٠  
  -       -      ٢,٢٥٠  ٦٠٠   الخطة أصولالعائد الفعلي على 

  

  -: كما يليات المحددةلتزاملمنافع اإلالتغيرات في القيمة العادلة 
  

المنافع الطبية لما بعد انتهاء   خطط منافع التقاعد المحددة  
  الخدمة

  ٢٠×١  ٢٠×٢  ٢٠×١  ٢٠×٢  
  

  ٥,٤٣٩  ٦,٤٠٥  ١١,٦٠٠  ١٨,٤٠٠   المنافع المحددة اإلفتتاحي إلتزام

  ٤١١  ٤٧٩  ٧٥٠  ٨٥٠  تكلفة الخدمة

  ٧٠٥  ٨٠٣  ١,٠٠٠  ٩٥٠  تكلفة الفائدة

  ٤٠٠  ٢٥٠  ٩٥٠  ٢,٣٥٠  ةكتوارياإل) المكاسب(الخسائر

      -  ٥٠٠  التخفيضات) مكاسب(خسائر

   المطفأة عنداتلتزاماإل

   التسويات

-  )٣٥٠(      

   المحتملة فياتلتزاماإل

   دمج منشآت األعمال

-  ٥,٠٠٠      

      )١٥٠(  ٩٠٠  فروقات الصرف للخطط األجنبية

  )٥٥٠(  )٦٠٠(  )٤٠٠(  )٦٥٠(  المنافع المدفوعة

   المنفعةامإلتز

  . المحددة النهائي

٦,٤٠٥  ٧,٣٣٧  ١٨,٤٠٠  ٢٢,٣٠٠  
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 -:التغيرات في القيمة العادلة ألصول الخطة كما يلي
  خطط منافع التقاعد المحددة  

  ٢٠×١  ٢٠×٢  

  ٩,٢٠٠  ١٧,٢٨٠   الخطةألصولالقيمة العادلة اإلفتتاحية 

  ٦٥٠  ٩٠٠  العائد المتوقع

  ١٦٠٠  )٣٠٠(  عند  التسويات) الخسائر(المكاسب

   الموزعة عنداألصول

   التسويات

)٤٠٠(  -  

  ٣٥٠  ٧٠٠  األعمال مساهمات صاحب العمل

  ٦,٠٠٠  -   الممتلكة عند دمج منشآت األعمالاألصول

  )١٢٠(  ٨٩٠  فروقات الصرف للخطط األجنبية

  )٤٠٠(  ٦٥٠  المنافع المدفوعة

  
  

١٨,٤٢٠  
  

١٧,٢٨٠  
  

الفئات الرئيسية  ٣×٢٠ي خططها الخاصة بمنافع التقاعد المحددة في ف٩٠٠تتوقع المجموعة أن تساهم بمقدار 
  -: الخطة هي كما يليأصول الخطة كنسبة مئوية من إجمالي صولأل

  

  ٢٠×١  ٢٠×٢  

  %٣٥  %٣٠  حقوق الملكية األوروبية
  %١٥  %١٦  حقوق الملكية ألمريكا الشمالية

  %٢٨  %٣١  السندات األوروبية
  %١٧  %١٨  سندات أمريكا الشمالية

  %٥  %٥  الممتلكات
  
  

  -):معبر عنها كمعدالت موزونة (نهاية فترة إعداد التقاريرة  الرئيسية في كتوارياإلفتراضات اإل
  

  ٢٠×١   ٢٠×٢  
  %٦,٥  %٥,٠   ديسمبر ٣١سعر الخصم في 

  %٧  %٥,٤   ديسمبر ٣١ الخطة في أصولالعائد المتوقع على 

  %٤   % ٥   المستقبلية في الرواتب ةالزياد

  %٢   % ٣   المستقبلية في التقاعد ةادالزي

  %٣٠  %٣٠   مبكراً تقاعداًنسبة الموظفين الذين يختارون 

  %٨   % ٨  الزيادة السنوية في تكاليف العناية الصحية

  التغيرات المستقبلية في الحد األعلى 

  %٢   % ٣  لتكاليف العناية الصحية للدولة
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 ولمعدالت ، على المبالغ المعترف بها في الربح أو الخسارة هامأثرإن لمعدالت اتجاه تكلفة العناية الصحية 

  -:تجاه التغير المفترضة في تكلفة العناية الصحية اآلثار التاليةإ

  

  زيادة بمقدار نقطة مئوية  
  واحدة

 بمقدار نقطة مئوية إنخفاض
  واحدة

 

الخدمة وتكلفة   على إجمالي تكلفةثراأل
  الفائدة

١٥٠(  ١٩٠(  

 

  )٩٠٠(  ١,٠٠٠   المحددة  المنفعةإلتزام على ثراأل

  

  -:فيما يلي المبالغ للفترة الحالية والفترات األربع السابقة        

  :        خطط منافع التقاعد المحددة
  

        

٢×٢٠  
  

١×٢٠  
  

٠×٢٠  
  

  ٩ث ٢٠
  

  ٨ث٢٠
     المنفعة المحددةإلتزام

)٢٢,٣٠٠(  
  

)١٨,٤٠٠(  
  

)١١,٦٠٠(  
  

)١٠,٥٨٢(  
  

)٩,١٤٤(  

  ١٠,٠٠٠  ٨,٥٠٢  ٩,٢٠٠  ١٧,٢٨٠  ١٨,٤٢٠   الخطةأصول

  )العجز(الفائض 
  

)٨٥٦  )٢,٠٨٠(  )٢,٤٠٠(  )١,١٢٠(  )٣,٨٨٠  

  على تعديالت الخبرة
  ات الخطةإلتزام

)٦٤٢(  ٥٤٣  )٦٩(  )٧٦٨(  )١,١١١(  

  تعديالت الخبرة على
   الخطةأصول

)٢,٧٧٧  )٢,٨٩٠(  )١,٠٧٨(  ١,٦٠٠  )٣٠٠  

  

  المنافع الطبية لما بعد انتهاء الخدمة
  

       

٢×٢٠  
  

١×٢٠  
  

٠×٢٠  
  

  ٢٠ ث٩
  

  ٢٠ ث٨
  

  ٤,٢٢١  ٤,٩٢٣  ٥,٤٣٩  ٦,٤٠٥  ٧,٣٣٧   المنافع المحددةإلتزام

   تعديالت الخبرة على
  ات الخطةإلتزام 

)١٠٣(  )١٧٤(  ٤٩٠  ٨٢٩  )٢٣٢(  

 
تشارك المجموعة كذلك في خطة منافع محددة على مستوى الصناعة بأكملها، وتوفر هذه الخطة رواتب 

 تحديد القيمة عملياً أمراًستقطاع عند الدفع، وال يعتبر إلطة بالرواتب النهائية وممولة على أساس اتقاعدية مرتب
 عن مادياًاتها على أساس يختلف إلتزام المجموعة أو تكلفة الخدمة الحالية عند حساب الخطة لتزامالحالية إل

بيان (، وعلى ذلك األساس )مة للتقاريرسم المنشأة المقدإ(األساس المستخدم في البيانات المالية للمنشأة 
، وينجم عن ٢٧,٥٢٥ غير ممول مقداره اًإلتزام ٢٠×٠يونيو  ٣٠تبين البيانات المالية للخطة حتى ) األساس

 عضو منهم ٧٥,٠٠٠ غير الممول دفعات مستقبلية من قبل الموظفين المشاركين، والخطة لها حوالي لتزاماإل
أو من يعولونهم، وكان ) سم المنشأة المقدمة للتقاريرإ( أو سابقين للمنشأة  عضو موظفين حاليين٥,٠٠٠حوالي 

 ضمن المبالغ  للمساهمات المستحقة للسنة وليس داخالً هو مساوٍالربح أو الخسارةالمصروف المعترف به في 
، ومن الممكن زيادة المساهمات المستقبلية للمجموعة بشكل ملموس )٢١٥  :٢٠×١( ٢٣٠المذكورة أعاله هو 

  . من الخطةىت منشآت أخرإنسحبإذا 
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 الملحق ج
  

   أ٥٨توضيح تطبيق الفقرة 
  

  .هذا المعيار من جزءاًهذا الملحق إيضاحي فقط وال يشكل 
  

 الموضوع
  

  .بهاإلعتراف مكن  على أصل المنفعة المحدد الذي يسقفاً من المعيار ٥٨تفرض الفقرة 
  

ويتعين على المنـشأة أن تقـيس       ). أصل ما  (سلبياً ٥٤يمكن أن يكون المبلغ المحدد بموجب الفقرة            ٥٨
  -:األصل الناتج أيهما أقل

  

أيـة  ) مطروحاً منها  (مضافاً إليها العجز في الخطة    / أي الفائض  [٥٤المبلغ المحدد بموجب الفقرة       )أ (
  و ؛ ]غير معترف بها) أرباح(خسائر 

  

  -:مجموع  )ب (
  

، ٩٢ الفقرات   أنظر(ة متراكمة غير معترف بها وتكلفة الخدمة السابقة         إكتواريصافي خسائر   ) ١(
 ؛ و)٩٦، ٩٣

  

من الخطة أو خـصومات فـي       ية متوفرة في شكل مستردات    إقتصادالقيمة الحالية ألية منافع     ) ٢(
ية قتـصاد إلية لهذه المنافع ا   يجب أن يتم تحديد القيمة الحال     . المساهمات المستقبلية في الخطة   

  .٧٨ معدل الخصم المحدد في الفقرة إستخدامب
  

اإلعتـراف   تأجيـل    أحيانـاً يؤدي  : النتيجة التالية   )  ١( ب   ٥٨، يكون للفقرة    ) أدناه أنظر(أ  ٥٨وبدون الفقرة   
فـي    بها  رافاإلعتيتم  ) خسارة( إلى ربح    ٥٤ في تحديد المبلغ المعين في الفقرة        كتوارياإل) الربح(بالخسارة  

  .الربح أو الخسارة
  

ويفترض المثال أن سياسة المحاسبة في المنـشأة        . أ٥٨ بدون الفقرة    ٥٨ تطبيق الفقرة    أثريوضح المثال التالي    
ويمكن أن  ).  أم ال  "النطاق" إستخدمسواء   ("النطاق"ة خارج   كتواريباألرباح والخسائر اإل  اإلعتراف  تقضي بعدم   

  ).٥٤بموجب الفقرة اإلعتراف   تأجيلتمتنشأ القضية كلما 
  

  ١المثال 
  

+ أقل من د = و  ج+ب = هـ  ج+ أ = د  ج  ب  أ  

  هـ

  ز

الفائض   السنة
ــي  فـ
  الخطة

ــافع  المنـ
ية قتصادإلا

ــة  المتاحـ
 ٥٨الفقرة  (
  ))٢) (ب(

ــسائر  الخ
ــر  غيــ
ــرف  المعت
بها بموجب  

  ٥٤الفقرة 

سقف األصـل،     )ب (٥٨الفقرة   ٥٤الفقرة 
أي األصــــل 

  المعترف به

الــــربح 
ــرف ال معت

ــي  ــه ف ب
 السنة الثانية 

٠  ٠  ١٠٠  ٠  ٠  ١٠٠  ١  -  
٣٠  ٣٠  ٣٠  ١٠٠  ٣٠  ٠  ٧٠  ٢  
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، لكن ال تتوافر أيـة      )العمود أ في الجدول أعاله    ( في الخطة    ١٠٠في نهاية السنة األولى، هناك فائض مقداره        

ليـست  ). عمود ب ال (*في المساهمات المستقبلية    الخصومات أو  ية للمنشأة سواء من المستردات      إقتصادمنافع  
لذا لو لم يكن هناك سقف لألصـل،        ). العمود ج  (٥٤هناك أية أرباح وخسائر غير معترف بها بموجب الفقرة          

ويحَد سقف األصل الـوارد     ). العمود د  (٥٤، كونه المقدار المحدد في الفقرة       ١٠٠بأصل قيمته   اإلعتراف  يتم  
  ).العمود و( األصل إلى ال شيء ٥٨في الفقرة 

 
، )العمود أ  (٧٠ إلى   ١٠٠ تقلل من الفائض من      ٣٠ة في الخطة بقيمة     إكتوارية الثانية، توجد خسارة     في السن  

لذا لو لم يكـن هنـاك سـقف لألصـل، يـتم             ).  العمود ج  (٥٤بها بموجب الفقرة    اإلعتراف   التي تم إرجاء  
العمـود   (٣٠ا قيمته   أ م ٥٨يمكن أن يبلغ سقف األصل بدون الفقرة        ). العمود د  (١٠٠بأصل قيمته   اإلعتراف  

) العمـود ز  (، األمر الذي يؤدي إلى ظهور ربح في الـدخل           )العمود و  (٣٠بأصل قيمته   اإلعتراف  ويتم  ) هـ 
  . إنخفضستفادة منه قد إلبالرغم من أن ما حدث هو أن الفائض الذي ال تستطيع المنشأة ا

                            
ـ إلى الحد الذي تقلل فيـه نـم الخـسائر اإل          (ة  إكتواريأرباح  يمكن أن ينشأ أي تأثير مماثل لذلك مع          ة كتواري

  ).المتراكمة غير المعترف بها
  

 أ٥٨الفقرة 
  

) الخـسائر (واألربـاح   التي تنشأ فقط من تكلفة الخدمة السابقة        ) الخسائر(باألرباح  اإلعتراف  أ  ٥٨تمنع الفقرة   
  . ةكتوارياإل
  
ـ بربح معين لمجرد كونه نتيجة خـسارة        اإلعتراف  ى   إل ٥٨  يجب أن ال يؤدي تطبيق الفقرة          أ٥٨ ة أو  إكتواري

 فـي الفتـرة     إكتـواري تكلفة خدمة سابقة في الفترة الحالية، أو اإلعتراف بخسارة لكونها مجرد ربـح              
 باآلتي إلى الحد الذي تنشأ فيه بينما        ٥٤ بموجب الفقرة    فوراًلذلك يتعين على الشركة اإلعتراف      . الحالية

   -):ب (٥٨ للفقرة وفقاً المنفعة المحددة يتم تحديد أصل
  

 الـذي   حـد  للفترة الحالية وتكلفة الخدمة السابقة للفترة الحالية إلى ال         ة  كتوارياإلصافي الخسائر     ) أ(
. )٢) (ب (٥٨في الفقـرة     المحددة   يةقتصادإلامنافع  القيمة الحالية لل  في   إنخفاضتجاوز فيه أي    ت
عتراف مباشرة اإلية، فإنه يجب  قتصادإل ا منافعقيمة الحالية لل   لم يكن هناك تغير أو زيادة في ال        ذاوإ

 للفترة الحالية وتكلفة الخدمة السابقة للفترة الحاليـة حـسب           ةكتواريإلالخسائر  ا بمجموع صافي 
  ).٥٤(الفقرة 

  

 حد الخدمة السابقة للفترة الحالية إلى ال      تكلفة  إقتطاع للفترة الحالية بعد     ةكتوارياإل صافي األرباح   ) ب(
 ).٢) (ب (٥٨ية المحددة في الفقرة     قتصادإلامنافع  القيمة الحالية لل  في  زيادة  أي  تجاوز فيه   تالذي  

اإلعتـراف   يجـب    فإنهية،  قتصادإل ا منافع في القيمة الحالية لل    إنخفاض لم يكن هناك تغير أو       ذاإو
 السابقة للفتـرة   الخدمة تكلفةإقتطاع للفترة الحالية بعد   ةكتوارياإل رباحاألمجموع صافي   مباشرة ب 
 ).٥٤( الفقرة بموجبالحالية 

                                                 
  . على البنود الحالية للخطة بناء *
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  ةـأمثل
  

محاسـبة  ال أن سياسـة     ُيفتـرض كما هو موضح أعاله،     و). أ (٥٨توضح األمثلة التالية نتيجة تطبيق الفقرة       

الخـسائر   و ربـاح  األ إطفـاء  و ."النطـاق " ضمن   ةكتوارياإل والخسائر   رباحباألاإلعتراف   ال تقتضي  للمنشأة

 غيـر المعتـرف بهـا        لألرباح والخسائر  الدوري   طفاءاإليتم إغفال    ،تبسيطالل  جأمن  و .ه خارج ةكتوارياإل

  . في األمثلة "النطاق"خارج 
  

  متاحةال يةقتصادإلا المنافع  تغير فية وعدم وجودإكتواريالتعديل عند وجود خسائر  - ١ المثال تتمة
  

  = د  ج  ب  أ  
  ج+أ

  = هـ
  ج +ب

  =و
أقل من د 

&  
  هـ

  ز

فائض   السنة
 في
  الخطة

 المنافع
ية قتصادإلا

  متاحةال
 ٥٨الفقرة 

  )٢) (ب(

غير خسائر ال
 بها المعترف

  ٥٤ الفقرة بموجب

  الفقرة
٥٤  

  الفقرة
  )ب (٥٨

سقف 
األصل، 

األصل أي 
المعترف 

  به

األرباح 
المعترف 

 في بها
السنة 
  الثانية

٠  ٠  ١٠٠  ٠  ٠  ١٠٠  ١  -  
٠  ٠  ٠  ٧٠  ٠  ٠  ٧٠  ٢  

  
 منـافع ، يتبين أنه ال يوجد تغير فـي ال        )أ (٥٨عند تطبيق الفقرة    . أعاله) ١( إن الحقائق هي كما في المثال       

 بموجـب ) ٣٠ (التي مقدارها الكلية ةكتوارياإلالخسائر مباشرة باإلعتراف ا يتم   لذ *أةشنية المتاحة للم  قتصادإلا
  .بأي ربحاإلعتراف وال يتم ) و العمود( يساوي صفر سقف األصلو يبقى . )العمود د( ٥٤الفقرة 

  
 نخفاضإلا من خالل  لكن يتم معادلتها  ،  )٣٠ (التي قيمتها  ة  كتوارياإلمباشرة بالخسائر   اإلعتراف  بالفعل  يتم  و

 .سقف األصل في تأثير
 

 

 سقف األصل
)هأعالوالعمود (  

بيان مسجل في  أصل  سقف األصلتأثير 
  دالعمود(المركز المالي
  )أعاله

  

  ١السنة   ١٠٠  )١٠٠(  ٠
  ٢السنة   ٧٠  )٧٠(  ٠
  )الخسائر(األرباح    )٣٠(  ٣٠  ٠

 
وكما هـو   . نشأةية المتاحة للم  قتصادإل ا منافعفي المثال الموضح أعاله، لم يكن هناك تغير في القيمة الحالية لل           

 تغيرات في القيمة الحاليـة      تكون هناك  عندما   تعقيداً أ أكثر    ٥٨موضح في األمثلة التالية، يصبح تطبيق الفقرة        
  .المتاحةية قتصادإل امنافعلل

 

                                                 
لإلشارة إلى تلك المنافع االقتصادية المؤهلة لإلعتراف بها بموجب الفقرة " المنافع االقتصادية المتاحة للمنشأة" يستخدم المصطلح  *

  ). ٢) (ب (٥٨



   ١٩ معيار المحاسبة الدولي

  أمثلة توضيحية

١٢٦٨  المحاسبة الدولية حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير ©

  .ية المتاحةقتصادإل امنافع في الإنخفاضة وإكتواري التعديل عندما يكون هناك خسائر - ٢المثال 
  

  
 بقيمة  متاحة للمنشأة ية  إقتصاد منافع، و )العمود أ () ٦٠( يوجد فائض في الخطة بقيمة       ،في نهاية السنة األولى   

لـذا إذا   .)العمود ج (* ٥٤ الفقرة بموجب) ٤٠(بها بقيمة اإلعتراف خسائر لم يتم   توجدو). العمود ب () ٣٠(

 يحَد سقف األصل قيمة األصل     و .)د( العمود   ١٠٠ قيمته   أصلباإلعتراف   يتم   فإنه لم يكن هناك سقف لألصل،    

  ).العمود و( ٧٠إلى 
  

). العمـود أ  (٢٥ إلى   ٦٠الفائض من   قلل  ت في الخطة    ٣٥ة بقيمة   كتواري اإل رباح األ فإن أما في السنة الثانية،     
وعند تطبيق الفقـرة    ). العمود ب  (٢٠ إلى   ٣٠من   أي   ١٠ قيمة ب نشأةية المتاحة للم  قتصادإل ا منافع ال تنخفضو

  -:التاليعلى النحو  ٣٥ة بقيمة كتوارييتم تحليل الخسائر اإل، أ٥٨
  

 ١٠         يةقتصادإل امنافع في النخفاضإلالمساوية لة كتواريالخسائر اإل
 ٢٥     يةقتصادإل امنافعالفي  نخفاضإلاتتجاوز التي  ةكتوارياإلالخسائر 

 
 ٥٤ الفقـرة    بموجـب ة  كتواريإلاخسائر   من ال  ٢٥ تهقيمما  مباشرة ب اإلعتراف   يتم   فإنه ،)أ٥٨( للفقرة   وفقاً و

ها بمة غير المعترف    الخسائر المتراك ضمن  ) ١٠(ية بقيمة   قتصادإل ا منافعالفي   نخفاضإلا ويأتي). د(العمود  

اإلعتـراف  وال يتم   ) هـ العمود  ( ٧٠عند   أيضاً  يبقى سقف األصل  فإن   ،لذلك. )العمود ج  (٥٠التي ترتفع إلى    
  .بأي ربح

  
 في  نخفاضإلا من خالل  لكن يتم معادلتها   ،ةكتوارين الخسارة اإل  م ٢٥ تهقيمما  مباشرة ب اإلعتراف  بالفعل  يتم  

   .سقف األصل تأثير

  
  بيان المركز الماليي أصل مسجل ف  

  )العمود د أعاله (٥٤  الفقرةبموجب 
  سقف األصل  سقف األصلتأثير 

  )العمود وأعاله(
  ٧٠  )٣٠(  ١٠٠  ١السنة 
  ٧٠  )٥(  ٧٥  ٢السنة 
ــاحاأل  رب
  )خسائرال(

)٠  ٢٥  )٢٥  

                                                 
 وبالتالي تضمينه في ٥٤فقرة أ اإلعتراف ببعض األرباح والخسائر اإلكتوارية الذي يتم إرجاءه  بموجب ال٥٨ يسمح تطبيق الفقرة  *

على سبيل المثال، إن الخسائر اإلكتوارية المتراكمة غير المعترف بها التي تراكمت بينما ال يكون المقدار                . حساب سقف األصل  
 لن يتم اإلعتراف بها مباشرة عند النقطة التـي يـصبح فيهـا              ٥٤أقل من المقدار المحدد في الفقرة       ) ب (٥٨المحدد في الفقرة    

إن . وبدال من ذلك سيستمر تأجيل اإلعتراف بها تماشيا مع السياسة المحاسبية للمنـشأة            . أقل) ب (٥٨مقدار المحدد في الفقرة     ال
  . أ٥٨الخسائر التراكمية غير المعترف بها في هذا المثال هي خسائر ُأرجأ اإلعتراف بها بالرغم من تطبيق الفقرة 

و        ز
 &أقل من د 
  هـ

  = هـ
  ج+ب

+ أ = د  
  ج

   أ  ب  ج

الربح 
المعترف 

 في به
  ٢السنة 

سقف 
 أي ،األصل

األصل 
  المعترف به

 ٥٨الفقرة 
  )ب(

خسائر غير   ٥٤الفقرة 
 معترف بها

 الفقرة بموجب
٥٤  

 منافعال
ية قتصادإلا

المتاحة 
 ٥٨الفقرة (
 ))٢) (ب(

فائض في 
  الخطة

  السنة

- ١  ٦٠ ٣٠  ٤٠  ١٠٠ ٧٠  ٧٠  
٢  ٢٥ ٢٠  ٥٠  ٧٥  ٧٠  ٧٠  ٠  



  ١٩ معيار المحاسبة الدولي
  أمثلة توضيحية

  

١٢٦٩   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

  

   للمنشأةمتاحةالية قتصادإلا المنافع  فيإنخفاضوة إكتواري  أرباحالتعديل عند وجود: ٣ المثال
  

 

 
 بقيمـة   نشأةية متاحة للم  إقتصادمنافع  و) العمود أ ( ٦٠  نجد أن هناك فائضاً في الخطة بقيمة          ،)١(في نهاية السنة    

يكون لسقف األصـل    قبل أن   ) ٥٤( الفقرة   بموجب ٤٠ بها بقيمة    معترف غير قد نشأت خسائر   و .)العمود ب ( ٣٠

ـ  .)دالعمود   (١٠٠بقيمة  بأصل  اإلعتراف  ، فإنه يتم    سقف لألصل لذا فإن لم يكن هناك      ).  ج العمود (أثرأي    َد ويح

  ).العمود و( ٧٠ من قيمة األصل إلى سقف األصل

  

  ).العمـود أ   (١١٠ إلـى    ٦٠ تزيد الفـائض مـن        الخطة في ٥٠ة بقيمة   كتواري اإل رباحاألفإن  في السنة الثانية،    
 يتبين أنـه ال يوجـد       ،)أ٥٨(فعند تطبيق الفقرة    ). العمود ب ( ٥ بقيمة   نشأةلمتاحة للم ية ا قتصاد اإل منافع ال نخفضوت

ـ اإل رباحمباشرة باأل اإلعتراف  ، لهذا يتم    نشأةية المتاحة للم  قتصادإل ا منافعزيادة في ال    ٥٠ الكليـة بقيمـة      ةكتواري

 ٤٠عنـد   ٥٤ الفقـرة  موجـب ب  غير المعترف بهـا  المتراكمةرةولكن تبقى الخسا ) العمود د ( ٥٤ الفقرة   بموجب
 نخفـاض إل ا ذلـك وال يعد    .يةقتصادإل ا منافعالفي   نخفاضإلاب  ببس ٦٥  إلى   سقف األصل وينخفض  ). جالعمود  (

لذلك ال يكون من المناسـب       "منافع الموظفين " ١٩  رقم  المحاسبة الدولي  يارمعفي   هو معَرف  كما   ةإكتواريخسارة  

  .بهاإلعتراف تأجيل 

  

الزيادة  من خالل  معادلتها) أكثر من (لكن يتم     ،  ةكتوارياإل رباح من األ  ٥٠ تهقيمما  مباشرة ب ف  اإلعترايتم بالفعل   

   .سقف األصل في تأثير
  

بيان المركز   أصل مسجل في    
 الفقــرة بموجــب  المــالي

  )العمود د أعاله() ٥٤(

  )أعالهالعمود و(سقف األصل   سقف األصلتأثير 

  ٧  )٣٠(  ١٠٠  ١السنة 
  ٦٥  )٨٥(  ١٥٠  ٢السنة 
  )٥(  )٥٥(  ٥٠  )الخسائر (رباحاأل

  

 
اإلعتراف ، ومع ذلك، لم يتم    نشأةية المتاحة للم  قتصادإل ا منافع في ال  إنخفاضفي المثالين الثاني والثالث، يوجد هناك       

معاملـة   هذا الفرق في المعاملـة مـع         ويتفق. بها في المثال الثالث   اإلعتراف  ا تم   نمبالخسارة في المثال الثاني بي    
هو فقط منـع  ) أ٨٥( من الفقرة  غرض إن ال  .)أ٥٨(ية قبل وضع الفقرة     قتصادإل ا منافعغيرات في القيمة الحالية لل    الت

وإلـى أقـصى حـد       .ةكتوارياإل) األرباح(بسبب تكلفة الخدمة السابقة أو الخسائر       ) ئرالخسا (رباحباألاإلعتراف  

  . دون تغييرصلوسقف األ المؤجل عترافلإل  األخرىنتائجال  كافةبقيتممكن، 

أقل من  = و  ج+ ب  = هـ  ج+ أ  = د  ج  ب  أ  
  هـ&د 

  ز

فائض   السنة
في 
  الخطة

 المنافع
ية قتصادإلا

متاحة ال
 بموجب

 ٥٨الفقرة 
  )٢( )ب(

خسائر غير 
معترف بها 

 الفقرة  بموجب
٥٤  

  الفقرة
٥٤  

 ٥٨الفقرة 
  )ب(

سقف األصل 
 أي األصل
  المعترف به

الخسارة 
المعترف بها 

  ٢في السنة 

٧٠  ٧٠  ١٠٠  ٤٠  ٣٠  ٦٠  ١  -  
٥(  ٦٥  ٦٥  ١٥٠  ٤٠  ٢٥  ١١٠  ٢(  



   ١٩ معيار المحاسبة الدولي

  أمثلة توضيحية

١٢٧٠  المحاسبة الدولية حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير ©

 
  يتوقف فيها تأثير سقف األصلرة التي تالتعديل في الف: ٤المثال 

  
 

 
 نـشأة ية متاحـة للم   إقتصاد منافعو) العمود أ ( في الخطة    ٦٠في نهاية السنة األولى، يوجد هناك فائض بقيمة         

يكـون   قبـل أن     نشأت ٥٤ الفقرة   بموجب ٤٠ بقيمة   بها غير معترف    خسائرتوجد   و .)العمود ب ( ٢٥بقيمة  

 ١٠٠ قيمتـه    أصـل باإلعتـراف   ، يتم   هناك سقف لألصل   لم يكن    لذا، إذا ). العمود ج  (أثرلسقف األصل أي    

  ).العمود و( ٦٥ من قيمة األصل إلى سقف األصل َد ويح.)دالعمود (

  

  عجز بقيمـة    إلى ٦٠الفائض من   الخطة تخفض   في   ١١٠ ة بقيمة كتوارياإلالخسائر  فإن  أما في السنة الثانية،     

 ،)أ٥٨(تطبيق الفقـرة     ول ).العمود ب ( صفر إلى   ٢٥ من   نشأةية للم قتصادإل ا وتنخفض المنافع ). العمود أ  (٥٠

 ٥٨لفقـرة    ل وفقاً منفعة المعَين  تحديد أصل ال   بينما يتم   تنشأ  التي ةكتوارياإلمن الضروري تحديد قيمة الخسارة      

 أقل من صافي المجمـوع  يكون ٥٤المحدد في الفقرة مقدار  فإن ال  ،عجزإلى   الفائض   ولتحلكن عندما ي  ). ب(

 وفقـاً  تحديد أصل المنفعة المعـَين    يتم  بينما   التي تنشأ    ةكتوارياإللهذا، فإن الخسارة    ). ب (٥٨ الفقرة   بموجب

ـ     . ٦٠ أي هي الخسارة التي تقلل من قيمة الفائض إلى صـفر         ) ب (٥٨للفقرة   ل الخـسارة   لـذلك يـتم تحلي

  :التاليعلى النحو  ةكتوارياإل

  

  -:هي كالتالي)ب (٥٨  الفقرةحدد بموجب الممنفعة قياس أصل البينما يتم التي تنشأ ةكتوارياإلالخسارة 
  ٢٥                              يةقتصادإل امنافع ال فينخفاضإلا التي تساوي ةكتوارياإلالخسارة 

  )٣٥(                            ية قتصادإل امنافع ال فينخفاضإلااوز  التي تتجةكتوارياإلالخسارة 

                                                                    ٦٠  
  ٥٠           ٥٤  الفقرةحدد بموجب الممنفعة قياس أصل البينما يتم التي تنشأ ةكتوارياإلالخسارة 

  ١١٠                                   ة      كتواريمجموع الخسارة اإل

  
العمـود   (٥٤ الفقرة   بموجب ةكتوارياإل من الخسارة    ٣٥ تهقيمما  مباشرة ب اإلعتراف  تم  ي،  )أ٥٨( للفقرة   وفقاًو

لخسائر المتراكمة غير المعترف بهـا والتـي        في ا  ةكتوارياإل الخسارة   من) ٥٠ + ٢٥ (٧٥ويتم تضمين    ؛)د

، )العمـود د   (٦٥  بقيمـة  ٥٤لفقرة  ا بموجب المحدد     مقدارصبح ال يو).  ود ج العم (١١٥  ما قيمته  تزداد إلى 

 ٦٥ ا  أي  م األقل بينه  و المعترف به ه   األصل يكونو. )هـ العمود   ()ب(٥٨  الفقرة بموجب ١١٥  بقيمة صبحيو

  ).العمود ز( رة أو الخساربحبالاإلعتراف  وال يتم ،)العمود و(

  

     =و   ز
 &أقل من د 
  هـ

 ب= هـ  
  ج +

+ أ = د  
  ج

   أ  ب  ج

األرباح 
المعترف 

 في بها
  ٢السنة 

سقف األصل 
أي األصل 
  المعترف به

 ٥٨الفقرة 
  )ب(

خسائر غير   ٥٤الفقرة 
معترف بها 

 الفقرة بموجب
٥٤  

 افعلمنا
ية قتصادإلا

الفقرة  (المتاحة
 )٢( )ب( ٥٨

فائض 
في 
  الخطة

  السنة

- ١  ٦٠  ٢٥  ٤٠  ١٠٠ ٦٥  ٦٥  
٢  )٥٠(  ٠  ١١٥  ٦٥  ١١٥  ٦٥  ٠  



  ١٩ معيار المحاسبة الدولي
  أمثلة توضيحية

  

١٢٧١   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

 في  نخفاضإلا من خالل  لكن يتم معادلتها  ة،  كتواريإل ا خسارة من ال  ٣٥ تهقيمما  مباشرة ب اإلعتراف  يتم بالفعل   

   .سقف األصل تأثير

 

 
  :مالحظات

 

ية المتاحـة   قتصادإلامنافع   التي يوجد فيها زيادة في القيمة الحالية لل        اقفأ في المو  ٥٨عند تطبيق الفقرة     ١
المتاحة ال يمكن أن تتجاوز الفائض      ية  قتصادإلللمنافع ا  مالحظة أن القيمة الحالية      مهم، فإنه من ال   نشأةللم

 .*في الخطة
  

 المتوقعة  ية تكلفة خدمة سابقة وزيادة في المساهمات المستقبل        إلى عملياًة  المنفع تحسينات    ما تؤدي    كثيراً ٢
 يةالزيادة في المـساهمات المـستقبل      وقد تؤدي    . للسنوات السابقة  تزايدة الخدمة الحالية الم   اليف تك بسبب

  في تلك المـساهمات    ة متوقع شكل خصومات في  نشأة  ية المتاحة للم  قتصادإل ا منافع ال إلى زيادة المتوقعة  

حـول  سابقة في الفترة الحالية ال ي      بالربح على أنه فقط نتيجة تكلفة خدمة      اإلعتراف  إن منع   . المستقبلية

ـ ،  وعلـى نحـو مماثـل      .يةقتصادإل ا منافع زيادة في ال   بسبببالربح  اإلعتراف  دون   إن التغيـر فـي     ف

 المتوقعـة،  يةالمستقبل من المساهمات    أيضاًيزيد  قد  ة    إكتواري التي تسبب خسائر     ةكتوارياإل اإلفتراضات

مرة و.  في المساهمات المستقبلية   ةمتوقعخصومات   شكل في   نشأةية المتاحة للم  قتصادإل ا منافع ال وبالتالي

 ال يحول  في الفترة الحالية     ةإكتواريخسارة  نتيجة تكلفة   فقط  بالربح على أنه    اإلعتراف  منع  فإن  ،  أخرى

  .يةقتصادإل امنافعبالربح بسبب زيادة في الاإلعتراف  دون

  

                                                 
 بحيث تتساوى القيمة الحالية للمستردات والخصومات ١٩ من معيار المحاسبة الدولي ٦٠ يتم تصحيح المثال الذي يلي الفقرة  *

  ). ٢٨٠بدال من  (٢٧٠مع إجراء تعديل آخر لجعل الحد ) ١٠٠بدال من  (٩٠المستقبلية المتاحة الفائض في الخطة بقيمة 

 الميزانية أصل مسجل في  

 الفقرة بموجبالعمومية 

  )العمود د أعاله( ٥٤

  )العمود و أعاله (سقف األصل  سقف األصلتأثير 

  ٦٥  )٣٥(  ١٠٠  ١السنة 

  ٦٥  ٠  ٦٥  ٢السنة 

  ٠  ٣٥  )٣٥(  )الخسائر( رباحاأل
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١٢٧٢  المحاسبة الدولية حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير ©

  الملحق د
  

  ٢٠٠٢ تعديل عام مصادقة المجلس على 
  

 مـن خـالل    ١٩ ر المحاسـبة الـدولي    امعيالتي أجريت على     ٢٠٠٢  عام  على تعديالت  صادقة الم تلقد تم 

مـالي  أومجلس معايير المحاسبة الدولية، ولكن كان رأي اآلنـسة          في   عضواًة عشر   يجابي لثالث إلالتصويت ا 

  . أيها المعارض في الملحق التالي لذلك، وظهر رمخالفاً

 رئيسال           ديفيد تويدي رالسي

 نائب الرئيس          جونس إي توماس 

 بارثإي ماري 

 نسروجورج ب-هانس

 كوبتي انطوني 

 روبرت جارنيت

 الردجلبرت جي

 نجيليسنرجي مس يج

 وارن ماكريجور

 ماليأوباتريشيا 

 ميدتش  كيهاري

 جون سميث

 ون وفري ويتينجتيج

  تاتسومي يامادا
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١٢٧٣   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

   هـالملحق 
  

  )٢٠٠٢تعديل عام (الرأي المعارض 
  

، وترى من وجهة نظرهـا أن المـشكلة         ١٩  المحاسبة الدولي  على معيار تعديل  هذا ال مالي  أوتعارض اآلنسة   

. ١٩ ر المحاسبة الدولي  ا في معي  متضاربين إلى حد كبير    هي نتيجة حتمية لتفاعل مفهومين       المطروحةالمعنية  

 الميزانية  المدرجة على  مبالغبالاإلعتراف  يجيز   ١٩ المحاسبة الدولي    معيار يسمح به  الذي   "النطاق"ن منهج   إ

ـ اإلعتراف   على    قيداً سقف األصل صول، عندها يفرض    لألالعمومية التي ال تلبي تعريف إطار العمل         بعض ب

 سقف األصل   هو حذف  فضلاأل  دةمحدوالتعديالت  ال منو. ستردادإلقابلية ا  مفهوم     على أساس  األصول   تلك

 في معيار المحاسـبة      على األقل التضارب الداخلي    لغي وي حددةيحل المشكلة الم  األمر الذي س  ،  ٥٨في الفقرة   

  .١٩الدولي 

  

تعتقد و. يةقتصادإل لألحداث ا  مثيال وصف صحيح وأكثر ت    يؤدي إلى  سوف   التعديل على المعيار  من المؤكد أن    

خطـة تقاعـد    ب يتعلقتسجيل أصل   المعيار الذي يسمح ب    صحة تمثيل تحسين  تحيل  مسنه من ال  أمالي  أواآلنسة  

  . على فائض ماخطة تشتمل فعالً يخص إلتزام أو على عجز ما، فعال شتملتمعينة 
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١٢٧٤  المحاسبة الدولية حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير ©

  الملحق  و

  التعديالت على المعايير األخرى

  
 وإذا طبقـت  ، أو بعد ذلـك ٢٠٠٦ يناير ١ تبدأ في يتم تطبيق التعديالت في هذا الملحق للفترات السنوية التي     

 لفترة أبكر فإنه يتم تطبيق هذه التعـديالت لتلـك الفتـرة             ١٩المنشأة التعديالت على معيار المحاسبة الدولي       

  .األبكر
  

* * * * * *  
  

  فـي نـص    ٢٠٠٤تم إدخال هذه التعديالت الواردة في هذا الملحق عندما صدر هذا المعيار المعدل في عام                

  .٢٠٠٤ ديسمبر ١٦ كما صدر في ٢٤ ،١ ومعياري المحاسبة الدوليين ١معيار إعداد التقارير المالية 
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١٢٧٥   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

  الملحق  ز

  ٢٠٠٤  عامموافقة المجلس على تعديل

  

 من أجل إصداره من قبل إثنا ٢٠٠٤ في ديسمبر ١٩تمت الموافقة على التعديل على معيار المحاسبة الدولي 

 وقد عارض ذلك السيدان ،شر عضواً في مجلس معايير المحاسبة الدوليةعشر عضواً من بين األربع ع

  . ويحتوي الملحق ح على آرائهما المعارضة،ليسينرينج ويمادا

  

  سير ديفيد تويدي                                    رئيساً

  توماس إي جونز                                    نائباً للرئيس

  ماري إي بارث

  نز جورج برونزها

  أنثوني تي كوب

  جان إنجيستروم

  روبرت بي جارنيت

  جيلبرت جيالرد

  جميس جيه ليسينرينج

  وارن جيه ماكريجور

  باتريشيا ال أومالي

  جون تي سميث 

  جيفري ويتنجتون

  تاتسومي يامادا

  



   ١٩ معيار المحاسبة الدولي

١٢٧٦  المحاسبة الدولية حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير ©

  الملحق ح

  )٢٠٠٤  عامتعديل(اآلراء المعارضة 

  المكاسب-منافع الموظفين " ١٩ار المحاسبة الدولي  على معي٢٠٠٤اآلراء المعرضة لتعديل ديسمبر 
  ." الخطط الجماعية واإلفصاحات،ةكتواريوالخسائر اإل

  

 معارضة جميس جيه ليسينرينج
 

 -منافع الموظفين"  ١٩يعارض السيد ليسينرينج موضوع التعديل على معيار المحاسبة الدولي  ١ آراء
  ."فصاحات الخطط الجماعية واإل-ةكتواريالمكاسب والخسائر اإل

  
 ،أ٣٤ وإضافة الفقرتين ٣٤يعارض السيد ليسينرنيج ألنه ال يتفق مع حذف الجملة األخيرة في الفقرة  ٢ آراء

 وهو يعتقد أن منشآت المجموعة التي تعطي وعداً محدداً بالمنفعة لموظفيها يجب أن تكون ،ب٣٤
 كما أنه يعتقد أن بياناتها ،دية عن وعد المنفعة المحدد هذا في بياناتها المالية المنفصلة أو الفرمسئولة

المالية المنفصلة أو الفردية التي تفيد أنها معدة حسب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يجب أن 
تمتثل لنفس المتطلبات مثل البيانات المالية  األخرى المعدة حسب المعايير الدولية إلعداد التقارير 

غاء المتطلب من منشآت المجموعة وهو معاملة خطط المنافع المحددة  وذلك فهو ال يتفق مع إل،المالية
التي تتشارك في المخاطر بين المنشآت التي هي تحت السيطرة المشتركة على أنها خطط منافع محددة 

  .أ٣٤وأن يتم بدالً من ذلك إدخال متطلبات الفقرة 
  

 إال أنه ،إفصاحات بشأن الخطة ككلأشار السيد ليسينرينج إلى أنه يطلب من منشآت المجموعة إعطاء  ٣ آراء
  .١٩ال يعتقد أن اإلفصاحات بديل كاٍف لإلعتراف والقياس حسب متطلبات معيار المحاسبة الدولي 

  

  معارضة تاتسومي يامادا
  

المكاسب  -منافع الموظفين" ١٩يعارض السيد يامادا موضوع التعديل على معيار المحاسبة الدولي  ٤ آراء
  ." الجماعية واإلفصاحات الخطط،ةكتواريوالخسائر اإل

  
 يسمح للمنشآت التي تعترف ١٩يوافق السيد يامادا على أنه يجب إضافة خيار لمعيار المحاسبة الدولي  ٥ آراء

بالمكاسب والخسائر بكاملها في الفترة التي تحدث فيها اإلعتراف بها خارج الربح أو الخسارة في بيان 
 الحالي يمكن ١٩موجب معيار المحاسبة الدولي  حتى بالرغم من أنه ب،للدخل والمصروف المعترف به

 وهو يوافق على أن الخيار ،اإلعتراف بها بكاملها في الربح أو الخسارة في الفترة التي تحدث فيها
يوفر معلومات أكثر شفافية من خيارات اإلعتراف المؤجل المختارة بشكل عام بموجب معيار 

 يجب اإلعتراف بكافة بنود الدخل والمصروف في الربح  على أنه يعتقد كذلك أنه،١٩المحاسبة الدولي 
 وإلى أن يتم اإلعتراف بها يجب إدخالها في عنصر حقوق ملكية منفصل عن ،أو الخسارة في فترة ما
 ويجب تحويلها من ذلك العنصر المنفصل في حقوق الملكية إلى أألرباح غير ،األرباح غير الموزعة

 ولذلك فإن السيد يامادا ال يوافق على ،في الربح أو الخسارةالموزعة عندما يتم اإلعتراف بها 
  .د٩٣متطلبات الفقرة 
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١٢٧٧   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

  

ة في الربح كتوارييعترف السيد يامادا بصعوبة إيجاد أساس منطقي لإلعتراف بالمكاسب والخسائر اإل ٦ آراء
 أو الخسارة في الفقرات بعد اإلعتراف األولي بها في بيان للدخل أو المصروف المعترف به عندما

 كما يعترف بأنه بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يتم اإلعتراف ،تكون الخطة مستمرة
ببعض المكاسب والخسائر مباشرة في عنصر منفصل لحقوق الملكية وال يتم اإلعتراف بها في الربح 

تشمل المكاسب  على أن السيد يامادا ال يعتقد بأن ذلك يبرر توسعة هذه المعاملة ل،أو الخسارة
  .ةكتواريوالخسائر اإل

  
ة المتراكمة في الربح أو الخسارة عند حل الخطة كتواريمن الممكن اإلعتراف بالمكاسب والخسائر اإل ٧ آراء

 ويتم تحويل المبلغ المتراكم المعترف به في عنصر منفصل لحقوق ،أو تحويلها إلى خارج المنشأة

 وهذا يتفق مع معاملة مكاسب وخسائر الصرف ،تالملكية إلى األرباح غير الموزعة في نفس الوق

  . للشركات التابعة التي لها عملة قياس تختلف عن عملة العرض للمجموعة
  

د تعني أن الخيار ليس تحسيناً إلعداد ٩٣ على ذلك يعتقد السيد يامادا أن متطلبات في الفقرة بناءاً ٨ آراء

 ومع ذلك ،بشكل دائم من الربح أو الخسارةالتقارير المالية ألنها تسمح باستثناء المكاسب والخسائر 

  . في األرباح غير الموزعةفوراًاإلعتراف بها 

  



١٩الدولي معيار المحاسبة   
 أساس اإلستنتاجات 

   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©    ١٢٧٨

 المحتويات
  الفقرات 

  اإلستنتاجات حولأساس 
   منافع الموظفين١٩معيار المحاسبة الدولي 

            
  ٢ - ١                         الخلفية

  ٣                    ١٩ملخص تغييرات معيار المحاسبة الدولي 
  ٤                    ٥٤ملخص تغيرات مسودة العرض إي 

  ٦ - ٥                 المحددةالمساهماتخطط 
  ١٠ - ٧           العمل المتعددين وخطط الدولةأصحابخطط 

   ٨٥ –١١                خطط المنافع المحددة
    ١٤ – ١١            الميزانية العمومية:  والقياسعترافاإل

   ١٦ – ١٥                  تاريخ القياس
  ٢٢ - ١٧                اإلكتوارية طريقة التقييم 

   ٢٥ – ٢٣               المنافع لفترات الخدمةإسناد
   ٣٤ – ٢٦             نسبة الخصم: اإلكتوارية اتفتراضاإل
     ٣٧ – ٣٥        الرواتب والمنافع والتكاليف الطبية: اإلكتوارية اتفتراضاإل

   ٤٨ – ٣٨              اإلكتواريةالمكاسب والخسائر 
   ٦٢ – ٤٩                تكلفة الخدمة السابقة

      : والقياسعترافاإل
   ٦٥ – ٦٣               اإلضافيلتزامالحد األدنى لإل

   ٧٥ – ٦٦                  الخطة أصول
  ل٦٨-أ٦٨       ٢٠٠٠التعريف المعدل المعتمد عام :  الخطةأصول
   ٧٥ – ٦٩              القياس:  الخطةأصول

  ه٧٥-أ٧٥                التعويضات
  ٧٨ – ٧٦                أصل بأي عترافاإلحدود 

  هـ٧٨-أ٧٨          ٢٠٠٢ الذي تم تبنيه عام –تعديل سقف األصل 
  ٨٠ - ٧٩                والتسويات اتستقطاعاإل

    ٨٥ – ٨١                العرض واإلفصاح
  ٩٤ - ٨٦              المنافع خالف منافع ما بعد الخدمة

     ٨٨ - ٨٦                  الغياب المعوض 
  ٨٩                منافع الوفاة أثناء العمل

  ٩٠             منافع الموظفين األخرى طويلة األجل
   ٩٣ - ٩١                منافع إنهاء الخدمة 

    ٩٦ – ٩٥               وتاريخ النفاذيةنتقالاإلحكام األ



١٩  المحاسبة الدوليمعيار  
  اإلستنتاجات  أساس 

  

  ١٢٧٩  حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  

  حولاإلستنتاجات أساس 
  منافع الموظفين ١٩معيار المحاسبة الدولي 

 
  

اإلعتـراف  : األدوات المالية  "٣٩تم تعليم النص األصلي ليعكس المراجعة التي تمت لمعيار المحاسبة الدولي            [
" الدفع على أساس األسـهم     "٢دولي إلعداد التقارير المالية      وبالتالي إصدار المعيار ال    ٢٠٠٣في عام   " والقياس
ولم يـتم تعـديل     . ؛ وتم وضع سطر أسفل النص الجديد ووضع سطر خالل النص المحذوف           ٢٠٠٤في عام   

كما تم تعديله في عام     " (عرض البيانات المالية   "١المصطلحات لتعكس التغييرات على معيار المحاسبة الدولي        
٢٠٠٧[ .(  

  
 إهتماماًوقد أولى أعضاء المجلس .  رفض حلول معينة بديلةإلى الملحق األسباب التي حدت بالمجلس يبين هذا

 من أساس هـ٨٥- أ٨٥ و هـ هـ٤٨-أ٤٨ك، ١٠-أ١٠د، ٩-أ٩ الفقرات .كبيرا لبعض العوامل دون غيرها
  .٢٠٠٤ر في ديسمبر  الصاد١٩تم إضافتهم نتيجة للتعديالت الحاصلة على معيار المحاسبة الدولي  اإلستنتاج 

  

 الخلفية
 

محاسبة " ١٩معيار المحاسبة الدولي ) لمجلسا( مجلس لجنة معايير المحاسبة الدولية إعتمد ١٩٨٣عام  ١ إستنتاج
 إعتمد، وبعد مراجعة محدودة ١٩٩٣وفي عام . " العملصحابمنافع التقاعد في البيانات المالية أل

 ١٩معيار المحاسبة الدولي  ("كاليف منافع التقاعدت" ١٩ لمعيار المحاسبة الدولي معدالً معياراًالمجلس 
وفي . ١٩٩٤ في نوفمبر من عام ١٩ثم بدأ المجلس مراجعة شاملة لمعيار المحاسبة الدولي ). القديم

تكاليف منافع التقاعد  نشر موظفو لجنة معايير المحاسبة الدولية ورقة مواضيع حول ١٩٩٥أغسطس 
منافع ، ٥٤مسودة العرض إي  المجلس إعتمد ١٩٩٦ام وفي أكتوبر من ع. األخرى للموظفين

 المجلس ما يزيد إستلموقد .  المالحظاتستالم كموعد نهائي إل١٩٩٧ يناير ٣١، مع تحديد الموظفين

 المجلس إعتمد، ١٩٩٨وفي يناير .  بلدا٢٠ً من أكثر من ه-٥٤ رسالة مالحظات حول الفقرة ١٣٠عن 
 .) الجديد١٩عيار المحاسبة الدولي م ("لموظفينمنافع ا"  ١٩معيار المحاسبة الدولي 

 
 ١٩ الجديد هو تحسين جوهري لمعيار المحاسبة الدولي ١٩يعتقد المجلس بأن معيار المحاسبة الدولي  ٢ إستنتاج

. وعلى الرغم من ذلك، فإن المجلس يعتقد بإمكانية إجراء تحسينات إضافية في الوقت المناسب. القديم
 بكافة المكاسب عترافاإلعضاء من أعضاء المجلس بأنه من المفضل وعلى وجه التحديد، يعتقد عدة أ

ومع ذلك، يعتقد المجلس بأن هذا الحل غير .  بشكل فوري في بيان األداء المالياإلكتوارية والخسائر 
ما لم يحرز المجلس تقدماً بخصوص عدة قضايا تتعلق اإلكتوارية ذي جدوى بالنسبة للمكاسب والخسائر 

وعندما يتمكن المجلس من إحراز تقدم بخصوص تلك القضايا، عندها . ير حول األداء الماليبتقديم التقار
 .اإلكتوارية لجة المكاسب والخسائر يستطيع المجلس أن يقرر النظر مرة أخرى في معا

  

 ١٩ملخص تغيرات معيار المحاسبة الدولي 
 

 إلى أسلوب القياس الذي يستند  الجديد هو١٩ العناصر أهمية في معيار المحاسبة الدولي أكثرمن  ٣ إستنتاج
 أصول إيرادات السوق في تاريخ الميزانية وان إلىومن النتائج الرئيسية أن نسبة الخصم تستند . السوق

 ١٩وبإيجاز فإن التغيرات الرئيسية لمعيار المحاسبة الدولي .  لقيمة عادلة ومنصفةوفقاًالخطة تقاس 
 -:القديم كما يلي

 

 ٦، ٥ فقرات اإلستنتاج أنظر(لمساهمة المحددة ولإلرشادات المتعلقة هناك تعريف معدل لخطط ا  )أ (
وحول )  أدناه١٠–٧ فقرات اإلستنتاج أنظر(بخطط أصحاب العمل المتعددين وخطط الدولة ) أدناه

  ؛الخطط المؤمن عليها
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 الناشئة عن خطط المنافع المحددة واإللتزاماتهناك دليل مطور حول معالجة الميزانية لألصول   )ب (
 ؛) أدناه١٤ –١١ فقرات اإلستنتاج أنظر(

 كاف حتى ال تختلف المبالغ المعترف بها في إنتظامات المنافع المحددة بإلتزاميجب أن تقاس   )ج (
 أنظر(البيانات المالية بشكل جوهري عن المبالغ التي سيتم تحديدها في تاريخ الميزانية العمومية 

 ؛) أدناه١٦ –١٥ فقرات اإلستنتاج

 طريقة المنفعة المتراكمة المعروفة ستخداممنافع المتوقعة وهناك متطلب إلتم حذف طرق ال  )د (
 أسلوب المنافع إستخدامإن ).  أدناه٢٢–١٧ فقرات اإلستنتاج أنظر( الوحدة المتوقع إئتمانبأسلوب 

 فترات الخدمة الفردية إلىالمتراكمة يجعل من الضروري توفير دليل تفصيلي حول إسناد المنفعة 
 ؛) أدناه٢٥ – ٢٣ ت اإلستنتاجفقرا أنظر(

 
ات منافع الموظف طويلة األجل إلتزامات منافع ما بعد الوظيفة وإلتزاميجب تحديد نسبة خصم     )هـ( 

 عوائد السوق في تاريخ الميزانية العمومية على إلىبالرجوع ) الممولة منها وغير الممولة(
ر بها سوق قوي يمثل هذه السندات فإنه يجب أما في البلدان التي ال يتوف. سندات الشركة الممتازة

كما يجب أن .  عوائد السوق في تاريخ الميزانية العموميةحتساب السندات الحكومية إلإستخدام
ات لتزامتكون عملة ومدة سندات الشركة والسندات الحكومية متوافقة مع العملة والمدة التقديرية إل

 ؛) أدناه٣٤– ٢٦ جفقرات اإلستنتا أنظر(منفعة ما بعد الخدمة 
 

 أو(في مدة الخطة بأكملها  المنفعة المحددة ة زيادعتبارإلات المنفعة المحددة باإلتزاميجب أن تأخذ   )و (
فقرات  أنظر(في تاريخ الميزانية العمومية، )  الزمنية شامل يتعدى تلك المددإلتزامتنتج عن أي 

 ؛) أدناه٣٧ – ٣٥ اإلستنتاج
 

الناشئة عند  (اإلكتوارية نى، بجزء محدد من المكاسب والخسائر ، كحد أدالمنشأةعترف تيجب أن   )ز (
، منشأةويحق ألي . التي تكون خارج الخطة)  الخطةأصولات المنافع المحددة وعن أي من إلتزام

  وتشتمل من بين، بشكل أسرععترافاإل بذلك، اعتماد آلية معينة تضمن إلزامياًدون أن يكون 
فقرات  أنظر(، اإلكتواريةالفوري بكافة المكاسب والخسائر  عترافاإل أخرى على عدة آليات
 ؛) أدناه٤٨-٣٨ اإلستنتاج

 

 بتكلفة الخدمة السابقة على أساس القسط الثابت وتطبيقه على فترة عترافاإل المنشأةيجب على   )ح (
وبالحدود التي تكون بها المنافع مقررة بشكل فوري فإنه يجب . القياس حتى تصبح المنافع مقررة

 ٦٢ –٤٩ فقرات اإلستنتاج أنظر( بتكلفة الخدمة السابقة بشكل فوري عترافاإل المنشأةعلى 
 ؛)أدناه

 

 قيمة عادلة ويتم تقدير  القيمة العادلة من خالل خصم إلى إستناداًيجب أن تقاس أصول الخطة   )ط (
–٦٦ تاجفقرات اإلستن أنظر. ( لم يتوفر سعر السوقإذاالتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة فقط 

 ؛) أدناه٧٥
 

 الذي يقدم تقريره كأحد األصول صافي إجمالي المنشأةعترف بها تيجب أن ال تتجاوز المبالغ التي   )ي (
 -:ما يلي

  

 ؛ وة وتكلفة الخدمة السابقة غير المعترف بهاإكتواريأية خسائر  )١(
  

 أوية تكون متوفرة على شكل مبالغ مستردة من الخطة إقتصادالقيمة الحالية ألية منافع  )٢(
 ؛) أدناه٧٨ - ٧٦ فقرات اإلستنتاج أنظر. (تخفيضات في المساهمات في الخطة
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 السداد أو ستقطاعإل والسداد ليس في الوقت الذي يكون فيه ااتستقطاعاإل بخسائر عترافاإليجب   )ك (
فقرات  أنظر. ( السداد بشكل فعليأو ستقطاعمحتمل الحدوث ولكن في الوقت الذي يحدث فيه اإل

 ؛) أدناه٨٠-٧٩ اإلستنتاج
 

 ؛) أدناه٨٥-٨١ فقرات اإلستنتاج أنظر. (تم إجراء تحسينات على متطلبات اإلفصاح  )ل (
 

 الجديد كافة منافع الموظف بينما يتناول معيار المحاسبة الدولي ١٩يتناول معيار المحاسبة الدولي   )م (
 اإلستنتاجفقرات  أنظر. ( بعض منافع ما بعد الخدمة المشابهةإلى منافع التقاعد فقط إضافة ١٩
 ؛) أدناه٩٤- ٨٦

 

 ). أدناه٩٦-٩٥ فقرات اإلستنتاج أنظر( الخاصة بخطط المنافع المحددة يةنتقالاإلتم تعديل األحكام   )ن (
  

 أنظر( اإلضافي في حاالت معينة لتزام بحد أدنى من اإلعترافاإل يقضي بطلب إقتراحاًوقد رفض المجلس 
  ). أدناه٦٥-٦٣ فقرات اإلستنتاج

  
  ٥٤ودة العرض إي ملخص تغيرات مس

 

ات الخاصة بمسودة  قتراحإل الجديد التغيرات الرئيسية التالية على ا١٩ معيار المحاسبة الدولي أحدثلقد  ٤ إستنتاج
  -:٥٤العرض إي 

 

 إستخدام فترات الخدمة التي تلي معادلة منافع الخطة ولكن يجب إلى إسناد المنافع المنشأةيجب على   )أ (
 منفعة عالية المستوى إلىموظف في السنوات األخيرة تؤدي  كانت خدمة الإذاأساس القسط الثابت 

  ؛) أدناه٢٥-٢٣ فقرات اإلستنتاج أنظر. (مقارنة مع مستوى السنوات السابقة
 

 التقديرية للمنافع لكن ليس مع وجود دليل موثوق ة على الزياداإلكتوارية يجب أن تشمل الفرضيات   )ب (
 إلتزام نتيجة أي أو(يادات محددة في مدد الخطة فقط  كانت الزإذا سوف تحدث ولكن ةن الزيادأيفيد ب

 ٣٧-٣٥ فقرات اإلستنتاج أنظر. (في تاريخ الميزانية العمومية)  الزمنيةشامل يستمر بعد تلك المدد
  ؛)أدناه

  

 فوري كما تم إعتراف إلىليست بحاجة % ١٠ التي تقع خارج شريحة اإلكتوارية المكاسب والخسائر   )ج (
 به لكل خطة عترافاإل المنشأةالحد األدنى للمبلغ الواجب على . ٥٤رض إي ه في مسودة العإقتراح

 مقسوماًمنافع محددة هو الجزء الذي يقع خارج هذه الشريحة كما هو في نهاية فترة التقرير السابقة 
كما يسمح معيار . على المعدل المتوقع للحياة العملية المتبقية للموظفين المشاركين في تلك الخطة

 ضمن ساليبوتشتمل هذه األ.  بشكل أسرععتراف عملية معينة لإلأساليب الجديد ب١٩سبة الدولي المحا
 ٤٨-٣٨ فقرات اإلستنتاج أنظر. (اإلكتوارية الفوري بكافة المكاسب والخسائر عترافاإلأخرى على 

  ؛)أدناه
  

نت أن المجلس قد  طريقتين بديلتين لمعالجة تكلفة الخدمة السابقة حيث بي٥٤تحدد مسودة العرض إي   )د (
وكانت إحدى . يتخلى عن إحدى هاتين الطريقتين بعد تقييم المالحظات الواردة حول مسودة العرض

أما الطريقة األخرى فهي .  الفوري بكافة تكاليف الخدمة السابقةعترافاإلطرق المعالجة تلك هي 
ظفين الحاليين بخصوص المدة  المباشر بالنسبة للموظفين السابقين مع اإلطفاء بالنسبة للموعترافاإل

عترف ت الجديد أن ١٩ويتطلب معيار المحاسبة الدولي . المتبقية من الحياة العملية للموظفين الحاليين
 بتكلفة الخدمة السابقة على أساس القسط الثابت ليتم تطبيقها على معدل المدة حتى يتم تقرير المنشأة
 الفوري عترافاإل المنشأةع بشكل فوري، فإنه يتوجب على والى الحد الذي تم به تقرير المناف. المنافع

 ؛) أدناه٥٩- ٤٩ فقرات اإلستنتاج أنظر(بتكلفة الخدمة السابقة 
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) ٥٤كما تقترحه مسودة العرض إي ( بأثر التعديالت السلبية للخطة بشكل فوري عترافاإليجب عدم ) هـ(  
  ؛) أدناه٦٢-٦٠ فقرات اإلستنتاج أنظر. (ولكن يجب معالجة ذلك بنفس طريقة تكلفة الخدمة السابقة

  
  

 من تعريف اقدم تقريرهالتي ت المنشأة األوراق المالية غير القابلة للتحويل الصادرة عن إستثناءلقد تم   )و (
  ؛) أدناه٦٨-٦٧ فقرات اإلستنتاج أنظر. (أصول الخطة

  

ودة العرض إي ية كما حددتها مسيجب قياس أصول الخطة بموجب قيمة عادلة خالف القيمة السوق  )ز (
  ؛) أدناه-٧٠-٦٩ فقرات اإلستنتاج أنظر. (٥٤

ته مسودة العرض إي إقترحليس تكاليف إدارة االستثمار فقط كما (يجب خصم تكاليف إدارة الخطة   )ح (
  ؛) أدناه٧٥  اإلستنتاج فقرةأنظر. (عند تحديد العوائد على أصول الخطة) ٥٤

مقترحة من قبل مسودة العرض إي  من تلك ال ألصول الخطة في مجالينعترافاإلر حد ييلقد تم تغ  )ط (
كما .  المؤجل بتكلفة الخدمة السابقةعترافاإل أواإلكتوارية ، ولن يتجاوز هذا الحد نطاق الخسائر ٥٤

وقد أشارت .  في المساهمات المستقبليةالمتوفرةات قتطاع اإلأو اإلستردادات إلىأن هذا الحد يشير 
 أنظر( . في المساهمات المستقبليةالمتوقعةات قتطاعإل اأوت سترداداإل اإلى ٥٤مسودة العرض إي 

  ؛) أدناه٧٨– ٧٦ فقرات اإلستنتاج
  

 كان يجب أن إذا الجديد لم يحدد فيما ١٩، فإن معيار المحاسبة الدولي ٥٤ لمسودة العرض إي خالفاً  )ي (
 بند تكلفة يعرض بيان الدخل تكلفة الفائدة والعوائد المتوقعة على أصول الخطة بشكل يتطابق مع

 باإلفصاح عن البنود التي المنشأةقوم ت الجديد أن ١٩ويتطلب معيار المحاسبة الدولي . الخدمة الحالية
  .تشمل عليها

  

  ). أدناه٨٥-٨١ فقرات اإلستنتاج أنظر. (تم إجراء تحسينات على متطلبات اإلفصاح  )ك (
  

 والسداد اتستقطاعاإلة وخاصة منافع إنهاء الخدم(لقد تم توحيد اإلرشادات في مجاالت معينة   )ل (
مع مقترحات مسودة ) ات الشاملةلتزاموالمشاركة في الربح وخطط المكافآت واإلرشادات المختلفة لإل

كما أضاف المجلس إرشادات صريحة . ةمحتملات واألصول اللتزامواألحكام واإل ٥٩العرض إي 
لخدمة التي ال يتم دفعها خالل سنة ستمرار بمنافع إنهاء اإلحول قياس منافع إنهاء الخدمة تتطلب عدم ا

  ؛) أدناه٩٣- ٩١ فقرات اإلستنتاج أنظر. (واحدة
  

 بزيادة عترافي لإلإنتقاليار  الجديد كان هناك خ١٩عند التطبيق األولى لمعيار المحاسبة الدولي   )م (
  الجديد١٩كما أن معيار المحاسبة الدولي . ات المنافع المحددة بما ال يزيد عن خمس سنواتإلتزام
 وليس ١٩٩٩ يناير ١ بعد أو بخصوص البيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ في نافذاًيكون 

  ). أدناه٩٦-٩٥ فقرات اإلستنتاج أنظر. (٥٤ه في مسودة العرض إي إقتراح كما تم ٢٠٠٠١في عام 
  

  

 ) من المعيار٤٧-٢٤فقرات ال(خطط المساهمات المحددة 
  

 -: القديم١٩عرف معيار المحاسبة الدولي  ٥ إستنتاج

على أنها خطط منافع التقاعد التي يتم بموجبها تحديد المبالغ الواجب خطط المساهمات المحددة   )أ (
 عوائد االستثمار إلى المساهمات في صندوق معين إضافة إلىدفعها كمنافع تقاعد وذلك باإلشارة 

  التي تم الحصول عليها؛ و
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ها عد التي يتم بموجبها تحديد المبالغ الواجب دفعلى أنها خطط منافع التقاعخطط المنافع المحددة   )ب (
 . سنوات الخدمةأو/ مكافآت الموظفين وإلى معادلة عادة ما تستند إلىكمنافع تقاعد وذلك باإلشارة 

  
يعتبر المجلس هذه التعريفات غير مقنعة ألنها تركز على المنافع المستحقة للموظف وليس على التكلفة 

 الجديد على ١٩ تركز التعريفات في الفقرة السابعة من معيار المحاسبة الدولي بينما. بالمنشأةالتي تلحق 

وال يستثني تعريف خطط المساهمات .  من جراء مثل هذه التكلفةالمنشأةالمخاطرة التي قد تزداد على 

  .المنشأة مما هو متوقع على أقلالمحددة اإلمكانية المتصاعدة بأن تكون التكلفة 
  

 ودقيقة  الجديد محاسبة خطط المساهمات المحددة التي تعتبر صريحة١٩محاسبة الدولي لم يغير معيار ال ٦ إستنتاج

 بخصوص أية المنشأة ولعدم وجود أية إمكانية لدى اإلكتوارية ات فتراضنظرا لعدم وجود ضرورة لإل

ات  الجديد أية إرشادات مساوية للفقر١٩ولم يقدم معيار المحاسبة الدولي . ةإكتواري خسائر أومكاسب 

ات خطط المساهمات إستقطاع (٢١و) تكاليف الخدمة السابقة في خطط المساهمات المحددة (٢٠

ويعتقد المجلس بأن هذه األمور ليس لها صلة بخطط .  القديم١٩من معيار المحاسبة الدولي ) المحددة

 .المساهمات المحددة

 )ر من المعيا٣٨-٢٩فقرات ال(خطط أصحاب العمل المتعددين وخطط الدولة 
  
على معلومات كافه من خطط أصحاب العمل المتعددين ( على الحصول ة دائما قادرالمنشأةكون تقد ال  ٧ إستنتاج

 -: هذه المشكلةأجل من أساليبوقد نظر المجلس في ثالثة .  محاسبة المنافع المحددةإستخدام أجلمن 
  

 ؛آلخر محاسبة المساهمات المحددة لبعضها ومحاسبة المنافع المحددة للبعض اإستخدام  )أ (
  

 محاسبة المساهمات المحددة لكافة خطط أصحاب العمل المتعددين مع إفصاح إضافي عندما إستخدام  )ب (
 أو ؛تكون خطة أصحاب العمل المتعددين هي خطة منافع محددة

 

.  محاسبة المنافع المحددة لخطط أصحاب العمل المتعددين التي تكون خطط منافع محددةإستخدام  )ج (
 المنشأة محاسبة المنافع المحددة فإنه يجب على ستخدامعلومات كافية إلومع ذلك وعند عدم توفر م

 . محاسبة المساهمات المحددةإستخداماإلفصاح عن مثل هذه الحقيقة ومن ثم 
 
 المنشأةيعتقد المجلس بعدم وجود طريقة ذات مفهوم صحيح وقابلة للتطبيق وموضوعية للتمييز تمكن  ٨ إستنتاج

ددة لبعض خطط منافع أصحاب العمل المتعددين المحددة ومحاسبة  محاسبة المساهمات المحإستخداممن 

 محاسبة المساهمات المحددة إستخدامكما يعتقد المجلس بأن من المضلل . المنافع المحددة للبعض اآلخر

وقد تم توضيح ذلك من خالل قضية . لخطط أصحاب العمل المتعددين التي تكون خطط منافع محددة

ت محاسبة المساهمات المحددة لخطط منافع التقاعد المحددة العاملة بموجب ستخدمإالبنوك الفرنسية التي 

وقد جعلت الميول الديمغرافية هذه . يات جماعية صناعية واسعة على أساس الدفع قبل المغادرةإتفاق

 هذه الخطط بترتيبات إستبدال حصل إصالح رئيسي تم من خالله ١٩٩٣الخطط قابلة للفهم وفي عام 

وفي هذه المرحلة فقد تم إجبار البنوك على تحديد قيمة . ات المحددة للخدمة المستقبليةالمساهم

 .كإلتزامات بها عترافاإلات قائمة باألصل ولكنه لم يتم لتزاموقد كانت هذه اإل. اتهمإلتزام
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 محاسبة المنافع المحددة لخطط أصحاب العمل إستخدامنه يجب على المنشأة أ المجلس إستخلص ٩ إستنتاج
 محاسبة ستخدامومع ذلك وعند عدم توفر معلومات كافية إل. ددين التي تكون خطط المنافع المحددةالمتع

 محاسبة المساهمات إستخدامالمنافع المحددة عندها يجب على المنشأة اإلفصاح عن تلك الحقيقة و
 ١٩ الدولي وقد وافق المجلس على تطبيق نفس المبدأ على خطط الدولة ويبين معيار المحاسبة. المحددة

 .الجديد أن معظم خطط الدولة هي خطط المساهمات المحددة
 

التعديل الصادر عن مجلس معايير المحاسبة : خطط أصحاب العمل المتعددين
 ٢٠٠٤ الدولية في ديسمبر

 
خطط  ٦ نشرت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية مسودة التفسير د٢٠٠٤في إبريل  أ ٩إستنتاج 

ت اإلرشادات التالية بشأن كيف يجب أن تطبق خطط أصحاب إقترح والتي أصحاب العمل المتعددين

  -: أمكن ذلكإذا ،العمل المتعددين محاسبة المنافع المحددة

  .ات مناسبة للخطة ككلإفتراض إستخدام ب١٩يجب قياس الخطة حسب معيار المحاسبة الدولي   )أ (

 الذي يعكس أثر لتزام اإلأوالخطة بحيث يعترفون باألصل يجب توزيع الخطة على المشاركين في   )ب (
  . العجز على المساهمات المستقبلية من المشاركأوالفائض 

  

 بشأن توفر المعلومات حول الخطة ككل ٦ات التي آثارها المستجيبون لمسودة التفسير دهتمامأن اإلب ٩إستنتاج
م وجود فائدة للمعلومات التي توفرها وصعوبات عمل توزيع كما هو مقترح وما نجم عن ذلك من عد

محاسبة المنافع المحددة كانت بالشكل الذي جعل لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ال 
  .اتقتراحتمضي قدماً باإل

  

فقرات  أنظر(ج أشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في معرض مناقشته لخطط المجموعة ٩إستنتاج

ية تعاقدية بين خطة أصحاب عمل متعددين إتفاق أنه لو كانت هناك إلى)) ك١٠-أ١٠(اإلستنتاج

 تمويل العجز فإن نفس المبدأ الذي انطبق على خطط أووالمشاركين فيها حول كيف سيتم توزيع الفائض 

 عتراف أي يجب على المشاركين اإل،المجموعة يجب أن ينطبق على خطط أصحاب العمل المتعددين

 وفيما يتعلق بتمويل العجز اعتبر مجلس معايير المحاسبة الدولية هذا المبدأ أنه يتفق مع ،إلتزام أوبأصل 

  .٣٧ بمخصص حسب معيار المحاسبة الدولي عترافاإل
  

 كان إذا أنه ١٩ على ذلك قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية أن يوضح في معيار المحاسبة الدولي بناءاًد  ٩إستنتاج
  -:طة منافع محددة ألصحاب عمل متعددينالمشارك في خ

 من معيار المحاسبة الدولي ٣٠ عن تلك المشاركة على أساس مساهمة محددة حسب الفقرة مسئوالً  )أ (
   ولكن ، ألنه ال يوجد لديه معلومات كافية لتطبيق محاسبة المنافع المحددة١٩

  ، تمويل العجزأوية تعاقدية تحدد كيف سيتم توزيع الفائض إتفاقلديه   )ب (

  

  .ية التعاقديةتفاق الناجم من اإلاإللتزام أو باألصل عتراف  فإن عليه اإل
  

  

 محاسبة المنافع المحددة لخطط أصحاب العمل إستخدامنه يجب على المنشأة أ المجلس إستخلص ١٠ إستنتاج
 محاسبة ستخدامومع ذلك وعند عدم توفر معلومات كافية إل. المتعددين التي تكون خطط المنافع المحددة

 محاسبة المساهمات إستخدام المحددة عندها يجب على المنشأة اإلفصاح عن تلك الحقيقة والمنافع
 ١٩وقد وافق المجلس على تطبيق نفس المبدأ على خطط الدولة ويبين معيار المحاسبة الدولي . المحددة

 .الجديد أن معظم خطط الدولة هي خطط المساهمات المحددة
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 الفردية للمنشآت أو في البيانات المالية المنفصلة ١٩تطبيق معيار المحاسبة الدولي 
التعديل الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في ديسمبر : في مجموعة مجمعة

٢٠٠٤  
 

 كان يجب على المنشآت إذاطلب بعض المشاركين من مجلس معايير المحاسبة الدولية النظر فيما   أ  ١٠إستنتاج 
 الفردية إما أوجماعية أن يكون لها في بياناتها المالية المنفصلة المشاركة في خطة منافع محددة 

 أن تكون قادرة على معاملة الخطة كخطة أصحاب أو غير متحفظ من محاسبة المنافع المحددة إستثناء
  .عمل متعددين

  

ب وجود عند تطوير مسودة العرض لم يوافق مجلس معايير المحاسبة الدولية على أنه من المناس  ب ١٠إستنتاج 
 غير متحفظ من محاسبة المنافع المحددة لخطط المنافع المحددة الجماعية في البيانات المالية إستثناء

 ومن ناحية المبدأ يجب أن تنطبق متطلبات المعايير الدولية ، الفردية لمنشآت المجموعةأوالمنفصلة 
ة بنفس الطريقة كما تنطبق على أية  الفرديأوإلعداد التقارير المالية على البيانات المالية المنفصلة 

 للسماح لمنشآت ١٩ هذا المبدأ يعني تعديل معيار المحاسبة الدولي إتباعو ،بيانات مالية أخرى
 فيما عدا أن المشاركين -المجموعة التي تشارك في خطة تلبي تعريف خطة أصحاب العمل المتعددين

ب عمل متعددين  في بياناتها المالية  أن تعمل كمشاركة في خطة أصحا-تحت السيطرة المشتركة
  . الفرديةأوالمنفصلة 

 
 أنه يفترض دائماً أن تكون المنشآت إلىعلى أنه في مسودة العرض توصل معايير المحاسبة الدولية   ج ١٠إستنتاج 

 وهذا يعني ضمناً أنه ،ضمن المجموعة قادرة على الحصول على المعلومات الالزمة حول الخطة ككل
 كان هناك أساس ثابت إذابات لخطط المنافع المحددة يجب تطبيق محاسبة المنافع المحددة حسب المتطل

  . الخطةإلتزامات وأصولوموثوق لتوزيع 
  

في مسودة العرض اعترف مجلس معايير المحاسبة الدولية أن المنشآت ضمن المجموعة قد ال تكون    د ١٠إستنتاج 
 يعكس إلتزام أو المنشأة بأصل إعتراف الخطة ينجم عنه قادرة على تحديد أساس ثابت وموثوق لتوزيع

 أنه قد يوجد إلى وهذا يعود ، عجز في الخطة على مساهمتها المستقبليةأوالمدى الذي يؤثر به فائض 
 على ، تمويل العجز في المجموعة المجمعةأو الفائض إستخدامشك في أحكام الخطة بشأن كيف سيتم 

 أن المنشآت ضمن مجموعة يجب أن تكون دائماً قادرة إلىولية توصل أن مجلس معايير المحاسبة الد
 على سبيل المثال على أساس نسبة مئوية من مبلغ ،ومعقولعلى األقل على عمل تخصيص ثابت 

  . التقاعد
  

 كانت منافع إذابعد ذلك نظر مجلس معايير المحاسبة الدولية بالنسبة لبعض منشآت المجموعة فيما    هـ١٠إستنتاج 
 أساس ثابت ومعقول للتوزيع تستحق التكاليف المتعلقة بالحصول على إستخداممحاسبة المنافع المحددة ب

 وقد قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية أن الحالة ليست كذلك بالنسبة للمنشآت التي تلبي ،المعلومات
 أجل من " والمنفصلةالموحدةة البيانات المالي" ٢٧مقاييساً مشابهة للمقاييس في معيار المحاسبة الدولي 

  . من إعداد البيانات المالية الموحدةستثناءاإل
  

  -:ت مسودة العرض لذلك ما يليإقترح    و١٠إستنتاج 

أن المنشآت التي تشارك في خطة تلبي تعريف خطة أصحاب العمل المتعددين فيما عدا أن   )أ (
 من ٣٤س الواردة في الفقرة المشاركين فيها هم تحت السيطرة المشتركة والتي تلبي المقايي

 كما هو مقترح أن يعدل في مسودة العرض يجب معاملتها كما لو ١٩معيار المحاسبة الدولي 
 كان ال يوجد أساس إذا وهذا يعني أنه ،أنها كانت مشاركة في خطة أصحاب عمل متعددين

اسبة  محإستخدام الخطة فإنه يجب على المنشآت إلتزامات وأصولثابت وموثوق لتوزيع 
  .المساهمة المحددة تقديم إفصاحات إضافية
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أن كافة المنشآت األخرى التي تشارك في خطة تلبي تعريفات خطة أصحاب العمل المتعددين   )ب (
فيما عدا أن المشاركين هم تحت السيطرة المشتركة يجب أن يطلب منهم تطبيق محاسبة المنافع 

  . الخطةماتإلتزا وصولالمحددة وذلك بعمل توزيع ثابت ومعقول أل

  
 ١٩ توسعة المتطلبات في معيار المحاسبة الدولي إقتراحدعم المستجيبون لمسودة العرض بشكل عام     ز١٠إستنتاج 

 على أن العديد لم يوافقوا على المقاييس ،الخاصة بخطط أصحاب العمل لتشمل منشآت المجموعة
  -:المقترحة في مسودة العرض لألسباب التالية

  . واضحة٦ المقترحة والتعامل مع مسودة التفسير دلم تكن التعديالت  )أ (

  .يجب توسعة أحكام محاسبة أصحاب العمل المتعددين لتشمل شركة أم مدرجة  )ب (

يجب توسعة أحكام محاسبة أصحاب العمل المتعددين لتشمل منشآت المجموعة ذات الدين   )ج (
  .المدرج

 بما ،منشآت المجموعةيجب توسعة أحكام محاسبة خطط أصحاب العمل المتعددين لتشمل جميع   )د (
  .في ذلك الشركات التابعة المملوكة جزئياً

 . شامل من محاسبة المنافع المحددة لجميع منشآت المجموعةإستثناءيجب أن يكون هناك   ) هـ(   

  

وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية على أن المتطلبات المقترحة لخطط المجموعة كانت معقدة بشكل   ح ١٠إستنتاج
 أنه سيكون من األفضل معاملة إلىمجلس معايير المحاسبة الدولية كذلك غير ضروري، وتوصل 

خطط المجموعة بشكل منفصل عن خطط أصحاب العمل المتعددين بسبب الفرق في المعلومات 
في خطة المجموعة يجب أن تكون المعلومات حول الخطة ككل متوفرة بشكل : المتوفرة للمشاركين

 أرادت الشركة األم اإلمتثال للمعايير إذا أنه إلى الدولية كذلك أشار مجلس معايير المحاسبة. عام
 رغبت في أن تمتثل شركاتها التابعة أوالدولية إلعداد التقارير المالية في بياناتها المالية المنفصلة 

 للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في بياناتها المالية المنفصلة فإنه يجب عليها عندئذ الحصول
 .على المعلومات الالزمة وتقديهما، وذلك ألغراض اإلفصاح على األقل

 
 سياسة مبينة بشأن أوية تعاقدية إتفاق كانت هناك إذا أنه إلىأشار مجلس معايير المحاسبة الدولية   ط ١٠إستنتاج

 السياسة يجب أن تحدد أوية تفاقتحميل صافي تكلفة المنفعة المحددة على منشآت المجموعة فإن هذه اإل
 سياسة مبينة فإن المنشأة التي هي صاحب العمل أوية تعاقدية إتفاقة لكل منشأة، وإذا لم تكن هناك التكلف

 على ذلك توصل مجلس وبناءاًالكفيل تتحمل المخاطرة المتعلقة بالخطة نيابة عن  المنشآت األخرى، 
جموعة حسب  أنه يجب تخصيص خطة مجموعة للمنشأة الفردية ضمن مإلىمعايير المحاسبة الدولية 

 السياسة فإنه يتم تخصيص أوية تفاق سياسة مبينة، وإذا لم يكن هناك مثل هذه اإلأوية تعاقدية إتفاقأية 
 بتكلفة عترافصافي المنفعة المحددة لصاحب العمل الكفيل، وعلى منشآت المجموعة األخرى اإل

 .مساوية ألية مساهمة يحصل عليها صاحب العمل الكفيل
  
جميع منشآت المجموعة تعترف بالتكلفة التي عليها تحملها لوعد المنفعة ) أ: (وائد التاليةلها األسلوب الف  ي ١٠إستنتاج

 .سهل التطبيق) ب(المحددة 
  
 أن المشاركة في خطة مجموعة هي معاملة طرف ذي إلىأشار مجلس معايير المحاسبة الدولية كذلك   ك ١٠إستنتاج

 إفصاحات األطراف ذات" ٢٤لي عالقة، وبذلك يطلب من اإلفصاحات اإلمتثال لمعيار المحاسبة الدو
 أن تفصح المنشأة عن طبيعة عالقة ٢٤ من معيار المحاسبة الدولي ٢٠تتطلب الفقرة ". العالقة 

الطرف ذي العالقة وكذلك معلومات حول المعامالت واألرصدة غير المدفوعة الالزمة لفهم األثر 
 أن المعلومات إلىر المحاسبة الدولية المحتمل للعالقة على البيانات المالية، وقد أشار مجلس معايي
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  ١٢٨٧  حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  

) ج(سياسة تحميل المساهمات الحالية، ) ب(سياسة تحميل تكلفة المنفعة المحددة، ) أ(حول كل من 
وضع الخطة ككل كان يطب منها أن تعطي فهماً لألثر المحتمل للمشاركة في خطة المجموعة على 

 . الفردية للمنشأةأوالبيانات المالية المنفصلة 
 
 طط المنافع المحددةخ

 

 الميزانية العمومية :  والقياسعترافاإل
  

 ) من المعيار٦٠-٤٩الفقرات (
  

ات الناشئة عن لتزام والقياس لإلعترافاإل الجديد ١٩ من معيار المحاسبة الدولي ٥٤تلخص الفقرة  ١١ إستنتاج
تلف  الجديد مخ١٩ من معيار المحاسبة الدولي ١٠٧-٥٥خطط المنافع المحددة كما تصف الفقرات 

 الجديد لم ١٩وعلى الرغم من أن معيار المحاسبة الدولي . شملأ والقياس بتفاصيل عترافاإلجوانب 
ه من المحتمل أن تعترف أن، إال اإللتزاماتات منافع التقاعد كأحد إلتزام بعترافاإليتناول صراحة 
المعيارين إال أن منافع التقاعد في نفس الوقت وبموجب كال ب الخاصة باإللتزاماتمعظم المشاريع 

 . الناشئلتزامالمعيارين يختلفان في قياس اإل
 

 الخاص بأي من عترافاإل الجديد على تعريف ومعيار ١٩ من معيار المحاسبة الدولي ٥٤تستند الفقرة   ١٢ إستنتاج
). اإلطار ( إعداد وتقديم البيانات الماليةأجلإطار لجنة معايير المحاسبة الدولية من  ضمن اإللتزامات
 إلى ينشأ عن أحداث سابقة قد يؤدي سدادها للمنشأةراهن  إلتزام بأنها أي اإللتزامات طارويعرف اإل

 بأي عترافاإله يجب أن اإلطارويبين . المنشأة خارج إلىية قتصادتدفق الموارد التي تجسد المنافع اإل
 -:إذا اإللتزاماتبند يتوافق مع تعريف 

 خارج إلىية المستقبلية المرتبطة بأي بند قتصادكان من المحتمل أن تتدفق أي من المنافع اإل  )أ (
 ؛ والمنشأة

 . قيمة يمكن قياسها بمصداقيةأوكان للبند تكلفة   )ب (

  
 -:يعتقد المجلس بما يلي ١٣ إستنتاج

 بموجب خطة منافع محددة عندما يكون الموظف قد قدم خدمات مقابل إلتزام المنشأةيوجد لدى   )أ (
 ١٩ من معيار المحاسبة الدولي ٧١-٦٧ات وتتناول الفقر. المنافع التي وعد بها بموجب الخطة

  موجودا؛ لتزام كان اإلإذا تحديد ما أجلالجديد إسناد المنافع لفترات الخدمة الفردية من 

 دفع تلك المنشأة كان يتوجب على إذاة لتحديد ما كتواريإات إفتراض إستخدام المنشأةيجب على   )ب (
 ؛ و) من المعيار٩١-٧٢ت  الفقراأنظر(المنافع في فترات التقرير المستقبلية 

 بأي من عترافاإل بمصداقية اكبر لتبرير لتزام قياس اإلللمنشأة اإلكتوارية  ساليبتسمح األ  )ج (

 .اإللتزامات

 
 لم يتم تقرير المنفعة وبمعنى آخر يكون للموظف الحق في إذا موجوداً يكون لتزاميعتقد المجلس بأن اإل ١٤ إستنتاج

ئة موظف اقدم منافع لمت منشأةعلى سبيل المثال، لنفرض أن و. التمتع بمنفعة شريطة الخدمة المستقبلية

 في نفس الوضع والمنشأةوفي نهاية السنة األولى ال يكون الموظف . ممن يتبقون في الخدمة لمدة سنتين

 من سنتين قبل بدالً الموظف سيكون بحاجة للعمل سنة واحدة ألنكما هو الحال في بداية السنة األولى 

وعلى الرغم من وجود  إمكانية لعدم تقرير المنفعة فإن الفرق في . تمتع بالمنفعةأن يكون مؤهال لل
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 في نهاية السنة اإللتزامات في أي من عترافاإل من وجهة نظر المجلس يجب أن ينشأ في لتزاماإل

 . عدم تقرير المنفعةحتمال إلالمنشأة تقديرات أفضل بقيمته الحالية لتزامويعكس قياس ذلك اإل. األولى
  

 ) من المعيار٥٧-٥٦الفقرات (تاريخ القياس 
  

 إلى منفعة محددة في تاريخ قد يصل لتزام قياس القيمة الحالية إلللمنشأةتسمح بعض المعايير الوطنية  ١٥ إستنتاج

ه يجب على المشاريع قياس أنومع ذلك فقد قرر المجلس . ور قبل تاريخ الميزانية العموميةثالثة شه

افع المحددة وكذلك القيمة العادلة ألي من أصول الخطة في نفس تاريخ ات المنلتزامالقيمة الحالية إل

 في تاريخ سابق فإنه يجب تحديث لتزامتقييم تفصيلي لإل بالمنشأة ت قامإذاوعليه . الميزانية العمومية

 تغيرات رئيسية في الظروف المحيطة حتى تاريخ أو أية معامالت رئيسية عتبارالنتائج لتأخذ في اإل

 .ية العموميةالميزان
 

 فقد وضح المجلس بأن من غير المطلوب ٥٤رداً على المالحظات المقدمة حول مسودة العرض إي  ١٦ إستنتاج

 القيمة الحالية المنشأةحدد ت شامل في تاريخ الميزانية العمومية شريطة أن إكتواريإجراء تقييم 

اف بحيث ال تختلف المبالغ  كإنتظامات المنفعة المحددة والقيمة العادلة ألي من أصول الخطة بلتزامإل

انية المعترف بها في البيانات المالية بشكل جوهري عن المبالغ التي قد يتم تحديدها في تاريخ الميز

 .العمومية
  

 ) من المعيار٦٦- ٦٤الفقرات (كتواري إل التقييم اطريقة
  

لجة نقاط األساس معا( تقييم المنفعة التراكمي أساليب القديم ب١٩لقد سمح معيار المحاسبة الدولي  ١٧ إستنتاج

 إلىويستند كال األسلوبين ). معالجة بديلة مسموح بها( تقييم المنفعة المتوقعة أساليبو) المعيارية

 -: الجوهري ووجهات النظر غير المتطابقة ألغراض المحاسبة المتعلقة بمنافع الموظفينختالفإلا
 

 القسط أساليب أو الوحدة إئتمان وأ بالمنفعة أحياناًالتي تعرف  (المنافع التراكمية أساليب تحدد  )أ (

  ولكن؛ الخدمة في تاريخ معينإلىالقيمة الحالية لمنافع الموظف التي يتم إسنادها ) الواحد
 

 مستويات أساليب أو بالتكلفة ومستوى المساهمة أحياناًوالتي توصف  ( المنافع المتوقعةأساليب  )ب (

 مستوى تكلفة إحتساب عند التقاعد وعندها يتم لتزامتتنبأ بالقيمة اإلجمالية التقديرية لإل) األقساط

ستثمارات التي سوف توفر القيمة اإلجمالية للمنفعة عند إل إيرادات اعتبارخذين بعين اإلآالتمويل 

 . التقاعد
 

كبر في ورقة المواضيع التي تم نشرها في أغسطس أات بين األسلوبين بتفصيل ختالفإلوقد تمت مناقشة ا
 .١٩٩٥من عام 

  
 إذا أوون لكال األسلوبين تأثيرات متشابهة على بيانات الدخل لكن ذلك يكون من خالل المصادفة قد يك ١٨ إستنتاج

ات جوهرية في إختالفوقد تكون هناك .  على مر الزمننسبياً ثابتاًبقي عدد وأعمار الموظفين المنتسبين 

 مجموعة إستخدامب ولهذه األغراض، يعتقد المجلس أن متطل.  لكال األسلوبينوفقاً اإللتزاماتقياس 

 . قد يعزز من فرص المقارنةساليبألمنفردة من ا
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 المنافع المتوقعة كبديل مسموح به أساليبستمرار بالسماح بإل كان يتوجب عليه اإذانظر المجلس فيما  ١٩ إستنتاج

 . أسلوب المنفعة التراكميةستخدامللمعالجة بينما يتم تحديد مطلب جديد لإلفصاح عن معلومات مساوية إل

ن اإلفصاح ال يعالج المحاسبة غير الصحيحة في الميزانية العمومية أأية حال، يعتقد المجلس بوعلى 

 مثل ألن المنفعة المتوقعة غير مناسبة ويجب التخلي عنها أساليب المجلس أن إستنتجكما . وبيان الدخل

 - :ساليبهذه األ
  

حداث الماضية بينما تركز  األإلىإضافة ) الخدمة المستقبلية(تركز على األحداث المستقبلية   )أ (
   المنفعة التراكمية على األحداث الماضية فقط ؛ أساليب

 

  ا ال يمثل مقياسا ألي مبلغ حقيقي ويمكن تحديده فقط كنتيجة لمخصصات التكاليف؛ وإلتزامتوجد   )ب (
 

 لألعمال كما هو إندماجها في أي إستخدم عليه ال تستطيع وبناءاًال تحاول قياس القيمة العادلة   )ج (

 منشأة أي تإستخدم وإذا ." * األعمالإندماج " ٢٢طلوب من قبل معيار المحاسبة الدولي م
 أسلوب إستخدام للمنشأة لألعمال عندها لن يكون مجدياً إندماجأسلوب المنافع التراكمية في أي 

 . في الفترات الالحقةلتزامالمنافع المتوقعة للمحاسبة عن نفس اإل
 

 تقييم المنافع التراكمية الواجب السماح بها أساليب القديم أي من ١٩دولي لم يحدد معيار المحاسبة ال ٢٠ إستنتاج
 الجديد أسلوباً واحداً للمنافع ١٩ويشترط معيار المحاسبة الدولي . بموجب معالجة نقاط األساس المعيارية

وقعة  الوحدة المتإئتمانأسلوب هو اً والمعروف إستخدامأسلوب المنافع التراكمية األكثر : التراكمية
  ).عدد سنوات الخدمة/  أسلوب المنفعةأوويعرف كذلك أسلوب المنافع التراكمية المتناسبة مع الخدمة (

  
 إئتمان المنافع التراكمية خالف أسلوب أساليب المنافع المتوقعة وأساليبيقر المجلس بأن التخلي عن  ٢١ إستنتاج

 إستخدامسبية الحديثة يصبح ومع ذلك ومع وجود القدرات المحا.  أوجد تعقيداتالوحدة المتوقعة قد 
  .أساسين للتقييم باهظ التكاليف وأن النتائج الناشئة ال تعادل التكلفة اإلضافية

  
 إستخدام خاصة في حاالت الصندوق المقفل بأحياناً على سبيل المثال أن يوصي كتواريويستطيع اإل ٢٢ إستنتاج

الرغم من ذلك وافق المجلس وعلى  .   الوحدة المتوقع ألغراض التمويلإئتمانغير أسلوب آخر أسلوب 
 تماسكاً فيما أكثر الوحدة المتوقعة في كافة الحاالت ألن هذا األسلوب إئتمان أسلوب إستخدامعلى طلب 

  . الجديد١٩يتعلق باألغراض المحاسبية المحددة في معيار المحاسبة الدولي 
  

 )٧١- ٦٧الفقرات (فترات الخدمة ل المنافعإسناد 
  

اً بموجب خطة إلتزام للمنشأة أعاله، يعتقد المجلس بأن يكون ١٣  اإلستنتاجةحيه في فقريكما تم توض ٢٣ إستنتاج

وقد نظر المجلس .  هاالمنافع المحددة عندما يكون الموظف قد قدم خدمة مقابل المنافع التي وعد بها بموجب

تلفة للمنفعة  بديلة للمحاسبة فيما يتعلق بخطة المنافع المحددة والتي تقوم بإسناد مبالغ مخأساليببثالثة 

  -:مقابل فترات مختلفة
  

تقسيم كامل المنفعة على أقساط ثابتة خالل كامل المدة حتى التاريخ الذي ال تكون فيه خدمة   )أ (

  ؛  في الراتبة الزيادإستثناءالموظف تساوي أي منفعة ذات قيمة مادية بموجب الخطة ب
 

                                                 
 ." األعمالإندماج " ٣ المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إستبدل و٢٠٠٤ في عام ٢٢ قد تم سحب المعيار  *
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  ٢مثال   
  

 سنة من الخدمة ومنفعة ٢٠ سنوات وأقل من ١٠ إذا تقاعد موظف بعد ١٠٠تقدم خطة منافع بقيمة 
  . سنة أو أكثر من الخدمة٢٠د إذا تقاعد الموظف بع) ٥٠٠ليصبح اإلجمالي  (٤٠٠إضافية بقيمة 

  -:تكون المبالغ المخصصة لكل سنة على النحو التالي 
   سنة٢٠- ١١   سنوات١٠-١

  ٢٥  ٢٥  األسلوب أ
  ٢٥  ٢٥  األسلوب ب
  ٤٠  ١٠  األسلوب ج

  
تخصص هذه الخطة منافع أعلى للسنوات الالحقة بينما تخصص الخطة في المثال األول منافع : مالحظة

  .أعلى للسنوات األولى

 كانت إذا القسط الثابت إستخدامإنه يجب ومع ذلك ف.   لمعادلة المنفعة في الخطةوفقاًتقسيم المنفعة   )ب (

 أو ؛معادلة المنفعة في الخطة تقوم بإسناد قيمة مادية أعلى من المنفعة للسنوات الالحقة
 

تقسيم المنفعة المقررة لكل فترة زمنية بموجب القسط الثابت وعلى طول المدة بين ذلك التاريخ   )ج (

 .وتاريخ تقرير الفترة السابقة
  

  :  الثالثة في المثالين التالييناليبسقد تم توضيح األ

  
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اً ودقة إتساق المجلس األسلوب أ نظراً ألن هذا األسلوب هو األكثر إعتمد، ٥٤لمسودة العرض إي باعتماده  ٢٤ إستنتاج

وألنه لن يكون هناك أسباب ملحة لتخصيص مبالغ مختلفة من المنفعة لسنوات مختلفة والتي قد تحدث 

  .آلخرينبموجب األسلوبين ا
  

 كان إذا كبديل، أو( معادلة المنفعة إتباعفضلت   ٥٤مسودة العرض إي أقلية مهمة من المعلقين على  ٢٥ إستنتاج
).  وفق معادلة المنفعةلتزام بالحد األدنى من اإلعترافاإلحتفاظ بمخصص ثابت، إلالمعيار النهائي يقرر ا

  .وافق المجلس على هذه المالحظات وعليه قرر طلب تطبيق األسلوب ب
  

  ١مثال   
  

 إذا تقاعد موظف بعد عشر سنوات وأقل من عشرين سنة من الخدمة ٤٠٠تحدد الخطة منفعة بقيمة 
  . سنة أو أكثر من الخدمة٢٠إذا تقاعد الموظف بعد ) ٥٠٠ليصبح اإلجمالي  (١٠٠ومنفعة إضافية بقيمة 

  
  -:تكون المبالغ المخصصة لكل سنة على النحو التالي  
  

   سنة٢٠- ١١   سنوات١٠-١
  

  ٢٥  ٢٥  األسلوب أ
  ١٠  ٤٠  األسلوب ب

 ١٠  ٤٠  جـاألسلوب 
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 نسبة الخصم : اإلكتوارية اتفتراضاإل
  

 ) من المعيار٨٢ – ٧٨الفقرات (
  

ه لتحديد إستخدام المعيار الواجب إختيارات المنافع المحددة هو إلتزام األمور أهمية في قياس أكثرمن  ٢٦ إستنتاج
حالية  القديم فإن نسبة الخصم المفترضة لتحديد القيمة ال١٩وطبقاً لمعيار المحاسبة الدولي . نسبة الخصم
 تقديرات لها والتي من المتوقع أو للمنافع التقاعدية الموعودة قد عكست النسب طويلة األجل اإلكتوارية 

 مثل هذه النسبة ألنها ال تتعلق بأي إستخداموقد رفض المجلس .  ات بهالتزامأن يتم سداد مثل هذه اإل
قد ال يكون هناك طلب لسداد مثل هذه  كونها تفسير غير طبيعي ألنه إلىفكر بالسداد إضافة ت ال منشأة
 .اتلتزاماإل

  

يعتقد البعض بالنسبة للمنافع الممولة، بأن معدل الخصم يجب أن يكون هو معدل العائد المتوقع على  ٢٧ إستنتاج
 الخطة يمثل بصدق أصول أن العائد على إلى إستناداً وذلك فعلياً الخطة التي تحتفظ بها الخطة أصول

ولقد رفض المجلس هذا ). أي المساهمات المستقبلية(لمتوقعة بشكل نهائي التدفقات النقدية الخارجة ا
 ليس له تأثير على طبيعة األصولستثمار في أنواع معينة من  الصندوق لإلإختيارألن حقيقة األسلوب 
كبر وعليه أ التي لها عائد متوقع أعلى تحمل مخاطرة األصولوبصفة خاصة فإن . اتلتزامومبلغ اإل

 ذات مخاطرة أصولستثمار في إل اتإختار لمجرد أن الخطة أقل إلتزام بالمنشأةعترف تيجب أن ال 
 الخطة أصول عن قياس أي من مستقالًن يكون أ يجب لتزاملذلك، فإن قياس اإل. أعلى عائد متوقع أعلى

  .ها من قبلفعلياًالمحتفظ بها 
  

أي السعر الذي يعكس ( بالمخاطرة معدالً ن يكون سعراًأ كان سعر الخصم يجب إذاهم قرار هو ما أإن  ٢٨ إستنتاج
 سعر معدل بالمخاطرة هو العائد المتوقع على أفضلويرى البعض بأن ). لتزامالمخاطر المرتبطة باإل

وقد تتضمن المحفظة المناسبة .  على المدى البعيدإلتزام الخطة التي من مثل هذا أصولمحفظة مناسبة من 
 -:ما يلي

  

 الحد الذي ال تكون فيه هذه إلىات الموظفين سابقين لتزامالنسبة إلأوراق مالية ذات فائدة ثابتة ب  )أ (

   مع التضخم؛ فعلياً أوات مربوطة شكليا لتزاماإل
 

 ات المربوطة بفهرس لموظفين سابقين؛ ولتزامأوراق مالية مربوطة بفهرس بالنسبة لإل  )ب (
  

وطة مع الراتب ات المنافع للموظفين الحالين والمربلتزامأوراق مالية في حقوق ملكية إل  )ج (

وراق المالية في حقوق مد لألألداء طويل األإن هذا مبني على وجهة النظر القائلة بأن ا. النهائي

 ككل وبذلك يرتبط مع عنصر الراتب قتصادإلالملكية مرتبط مع التطور العام للرواتب في ا

 . المنفعةلتزامالنهائي إل
 

ن تكون بالضرورة محفظة مناسبة بهذا أ ال يجب فعلياًن المحفظة المحتفظ بها أمن المهم مالحظة 

. حتفاظ بمحفظة مناسبةإل القيود التنظيمية الخطط من امن خاللالمعنى، وفي الحقيقة فإن بعض البلدان 

 في شكل أصولها تحتفظ بجزء محدد ممن أنالخطط  يجب على: على سبيل المثال، في بعض البلدان

 كانت المحفظة المناسبة هي نقطة مرجع صحيحة فإنها إذالك، إضافة لذ. وراق مالية ثابتة الفائدةأ

  . لكل من الخطط الممولة وغير الممولةأيضاًصحيحة 
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  -: سعر فائدة على محفظة مناسبة كسعر معدل بالمخاطرة ما يليإستخدام يؤدون الذين يدعى ٢٩ إستنتاج
 

المتضمن في  سعر الفائدة أو(تقترح نظرية المحفظة بأن معدل العائد المتوقع على األصل   )أ (
ن المخاطرة أ) لتزام اإلأو(يرتبط بالمخاطرة غير القابلة للتوزيع المتعلقة بذلك األصل ) لتزاماإل

 إرتباط ولكنها تعكس مطلقةللتقلبات بصورة ) الدفعات(غير القابلة للتوزيع ال تعكس قابلية العوائد 
وب التدفقات التقنية الداخلة من  كان تجاإذا.  األخرىاألصولبالعوائد على )  الدفعاتأو(العوائد 
ية على المدى البعيد بنفس الطريقة التي تجاوبت فيها قتصاد للتغير من الظروف اإلأصول محفظة 

وعليه  (لتزامات منافع محددة فإن المخاطرة غير القابلة للتوزيع لإللتزامالتدفقات النقدية الخارجة إل
  ؛األصولخاطرة لمحفظة يجب أن تكون هي نفس الم) معدل الخصم المناسب

 

 بين الراتب رتباطإلي الخاص بخطط الراتب النهائي هو اقتصادمن األمور الهامة للواقع اإل  )ب (

. ية طويلة األجلقتصادإلالنهائي وعوائد األسهم والذي ينجم نظراً ألن كالهما يعكس القوى ا

 المبالغة في إلىن تجاهله سوف يؤدي أنه قوي لدرجة أ تام إال إرتباط ليس هناك أنهورغم 

 سوف ينتج عنه تقلبات مضللة بسبب رتباطإل بصورة منتظمة كذلك فإن تجاهل هذا التزاماإل

لتزمم ومعدل الخصم الضمني في القيمة إلالتقلبات قصيرة االجل يبين المعدل  المستخدم لخصم ا

ع المحددة إن هذه العوامل سوف تمنع المنشآت من العمل بخطط المناف.  الخطةألصولالحالية 

وعندما تكون خطط .  االستثمارات ثابتة الفائدةإلىسهم ألستثمار في اإل من انتقالإل اإلىوتؤدي 

سعار أ تأثير شديد على إلىسهم فإن ذلك سيؤدي ألالمنافع المحددة ممولة بشكل كبير عن طريق ا

وف يكون هناك ضغط س.  زيادة تكلفة مزايا التقاعدإلى أيضاً سوف يؤدي نتقالإلإن هذا ا. االسهم

 ؛ )فعلياًوغير الموجود (على الشركات للتخلص من القصور الظاهري 
 

 عن طريق شراء دفعات تقاعد سنوية فإن شركة التأمين ستحدد معدالت اهإلتزام المنشأة ت سددإذا  )ج (

 حد كبير كافة التدفقات إلى توفر تدفقات نقدية داخلة تقابل أصول محفظة إلىالدفعات بالنظر 

لذلك فإن العائد المتوقع على .  هذه التدفقات النقديةإستحقاقات المنافع كلما حل إلتزامدية من النق

في الواقع العملي من المستحيل تسوية .  بمبلغ مقارب لقيمته السوقيةلتزاممحفظة مناسبة يقيس اإل

 أن يمكن نه ال توجد شركة تأمينألعن طريق شراء دفعات تقاعدية )  الرواتب النهائيةإلتزام(

 /ستنتاج ادلة من شراءإنه يمكن أال إ.  الشخص المؤمنإختيارتؤمن قرار راتب نهائي يظل تحت 

 ؛بيع منشآت االعمال التي تتضمن
 

 إنخفاضرغم أن مخاطرة اإلستثمار موجودة حتى في محفظة أسهم موزعة بشكل جيدة إال أن أي   )د (

 في الرواتب وحيث أن الموظفين إنخفاض نجم عنه على المدى البعيديعام في األوراق المالية س

 تلك المخاطرة إستثناءقد قبلوا بهذه المخاطرة عن طريق الموافقة على خطة الراتب النهائي فإن 

  التحيز المنتظم في القياس؛ وإلى سيؤدي لتزاممن قياس اإل
 

لى ـد المتوقع عإن ممارسات التمويل المعتمدة منذ زمن طويل من بعض البلدان تستخدم العائ   )هـ (

ات التمويل تختلف من المسائل المحاسبية فإن إعتبارورغم أن . محفظـة مناسبة كمعدل للخصم

 . الفحص الدقيق ألي أسلوب مقترح آخرإلىالتاريخ الطويل لهذا األسلوب يدعو 
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  -: السعر المعدل بالمخاطرة ما يليإستخدام الذين يعارضون يدعى ٣٠ إستنتاج
 

 ات؛ لتزام بهدف تحديد معدل الخصم لإلاألصولوائد من  العإلىإن من الخطأ النظر   )أ (
 

 خلق سوق إلىك سيؤدي إن ذل والراتب النهائي فاألصول قوي بين العوائد على إرتباط وجد إذا  )ب (

 كان إذا ذلك ليس من الواضح إلىباإلضافة . ات الراتب النهائي إال أن ذلك لم يحدثلتزامإل

 من التغيرات في التعاقدات أوات لتزامظة واإل قد نجم عن خصائص مشتركة للمحفرتباطإلا

 التقاعدية؛
 

إن العائد من األسهم ال يرتبط مع العوائد األخرى المتعلقة بخطط المنافع المحددة مثل التغير في   )ج (

  السلبي؛ختيارإلاألعمار وتوقيت التقاعد والعجز وا
 

 من أقلتخدم عادة معدل خصم ست ذو تدفقات نقدية غير مؤكدة فإن المنشأة إلتزامحتى يتم تقييم   )د (

 العائد المتوقع على محفظة مناسبة هو عائد أعلى من المعدل ألنهمعدل الخصم بدون المخاطرة 

 بدون المخاطرة؛
 

 يعني أن الراتب النهائي األصول بأن الراتب النهائي مرتبط بقوة بالعوائد على فتراضإن اإل   )هـ    (

 إال أن الخبرة تبين أن الرواتب ال تتجه األصولسعار ت أإنخفض إذا نخفاضإل اإلىسوف يتجه 

 ؛ نخفاض اإلإلى
 

إن النظرة بأن األسهم ليست ذات مخاطرة على المدى البعيد وما يرتبط من القيمة على المدى   )و (

ال يحصل . نهيارإلالبعيد مبنية على وجهة نظر خاطئة بأن السوق يسترد كافيته دائما بعد ا

األسهم التي  من السوق مقابل القيمة على المدى البعيد عند بيع المساهمين على أية إضافة

 على المدى البعيد فإن المنافع يجب دفعها عند رتباطوحتى لو كان هناك بعض اإل.  اليوميمتلكونها

كذلك فإن الفرضية بأن العائد .  المنافع للدفعإستحقاق أسعارها عند إنخفاضتخاطر ب. هاإستحقاق

غير مرتبط بالتضخم ال تعني أن األسهم توفر عائد بدون مخاطرة حتى على الحقيقي من األسهم 

 المدى البعيد؛ و
 

إن العائد طويل األجل المتوقع على محفظة مناسبة ال يمكن تحديده بموضوعية كافية في الممارسة   )ز (
 إن الصعوبات العملية تتضمن تحديد خصائص.  لمعيار محاسبيمناسباً أساساًالعملية بحيث يوفر 
 . األفق الزمني لتقدير العوائد على المحفظة وتقدير هذه العوائدإختيارالمحفظة المناسبة و

  
 موثوقاً مؤشراً سيوفر األصول بأن العائد المتوقع على محفظة مناسبة من واضحاً دليالًلم يحدد المجلس  ٣١ إستنتاج

 يمكن تحديده بموضوعية  أن مثل هذا العائدأوات المنافع المحددة إلتزاموذو داللة للمخاطر المرتبطة ب

نه يجب أن ال ألذلك، قرر المجلس أن معدل الخصم يجب أن يعكس القيمة الزمنية لألموال إال . معقولة

ية حيث أن ئتمان ذلك فإن معدل الخصم يجب أن ال يعكس قدرة المنشأة اإلإلىإضافة . يعكس تلك المخاطر

بأفضل صورة هذه األهداف  المعدل الذي يحقق إن. أقل اًإلتزام سوف يظهر أقل قدرة ات ذىخرمنشأة أ

البالد التي ال يوجد بها سوق عميق لهذه و. هو معدل العائد على سندات الشركات ذات الجودة العالية

 . العائد على سندات الحكومةإستخدامالسندات يجب 
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مبني على  كان معدل الخصم يجب أن يكون المعدل المتوسط طويل األجل الإذاوموضوع آخر هو ما  ٣٢ إستنتاج

 لتزامإلل العائد الحالي من السوق بتاريخ الميزانية العمومية أوالخبرة السابقة على مدى عدد من السنوات 

 -: الذين يؤيدون المعدل المتوسط طويل األجل يدعون ما يلييدعى. لفترة مناسبة
  

هو األسلوب إن أسلوب الفترة الطويلة األجل متوافق مع أسلوب التكلفة التاريخي للمعامالت و  )أ (
  المسموح به من معايير محاسبة أخرى؛ أوالمطلوب 

 

 إلىتتبع التقديرات في نقطة زمنية معينة مستوى من الدقة من غير الممكن تحقيقه عملياً ويؤدي   )ب (
، ولكن قد يعكس لتزامتغير في الربح المبلغ عنه والذي قد ال يكون تمثيالً صادقاً للتغيرات في اإل

جراء قياسات من فترة إ على التنبؤ بدقة باألحداث المستقبلية المتوقعة في ببساطة عدم قدرة من
  ؛ألخرى

 

 المبني على راتب نهائي ال يمكن ألسعار الدفعات السنوية وال للمحاكاة بخصم لتزامبالنسبة لإل  )ج (
  ؛ والتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة تحديد سعر دفعة سنوية غير غامضة

 

 الخطة تحوطاً فعاالً بشكل معقول ضد أصول قد توفر محفظة مناسبة من على المدى الطويل  )د (
 من بكثير أقل منافع الموظفين الذي يزيد تمشياً مع الزيادة في الراتب، على أن هناك ضمان إلتزام

تماثل الزيادة في الرواتب المتضمنة في وف أسعار الفائدة في السوق في تاريخ قياس معين س
   .لتزاماإل

  
 عوائد السوق في تاريخ الميزانية العمومية حيث إلىمجلس أنه يجب تحديد سعر الخصم بالرجوع قرر ال ٣٣ إستنتاج

 -:أنه
   

طويل األجل ألن مفترض  تتجه نحو معدل ةكفؤال يوجد أساس منطقي لتوقع أسعار سوق   )أ (
تضمن كافة معلومات الدعاية المتوفرة، وهي ي مناسبين سيولة وعمق ذوي سوق ـار فـاألسع

تجاهات طويلة األجل من قبل أي مشارك في اإل وأكثر موثوقية من تقدير أفضلشكل مناسبة ب
  ؛سوق منفرد

 

   ؛يجب أن تعكس تكلفة المنافع التي تعزى للخدمة خالل الفترة الحالية أسعار تلك الفترة  )ب (
 

س ية المستقبلية من ناحية الرواتب المستقبلية المتوقعة التي تعكقتصادإل تم تعريف المنافع اإذا  )ج (
ن سعر الخصم يجب أن يكون مبنياً على أسعار إالتقديرات الحالية لمعدالت التضخم المستقبلية ف

ات السوق الحالية حيث أنها تعكس كذلك توقع) سميةإلمن الناحية ا(الفائدة الحالية في السوق 
   ؛ ولمعدالت التضخم

 

 المتعلق لتزامنه يجب خصم اإلإف) أي القيمة العادلة( الخطة بالقيمة الحالية أصول  تم قياس إذا  )د (
  .  تجنب إدخال تغير غير مناسب من خالل أساس القياسأجلبذلك بسعر خصم حالي من 

  
 أسعار الخصم إستخدام ضرورة وجوب عوائد السوق في تاريخ الميزانية العمومية إلىال تعني اإلشارة  ٣٤ إستنتاج

 الجديد وجوب أن ١٩ة الدولي ات طويلة األجل، ويتطلب معيار المحاسبلتزامقصيرة األجل لخصم اإل
على السندات مع فترة متوقعة تتوافق مع ) في تاريخ الميزانية العمومية(يعكس سعر الخصم عوائد السوق 

  . اتلتزامالفترة المتوقعة لإل
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 الرواتب والمنافع والتكاليف الطبية : اإلكتوارية اتفتراضاإل
  

 من المعيار ) ٩١-٨٣الفقرات (
  

 ال تؤثر على أن المستقبلية في الرواتب والمنافع والتكاليف الطبية يجب ةيرات الزياديقول البعض أن تقد ٣٥ إستنتاج
 -: أن يتم منحها على أساس أنإلى اتلتزامواإل األصولقياس 

 

  و؛الزيادات المستقبلية هي أحداث مستقبلية  )أ (
  

 . هذه التقديرات شخصية جداً  )ب (
  

 إلتزام موجود، ولكن لقياس إلتزام كان هناك ذاإ غير مستخدمة لتحديد ما اتفتراضاإليعتقد المجلس أن  ٣٦ إستنتاج

 عدم وجود إفترضوإذا  قياس مناسب للتدفق الصادر المقدر للموارد، أفضلموجود على أساس يوفر 

 ت كانإذا عدم وجود تغير إفتراض وسيكون من المضلل إلتزام ضمني أنه لن يحدث إلتزامزيادة فان هذا 

 الجديد بالمتطلبات القائمة بأن القياس يجب أن ١٩ المحاسبة الدولي ، ويحتفظ معيارتتوقع تغيراً المنشأة

 الزيادات التقديرية المستقبلية في الرواتب، كما يعتقد أنه يمكن تقدير الزيادات في عتباريأخذ في اإل

 . لتزامالتكاليف الطبية المستقبلية بموثوقية كافية لتبرير إدخال هذه الزيادات التقديرية في قياس اإل
  

 كان هناك إذا مستقبلية متوقعة ة أن يفترض زيادأيضاً أن القياس يجب ٥٤ت مسودة العرض إي إقترح ٣٧ إستنتاج
 الزيادة أن إلىليقات توصل المجلس  للتعإستجابة في المنافع ستحدث، وةدليل موثوق به أن هذه الزياد

 أويقة موثوق بها  حالي وأنه لن تكون هنالك طرإلتزامالمستقبلية في المنافع ال تتسبب في نشوء 
 اتفتراضاإل مستقبلية في المنافع كانت موثوق بها بشكل كاف الدخالها في ةموضوعية لتقرير أية زياد

 المستقبلية ة الزيادإفتراض الجديد أنه يجب ١٩ على ذلك يتطلب معيار المحاسبة الدولي بناءاً، واإلكتوارية
في تاريخ ) اء يتعدى الشروط الرسمية بنّإلتزامج من أي  تنتأو( أدخلت في أحكام الخطة إذافي المنافع فقط 

 .الميزانية العمومية
 

 ) من المعيار٩٥ – ٩٢الفقرات  (اإلكتوارية المكاسب والخسائر 
  

 -:اإلكتواريةنظر المجلس في خمسة طرق لمحاسبة المكاسب والخسائر  ٣٨ إستنتاج
  

ى معدل العمر العامل الباقي  المؤجل في كل من الميزانية العمومية وبيان الدخل على مدعترافاإل  )أ (

  ؛) أدناه٣٩  اإلستنتاج فقرةأنظر(المتوقع للموظفين المعنيين 
 

معيار ( الفوري في كل من الميزانية العمومية وخارج بيان الدخل في حقوق الملكية عترافاإل  )ب (

يحدد متطلبات عرض هذه الحركات واإلفصاح عنها " عرض البيانات المالية " ١المحاسبة الدولي 

  ؛) أدناه٤١و ٤٠  اإلستنتاجفقرة أنظر (*)ي حقوق الملكيةف
 

 الفوري في كل من الميزانية العمومية وبيان الدخل للمبالغ التي تقع عترافاإلمع " النطاق"أسلوب   )ج (

  ؛) أدناه٤٢  اإلستنتاجفقرة أنظر" (النطاق"خارج 
 

 الفوري للمبالغ التي فعترااإلو" النطاق" مؤجل بالبنود ضمن إعترافمعدل مع " النطاق"أسلوب   )د (

  ؛ و) أدناه٤٣  اإلستنتاجفقرة أنظر" (نطاق"تقع خارج 
 

                                                 
عرض معامالت غير المالكين بشكل منفصل عن معـامالت  ) ٢٠٠٧كما تم تعديله في عام  (١اسبة الدولي يقتضي معيار المح  *

   .المالكين في بيان دخل شامل
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  ). أدناه٤٦ – ٤٤ الفقرات أنظر" (النطاق" المؤجل للمبالغ التي تقع خارج عترافاإل  )هـ(  

  
 بالمكاسب والخسائر عترافاإلتم :  مؤجلإعتراف القديم أسلوب ١٩تطلب معيار المحاسبة الدولي  ٣٩ إستنتاج

 كدخل منتظم على مدى األعمار العاملة الباقية المتوقعة لهؤالء الموظفين، وفيما أوكمصروف  اإلكتوارية

  -:يلي الحجج لهذا األسلوب
  

 لتزاماإليمكنه أن يتسبب في تقلبات متغيرة في ") بالنطاق"حتى عند تخفيضه ( الفوري عترافاإل  )أ (

ة، وقد ال يكون هذا التغير والمصروف، ويعني ضمناً درجة من الدقة قلما تنطبق في الممارس

 من غير الممكن تجنبه للتنبؤ إلتزاماً ولكن قد يعكس ببساطة لتزامتمثيالً صادقاً للتغيرات في اإل

  ؛ وبدقة باألحداث المستقبلية المتوقعة عند إجراء قياسات من فترة ألخرى
 

 اتفتراضإلابعضها البعض، واإلكتوارية على المدى الطويل قد تعادل المكاسب والخسائر   )ب (

 متوقعة على مدى عدة سنوات، على سبيل المثال حتى  التاريخ المتوقع آلخر متقاعد، اإلكتوارية 

 ال يدل عادة تغيرات محددة في اتفتراضاإل لذلك طويلة األجل بطبيعتها، والخروج عن تبعاًوهي 

 هذه التغيرات في  لم يتم عكسها قد تتراكم لتدل علىإذا، ولكنها مؤشرات اتلتزاماإل أو األصول

 خسارة للفترة، بل تصحيح دقيق للتكلفة التي تنشأ على المدى أوالمستقبل، وهي ليست مكسباً 

  ؛ والطويل
 

  . في بيان الدخل تقلباً غير مقبولاإلكتوارية  الفوري بالمكاسب والخسائر عترافاإلقد يتسبب   )ج (

  
  -: الفوريعترافاإلفيما يلي الحجج المؤيدة ألسلوب  ٤٠ إستنتاج

 

معقدان ومصطنعان ومن الصعب فهمهما، وهما يزيدان " النطاق" المؤجل وعترافاإلوبي إن أسل  )أ (

التكلفة بالطلب من المشاريع حفظ سجالت معقدة، كما أنهما يتطلبان أحكاماً معقدة للتعامل مع 

 ألصول غير مستخدمة ساليب، كذلك حيث أن مثل هذه األيةنتقالاإلالتقليصات والتسويات واألمور 

  ؛ها لمنافع ما بعد التوظيفإستخدام أخرى غير مؤكدة فإنه ليس من الواضح لماذا يجب ماتوإلتزا
 

  ؛ معترف بهااإلكتوارية  ألن كافة المكاسب والخسائر أقليتطلب إفصاحاً   )ب (
  

فقط عندما يكون هناك  األصول باإلبالغ عن المنشأةقوم ت، وللمنشأةيمثل بصدق المركز المالي   )ج (

" إلطارا" من ٩٥ فقط عندما يكون هناك عجز في الخطة، وتشير الفقرة اموإلتزفائض في الخطة، 

 بالبنود في الميزانية العمومية التي ال تلبي تعريف عترافاإلأن تطبيق مفهوم مشابه ال يسمح ب

 المؤجلة ال تمثل منافع مستقبلية ولذلك فهي ال تلبي اإلكتوارية ، والخسائر اإللتزامات أو األصول

العالقة، وبالمثل ال ذات  اإللتزامات، حتى لو تم إجراء مقاصة بينه وبين لألصول "اراإلط"تعريف 

  ؛لإللتزامات "إلطارا" المؤجلة تعريف اإلكتوارية تلبي المكاسب 
  

ات في ورقة النقاش للجنة التوجيهية لألدوات المالية قتراحتتوافق معالجة الميزانية العمومية مع اإل  )د (

   ؛١٩٩٧ الصادرة في مارس" الماليةامات واإللتزلألصول محاسبة "
  

  ذو معنى؛ولها محتوى عفوية  ليست اتومصروفإيرادات يولد بنود      )هـ(    
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ستتم معادلتها في السنوات اإلكتوارية  الخسائر أو أن كافة المكاسب إفتراضليس من المعقول   )و (

 زالت سارية فإن التقلبات  الاإلكتوارية اتفتراضاإل كانت إذاالمستقبلية، وعلى العكس من ذلك 

 ؛ عن ذلك لن تعادل التقلبات السابقةوبناءاًالمستقبلية كمعدل ستعادل بعضها البعض 
 

 كان إذاعلى أن المقياس المالي ال بد أن يكون متغيراً .  المؤجلة لتجنب التغيرعترافاإلمحاوالت   )ز (

 إلىفسها متغيرة، إضافة  تمثيل المعامالت بشكل صادق واألحداث األخرى التي هي نإلىيرمي 

 بيان بالتغيرات أو بيان أداء ثاني إستخدام مناسب بل بالتغير بشكهتمامإلذلك من الممكن مخاطبة ا

 ؛في حقوق الملكية
  

السياسات المحاسبية، التغيرات في " ٨ الفوري مع معيار المحاسبة الدولي عترافاإليتفق   )ح (
معيار يجب إدخال التغيرات في التقديرات لهذا ا، وبموجب "التقديرات المحاسبية واألخطاء

 كان التغير يؤثر على الفترة الحالية فقط ولكن ال إذا خسارة الفترة أوالمحاسبية في صافي ربح 

 ليست تقديراً لألحداث المستقبلية، اإلكتواريةإن المكاسب والخسائر .  يؤثر على الفترات المستقبلية

 من أو) تعديالت الخبرة( تقديراً سابقاً دديزانية العمومية تحولكنها تنجم من أحداث قبل تاريخ الم

التغيرات في (التغيرات في التكلفة التقديرية لخدمة الموظفين قبل تاريخ الميزانية العمومية 

 ؛)اإلكتوارية  اتفتراضاإل
  

قية في  ذلك فإن مبلغ المنفعة المتبإلى، إضافة إجباريةهي ") النطاق" عرض أو(إن أية فترة إطفاء   )ط (

 إختبارتاريخ الحق من غير الممكن تحديدها بشكل موضوعي، وهذا يجعل من الصعب إجراء 

 ؛ و القيمة على أي مصروف مؤجلنخفاضإل
 

حد األمثلة أ الفوري، وعترافاإل نقد يفضلو" النطاق "أوطفاء إل ايفي بعض الحاالت حتى مؤيد  )ي (
تغير الرئيسي في أساس خطط تقاضي  الخطة، ومثال ممكن آخر هو الأصول ةالممكنة حيث سرق

جلترا إناء الخصم الضريبي على أرباح األسهم لخطط التقاعد في غمثل ال(ضرائب على التقاعد 
الحاالت القصوى فإنه سيكون من   بشأنإتفاقبالرغم من أنه قد يكون هناك و، )١٩٩٧في عام 

  .االتية لتحديد مثل هذه الحإعتباطالصعب تطوير مقاييس موضوعية وغير 
  

 هذا إستخدام الفوري جذاباً، على أن المجلس يعتقد أنه ليس من المجدي عترافاإلوجد المجلس أسلوب  ٤١ إستنتاج
 أن يحل المجلس مواضيع هامة متعلقة بتقديم التقارير حول إلىاإلكتوارية األسلوب للمكاسب والخسائر 

 -:األداء، وتشمل هذه المواضيع ما يلي
  

 ؛ بها مباشرة في حقوق الملكيةعترافاإلل تلك البنود التي يتم  كان األداء المالي يشمإذاما   )أ (
  

 مباشرة في أو بالبنود في بيان الدخل عترافاإليتم يجب أن  كان إذاديد ما حلتالمفهوم أساس   )ب (
  ؛حقوق الملكية

 

المتراكمة في بيان الدخل، وليس مباشرة اإلكتوارية  بصافي الخسائر عترافاإل كان يجب إذاما   )ج (
 ؛لملكيةفي حقوق ا

  

 كان يجب اإلبالغ الحقاً في بيان الدخل عن بنود معينة تم اإلبالغ عنها مبدئياً في حقوق إذاما   )د (
 ؛ و")إعادة التدوير("الملكية 

 
عندما يحرز المجلس مزيداً من التقدم بالنسبة لهذه المواضيع فقد يقرر إعادة تناول معالجة المكاسب  

  .اإلكتواريةوالخسائر 
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 بالمكاسب المنشأةعترف ت، وبموجب هذا األسلوب ال "النطاقأسلوب  "٥٤ة العرض إي ت مسودإقترح ٤٢ إستنتاج
من القيمة % ١٠ الحد الذي ال تزيد به المبالغ غير المعترف بها المتراكمة عن إلى اإلكتوارية والخسائر 
ؤيد هذه ، والحجج التي ت) الخطةألصولمن القيمة العادلة % ١٠ كانت أكبر إذا أو (لتزامالحالية لإل

 -: هي أنهاساليباأل
  

 أفضلات منافع ما بعد التوظيف ينظر إليها بأفضل شكل كنطاق حول إلتزامتعترف أن تقديرات   )أ (
 يبقى ضمن هذا النطاق فإنه سيكون من الصعب القول لإللتزام تقدير جديد أفضلتقدير، وما دام 

جديد خارج ذلك النطاق فإنه ليس  تقدير أفضل قد تغير بالفعل، على أنه عندما يتحرك اإللتزامأن 
في السنوات القادمة، وإذا اإلكتوارية  أن سيتم معادلة المكاسب والخسائر إفتراضمن المعقول 

األصلية ستعادل بعضها البعض وبذلك فهي لن تعادل التقلبات اإلكتوارية  اتفتراضاإلكانت 
  ؛السابقة

  

 أجلت معقدة وال تتطلب أحكاماً معقدة من سهلة الفهم، وال تتطلب من المشاريع االحتفاظ بسجال  )ب (
   ؛يةنتقالاإلواألمور والتقليصات التسويات 

  

في )  الخطةأصول منه مطروحاً (اإللتزام فقط عندما يزيد إكتوارية بخسارة عترافاإلينجم عنها   )ج (
، وبالمقارنة مع اإللتزام) صافي(كتواري فقط عندما ينخفض إ بمكسب عترافاإلالفترة الحالية، و

) صافي( لم يتغير إذا إكتوارية بخسارة عترافاإل في بعض األحيان اإلطفاء أساليبلك ينجم عن ذ
 أو اإللتزام) صافي(كتواري حتى ولو لم يتغير إمكسب ب أونخفض في الفترة الحالية ي أو اإللتزام
  ؛إنخفض

 

 إلى اإلطارن  م٣٤ التي هي نفسها متقلبة، وتشير الفقرة واألحداثتمثل بشكل صحيح المعامالت   )د (
 بها عترافاإل عن مخاطرة الخطأ المحيطة بواإلفصاح ببند عترافاإلأنه قد يكون من المناسب 

األخرى التي سيتم  وقياسها بالرغم من المخاطرة الضمنية إما في تحديد المعامالت واألحداث
 مع هذه  القياس والعرض التي يمكن أن توصل رسائل تتوافقأساليب في وضع وتطبيق أوقياسها 

 ؛ والمعامالت واألحداث
  

السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية "  ٨متسقة مع معيار المحاسبة الدولي   )هـ( 
 يتم إدخال أثر التغيرات في التقديرات المحاسبية ٨وبموجب معيار المحاسبة الدولي  ،"واألخطاء

ؤثر على الفترة الحالية فقط ولكن ليس على  كان التغير يإذا خسارة الفترة أوفي صافي ربح 
 ليست تقديراً لألحداث المستقبلية، ولكنها اإلكتوارية إن المكاسب والخسائر .  الفترات المستقبلية

 من تغيرات أو) تعديالت الخبرة(تنجم عن أحداث قبل تاريخ الميزانية العمومية تقرر تقديراً سابقاً 
 اتفتراضاإلتغيرات في (وظف قبل تاريخ الميزانية العمومية في التكلفة التقديرية لخدمة الم

  ).كتواريةإلا
  

 عترافاإل على مدى فترة المنشأة أنه يجب على ٥٤ المعلقين على مسودة العرض إي ضقال بع ٤٣ إستنتاج
وخالفاً لذلك يتم تأجيل مكاسب وخسائر معينة بشكل دائم " النطاق"ة ضمن كتواريبالمكاسب والخسائر اإل

 بالمكاسب والخسائر التي عترافاإلعلى سبيل المثال ( بها عترافاإله سيكون من األنسب بالرغم من أن
اإللتزام  على بيان الدخل حيث يعود صافي اً متراكماًتجنب أثرت أوتستمر لعدد من السنين بدون أن تعكس 

 مقابل داًتعقي أن هذا المتطلب سيضيف إلى، على أن المجلس توصل ) المستوى األصليإلىفي النهاية 
  .منفعة ضئيلة
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، وبشكل خاص قالت الغالبية ٥٤ من ربع المعلقين على مسودة العرض أي أقل" النطاق"دعم أسلوب  ٤٤ إستنتاج

ات منافع ما بعد التوظيف على إلتزامالعظمى للمعدين أن التقلب الناجم لن يكون تصويراً واقعياً لطبيعة 

لمثل هذا التغير الهام في األعضاء م كاٍف من  أنه لم يكن هناك دعإلىالمدى الطويل، وتوصل المجلس 

  .الممارسة الحالية

  
 حوالي ثلث إقترح المؤجل، كما عترافاإل أسلوب ٥٤دعم حوالي ثلث المعلقين على مسودة العرض إي  ٤٥ إستنتاج

 المؤجل على المبالغ التي تقع خارج عترافاإليطبق " النطاق"آخر من المستجيبين نسخة من أسلوب 

 ظل عدم وجود  بالمؤجل لوحده، وفيعترافاإل أولوحده " النطاق" من أقل ذلك تقلب ، وينجم عن"النطاق"

 األخير سيكون وسيلة األسلوب أن إلى بين هذين األسلوبين فقد توصل المجلس ختيارأية أسباب موجبة لإل

 .عملية لتجنب مستوى من التقلب يعتقد العديد من أعضائه أنه غير واقعي
  

 التي اإلكتوارية  الخسائر أولنهائي قرر المجلس تحديد الحد األدنى من مبلغ المكاسب عند اعتماد المعيار ا ٤٦ إستنتاج

، شريطة أن يتم تطبيق نفس األساس األسرع عترافها ولكن يسمح بأي أسلوب منتظم لإل بعترافاإلسيتم 

 عإقنايتم تطبيق األساس بشكل متسق من فترة ألخرى، وقد تم أن على كل من المكاسب والخسائر، و

 -:المجلس بالحجج التالية
  

  

 هي بالضرورة مواضيع عملية، ومن هإن كالً من مدى تخفيض التقلب واآللية المعتمدة لتنفيذ  )أ (
 على ذلك لم يجد المجلس سبباً وبناءاً الفوري جذاباً، عترافاإلناحية المفهوم وجد المجلس أسلوب 

، اإلكتواريةبالمكاسب والخسائر  عتراف أسرع لإلأساليب المشاريع من تبني إعترافيحول دون 
 عترافوبشكل خاص لم يرغب المجلس في عدم تشجيع المشاريع على تبني سياسة متسقة لإل

 فوراً، وبالمثل لم يرغب المجلس في عدم تشجيع واضعي اإلكتوارية بكافة المكاسب والخسائر 
  ؛ و الفوريعترافاإلالمعايير الوطنية على طلب 

 

 المعترف بها اإلكتوارية سبة لتخفيض التقلب فإن مبلغ المكاسب والخسائر حيث تكون اآلليات منا  )ب (

من المعلومات، كذلك يتطلب معيار ضئيل  حد كبير ومحتواه إلىي إعتباطخالل الفترة هو 

 عن كٍل من المبالغ المعترف بها وغير المعترف المنشأةفصح تن أ الجديد ١٩المحاسبة الدولي 

 آليات إستخدام إمكانية المقارنة عند السماح للمشاريع بإنخفاضرغم من  على ذلك بالوبناءاًبها، 

 أسرع إعتراف أساليب سمح بإذاات المستخدمين إحتياجمختلفة فإنه من غير المحتمل التنازل عن 

  .)ومنتظمة(
  

ديرات خطة هي في الواقع نتائج لتغيير التقلل أصول أن التغيرات في القيمة العادلة ألية إلىأشار المجلس  ٤٧ إستنتاج

من قبل المشاركين في السوق، وهي لذلك مرتبطة بشكل ال خالص منه مع التغيرات في القيمة الحالية 

 الخطة هي مكاسب وخسائر ألصول لذلك قرر المجلس أن التغيرات في القيمة العادلة وتبعاً، لتزاملإل

  .بذلك المتعلق لتزامة وتجب معالجتها بنفس الطريقة مثل التغيرات في اإلإكتواري
  

 وه)  بالمكاسب والخسائرعترافاإلأي النقطة التي يصبح فيها من الضروري " (النطاق"إن عرض  ٤٨ إستنتاج

متوافقاً مع المتطلب " النطاق" يكون عرض أن، ولتحسين إمكانية المقارنة قرر المجلس أنه يجب إجباري

 أن إلىية، وأشار المجلس خاصة الواليات المتحدة األمريك" النطاق"الحالي في البلدان التي تبنت أسلوب 
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، تبدون أن يكون كبيراً بما يكفي لخلق الميزا" النطاق" حد كبير سيعاني من مساوئ إلىأضيق " نطاقاً"

  . حد كبير ستعوزه المصداقيةإلىاألوسع " النطاق"ومن ناحية أخرى 
 

ايير التعديل الذي تبناه مجلس مع:  بالمكاسب والخسائر اإلكتواريةعترافخيار إضافي لإل
 ٢٠٠٤المحاسبة الدولية في ديسمبر 

 
 عتراف نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية مسودة عرض تقترح خياراً إضافياً لإل٢٠٠٤في عام   أ ٤٨ إستنتاج

بالمكاسب والخسائر اإلكتوارية، وقد سمح الخيار المقترح للمنشأة التي تعترف بالمكاسب والخسائر 

 الخسارة في بيان للدخل أو بها خارج الربح عتراف اإلاإلكتوارية بكاملها في الفترة التي تحدث فيها

 .والمصروف المعترف به
 

ية للفترة، إقتصاد الفوري بالمكاسب والخسائر اإلكتوارية هي أنا أحداث عترافإن الحجة لإل ب ٤٨ إستنتاج

 تمثيل صادق إلى بها عند وقوعها يوفر تمثيالً صادقاً لهذه األحداث، كما أنه يؤدي عترافواإل

 فإن المعلومات المقدمة عترافزانية العمومية، وبالمقارنة مع ذلك عندما يؤجل اإلللخطة في المي

 جانب ذلك من الممكن أن يتسبب صافي أية خسائر إلى. تكون جزئية ومن المحتمل أنها مضللة

إكتوارية متراكمة مؤجلة في نشوء بند دين في الميزانية العمومية ال يلبي تعريف األصل، وبالمثل 

يتسبب صافي أية مكاسب إكتوارية متراكمة مؤجلة في نشوء بند دائن في الميزانية يمكن أن 

 .لتزامالعمومية ال يلبي تعريف اإل
  

 المؤجل بالمكاسب والخسائر اإلكتوارية هي ما يلي كما ذكر عترافإن الحجج التي قدمت لإل  ج ٤٨ إستنتاج
 -:أعاله

نية العمومية وبيان الدخل،  الفوري يمكن أن يتسبب في تقلبات سريعة في الميزاعترافإن اإل  )أ (

وهي يعني ضمناً درجة من الدقة في القياس قلما تنطبق من الناحية العملية، ونتيجة لذلك قد ال 

 المنفعة المحددة، بل قد يعكس ببساطة عدم إلتزام أويكون التقلب تمثيالً صادقاً للتغيرات في أصل 

 .ة المتوقعة في عمل قياسات من فترة ألخرىقدرة ال يمكن تجنبها للتنبؤ بدقة باألحداث المستقبلي

 . المكاسب والخسائر اإلكتوارية بعضها offsetعلى المدى الطويل قد تعادل   )ب (

 ال فإنه أكبر أوية للفترة قتصاد الفوري يعكس األحداث اإلعتراف كان التقلب الناجم من اإلإذاما   )ج (
 الخسارة والمركز المالي أولربح يمكن قبوله في البيانات المالية، ومن الممكن أن يطغى على ا

 .للعمليات التجارية األخرى
 

 المؤجل، وهو يعتقد عترافكسببين لإل) ب(، )أ(لم يتقبل مجلس معايير المحاسبة الدولية الحجتين   د ٤٨ إستنتاج
 عترافإن اإل.  بهعتراف المنفعة المحددة يمكن قياسه بموثوقية كاملة لتبرير اإلإلتزام أوأن أصل 

 أفضل الناجم معلومات لتزام اإلأوقدير حالي ألحداث الفترة، ويوفر األصل أسلوب شفاف ألفضل ت
 جانب ذلك ليس من المعقول أن نفترض إلى. ي ألفضل تقدير حاليإعتباط بمبلغ عترافمن عدم اإل

أن المكاسب والخسائر اإلكتوارية الحالية ستتم معادلتها في السنوات المستقبلية، وهذا يعني ضمناً 
 . التنبؤ بأسعار السوق المستقبليةالقدرة على
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 كانت وإذافيما يتعلق بالميزانية العمومية، ) ج(لم يتقبل مجلس معايير المحاسبة الدولية كذلك الحجة  هـ ٤٨إستنتاج
مبالغ المنفعة لما بعد إنتهاء الخدمة كبيرة ومتقلبة فإن خطة ما بعد إنتهاء الخدمة ال بد أن تكون 

لية بالمقارنة مع العمليات التجارية األخرى، على أن مجلس معايير كبيرة وذات مخاطرة عا
 أو بالمكاسب والخسائر اإلكتوارية بكاملها في الربح عترافالمحاسبة الدولية يتقبل أن طلب اإل

 في هذا الوقت ألنه ال زال يتوجب على مجلس مناسباًالخسارة في الفترة التي تحدث فيها ليس 
 الخسارة والبنود األخرى أوية أن يطور بشكل كامل العرض المناسب للربح معايير المحاسبة الدول

 . للدخل والمصروف المعترف به
  

 ١٧ أن المعيار البريطاني معيار إعداد التقارير المالية إلىأشار مجلس معايير المحاسبة الدولية   و ٤٨ إستنتاج
 أود حدوثها خارج الربح  بالمكاسب والخسائر  اإلكتوارية بكاملها عنعتراف يتطلب اإلمنافع التقاعد

 .الخسارة في بيان إلجمالي المكاسب والخسائر المعترف بها
  

 الخسائر اإلكتوارية أو الفوري بالمكاسب عترافال يعتقد مجلس معايير المحاسبة الدولي أن اإل  ز ٤٨ إستنتاج
 عتراف شفافية من اإلأكثر الخسارة هو مثال بالضرورة، على أنه يوفر معلومات أوخارج الربح 

 هذا الخيار حتى حدوث مزيد إقتراح على ذلك قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية وبناءاً، المؤجل
 . الخسارة والبنود األخرى للدخل والمصروف المعترف بهأومن التطورات في عرض الربح 

 
أن يتم عرض الدخل ) ٢٠٠٣كما هو معدل في عام  ( ١يتطلب معيار المحاسبة الدولي   ح ٤٨ إستنتاج

 الخسارة التي سيتم عرضها في بيان للتغيرات في حقوق أوخارج الربح والمصروف المعتبر به 
 المصروف للفترة أو إجمالي الدخل *الملكي، ويجب أن يعرض بيان التغيرات في حقوق الملكية

 التفسيرات األخرى مباشرة في حقوق الملكية ويسمح معيار أو تسمح به المعايير أوحسبما تتطلب 
أن تكون هذه البنود مع أثر التغيرات في السياسات المحاسبية وتصحيح كذلك  ١المحاسبة الدولي 

 .األخطاء البنود الوحيدة المبينة في بيان التغيرات في حقوق الملكية
  

من أجل أن يؤكد مجلس معايير المحاسبية الدولية رأيه أن المكاسب والخسائر اإلكتوارية هي بنود   ط ٤٨ إستنتاج
 الخسارة أواإلكتوارية المعترف بها خارج الربح  مصروف قرر أن المكاسب والخسائر أودخل 

يجب عرضها على شكل بيان للتغيرات في حقوق الملكية يستثني المعامالت مع أصحاب حقوق 
الملكية الذين يتصرفون بصفتهم أصحاب حقوق ملكية، وقد قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية أنه 

 ".لمعترف فيهبيان الدخل والمصروف ا" يجب عنونة هذا البيان 
  

دعمت ردود الفعل من المملكة المتحدة بقوة الخيار المقترح، وقد إنقسمت ردود الفعل من خارج  ي ٤٨ إستنتاج
 -:رئيسية التي تم إبداؤها كما يليات الهتمامالمملكة المتحدة، وكانت اإل

 الفوري بالمكاسب والخسائر عترافإن الخيار ليس تحسيناً في المفهوم بالمقارنة مع اإل  )أ (
 . الخسارةأورية في الربح اإلكتوا

حلها  التي يجب ١يحكم الخيار بشكل مسبق على المواضيع المتعلقة بمعيار المحاسبة الدولي   )ب (
 . المشروع الخاص بإعداد التقارير الحول الدخل الشاملفي

 .إن إضافة الخيارات للمعايير ليس مرغوباً فيه ويعيق إمكانية المقارنة  )ج (
 قبل ١٩لمحاسبة الدولية نفسه بمعيار لمحاسبة الدولي يجب أن ال يشغل مجلس معايير ا  )د (

 .إجراء مراجعة شامل للمعيار
 . الخروج عن المبادئ المحاسبية المقبولة بشكل عام األمريكيةإلىمن الممكن أن يؤدي الخيار   )هـ(  

 . الفوريعتراف المؤجل على اإلعترافيفضل اإل)    و          (
 

                                                 
عرض معامالت غير المالكين بشكل ) ٢٠٠٧كما تم تعديله في عام " (عرض البيانات المالية "١يقتضي معيار المحاسبة الدولي     *

  .كين في بيان دخل شاملمنفصل عن معامالت المال
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ة الدولي على أن المكاسب والخسائر اإلكتوارية هي بنود دخل يوافق مجلس معايير المحاسب ك ٤٨ إستنتاج
 الخسارة أو الفوري بها في الربح عترافومصروف، إال أنه يعتقد أنه من السابق ألوانه طلب اإل

قبل إجراء مراجعة شاملة لكٍل من محاسبة منافع ما بعد إنتهاء الخدمة وإعداد التقارير حلو الدخل 
 بها في بيان للدخل عترافلمكاسب والخسائر اإلكتوارية يجب اإلالشامل، والمتطلب بأن ا

والمصروف المعترف به ال يحكم بشكل مسبق على أي من المناقشات التي سيجريها مجلس معايير 
المحاسبة الدولية بشأن إعداد التقارير حول الدخل الشامل، بل أن مجلس معايير المحاسبة الدولية 

مجلس معايير المحاسبة في ( محاسبية تقبلها هيئة وضع معايير وطنية يسمح باإلستمرار في معالجة
 أن يتم إجراء مراجعة شاملة لمحاسبة منافع ما بعد إنتهاء الخدمة وإعداد إلى) المملكة المتحدة 

 .التقارير حول الدخل الشامل
 

ل عام غير يوافق مجلس معايير المحاسبة الدولية كذلك على أن إضافة خيارات للمعايير هي بشك  ل ٤٨ إستنتاج
مرغوب بها بسبب ما ينجم عن ذلك من عدم إمكانية المقارنة بين المنشآت، على أن معيار المحاسبة 

 بالمكاسب والخسائر اإلكتوارية التي عتراف أسلوب منهاجي لإلأي إختيار يسمح للمنشأة ١٩الدولي 
ك يعتمد المبلغ الذي  جانب ذلإلى.  أسرع من الحد األدنى الذي يتطلبه المعيارإعترافنجم عنها 
، أي للمرة األولى به بموجب أي أسلوب مؤجل على متى تم تطبيق ذلك األسلوب عترافسيتم اإل

 بدأت في خطة منافع محددة، ولذلك أو ١٩معيار المحاسبة الدولي للمرة األولى متى تبنت المنشأة 
 .١٩ ال توجد بسبب الخيارات الحالية في معيار المحاسبة الدولي أوتوجد إمكانية مقارنة ضئيلة 

  
يوافق مجلس معايير المحاسبة الدولية كذلك على أن هناك حاجة لمراجعة أساسية لمحاسبة منافع ما   م ٤٨ إستنتاج

بعد إنتهاء الخدمة، على أنه من المحتمل أن تستغرق هذه المراجعة بعض الوقت إلنجازها، أثناء 
 بالمكاسب والخسائر عترافير المحاسبة الدولي أنه من الخطأ حظر أسلوب لإلذلك يعتقد مجلس معاي

 أكثر كان هذا األسلوب مقبوالً من قبل هيئة وضع معايير وطنية ويوفر معلومات إذااإلكتوارية 
 .شفافية حول تكاليف إدارة خطة منافع محددة

  
 الخروج عن إلىن الممكن أن يؤدي يوافق مجلس معايير المحاسبة الدولية على أن الخيار الجديد م   ن ٤٨ إستنتاج

 ١٩المبادئ المحاسبية المقبولة بشكل عام األمريكية، على أنه بالرغم من أن معيار المحاسبة الدولي 
والمبادئ المحاسبية المقبولة بشكل عام األمريكية تتشارك في نفس األسلوب األساسي فإنهما يختلفان 

 جانب إلىبة الدولية عدم تناول هذه المواضيع اآلن، في عدة نواحي، وقد قرر مجلس معايير المحاس
 .ذلك الخيار هو هذا فقط، وليست كل منشأة مجبرة على التسبب في حدوث هذا الخروج

  
 المؤجل عترافأخيراً وكما تمت مناقشته أعاله ال يوافق مجلس معايير المحاسبة الدولية على أن اإل س ٤٨ إستنتاج

سائر اإلكتوارية، والمبالغ المعترف بها بموجب  الفوري بالمكاسب والخعتراف من اإلأفضلهو 
 معقداً معياراً مؤجلة يخلق أساليبأسلوب مؤجل غامضة وليست صادقة في تمثيلها، وإدخال 

 .وصعباً
  

 عتراف كانت المكاسب والخسائر اإلكتوارية التي تم اإلإذانظر مجلس معايير المحاسبة الدولية فيما   ع ٤٨ إستنتاج
أي إعادة ( الخسارة في فترة الحقة أو بها في الربح عترافاإل الخسارة يجب أوبها خارج الربح 

 أنه ال توجد سياسة إلعادة إلىوقد أشار مجلس معايير المحاسبة الدولية ) recycledتدويرها 
التدوير في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، وأن إعادة التدوير بشكل عام هو موضوع يجب 

 جانب ذلك من الصعب رؤية إلى. إعداد التقارير حول الدخل الشاملحله في مشروعه الخاص ب
ت إقترح على ذلك وبناءاً عليه إعادة تدوير المكاسب والخسائر اإلكتوارية، بناءاًأساس وطني يمكن 

 بها في بيان عترافمسودة العرض حظر إعادة تدوير المكاسب والخسائر اإلكتوارية التي تم اإل
 .رف بهالدخل والمصروف المعت

  
دعم معظم المستجيبين عدم إعادة تدوير المكاسب والخسائر اإلكتوارية، على أن العديد منهم قدموا  ف ٤٨ إستنتاج

  -:الحجج لصالح إعادة التدوير لألسباب التالية
 . الخسارة في وقت ماأو بجميع الدخل والمصروف في الربح عترافيجب اإل  )أ (
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الدولية إلعداد التقارير المالية، ويجب ن منع إعادة التدوير هو أسلوب جديدة في المعايير إ  )ب (
 .عدم إدخاله قبل مراجعة أساسية إلعداد التقارير حول الدخل الشامل

 .ات إكتوارية مبالغة في التفاؤلإفتراضإن منع إعادة التدوير من الممكن أن يشجع وضع   )ج (
 

ة إلعداد التقارير  إن معظم البنود بموجب المعايير الدوليإلىأشار مجلس معايير المحاسبة الدولية   ص ٤٨ إستنتاج
 الخسارة يعاد تدويرها، ولكن ليس كلها، وال يتم أوالمالية التي هي معترف بها خارج الربح 

 الملموسة، صولإعادة تدوير مكاسب وخسائر إعادة تقييم الممتلكات والمصانع والمعدات واأل
عداد التقارير المالية، وال  على ذلك تبقى مسألة إعادة التدوير مفتوحة في المعايير الدولية إلوبناءاً

يعتقد مجلس معايير المحاسبة الدولية أنه يجب إتخاذ قرار عام حول هذا األمر في سياق هذه 
التعديالت، وقد إتخذ القرار في هذه التعديالت بعدم إعادة تدوير المكاسب والخسائر اإلكتوارية 

اسب وال يحكم بشكل مسبق على على تحديد أساس من)  البراجمانية(بسبب عدم القدرة العملية 
 .النقاش األوسع الذي سيتم في المشروع الخاص بتقديم التقارير حول الدخل الشامل

 
 بعض المستجيبين بأن بعض بنود الدخل إهتمامأثناء ذلك يعترف مجلس معايير المحاسبة الدولية ب  ق ٤٨ إستنتاج

 على ذلك طلب ناءاًوب الخسارة في أية فترة، أو بها في الربح عتراف المصروف لن يتم اإلأو
مجلس معايير المحاسبة الدولية اإلفصاح عن المبالغ المتراكمة المعترف بها في بيان الدخل 

 .والمصروف المعترف به بحيث يستطيع مستخدمو البيانات المالية تقييم أثر هذه السياسة
  
 إلى أن يؤدي  أن منع إعادة التدوير من الممكنإلىأشار مجلس معايير المحاسبة الدولية كذلك   ر ٤٨ إستنتاج

 في الربح أقل بتكلفة عترافات مبالغة في التفاؤل، ومن الممكن اإلإفتراضسوء الممارسة بوضع 
أن بعض .  بالخسائر الناجمة في بيان الدخل والمصروف المعترف بهعتراف الخسارة مع اإلأو

ردي ألساس ات، على سبيل المثال الوصف السهتماماإلفصاحات الجديدة تساعد في مقابلة هذه اإل
أشار مجلس معايير المحاسبة الدولية . معدل العائد المتوقع ومكاسب وخسائر السنوات الخمس

ات مفرطة في التفاؤل فإنه إفتراض إستخدام تم إذا مؤجل إعتراف أنه بموجب أسلوب إلىكذلك 
 فقط  بالخسائر الناجمةعتراف الخسارة ويتم اإلأو في الربح أقل فوراً بتكلفة عترافيتم اإل

 سنة، والدافع لسوء الممارسة هذا كبير ١٥- ١٠بالتدريج على مدى السنوات التالية البالغة 
 . الخسارةأو الفوري خارج الربح عتراف المؤجل كما هو بموجب اإلعترافبموجب اإل

  
 كانت المكاسب والخائر اإلكتوارية المعترف إذانظر مجلس معايير المحاسبة الدولية كذلك فيما   ش ٤٨ إستنتاج

 بها فوراً في عنصر مستقل لحقوق الملكية وتحويلها عتراف الخسارة يجب اإلأورج الربح بها خا
 أنه إلىلألرباح غير الموزعة في فترة الحقة، وقد توصل مجلس معايير المحاسبة الدولية كذلك 

ت مسودة إقترحال يوجد أساس منطقي لتحويل األرباح غير الموزعة في فترات الحقة، وبذلك 
 عتراف الخسارة يجب اإلأوالمكاسب والخسائر اإلكتوارية المعترف بها خارج الربح العرض أن 

 .بها فوراً في األرباح غير الموزعة
  

 عتراف، وقد كانت الحجج التي قدمت ضد اإلقتراحدعمت أغلبية ضئيلة من المستجيبين هذا اإل  ت ٤٨ إستنتاج
 -:الفوري في األرباح غير الموزعة كما يلي

يير المحاسبة الدولية متطلبات لعنصر حقوق الملكية الذي يجب يجب أن ال يحدد مجلس معا  )أ (
 . فيه بالبنود قبل إجراء مراجعة أساسية للموضوععترافأن يتم اإل

 الخسارة ناقصاً المبالغ أويجب أن تكون األرباح غير الموزعة اإلجمالي المتراكم للربح   )ب (
 .الموزعة على المالكين

 .فصل سيكون ذا فائدةأن تقلب المبالغ يعني أن العرض المن  )ج (

 .عتبارأن أثر التوزيعات بحاجة ألخذه في اإل  )د (
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إن المكاسب والخسائر اإلكتوارية مؤقتة بطبيعتها، وبذلك يجب استثناؤها من األرباح غير )  هـ(
 . الموزعة

 

 retained earnings" األرباح غير الموزعة" في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية العبارة   ث ٤٨ إستنتاج
 ليست معرفة، ولم ينقش مجلس معايير المحاسبة الدولية ماذا يجب أن تعني، وبشكل خاص  

 الخسارة ناقصاً المبالغ أواألرباح غير الموزعة ليست معرفة على أنها اإلجمالي المتراكم للربح 
أما بالنسبة إلعادة التدوير تختلف الممارسة بموجب المعايير الدولية . الموزعة على المالكين

 الخسارة يطلب عرضها في أوإلعداد التقارير المالية، وبعض المبالغ المعترف بها خارج الربح 
عنصر منفصل لحقوق الملكية، على سبيل المثال مكاسب وخسائر الصرف للشركات التابعة 

 صولاألجنبية، وهناك مبالغ أخرى ليست كذلك، على سبيل المثال المكاسب والخسائر من األ
 .وفرة للبيعالمالية المت

 
ال يعتقد مجلس معايير المحاسبة الدولية أنه من المناسب إدخال تعريف لألرباح غير الموزعة في   خ ٤٨ إستنتاج

 في مسودة العرض مبنياً قتراح، وقد كان اإل١٩سياق هذه التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
قي لتحويل المكاسب أما بالنسبة إلعادة التدوير ال يوجد أساس منط. ات العمليةعتبارعلى اإل

 األرباح غير الموزعة في تاريخ إلىوالخسائر اإلكتوارية من عنصر منفصل في حقوق الملكية 
الحق، وكما تمت مناقشته أعاله أضاف مجلس معايير المحاسبة الدولية متطلب اإلفصاح عن 

مين بمزيد المبلغ المتراكم المعترف به في بيان الدخل والمصروف المعترف به لتزويد المستخد
 .من المعلومات

  
 إنعكاسات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على قدرة المنشأة على إجراء إعتبارإن   ذ ٤٨ إستنتاج

 إلى. توزيعات على أصحاب حقوق الملكية ليس ضمن إختصاص مجلس معايير المحاسبة الدولية
انت المكاسب والخسائر جانب ذلك ال يوافق مجلس معايير المحاسبة الدولية على أنه حتى وإن ك

 .ها من األرباح غير الموزعةإستثناءاإلكتوارية مؤقتة بطبيعتها فإن ذلك يبرر 
  
 تم إذا كان يجب أن يطلب من المنشآت إذاأخيراً نظر مجلس معايير المحاسبة الدولية فيما   ض ٤٨ إستنتاج

 غير  بالمكاسب والخسائر اإلكتوارية عند حدوثها إن تعرض بشكل منفصل في األرباحعترافاإل
 المنفعة المحددة،  وهذا العرض يتطلبه معيار إعداد إلتزام أوالموزعة مبلغاً مساوياً ألصل 

 أن هذا العرض ال تتطلبه إلى، وقد أشار مجلس معايير المحاسبة الدولية ١٧التقارير المالية 
راً، وأن المنشآت  تقلبه كبيأوالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ألي بند آخر مهما كان حجمه 

 على ذلك قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية وبناءاً أرادت ذلك، إذاتستطيع توفير المعلومات 
 .عدم طلب هذا العرض

  
") سقف األصل( "  به كأصل عتراف مبلغ الفائض الذي يمكن اإل١٩يحدد معيار المحاسبة الدولي    أأ٤٨إستنتاج 

 أوية متوفرة للمنشأة على شكل مبالغ مستردة من الخطة إقتصادبمقدار القيمة الحالية ألية منافع 
 كان إذاوقد نظر مجلس معايير المحاسبة الدولي فيما  *تخفيضات في المساهمات المستقبلية للخطة

 كان هو السياسة المحاسبية للمكاسب إذا الخسارة أو بأثر هذا الحد خارج الربح عترافيجب اإل
 به عترافاملته كتسوية للعناصر األخرى كتكلفة المنافع المحددة واإل معأووالخسائر اإلكتوارية 

 . الخسارةأوفي الربح 
 
 خسارة إكتوارية ألنه ينشأ من أوقرر مجلس معايير المحاسبة الدولية أن أثر الحد مشابه لمكسب   ب ب٨إستنتاج

 توصل مجلس معايير  على ذلكوبناءاًإعادة قياس المنافع المتوفرة للمنشأة من فائض في الخطة، 
 كانت السياسة المحاسبية للمنشأة ستعترف بالمكاسب والخسائر إذا أنه إلىالمحاسبة الدولية 

 أو بالحد خارج الربح عتراف الخسارة فإنه يجب كذلك اإلأواإلكتوارية حينما تحدث خارج الربح 
 .الخسارة في بيان الدخل والمصروف المعترف به

  

                                                 
  .  يشمل الحد كذلك  المكاسب والخسائر اإلكتوارية غير المعترف بها وتكاليف الخدمة السابقة *
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  ١٣٠٥  حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  

 -: كما يليقتراح، وكانت الحجج المعارضة لإلقتراح المستجيبين هذا اإلدعم معظم  ج ج٨إستنتاج
إن التسوية الناجمة من سقف األصل ليست ناجمة بالضرورة من المكاسب والخسائر اإلكتوارية،   )أ (

 .ويجب عدم معاملتها بنفس الطريقة
 الفائض القابل  الذي يوزع التغير في١٧ ليس متسقاً مع معيار إعداد التقارير المالية قتراحاإل  )ب (

 .لإلسترداد على مختلف األحداث، وبذلك على مكونات مختلفة لتكلفة المنافع المحددة
 
يوافق مجلس معايير المحاسبة الدولية على أن التعديل من سقف األصل ليس ناجماً بالضرورة من  د د ٨إستنتاج

 لألصل الذي سيتم المكاسب والخسائر اإلكتوارية، وسقف األصل يفرض بشكل فعال أساس قياس
يختلف عن ) القيمة الحالية لألموال المستردة والتخفيضات في المساهمات المستقبلية( به عترافاإل

     األساس المستخدم إلشتقاق المكاسب والخسائر اإلكتوارية والمكونات األخرى لتكلفة المنفعة المحددة 
، وتنجم ) الخطةإللتزاماتلوحدة الدائنة  الخطة ناقصاً القيمة المتوقعة لصولالقيمة العادلة أل(

التغيرات في األصل المعترف به من التغيرات في القيمة الحالية لألموال المستردة والتخفيضات في 
المساهمات المستقبلية، ومن الممكن أن تنجم هذه التغيرات في أحدات من نفس النوع مثل األحداث 

 أوة، على سبيل المثال التغيرات في أسعار الفائدة التي تتسبب في المكاسب والخسائر اإلكتواري
 بسبب أحداث ال تتسبب في مكاسب وخسائر إكتوارية، على سبيل أوإقتراضات بشأن طول العمر 

 قرار لإلدارة أو الذين يوافقون على إعادة أموال مقابل زيادة المنافع  Trusteesالمثال األوصياء 
 .بتقليص الخطة

 
 به فإن مجلس عتراف ألن سقف األصل يفرض أساس قياس مختلف لألصل الذي سيتم اإلنظراً هـ هـ٤٨إستنتاج

معايير المحاسبة الدولية ال يعتقد أنه من الممكن تخصيص أثر سقف األصل لعناصر تكلفة المنفعة 
 أساس تقديري، وقد أعاد مجلس معايير المحاسبة الدولية تأكيد رأيه بأن إستثناءبالمحددة على أساس 

 أنها إعادة قياس ومماثلة للربح إعتبار على ذلك بناءاًتسوية الناجمة من الحد األعلى لألصل يجب ال
تعطي ) ب. (أنها بسيطة) أ: ( الخسارة اإلكتوارية، وهذه المعالجة لها كذلك المنافع التاليةأو

تبقى بدون أن ) أي تكاليف الخدمة وتكلفة الفائدة( معلومات شفافة ألن تكلفة وعد المنفعة المحددة 
 .تتأثر بتمويل الخطة

  

 ) من المعيار١٠١ – ٩٦الفقرات (تكلفة الخدمة السابقة 

 على معالجتين بديلتين لتكلفة الخدمة السابقة، وقد كـان األسـلوب            ٥٤اشتملت مسودة العرض إي      ٤٩ إستنتاج
الحـاليين  اإلطفاء للموظفين   ( القديم   ١٩األول مماثالً لألسلوب المستخدم في معيار المحاسبة الدولي         

 الفوري بكافـة تكلفـة      عترافاإل، وكان األسلوب الثاني هو      ) الفوري للموظفين السابقين   عترافاإلو
  .الخدمة السابقة

  

  -:ولئك الذين يدعمون األسلوب األول الحجج التاليةأيورد  ٥٠ إستنتاج

ة يإقتصاد توليد منافع أجل تحسين منافع الموظفين للموظفين الحاليين من أو بإدخال المنشأةقوم ت  )أ (
 ة منخفض للموظفين وإنتاجية محسنة وطلبات منخفضة للزيادإستبدالمستقبلية على شكل معدل 

  ؛ موظفين مؤهلين إضافيينجتذابفي التعويضات النقدية وإمكانيات محسنة إل

بالرغم من أنه قد ال يكون من الممكن تحسين المنافع للموظفين الحاليين بدون تحسين المنافع   )ب (

 لمنشأةية الناجمة قتصادكذلك فإنه سيكون من غير العملي تقييم المنافع اإلللموظفين السابقين 

 ؛ وللمنشأةوالفترة التي ستتدفق على مداها هذه المنافع 
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   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  ١٣٠٦

 الفوري أسلوب متطرف جداً، كما أنه سيكون له نتائج اجتماعية غير مرغوب بها عترافاإلإن   )ج (

 .ألنه سيعيق الشركات عن تحسين منافعها
  

 -:الحجج التاليةالسابقة  الفوري لكافة تكلفة الخدمة عترافاإللذين يؤيدون ولئك اأيورد  ٥١ إستنتاج
  

 المنشأة منافع الموظفين على أنها تبادل بين إلىال يتفق مع النظرة السابقة إن إطفاء تكلفة الخدمة   )أ (
تتعلق تكلفة الخدمة السابقة باألحداث السابقة وتؤثر على : وموظفيه عن الخدمات التي قدمت

 للمنشأة الحالي لصاحب العمل الناجم من الخدمة السابقة للموظفين، وبالرغم من أنه يمكن املتزاإل
  ؛ بهعترافاإل ويجب إلتزامتحسين المنافع توقعاً لمنافع مستقبلية فإنه يوجد 

 

حسن بأثر رجعي المنافع ت التي والمنشأة يقلل من إمكانية المقارنة، لإللتزام المؤجل عترافاإلإن   )ب (

 منافع مماثلة في تاريخ تمنحالتي  المنشأة من أقل إلتزامات بلغ عن تة بالخدمة السابقة سالمتعلق

 المؤجل المشاريع على عترافاإلات متماثلة، كذلك يشجع إلتزامأبكر، ومع ذلك كالهما عليه 

 ؛ من الرواتببدالًزيادة التقاعد 
 

لألصل، " اإلطار"ا ال تلبي تعريف  سيطرة على مورد وهكذالمنشأةال تعطي تكلفة الخدمة السابقة   )ج (
  ؛ و بالمصروفعترافاإل على ذلك ليس من المناسب تأجيل وبناءاً

 

 وأية منافع ذات – المقياس الوحيد المتوفر ألثر التعديل –ال يحتمل وجود عالقة وثيقة بين التكلفة   )د (
  .عالقة على شكل والء زائد

  

ـ اإل القديم تم    ١٩ بموجب معيار المحاسبة الدولي    ٥٢ إستنتاج  بالخدمـة الـسابقة للمـوظفين الحـاليين         رافعت

كمصروف بشكل منتظم على مدى األعمار العاملة المتبقية المتوقعة للموظفين المعنيـين، وبالمثـل              

 كان سيتم إطفاء تكلفة الخدمة السابقة على     ٥٤بموجب األسلوب األول الوارد في مسودة العرض إي         

 ٥٤للموظفين المعنيين، على أن مـسودة العـرض إي          عمار العاملة المتبقية المتوقعة     مدى معدل األ  

ت كذلك أنه يجب أن تنتهي الفترة المنسوبة لتكلفة الخدمة الحالية عندما ال يعود حق الموظف                إقترح

 المنافع الهامة بموجب الخطة مشروطاً بمزيد من الخدمة، وقد شعر بعض المعلقـين علـى                إستالمب

  .متسقينر  أن هذين الحكمين غي٥٤مسودة العرض إي 
  

 أنه يجب إطفاء تكلفة الخدمة الـسابقة علـى          إلىها توصل المجلس    إستالمفي ظل التعليقات التي تم       ٥٣ إستنتاج

  -:هألنمكتسبة  أن تصبح المنافع المعدلة إلىمدى معدل الفترة 
  

  ؛ و  بهعترافاإل يجب إلتزام عندما تصبح المنافع مكتسبة فإن من الواضح وجود   )أ (
 

 فإن أي أسلوب إلسناد المنافع غير إلتزام المكتسبة تتسبب في نشوء المنافع غيرأن بالرغم من   )ب (
 ال ه فإنلتزامي، وعند تحديد كيفية تكوين هذا اإلإعتباطالمكتسبة لفترات فردية هو بالضرورة 
  . األخرىساليبيوجد أسلوب مفرد يتفوق على كافة األ

  

 معالجة محاسبية   إستخداملسابقة ألن   لتكلفة الخدمة ا  " النطاق" أسلوب   إستخداميقول البعض أنه يجب      ٥٤ إستنتاج

قد يخلق فرصة توازن محاسـبي،  اإلكتوارية مختلفة لتكلفة الخدمة السابقة وليس للمكاسب والخسائر     

ات المنـافع المحـددة،     إلتزامهو التعامل مع عدم الدقة الحتمية في قياس         " الشريط"على أن غرض    
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 لـذلك   وتبعـاً  من عدم تأكيد متأصل في القياس،        وتنجم تكلفة الخدمة السابقة من قرار اإلدارة وليس       

 .لتكلفة الخدمة السابقة" النطاق"رفض المجلس أسلوب 
  

 -:ات التاليةقتراحإلرفض المجلس ا ٥٤ إستنتاج
  

على )  القديم١٩كما هو بموجب معيار المحاسبة الدولي ( بتكلفة الخدمة السابقة عترافاإلوجوب   )أ (
: ية على مدى تلك الفترة القصيرةإقتصاد بمنافع المنشأة حيث تزود تعديالت الخطة أقلمدى فترة 

ن معيار المحاسبة الدولي على سبيل المثال عندما كان يتم إجراء تعديالت الخطة بشكل منتظم بيَّ
 دخل بشكل منتظم على مدى أو بالتكلفة اإلضافية كمصروف عترافاإل القديم أنه من الممكن ١٩

 يجب أن اإلكتوارية  اتفتراضاإللخطة، ويعتقد المجلس أن الفترة حتى التعديل التالي المتوقع في ا
، وأن الفروقات التالية بين الزيادة المفترضة ةتعطي مجاالً لمثل هذه التعديالت المنتظمة في الخط

   ؛ة، وليست تكلفة خدمة سابقةإكتواري خسائر أووالزيادة الفعلية هي مكاسب 
 

 كان جميع إذادى العمر المتبقي المتوقع للمشاركين  بتكلفة الخدمة السابقة على معترافاإليجب   )ب (
 معظم المشاركين غير عاملين، ويعتقد المجلس أنه ليس من الواضح أن تكلفة الخدمة السابقة أو

   ؛ و على مدى تلك الفترةللمنشأةية إقتصاد منافع إلىستؤدي 
 

 فإنه يجب عدم  بشكل عام بتكلفة الخدمة السابقة على أساس متأخرعترافاإل تم إذاحتى   )ج (
) مثل متطلب جدي لمساواة أعمار التقاعد للرجال والنساء( بتكلفة الخدمة السابقة فوراً عترافاإل
، وقد قرر المجلس أن هذا المنشأة تؤثر عليهم إدارة أو ال تسيطر ن من قرارات لألمناء الذيأو

  .التمييز لن يكون عملياً
  

 بإطفاء رصيد تكلفة الخدمة السابقة الذي المنشأةأي أساس لقيام  القديم ١٩لم يحدد معيار المحاسبة الدولي  ٥٦ إستنتاج
ي وقرر طلب اإلطفاء بطريقة إعتباط به، وقد وافق المجلس على أن أي أسلوب إطفاء هو عترافاإللم يتم 

القسط الثابت، حيث أن ذلك هو أبسط أسلوب للتطبيق والفهم، ولزيادة إمكانية المقارنة قرر المجلس طلب 
 -: التي تخصصساليب بديلة مثل األأساليبرد وعدم السماح بأسلوب مف

  

 أو ؛مبلغاً متساوياً لتكلفة الخدمة السابقة لكل سنة متوقعة من خدمة الموظف  )أ (
  

  .تكلفة الخدمة السابقة لكل فترة بالتناسب مع إجمالي الرواتب المقدرة في تلك الفترة  )ب (
  

 
للتغيرات الالحقة في معدل العمر العامل المتبقي ما لم  لم يتم تعديله أن برنامج اإلطفاء ٩٩تؤكد الفقرة 

  . تسويةأويكن هناك تقليص 
  

 الجديد تكلفة الخدمة السابقة ١٩الدولي  القديم يعالج معيار المحاسبة ١٩خالفاً لمعيار المحاسبة الدولي  ٥٧ إستنتاج
عض تحسينات ويل بم، وهذا يعني أنه يمكن تاإلكتواريةللموظفين الحاليين بشكل مختلف عن المكاسب 

 بها بعد في البيانات المالية، ويقول البعض أن تكلفة عترافاإل التي لم يتم اإلكتواريةالمنافع من المكاسب 
 -: بها لألسباب التاليةعترافاإلالخدمة السابقة الناجمة يجب عدم 

  

  نضوب أليأو للمصروف، حيث ال يوجد تدفق صادر "اإلطار"ال تلبي تكلفة التحسينات تعريف   )أ (
 ؛ و به في السابق في الميزانية العموميةعترافاإلأصل تم 
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  .ةكتواريإلفي بعض الحاالت قد تكون تحسينات المنافع قد منحت فقط بسبب المكاسب ا  )ب (
  

 على مدى معدل عترافاإلأي (قرر المجلس طلب نفس المعاملة المحاسبية لكافة تكاليف الخدمة السابقة 

 الذي كتواري لم تكن ممولة من المكسب اإلأوسواء كانت ) عدلة مكتسبة أن تصبح المنافع المإلىالفترة 

  .للمنشأة به في الميزانية العمومية عترافاإلتم 
  

 اإلكتوارية  بالمكاسب عترافاإل أنه يجب أن يكون ٥٤قال بعض المعلقين على مسودة العرض إي  ٥٨ إستنتاج

 ألنه يدخل مزيداً قتراحإلمجلس هذا ا كان هنالك تكلفة خدمة سابقة غير مطفأة، وقد رفض الإذامحدوداً 

المخصصة اإلكتوارية  بالمكاسب عترافاإليمنع معلقون آخرون .  من التعقيد مقابل منفعة محدودة

 أو( أدخل هذا التخصيص في األحكام الرسمية إذالتحسينات المنافع المستقبلية، على أن المجلس يعتقد أنه 

، وفي حاالت أخرى ال توجد اإلكتوارية اتفتراضاإل المنافع في للخطة فإنه يجب إدخال تحسينات) البناءة
  .وتحسينات المنافع لتبرير معالجة استثنائيةاإلكتوارية صلة كافية بين المكاسب 

  
 القديم معالجة الميزانية العمومية لتكلفة الخدمة السابقة، ويقول البعض ١٩لم يحدد معيار المحاسبة الدولي  ٥٩ إستنتاج

مصروف مدفوع ( وكأصل لإللتزام بتكلفة الخدمة السابقة فوراً كإضافة عترافإلا المنشأةأنه يجب على 

تكلفة خدمة سابقة غير ( مقابل األصل اإللتزام يعادل لإللتزام المؤجل عترافاإلعلى أساس أن ) مقدماً

كلفة  بتالمنشأةعترف ت، على أن المجلس قرر أنه يجب أن اإللتزامه لتسوية إستخدامالذي ال يمكن ) مطفأة
 -: بشكل تدريجي على مدى فترة لألسباب التاليةاإللتزام  إلىالخدمة السابقة للموظفين الحاليين كإضافة 

  

 "اإلطار" سيطرة على مورد وهكذا فهي ال تلبي تعريف للمنشأةالخدمة السابقة تكلفة ال تعطي   )أ (
 ؛ لألصل

  

 ؛ و المستخدمين ومصروف مدفوع مقدماً في إرباكإللتزامقد يتسبب العرض المنفصل   )ب (
  

لتزام فإن أي أسلوب إلسناد المنافع غير إبالرغم من أن المنافع غير المكتسبة تتسبب في نشوء   )ج (
  فإنه اللتزامي، وعند تحديد كيف يتكون هذا اإلإعتباطالمكتسبة لفترات فردية هو بالضرورة 

  . األخرىساليب من كافة األأفضليوجد أسلوب مفرد 
  

تكلفة على أنها  القديم أنه يعامل تعديالت الخطة التي تخفض المنافع ١٩دولي ظهر معيار المحاسبة ال ٦٠ إستنتاج

، على أن البعض ) الفوري للموظفين السابقينعترافاإلأي اإلطفاء للموظفين الحاليين، (خدمة سابقة سالبة 

نه يوجد  أأيضاً، كما يقولون "اإلطار" بالدخل المؤجل الذي يتعارض مع عترافاإليقول أن هذا ينجم عنه 

ت إقترحهنالك فقط تمييز بين التعديالت التي يجب معالجتها بهذه الطريقة والتقليصات والتسويات، وكذلك 

  -: ما يلي٥٤مسودة العرض إي 

 :تعديالت الخطة هي  )أ (
  

 ؛ و كان التعديل يقلل منافع الخدمة المستقبليةإذاتقليص  )١(
  

 ؛ و كان التعديل يقلل منافع الخدمة السابقةإذاتسوية  )٢(
 أو التسوية فوراً عندما يحدث التقليص أو خسارة من التقليص أو بأي مكسب عترافاإليجب   )ب (

 .التسوية
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" التعديالت السالبة في الخطة" أنه تجب معالجة مثل هذه ٥٤قال بعض المعلقين على مسودة العرض إي  ٦١ إستنتاج

ئها في بيان الدخل على  بها على أنها دخل مؤجل وإطفاعترافاإلوذلك بعلى أنها تكلفة خدمة سابقة سالبة 

تقلل من معنويات " السالبة"مدى األعمار العاملة للموظفين المعنيين، وأساس هذا الرأي هو أن التعديالت 

المعنويات، كذلك تتجنب المعالجة المتسقة " الموجبة"الموظفين بنفس الطريقة التي ترفع بها التعديالت 

 بالمصروف عترافاإلو(حسين المنافع في فترة واحدة  تالمنشأة ت استطاعإذاالمساوئ التي قد تحدث 

، وقد وافق ) بالدخل الناجم فوراًعترافاإلو(، وبعد ذلك تخفيض المنافع )الناتج على مدى فترة موسعة

 الجديد كالً من تعديالت الخطة ١٩ معيار المحاسبة الدولي يعالج على ذلك وبناءاًالمجلس على هذا الرأي، 

  .بنفس الطريقة" ةالسالب"و" الموجبة"

  
  -:إذاإن التمييز بين تكلفة الخدمة السابقة السالبة والتقليصات هام  ٦٢ إستنتاج

  

وهذا غير محتمل (تم إطفاء مبلغ مادي من تكلفة الخدمة السابقة السالبة على مدى فترة طويلة   )أ (
قت  وجوب إطفاء تكلفة الخدمة السابقة السالبة حتى الود الجدي١٩حيث أن معيار المحاسبة الدولي 

   أو؛ )المتعلقة بالخدمة السابقة) المخفضة( هذه المنافع إكتسابالذي يتم فيه 
 

ة غير معترف بها، وبالنسبة للتقليصات سيتم إكتواري مكاسب أووجدت تكلفة خدمة سابقة   )ب (
  . بها في الحال، بينما لن تتأثر مباشرة بتكلفة الخدمة السابقة السالبةعترافاإل

 
 المحتمل أن يكون للتمييز بين تكلفة الخدمة السابقة السالبة والتقليصات أي يعتقد المجلس أنه من غير

  .ستثنائية سينجم عنه تعقيد زائدإلتأثير هام من الناحية العملية، وأن أية محاولة للتعامل مع الحاالت ا
  

  اإلضافيإللتزاملدنى األحد ال:  والقياسعترافاإل
 

 اإلضافي اإللتزام بحد أدنى من عترافاإل المنشأةطلب من  كان يجب عليه أن يإذانظر المجلس فيما  ٦٣ إستنتاج
 -:حيث

  

 أوقف خطة في تاريخ الميزانية العمومية سيكون أكبر من القيمة الحالية إذا لمنشأة الفوري لتزاماإل  )أ (
  ؛  التي كان سيعترف به خالفاً لذلك في الميزانية العموميةلإللتزام

 

 وتبعاً، المنشأةه الموظف فيدفع في التاريخ الذي يترك منافع ما بعد التوظيف المكتسبة تستحق ال  )ب (

 ترك الموظف مباشرة بعد إذالذلك وبسبب أثر الخصم ستكون القيمة الحالية للمنفعة المكتسبة أكبر 

  أو ؛ تاريخ الميزانية العمومية مما لو أكمل الموظف الفترة المتوقعة للخدمة
 

 به في عترافاإل الذي كان سيتم خالفاً لذلك اإللتزاممبلغ لاالقيمة الحالية للمنافع المكتسبة تزيد عن   )ج (

 نسبة كبيرة من المنافع بشكل إكتسابالميزانية العمومية، ومن الممكن أن يحدث هذا عندما يتم 
 . تكلفة الخدمة السابقةأو اإلكتوارية بالخسائر المنشأةعترف تكامل ولم 

  
حد أدنى من المسؤولية اإلضافية في المعيار األمريكي  بالمنشأة إعترافأحد األمثلة على متطلب يتوقف  ٦٤ إستنتاج

الحد األدنى من المسؤولية مبني على الرواتب الحالية ويستثنى ": محاسبة أصحاب العمل للتقاعدات" ٨٧

 عن لتزام، وإذا زاد الحد األدنى من اإلاإلكتواريةأثر تأجيل تكلفة الخدمة السابقة والمكاسب والخسائر 

فإنه ) مصروف معين مؤجل لدخل إعترافمع ( قياسه على أساس الراتب العادي المتوقع  الذي تملتزاماإل



١٩  المحاسبة الدوليمعيار  
اإلستنتاجات أساس    

  

   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  ١٣١٠

ال يزيد عن مبلغ أي تكلفة لخدمة سابقة غير مطفأة، مع ( بالفائض كأصل غير ملموس عترافاإليتم 

 . اإلضافيلتزام، وكحد أدنى من اإل)خصم أي فائض آخر مباشرة من حقوق الملكية
  

 من المحتمل أن تسبب االرتباك وال توفر المعلومات لإللتزام القياسات اإلضافية يعتقد المجلس أن هذه ٦٥ إستنتاج
، وال يتطلب معيار لإللتزام وتعريفه "اإلطار" المستمرة في المنشأةالمناسبة، كما أنها تتعارض مع فرضية 

ة التي تمت  اإلضافي، وبعض الظروف المعيناإللتزام بحد أدنى من عترافاإل الجديد ١٩المحاسبة الدولي 

ة تتطلب اإلفصاح بموجب معيار محتمل إلتزاماتمناقشتها في الفقرتين السابقتين قد تتسبب في نشوء 

  ."*األحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية" ١٠المحاسبة الدولي 

  
 ) من المعيار١٠٧ – ١٠٢الفقرات ( الخطة أصول

  

 بعد كإلتزام بالتزامات المنافع المحددة عترافاإل الجديد صراحة وجوب ١٩حاسبة الدولي ميتطلب معيار ال ٦٦ إستنتاج

، ) من المعيار٥٤ الفقرة أنظر(ات مباشرة لتزامالتي سيتم منها تسوية اإل) إن وجدت( الخطة أصولخصم 

 الخطة تخفض أصولنتشار ومن المحتمل أنه ممارسة عالمية، ويعتقد المجلس أن إلاوهذا أمر واسع 

 اإللتزام مفرد، وبالرغم من أن عرض صافي إلتزام وينجم عنها صافي المنشأة إلتزام) ولكنها ال تطفئ(

 المنفصلة واإللتزامات األصول بين التقاصهذا كمبلغ مفرد في الميزانية العمومية يختلف في مفهومه عن 

الخطة يجب أصول ن تعريف أ ١٩٩٨ في عام ١٩صدار معيار المحاسبة الدولي إفقد قرر المجلس عند 

 اإلفصاح :األدوات المالية"  ٣٢ في معيار المحاسبة الدولي التقاصقاً مع مقياس أن يكون متواف

 بينهما تقاص المالي يجب إجراء واإللتزام أن األصل المالي ٣٢، ويبين معيار المحاسبة الدولي *"والعرض

  -:واإلبالغ عن صافي المبلغ في الميزانية العمومية عندما
 

   ؛ و للمبالغ المعترف بهاتقاصونياً إلجراء  حق قابل للفرض قانللمنشأةيكون   )أ (
 

 فـي نفـس     اإللتـزام  تحقيق األصل وتسوية     أو إجراء التسوية على أساس الصافي       المنشأةنوي  ت  )ب (
 .الوقت

  
األدوات  إستثناءب (أصول الخطة أنها أصول) ١٩٩٨معدل عام ال (١٩عرف معيار المحاسبة الدولي   ٦٧ إستنتاج

قق كافة وتح) صندوق(تحتفظ بها الوحدة )  للتقاريرة المقدمالمنشأةن المالية غير القابلة للتحويل الصادرة ع

  -:الشروط التالية
  

  ؛  للتقاريرة المقدمالمنشأةالوحدة منفصلة قانونياً عن   )أ (
 

، المنشأةات منافع الموظفين، وهي ليست متوفرة لدائني إلتزام فقط لتسوية األصول إستخداميتم   )ب (
 الباقية األصول كانت إذا فقط المنشأة إلىيمكن إعادتها  أو (المنشأة إلىوال يمكن إعادتها 

 ؛ و)ات الخطةإلتزامللصندوق كافية لتلبية 
 

اء لدفع  بنَّأو قانوني إلتزام للمنشأة كافية في الصندوق ال يكون أصول المدى الذي توجد فيه إلى  )ج (
  .منافع الموظفين مباشرة

  

                                                 
األحداث بعد تاريخ الميزانيـة     "  من   ١٠ عدل مجلس معايير المحاسبة الدولية عنوان معيار المحاسبة الدولي           ٢٠٠٧في سبتمبر     *

 عـرض البيانـات    "١نتيجة التعديالت الحاصلة على معيار المحاسبة الدولي        " يخ إعداد التقارير  إلى األحداث بعد تار   " العمومية
  ٢٠٠٧الصادر في " المالية

  ".العرض: األدوات المالية "  إلى ٣٢ عدل مجلس معايير المحاسبة الدولية إسم المعيار ٢٠٠٥في عام    *
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 الخطة أصول كان تعريف إذا نظر المجلس فيما ١٩٩٨ في عام ١٩عند إصدار معيار المحاسبة الدولي   أ٦٧

أن السيطرة ليست  إلى على الصندوق، وتوصل المجلس المنشأةعدم سيطرة : يجب أن يشمل شرطاً رابعاً

  .المنشأة إلتزام في صندوق تخفض من األصول ت كانإذامناسبة لتحديد ما 
  

  

 األدوات ستثناء الخطة إلأصولعديل تعريف  قرر المجلس ت٥٤ للتعليقات على مسودة العرض أي إستجابة ٦٨ إستنتاج
خفض ت للتقارير، وإذا لم يتم إجراء ذلك يمكن أن ة المقدمالمنشأةالمالية غير القابلة للتحويل الصادرة من 

 وزيادة حقوق الملكية فيه بإصدار أدوات حقوق ملكية غير قابلة للتحويل لخطة منافع إلتزاماتها المنشأة
  .محددة

  

  ٢٠٠٠التعريف المعدل المعتمد في عام  – الخطة أصول
 

 التي يحتفظ بها األصول بدأ المجلس في مشروع محدود النطاق للنظر في محاسبة ١٩٩٩  في عام  أ٦٨إستنتاج 
 ألن) ج( أعاله، ولكن ال يفي بالشرط ٦٧من التعريف الوارد في الفقرة ) ب(، )أ(صندوق يفي بالجزأين 

المعدل  (١٩ بناء لدفع المنافع مباشرة، ولم يتناول معيار المحاسبة الدولي أو قانوني إلتزامالمشروع يحتفظ ب
  . التي تحتفظ بها هذه الصناديقاألصول) ١٩٩٨عام 

  
 -:نظر المجلس في أسلوبين رئيسين لهذه الصناديق  ب٦٨إستنتاج  

  

 

 التي لألصول  كمطلوب بعد خصم القيمة العادلةاهإلتزام بكامل المنشأةعترف ت –" الصافي"أسلوب   )أ (
 يحتفظ بها الصندوق ؛ و

  

 كمطلوب، ويعترف بحقه في تعويض من اهإلتزام بكامل المنشأةعترف ت –" إجمالي"أسلوب   )ب (
 .الصندوق كأصل منفصل

  
 -: من الحجج التاليةأكثر أوواحدا ": الصافي"ج  قدم مؤيدا أسلوب ٦٨إستنتاج  

  

 -: لألسباب التاليةإن العرض اإلجمالي سيكون مضلالً  )أ (
 على المنشأةسيطر ت أعاله ال ٦٧ فقرة اإلستنتاجحيث يتم تلبية الشرطين أ، ب في التعريف في  )١(

  التي يحتفظ بها الصندوق؛ واألصول
 لتزام قانوني لدفع مبلغ المنافع بكامله مباشرة فإن هذا اإلإلتزام بالمنشأة تإحتفظحتى ولو  )٢(

  .القانوني هو أمر متعلق بالشكل ال بالجوهر
 

 غير ضروري عن الممارسة الحالية التي تسمح بشكل عام تغييراًرض اإلجمالي سيكون إن الع  )ب (
 أخذنا في إذا في المعيار وللمنفعة المحدودة للمستخدمين زائداً تعقيداًبعرض صافي، وسيدخل 

  تتطلب اإلفصاح عن المبالغ اإلجمالية ؛ ) ج (١٢٠ إن الفقرة عتباراإل
 

% ١٠وبات في القياس بسبب التفاعل مع الشريط البالغ  صعإلىقد يؤدي أسلوب اإلجمالي   )ج (
 .لتزاملإل

  

 في الحال بكافة التغيرات في عترافاإل بالقيمة العادلة، مع األصولإحدى اإلمكانيات هي قياس  )١(
 التغيرات في القيمة ألن الخطة أصولالقيمة العادلة، وقد يبدو هذا غير متسق مع معاملة 

 التي يطبق عليها الشريط اإلكتوارية أجزاء المكاسب والخسائر  الخطة هي أحد ألصولالعادلة 
، وبكلمات أخرى يحرم هذا األسلوب المشاريع من فرصة ١٩بموجب معيار المحاسبة الدولي 

  .اإللتزامات ومكاسب وخسائر األصول بين مكاسب وخسائر التقاص
 

 المدى الذي توجد فيه إلى لألصولاإلمكانية الثانية هي تأجيل التغيرات في القيمة العادلة  )٢(

 لن لألصولات، على أن المبلغ المسجل لتزامة غير معترف بها من اإلإكتواريمكاسب وخسائر 



١٩  المحاسبة الدوليمعيار  
اإلستنتاجات أساس    
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ية إعتباط قواعد معقدة وأيضاً للوصف، ومن المحتمل أن يتطلب ذلك يكون له عندئذ معنى قابالً

 .لتزام مع مكاسب وخسائر اإلاألصوللمطابقة مكاسب وخسائر 
  

  

 بالقيمة العادلة، ولكن تجميع التغيرات في القيمة العادلة مع األصولة الثالثة هي قياس اإلمكاني )٣(

 بنفس الطريقة األصول، وبكلمات أخرى ستتم معاملة لإللتزاماإلكتوارية المكاسب والخسائر 

خطة، فيما عدا أن عرض الميزانية العمومية سيكون على أساس اإلجمالي وليس لل كأصول

 من الممكن أن تؤثر على لألصولن هذا يعني أن التغيرات في القيمة العادلة الصافي، على أ

  ؛ ولتزامقياس اإل
  

ات الجماعية والفردية بموجب لتزامنه مماثل لمعالجة اإلأ أسلوب الصافي إلىمن المحتمل أن ينظر   )د (

 لتزام بمخصص لذلك الجزء من اإلالمنشأةعترف ت، و٣٧ من معيار المحاسبة الدولية ٢٩الفقرة 

 الجزء ةية، وتتم معالجقتصادالذي يحتمل أن يكون له تدفق صادر للموارد التي تتضمن المنافع اإل

  .محتمل إلتزام الذي يتوقع تلبيته من قبل أطراف أخرى كلتزاممن اإل

  
  -: مما يليأكثر أود   أوصى مؤيدا أسلوب اإلجمالي بهذا األسلوب لسبب واحد ٦٨إستنتاج  

 

 الخطة، ويركز أصول منها مطروحاًات منافع محددة إلتزام أعاله تفسيرا لعرض ٦٦تعطي الفقرة   )أ (

 على ١٩٩٨من تعريف عام ) ج(، ويركز الجزء مناسباً التقاص كانت إذاالتفسير على ما 

 أ، ب من التعريف ولكن ال تلبي الجزء ج الجزأين التي تلبي األصول، وهذا يوحي أن التقاص

 والقياس، ولكن عترافاإلخطة ألغراض لل كأصولبنفس الطريقة من التعريف تجب معالجتها 

  ؛ تقاصيجب بيانها كإجمالي في صدر الميزانية العمومية بدون 
 

فإن هذا سيبدو كمعادل للسماح بالعرض الصافي ) ج( عندما يتم تلبية الشروط بالتقاص سمح إذا  )ب (

مشابهة يسير فيها معيار  وبحاالت أخرى (in-substance defeasance)" لسند إبطال جوهري"

سند اإلبطال " غير مناسب، وقد فض المجلس التقاص أن إلى صراحة ٣٢المحاسبة الدولي 

وال ) ٥٩ فقرة التطبيقات اإلرشادية ٣٩ معيار المحاسبة الدولي أنظر(لألدوات المالية " الجوهري

 المنشأةحتفظ تالت يوجد سبب واضح للسماح به في محاسبة خطط المنافع المحددة، وفي هذه الحا

، وحق المنشأة في التعويض من الخطة هو مصدر المنافع كإلتزام به عترافاإل يجب إلتزامب

 تم تلبية الشروط الواردة في إذا التقاص بها كأصل، ويسمح عترافاإلية التي يجب قتصاداإل

 ؛ ٣٢من معيار المحاسبة الدولي  ٤٢ ٣٣الفقرة 
 

 طلب عرض إجمالي للتعويضات المتعلقة ٣٧لدولي قرر المجلس في معيار المحاسبة ا  )ج (
بالمخصصات بالرغم من أن ذلك لم يكن ممارسة عامة، وال يوجد سبب لطلب معالجة مختلفة 

 لمنافع الموظفين؛ 
 

 التي هي باألصولالمنشأة عترف تيتطلب أن " اإلجمالي"بالرغم من أن البعض يعتقد أن أسلوب   )د (

، ويتطلب أسلوب  اإلجمالي قدون أن هذا الرأي ليس صحيحاًليست تحت سيطرته فإن اآلخرين يعت

، األصول التعويض من الصندوق الذي يحتفظ بهذه إستالم بأصل يمثل حقه في المنشأةعترف تأن 

  الضمنية للصندوق؛ باألصولوهو ال يتطلب أن تعترف المنشأة 
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 المطالبة األولى للموظفين ١٩٩٨ي عام  الخطة التعريف المعتمد فأصولفيها تلبي في الخطة التي     )هـ (
 كافية في الصندوق، أصول كانت هناك إذا وليس لديهم مطالبة ضد المنشأة -تكون ضد الصندوق

 من أكثر أن تكون مطالبة الموظفين األولى ضد الصندوق هي وجوبوفي رأي البعض حقيقة 
 ؛ ولتزام فهي تغير جوهر اإل–مجرد فرق في الشكل 

 

 للمنشآت  توحيد البيانات المالية" ١٢محددة بموجب التفسير رقم  خطط المنافع التبارإعمن الممكن   )و (
ويجب عليه توحيدها،  المنشأةسيطر عليها تأنها وحدات ذات غرض خاص " ذات الغرض الخاص

يتفق مع معايير المقاصة في معايير  ١٩ في معيار المحاسبة الدولي التقاصوحيث أن مقياس 
 كانت خطة التقاعد يتم توحيدها في إذا ما نسبياً األخرى فإنه من غير المهم المحاسبة الدولية

 كتنزيل من األصول، وإذا تم عرض للتقاص الخطة وأصول لتزامالحاالت التي يتأهل فيها اإل
فإنه قد يصبح من ) ج(ات المنافع ذات العالقة في الحاالت التي يتم فيها تحقيق الشرط إلتزام

 . كان يجب على المنشأة توحيد الخطةإذا  ماهالمهمة تقييم
  

 لدفع مبلغ المنافع بكامله إلتزام بالمنشأةحتفظ تعندما " الصافي"يجادل البعض أنه يجب السماح بأسلوب    ه٦٨إستنتاج
 أي تأثير جوهري من الناحية العملية، وقد لتزام أن يكون لإلإعتبارمباشرة، ولكن من غير المحتمل 

  . لن يكون من العملي وضع إرشادات من هذا النوع ليتم تطبيقها بأسلوب منسقنهأ إلىتوصل المجلس 

  

 الذي يتطلبه معيار (Linked presentation)" العرض المرتبط"نظر المجلس كذلك في إمكانية تبني  و ٦٨إستنتاج
لرجوع، لتمويل بدون حق ا" اإلبالغ عن جوهر العمليات"  ٥تقديم التقارير المالية البريطاني رقم 

عرض الميزانية العمومية كال من  إجمالي مبلغ األصل، ت ٥وبموجب معيار تقديم التقارير المالية رقم 
 الصلة الوثيقة بين تصويروكتنزيل مباشر الدين بدون حق الرجوع، وقد قال مؤيدو هذا األسلوب أن 

مقاصة، ويجادل معارضوا  ذات العالقة بدون التنازل عن  المتطلبات العامة للاتلتزامواإل األصول
 يخلق نوعا من عرض الميزانية العمومية لم تستخدمه لجنة معايير المحاسبة أنهالعرض المرتبط 

  . العرض المرتبطإستخدامالدولية في السابق وقد يسبب االرتباك، وقرر المجلس عدم 

  

 ذلك القيود التي تنطبق على بما في(مبرر حيث توجد قيود " الصافي" أن عرض إلىتوصل المجلس  ز  ٦٨إستنتاج
 أو فقط لدفع األصول إستخدام بحيث يمكن األصول إستخدامعلى )  للتقاريرة المقدمالمنشأةإفالس 

 فقرة اإلستنتاج الخطة الوارد في أصول لذلك قرر المجلس تعديل تعريف وتبعاًتمويل منافع الموظفين، 
  -: أعاله وذلك من خالل٦٧

 التي يحتفظ بها األصول إلى تتوفر لدائني المنشأة إمكانية الوصول التأكيد على أنه يجب أن ال  )أ (
   للتقارير؛ وة المقدمالمنشأةالصندوق حتى في حالة إفالس 

 بناء لدفع منافع الموظفين مباشرة دون أو قانوني إلتزامبحيث ال يمنع وجود ) ج(حذف الشرط   )ب (
 عن دفع المنشأةوق بتعويض للسماح بشكل صريح للصند) ب(، وتعديل الشرط "الصافي"عرض 

 .منع منافع الموظفين طويلة األجل
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 مباشر للموظفين يعترف المجلس أن عرض الصافي ال يتسق مع إلتزام بالمنشأةحتفظ ت عندما   ح  ٦٨إستنتاج
 في التقاص ومع متطلبات ٣٩ لألدوات المالية في معيار المحاسبة الدولي عترافاإلمتطلبات عدم 

 صلة األصول إستخدامنه في رأي المجلس تخلق القيود على أى ، عل٣٢معيار المحاسبة الدولي 
 من العرض أكثرات منافع الموظفين بحيث أن عرض الصافي مناسب إلتزامقوية بشكل كاف مع 

  . مباشر للموظفينإلتزام بالمنشأة تإحتفظاإلجمالي حتى ولو 

 تقصد السماح لعرض الصافي يعتقد المجلس أن هذه القيود فريدة بالنسبة لخطط منافع الموظفين، وال  ط  ٦٨إستنتاج
 ومعيار المحاسبة ٣٢ لم يتم تلبية الشروط في معيار المحاسبة الدولي إذا األخرى لإللتزاماتهذا 

في التعريف الجديد لسبب وجود الصندوق، ويعتقد المجلس ) أ( لذلك يشير الشرط وتبعاً، ٣٩الدولي 
 عملي لمقاييس المقاصة إستثناءوحيدة للسماح ب من هذا النوع هو الطريقة العملية الياًإعتباطأن قيدا 

  . لحاالت أخرىستثناءالعامة للجنة معايير المحاسبة الدولية بدون السماح بتوسعة غير مقبولة لهذا اإل

 تعويض لمنافع الموظفين من إستالم للمنشأةحق يفي بعض الخطط الموجودة في بعض البلدان   ي  ٦٨إستنتاج
 المطالبة بأقل من أو التعويض حسب تقديره إستالمخير  تأيستطيعصندوق منفصل، إال أن الصندوق 

 إلىالتعويض الكامل، ويقول البعض أن عنصر التقدير هذا يضعف الصلة بين المنافع والتعويض 
 الخطة يجب أن أصولن تعريف أحد كبير بحيث أن عرض الصافي ليس مبررا، وهم يعتقدون 

 أسلوب اإلجمالي في مثل هذه إستخدام وأنه يجب التي تحتفظ بها مثل هذه الصناديقاألصول يستثنى 
 أن الصلة بين المنافع والتعويض قوية بشكل كاف في مثل هذه إلىالحاالت، وتوصل المجلس 

  .مناسباً، أسلوب الصافي ال زال أنالحاالت بحيث 

 خطة أصول" ٦٧ الخطة في مسودة العرض إي أصول المجلس لتوسعة تعريف إقتراحثم وضع   ك  ٦٨إستنتاج
، وقد دعمت األغلبية العظمى للمستجيبين لمسودة العرض إي ٢٠٠٠التي نشرت في يوليو " التقاعد
  .قتراح هذا اإل٦٧

 توسعة أخرى للتعريف ليشمل بوالص تأمين ٦٧ عدد من المستجيبين لمسودة العرض إي إقترح  ل  ٦٨إستنتاج
عريف خطة بموجب التلل كأصول أصولهاي مماثل على الصناديق التي تتأهل إقتصادمعينة لها تأثير 

 الخطة أصول لذلك قرر المجلس توسعة تعريف وتبعاً، ٦٧المعدل المقترح في مسودة العرض إي 
 الخطة األخرى، وقد تم تنفيذ هذه أصولتلبي نفس الشروط مثل ) ليشمل بوالص تأمين معينة مؤهلة

  .٢٠٠٠ه المجلس في أكتوبر إعتمد المعدل والذي ١٩القرارات في معيار المحاسبة الدولي 

  

  القياس:  الخطةأصول
 

 الخطة بالقيمة العادلة إال أنه لم يعرف أصول القديم أنه يتم تقييم ١٩يبين معيار المحاسبة الدولي     ٦٩ إستنتاج

المبلغ الذي يمكن مبادلة "حاسبة دولية أخرى تعرف القيمة العادلة أنها مالقيمة العادلة، على أن معايير 

، وقد يعني هذا "ة وراغبة في عملية تجارية صرفة بين أطراف مطلعإلتزام تسوية أوأصل مقابله 

بكلمات أخرى هذه هي قيمة (ضمناً أنه ال يتم إجراء خصم للتكاليف المقدرة الالزمة لبيع األصل 

، على أن البعض يقول أنه يجب على الخطة في النهاية )متوسطة للسوق بدون تعديل لتكاليف المعاملة

 إلى ٥٤ على ذلك توصل المجلس في مسودة العرض أي بناءاًو لدفع المنافع، األصول التصرف في 

 الخطة بقيمة السوق، وقد تم تعريف قيمة السوق كما في معيار المحاسبة الدولي أصول يجب قياس أنه

 .أنها المبلغ الذي يمكن الحصول عليه من بيع أصل في سوق نشط" *ستثماراتإلمحاسبة ا"  ٢٥

                                                 
 ."العقارات إستثمارية  "٤٠ و المعيار "ف والقياساإلعترا: األدوات المالية  "٣٩ تم استبدال المعيار  *
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 الخطة بقيمة السوق لن يكون ًأصول قياس إقتراح أن ٥٤ي إعرض شعر بعض المعلقين على مسودة ال ٧٠ إستنتاج

 المالية كما هو مقترح األصول، ومع قياس †" األعمالإندماج " ٢٢متوافقاً مع معيار المحاسبة الدولي 

 التي نشرتها اللجنة التوجيهية لألدوات " الماليةواإللتزامات المالية األصولمحاسبة "في ورقة النقاش  

 على ذلك قرر المجلس أنه يجب وبناءاً، ١٩٩٧التابعة للجنة معايير المحاسبة الدولي في مارس المالية 

  . الخطة بالقيمة العادلةأصولقياس 
  
 الطلب أو بالتقلب في  الربح في التقارير تجب مواجهته بالسماح للمشاريع هتماماإلأن يقول البعض  ٧١ إستنتاج

عكس التغيرات في القيمة العادلة على مدى فترة  الخطة بقيمة ذات عالقة بالسوق تأصولمنها قياس 
 مفرطاً تعقيداًم ذات عالقة بالسوق سيضيف قي إستخدامية مثل خمس سنوات، ويعتقد المجلس أن إعتباط

 مؤجل خارج إعترافمع اإلكتوارية مع المكاسب والخسائر " النطاق"وغير ضروري وأن دمج أسلوب 
  .ول التقلبات حهتمامإلكاف للتعامل مع ا" النطاق"

  
 القديم أنه عندما كان يتم قياس القيم العادلة بخصم التدفقات النقدية ١٩يبين معيار المحاسبة الدولي  ٧٢ إستنتاج

الزيادة في والفائدة وأرباح األسهم (المستقبلية كان معدل العائد يعكس متوسط معدل إجمالي الدخل 
ة الزمنية حتى يتم دفع المنافع، ولم يكن  الخطة أثناء الفترًأصولالذي يتوقع الحصول عليه من ) القيمة
 بين قيم السوق والتدفقات ختيارإل القديم يسمح بحرية ا١٩ كان معيار المحاسبة الدولي إذا ما واضحاً

 التدفقات النقدية المخصومة فقط عندما ال تتوفر إستخدام كان من الممكن إذا ما أوالنقدية المخصومة، 
 مثل خصم التدفقات النقدية أساليب الخطة بًأصوللس أنه يجب قياس القيمة السوقية، وقد قرر المج

 .المستقبلية فقط عندما ال تتوفر القيمة السوقية
  
 الخطة على األساس التالي الذي يتطلبه معيار المحاسبة الدولي أصوليعتقد البعض أنه يجب قياس  ٧٣ إستنتاج

 - :* " االستثماراتمحاسبة" ٢٥
  

المبالغ المعاد تقييمها ب أوجل في الميزانية العمومية إما بالتكلفة ستثمارات طويلة األإليتم تسجيل ا  )أ (
، ويتم تخفيض أقل القيمة السوقية محددة على أساس محفظة أيهما أوالتكلفة ب في حالة األسهم أو

 كونه مؤقتاً في قيمة إستثناءب إنخفاض بعترافستثمار طويل األجل لإللإلغ المسجل المبل
  ؛ واالستثمار

 

القيمة  أو بالتكلفة أول االستثمارات الحالية في الميزانية العمومية إما بالقيمة السوقية يتم تسجي  )ب (
  .أقلالسوقية أيهما 

  

 .ات ذات العالقةلتزامرفض المجلس هذا األساس ألنه ال يتفق مع األساس المستخدم لقياس اإل
  

 لها قيمة استرداد ثابتة ستثمارات التيإل أساس مختلف لقياس اكقرر المجلس أنه يجب أن يكون هنا ٧٤ إستنتاج
المحاسبة والتقرير " ٢٦ أجزاء محددة منها، ويسمح معيار المحاسبة الدولي أوات الخطة إلتزامتماثل 

 .ستثمارات على أساس تكلفة مطفأةإل أن يتم قياس هذه ا"عن برامج منافع التقاعد
  
وليس (يف اإلدارية للخطة  قرر المجلس أن كافة التكال٥٤ للتعليقات على مسودة العرض أي إستجابة ٧٥ إستنتاج

 عند تحديد طرحهايجب ) ٥٤ستثمار كما هو مقترح في مسودة العرض أي مجرد التكاليف اإلدارية لإل

  . الخطةأصولالعائد على 
  

                                                 
 . " األعمالإندماج"  ٣ واستبداله بمعايير الدولي إلعداد التقارير المالية ٢٢ تم سحب معيار المحاسبة الدولي †
  .٢٠٠٤ في عام" إندماج األعمال "٣ بالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ٢٢ تم إستبدال معيار المحاسبة الدولي  *
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 ) د من المعيار١٠٤ – أ ١٠٤الفقرات (التعويضات 
  

 بموجب بوليصة تأمين ا بحقوقهعترفت المنشأة أن ١٩ من معيار المحاسبة الدولي ٤١تبين الفقرة    أ٧٥إستنتاج 

معدل في عام  (١٩حمل البوليصة، ولم يتناول معيار المحاسبة الدولي ت ا نفسهالمنشأة ت كانإذاكأصل 

 بموجب بوليصة التأمين أنها المنشأة حقوق إعتبارقياس بوالص التأمين هذه، ومن الممكن ) ١٩٩٨

 مستثناة من نطاق معيار المحاسبة التأمينالحقوق والواجبات تحت عقود  مالي، على أن زيادة أصل

 ال ينطبق على ٣٩، كما أن معيار المحاسبة الدولي " والقياسعترافاإلاألدوات المالية،   "٣٩الدولي 

 من ٤٢- ٣٩وتناقش الفقرات "  بموجب حفظ منافع الموظفينالحقوق والواجبات" وإلتزاماتها أصول

 عليها عند التفرقة بين خطط المساهمة المحددة وخطط  المنافع المؤمن١٩معيار المحاسبة الدولي 

  .المنافع المحددة، إال أن هذه المناقشة ال تتناول القياس
  

قرر المجلس مراجعة معالجة ) م أعاله٦٨- أ ٦٨ الفقرات أنظر( الخطة أصولعند مراجعة تعريف   ب ٧٥إستنتاج 

لموظفين، وحتى بموجب التعريف المعدل  تمويل منافع اأجل من المنشأةحملها تبوالص التأمين التي 
 بموجب بوليصة تأمين ليست بوليصة تأمين مؤهلة المنشأة فإن حقوق ٢٠٠٠الذي تم تبنيه في عام 

  . خطةأصولهي ليست ) ١٩ لمعيار المحاسبة الدولي ٢٠٠٠كما هي معرفة في تعديل عام (
  

 والقياس للتعويضات بموجب بوالص التأمين افعتراإل قرر المجلس تقديم متطلبات ٢٠٠٠في عام   ج ٧٥إستنتاج 

، وقد بنى المجلس هذه المتطلبات على معالجة التعويضات بموجب )د- أ١٠٤ الفقرات أنظر(هذه 

، "المحتملة واألصول اإللتزامات، المخصصات" ٣٧ من معيار المحاسبة الدولي ٥٨-٥٣الفقرات 
يض منافع ما بعد التوظيف كأصل منفصل وبشكل خاص يتطلب المعيار أن تعترف المنشأة بحق تعو

 إستخدامعلى سبيل المثال (ات ذات العالقة، وفي كافة النواحي األخرى لتزاموليس كتنزيل من  اإل

 خطة، وهذا كأصوليتطلب المعيار أن تعالج المنشاة حقوق التعويض هذه بنفس الطريقة ") النطاق"

  . المتعلق بذلكلتزامالمتطلب يعكس الصلة الوثيقة بين حق التعويض واإل
  

 أو الخطة بوالص تأمين تماثل بالضبط مبلغ وتوقيت بعض أصول أنه حيث تشمل ١٠٤تبين الفقرات   د ٧٥إستنتاج 

كامل  المنافع المستحقة بموجب الخطة فإن حقوق الخطة بموجب بوالص التأمين هذه يتم قياسها بنفس 

ستنتاج ليشمل بوالص التأمين التي إل د هذا ا١٠٤رة ات ذات العالقة، وتوسع الفقلتزامالمبلغ مثل اإل

  . للمنشأة نفسهاأصولهي 
  
مبلغ ال أن المبلغ المعترف به للتعويض يجب أن ال يزيد عن ٣٧يبين معيار المحاسبة الدولي   ه٧٥إستنتاج 

 ٥٨ حد األصل في الفقرة ألن د من المعيار ال تحتوي على مثل هذا القيد ١٠٤المخصص، والفقرة 

  .ية المتوفرةقتصاد بأصل يزيد عن المنافع اإلعترافاإلنطبق لمنع ي
  

  ) من المعيار٦٠-٥٨الفقرات  (  بأي أصلعترافحدود اإل
  

 بأصل، المنشأةعترف ت الجديد أن ١٩ من معيار المحاسبة الدولي ٥٤في حاالت معينة تتطلب الفقرة  ٧٦ إستنتاج
ألصل المعترف به عن إجمالي القيم  أنه يجب أن ال يزيد مبلغ ا٥٤ت مسودة العرض إي إقترحوقد 

 -:العادلة لما يلي
 ؛ وأية مبالغ مستردة من الخطة  )أ (
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 .أي تخفيض متوقع في المساهمات المستقبلية الناجمة عن الفائض  )ب (
  

عترف بأصل بمبلغ ت يجب أن ال المنشأةي بأن أ تبنى المجلس الر٥٤عند اعتماد مسودة العرض إي 
 من ذلك األصل، وهذا الرأي المنشأة إلىية التي يتوقع تدفقها قتصاداإليزيد عن القيمة الحالية للمنافع 

 أنظر(سترداد بأكثر من مبالغها القابلة لإلاألصول  المجلس أنه يجب عدم تسجيل إقتراحيتفق مع 
 القديم مثل ١٩، ولم يتضمن معيار المحاسبة الدولي )األصول قيمة إنخفاض – ٥٥مسودة العرض إي 

  .هذا القيد
 
ن أ بأصل يجب عترافاإل أن حد إلى توصل المجلس ٥٤ مراجعة الردود على مسودة العرض إي عند ٧٧ إستنتاج

 عدم إبطال غرض هذه أجل تكلفة الخدمة السابقة من أواإلكتوارية ال يلغي معالجات الخسائر 

  -: لذلك من المحتمل أن ينطبق الحد فقط حيثوتبعاًالمعالجات، 

 الجديد على ١٩ بأثر تبني معيار المحاسبية الدولي عترافي لإلنتقالإل الخيار االمنشأة تإختار  )أ (
   أو؛  بشكل أسرعلتزامول اإلمي خمس سنوات ولكن إلىمدى فترة تصل 

 كافة المساهمات إللغاءالخطة ناضجة جداً ولها فائض كبير جداً، ولكنه أكبر مما يكفي   )ب (

  .المنشأة إلىالمستقبلية وال يمكن إعادته 
  
 المنشأةقوم ت لم يكن منطبقاً ألنه يتطلب أن ٥٤الحد في مسودة العرض إي قال بعض المعلقين أن  ٧٨ إستنتاج

 لهذه إستجابةو التخفيضات المتوقعة في المساهمات، أوستردادات داً لإلجبإجراء توقعات شخصية 

 التخفيضات في أوستردادات المتوفرة لمجلس أن الحد يجب أن ال يعكس اإلالتعليقات وافق ا

  .المساهمات
  

  ٢٠٠٢ الصادر في مايو - قف األصلتعديل س
  

 من ٥٨الفقرة  في ) سقف األصل ( باألصلعترافاإلحد  المجلس تعديل أصدر،  ٢٠٠٢ عام مايو في   أ٧٨إستنتاج
  المؤجـل  عترافاإل  نتيجة أنها فقط ) الخسائر (باألرباح عترافاإلمنع   كان هدف التعديل هو   . المعيار

   .يةراإلكتوا )الخسائر(اح واألربتكلفة الخدمة السابقة المؤجلة ب
  
 سـقف   يتطلب قياس  الذي،    ١٩  رقم ر المحاسبة الدولي  امعيمن   ٥٨ الفقرة   في صل محدد  سقف األ  ب إن ٧٨إستنتاج

  -:أقلعند ما يلي، أيهما  منفعة محدد

 ؛ و٥٤المبلغ المحدد بموجب الفقرة   )أ (

 -:مجموع كل من  )ب (

   الخدمة السابقة؛ ولفةتكة متراكمة غير معترف بها وإكتواريأي صافي خسائر ) ١ (

  خصومات في أوية متاحة بشكل مستردات من الخطة إقتصادالقيمة الحالية ألي منافع ) ٢ (
 . المساهمات المستقبلية في الخطة 

  
 تكلفة الخدمة السابقة فـي تحديـد        أو بالخسائر اإلكتوارية    عترافاإلج  تنشأ المشكلة عندما تؤجل المنشأة        ٧٨إستنتاج

،  في حين ُيطلب منها قياس أصل المنفعة المحدد عند صـافي المجمـوع               ٥٤رد في الفقرة    المبلغ الوا 

 المنشأة بزيادة في األصل     إعتراف إلى) ١) (ب (٥٨ويمكن أن تؤدي الفقرة     ). ب(٥٨الوارد في الفقرة    

في األصل  هذا ويتم اإلبالغ عن الزيادة      .  تكلفة الخدمة السابقة في الفترة     أو اإلكتوارية  بسبب الخسائر   

  .على أمثلة توضح هذا الموضوع) ج(ويشتمل الملحق . كربح في الدخل



١٩  المحاسبة الدوليمعيار  
اإلستنتاجات أساس    

  

   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  ١٣١٨

  

التي تنـشأ مـن تكلفـة الخدمـة الـسابقة           ) الخسائر( باألرباح   عترافاإل إعتبار د  وافق المجلس على       ٧٨

كما يرى المجلس أن هذا الموضوع يوضـح        . غير ُمبَين بشكل صحيح   اإلكتوارية  ) األرباح(والخسائر

وينوي المجلس إجـراء  .  نشوء مشاكل خطيرةإلى يمكن أن يؤدي   ١٩ر المحاسبة الدولي رقم     بأن معيا 

،  بما في ذلك تفاعل سـقف        ١٩مراجعة شاملة للجوانب المثيرة للقلق في معيار المحاسبة الدولي رقم           

وفي الوقت نفسه،  يعتبر المجلـس إنـه         .  بخسائر وأرباح محددة   عترافاإلاألصل والخيارات لتأجيل    

 نشوء بيانات غيـر صـحيحة       إلىبمثابة خطوة تحسينية إجراء تعديل محدود لمنع تفاعلها الذي يؤدي           

  .لألحداث
  

 المؤجـل   عتـراف نتيجة فقط لإل  )  الخسائر أو(رباح   باأل عترافاإلعلى منع   ) أ (٥٨ لذلك تنص الفقرة     هـ  ٧٨

  .اإلكتوارية) الخسائر(األرباح  أوبتكلفة الخدمة السابقة 
  

 بعض أعضاء المجلس والمجيبون على مسودة عرض هذا التعديل أن يتم التعامل مع هذه القضية                حإقتر و   ٧٨

عنصر سقف األصل الذي يـؤدي      ) ١) (ب (٥٨وتعتبر الفقرة     ). ١) (ب (٥٨عن طريق إلغاء الفقرة     

  المبلغ الـذي يمكـن     إلى ٥٤تتم إضافة الخسائر غير المعترف بها بموجب الفقرة         :  نشوء المشكلة  إلى

 بالخسائر  عترافاإليلغي بفعالية خيار تأجيل     ) ا) (ب (٥٨غير أن شطب الفقرة     .   به كأصل  عترافاإل

إن إلغاء هذا الخيار يمكـن أن يكـون لـه           .  لجميع المنشآت التي تملك أصل منفعة محدد       اإلكتوارية  

ـ        عترافاإلمدلوالت واسعة النطاق لمنهج       الـذي   ١٩م   المؤجل الوارد في معيار المحاسبة الدولي رق

  .يمكن األخذ به بشكل كامل فقط في سياق المراجعة الشاملة المشار إليها أعاله
 

 ) من المعيار١١٥–١٠٩الفقرات ( والتسويات اتستقطاعاإل
  

يتحقق التقليص والتسوية عندما بمكاسب  عترافاإل القديم كان يتم ١٩بموجب معيار المحاسبة الدولي  ٧٩ إستنتاج

 التسوية أوأن التقليص المحتمل عندما كان من بالخسائر  عترافاإليتم  التسوية، ولكن كان أوالتقليص 

 كافياً أساساًنافع محددة ليس  تسوية خطة مأو أن نية اإلدارة تقليص إلى ستحدث، وقد توصل المجلس

 أو بخسائر التقليص عترافاإل الجديد وجوب ١٩ بخسارة، ويتطلب معيار المحاسبة الدولي عترافلإل

 التسوية، وقد تم موافقة اإلرشاد الخاص أولك المكاسب، عندما يحدث التقليص التسوية، وكذ

 ،المخصصات "–٥٩دة العرض إي ات في مسوقتراح بالتقليصات والتسويات مع اإلعترافاإلب
 ".ةمحتمل  الواألصول اإللتزامات 

  
 -:بموجب بعض المعايير الوطنية ٨٠ إستنتاج

  

ن أعلى أساس (غير مطفأة لخدمة سابقة  الخسارة من التقليص أية تكلفة أويشمل المكسب   )أ (
 الخسائر أو، ولكنه يستثني المكاسب )ي المتوقع لتحسين المنفعةزيفالتقليص يبطل األثر التح

 للمخاطرة ةزال معرضت ال المنشأةعلى أساس أن ( بها عترافاإلالتي لم يتم اإلكتوارية 

 ؛ و)اإلكتوارية
  

على (ة غير معترف بها إكتواري خسائر أواسب الخسارة من التسوية أية مك أويشمل المكسب   )ب (
ستثني تكلفة الخدمة السابقة غير يولكنه ) اإلكتوارية للمخاطرة ةعد معرضت لم المنشأةأساس أن 

  ).على أساس أن األثر التحفيزي المتوقع سابقاً لتحسين المنفعة ال زال موجوداً(المطفأة 
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 تعقيد كبير، ويتطلب معيار إلىية مفهومه ولكنه يؤدي يعتبر المجلس أن هذا األسلوب له ميزة من ناح

 التسوية يجب أن يشمل المكاسب أو الخسارة من التقليص أو أن المكسب د الجدي١٩المحاسبة الدولي 

 بها، وهذا يتفق مع معيار المحاسبة عترافاإلوتكلفة الخدمة السابقة التي لم يتم اإلكتوارية والخسائر 

  . القديم١٩الدولي 
  

  ) من المعيار١٢٥ – ١١٦الفقرات (عرض واإلفصاح ال
  

من المتداولة وغير المتداولة  بين األجزاء المنشاةفرق ت كان يجب أن إذاقرر المجلس عدم تحديد ما  ٨١ إستنتاج

 الناجمة من منافع ما بعد التوظيف، ألن هذا التمييز قد يكون في بعض األحيان واإللتزامات األصول

  .ياًإعتباط
  
 بشكل خاص بالنسبة لمستخدمي البيانات المالية ألن ةاصة بخطط المنافع المحددة هامإن المعلومات الخ ٨٢ إستنتاج

ات المنافع إلتزام لن تتيح للمستخدمين تقدير طبيعة ومدى المنشأةنشرها تالمعلومات األخرى التي 

 -:يةات، ومتطلبات اإلفصاح مبنية على المبادئ التاللتزامالمحددة وتقدير المخاطر المرتبطة بهذه اإل
  

لخاصة بعدم التأكد المرتبط بقياسات اأهم المعلومات الخاصة بمنافع الموظفين هي المعلومات   )أ (
ات وتكاليف منافع الموظفين والخاصة بالنتائج المحتملة لعدم التأكد هذا بالنسبة للتدفقات إلتزام

 ؛النقدية المستقبلية
  

ل من الضروري بشكل خاص أن تكون كثيراً ما تكون ترتيبات منافع الموظفين معقدة، وهذا يجع  )ب (

 ؛اإلفصاحات هامة وموجزة ومناسبة
  

وتكلفة الخدمة اإلكتوارية  على النطاق الواسع لآلراء حول معالجة المكاسب والخسائر بناءاً  )ج (

 الضوء على أثرها على بيان الدخل وأثر أية مكاسب وخسائر اإلفصاحاتالسابقة يجب أن تلقي 

 ؛ وها وتكلفة الخدمة السابقة غير المطفأة على الميزانية العمومية بعترافاإلة لم يتم إكتواري
  

 .ن تزيد المنافع المشتقة من المعلومات تكلفة توفيرهاأيجب   )د (
  
 -:٥٤وافق المجلس على التغييرات التالية في متطلبات اإلفصاح المقترحة في مسودة العرض إي  ٨٣ إستنتاج

  

اً من نوع الخطة، مثال ذلك يجب يجب أن يكون وصف خطة المنافع المحددة فقط وصفاً عام  )أ (
تمييز خطة راتب التقاعد المقطوع عن خطط الرواتب النهائية وعن الخطط الطبية لما بعد 

 ؛التوظيف، وال يطلب مزيد من التفاصيل
  

 الخطة، ليس ألصول عن المبالغ إن وجدت المشمولة في القيمة العادلة المنشأةفصح تيجب أن   )ب (

، المنشأةشغلها ت ألي ممتلكات أيضاً للتقارير ولكن ة المقدمللمنشأةالية فقط لكل فئة من األدوات الم

 ؛المنشأةستخدمها ت خالفاً لذلك أو
  

 الخطة، بل كذلك عن العائد أصولعلى المتوقع  ليس فقط عن العائد المنشأةفصح تيجب أن   )ج (
 ؛ الخطةأصولعلى الفعلي 

المعترف به في ) صل األأو (امإلتز عن مطابقة الحركات في صافي المنشأةفصح تيجب أن   )د (
   ؛ وميزانيته العمومية
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 ٥٨ به كأصل بسبب الحد الجديد في الفقرة عترافاإل عن أي مبلغ لم يتم المنشأة تفصحيجب أن   )هـ(

  .ب من المعيار
  

فصاحات كانت مفرطة، وأحد ، خاصة المعدين، أن اإل٥٤شعر بعض المعلقين على مسودة العرض إي  ٨٤ إستنتاج

 تجميع المنشأةكيف يجب على : ي عبر عنها العديد من المستجيبين كانت التجميعات التهتماماإل

؟  فعالة من ناحية التكلفةوالمعلومات حول العديد من الخطط المختلفة بطريقة موجزة وذات معنى 

 خاص كانا تحليل المصروف الكلي في بيان الدخل إهتمامفصاحان اللذان بدا أنهما يتسببان في إلا
 عن المعدالت اإلفصاح، وبشكل خاص شعر عدد من المعلقين أن متطلب اإلكتوارية اتضفترااإلو

 أن إلى في صعوبات مع الموظفين، على أن المجلس توصل سوف تسبب في الرواتب ةالمتوقعة للزياد

  .كافة االفصاحات كانت ضرورية
  

هي ليست عامة من أي من  التي أو المشاريع األصغر إستثناء كان من الممكن إذانظر المجلس فيما  ٨٥ إستنتاج

ات إما ستمنع اإلفصاح عن المعلومات ستثناء أن هذه اإلإلىمتطلبات اإلفصاح، على أن المجلس توصل 

  . تعمل القليل لتخفيض تكلفة اإلفصاحاتأوالضرورية 
  

التعديل الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في ديسمبر : اإلفصاحات
٢٠٠٤  

  

ة المعايير المحاسبة الوطنية لمنافع ما بعد إنتهاء الخدمة حدد مجلس معايير المحاسبة الدولية من مراجع  أ٨٥إستنتاج 
 -:١٩ إضافتها لمعيار المحاسبة الدولي إقترحاإلفصاحات التالية التي 

 الخطة وإلتزامات المنافع المحددة، ويعتقد مجلس معايير أصولمطابقات تبين التغيرات في   )أ (
هذه المطابقات تعطي معلومات أوضح عن الخطة، وخالفاً للمطابقة المطلوبة المحاسبة الدولية أن 

 األصل أو لتزامات التي بينت التغيرات في صافي اإل١٩سابقاً بموجب معيار المحاسبة الدولي 
 بها، وقد تم إلغاء المطابقة التي عترافالمعترف به تشمل المطابقات الجديدة مبالغ تم تأجيل اإل

 .ابقاًكانت مطلوبة س

إعتقد مجلس معايير المحاسبة الدولية إن هناك حاجة لمزيد من .  الخطةأصولمعلومات حول   )ب (
 الخطة ألنه بدون هذه المعلومات ال يستطيع المستخدمون تقييم مستوى أصولالمعلومات حول 

  -:ت مسودة العرض ما يليإقترحالمخاطرة الذاتية للخطة، وقد 

 التي تمتلكها الخطة من لألصولي تشكلها الفائت الرئيسية اإلفصاح عن النسبة المئوية الت )١(
 ؛  الخطةصولإجمالي القيمة العادلة أل

 ؛ واألصولاإلفصاح عن معدل العائد المتوقع لكل فئة من  )٢(

 .األصولوصف سردي لألساس المستخدم  لتحديد معدل العائد الكلي المتوقع على  )٣(

 التكلفة الطبية، ويعتقد اتجاهيرات في معدالت معلومات حول حساسية خطط المنافع المحددة للتغ  )ج (
مجلس معايير المحاسبة الدولية أن ذلك ضروري ألن من الصعب تقييم آثار التغيرات في معدل 

ات تكلفة العناية الصحية مع الحدود إفتراض التكلفة الطبية للخطة، والطريقة التي تتفاعل بها اتجاه
العوامل األخرى في الخطة ال تتيح إجراء تقديرات القصوى ومخصصات المشاركة في التكلفة و

 أن اإلفصاح عن تغير إلىأشار مجلس معايير المحاسبة الدولية كذلك . معقولة آلثار هذه التغيرات
 للخطط العاملة في بيئات ذات تضخم منخفض، إال أنه ال مناسباًمقداره نقطة مئوية واحدة سيكون 

 .في بيئات ذات تضخم مرتفعيوفر معلومات مفيدة للخطط العاملة 
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يعتقد مجلس معايير المحاسبة الدولية أن المعلومات حول . المعلومات حول اإلتجاهات في الخطة  )د (
اإلتجاهات هامة بحيث يكون لدى المستخدمين رؤية للخطة على مدى الوقت، وليس فقط في 

فسير إنعكاسات التدفقات تاريخ الميزانية العمومية، وبدون هذه المعلومات قد يسيء المستخدمون ت
ت مسودة العرض اإلفصاح عن تواريخ خمس سنوات إقترحالنقدية المستقبلية للخطة، وقد 

 . العجز والتعديالت التي حدثتأو الخطة والفائض أصول الخطة ولتزاماتإل

يعتقد مجلس معايير المحاسبة الدولية أن ذلك سيوفر . معلومات حول المساهمات في الخطة)  هـ (
لومات مفيدة بشأن التدفقات النقدية للمنشأة في المستقبل القريب والتي ال يمكن تحديدها من مع

 تقدير لصاحب العمل أفضل المجلس اإلفصاح عن إقترحاإلفصاحات األخرى حول الخطة، وقد 
عندما يمكن تحديده بشكل معقول للمساهمات التي يتوقع دفعها للخطة خالل السنة المالية التالية 

 .تي تبدأ بعد تاريخ الميزانية العموميةال

 من ١٢١ مجلس معايير المحاسبة الدولية إضافة للفقرة إقتراح. معلومات حول طبيعة الخطة  )و (
 لضمان أن وصف الخطة مكتمل ويشمل جميع أحكام الخطة ١٩معيار المحاسبة الدولي 

 .المستخدمة في تحديد إلتزام المنفعة المحددة
  

 معدل العائد المتوقع لكل فئة إستثناءتجيبون لمسودة العرض بشكل عام اإلفصاحات المقترحة بدعم المس ب ٨٥إستنتاج

 الخطة ومعلومات الحساسية حول معدالت إتجاه التكلفة الطبية والمعلومات حول أصولرئيسية من 

  .اإلتجاهات في الخطة
 
 الخطة قدم المستجيبون الحجة بأن مشاكل ولأصفيما يتعلق بمعدل العائد المتوقع لكل فئة رئيسية من  ج ٨٥إستنتاج

التجميع للمنشآت التي لها عدة خطط في مناطق جغرافية مختلفة كانت بالشكل الذي يجعل هذه المعلومات 

غير مفيدة، وقد قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية هذه الحجة وقرر عدم المضي قدماً في اإلفصاح 

سبة الدولية قرر أن يحدد أن الوصف السردي ألساس معدل العائد المقترح، على أن مجلس معايير المحا

  . الخطةصولع يجب أن يشمل أثر الفئات الرئيسية ألقالكلي المتو
  
هم بأن معلومات الحساسية حول معدالت إتجاه التكلفة الطبية أبرزت  إهتمامد  أعرب المستجيبون كذلك عن ٨٥إستنتاج

بالرغم من أن التكاليف الطبيعة قد ال تكون هامة بالمقارنة مع ، حتى فتراضبشكل غير مالئم ذلك اإل

 إلى أن الحاجة تدعو إلىتكاليف المنافع المحددة األخرى، وقد أشار مجلس معايير المحاسبة الدولية 

 يتطلب ١ كانت التكاليف الطبية جوهرية وأن معيار المحاسبة الدولي إذاإعطاء معلومات الحساسية فقط 

  .ات الرئيسية والمصادر الرئيسية للشك في التقديرفتراضمات فقط حول جميع اإلإعطاء المعلو
  
أخيراً قدم بعض المستجيبين الحجة بأن طلب تواريخ لخمس سنوات سيتسبب في نشوء حمل زائد من   هـ٨٥إستنتاج

س معايير المعلومات وليس ضرورياً ألن المعلومات متوفرة من البيانات المالية السابقة، وقد أعاد مجل

 حد إلى أنه من األسهل إلىالمحاسبة الدولية تأكيد رأيه بأن المعلومات الخاصة باالتجاه مفيدة، وأشار 

كبير بالنسبة للمنشأة أن تأخذ المعلومات من البيانات المالية السابقة وتعرضها في البيانات المالية الحالية، 

ي يجب السماح للمنشآت بتكوين إنتقاله كإجراء على أن مجلس معايير المحاسبة الدولية وافق على أن

  .معلومات اإلتجاه على مدى الوقت
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 الخدمةمنافع ما بعد  خالفالمنافع 
 

 ) من المعيار١٦ – ١١الفقرات (الغياب المعوض 
  

ان ذلك ك إذااً إلتزامغياب مستقبلية معوضة ال يخلق لحاالت  الموظفين إستحقاقيقول البعض أن  ٨٦ إستنتاج

اً ينشأ إلتزامالخدمة المستقبلية، على أن المجلس يعتقد أن  إستثناءب باألحداث المستقبلية اًط مشروستحقاقاإل

لغياب لحاالت ا)  غير مشروطأومشروط ( الموظف إستحقاقعندما يقدم الموظف خدمة تزيد من 

 إستحقاق  أيألناً إلتزامالمستقبلية المعوضة، على سبيل المثال تجميع اإلجازة المرضية المعوضة يخلق 

 مرض إحتمال الموظف لإلجازة المرضية في الفترات المستقبلية، وإستحقاقغير مستخدم يزيد من 

 لتزام كان ذلك اإلإذا، إال أنه ال يحدد ما لتزاملى هذا اإلعالموظف في هذه الفترات المستقبلية يؤثر 

  .موجوداً
  

 غير المستخدم لتجميع ستحقاقم من اإل الذي ينجلتزام بديلة لقياس اإلأساليبنظر المجلس في ثالثة  ٨٧ إستنتاج

 -:الغيابات المعوضة
  

، على أساس أن أية دفعات مستقبلية تتم أوالً كإلتزام غير المستخدم ستحقاق بكامل اإلعترافاإل  )أ (
 الذي سيتراكم في الفترات المستقبلية ستحقاقإل غير المستخدم، وفقط فيما بعد من استحقاقمن اإل

  ؛ )FIFOأسلوب (
 

ه أن تزيد الدفعات المستقبلية لمجموعة الموظفين ككل في المدى الذي يتوقع إلى بإلتزام عترافاإل  )ب (

  أو ؛)جماعيال LIFOأسلوب (عن الدفعات المستقبلية التي كان سيتم توقعها في غياب التراكم 
 

  المدى الذي يتوقع فيه أن تزيد الدفعات المستقبلية للموظفين الفرديين عنإلى بإلتزام عترافاإل  )ج (

 ).فرديال LIFOأسلوب (الدفعات المستقبلية التي كانت سيتم توقعها في غياب التراكم 
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  مثــال   
  

 موظف، كل واحد منهم يستحق إجازة مرضية مدفوعة األجر مقدارها خمسة أيام لكل ١٠٠ ا لديهنشأةم

دة، وهذه اإلجازة تؤخذ أوالً من سنة، ومن الممكن ترحيل اإلجازة المرضية غير المستخدمة لسنة واح

 ٢١، وفي )LIFOأساس (السنة الحالية، وبعد ذلك من أي رصيد مقدم من السنة السابقة ستحقاق إ

 بناء على الخبرة وتتوقع المنشأةستحقاق غير المستخدم هو يومان لكل موظف،  معدل اإل٢٠×١ديسمبر 
رضية  من اإلجازة المأيام موظفاً سيأخذون ما ال يزيد عن أربعة ٩٢ أن تستمر أنالسابقة والتي يتوقع 

  . ، وأن الموظفين الثمانية الباقين سيأخذ كل واحد منهم ستة أيام ونصف٢٠×٢مدفوعة األجر في عام 
  

يومان لكل ( يوم مرضي ٢٠٠ مساوٍ للمبلغ غير المخصوم ألجر إلتزام بمنشأةعترف الت  ):أ (األسلوب
ازة  يوم من اإلج٢٠٠ أول، ويفترض أن ) موظف١٠٠واحد من الموظفين البالغ عددهم 

  .ستحقاق غير المستخدم اإللمرضية المدفوعة األجر تنجم منا
  

 

  -:ساليبفيما يلي مثال يشرح هذه األ

  

  

  

  
 

 
 
 
  

  
 
 
  

 ألنه ال يتوقع أن تزيد اإلجازة المرضية مدفوعة األجر لمجموعة بإلتزام منشأةعترف التال   ):ب (األسلوب

  .٢x٢٠يام لكل موظف في عام  خمسة أإستحقاقالموظفين ككل عن 
  

يوم واحد ( يوم مرضي ١٢مساوٍ للمبلغ غير المخصوم ألجر بإلتزام  منشأةعترف الت  ):ج(األسلوب 
  ). موظفين٨ونصف 

  
 

 

 بالقيمة الحالية لتزام يقيس اإلاألسلوب الفردي ألن ذلك LIFOأي أسلوب ) ج (األسلوب المجلس إختار ٨٨ إستنتاج

 الجديد ١٩ تنشأ فقط من التراكم، ويشير معيار المحاسبة الدولي أني يتوقع للدفعات المستقبلية اإلضافية الت
  . الناجم لن يكون مادياًاإللتزامنه في العديد من الحاالت أ إلى

  

 العملمنافع الوفاة أثناء 
 

 اإلرشاد بشأن الحاالت التي فيها منافع الوفاة أثناء الخدمة غير مؤمن عليها ٥٤قدمت مسودة العرض إي  ٨٩ إستنتاج
أن هذه الحاالت ستكون  إلىجياً وال تقدم من خالل خطة المنافع ما بعد التوظيف، وقد توصل المجلس خار

  . لذلك وافق المجلس على حذف اإلرشاد الخاص بمنافع الوفاة أثناء الخدمةوتبعاًنادرة، 
  

 ) من المعيار١٣١ – ١٢٦الفقرات ( األجل ةمنافع الموظفين األخرى طويل
  

لمنافع الموظفين األخرى طويلة األجل، " النطاق" طلب أسلوب أولتبسيط عدم السماح قرر المجلس ألجل ا ٩٠ إستنتاج

 نفس المدى مثل منافع ما بعد التوظيف، ولنفس إلىحيث أن هذه المنافع ال تشكل صعوبات في القياس 

أي  الفوري لكافة تكلفة الخدمة السابقة لهذه المنافع وعدم السماح بعترافاإلالسبب قرر المجلس طلب 

  .ي لهذه المنافعإنتقالخيار 
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 ) من المعيار١٤٣ – ١٣٢لفقرات ( الخدمة إنهاءمنافع 
  

 بمنافع نهاية الخدمة حتى يقبل الموظفون عرض منافع عترافاإلبموجب بعض المعايير الوطنية ال يتم  ٩١ إستنتاج

، ويجب اًإلتزاميخلق )  ممثليهمأو( الموظفين إلىنهاية الخدمة، على أن المجلس قرر أن إيصال عرض 

مية المفصلة تجعل من المحتمل س هناك خطة رسمية مفصلة، والخطة الرت كانإذا إلتزامك ك بذلعترافاإل

 بشكل لتزامية وكذلك تمكن من قياس اإلقتصادأنه سيكون هناك تدفق صادر للموارد المتضمنة للمنافع اإل

  .موثوق به
  

 -:اً بوجوب إجراء تمييز بينجيورد البعض حج ٩٢ إستنتاج

  ؛ و قانونيأوة الخدمة الناجمة من متطلب تعاقدي صريح منافع نهاي  )أ (

  .يختيارإلمنافع نهاية الخدمة الناجمة من عرض لتشجيع ترك الخدمة ا  )ب (

  
عرض منافع نهاية الخدمة لتشجيع ترك الخدمة ت فالمنشأةيعتقد المجلس أن هذا التمييز غير مناسب، 

 بشكل موثوق به، لتزام من قياس اإلالمنشأةعرض يمكن  بنّاء، وتقديم الإلتزام ا عليهالمنشأةي ألن ختياراإل

 بعض المرونة المحدودة للسماح بأن يتم ذلك التقديم بعد وقت قصير ٥٤ت مسودة العرض إي إقترحوقد 

 تساقإل اأجل ومن ٥٤ للتعليقات على مسودة العرض إي إستجابةمن تاريخ الميزانية العمومية، على أنه 

  .قرر المجلس إلغاء المرونةة محتملمع مسودة العرض ال
  

ادة إعكثيراً ما تكون منافع  نهاية الخدمة مرتبطة بشكل وثيق مع التقليصات والتسويات ومع أحكام  ٩٣ إستنتاج

 والقياس متماثلة، وقد عترافاإل على ذلك قرر المجلس أنه توجد حاجة ألن تكون مبادئ وبناءاًالهيكلية، 

) والتقليصات والتسويات( بمنافع نهاية الخدمة عترافاإل الخاص باإلرشادتم تحقيق توافق بين 

، وقد وافق "ةمحتمل الواألصول اإللتزامات ،المخصصات" ٥٩ات في مسودة العرض إي قتراحإلوا

بشأن قياس منافع نهاية الخدمة ) ٥٤غير مقدم في مسودة العرض إي (المجلس على إضافة إرشاد صريح 

  .ة الخدمة التي ال تستحق الدفع خالل سنة واحدةخصم لمنافع نهايهذا اإلرشاد إجراء يتطلب و
  

 ) من المعيار١٥٢ – ١٤٤الفقرات (منافع تعويض حقوق الملكية 
  

  

  : الجديد يجب١٩قرر المجلس أن معيار المحاسبة الدولي  ٩٤ إستنتاج
 

 إجماع وقياس لمنافع تعويض حقوق الملكية بسبب عدم وجود إعترافأن ال يتضمن متطلبات   )أ (
  أو ؛ات الناجمة وقياسهالتزام باإلعترافاإلدولي على 

 

 للموظفين بسبب عدم وجود إجماع دولي األسهمأن ال يطلب اإلفصاح عن القيمة العادلة لخيارات   )ب (
   . للموظفيناألسهمعلى القيمة العادلة من خيارات 

  
  ." األسهم أساسعلىالدفع   "٢ تم إلغائها بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ١٥٢-١٤٤الفقرات من ) أ(

  



١٩  المحاسبة الدوليمعيار  
  اإلستنتاجات  أساس 

  

  ١٣٢٥  حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  

 )١٥٨-١٥٣الفقرات ( ية وتاريخ النفاذ نتقالاإلاألحكام 
  

  

مسودة .  تغير كبير في بعض المشاريعإلى الجديد سيؤدي ١٩يعرف المجلس أن معيار المحاسبة الدولي  ٩٥

 ٣ الجديد حتى ١٩ تقترح لتجنب هذه المشكلة تأخير تاريخ النفاذ لمعيار المحاسبة الدولي ٥٤العرض إي 

ي إنتقال، المجلس قدم خيار ٥٤ للمالحظات على مسودة العرض إي ستجابةلإل. سنوات بعد إقراره

وبالنتيجة قرر المجلس أنه من .  المحددة لمدة أكبر من خمس سنواتاإللتزاماتإلستهالك الزيادة بعوائد 

 . غير الضروري تأخير تاريخ النفاذ
 

طبق معيار المحاسبة ت منشأةبالتالي، فإن أي . ية محددةلإنتقا أية أحكام ٥٤لم تقترح مسودة العرض إي  ٩٦
وقد شعر . بأثر رجعي" النطاق" تأثير إعتبار الجديد للمرة األولى، سيكون ملزماً لحساب ١٩الدولي 

وقد وافق المجلس .  معلومات مفيدةإلىبعض النقاد بأن ذلك قد ال يكون أمراً عملياً ولن يؤدي للوصول 

 الجديد لدى التطبيق المبدئي، ١٩ على ذلك، يؤكد معيار المحاسبة الدولي بناءاً .على تلك المالحظات

 .بأثر رجعي" النطاق" ال يحسب تأثير المنشأةعلى أن 
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   ٢٠ الدولي ةمعيار المحاسب
  

  محاسبة المنح الحكومية واإلفصاح عن
  المساعدات الحكومية

  
 

ها حتى تاريخ إصدارتتضمن هذه النسخة التعديالت الناشئة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التي تم 

 .٢٠٠٨ يناير ١٧

  
من قبل " مية واإلفصاح عن المساعدات الحكوميةمحاسبة المنح الحكو" ٢٠ معيار المحاسبة الدولي إصدارتم 

  .١٩٩٤، وقد ُأعيد صياغته في العام ١٩٨٣لجنة معايير المحاسبة الدولية في إبريل 

  
الصادر  (١٠ من خالل معيار المحاسبة الدولي ٢٠وقد ُأجريت تعديالت محدودة على معيار المحاسبة الدولي 

  ). ٢٠٠١الصادر في يناير ( ٤١ومعيار المحاسبة الدولي ) ١٩٩٩في مايو 

  
، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية بأن يستمر العمل بكافة المعايير والتفسيرات الصادرة ٢٠٠١وفي إبريل 

  . وحتى يتم تعديلها أو سحبها/ بموجب الدساتير السابقة ما لم

  

ية إلعداد التقارير المالية المعايير الدول من خالل ٢٠ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي 

  -:التالية

الصادر  ("السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء" ٨ المحاسبة الدولي معيار •
 ).١٩٩٣في ديسمبر 

 ).٢٠٠٧كما هو معدل في سبتمبر " (عرض البيانات المالية "١معيار المحاسبة الدولي  •
  

  -:٢٠ار المحاسبي الدولي يتعلق بالمعت  التاليةتفسيراتال

الصادر في يوليو ( " عدم وجود عالقة محددة مع األنشطة التشغيلية– الحكومية مساعدةال" ١٠ –التفسير  •

١٩٩٨(. 
الصادر في  ("ترتيبات إمتياز تقديم الخدمات" ١٢تفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  •

  ).والتعديالت الالحقة ٢٠٠٦نوفمبر 
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  المحتويات
  الفقرات

   ٢٠ الدولي ةمعيار المحاسب
  

 محاسبة المنح الحكومية واإلفصاح 

  عن المساعدات الحكومية

  ٢- ١                                          النطاق

  ٦- ٣                    تعاريف

  ٣٣- ٧                  المنح الحكومية

  ٢٣               المنح الحكومية غير النقدية

  ٢٨-٢٤              صولعرض المنح المرتبطة باأل

  ٣١-٢٩              عرض المنح المرتبطة بالدخل

  ٣٣-٣٢                إعادة دفع المنح الحكومية

  ٣٨-٣٤                المساعدات الحكومية

  ٣٩                   اإلفصاح

  ٤٠                  نتقاليةإلاألحكام ا

  ٤٢-٤١                  النفاذتاريخ 
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مبين في الفقـرة  " إلفصاح عن المساعدات الحكوميةمحاسبة المنح الحكومية وا "٢٠إن معيار المحاسبة الدولي   

تتساوى جميع الفقرات في التأثير ولكنها تأخذ شكل المعايير الخاص بلجنة معايير المحاسبة الدوليـة               . ٤٢-١

 في سياق الهدف منـه      ٢٠يجب أن ُيقرأ معيار المحاسبة الدولي       . عندما تبناها مجلس معايير المحاسبة الدولية     

معيـار  . "إطار تحضير البيانـات الماليـة وعرضـها        " و "عايير الدولية إلعداد التقارير المالية    مقدمة إلى الم  "

 ختيـار  يقدم أساسـاً إل    "السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء      " ٨المحاسبة الدولي   

  .وتطبيق السياسات المحاسبية في غياب اإلرشاد الواضح
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   ٢٠ولي  الدةمحاسبالمعيار 
  

  محاسبة المنح الحكومية واإلفصاح عن 
  المساعدات الحكومية

  

  النطاق
  

يجب تطبيق هذا المعيار في المحاسبة، واإلفصاح عن المنح الحكومية وفي اإلفصاح عن أشكال أخرى  ١
  .من المساعدات الحكومية

  

 -:ال يتعامل هذا المعيار مع ٢

المالية التي تعكس آثار البيانات  الحكومية في المشكالت الخاصة الناشئة في المحاسبة عن الهبات  )أ (
  ؛التغيرات في األسعار أو في المعلومات الملحقة ذات الطبيعة المشابهة

على شكل منافع متوفرة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة أو للمشروع المساعدات الحكومية المقدمة   )ب (
فترات اإلعفاء الضريبية مثل (أو تكون محدودة على أساس التزام ضريبة الدخل تقرر التي 

  ؛ )ستهالك المعجل ومعدالت ضرائب الدخل المنخفضةإلستثمار ومخصصات اإلوالخصومات على ا

 ؛ مساهمة الحكومة في ملكية المنشأة  )ج (

  ."الزراعة" ٤١المنح الزراعية الحكومية موضوع معيار المحاسبة الدولي   )د (

  

  تعاريف
  

  -:معنى المحدد لهاتستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بال ٣
  

 وتشير إلى الحكومة والوكاالت الحكومية والهيئات المشابهة سواء كانت محلية أو وطنية أو حكومة
  .دولية

  
ما مشروع  هو إجراء من قبل الحكومة مصمم لتزويد منفعة اقتصادية محددة إلى المساعدة الحكومية
وال تشمل المساعدة الحكومية . ددةمؤهلة للمساعدة بموجب معايير محالمشاريع أو مجموعة من 

لغرض هذا المعيار المنافع المقدمة بشكل غير مباشر من خالل إجراء يؤثر على ظروف التجارة 
  .العامة مثل تزويد البنية التحتية في مناطق التطوير أو فرض قيود تجارية على المنافسين

  
مقابل التزام سابق أو وع للمشر هي مساعدات حكومية على شكل نقل موارد المنح الحكومية

ال تشمل المنح الحكومية شكال . المشروعمستقبلي بشروط محددة متعلق بنشاطات التشغيل لدى 
المساعدات التي ال يمكن وضع قيمة لها بشكل معقول والعمليات مع الحكومة التي ال يمكن تميزها 

  *.للمشروعمن عمليات التجارة العادية 
  

المؤهل لها شراء أو بناء المشروع ي منح حكومية شرطها األساسي على  هالمنح المرتبطة باألصول
يمكن إضافة شروط ثانوية تحدد نوع أو موقع األصول أو . أو بعكس ذلك تملك أصول طويلة األجل

  .فترة شراءها أو حيازتها
  

                                                           
  ." عدم وجود عالقة محددة مع األنشطة التشغيلية– الحكومية المساعدة " ١٠ – أنظر أيضاً التفسير  *



   ٢٠ معيار المحاسبة الدولي

١٣٣١  لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة  التأليف لحق ©

  . وهي المنح األخرى غير تلك المرتبطة باألصولالمنح المرتبطة بالدخل
  

  . وهي قروض يتعهد المقرض بالتنازل عنها تحت شروط محددةقروض قابلة للسماح

 
 هي المبلغ الذي يمكن مبادلة األصل به بين مشتري مطلع وراغب وبائع مطلع وراغب القيمة العادلة

  .في عملية على أساس تبادل تجاري بحت
  

ن ناحية الشروط تأخذ المساعدات الحكومية أشكال مختلفة سواء من ناحية طبيعية المنحة المقدمة أو م ٤
قوم به عادة لو يعلى القيام بعمل معين ال المشروع المتعلقة بها وقد يكون الهدف من المساعدة هو تشجيع 

  .هذه المساعدةعلى حصل يلم 
  

إذا تم : أوالً. المالية لسببينالبيانات للمساعدة الحكومية مهماً ألغراض إعداد المشروع  إستالمقد يكون  ٥
من المرغوب به عادة بيان مدى : وثانياً  من أيجاد طريقة مناسبة للمحاسبة عنها،تحويل موارد فال بد

للمشروع المالية البيانات ويسهل هذا من مقارنة . من المساعدة خالل الفترة الماليةالمشروع استفادة 
  . األخرىللمشاريع  المالية للفترات السابقة البياناتب

  

  . أخرى مثل اإلعانات أو العالوات الماليةتسمى المنح الحكومية أحياناً بأسماء ٦
  

  المنح الحكومية
  

، إال إذا توفرت قناعة  بهااإلعترافيجب عدم ، بما فيها المنح غير النقدية بالقيمة العادلةالمنح الحكومية  ٧
  -:معقولة على

   و؛أن المنشأة ستلتزم بالشروط المتعلقة بها  )أ (

  .هاإستالمأن المنح سيتم   )ب (
  

لتزم بالشروط المحددة لها وأنها يسالمشروع لحكومية حتى يكون هناك تأكيد معقول بأن ال يعترف بالمنحة ا ٨
 المنحة في حد ذاته ال يعطي دليالً قاطعاً على أن الشروط المحددة لها قد تحققت أو إستالمعن . ستستلم

  .سوف تتحقق
  

لذلك يتم المحاسبة . منحة المنحة على طريقة المحاسبة الواجب تبنيها بخصوص الإستالمال تؤثر طريقة  ٩
 .لتزام نحو الحكومةإلت نقداً أو كانت على شكل تخفيض لإستلمن المنحة بنفس الطريقة سواء إ

  

المشروع يعالج القرض القابل للسماح من الحكومة كمنحة حكومية عندما يكون هناك تأكيداً معقوالً أن  ١٠
  .في بشروط السماح بالقرضيس

  

متعلق بها بموجب معيار ة محتملأو أصول  محتملإلتزام مية، يتم معالجة أي  بالمنحة الحكواإلعترافلدى  ١١

  .المحتملة صولالمخصصات، اإللتزامات واأل، ٣٧ الدولي ةالمحاسب
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 بالمنح الحكومية كدخل خالل المدة الزمنية الالزمة لمقابلتها مع التكاليف المرتبط بها اإلعترافيجب  ١٢
 على أساس منتظم ويجب أن ال تضاف المنح مباشرة لحقوق تعويضها،التي كان المقصود فيها و

 .المساهمين
  
أسلوب رأس المال والذي بموجبه تضاف  رئيسيين هما بأسلوبينمحاسبياً يمكن معالجة المنح الحكومية  ١٣

  .المنحة مباشرة لحقوق المساهمين، وأسلوب الدخل الذي بموجبه تؤخذ المنحة لحساب الدخل لفترة أو أكثر
  
  -:الذين يؤيدون أسلوب رأس المال بما يلييجادل  ١٤

 بدالً  في بيان المركز الماليتعتبر المنح الحكومية وسيلة تمويل ويجب أن تعامل على هذا األساس  )أ (

وبما أنه من غير .  لمقابلة بنود المصروفات التي تمولهاالربح أو الخسارةمن تمريرها من خالل 

  و ؛باشرة إلى حقوق المساهمينالمتوقع إعادة دفعها، بأنه يجب أن تؤخذ م

 بالمنح الحكومية في قائمة الدخل، ذلك بأنها لم تكتسب ولكن تمثل اإلعترافإن من غير المناسب   )ب (

  .حافزاً تقدمه الحكومة بدون تكلفة
  
  -:أما الحجج التي تدعم أسلوب الدخل فهي كما يلي ١٥

اهمين، فإنه يجب عدم أخذها بما أن المنح الحكومية هي مبالغ مقبوضة من مصادر أخرى غير المس  )أ (
  ؛ بها كدخل في الفترات المناسبةاإلعترافمباشرة إلى حقوق المساهمين، ولكن يجب 

لتزام بشروطها ومواجهة إلمن خالل االمشروع كتسبها يبل  نادراً ما تكون المنح الحكومية مجانية،  )ب (
ع التكاليف المرتبطة بها  بها كدخل ومقابلتها ماإلعترافلتزامات المترتبة عليها، لذلك يجب إلا

   و؛والتي تهدف المنحة التعويض عنها

بما أن ضريبة الدخل والضرائب األخرى تحمل على الدخل ، فإن من المنطق أن تتعامل مع المنح   )ج (
  .الربح أو الخسارةالحكومية كذلك، والتي تعتبر امتداد للسياسات المالية الحكومية في 

  
دخل أن يعترف بالمنح الحكومية كدخل على أساس منطقي ومنتظم إنه أمر جوهري بالنسبة ألسلوب ال ١٦

 بالمنح الحكومية كدخل على أساس اإلعترافإن . خالل الفترة الالزمة لمقابلتها مع التكاليف المرتبطة بها

عرض البيانات " ١ الدولي ةأنظر معيار المحاسب(ستحقاق المحاسبية إل ال يتفق مع فرضية استالمإلا
مكن أن تكون مقبولة فقط في حال عدم وجود أساس لتوزيع المنحة على فترات غير تلك التي وي) "المالية

  .ت فيهاإستلم
  

بالتكاليف أو المصروفات المتعلقة المشروع عترف يفي معظم الحاالت يكون باإلمكان تحديد الفترات التي  ١٧

 بها في اإلعترافالفترات التي يتم  بالمنح كدخل في نفس اإلعترافبالمنحة الحكومية خاللها، لذلك يتم 

ستهالك كدخل إل بالمنح المتعلقة باألصول القابلة لاإلعترافبالمثل يتم  كذلك و. المصروف ذات العالقة

  .ستهالك المحمل في كل فترةإلخالل الفترات التي يستهلك خاللها األصل وبما يتناسب مع ا
  

عترف يقد تتطلب الوفاء بتعهدات محددة، وهنا يجب أن ستهالك إلالمنح المرتبطة باألصول غير القابلة ل ١٨
فعلى سبيل المثال، قد تكون منحة . بها كدخل خالل الفترات التي تتحمل تكاليف الوفاء بهذه التعهدات

 بها كدخل خالل عمر اإلعترافاألرض مشروطة بإقامة مبنى على الموقع، وقد يكون من المناسب 
  .المبنى
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في . منح الحكومية كجزء من برنامج مالي أو مساعدات مالية مرتبطة بعدد من الشروط الإستالميتم أحياناً  ١٩
نتباه إلى الشروط التي تؤدي إلى تكبد تكاليف أو مصروفات يتحدد على ضوئها إلمثل هذه الحاالت يجب ا

ء آخر وقد يكون مناسباً توزيع جزء من المنحة على أساس معين وجز. الفترة التي تكتسب خاللها المنحة
 . على أساس آخر

  
المنحة الحكومية التي تصبح قابلة للتحصيل لقاء مصروف أو خسارة حصلت، أو لغرض تقديم دعم  ٢٠

 بها كدخل في الفترة التي اإلعترافبدون تكاليف مرتبطة به في المستقبل يجب للمشروع مالي فوري 
  .بند غير عادي إن كان ذلك مالئماًتصبح فيها قابلة للتحصيل ك

  
وليس كحافز للقيام للمشروع  ظروف معينة، قد تعطى المنح الحكومية لغرض تقديم دعم مالي فوري في ٢١

مفرد وقد ال تكون متوفرة إلى فئة كاملة من لمشروع مثل هذه المنح قد تكون محدودة .بنفقات محددة
مؤهل المشروع صبح فيها ي بالمنحة كدخل في الفترة التي اإلعترافوقد تتطلب هذه الظروف . المستفدين

للحصول عليها وأن يتم تصنيفها كبند غير عادي، إن كان ذلك مالئماً، مع اإلفصاح عنها للتأكد من أن 
  .آثرها سيكون مفهوماً بوضوح

  
مقابل مصروفات أو خسائر حصلت في للمشروع قد تصبح المنحة الحكومية قابلة للتحصيل كتعويض  ٢٢

حة كدخل في الفترة التي تصبح فيها قابلة للتحصيل، ويتم يعترف بمثل هذه المن.فترة محاسبية ماضية
إذا كان ذلك مالئماً، مع اإلفصاح عنها للتأكد من أن أثرها سيكون مفهوماً . تصنيفها كبند غير عادي

  .بوضوح
  

  المنح الحكومية غير النقدية
  

 أو مصادر أخرى ، مثل األرضالمشروعقد تأخذ المنحة الحكومية شكل تحويل أصل غير نقدي الستخدام  ٢٣
في هذه الظروف من المعتاد أن يتم تخمين القيمة العادلة لألصل غير النقدي والمحاسبة عنه وعن المنحة 

قيد كل من األصل والمنحة الحكومية بمبلغ " وكبديل لهذا اإلجراء يجري أحيانا. الحكومية بالقيمة العادلة
  .رمزي

  

   باألصولالمرتبطةعرض المنح 
  

ة المتعلقة باألصول، بما فيها المنح غير النقدية المثبتة بالقيمة العادلة، يجب عرضها في المنح الحكومي ٢٤
  . أما بشكل دخل مؤجل أو من خالل طرح المنحة للوصول إلى المبلغ المسجل لألصلبيان المركز المالي

  
المالية تعتبران ات البيانفي ) أو اإلجراءات المناسبة منها(هناك طريقتان لعرض المنح المتعلقة باألصول  ٢٥

  .بديالن مقبوالن
  
إحدى الطريقتين تدرج المنحة كدخل مؤجل يعترف به كدخل بطريقة منتظمة على أساس معقول خالل  ٢٦

 .الحياة اإلنتاجية لألصل
  
حيث يعترف بالمنحة كدخل خالل . للوصول إلى المبلغ المسجل لألصلالمنحة الطريقة األخرى تطرح  ٢٧

  .القابل لإلستهالك على شكل تخفيض لعبء اإلستهالكالحياة اإلنتاجية لألصل 
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. للمشروع المنح المتعلقة بها إلى حركة رئيسية في التدفقات النقدية إستالميمكن أن يؤدي شراء األصول و ٢٨

ستثمار اإلجمالي في األصول فإنه غالباً ما يتم اإلفصاح عن هذه الحركات إللهذا السبب ومن اجل إظهار ا

قائمة التدفقات النقدية سواء تم طرح المنحة من األصل المتعلق بها لغايات العرض في بشكل منفصل في 

  . أم لم يتمبيان المركز المالي
  

 
   بالدخلالمرتبطةعرض المنح 

  

حت عنوان ، إما بشكل منفصل أو ت الشامل الدخلبيانتعرض المنح المتعلقة بالدخل أحياناً كمبلغ دائن في  ٢٩
 .، أو كبديل عن ذلك يمكن طرحها من المصروفات المرتبطة بها"إيرادات أخرى"عام مثل 

  
 من ٨١ إذا قامت المنشأة بعرض مكونات الربح أو الخسارة في بيان دخل منفصل كما هو مذكور في الفقرة                أ    ٢٩

، فيجب عليها عرض المنح المرتبطة بالدخل كما        )٢٠٠٧كما تم تعديله في عام       (١معيار المحاسبة الدولي    
   . في بيان الدخل ذلك١٩وب في الفقرة هو مطل

  

يرى مؤيدو الطريقة األولى أنه من غير المناسب التقاص بين بنود الدخل والمصروفات وأن فصل المنحة  ٣٠
أما الجدل الداعم للطريقة األخرى . عن المصروف يسهل المقارنة بمصروفات أخرى لم تتأثر بالمنحة

مصروفات لو لم تكن المنحة متوفرة لها ولذلك فإن عرض بتكبد الالمشروع قم يفيقول أنه ربما لم 
  .المصروفات دون طرح المنحة منها قد يكون مضلالً

  

وقد يكون اإلفصاح عن المنحة . تعتبر طريقتا عرض المنح المتعلقة بالدخل الواردتان أعاله مقبولتان ٣١
نح على أي بند دخل أو مصروف كما يعد اإلفصاح عن تأثير الم. المالية للبيانات ضروري للفهم المناسب 

  .مطلوب اإلفصاح عنه بشكل منفصل أمراً مناسباً
  

  إعادة دفع المنح الحكومية
  

أنظر (يجب المحاسبة عن المنحة الحكومية التي تصبح قابلة إلعادة الدفع كتغير في تقدير محاسبي  ٣٢

 )."المحاسبية واألخطاءالتغيرات في التقديرات ، سياسات المحاسبيةال" ٨المعيار المحاسبي الدولي 

بالنسبة إلعادة دفع المنح المتعلقة بالدخل فيجب أوالً استخدام المبلغ غير المطفأ للرصيد الدائن المؤجل 

وإذا كان المبلغ المطلوب إعادة دفعة يزيد عن هذا الرصيد الدائن المؤجل، أو إذا لم . الخاص بالمنحة

بالنسبة إلعادة دفع . اشرة بمبلغ إعادة الدفع كمصروف مباإلعترافيكن هناك رصيد دائن مؤجل، فيجب 

المنحة المتعلقة بأصول فيجب أن يسجل كزيادة في القيمة المسجلة لألصل أو تخفيض لرصيد الدخل 

 مباشرة كمصروف باإلستهالك المتجمع اإلضافي اإلعترافكما يجب . المؤجل بمقدار مبلغ أعاده الدفع

  .تاريخه في غياب المنحة به حتى اإلعترافالذي كان يجب 
  

نخفاض إلعتبار اإلإن الظروف التي تؤدي إلى إعادة دفع المنحة المتعلقة بأصل قد تتطلب األخذ في ا ٣٣
  .المحتمل للمبلغ المسجل لألصل
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  المساعدات الحكومية
  

مكن  أشكال معينة من المساعدات الحكومية ال ي٣الوارد في الفقرة المنح الحكومية ال يدخل ضمن تعريف  ٣٤
بشكل موضوعي وضع قيمة لها وعمليات مع الحكومة ال يمكن تمييزها عن العمليات التجارية العادية 

  .للمشروع
  

من أمثلة المساعدات الحكومية التي ال يمكن تقديرها بشكل موضوعي المشورات الفنية والتسويقية وتقديم  ٣٥

هو للمشروع شاطات التجارية العادية وكمثال على المساعدات التي ال يمكن تمييزها من الن. الكفاالت

إن وجود المنفعة ليس موضع تساؤل . المشروعسياسة الشراء الحكومية المسؤولة عن جزء من مبيعات 

 .عن المساعدة الحكومية قد يكون جزافياًللمشروع ولكن محاولة فصل النشاطات التجارية 
  

صبح اإلفصاح عن طبيعة ومدى وفترة المساعدات إن أهمية المنفعة في األمثلة أعاله قد تبلغ حداً بحيث ي ٣٦
  . المالية مضللةالبياناتالحكومية ضرورياً كي ال تكون 

  

القروض بدون فائدة أو بمعدالت فائدة متدنية شكل من أشكال المساعدات الحكومية لكن ال يجوز تحديد  ٣٧
  .المنفعة من خالل احتساب فائدة ضمنية عليها

  

مساعدات الحكومية توفير بنية تحتية من خالل تحسين شبكة المواصالت في هذا المعيار، التتضمن ال ٣٨
العامة واإلتصاالت وتزويد تسهيالت مطورة للري أو شبكة المياه على أساس مستمر لمنفعة كامل المجتمع 

  .المحلي
  

  اإلفصاح
  

  -:يجب اإلفصاح عن األمور التالية ٣٩

بما في ذلك طرق العرض المتبعة في السياسة المحاسبية المتبعة بخصوص  المنح الحكومية،   )أ (
  ؛  الماليةالبيانات

 المالية وتوضيح لألشكال األخرى من البياناتطبيعة ومدى المنح الحكومية المعترف بها في   )ب (
  ؛ ومباشرةالمشروع المساعدات الحكومية التي استفاد منها 

 اإلعترافالتي تم ة أخرى متعلقة بالمساعدات الحكومية محتملالشروط غير المحققة وأية أمور   )ج (
  .بها

 
  نتقاليةاإلحكام األ

  

  -:للمرة األولىالمعيار المشروع الذي يطبق يجب على  ٤٠

  ؛ و لتقيد بمتطلبات اإلفصاح ، حيثما كان مناسباً ا  )أ (

  -:ماإ  )ب (

  أو؛ ٨المالية للتغير في السياسة المحاسبية بموجب المعيار المحاسبي الدولي بياناته عديل ت )١(

من المعيار على المنح أو أجزاء المنح التي تصبح قابلة للتحصيل طبيق النصوص المحاسبية ت )٢(
  .أو إعادة الدفع بعد تاريخ تطبيق هذا المعيار
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  النفاذتاريخ 
  

 يناير ١المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ في البيانات يطبق هذا المعيار المحاسبي الدولي على  ٤١
 . أو بعد ذلك التاريخ١٩٨٤

 
المصطلحات المستخدمة في المعايير الدولية     ) ٢٠٠٧ في عام    تعديلهكما تم    (١اسبة الدولي   عدل معيار المح     ٤٢

ويجب على المنشأة تطبيق هذه التعـديالت     . أ٢٩وإضافة لذلك، عدل المعيار الفقرة      . إلعداد التقارير المالية  
 بتطبيق معيار المحاسـبة  وإذا قامت المنشأة.  أو بعد ذلك٢٠٠٩ يناير ١على الفترات السنوية التي تبدأ في     

  . لفترة سابقة، فينبغي تطبيق التعديالت على تلك الفترة السابقة) ٢٠٠٧ في عام تعديلهكما تم  (١الدولي 
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   ٢١ الدولي ةمعيار المحاسب
 

  آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية
  
 

  

 ١٧عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة حتـى تـاريخ            تتضمن هذه النسخة التعديالت الناشئة      

  .٢٠٠٨يناير 

  
من قبل لجنة معايير    "  األجنبية آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت     " ٢١تم إصدار معيار المحاسبة الدولي      

محاسـبة آثـار    " ٢١، وقد حل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي          ١٩٩٣المحاسبة الدولية في ديسمبر     

  ).١٩٨٣الصادر في يوليو  ("التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية

  
 ١٩٩٨ فـي عـامي      ٢١لـدولي   وقد ُأجريت تعديالت محدودة على اإلشارات المرجعية في معيار المحاسبة ا          

  .١٩٩٩و

  
  -:٢١ لجنة التفسيرات الدائمة أربع تفسيرات متعلقة بمعيار المحاسبة الدولي وطورت

       )١٩٩٨الصادر في مايو ( " عملة اليوروطرح  " ٧التفسير  •

 "الحادة في سـعر العمـالت      اتنخفاضاإلعن    رسملة الخسائر الناجمة   –الصرف األجنبي   " ١١التفسير   •
  )١٩٩٨ في يوليو الصادر(

 القياس والعرض في البيانات المالية بموجب معيار المحاسبة الـدولي       –عملة إعداد التقارير    " ١٩التفسير   •
   ")٢٠٠٠الصادر في نوفمبر (٢٩ ومعيار المحاسبة الدولي ٢١

 عمليـات   –  الـدخل   ترجمة عملة القياس إلى عملة العـرض       – بالعمالت   المتعلقة التقارير" ٣٠التفسير   •
  )٢٠٠٠الصادر في ديسمبر ( "لمبادلةا

  

، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية بأن يستمر العمل بكافة المعايير والتفسيرات الصادرة             ٢٠٠١وفي إبريل   

  . وحتى يتم تعديلها أو سحبها/ بموجب الدساتير السابقة ما لم

  
 أيـضاً وقد عدل المعيار المنقح     .  بعد تنقيحه  ٢١، أصدر المجلس معيار المحاسبة الدولي       ٢٠٠٣وفي ديسمبر   

  . ٣٠ و ١٩ و ١١ يشير إليه، كما حّل محل التفسيرات ٢١، الذي ال يزال معيار المحاسبة الدولي ٧التفسير 

  
 والوثائق المرفقة به من خالل المعايير الدولية إلعداد         ٢١الدولي    تم تعديل معيار المحاسبة      ،٢٠٠٣ومنذ عام   

  -:التقارير المالية

 ). ٢٠٠٥الصادر في ديسمبر  (" في العملية األجنبيةستثمارصافي اإل" المعدل ٢١ المحاسبة الدولي معيار •

 )٢٠٠٧كما هو معدل في سبتمبر " ( عرض البيانات المالية "١معيار المحاسبة الدولي  •

  ).٢٠٠٨كما هو معدل في يناير ( البيانات المالية الموحدة والمنفصلة  " ٢٧معيار المحاسبة الدولي  •
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  المحتويات
  الفقرات

  

    ١٧ - ١دمةمق                                                                          المقدمة 

   ٢١ الدولي ةمعيار المحاسب
  آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية

  

  ٢-١                     الهدف

  ٧-٣                                                                          النطاق

    ١٦-٨                    تعريفات
  ١٦-٩                   التعريفات تفسير

  ١٤-٩                  الوظيفيةالعملة 
  أ١٥-١٥              من العمليات األجنبيةستثمارصافي اإل

  ١٦                   النقديةالبنود 

  ١٩- ١٧              ملخص المنهاج الذي يتطلبه هذا المعيار

  ٣٧-٢٠          معامالت العملة األجنبية بالعملة المستخدمةاإلبالغ عن
  ٢٢-٢٠   اإلعتراف األولي

  ٢٦- ٢٣     الالحقة فترات إعداد التقاريربنهايةتقديم التقرير 

  ٣٤- ٢٧   اإلعتراف بفروقات أسعار الصرف

  ٣٧- ٣٥    الوظيفيةالتغير في العملة 

  ٤٩- ٣٨    الوظيفية العملة إستثناءب عملة العرض إستخدام

  ٤٣- ٣٨   التحويل الى عملة العرض

  ٤٧- ٤٤   جنبية األعملة التحويل 

  ٤٩- ٤٨    منشأة األجنبيةأو إستبعاد جزئي لل إستبعاد

  ٥٠  اآلثار الضريبية لفروقات أسعار الصرف

  ٥٧ - ٥١    اإلفصــاح

  ٦٠- ٥٨                       نتقالإلوا النفاذ تاريخ 

  ٦٢- ٦١                   سحب بيانات أخرى

  الملحق

  الت على بيانات أخرىالتعدي

   ٢١مصادقة المجلس على معيار المحاسبة الدولي 

  ٢١مصادقة المجلس على تعديالت معيار المحاسبة الدولي 

  أساس اإلستنتاج
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. ٦٢-١ في الفقـرة     مبين" آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية      " ٢١إن معيار المحاسبة الدولي     

ير ولكنها تأخذ شكل المعايير الخاص بلجنة معايير المحاسبة الدوليـة عنـدما             تتساوى جميع الفقرات في التأث    

مقدمـة  " في سياق الهدف منه ٢١يجب أن يقرأ معيار المحاسبة الدولي   . تبناها مجلس معايير المحاسبة الدولية    

عيار المحاسبة الدولي   م. "إطار تحضير البيانات المالية وعرضها    "و" إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     

 وتطبيق السياسات   ختيارقدم أساساً إل  ي "في التقديرات المحاسبية واألخطاء   السياسات المحاسبية، التغيرات     " ٨

  .المحاسبية في غياب اإلرشاد الواضح
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  مقدمةال
  

معيـار  محل   "ة األجنبي  العمالت صرف التغيرات في أسعار     آثار" ٢١يحل معيار المحاسبة الدولي       ١مقدمة  

 ويجب أن   ،)١٩٩٣المنقح عام   ( "آثار التغيرات في أسعار الصرف األجنبي      " ٢١ المحاسبة الدولي 

 التطبيـق   يفـضل و.  أو بعد ذلك التـاريخ     ٢٠٠٥ يناير ١في   التي تبدأ سنوية  الفترات  ليتم تطبيقه ل  

 -:ويحل هذا المعيار كذلك محل التفسيرات التالية. المبكر

 "رسملة الخسائر الناتجة من التخفيضات الحادة في العملة - بي األجنالصرف" ١١ التفسير •

 قياس وعرض البيانات الماليـة بموجـب معيـاري المحاسـبة            - اإلبالغعملة  " ١٩ التفسير •
 "٢٩  و٢١الدوليين 

 " من عملة القياس إلى عملة العرضالتحويل - اإلبالغعملة "  ٣٠ التفسير •
  

  ٢١أسباب تنقيح معيار المحاسبة الدولي 
  

كجزء من مـشروعه    هذا   المنقح   ٢١ مجلس معايير المحاسبة الدولية معيار المحاسبة الدولي           وضع  ٢مقدمة  

وقد تم تنفيذ هذا المـشروع فـي ضـوء          . المتعلق بإدخال التحسينات على معايير المحاسبة الدولية      

 وغيرهم من   هنيونم األوراق المالية والمحاسبون ال    نظمو أسواق نتقادات التي أثارها م   إلالتساؤالت وا 

والنصوص البدائل  أو إلغاء    تقليل   في المشروع   وتمثلت أهداف . المعاييرب فيما يتعلق الجهات المهتمة   

 بعض قضايا المقاربة والقيام بتحسينات      إلى  والتطرق في المعايير الواردة   والتناقضات   غير الالزمة 

 .أخرى
 

 في تقديم إرشـادات إضـافية   ٢١يار المحاسبة الدولي  الهدف الرئيسي للمجلس فيما يتعلق بمعتمثل  ٣مقدمة  

ولم يقم المجلس بإعادة دراسـة      .  وعمالت العرض  الوظيفية وتحديد العمالت    التحويلحول طريقة   

المنهج األساسي لمحاسبة آثار التغيرات في أسعار الصرف األجنبي التي يـشتمل عليهـا معيـار                

 .٢١المحاسبة الدولي 
  

  التغيرات الرئيسية
  

 .٢١ن النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي علتغيرات الرئيسية ل وصفأدناه   فيما يلي ٤دمة مق
  

   النطاق
  

 ضمن نطاق معيار المحاسبة الـدولي       تندرجيستثني المعيار من نطاقه مشتقات العملة األجنبية التي           ٥مقدمة  
تم نقل المـواد الخاصـة بمحاسـبة        على نحو مماثل،    و. "عتراف والقياس إلا: األدوات المالية "  ٣٩

 .٣٩التحوط إلى معيار المحاسبة الدولي 
  

  التعريفات
  

 -: التاليينبالمفهومين "اإلبالغعملة " مفهوم إستبدالتم   ٦مقدمة 

 ستخدم وي. ية الرئيسية التي تعمل فيها المنشأةقتصادإلة البيئة اـ أي عملة،ـالوظيفية ـالعمل •
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ألنـه  ) ١٩المصطلح المستخدم في التفـسير       ("عملة القياس "حل   م "الوظيفيةالعملة  "مصطلح  

 . نفس المعنىوينطوي بشكل أساسي علىا إستخدامالمصطلح األكثر 

 . البيانات الماليةعرض أي العملة التي يتم فيها ،عملة العرض •
 

   العملة الوظيفية-تعريفاتال
  

مفـردة   يقتضي المعيار من كل منـشأة        ،نات المالية  التقارير بإعداد البيا   معدةعندما تقوم المنشأة        ٧مقدمة  

مثـل  ( سواء كانت منشأة مستقلة أو منشأة ذات عمليات أجنبية       - التقارير معدة في المنشأة    مشمولة

 وقيـاس   الوظيفيـة  تحديد عملتها    -)مثل الشركة التابعة أو الفرع    (أو عملية أجنبية    ) الشركة األم 

 الجديدة حول العملـة الوظيفيـة بعـض         المادةوتحتوي  . ةالعملتلك   المالي في    ومركزهانتائجها  

إال أن المعيـار    .  فيما يتعلق بكيفية تحديد عملة القياس      ١٩ في التفسير    سابقاً المشمولةاإلرشادات  

 مقابـل   ، التي تحدد سعر المعـامالت     قتصادإلعملة ا على   ١٩ يقدمه التفسير    مما أكبر   تأكيداًيقدم  

  . المعامالت عنالتعبيرالعملة التي يتم بها 

 
 -:١٩ في التفسير سابقاًنتيجة هذه التغيرات ودمج اإلرشادات المذكورة و   ٨مقدمة 

 . العملة الوظيفيةإختيارحرية )  أجنبيةعمليةسواء كانت منشأة مستقلة أو (ال تملك المنشأة    •

 المالي فـي    يرالتقر" ٢٩ لمعيار المحاسبة الدولي     وفقاً العرضال تستطيع المنشأة تجنب إعادة         •
مثل العملة الوظيفيـة    ( تبني عملة مستقرة     مثالًعن طريق   "  المرتفع التضخم ذات اتيقتصادإلا

 . الوظيفيةعملتها على أنها ) لشركتها األم
 

 للتمييـز بـين     ٢١ السابقة من معيار المحاسبة الدولي       ة المعيار المتطلبات الواردة في النسخ      ينقح    ٩مقدمة  

المشار إليها أدنـاه    ( ال يتجزأ من عمليات المنشأة معدة التقارير         جزءاً التي تعد    العمليات األجنبية 

 ضـمن مؤشـرات      اآلن  المتطلبات وتندرج. والمنشآت األجنبية ) "العمليات األجنبية األساسية  "ـب

  -:ونتيجة لذلك. العملة الوظيفية للمنشأة

 مـن ذلـك سـيكون       وبدالً. جنبية بين العمليات األجنبية األساسية والمنشآت األ      تمييزال يوجد    •

 على أنها جزء ال يتجزأ من عمليات المنشأة معدة التقارير نفس            سابقاًللمنشأة التي تم تصنيفها     

 .العملة الوظيفية الخاصة بالمنشأة معدة التقارير

 بالتحديد تلك الموضحة في النسخة       وهي -  واحدة للعمليات األجنبية   تحويل طريقة   إستخداميتم   •

 الفقـرة   أنظر( على أنها تنطبق على المنشآت األجنبية        ٢١ من معيار المحاسبة الدولي      السابقة

١٣.( 

 األجنبية األساسية والمنشأة األجنبية والفقـرة       ة التمييز بين العملي   تتناولتم إلغاء الفقرات التي      •

 . ها في الحالة السابقةإستخدام التي يجب اإللغاء طريقة تحددالتي 
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عتراف بفروقـات   إل ا -الت العملة األجنبية بالعملة الوظيفية    اإلبالغ عن معام  
  التبادل

  

 لرسملة فروقـات  ٢١ المعيار الخيار المحدود في النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي           يلغي  ١٠مقدمة  
 أيـة  إتخـاذ مقابلهـا   التي ال يتم هاإستهالكقيمة العملة أو  في   الحاد   نخفاضإلا من   الناتجةالتبادل  

. ئر أو الخـسا   األربـاح عتراف بفروقات التبادل في     إلااآلن  وبموجب المعيار يتم    . اليب تحوط أس
 فيها رسملة فروقات    يمكن الذي وضح الظروف المحدودة التي       ١١ التفسير إستبدال لذلك، تم    وتبعاً
 .  رسملة فروقات التبادل هذه في أية ظروفمسموحاً يعد لمحيث أنه  هذه التبادل

  

 التغير فـي العملـة      - معامالت العملة األجنبية بالعملة الوظيفية    اإلبالغ عن   
  الوظيفية

  

ـ (يستبدل المعيار المتطلب السابق لمحاسبة التغير في تصنيف العملية األجنبية               ١١مقدمة   اآلن  يعتبـر  ذيال

 . التغير في العملة الوظيفية بأثر مستقبليمحاسبةضي قتبمتطلب ي) غير ضروري
  

   التحويل إلى عملة العرض - العملة الوظيفيةإستثناءبلعرض  عملة اإستخدام
  

يمكـن أن   ،ولهذا الغـرض ). أو عمالت(يسمح المعيار للمنشأة بعرض بياناتها المالية بأية عملة     ١٢مقدمة  

 المنشأة منشأة مستقلة أو شركة أم تعد بيانات مالية موحـدة أو شـركة أم أو مـستثمر أو                    تكون

البيانـات  " ٢٧ لمعيار المحاسبة الدولي     وفقاً يعد بيانات مالية منفصلة      رك مشت مشارك في مشروع  
  ."المالية الموحدة والمنفصلة

 
إلـى  الخاصة بها    المالي من العملة الوظيفية      ومركزها نتائجها   بتحويلطلب من المنشأة أن تقوم      ي   ١٣مقدمة  

ية أجنبية لتضمينها في البيانات      عمل لتحويل الطريقة المطلوبة    إستخدامالعرض ب ) أو عمالت (عملة  

ـ إل األصـول وا   تحويلتم  ي ،وبموجب هذه الطريقة  .  التقارير معدةالمالية للمنشأة    ـ ات  لتزام سعر ب

متوسـط  بأو (أسعار الصرف في تـواريخ المعـامالت   ب اريف الدخل والمصتحويلتم  ي و اإلقفال،

  ). معقولتقدير تقريبيالسعر للفترة عندما يكون هذا 
 

 -: المبالغ المقارنة كما يليتحويلتم ييقتضي المعيار أن   ١٤مقدمة 

 -:تضخمعالي ال إقتصادعملة ليست  الوظيفية هي عملتهابالنسبة للمنشأة التي تكون   )أ (

فـي   اإلقفـال  معروضة بـسعر  بيان مركز ماليات في كل    لتزامإل األصول وا  تحويلتم  ي )١(

 اإلقفالسعر  ب الماضيةلسنة  لمقارنة  أي تتم تحويل المبالغ ال     (بيان المركز المالي ذلك   تاريخ  

 ).للسنة الماضية

معـروض   منفـصل  شامل أو بيان دخل       في كل بيان دخل    والمصاريف الدخل   تحويلتم  ي )٢(

لـسنة الماضـية    ل المبالغ المقارنة    تحويلتم  يأي  (أسعار الصرف في تواريخ المعامالت      ب

 ). لسنة الماضيةل السعرسعر الفعلي أو متوسط بال

 عالي التضخم، والتي يتم     إقتصادشأة التي تكون عملتها الوظيفية هي عملة خاصة ب        بالنسبة للمن   )ب (

علـى  ( آخر عالي التضخم، يتم تحويل كافة المبالغ         إقتصادتحويل مبالغها المقارنة إلى عملة      

بيـان  بسعر اإلقفـال ألحـدث      )  الشامل  وبيان الدخل  بيان المركز المالي  سبيل المثال، مبالغ    
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أي تتم تحويل البنود المقارنة للسنة الماضية، كمـا يـتم تعـديلها             (روضة   مع المركز المالي 

 ).للتغييرات الالحقة في مستوى السعر، بسعر اإلقفال لهذه السنة

 عالي التضخم، والتي يتم     إقتصادبالنسبة للمنشأة التي تكون عملتها الوظيفية هي عملة خاصة ب           )ج (

الي التضخم، تكون جميع المبالغ هـي تلـك          ليس ع  إقتصادتحويل مبالغها المقارنة إلى عملة      

أي أنه ال يتم تعديلها للتغييـرات الالحقـة فـي           (المعروضة في البيانات المالية للسنة السابقة       

 ). مستوى السعر أو التغييرات الالحقة في أسعار الصرف
  

لماليـة   البيانـات ا   تحويلعند  ،  "١٣ مقدمة "تلك الموضحة في الفقرة   ك ، هذه التحويلتنطبق طريقة   

 البيانـات الماليـة     تحويـل  وعند   ، التقارير معدةلعملية أجنبية لتضمينها في البيانات المالية للمنشأة        

  .لمنشأة إلى عملة عرض مختلفةل
  

   تحويل عملية أجنبية- العملة الوظيفيةإستثناءب عملة عرض إستخدام
  

ات التي تنـشأ مـن      لتزاملى األصول واإل   يقتضي المعيار معاملة تعديالت الشهرة والقيمة العادلة ع        ١٥مقدمة  

ات المنشأة المندمجة ويقتضي تحويلها بـسعر       إلتزامشراء منشأة أجنبية على أنها جزء من أصول و        

  .  اإلقفال
  

  اإلفصاح
  

وتنطبق هذه المتطلبات عندما يـتم      . ٣٠يتضمن المعيار معظم متطلبات اإلفصاح الخاصة بالتفسير          ١٦مقدمة  

 أو يـتم    "١٤مقدمـة    و ١٣ مقدمـة  " تختلف عن تلك الموضحة في الفقرتين      لتحوي طريقة   إستخدام

عملة غير العملـة    ب)  من البيانات المالية الكاملة     معين مثل مقتطف (أخرى  عرض معلومات إضافية    

  .الوظيفية أو عملة العرض
 

ملـة الوظيفيـة     تغيير في الع   الوقت الذي حدث فيه    يجب أن تفصح المنشأة عن       ،باإلضافة إلى ذلك    ١٧مقدمة  

 .وأسباب هذا التغيير
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   ٢١ الدولي ةمعيار المحاسب
  

  آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية
  

  الهدف
  

حيث يمكن أن يكون له معامالت بعمالت أجنبية أو . بنشاطات أجنبية بطريقتينالمشروع قوم ييمكن أن  ١
البيانات ت األجنبية والعمليات األجنبية في ومن أجل شمول المعامالت بالعمال. يكون له عمليات أجنبية

المالية للمشروع، فإنه يجب التعبير عن المعامالت بعملة المشروع معدة التقرير، كما يجب ترجمة 
   .البيانات المالية للعمليات األجنبية إلى عملة المشروع معدة التقرير

  
وكيف سيتم إعداد التقارير حول آثار ها، إستخدامصرف سيتم ) أسعار(المواضيع الرئيسية هي أي سعر  ٢

  .التغيرات في أسعار الصرف في البيانات المالية
  

  النطاق
 

  - :*يجب أن يطبق هذا المعيار في ٣

في محاسبة المعامالت واألرصدة ،  بالعمالت األجنبية والميزانياتالمحاسبة عن المعامالت  )أ (
صدة التي تندرج ضمن نطاق معيار  تلك المعامالت المشتقة واألرإستثناءبالعمالت األجنبية، ب

 ؛"عتراف والقياسإلا:  الماليةاألدوات "٣٩المحاسبة الدولي 

 المالية للعمليات األجنبية المشمولة في البيانات المالية للمشروع بواسطة بياناترجمة التفي   )ب (
 و ؛التوحيد أو التوحيد النسبي أو بطريقة الملكية

 .لي إلى عملة عرض معينةفي تحويل نتائج المنشأة ومركزها الما  )ج (
  
ها من إستبعاد على العديد من مشتقات العملة األجنبية وبالتالي يتم ٣٩ينطبق معيار المحاسبة الدولي  ٤

غير أن مشتقات العملة األجنبية تلك التي ال تندرج ضمن نطاق معيار المحاسبة . نطاق هذا المعيار
. تندرج ضمن نطاق هذا المعيار)  في عقود أخرىمشتقات العملة األجنبية التي يتم دمجها (٣٩الدولي 

باإلضافة إلى ذلك، ينطبق هذا المعيار عندما تحول المنشأة المبالغ المتعلقة بالمشتقات من عملتها الوظيفية 
 . إلى عملة العرض الخاصة بها

  
 في منشأة ارإستثمصافي ، بما في ذلك بة التحوط لبنود العملة األجنبيةال يتعامل هذا المعيار مع محاس ٥

  .محاسبة التحوطيطبق  ٣٩ الدولي ةمعيار المحاسب .أجنبية
  
ينطبق هذا المعيار على عرض البيانات المالية للمنشأة في عملة أجنبية ويبين متطلبات وصف البيانات  ٦

وبالنسبة لعمليات تحويل . المالية الناتجة على أنها ممتثلة للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
المعلومات المالية إلى عملة أجنبية والتي ال تلبي هذه المتطلبات، يحدد هذا المعيار المعلومات التي ينبغي 

  .اإلفصاح عنها
  
ال يتعامل هذا المعيار مع عرض للتدفقات النقدية الناشئة عن معامالت في العمالت األجنبية وترجمة  ٧

التدفق  بيان" ٧ الدولي ة معيار المحاسبأنظر(فقات النقدية التدفقات النقدية للعمليات األجنبية في قائمة التد
 )."النقدي

  

  ." إدخال عملة اليورو" ٧ -أنظر التفسير  *                                                           
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 تعاريف
  

 -:تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها ٨
  

 .بنهاية فترة إعداد التقارير  هو سعر الصرف الفوري سعر اإلغالق
 

ات العملة األجنبية في عملة التقرير ن نفس عدد وحدالتقرير ععن الناتج  هو الفرق فرق سعر الصرف
  . أسعار صرف مختلفةإستخدامب

 
  . هو معدل التبادل بين عملتينسعر الصرف

  
 ما بين أطراف مطلعة وراغبة لتزام هي المبلغ الذي يمكن مبادلة األصل به أو سداد اإلالقيمة العادلة

  .بحتفي التعامل على أساس تجاري 
 

  .عملة التقرير للمشروع هي عملة عدا العملة األجنبية
 

معد لمشروع هي منشأة تابعة أو منشأة زميلة أو مشروع مشترك أو فرع  للمنشأةاألجنبية الفروع 
  .التقرير توجد نشاطاته أو تتم في بلد غير بلد المشروع معد التقرير

  
  .ية الرئيسية التي تعمل فيها المنشأةقتصاد هي عملة البيئة اإلالعملة الوظيفية

  
  . هي الشركة األم وكافة الشركات التابعة لهاوعةالمجم
  

ات سوف تستلم أو تدفع بمبالغ نقدية ثابتة أو قابلة إلتزام هي أموال محتفظ بها وأصول والبنود النقدية
  .للتحديد

  
المنشأة تلك  هو حصة المشروع معد التقرير في صافي أصول  في منشأة أجنبيةستثمارإلصافي ا
  .األجنبية

  
  . هي العملة المستخدمة في عرض البيانات الماليةريرعملة التق

  
  . هو سعر الصرف للتسليم الفوريسعر الصرف الفوري

  

   التعريفاتتفسير
  

  العملة الوظيفية
ية الرئيسية التي تعمل فيها المنشأة هي عادة البيئة التي تقوم فيها بشكل رئيسي بتوليد قتصادإن البيئة اإل ٩

 -:شأة العوامل التالية بعين اإلعتبار في تحديد عملتها الوظيفيةوتأخذ المن. النقد وإنفاقه

 -:العملة  )أ (

 العملة التي يـتم     غالباًتكون هذه   (التي تؤثر بشكل رئيسي على أسعار بيع البضائع والخدمات           )١(
 ؛ و) وتسويتها الخاصة بهابها التعبير عن أسعار بيع السلع والخدمات

 الخاصة   بشكل رئيسي أسعار بيع السلع والخدمات      أنظمتهعملة البلد الذي تحدد قواه التنافسية و       )٢(
 .بها

العملة التي تؤثر بشكل رئيسي على تكاليف العمالة والتكاليف المادية وغيرها من تكاليف تقديم   )ب (
 ).تكون هذه عادة العملة التي يتم بها التعبير عن هذه التكاليف وتسويتها(السلع أو الخدمات 
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 -: على العملة الوظيفية للمنشأةدليالً أيضاًلية يمكن أن تقدم العوامل التا ١٠

 ).أي إصدار أدوات الدين وحقوق الملكية( التمويلية األنشطةالعملة التي يتم بها توليد األموال من   )أ (

 . التشغيليةاألنشطة المقبوضات منب  اإلحتفاظعادةالعملة التي يتم بها   )ب (
 
لة الوظيفية للعملية األجنبية، وما إذا كانت العملة الوظيفية يتم دراسة العوامل اإلضافية التالية في تحديد العم ١١

المنشأة معدة التقارير في هذا السياق هي المنشأة التي (الخاصة بها هي نفس عملة المنشأة معدة التقارير 

 -):تكون فيها العملية األجنبية عبارة عن شركة تابعة لها أو فرع أو شركة زميلة أو مشروع مشترك

درجة ب  من تنفيذها  بدالً كامتداد للمنشاة معدة التقارير،       األجنبية ة العملي أنشطةن يتم تنفيذ    ما إذا كا    )أ (

 الـسلع   فقـط  العملية األجنبيـة     تبيععندما  هي  ومثال على الحالة السابقة     . كبيرة من اإلستقاللية  

عنـدما  هـي   ومثال على الحالة األخيرة     .  لها عوائدالالمستوردة من المنشأة معدة التقارير وتسدد       

 قتراضـات  اإل تعـد  وتولد الدخل و   اريف،كبد المص ت وت  األخرى، البنود النقدية و دتراكم العملية النق  

 . محليةجميعا بعملتها ال

 نـشطة األ تمثل نسبة مرتفعـة أو متدنيـة مـن            في المنشأة معدة التقارير    ما إذا كانت المعامالت     )ب (

 . األجنبيةالتشغيلية

 األجنبية تؤثر بشكل مباشر على التدفقات النقديـة         ة العملي أنشطةمن  ما إذا كانت التدفقات النقدية        )ج (

 . لهامتاحة بسهولة للتسديدما إذا كانت  التقارير ومعدةللمنشأة 

ات الدين القائمـة  إلتزام إلستيفاءالعملية األجنبية تعد كافية أنشطة  من   النقديةما إذا كانت التدفقات       )د (

 .بل المنشأة معدة التقاريرالمتوقعة عادة دون توفير أموال من قو

 
عندما يتم خلط المؤشرات أعاله وال تكون العملة الوظيفية واضحة، تستعين اإلدارة بأحكامها لتحديد العملة  ١٢

وكجزء من هذا . ية للمعامالت واألحداث واألوضاع ذات الصلةقتصادالوظيفية التي تمثل بصدق اآلثار اإل

 قبل دراسة المؤشرات الواردة في ٩ات الرئيسية الواردة في الفقرة المنهج، تعطي اإلدارة األولوية للمؤشر

 .، عندما يتم تصميمها لتقديم أدلة دعم إضافية لتحديد العملة الوظيفية الخاصة بالمنشأة١١ و١٠الفقرتين 
 

 ال  لذلك،وتبعاً. تعكس العملة الوظيفية للمنشأة المعامالت واألحداث واألوضاع ذات الصلة التي ترتبط بها ١٣

تتغير العملة الوظيفية، ما أن يتم تحديدها، ما لم يكن هناك تغير في تلك المعامالت واألحداث واألوضاع 

 .ذات الصلة
  

 عالي التضخم، يتم إعادة عرض البيانات المالية للمنشأة إقتصادإذا كانت العملة الوظيفية هي عملة خاصة ب ١٤

وال تستطيع . "المرتفع ذات التضخميات قتصادلي في اإل الماالتقرير" ٢٩ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً

 تبني كعملة وظيفية خاصة مثالً عن طريق ٢٩ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاًالمنشأة تفادي إعادة العرض 

 ).مثل العملة الوظيفية لشركتها األم( لهذا المعيار وفقاًبها عملة أخرى غير العملة الوظيفية المحددة 
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  األجنبية ات العمليمن رستثماصافي اإل
 

والبند الذي ال يتم .  يستحق القبض من العملية األجنبية أو يستحق الدفع لهانقدياً بنداًقد تملك المنشأة  ١٥

 إستثمار من صافي جزءاًالتخطيط لتسويته أو الذي ال يحتمل حدوثه في المستقبل المنظور يعد في جوهره 

وقد تتضمن هذه البنود النقدية ذمم . ٣٣ و٣٢ لفقرتين وفقاً محاسبته المنشأة في تلك العملية األجنبية، وتتم

 .وال تتضمن ذمم مدينة تجارية أو ذمم دائنة تجارية. مدينة أو قروض طويلة األجل
  

 ١٥ أو الدفع لعملية أجنبية مبينة في الفقرة ستالممن الممكن أن تكون المنشأة التي لها بند نقدي يستحق اإل أ ١٥

ابعة للمجموعة، فعلى سبيل المثال منشأة لها شركتان تابعتان أ وب، والشركة التابعة ب هي أية شركة ت

تمنح الشركة التابعة أ قرضاً للشركة التابعة ب، وقرض الشركة التابعة أ الذي يستحق . عملية أجنبية

 إذا لم تكن تسوية  المنشأة في الشركة التابعة بإستثمار من الشركة التابعة ب هو جزء من صافي ستالماإل

 لو كانت أيضاًالقرض مخططاً لها وليس من المحتمل أن تحدث في المستقبل المنظور، وهذا ينطبق 

  .الشركة التابعة أ نفسها عملية أجنبية
  

 لبنود النقدية ا
قابل للتحديد من  أو عدد ثابت)  بتسليمإلتزامأو  (إستالمإن الميزة األساسية للبند النقدي هو الحق في  ١٦

معاشات التقاعد وغيرها من منافع الموظفين التي يتوجب دفعها : وتتضمن األمثلة ما يلي. وحدات العملة

. إلتزام، وتوزيعات األرباح النقدية التي يتم اإلعتراف بها كنقداً، والمخصصات التي ينبغي تسويتها نقداً

حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة أو عدد متغير من أدوات ) أو تسليم (إستالموعلى نحو مماثل، يعتبر عقد 

 قابالً أو ثابتاً عدداً) أو تسليمها(ها إستالمعدد متغير من األصول التي تساوي فيها القيمة العادلة التي يتعين 

وعلى العكس من ذلك، تكون الميزة األساسية للبند غير النقدي هي . نقدياً بنداًللتحديد من وحدات العملة 

وتتضمن األمثلة على . عدد ثابت أو قابل للتحديد من وحدات العملة)  بتسليملتزامأو اإل (إستالمغياب الحق ب

والشهرة واألصول غير ) مسبقاًمثل اإليجار المدفوع ( للسلع والخدمات مسبقاًالمبالغ المدفوعة : ذلك

تسليم  والمعدات والمخصصات التي يجب تسويتها من خالل والمصانعالملموسة والمخزون والممتلكات 

 .األصل غير النقدي
 

  هذا المعياريتطلبهج الذي ا المنهملخص
  

مثـل  ( سواء كانت منشأة مستقلة أو منشأة ذات عمليات أجنبية    - تقوم كل منشأة     ،عند إعداد البيانات المالية    ١٧

ـ  وفقاً وظيفية بتحديد عملتها ال   -)  الفرع أومثل الشركة التابعة    (أو عملية أجنبية    ) الشركة األم  -٩رات   للفق

 التحويل ا بنود العملة األجنبية إلى العملة الوظيفية الخاصة بها وتبلغ عن آثار هذ            بتحويلوتقوم المنشأة   . ١٤

 .٥٠ والفقرة ٣٧-٢٠ للفقرات وفقاً
 

 تتكون مجموعة معينة من شـركة  مثالً (ة من المنشآت المختلفعدداً التقارير  عدة العديد من المنشآت م    تشمل ١٨

 سواءاً كانت أعـضاء فـي       ، من المنشآت  مختلفةوقد تملك أنواع    ).  من الشركات التابعة   أم وواحدة أو أكثر   

. فروعاً أيضاًملك  وقد ت .  أو مشاريع مشتركة   زميلةات في شركات    إستثمار خالف ذلك،  أو    معينة مجموعة

   التقارير في المنشأة معدة شمولة مفردة المالي لكل منشأة موالمركز النتائج تحويلومن الضروري أن يتم 



  ٢١ معيار المحاسبة الدولي

١٣٤٨   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

ويسمح هذا المعيار بـأن تكـون عملـة         .  بياناتها المالية   معدة التقارير   إلى العملة التي تعرض بها المنشأة     

 والمركـز  النتائج   تحويل ٥٠-٣٨ للفقرات   وفقاًتم  يو). أو عمالت ( التقارير أية عملة     عدةالعرض للمنشأة م  

 . الوظيفية عن عملة العرضتهاختلف عمل ضمن المنشأة معدة التقارير تفردةالمالي ألية منشأة م
  
 للمنـشأة  "البيانات المالية الموحدة والمنفـصلة  "  ٢٧ لمعيار المحاسبة الدولي     وفقاً أيضاًويسمح هذا المعيار     ١٩

المستقلة التي تعد البيانات المالية أو المنشأة التي تعد البيانات المالية المنفصلة بعرض بياناتها المالية بأيـة                 

 أيـضاً  يـتم    الوظيفيـة، وإذا كانت عملة العرض الخاصة بالمنشأة تختلف عن عملتها          ). عمالتأو  (عملة  

  .٥٠-٣٨ للفقرات وفقاً المالي إلى عملة العرض مركزها وها نتائجتحويل
  

   بالعملة المستخدمة معامالت العملة األجنبيةاإلبالغ عن 
  

  اإلعتراف األولي
  

محددة أو تتطلب التسوية بعملة أجنبية، بما في ذلك المعامالت الناشئة           المعاملة بالعملة األجنبية هي معاملة       ٢٠

  -:عن قيام المنشأة بما يلي

 ؛راء أو بيع سلع أو خدمات أسعارها محددة بعملة أجنبيةش  )أ (

  أو؛إقراض أو اقتراض أموال عندما تكون المبالغ المستحقة لها أو عليها محددة بعملة أجنبية  )ب (

  .ات محددة بعملة أجنبيةإلتزامتخلص من أصول أو تتكبد أو تسدد تمتلك أو ت من ناحية أخرى،  )ج (

  

عتراف األولي بها بعملة التقرير، بالمبلغ النـاتج عـن          إليجب أن تسجل المعاملة بالعملة األجنبية، عند ا        ٢١

  . ضرب مبلغ المعاملة األجنبية بسعر الصرف السائد بينها وبين عملة التقرير بتاريخ المعاملة
  

 ما يستخدم   غالباًولكن ألسباب عملية فإنه     . ار إلى سعر الصرف بتاريخ المعاملة بالسعر الفوري        ما يش  غالباً ٢٢

، متوسط المعدل لألسبوع أو الشهر       معدل صرف تقريبي للمعدل الفعلي بتاريخ العملية ، على سبيل المثال          

لصرف تتغير بشكل كبيـر     ولكن إذا كانت معدالت ا    . لكافة المعامالت في كل عملة أجنبية خالل تلك الفترة        

  . متوسط الفترة قد يكون غير موثوق بهإستخدامجداً فإن 
  

   الالحقة فترات إعداد التقاريرنهايةتقديم التقرير في 
  

 -:نهاية فترة إعداد تقاريرفي كل   ٢٣

 ؛ سعر اإلقفالإستخداميجب التقرير عن البنود النقدية بالعملة األجنبية ب  )أ (

لنقدية المحتفظ بها بالتكلفة التاريخية والمحددة بعملة أجنبية يجب التقرير عن البنود غير ا  )ب (

 و؛  سعر الصرف بتاريخ المعاملةإستخدامب

 إستخداميجب التقرير عن البنود غير النقدية المحتفظ بها بالقيمة العادلة والمحددة بعملة أجنبية ب  )ج (

  .أسعار الصرف السائدة عند تحديد تلك القيم
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علـى سـبيل المثـال، بعـض        .  لبند بموجب المعايير المحاسبية الدولية ذات العالقة       المرحلةتتحدد القيمة    ٢٤

 بما يتفق   األدوات المالية والممتلكات والمصانع والمعدات يمكن أن تقاس بالقيمة العادلة أو التكلفة التاريخية            

 على  بناءاًالمرحلة  ة  سواء تم تحديد القيم   . "والمعدات والمصانعالممتلكات،  " ١٦مع معيار المحاسبة الدولي     

فإن المبالغ المحددة لبنود العملة األجنبية يجب التقرير عنها بعملة التقرير           التكلفة التاريخية أو القيمة العادلة،    

 .بموجب هذا المعيار
  
علـى سـبيل المثـال،    . يتم تحديد المبلغ المسجل لبعض البنود عن طريق مقارنة اثنين أو أكثر من المبالغ     ٢٥

 لمعيـار   وفقـاً  المسجل للمخزون هو إما التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق، أيهمـا أقـل                يكون المبلغ 
 قيمـة   إنخفـاض "  ٣٦ لمعيار المحاسبة الدولي     ووفقاًوعلى نحو مماثل،    . "المخزون"  ٢المحاسبة الدولي   

غه المسجل قبل    قيمته هو مبل   إنخفاض، يكون المبلغ المسجل لألصل الذي يكون هناك مؤشر على           "األصول
وعندما يكون هذا األصل غيـر      .  القيمة المحتملة أو قيمته القابلة للتحقيق، أيهما أقل        إنخفاضدراسة خسائر   

 -:نقدي ويتم قياسه بعملة أجنبية، يتم تحديد المبلغ المسجل عن طريق مقارنة ما يلي

 الذي تـم    تاريخفي ال  الصرف    بسعر تحويلهي يتم   ذ، ال مالئماًالتكلفة أو المبلغ المسجل، حيثما يكون         )أ (

 ؛ و)التكلفة التاريخيةب فيما يتعلقتاريخ المعاملة لبند يتم قياسه في أي السعر ( تحديد ذلك المبلغ فيه

 بـسعر  تحويلهي يتم  ذ، ال مالئماً، حيثما يكون    سترداد القابل لإل  المبلغصافي القيمة القابلة للتحقيق أو        )ب (

 ).نهاية فترة إعداد التقاريرفي  قفالى سبيل المثال سعر اإلعل(تاريخ تحديد تلك القيمة في الصرف 
 

 يـتم   لكـن ال  بالعملـة الوظيفيـة      القيمة   إنخفاضرة   اإلعتراف بخسا  في هذه المقارنة    أثر ويمكن أن يتمثل  
 .والعكس صحيحأعتراف بها بالعملة األجنبية اإل

  
ي كان مـن الممكـن بـه تـسوية          عندما يتوفر أكثر من سعر صرف، يكون السعر المستخدم هو ذلك الذ             ٢٦

التدفقات النقدية المستقبلية التي تمثلها المعاملة أو الرصيد لو كانت تلك التدفقات النقدية حدثت فـي تـاريخ                  

يكون السعر المستخدم هو أول سـعر        وإذا كان يفتقر بشكل مؤقت إلى قابلية التبادل بين عملتين،           . القياس

 .الحق يمكن به تنفيذ التبادالت
 

 أسعار الصرفإلعتراف بفروقات ا
  

 على محاسبة التحـوط لبنـود العملـة         ٣٩، ينطبق معيار المحاسبة الدولي      ٣وكما تمت اإلشارة في الفقرة       ٢٧

ويقتضي تطبيق محاسبة التحوط من المنشأة أن تقوم بمحاسبة بعض فروقات التبادل بشكل مختلف            . األجنبية

على سبيل المثال، يقتضي معيار المحاسبة الـدولي        .  المعيار عن معاملة فروقات التبادل التي يقتضيها هذا      

 كأدوات تحوط في تحوط التدفق النقـدي        ة فروقات التبادل من البنود النقدية المؤهل       عن    أن يتم اإلبالغ   ٣٩

 . إلى الحد الذي يكون فيه التحوط فعاالالدخل الشامل اآلخربشكل أولي في 
  

نود نقدية أو عن التقرير عن بنود نقديـة للمـشروع بمعـدالت       بتسديد  فروقات الصرف الناشئة عن     إن   ٢٨
مالية سابقة،  بيانات  أو تم التقرير عنها في       مختلفة عن تلك التي سبق وأن سجلت بها أولياً خالل الفترة،          

 فروقات الصرف التي يـتم      إستثناء في الفترة التي تنشأ فيها، ب      في الربح أو الخسارة   عتراف بها   إليجب ا 
 .٣٢ ةب الفقربموجوصفها 
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عندما تنشأ البنود النقدية من معاملة عملة أجنبية ويكون هناك تغير في سعر الصرف بين تاريخ المعاملـة                   ٢٩

وعندما تتم تـسوية المعاملـة ضـمن نفـس الفتـرة      . وتاريخ التسوية، فإنه ينتج عن ذلك فرق في التبادل 

لكن عندما تتم تسوية المعاملة     . ل في تلك الفترة   المحاسبية التي حدثت فيها، يتم اإلعتراف بكامل فرق التباد        

في فترة محاسبية الحقة، يتم تحديد فرق التبادل المعترف به في كل فترة حتى تاريخ التسوية مـن خـالل                    

 .التغير في أسعار الصرف خالل كل فترة
  
يـتم اإلعتـراف   ، في الدخل الشامل اآلخـر عندما يتم اإلعتراف بالربح أو الخسارة من البند غير النقدي    ٣٠

وفي المقابل، عندما يتم اإلعتراف بالربح      . في الدخل الشامل اآلخر   بعنصر التبادل لذلك الربح أو الخسارة       

أو الخسارة من البند غير النقدي في حساب األرباح أو الخسائر، يتم اإلعتراف بأي عنصر تبـادل لـذلك                   

 .الربح أو الخسارة في حساب األرباح أو الخسائر
 
علـى سـبيل    . في الدخل الشامل اآلخر   معايير أخرى أن يتم اإلعتراف ببعض األرباح والخسائر          تقتضي   ٣١

بـبعض األربـاح    في الدخل الشامل اآلخـر       أن يتم اإلعتراف     ١٦المثال، يقتضي معيار المحاسبة الدولي      

ألصـل بعملـة    وعندما يتم قياس هذا ا    .  والمعدات والمصانعوالخسائر التي تنتج من إعادة تقييم الممتلكات        

 الـسعر   إستخداممن هذا المعيار أن يتم تحويل المبلغ الذي تم إعادة  تقييمه ب            ) ج(٢٣لفقرة  أجنبية، تقتضي ا  

 .في الدخل الشامل اآلخر أيضاًفي تاريخ تحديد القيمة، مما يؤدي إلى فرق تبادل يتم اإلعتراف به 

  
 في العملية   ستثمار من صافي اإل   جزءاًلذي يشكل   يتم اإلعتراف بفروقات التبادل الناتجة من البند النقدي ا         ٣٢

في األرباح أو الخسائر في البيانـات الماليـة         ) ١٥ الفقرة   أنظر(األجنبية الخاص بالمنشأة معدة التقارير      

ويـتم  . مالئماًالمنفصلة للمنشأة معدة التقارير أو البيانات المالية المختلفة للعملية األجنبية، حيثما يكون             

على سـبيل المثـال البيانـات       (المالية التي تتضمن العملية األجنبية والمنشأة معدة التقارير         في البيانات   

اإلعتراف بفروقات التبـادل هـذه      ) المالية الموحدة عندما تكون العملية األجنبية عبارة عن شركة تابعة         

 عنـد   الخسارةأو   الربح إعادة تصنيفها من حقوق الملكية الى     ويتم  في الدخل الشامل اآلخر     بشكل أولي   

 .٤٨ للفقرة وفقاً ستثمارالتصرف بصافي اإل

  
 في العملية األجنبية الخاص بالمنشأة معدة التقارير ويتم         ستثمار من صافي اإل   جزءاًعندما يشكل البند النقدي      ٣٣

لمختلفـة  التعبير عنه بالعملة الوظيفية الخاصة بالمنشأة معدة التقارير، ينشأ فرق التبادل في البيانات المالية ا   

وعلى نحو مماثل، إذا تم التعبير عن هذا البند بالعملة الوظيفيـة للعمليـة              . ٢٨ للفقرة   وفقاًللعملية األجنبية   

وإذا . ٢٨ للفقرة   وفقاًاألجنبية، ينشأ فرق تبادل في البيانات المالية المنفصلة الخاصة بالمنشأة معدة التقارير             

ية الرئيسية إما للمنشأة المقدمة للتقارير أو للعملية األجنبية         قتصاديئة اإل  الب إستثناءكان هذا البند مقيماً بعملة ب     

فإن فرقاً في الصرف ينشأ في البيانات المالية المنفصلة للمنشأة التي تعد للتقارير وفـي البيانـات الماليـة                   

ات الماليـة التـي      في البيان  اإلعتراف بالدخل الشامل اآلخر   ويتم   .٢٨الفردية للعملية األجنبية حسب الفقرة      

أي البيانات المالية التي يتم فيها توحيد العملية األجنبية أو          (تتضمن العملية األجنبية والمنشأة معدة التقارير       

 ).  طريقة حقوق الملكيةإستخدام أو محاسبتها بتوحيدها تناسبياً
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ية في الوقت الذي تقوم فيـه       عندما تحتفظ المنشأة بدفاترها وتقوم بالتسجيل بعملة أخرى غير عملتها الوظيف           ٣٤

وينـتج  . ٢٦ -٢٠ للفقرات   وفقاًالمنشأة بإعداد بياناتها المالية، يتم تحويل كافة المبالغ إلى العملة الوظيفية            

عن هذا نفس المبالغ بالعملة الوظيفية التي كانت ستظهر لو أنه تم تسجيل البنـود بـشكل أولـي بالعملـة                     

 سـعر اإلقفـال، ويـتم       إستخدامويل البنود النقدية إلى العملة الوظيفية ب      على سبيل المثال، يتم تح    . الوظيفية

 سعر الصرف فـي تـاريخ   إستخدامتحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها على أساس التكلفة التاريخية ب 

 .المعاملة التي أدت إلى اإلعتراف بها

  

  التغير في العملة الوظيفية 
ة الوظيفية للمنشأة، تطبق المنشأة إجراءات التحويـل المطبقـة علـى            عندما يكون هناك تغير في العمل       ٣٥

 . العملة الوظيفية الجديدة بأثر مستقبلي من تاريخ التغير
 
، تعكس العملة الوظيفية للمنشأة المعـامالت واألحـداث والظـروف ذات    ١٣كما تمت اإلشارة في الفقرة    ٣٦

ملة الوظيفية، يمكن تغييرها فقط إذا كان هناك تغير في تلك            لذلك، ما أن يتم تحديد الع      وتبعاً. الصلة بالمنشأة 

على سبيل المثال، قد يؤدي التغير في العملة التي تؤثر بشكل           . المعامالت واألحداث والظروف ذات الصلة    

 .رئيسي على أسعار بيع السلع والخدمات إلى تغير في العملة الوظيفية للمنشأة
 
وبعبارة أخرى، تقوم المنشأة بتحويل كافة البنود       .  الوظيفية بأثر مستقبلي   يتم محاسبة أثر التغير في العملة       ٣٧

وتتم معاملة المبالغ المحولة الناتجـة      .  سعر الصرف في تاريخ التغير     إستخدامإلى العملة الوظيفية الجديدة ب    

تجة مـن تحويـل      فروقات التبادل النا   إعادة تصنيف وال يتم   . للبنود غير النقدية على أنها تكلفتها التاريخية      

من حقوق الملكيـة    ) ج(٣٩ و ٣٢ للفقرتين   وفقاً الدخل الشامل اآلخر   في   سابقاً المعترف بها العملية األجنبية   

 . الربح أو الخسارة حتى يتم التصرف بالعمليةالى
  

  العملة الوظيفية  إستثناءبعرض ال عملة إستخدام
  

   إلى عملة العرضالتحويل
  

وإذا كانت تختلف عملـة العـرض عـن      ). أو عمالت (تها المالية بأية عملة     يمكن أن تعرض المنشأة بيانا      ٣٨

على سبيل المثـال،   . العملة الوظيفية للمنشأة، فإنها تقوم بتحويل نتائجها ومركزها المالي إلى عملة العرض           

عندما تحتوي مجموعة معينة على منشآت مختلفة ذات عمالت وظيفية مختلفة، يتم التعبيـر عـن النتـائج       

 .مركز المالي لكل منشأة بعملة شائعة حتى يمكن عرض البيانات المالية الموحدةوال
 
 عالي  إقتصاديتم تحويل النتائج والمركز المالي للمنشأة التي ال تكون عملتها الوظيفية هي عملة خاصة ب                ٣٩

 -: اإلجراءات التاليةإستخدامالتضخم إلى عملة عرض مختلفة ب

) أي بما في ذلك المبالغ المقارنـة       (معروضة بيان مركز مالي  لكل  ات  لتزام األصول واإل  يتم تحويل   )أ (

 ؛بيان المركز الماليتاريخ تلك في  بسعر اإلقفال



  ٢١ معيار المحاسبة الدولي

١٣٥٢   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

أي بما فـي    ( منفصل معروض  الشامل أو بيان دخل       لكل بيان دخل   والمصاريف الدخل   تحويليتم    )ب (
 ؛ وتواريخ المعامالتفي بأسعار الصرف ) ذلك المبالغ المقارنة

 .في الدخل الشامل اآلخرف بكافة فروقات التبادل الناتجة  اإلعترايجب  )ج (
 

 سعر يقارب أسعار الصرف في تواريخ المعامالت، مثال متوسط سـعر            إستخدام غالباًألسباب عملية، يتم     ٤٠
 إسـتخدام إال أنه إذا تقلبت أسعار الصرف بشكل كبيـر، يكـون            . الفترة، لتحويل بنود الدخل والمصروف    

 .ير مناسبمتوسط السعر للفترة غ
 

 -:مما يلي) ج(٣٩تنتج فروقات التبادل المشار إليها في الفقرة  ٤١

ـ تواريخ المعامالت واألصول واإل   في   بأسعار الصرف    والمصاريف الدخل   تحويل  )أ ( بـسعر  ات  لتزام

تنتج فروقات التبادل هذه من بنود الدخل والمصروف المعترف بها في الربح أو الخسارة              و. اإلقفال

 .ها مباشرة في حقوق الملكيةومن تلك المعترف ب

 . السابققفال الذي يختلف عن سعر اإلبسعر اإلقفال صافي األصول اإلفتتاحية تحويل  )ب (

  

ال يتم اإلعتراف بفروقات التبادل هذه في الربح أو الخسارة ألن التغيرات في أسعار الصرف يكون لها أثر                  

يتم عرض المبلـغ     .لية والمستقبلية من العمليات   ضئيل أو ال يكون لها أثر مباشر على التدفقات النقدية الحا          

وعنـدما  . التراكمي لفروقات الصرف في مكون منفصل لحقوق الملكية حتى التصرف بالعملية األجنبيـة            

ترتبط فروقات التبادل بعملية أجنبية موحدة لكنها ليست مملوكة بالكامل، فإن فروقات التبـادل المتراكمـة                

فـي  الحصص الغير مسيطرة  يتم تخصيصها إلى غير مسيطرةة إلى حصص الناشئة من التحويل والمنسوب   

  .عتراف بها كجزء من هذه الحصصإل الموحدة وابيان المركز المالي

  

 عـالي   إقتصاديتم تحويل النتائج والمركز المالي للمنشأة التي تكون عملتها الوظيفية هي عملة خاصة ب              ٤٢

 -:ات التالية اإلجراءإستخدامالتضخم إلى عملة عرض مختلفة ب

 بمـا   اريف،ات وبنود حقوق الملكية والدخل والمص     لتزامأي األصول واإل  ( كافة المبالغ    يتم تحويل   )أ (

  إستثناء ب،بيان المركز الماليتاريخ أحدث في  اإلقفالبسعر ) في ذلك المبالغ المقارنة

 هي تلك التي تم      التضخم، تكون المبالغ المقارنة     عالي إقتصاد المبالغ إلى عملة     تحويلعندما يتم     )ب (

أي غيـر المعدلـة   (عرضها كمبالغ للسنة الحالية في البيانات المالية للسنة السابقة ذات الـصلة      

 ).الحقة في مستوى السعر أو التغيرات الالحقة في أسعار الصرفالتغيرات لل
 

ـ        إقتصادعندما تكون العملة الوظيفية للمنشأة هي عملة خاصة ب         ٤٣ رض  عالي التضخم، تعيـد المنـشأة ع
، ٤٢ قبل تطبيق طريقة التحويل المبينـة فـي الفقـرة            ٢٩ لمعيار المحاسبة الدولي     وفقاًبياناتها المالية   

 الفقـرة   أنظـر ( عالي التـضخم     قتصادإل المبالغ المقارنة التي يتم تحويلها إلى العملة الخاصة با         إستثناءب
نشأة بإعـادة عـرض بياناتهـا        عن كونه عالي التضخم وال تقوم الم       قتصادوعندما يتوقف اإل  )). ب(٤٢

، فإنها تستخدم المبالغ التي تم إعادة عرضها إلى مستوى السعر      ٢٩ لمعيار المحاسبة الدولي     وفقاًالمالية  
 . في تاريخ توقفها عن إعادة عرض بياناتها المالية كتكاليف تاريخية للتحويل إلى عملة العرض
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   العملية األجنبيةتحويل
  

، عندما يتم تحويل النتائج والمركـز المـالي         ٤٣-٣٨، باإلضافة إلى الفقرات     ٤٧-٤٥يتم تطبيق الفقرات     ٤٤

للعملية األجنبية إلى عملة العرض بحيث يمكن تضمين العملية األجنبية في البيانات المالية للمنـشأة معـدة                 

 . التقارير من خالل التوحيد أو التوحيد التناسبي أو طريقة حقوق الملكية
 
ملية األجنبية ومركزها المالي مع تلك الخاصة بالمنشأة معدة التقـارير يتبـع إجـراءات               إن دمج نتائج الع    ٤٥

 معيـار المحاسـبة     أنظر(التوحيد العادية، مثل إلغاء األرصدة والمعامالت بين المجموعات للشركة التابعة           
كن إلغاء األصل   إال أنه ال يم   ). "الحصص في المشاريع المشتركة   "  ٣١ ومعيار المحاسبة الدولي     ٢٧الدولي  

 لتـزام النقدي ضمن المجموعة المشتركة، سواءاً كان قصير األجل أو طويل األجل، مقابل اإل            ) لتزاماإل(أو  
. المماثل ضمن المجموعة المشتركة دون عرض نتائج تقلبات العملة في البيانات المالية الموحـدة             ) األصل(

ويل العملة إلى عملة أخرى ويعرض المنـشأة معـدة          ا لتح إلتزامويعود سبب ذلك إلى أن البند المالي يمثل         
 لذلك، يستمر اإلعتراف في البيانات المالية الموحدة        وتبعاً. التقارير لربح أو خسارة من خالل تقلبات العملة       

للمنشأة معدة التقارير بفرق التبادل هذا في الربح أو الخسارة، أو إذا نشأ من الظروف الموضحة في الفقرة                  
 إلـى أن يـتم       كبند منفـصل   حقوق ملكية  ضمنوتتراكم   عتراف بها في الدخل الشامل اآلخر     اإل، يتم   ٣٢

 .التصرف بالعملية األجنبية
  

عندما يكون تاريخ البيانات المالية للعملية األجنبية مختلف عن تاريخ البيانات المالية للمنشأة معدة التقارير،                ٤٦
. ضافية بنفس تاريخ البيانات المالية للمنـشأة معـدة التقـارير        عادة ما تقوم العملية األجنبية بإعداد بيانات إ       

 مختلف شـريطة أن ال      تقرير تاريخ   إستخدام ب ٢٧وعندما ال يتم القيام بذلك، يسمح معيار المحاسبة الدولي          
يتجاوز الفرق ثالثة أشهر ويتم إجراء تعديالت إلستيعاب آثار أية معامالت هامة أو غيرها من األحـداث                 

ات الخاصـة بالعمليـة     لتزاموفي مثل هذه الحالة، يتم تحويل األصول واإل       . بين التواريخ المختلفة  التي تقع   
ويتم إجـراء التعـديالت للتغيـرات    . للعملية األجنبيةنهاية فترة إعداد التقارير األجنبية بسعر الصرف في   

 لمعيار المحاسبة الدولي    وفقاًير   للمنشأة معدة التقار   نهاية فترة إعداد التقارير   الهامة في أسعار الصرف حتى      
 نفس المنهج عند تطبيق طريقة حقوق الملكية علـى الـشركات الزميلـة والمـشاريع                إستخدامويتم  . ٢٧

   ٢٨ لمعيـار المحاسـبة الـدولي        وفقـاً المشتركة وعند تطبيق التوحيد التناسبي على المشاريع المشتركة         
 .٣١ ومعيار المحاسبة الدولي " الزميلةالمنشآتات في ستثمارإلاالمحاسبة عن "

 
إن أية شهرة تنشأ من شراء العملية األجنبية وأي تعديالت قيمة عادلة على المبالغ المـسجلة لألصـول                   ٤٧

ات خاصـة بالعمليـة     إلتزامات التي تنشأ من شراء تلك العملية األجنبية تتم معاملتها كأصول و           لتزامواإل

 وفقـاً لوظيفية للعملية األجنبية ويتم تحويلهـا بـسعر اإلقفـال           لذلك يتم التعبير عنها بالعملة ا     . األجنبية

 .٤٢ و٣٩للفقرتين 
  

  لمنشأة األجنبيةأو اإلستبعاد الجزئي ل إستبعاد

عند التصرف بعملية أجنبية، يتم إعادة تصنيف المبلغ التراكمي لفروقات الصرف المرتبطة بتلك العمليـة                ٤٨
اآلخر والمتراكمة في مكون منفصل لحقوق الملكيـة، مـن          األجنبية المعترف بها في بيان الدخل الشامل        

عندما يـتم اإلعتـراف بـالربح أو        ) وفقاً لتعجيل إعادة التصنيف   (حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة       
كما تم تعديله في عـام      " (عرض البيانات المالية   "١أنظر معيار المحاسبة الدولي     (الخسارة عند التصرف    

٢٠٠٧ .(  
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لى التصرف بكامل حصة المنشأة في العملية األجنبية، يتم محاسبة ما يلي على أنه عمليات إضافة إ  أ ٤٨
تصرف حتى لو استبقت المنشأة حصة في الشركة التابعة أو الزميلة أو المنشاة المسيطر عليها بشكل 

   -:مشترك السابقين

  .فقدان السيطرة على شركة تابعة تشكل العملية األجنبية  )أ (

  . م على الشركة الزميلة التي تشمل العملية األجنبيةفقدان تأثير ها  )ب (

  . فقدان السيطرة المشتركة على المنشاة المسيطر عليها بشكل مشترك والتي تشمل العملية األجنبية  )ج (
  
عند التصرف بشركة تابعة تشمل عملية أجنبية، يتم إلغاء اإلعتراف بالمبلغ التراكمي لفروقات الصرف   ب٤٨

لية األجنبية التي تم نسبتها إلى الحصص غير المسيطرة، ولكن ال يتم إعادة تصنيفه المرتبطة بتلك العم
  . إلى  الربح أو الخسارة

  
عند التصرف الجزئي بشركة تابعة تشكل عملية أجنبية، تقوم المنشأة بإعادة نسبة الحصة التناسبية    ج١٨

الشامل اآلخر إلى الحصص غير إلى لمبلغ التراكمي لفروقات الصرف المعترف بها في بيان الدخل 
وفي أي تصرف جزئي بعملية أجنبية، تقوم المنشأة بإعادة تصنيف . المسيطرة لتلك العملية األجنبية

الحصة التناسبية فقط للمبلغ لتراكمي لفروقات الصرف المعترف بها في بيان الدخل الشامل اآلخر إلى 
  . الربح أو الخسارة

  
صة المنشأة في عملية أجنبية أي تخفيض في حصة ملكية المنشأة في عملية يعتبر التصرف الجزئي بح  .د٤٨

  . أ التي يتم محاسبتها على أنها عمليات تصرف٤٨أجنبية، باستثناء تلك التخفيضات الواردة في الفقرة 
  
 يمكن للمنشأة التصرف أو التصرف جزئياً بحصتها في عملية أجنبية من خالل البيع أو التصفية أو تسديد                  ٤٩

وتعتبر دفعة أرباح األسهم جزء مـن       . رأس مال األسهم أو التخلي عن كامل أو عن جزء من تلك المنشأة            
عملية التصرف فقط عندما تشكل عائداً على اإلستثمار، مثالً عندما تـدفع أربـاح األسـهم مـن أربـاح                    

لخاصـة أو انخفـاض     وال يشكل تخفيض القيمة المسجلة لعملية أجنبية، سواًء بسبب خسائرها ا          . اإلستمالك
وبناًء عليه، ال يتم إعادة تصنيف أي جزء من ربح أو           . القيمة المعترف به من قبل المستثمر، تصرفاً جزئياً       

خسارة الصرف األجنبي المعترف به في بيان الدخل الشامل اآلخر إلى الـربح أو الخـسارة فـي تـاريخ            
  . التخفيض

  
  اآلثار الضريبية لفروقات أسعار الصرف

  

 أن تكون مكاسب وخسائر ترجمة المعامالت بالعمالت األجنبية وفروقات الصرف الناشئة عن ترجمة            يمكن   ٥٠
آثار ضريبية بموجب   قد يكون لها     بعملتين مختلفتين ) بما في ذلك العمليات التشغيلية    (الوضع المالية للمنشأة    

  ."ضرائب الدخل" ١٢المعيار المحاسبي الدولي 
  

  اإلفصاح
 

، في حالـة المجموعـة،      ٥٧-٥٥ والفقرات من    ٥٣في الفقرة   " العملة المستخدمة "ق  باإلشارة الى تطبي   ٥١
 .للعملة المستخدمة في الشركة األم
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  -:فصح عنييجب على المشروع أن  ٥٢

 ما عدا تلك التي تزيد عن األدوات  الخسارة و الربح أالمعترف بها فيمبلغ فروقات الصرف   )أ (

  و؛ ٣٩ل الربح أو الخسارة بما يتفق مع المعيار المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خال

كبند منفصل ومطابقة لمبلغ المعترف بها في بيان الدخل الشامل والمجمع صافي فروقات   )ب (

  و؛ فروقات الصرف ما بين بداية الفترة ونهايتها

  
 عن  هذه الحقيقة يجب أن تكون معلنه، مع اإلفصاح،المستخدمةعملة العندما تختلف عملة التقرير عن  ٥٣

 .تغير في عملة التقريرالعملة المستخدمة واألسباب التي أدت الى 
 

عندما يكون هناك تغير في العملة المستخدمة على كل من الشركة معدة التقرير أو شركة أجنبية مهمة،  ٥٤
  .هذا التغير في العملة المستخدمة واألسباب يجب اإلفصاح عنها

  
لة تختلف عن عملتها الوظيفية، فإنها تصف هذه البيانات عندما تعرض المنشأة بياناتها المالية بعم ٥٥

على أنها تنسجم مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية فقط إذا كانت تنسجم مع كافة متطلبات كل 

 و ٣٩معيار مطبق وكل تفسير مطبق لتلك المعايير بما في ذلك طريقة التحويل المبينة في الفقرتين 

٤٢. 
  

 بعرض بياناتها المالية أو معلومات مالية أخرى بعملة ليست عملتها الوظيفية دون أحياناً تقوم المنشأة ٥٦

على سبيل المثال، يمكن أن تحول المنشأة فقط بنودا مختارة من . ٥٥تلبية المتطلبات الواردة في الفقرة 

 عالي إقتصادي عملة أو أن المنشأة التي ال تكون عملتها الوظيفية ه. بياناتها المالية إلى عملة أخرى

وال . التضخم قد تحول البيانات المالية إلى عملة أخرى عن طريق تحويل كافة البنود بأحدث سعر إقفال

تكون هذه التحويالت منسجمة مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ويقتضى تقديم اإلفصاحات 

 .٥٧الواردة في الفقرة 

 
 المالية أو معلومات مالية أخرى بعملة تختلف عن عملتها الوظيفية أو عندما تعرض المنشأة بياناتها ٥٧

 -:، فإنها تقوم بما يلي٥٥عملة العرض الخاصة بها ولم تتم تلبية المتطلبات الواردة في الفقرة 

 مـع  تنـسجم تحدد المعلومات بشكل واضح كمعلومات تكميلية لتمييزها عن المعلومـات التـي         )أ (

  ؛التقارير الماليةالمعايير الدولية إلعداد 

 ؛ وعرض المعلومات التكميليةبها  عن العملة التي يتم تفصح  )ب (

 . المستخدمة لتحديد المعلومات التكميليةالتحويل عن العملة الوظيفية للمنشأة وطريقة تفصح  )ج (
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  النفاذ واإلنتقالتاريخ 
 
ويفضل . عد ذلك التاريخ أو ب٢٠٠٥ يناير ١تطبق المنشأة هذا المعيار للفترات السنوية التي تبدأ في  ٥٨

، ينبغي عليها ٢٠٠٥ يناير ١وإذا قامت المنشأة بتطبيق هذا المعيار لفترة تبدأ قبل . التطبيق المبكر
 .اإلفصاح عن تلك الحقيقة

  
المعدل بناًء على (" في عملية أجنبيةستثمارصافي اإل"  ٢١أضاف التعديل على معيار المحاسبة الدولي    أ٥٨

، وعلى المنشأة ٣٣أ وعدل الفقرة ١٥ الفقرة ٢٠٠٥الصادر في ديسمبر  )٢١لدولي معيار المحاسبة ا
 أو بعد ذلك، ويشجع التطبيق ٢٠٠٦يناير  ١تطبيق هذه التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في 

  .المبكر
  

ة فترة  بأثر مستقبلي على كافة عمليات اإلندماج بالشراء التي تحدث بعد بداي٤٧تطبق المنشأة الفقرة  ٥٩
 بأثر رجعي ٤٧ويسمح بتطبيق الفقرة .  المالي التي يتم فيها تطبيق هذا المعيار للمرة األولىتقريرال

بالنسبة لشراء العملية األجنبية التي تتم معاملتها بأثر مستقبلي . على عمليات اإلندماج بالشراء المبكرة
لمرة األولى، ال تقوم المنشأة بإعادة عرض ولكنها تحدث قبل التاريخ الذي يتم فيه تطبيق هذا المعيار ل

، أن تعامل تعديالت الشهرة والقيمة العادلة مالئماً لذلك، حيثما يكون تبعاًالسنوات السابقة ويمكن 
ات إلتزامات للمنشأة وليس كأصول وإلتزامالناشئة من عملية اإلندماج بالشراء تلك على أنها أصول و

 التعبير عن تعديالت الشهرة والقيمة العادلة تلك بالعملة الوظيفية لذلك، إما يتم. للعملية األجنبية
 سعر الصرف إستخدامللمنشأة أو أنها تكون عبارة عن بنود عملة أجنبية غير نقدية، يتم اإلبالغ عنها ب

 .في تاريخ اإلندماج بالشراء
  
متطلبات معيار المحاسبة  لوفقاًتتم محاسبة كافة التغيرات األخرى التي تنتج من تطبيق هذا المعيار  ٦٠

  ."التغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء ،حاسبيةالسياسات الم" ٨الدولي 
  

المصطلحات المستخدمة في المعايير ) ٢٠٠٧كما تم تعديله في عام  (١عدل معيار المحاسبة الدولي  . أ٦٠
 ٤٨ و٤١ و٣٧ و٣٣- ٣٠ و٢٧ات وإضافة لذلك، عدل المعيار الفقر. الدولية إلعداد التقارير المالية

 أو ٢٠٠٩ ديسمبر ١ويجب على المنشأة تطبيق هذه التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في . ٥٢و
لفترة ) ٢٠٠٧كما تم تعديله في عام  (١وإذا قامت المنشأة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي . بعد ذلك

  . سابقةسابقة، فينبغي تطبيق التعديالت على تلك الفترة ال
  

د، وعدل الفقرة ٤٨-أ٤٨الفقرات ) ٢٠٠٨كما تم تعديله في عام  (٢٧أضاف معيار المحاسبة الدولي . ب٦٠
 أو بعد ٢٠٠٩ يوليو ١ويجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في . ٤٩
لفترة سابقة، ) ٢٠٠٨تم تعديله في عام كما  (٢٧وإذا قامت المنشأة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي . ذلك

  . فينبغي تطبيق التعديالت على تلك الفترة السابقة
  

  سحب بيانات أخرى 
 
 " ياألجنب التأثيرات على التغيرات في سعر الصرف     "  ٢١حل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي         ٦١

 ).١٩٩٣المعدل في ( 
  

  -: المعيار محل التفسيرات التاليةحل هذا ٦٢

 ؛" رسملة الخسائرالناجمة من التخفيضات الحادة في العملة–الصرف األجنبي " ١١ –تفسير ال  )أ (

 ٢١بموجب معيار المحاسبة الدولي      " قياس وعرض البيانات المالية    –عمله التقرير   " ١٩ -التفسير    )ب (
  ؛ و٢٩ومعيار المحاسبة الدولي 

  ." إلى عملة العرضترجمة عملة القياس –التقارير المتعلقة بالعمالت  "٣٠-التفسير  )ج (
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  الملحق 
  

  التعديالت على بيانات أخرى

. ذلك التاريخ  أو بعد    ٢٠٠٥ يناير ١ في التي تبدأ سنوية  الفترات  ليتم تطبيق التعديالت الواردة في هذا الملحق ل       

  . يتم تطبيق هذه التعديالت لتلك الفترة المبكرة،وإذا قامت المنشأة بتطبيق هذا المعيار لفترة أبكر

*****  

 في البيانـات ذات الـصلة       ٢٠٠٣عام  الإصدار هذا المعيار في       هذا الملحق عند   الواردة في تم دمج التعديالت    

  .الكتابالمنشورة في هذا 
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 ٢١مصادقة المجلس على معيار المحاسبة الدولي 
  

ـ  األ  العمـالت  صرفات في أسعار     التغير آثار " ٢١ ر المحاسبة الدولي  ا على معي  صادقة الم تلقد تم   "ةجنبي

  .مجلس معايير المحاسبة الدوليةفي  عضواً عشر بواسطة أربعة

  
 رئيسال           ديفيد تويدي رالسي

 نائب الرئيس          جونس إي توماس 

 بارثإي ماري 

 نسروجورج ب-هانس

 كوبتي انطوني 

 روبرت جارنيت

 الردجلبرت جي

 نجيليسنرجي مس يج

 وارن ماكريجور

 ماليأوباتريشيا 

 ميدتش كي هاري

 جون سميث

 وفري ويتينجتون يج

  تاتسومي يامادا
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 ٢١معيار المحاسبة الدولي تعديالت مصادقة المجلس على 
  

 ثار التغيرات في أسعار صرف العمـالت      آ "٢١ ر المحاسبة الدولي  ا معي إصدار تعديالت    صادقة الم تلقد تم 

مجلس معـايير المحاسـبة     في   عضواًة عشر    بواسطة أربع  "ة من العمليات األجنبي   ستثمارصافي اإل  -األجنبية

  .الدولية

  
 رئيسال           ديفيد تويدي رالسي

 نائب الرئيس          جونس إي توماس 

 بارثإي ماري 

 نسروجورج ب-هانس

 كوبتي انطوني 

  جان أنجستروم

 روبرت جارنيت

 الردجلبرت جي

 نجيليسنرجي مس يج

 وارن ماكريجور

 ماليأوباتريشيا 

 جون سميث

 وفري ويتينجتون يج

  تاتسومي يامادا
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 اتستنتاجأساس اإل

     حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية                      ©      ١٣٦٠

   حول اتستنتاجإلأساس ا
  آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية ٢معيار المحاسبة الدولي 

  

  . منهجزءاً لكنه ليس ،٢١معيار المحاسبة الدولي يرافق ات هذا ستنتاج أساس اإلإن
  

 معيار المحاسبة فيما يتعلق بتعديل" و٢٥ استنتاج-أ ٢٥استنتاج"وتم إضافة الفقرات " ١استنتاج"تم تعديل الفقرة 
  .٢٠٠٥ الصادر في ديسمبر ٢١الدولي 

  

لم يتم تعديل المصطلحات في أساس اإلستنتاجات هذا لتعكس التغيرات الحاصلة على معيار المحاسبة الدولي 
  ). ٢٠٠٧كما تم تعديله في عام " (عرض البيانات المالية"
  

  مقدمةال
  

مجلس معايير المحاسبة الدوليـة فـي التوصـل إلـى          ات  إعتبارات هذا   ستنتاجيلخص أساس اإل     ١ إستنتاج
 في  "آثار التغيرات في أسعار الصرف األجنبي     " ٢١اته حول تنقيح معيار المحاسبة الدولي       إستنتاج
 مـن العمليـات     سـتثمار صـافي اإل   "٢١والتعديالت على معيار المحاسبة الدولي      . ٢٠٠٣العام  

ء المجلس أهمية أكبر لبعض العوامـل دون        وقد أولى مختلف أعضا   . ٢٠٠٥في ديسمبر   " األجنبية
  .غيرها

  
، كجزء من جدول أعماله المبدئي حول المشاريع الفنية، أنه سوف           ٢٠٠١ يوليوأعلن المجلس في      ٢ إستنتاج

وتم تنفيذ  . ٢١يقوم بتنفيذ مشروع لتحسين عدد من المعايير، بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي              
ات التي أثارها فيما يتعلق بالمعايير منظمو أسواق األوراق       نتقادإلالمشروع في ضوء التساؤالت وا    

وتمثلت أهداف مشروع التحسينات في     . المالية والمحاسبون المهنيون واألطراف المهتمة األخرى     
تقليل أو إلغاء البدائل والنصوص غير الالزمة والتناقضات الواردة في المعايير والتطـرق إلـى               

اتـه فـي   إقتراح، نشر المجلس ٢٠٠٢ مايووفي .  قيام بتحسينات أخرىبعض قضايا المقاربة وال   
 سـتالم ، مع تحديد موعد نهائي إل     التحسينات على معايير المحاسبة الدولية    مسودة عرض بعنوان    

 رسالة مالحظـات بـشأن      ١٦٠ المجلس أكثر من     إستلمولقد  . ٢٠٠٢ سبتمبر ١٦المالحظات في   
  .مسودة العرض

 
آثار التغيرات فـي أسـعار      كن إعادة النظر في المنهج األساسي لمحاسبة        ت المجلس لم    نيةوألن     ٣ إستنتاج

ات هـذا   ستنتاج، ال يناقش أساس اإل    ٢١الذي نص عليه معيار المحاسبة الدولي       الصرف األجنبي   

  . التي لم يعد المجلس النظر فيها٢١المتطلبات الواردة في معيار المحاسبة الدولي 
 

  العملة الوظيفية
  

. "العملة المستخدمة في عرض البيانات المالية     "على أنها   " اإلبالغعملة  "تم سابقا تعريف مصطلح       ٤ تنتاجإس

 قيـاس   - اإلبالغعملة  " ١٩تم تحديدهما في التفسير     (ويتكون هذا التعريف من فكرتين منفصلتين       
  -):"٢٩ و٢١وعرض البيانات المالية بموجب معياري المحاسبة الدوليين 

 ؛ و) البيانات الماليةفي المنشأة البنود تقيس بهاالعملة التي (ياس عملة الق •

 ). الماليةهاالعملة التي تعرض بها المنشأة بيانات(عملة العرض  •
  

   ١٩  لدمج منهج التفسير٢١وقرر المجلس تنقيح النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي 
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هـو  " العملة الوظيفيـة  " مصطلح   إستخداموالحظ المجلس أن    . الذي يفصل بين هاتين الفكرتين    
  .قرر تبني المصطلح األكثر شيوعاًلذا " عملة القياس "إستخدام من أكثر شيوعاً

  
قياس قد تـسمح  ال حول تحديد عملة ١٩أن اإلرشادات الواردة في التفسير حول  المجلس قلقه    أبدى  ٥ إستنتاج

وبالتحديد اعتقد البعض   . ملة غير مناسبة  للمنشآت بأن تختار واحدة من عمالت متعددة أو تختار ع         
 قليالً وتركيزاً المعامالت   التعبير عن  على العملة التي يتم بها        كبيراً  أظهر تركيزاً  ١٩أن التفسير   

 قام المجلـس    ،ولمواجهة هذه المخاوف  .  المعامالت سعر تلك  ذي الصلة الذي يحدد      إلقتصادعلى ا 
كمـا  ".  المنشأة تعمل فيها ية الرئيسية التي    قتصادلبيئة اإل عملة ا "بتعريف العملة الوظيفية على أنها      

 .) مـن المعيـار    ١٤-٩ الفقرات   أنظر(قدم المجلس إرشادات حول كيفية تحديد العملة الوظيفية         
 في الواليـات المتحـدة      المقابلة واإلرشادات   ١٩وتعتمد هذه اإلرشادات بشكل كبير على التفسير        

يعكس كذلك قرار المجلس بأن بعض العوامل تـستحق تأكيـدا            ولكنه   ،والمعايير الوطنية األخرى  
  .أكبر من غيرها

  
 ال يتجزأ مـن المنـشأة معـدة         جزءاًناقش المجلس كذلك ما إذا كانت العملية األجنبية التي تعد              ٦ إستنتاج

يمكن أن تملك عملة    ) ٢١كما هو موضح في النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي           (التقارير  

  نفـس  دائمـاً  ستكون   الوظيفية وقرر المجلس أن العمالت      ∗. تختلف عن عملة المنشأة األم     يةوظيف

تنفذ األعمال كما لو     التي" بالنسبة للعملية األجنبية األساسية      متعارضاً أمراً ألنه قد يكون     العمالت

تلـف عـن    ية رئيـسية تخ   إقتصاد، أن تعمل في بيئة      †" التقارير معدة المنشأة لعمليات   إمتدادأنها  

  . شركتها األم
  

 المالي للعملية األجنبية األساسية عند دمجهـا فـي          والمركز تحويل النتائج    ويستتبع ذلك ضرورة     ٧ إستنتاج

وعالوة على ذلـك،    .  األم للشركة سيتم قياسها في العملة الوظيفية       -  األم للشركةالبيانات المالية   

وعندما تختلـف   . بية األساسية والمنشأة األجنبية   الضروري التمييز بين العملية األجن    غير  فإنه من   

 منشأة أجنبية ويـتم     تكون فإنها   ، األم تهاالعملة الوظيفية للعملية األجنبية عن العملة الوظيفية لشرك       

  . من المعيار٤٩-٣٨تطبيق طريقة التحويل الواردة في الفقرات 
  

 لتمييز  ٢١السابقة من معيار المحاسبة الدولي      وقرر المجلس كذلك أن المبادئ الواردة في النسخة            ٨ إستنتاج

. ن المنشأة األجنبية تعد ذات صلة في تحديد العملة الوظيفية للعمليـة           عالعملية األجنبية األساسية    

  .لذلك قام بدمج هذه المبادئ في المعيار في ذلك السياق
  

رات الرئيسية لتحديـد العملـة       هي المؤش  ٩وافق المجلس على أن المؤشرات الواردة في الفقرة            ٩ إستنتاج

وهذا ألن المؤشرات الواردة في الفقـرتين       . تان ثانوي ما فقرتان  ه ١١ و ١٠الوظيفية وأن الفقرتان    

 دلـيالً ية الرئيسية التي تعمل فيها المنشأة ولكنها تـوفر          قتصاد بالبيئة اإل  مرتبطة ليست   ١١ و ١٠

  . داعما إضافيا لتحديد العملة الوظيفية للمنشأة
  

                                                 
 أو شركة زميلة أو مشروع      على نطاق واسع في هذا السياق لإلشارة إلى أن المنشأة تملك فرعاً           " الشركة األم "  يستخدم مصطلح      ∗

  مشترك أو شركة تابعة
  .٢٤، الفقرة )١٩٩٣المنقح عام  (٢١معيار المحاسبة الدولي   †
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   العرضعملة
  

) أو عمـالت  ( إذا يجب السماح للمنشأة بعرض بياناتها المالية بعملـة           ماخرى  األ ومن المواضيع  ١٠ إستنتاج

يعتقـدون أن   إذ  .  بذلك القيام المنشأة   ه ال يجب على   ويعتقد البعض أن  . الوظيفيةأخرى غير عملتها    

 تصف بشكل جيد  ها المنشأة،   في لتعمية الرئيسية التي    قتصادالعملة الوظيفية، كونها عملة البيئة اإل     

 التي تتـضمن عمليـات      ةوبالنسبة للمجموع . ي للمعامالت واألحداث على المنشأة    قتصاداألثر اإل 

 بالعملـة   الموحـدة  البيانات الماليـة     ه يجب عرض   أن فإنهم يعتقدون  الوظيفية،عدد من العمالت    ب

 ويعتقـدون .  المالي ومركزهاعة   أداء المجمو  ة ومراقب ضبطالوظيفية التي تستخدمها اإلدارة عند      

تلك كذلك أن السماح للمنشأة بعرض بياناتها المالية بأكثر من عملة قد يؤدي إلى إرباك مستخدمي                

 وجهة النظر هذه أن أي عرض بعملة        مؤيدوويعتقد  . البيانات المالية أكثر من تقديم المساعدة لهم      

 خـارج نطـاق     "تحويل مالئمـة  "أنه  على  ه  إعتبارأخرى غير تلك الموضحة أعاله يجب أن يتم         

  .المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
  

 على العملة الوظيفية ألحـد      مثالً  عملة العرض ينبغي أن يكون مقتصراً      إختيار ويعتقد آخرون أن     ١١ إستنتاج

  أي أن المنـشأة    - بسهولة القيد هذا    على  يمكن التغلب  هإال أن . المنشآت األساسية ضمن المجموعة   

 عمليـة أساسـية لكـن       بإنشاءالتي ترغب في عرض بياناتها المالية بعملة مختلفة يمكن أن تقوم            

  . بتلك العملة الوظيفيةنسبياصغيرة 
  

للمنشآت بـأن   يسمح   يجب أن    ، في ضوء التوجه المتزايد نحو العولمة      ، ال يزال يعتقد البعض أنه     ١٢ إستنتاج

 وظيفيـة ال تملك عملة    الكبيرة  المجموعات  معظم  ا أن   والحظو. تعرض بياناتها المالية بأية عملة    

أنـه  فهم يعتقـدون   ،وبالنسبة لهذه المنشآت. الوظيفيةعدد من العمالت   بعمليات  ، بل تشمل    واحدة

معينـة   عملة العرض أو سبب تفضيل عملة        التي يجب أن تكون   عملة  ما هي ال  واضح  من ال ليس  

 أداء  ضـبط ومراقبـة    عملة واحدة عند      تستخدم قد ال إلدارة   ا أن أيضاً كما يشيرون . أخرىعلى  

 المنشآت في بعض    يجب على  أنه   فهم يالحظون وباإلضافة إلى ذلك،    .  المالي ومركزهاالمجموعة  

 حتى عندما ال تكون هذه العملة هي العملـة          المحلية، المالية بالعملة    هاختصاصات عرض بيانات  إلا

عداد التقارير المالية أن يتم عرض البيانات المالية        ت المعايير الدولية إل   إقتض إذا   لذلك. ∗الوظيفية

البيانـات  : بالعملة الوظيفية، قد تحتاج بعض المنشآت أن تعرض مجموعتين من البيانات الماليـة         

المالية التي تمتثل للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعروضة بالعملة الوظيفية والبيانـات             

  .ظمة المحلية المعروضة بعملة مختلفةالمالية التي تمتثل لألن
  

 قرر أنه يجب الـسماح للمنـشآت     لذلك، ووفقاً.  المجلس بالنقاشات الواردة في الفقرة السابقة      إقتنع ١٣ إستنتاج

  ).أو عمالت(بعرض بياناتها المالية بأية عملة 
  

.  كمعلومـات إضـافية    "ئمةتحويل مال "أن المعيار ال يمنع المنشأة من تقديم         أيضاًوضح المجلس   أ ١٤ إستنتاج

بعملة )  مختارة من البيانات المالية    أجزاءأو  ( بيانات مالية    ا هذ "تحويل المالئمة "عرض  يويمكن أن   

 "تحويل المالئمـة  "يمكن إعداد   .  ذلك مالئما لبعض المستخدمين    بحيث يكون  ، عملة العرض  غير

                                                 
 مع متطلب التـسجيل فـي       متثالبلد آخر وتقوم على سبيل المثال بنشر البيانات المالية لإل         وهذا يتضمن المنشآت التي تعمل في         ∗

  .البورصة في ذلك البلد
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يتم بوضوح تحديد هذه األنواع     ويجب أن   .  تلك التي يقتضيها المعيار    غير طريقة تحويل    إستخدامب

 كمعلومات إضافية لتمييزها عن المعلومات التي تقتضيها المعايير الدولية          " المالئمة تحويالت"من  

  . لهذا المعياروفقاً تحويلهاتم يإلعداد التقارير المالية والتي 
  

  طريقة التحويل
  

 الوظيفيـة  العملـة يل البيانات المالية من     ها لتحو إستخدام يجب   ة التي قي الطر تحديد ناقش المجلس    ١٥ إستنتاج

  .للمنشأة إلى عملة عرض مختلفة
  

 وبعبارة. عملة أخرى بالعملة الوظيفية    إستبدال إلى طريقة التحويل    ال تؤدي  أن    على وافق المجلس  ١٦ إستنتاج

 الطريقة التي يـتم بهـا       إلى تغيير عرض البيانات المالية بعملة مختلفة      يجب أن ال يؤدي      أخرى،

تم قياسها   كما   ،بل يجب أن تعبر طريقة التحويل عن المبالغ ذات الصلة         . ياس البنود ذات الصلة   ق

  . بعملة مختلفة،بالعملة الوظيفية
  

تحويل كافـة   هي  الطريقة األولى   . في ضوء ذلك، قام المجلس بدراسة طريقتين ممكنتين للتحويل         ١٧ إستنتاج

 إذ أنها سـهلة     :ولهذه الطريقة عدة فوائد   . إقفالدث سعر   حأب)  المقارنة  ذلك المبالغ  بما في (المبالغ  

. التطبيق وال ينتج عنها أية أرباح أو خسائر جديدة وال تغير النسب مثل العائـد علـى األصـول            

يجـب أن    الذين يعتقدون بأن عملية التعبير عن المبالغ بعملة مختلفـة            أولئكدعم هذه الطريقة    يو

 إلى أية    تؤدي  أن وال يجب بالتالي   بالعملة الوظيفية    تم قياسها ما   العالقات بين المبالغ ك    تحافظ على 

  . جديدةأرباح أو خسائر
  

تها النسخة السابقة   إقتض هي تلك الطريقة التي      عتبارإلبعين ا  المجلس   أخذهاالطريقة الثانية التي     و ١٨ إستنتاج

وينتج عن هذه الطريقـة  . ∗ لتحويل البيانات المالية للعملية األجنبية   ٢١من معيار المحاسبة الدولي     

  -:نفس المبالغ بعملة العرض بغض النظر عما إذا كانت البيانات المالية للعملية األجنبية كما يلي

من ثـم   ) مثالًالشركة األم   ( أخرى   لمنشأة مجموعة  إلى العملة الوظيفية     يتم تحويلها أوالً    )أ (

 ، أوإلى عملة العرض

 .مباشرة إلى عملة العرضيتم تحويلها   )ب (
 

 العملة التي يتم بها التعبير عن البيانات المالية للمجموعـة  تحديدوتتفادى هذه الطريقة الحاجة إلى    ١٩ نتاجإست

 أعاله، ال تملك العديد     تمت اإلشارة وكما  .  إلى عملة العرض   تحويلهاتم  يمتعددة الجنسيات قبل أن     

. الوظيفيـة لعمـالت    عمليات بعدد مـن ا     بل تشمل  ، واحدة عملة وظيفية من المجموعات الكبيرة    

ها ليتم بها   إختيار ينبغي   الوظيفية التي  ة العمل ما هي لهذه المنشآت فإنه من غير الواضح       بالنسبة  و

. علـى غيرهـا   معينـة    إلى عملة العرض أو سبب تفضيل عملة         تحويلهاالتعبير عن المبالغ قبل     

شأة المستقلة والـشركة    باإلضافة إلى ذلك، ينتج عن هذه الطريقة نفس المبالغ بعملة العرض للمن           

  . التابعة للشركة األم التي تكون العملة الوظيفية الخاصة بها هي عملة العرض
  

                                                 
، )أو المتوسـطة   (ة تستخدم هذه الطريقة لتحويل بنود الميزانية العمومية بسعر اإلقفال وبنود الدخل والمصروف باألسعار الفعلي               ∗

 .  عالي التضخمإقتصادالوظيفية الخاصة بها هي عملة باستثناء المنشأة التي تكون العملة 
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 البيانات المالية أليـة منـشأة        يتم تحويل   أي أن  ، الطريقة الثانية  إستخداميقتضي  قرر المجلس أن     ٢٠ إستنتاج

 العملة الوظيفية الخاصة    تختلف) سواء كانت منشأة مستقلة أو شركة أم أو عملية ضمن مجموعة          (

 فـي   المبينـة  الطريقـة    إستخدامبها عن عملة العرض المستخدمة من قبل المنشأة معدة التقارير ب          

  . من المعيار٤٩-٣٨الفقرات 
  

  -: لما يلي٣٠ التفسير اهإقتضتبني المجلس المنهج الذي ، فيما يتعلق بتحويل المبالغ المقارنة و٢١ إستنتاج

عـالي   إقتـصاد عملة الوظيفية الخاصة بها هي ليست العملة الخاصـة ب         المنشأة التي تكون ال     )أ (

فـي   اإلقفالتم تحويل األصول واإللتزامات في الميزانية العمومية المقارنة بسعر          ي(تضخم  ال

أسعار ب في بيان الدخل المقارن      والمصاريفالميزانية العمومية ويتم تحويل الدخل      تلك  تاريخ  

  و؛)المعامالتفي تواريخ الصرف 

 ،تـضخم عالي ال  إقتصادالمنشأة التي تكون العملة الوظيفية الخاصة بها هي العملة الخاصة ب            )ب (
تم تحويل كل   ي(تضخم  عالي ال  قتصادتحويل المبالغ المقارنة إلى عملة اإل     من أجلها   تم  يوالتي  

 ألحـدث ميزانيـة عموميـة       بـسعر اإلقفـال   من بنود الميزانية العمومية وبنود بيان الدخل        

 ).معروضة
 

 لتحويل المبالغ المقارنة للمنـشأة التـي تكـون    ٣٠ المجلس قرر عدم تبني منهج التفسير غير أن  ٢٢ إستنتاج

 والتي يتم من أجلها تحويل المبـالغ        ،تضخمعالي ال  إقتصادالعملة الوظيفية الخاصة بها هي عملة       

 هـذه الحالـة     والحظ المجلس أنه في مثـل     . تضخمعالي ال  قتصادإلالمقارنة إلى عملة العرض     

لـسنة  لفي البيانات المالية    المبينة   المبالغ المقارنة من تلك      عرض إعادة   ٣٠يقتضي منهج التفسير    

وإذا كانـت أسـعار     .  التضخم والتغيرات في أسـعار الـصرف       آثاركل من   ستيعاب  الماضية إل 

همـا،   التي تـرتبط ب    قتصادالصرف تعكس بشكل كامل مستويات األسعار المختلفة بين نظامي اإل         

نفس المبالغ للبنود المقارنة كما تم اإلبالغ عنها كمبالغ للسنة الحالية           إلى   ٣٠سيؤدي منهج التفسير    

وعالوة على ذلك، الحظ المجلس أنه في السنة السابقة تم التعبير         .  السابقة ةفي البيانات المالية للسن   

ولهذه األسباب  . ع لتغييرها عن المبالغ ذات الصلة بعملة العرض غير المتضخمة ولم يكن هناك دا           

 في البيانـات الماليـة      المعروضةكافة المبالغ المقارنة هي تلك      تكون  قرر المجلس أن يقتضي أن      

 أو التغييـرات    األسـعار لتغييرات الالحقة في مستوى     ل تعديل   يجري أي أي أنه ال    (للسنة السابقة   

  ).الالحقة في أسعار الصرف
  

 التحويل  - اإلبالغعملة  "  ٣٠ي المعيار معظم متطلبات اإلفصاح للتفسير        قرر المجلس أن يدمج ف     ٢٣ إستنتاج
 طريقـة تحويـل مختلفـة أو        إستخدام التي تنطبق عندما يتم      "من عملة القياس إلى عملة العرض     

 من البيانات الماليـة      معين  مقتطف على سبيل المثال عندما يتم عرض      ، أخرى إضافيةمعلومات  

وتمكن هذه اإلفصاحات   ).  من المعيار  ٥٧ الفقرة   أنظر(عملة الوظيفية   الكاملة بعملة أخرى غير ال    

ن ع للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية       وفقاًالمستخدمين من تمييز المعلومات التي يتم إعدادها        

اد لمعايير الدوليـة إلعـد    ا موضوع ليست تكون مفيدة للمستخدمين لكنها      يمكن أن المعلومات التي   

  . عن كيفية إعداد المعلومات األخيرةأيضاً تعلم المستخدمينكما  ،التقارير المالية
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  رسملة فروقات الصرف
  

 لمحاسبة فروقات الـصرف      محدوداً  خياراً ٢١ النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي        أتاحت ٢٤ إستنتاج
 وسيلة عملية للتحـوط  مقابله العملة الذي ال يوجد    إستهالكعن تخفيض العملة الحاد أو       "تنشأالتي  

ـ    األخيـر  شراءوالذي يؤثر على اإللتزامات التي ال يمكن تسويتها والتي تنشأ بشكل مباشر عن ال

فـي  .  بفروقات الصرف في الربح أو الخسارة      عتراف المعالجة التحليلية في اإل    وتمثلت. ∗"لألصل
  . بها كأصلعتراففي اإلة  المسموحة البديلحين تمثلت المعالجة

  
إلطـار إعـداد    وفقـاً كن تلم )  كأصلعترافلإل( ة المسموحةالبديلالمعالجة الحظ المجلس أن   ٢٥ جإستنتا

لم تسمح  وعالوة على ذلك،    .  ألن خسائر الصرف ال تلبي تعريف األصل       وعرض البيانات المالية  
 فـإن   ، لذا  بخسائر الصرف كأصل   عترافاإلكما لم تقتضي    أية هيئة واضعة للمعايير ذات صلة       

 تلبية شروط   يتم فيها  التيفي العديد من الحاالت     و،  وأخيراً.  المقاربة يحسن من  من شأنه أن  ؤه  إلغا
 المالي فـي    التقرير" ٢٩ لمعيار المحاسبة الدولي     وفقاً األصل   عرضتم إعادة   ي كأصل،   عترافاإل
إلى الحد الذي تعكس فيه خسارة الـصرف التـضخم          و لذلك. " المرتفع التضخمذات  يات  قتصاداإل
 قـام   ،لكافة هـذه األسـباب    و. عتبارإل هذا األثر بعين ا    ٢٩ معيار المحاسبة الدولي     يأخذمفرط،  لا

  .التفسير ذي العالقةإستبدال  المعالجة البديلة المسموحة وتم بإلغاءالمجلس 

  أجنبية في عملية ستثمارصافي اإل
  

ند نقدي هي في جوهرها جزء من  هو أن فروقات الصرف الناجمة من ب٣٢إن المبدأ في الفقرة   أ٢٥ستنتاجإ
 المنشأة التي تعد التقارير في عملية أجنبية يتم اإلعتراف بها في عنصر في حقوق إستثمارصافي 
 للمنشأة المعدة للتقارير، ومن بين التعديالت على معيار الموحدة في البيانات المالية †الملكية

اإلرشاد بشأن هذا المبدأ الذي تطلب أن  كان تقديم ٢٠٠٣ التي تمت في عام ٢١المحاسبة الدولي 
يكون البند النقدي مقيماً بعملة البيئة اإلقتصادية الرئيسية إما للمنشأة التي تعد للتقارير أو للعملة 

  .  على هذا اإلرشاد٢١األجنبية، ولم تشتمل النسخة السابقة لمعيار المحاسبة الدولي 
  
من الشركة التابعة ص، % ١٠٠تملك الشركة األم س : لتاليب يمكن إيضاح المتطلبات بالمثال ا٢٥ستنتاجإ

وعملة البيئة اإلقتصادية الرئيسية للشركة األم س هي الجنيه اإلسترليني، وعملة البيئة اإلقتصادية 
تقوم الشركة األم س بمنح قرض مقداره .  الرئيسية للشركة التابعة ص هي البيزو المكسيكي

عة ص، وليس من المخطط أو المحتمل سداد القرض في  دوالر أمريكي للشركة التاب١٠٠
اإلعتراف ) ٢٠٠٣كما هو معدل في عام  (٢١المستقبل المنظور، ويتطلب معيار المحاسبة الدولي 

بفروقات الصرف الناجمة، عن القرض في الربح أو الخسارة في البيانات المالية المجمعة للشركة 
 في البيانات المالية المجمعة ‡قات مبدئياً في حقوق الملكيةاألم س، بينما سيتم اإلعتراف بهذه الفرو

  .للشركة األم س لو كان سيتم تقييم القرض بالجنيه اإلسترليني أو البيزو المكسيكي
  

 أثار المشاركون اإلهتمامات ٢٠٠٣ المعدل في عام ٢١ج بعد صدور معيار المحاسبة الدولي ٢٥استنتاج
   -:التالية

 المنشأة في عملية أجنبية إستثماربالنسبة لبند نقدي يشكل جزءاً من إن الممارسة الشائعة   )أ (
أن يكون مقيماً بعملة ليست عملة البيئة اإلقتصادية الرئيسية للمنشأة المقدمة للتقارير أو 

                                                 
  .٢١، الفقرة )١٩٩٣المنقح عام  (٢١معيار المحاسبة الدولي   ∗
، يتم اإلعتراف بهذه الفروقات في بيان الدخل ٢٠٠٧في عام " عرض البيانات المالية"نتيجة لمراجعة معيار المحاسبة الدولي   †

  . الشامل اآلخر
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العملية األجنبية، والمثال على ذلك هو البند النقدي المقيم بعملة أكثر سهولة في التحويل 
 .لية أجنبيةمن العملة المحلية لعم

 في عملية أجنبية المقيم بعملة ليست عملة البيئة اإلقتصادية الرئيسية التي ستثمارإن اإل  )ب (

تعمل فيها المنشأة المقدمة للتقارير أو العملية األجنبية ال يعرض المجموعة لفرق في 

صادية  مقيماً بعملة البيئة اإلقتستثمارصرف العملة األجنبية أكبر مما ينشأ عندما يكون اإل

الرئيسية التي تعمل فيها المنشأة المقدمة للتقارير أو العملية األجنبية، وينجم عن ذلك 

ببساطة فروقات صرف ناجمة في البيانات المالية الفردية للعملية األجنبية والبيانات المالية 

  .المنفصلة للمنشأة المقدمة للتقارير

في الفقرة " لمنشأة التي تعد التقاريرا"ليس من الواضح ما إذا كان يجب تفسير المصطلح   )ج (
 على أنه المنشأة المفردة أو المجموعة التي تشمل شركة أم وجميع شركاتها التابعة، ٣٢

ونتيجة لذلك تساءل المشاركون ما إذا كان يجب إجراء معادلة للبند النقدي بين العملية 
عاملته بين العملية األجنبية األجنبية والمنشأة التي تعد التقارير، أو ما إذا يمكن إجراء م

وأي عضو في المجموعة الموحدة، أي المنشأة التي تعد التقارير أو أي من شركاتها 
  .التابعة

  
 في حقوق ستثمار مشابهة إل١٥أشار المجلس إلى أن طبيعة البند النقدي المشار إليه في الفقرة   د ٢٥ستنتاجإ

لنقدي ليس مخططاً لها أو من المحتمل حدوثها في الملكية في عملية أجنبية، أي أن تسوية البند ا
 الخاص باإلعتراف بفروقات ٣٢ على ذلك فإن المبدأ في الفقرة وبناءاًالمستقبل المنظور، 

 سيؤدي بشكل فعال إلى *الصرف الناجمة من بند نقدي مبدئياً في عنصر منفصل لحقوق الملكية
 في حقوق الملكية في العملية األجنبية إستثمارل أن يعالج البند النقدي محاسبياً بنفس الطريقة مث

عندما يتم إعداد البيانات المالية المجمعة، وقد توصل المجلس إلى أنه يجب أن ال تعتمد المعالجة 
المحاسبية في البيانات المالية المجمعة على العملة المقيم بها البند النقدي وال على العملة التي 

  .بها المعاملة مع العملية األجنبيةتجري المنشأة ضمن المجموعة 
  

، ويتطلب التعديل ٢١ تعديل معيار المحاسبة الدولي ٢٠٠٥ لذلك قرر المجلس في عام تبعاً   ه٢٥ستنتاجإ
 المنشأة إستثماراإلعتراف مبدئياً بفروقات الصرف الناجمة من بند نقدي يشكل جزءاً من صافي 

لمالية المجمعة، وينطبق هذا المتطلب بغض  في البيانات ا†في عنصر منفصل لحقوق الملكية
النظر عن عملة البند النقدي وما إذا كان البند النقدي ينجم عن معاملة مع المنشأة التي تعد 

  .التقارير أو أي من شركاتها التابعة
  

ية  في عملية أجنبستثمار إليضاح أن اإل٢١قترح المجلس كذلك تعديل معيار المحاسبة الدولي إ  و ٢٥ستنتاجإ
 في تلك العملية ستثمارتجريها شركة زميلة للمنشأة التي تعد التقارير ليس جزءاً من صافي اإل

، وقال العديد منهم أن التعديل قتراح المستجيبون لمسودة العرض مع هذا اإلإختلفاألجنبية، وقد 
ثناء إعادة  كان واضحاً، وأ١٥المقترح يضيف قاعدة مفصلة لم تكن مطلوبة ألن المبدأ في الفقرة 

  .المضي قدماً في هذا التعديل المقترح المناقشات وافق المجلس على هذه المالحظات وقرر عدم
  

                                                 
، يتم اإلعتراف بهذه الفروقات في بيان الدخل ٢٠٠٧في عام " عرض البيانات المالية"اسبة الدولي نتيجة لمراجعة معيار المح  *

  . الشامل اآلخر
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  تعديالت الشهرة والقيمة العادلة
  

 لتحويل تعديالت الـشهرة والقيمـة        خياراً ٢١أتاحت النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي         ٢٦ إستنتاج
 سعر  )ب(أو   اإلقفال بسعر )أ( المنشأة األجنبية    شراء عن   تنشأإللتزامات التي   العادلة لألصول وا  
  .المعاملة التاريخية

  
وافق المجلس من حيث المفهوم على أن المعالجة الصحيحة تعتمد على ما إذا كانـت تعـديالت                  ٢٧ إستنتاج

  -:الشهرة والقيمة العادلة جزء من

تحويلهـا بـسعر     ضـمناً مما يقتـضي     (ندمجةالماألصول واإللتزامات الخاصة بالمنشأة       )أ (

  أو ؛)اإلقفال

 ).السعر التاريخيتحويلها ب ضمناًمما يقتضي (األصول واإللتزامات الخاصة بالشركة األم  )ب (
 

أن تعديالت القيمة العادلة ترتبط بشكل واضح باألصول واإللتزامات القابلـة           على  وافق المجلس    ٢٨ إستنتاج
  .بسعر اإلقفال تحويلهايجب لذلك  ومندمجةاللمنشأة باللتحديد الخاصة 

  
وباإلضافة إلى  .  إلى أنه يتم قياسها كقيمة متبقية       ويعود سبب ذلك جزئياً    تعقيداًتعتبر الشهرة أكثر     ٢٩ إستنتاج

مؤسـسات أعمـال    المندمجة   عندما تضم المنشأة     تنشأ قد   الصعبةمسائل  الذلك، الحظ المجلس أن     
مجموعة متعـددة   هي   المندمجة سبيل المثال، إذ كانت المنشأة       على( مختلفة   وظيفية عمالت   ذات

 إذا كـان  ما   القيمة وبالتحديد    نخفاضإلوقد ناقش المجلس كيفية تقييم أية شهرة ناتجة         ). اتالجنسي
محاسـبتها  مـا إذا كـان يمكـن     مختلفة أو وظيفية الشهرة إلى مستوى كل عملة     "تخفيض"يجب  

  . وتقييمها عند مستوى أعلى
  

 الشركة األم عملية متعددة الجنـسيات تتكـون مـن    تشتريعندما  وتفيد إحدى وجهات النظر أنه       ٣٠ تاجإستن
 أية شهرة كأصـل للـشركة       معاملة مختلفة، فإنه يمكن     وظيفية عمالت   عدة ذاتمؤسسات أعمال   

ن  الذين يدعمو  أولئكويعتقد  . موحد عند مستوى     القيمة نخفاضإلها  إختباروالمنشأة المشترية   /األم
لشركة األم ألنها   با  خاص ية، عبارة عن أصل   قتصاداإل من الناحية ،   بأن الشهرة  وجهة النظر هذه  
 فهم يعتقدون أنه مـن غيـر        لذلك.  المدفوع من قبل الشركة األم     اإلندماج بالشراء جزء من سعر    

 الوظيفية م إلى عمالته  وتحويلها المندمجةالصحيح تخصيص الشهرة للعديد من مؤسسات األعمال        
لمخـاطر العملـة    ،  لـشركة األم  خاص با  كأصل   معاملتهاتم  ت التي   ،الشهرةتتعرض  بل  . المختلفة
ويعتقدون باإلضافة إلى ذلك    .  بفروقات التحويل المتعلقة بها    عتراف ويجب أن ال يتم اإل     ،األجنبية

 فـإن   ،بموجب وجهة النظـر هـذه     و. موحدالشهرة عند مستوى     قيمة   إنخفاض إختبارأنه يجب   
 مختلفة ضمن العملية    وظيفية مثل كل عملة     ، الشهرة إلى مستوى أقل    "تخفيض قيمة "و  تخصيص أ 

  .غرض لن يخدم أي المندمجة،األجنبية 
  

جـزء مـن صـافي      هي  حيث يعتقدون أن الشهرة     . وجهة نظر مختلفة   البعض اآلخر    إتخذ وقد   ٣١ إستنتاج
 الـشهرة   معاملـة ب أن ال تتم      يج ،ومن وجهة نظرهم  . المندمجةلشركة األم في المنشأة     ا إستثمار

ه من   ألن ، وبالتحديد األصول غير الملموسة    المندمجة،بشكل مختلف عن األصول األخرى للمنشأة       
 عتـراف إلل غيـر مؤهلـة    أصول غير ملموسـة      على جزء كبير من الشهرة      الممكن أن يشتمل  

يكون  األجنبية وال     في المنشأة  ستثمارإل أن الشهرة تنشأ فقط بسبب ا      أيضاًكما يالحظون   . منفصلال
 من عـدد    المندمجة إلى أنه عندما تتكون المنشأة       أخيراًأشاروا  و.  بعيدا عن تلك المنشأة    لها وجود 

 فإنه يتم توليد التدفقات النقدية التي تـدعم         ،مختلفةال الوظيفيةعمالت  ال ذاتمن مؤسسات األعمال    
  . المختلفةالوظيفيةالعمالت تلك  المستمر بالشهرة بعترافاإل



  ٢١معيار المحاسبة الدولي 
 اتستنتاجأساس اإل

 

     حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية                      ©      ١٣٦٨

 الـشهرة كأصـل للعمليـة       معاملةتم  ت في الفقرة السابقة وقرر أن       المبينة المجلس باألسباب    إقتنع ٣٢ إستنتاج

 تخصيص الشهرة إلى مستوى كل عملـة         يجب ، لذلك وتبعاً. بسعر اإلقفال  ويتم تحويلها األجنبية  

ض غرامما يعني أن المستوى الذي يتم فيه تخصيص الشهرة أل         . المندمجة للعملية األجنبية    وظيفية

. الشهرة قيمة   إنخفاض إختبار وفقه عن المستوى الذي يتم      يختلفن  أتحويل العملة األجنبية يمكن     

 لتحديد  "قيمة األصول  إنخفاض " ٣٦ المتطلبات الواردة في معيار المحاسبة الدولي        آتوتتبع المنش 

  .الشهرة قيمة إنخفاض إختبار وفقهالمستوى الذي يتم 
  

  *زئي بالعملية األجنبيةاإلستبعاد أو اإلستبعاد الج
  

في المرحلة الثانية من مشروع إندماج األعمال، قرر المجلس محاسبة فقدان السيطرة أو التـأثير                 ٣٣أساس  

الهام أو السيطرة المشركة على المنشأة على أنه عملية تصرف ألغراض معيار المحاسبة الدولي              

لسيطرة على شركة تابعة على أنه تصرف       وعليه، تقوم الشركة األم السابقة بمحاسبة فقدان ا       . ٢١

بالشركة التابعة، حتى لو أصبحت الشركة التابعة السابقة شركة زميلة أو منشأة مـسيطر عليهـا                

وعلى نحو مماثل، يقوم المستثمر بمحاسـبة فقـدان         . بشكل مشترك من قبل الشركة األم السابقة      

شتركة على المنشأة المسيطر عليها بـشكل       التأثير الهام على الشركة الزميلة أو فقدان السيطرة الم        

وقرر المجلس أن التغير في طبيعـة اإلسـتثمار يعتبـر حـدثاً             . مشترك على أنه عملية تصرف    

  . اقتصادياً هاماً
  

   -: قرر المجلس أيضا في المرحلة الثانية من مشروع إندماج األعمال ما يلي ٣٤أساس 

م في الشركة التابعة التي ال تؤدي إلى تتم محاسبة التغيرات في حصة ملكية الشركة األ  )أ (
أي، معامالت مع المالكين بصفتهم (فقدان السيطرة على أنها معامالت حقوق ملكية 

  ). مالكين

في حال فقدان الشركة األم للسيطرة على شركة تابعة، تقوم الشركة األم بإعادة تصنيف   )ب (
آلخر لعملية أجنبية في حصتها في فروقات الصرف المعترف بها في بيان الدخل الشامل ا
على أنه تعديل إعادة (تلك الشركة التابعة من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة 

 ). تصنيف
في حال فقدان المستثمر لتأثيره الهام على شركة زميلة أو فقدانه للسيطرة المشتركة على   )ج (

ت الصرف المنشاة المسيطر عليها بشكل مشترك، يقوم المستثمر بإعادة تصنيف فروقا
المعترف بها في بيان الدخل الشامل اآلخر لعملية أجنبية في تلك الشركة التابعة أو المنشاة 

 ).على أنه تعديل إعادة تصنيف(المسيطر عليها بشكل مشترك إلى الربح أو الخسارة 
  

 تلك القرارات الخاصة بالتصرف أو التصرف الجزئي ٤٩-أ٤٨وتعكس التعديالت في الفقرات 
  . ة األجنبيةبالعملي

 
 

                                                 
 البيانات المالية الموحدة "٢٧ كتعديل الحق لمعيار المحاسبة الدولي ٣٤ و٣٣تم إضافته هذه الترويسة وفقرات اإلستنتاج  *

  .٢٠٠٨رحلة الثانية من إندماج األعمال في مشروع عام والتي تم إدراجها كجزء للم" والمنفصلة



   ٢٣ معيار المحاسبة الدولي
 

 ١٣٦٩  حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية© 

  ٢٣ الدولي ةمعيار المحاسب
 

  
 قتراضتكاليف اإل

  
  

ها حتى تاريخ إصدارتتضمن هذه النسخة التعديالت الناشئة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التي تم 

 .٢٠٠٨ يناير ١٧

  

ي ديسمبر من قبل لجنة معايير المحاسبة الدولية ف" قتراضكاليف اإلت" ٢٣ معيار المحاسبة الدولي إصدارتم 

الصادر في مارس " (قتراضتكاليف اإل رسملة "٢٣وقد حّل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي . ١٩٩٣

١٩٨٤ .(  

  
، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية بأن يستمر العمل بكافة المعايير والتفسيرات الصادرة ٢٠٠١وفي إبريل 

  . ها أو سحبهاوحتى يتم تعديل/ بموجب الدساتير السابقة ما لم

  
السياسات " ٨ من خالل معيار المحاسبة الدولي ٢٣ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي 

 ).١٩٩٣الصادر في ديسمبر  ("المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء
  

  -: ٢٣وتشير التفسيرات التالية إلى معيار المحاسبة الدولي 

 الحالية لإلزالة واإلستعادة لتزاماتغيرات في اإلالت "١عايير الدولية إلعداد التقارير المالية تفسير لجنة الم •

 ) والتعديالت الالحقة٢٠٠٤ الصادر في مايو" ( المماثلةلتزاماتواإل

الصادر في  ("رتيبات إمتياز تقديم الخدماتت" ١٢تفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  •

  ) والتعديالت الالحقة٢٠٠٤ رنوفمب
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  المحتويات
  الفقرات

   ٢٣ الدولي ةمعيار المحاسب

  قتراضتكاليف اإل

  ١  المبدأ الجوهري

  ٤-٢  النطاق

  ٧-٥  تعريفات

  ٢٥-٨  اإلعتراف

  ١٥-١٠  تكاليف اإلقتراض المؤهلة للرسملة

  ١٦  زيادة  القيمة المسجلة لألصل المؤهل عن المبلغ القابل لإلسترداد

  ١٩-١٧  لرسملةبدء ا

  ٢١-٢٠  تعليق الرسملة

  ٢٥-٢٢  توقف الرسملة

  ٢٦  اإلفصاح

  ٢٨-٢٧  أحكام إنتقالية

  ٢٩  تاريخ النفاذ

  ٣٠  )١٩٩٣المعدل في  ( ٢٣سحب معيار المحاسبة الدولي 

    الملحق

    تعديالت على البيانات األخرى

    ٢٣موافقة المجلس على معيار المحاسبة الدولي

    أساس اإلستنتاجات

    اآلراء المعارضة

    الملحق

    التعديالت على أساس اإلستنتاجات حول البيانات األخرى

    التعديالت على اإلرشاد الخاص بالبيانات األخرى

    جدول التوافق



   ٢٣ معيار المحاسبة الدولي

  

١٣٧١  ليةلجنة معايير المحاسبة الدومؤسسة  حق التأليف ل©

  

تتساوى جميع الفقرات في التأثير      . ٣٠-١ مبين في الفقرة     "قتراضكاليف اإل ت "٢٣إن معيار المحاسبة الدولي     

. ذ شكل المعايير الخاص بلجنة معايير المحاسبة الدولية عندما تبناها مجلس معايير المحاسبة الدولية             ولكنها تأخ 

مقدمـة   "من المبدأ الجوهري وأساس اإلستنتاجات     في سياق الهدف     ٢٣يجب أن ُيقرأ معيار المحاسبة الدولي       

معيـار المحاسـبة    . "ت المالية وعرضـها   إطار تحضير البيانا  " و" إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     

 وتطبيـق   ختيـار قدم أساساً إل   ي " التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء       ،السياسات المحاسبية " ٨الدولي  

  .السياسات المحاسبية في غياب اإلرشاد الواضح
  

  

 الذي تم تعديلـه     ٢٣وهو يحل محل معيار المحاسبة الدولي       . ٢٠٠٧تم إصدار هذا المعيار المعدل في مارس        

ويتوفر نص المعيار الجديد، الذي تم تعليمه إلظهار التغيرات عن النسخة السابقة، في موقـع               . ١٩٩٣في عام   

  . ولمدة محدودةwww.iasb.orgالمشتركين في مجلس معايير المحاسبة الدولية التالي 
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   ٢٣ معيار المحاسبة الدولي
  

  قتراضإلاليف اتك
  

  المبدأ الجوهري

 المنسوبة مباشرة إلى إستمالك أو إنشاء أو إنتاج األصل المؤهل جزء من قتراضتعتبر تكاليف اإل ١
 . ويتم اإلعتراف بالتكاليف األخرى كمصروفات. تكلفة ذلك األصل

  

  النطاق
  

  .قتراضهذا المعيار في المحاسبة عن تكاليف اإلعلى المنشأة تطبيق  ٢
  
مل هذا المعيار مع التكلفة الفعلية أو المفترضة لحقوق المالكين بما فيها رأس المال الممثل في ال يتعا ٣

 .لتزامإأسهم ممتازة غير المصنفة ك
  
 المنسوبة مباشرة إلى إستمالك أو إنشاء قتراضليس مطلوباً من المنشأة تطبيق المعيار على تكاليف اإل ٤

  -:أو إنتاج

  بالقيمة العادلة، مثل األصل البيولوجي؛ أو األصل المؤهل الذي تم قياسه   )أ (

  .المخزون الذي تم تصنيعه، أو خالفاً لذلك إنتاجه، بكميات كبيرة على أساس متكرر  )ب (
 

  تعريفات
  

  -: المصطلحات التالية حسب المعاني المحددة لهايستخدم هذا المعيار ٥
  

 إقتراضل المنشاة فيما يتعلق ب هي تكلفة الفائدة والتكاليف األخرى المتكبدة من قبقتراضتكاليف اإل
  .األموال

  
 المقصود ستخداموقتاً زمنياً طويالً ليصبح جاهزاً لإلبالضرورة  هو األصل الذي يتطلب األصل المؤهل

  .أو البيع
  
 -: ما يليقتراضيمكن أن تتضمن تكاليف اإل ٦

  ؛جل قصير األجل وطويل األقتراضالفائدة على حساب السحب على المكشوف لدى البنك واإل  )أ (

  ؛قتراضإطفاء الخصومات أو العالوات المتعلقة باإل  )ب (

  ؛قتراضإطفاء التكاليف الملحقة المتكبدة فيما يتعلق بترتيبات اإل  )ج (

 المعترف بها بموجب المعيار المحاسبي الدولي ةتكاليف التمويل المتعلقة بعقود اإليجار التمويلي  )د (
  ؛ و "عقود اإليجار" ١٧

ات العمالت األجنبية إلى الحد الذي تعتبر فيه كتعديل لتكاليف قتراضإفروقات الصرف الناتجة عن  )هـ(
  .الفائدة

  
  -:إعتماداً على الظروف، يمكن أن يكون أي مما يلي أصوالً مؤهلة ٧

 المخزون  )أ (
 المنشآت الصناعية )ب (
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١٣٧٣  ليةلجنة معايير المحاسبة الدومؤسسة  حق التأليف ل©

 مرافق توليد الطاقة  )ج (
 أصول غير ملموسة  )د (
  عقارات إستثمارية) هـ(

  

أو إنتاجها في فترة قصيرة فليست أصوالً مؤهلة، كذلك ، هاتم تصنيع والمخزونات التي األصول المالية
  . ليست أصوالً مؤهلة عند امتالكها المقصود آو البيعستخدامفإن األصول الجاهزة لإل

  

 إلعترافا
 المنسوبة مباشرة إلى إستمالك أو إنشاء أو إنتاج األصل المؤهل قتراضتقوم المنشأة برسملة تكاليف اإل ٨

 األخرى كمصروفات في الفترة التي قتراضوتعترف المنشأة بتكاليف اإل. ألصلكجزء من تكلفة ذلك ا

  . تتكبدها فيها
  
  

 التي تعزى مباشرة إلى تملك أو إنشاء أو إنتاج األصل المؤهل ضمن تكلفة قتراضيتم إدخال تكاليف اإل ٩

لمحتمل أنه  هذه كجزء من تكلفة األصل عندما يكون من اقتراضويتم رسملة تكاليف اإل. األصلذلك 

عندما تطبق المنشأة .  ويمكن قياس التكلفة بشكل موثوقللمشروعية مستقبلية إقتصادسينتج عنها فائدة 

، فإنها تعترف بجزء "التقرير المالي في اإلقتصاديات ذات التضخم المرتفع "٢٩معيار المحاسبة الدولي 

 من ذلك ٢١ات وفقاً للفقرة  التي تعوض التضخم خالل نفس الفترة كمصروفقتراضمن تكاليف اإل

  . المعيار

  

  المؤهلة للرسملةقتراضإلتكاليف ا
  

 قتراض التي تعزى مباشرة إلى تملك أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل هي تكاليف اإلقتراضتكاليف اإل ١٠

أمواالً خصيصاً المشروع قترض يالتي كان يمكن تجنبها لو لم يتم األنفاق على األصل المؤهل، وعندما 

 التي تعزى مباشرة لذلك األصل قتراضالحصول على أصل مؤهل محدد، فإن تكاليف اإللغرض 

  .المؤهل يمكن تحديدها بسهولة

  

 قتراض معينة واصل مؤهل وتحديد اإلإقتراضقد يكون من الصعب تحديد عالقة مباشرة بين عملية  ١١
ندما يتم تنسيق نشاط تحدث هذه الصعوبة على سبيل المثال، ع. لذلك تجنبه" الذي كان يمكن خالفا

كما تنشأ الصعوبات كذلك عندما تستخدم المجموعة أدوات دين متعددة .  بشكل مركزيقتراضاإل
.  األموال بأسعار فائدة مختلفة وثم تقرضها على أسس مختلفة للمنشآت األخرى في المجموعةقتراضإل

 األجنبية عندما تعمل  قروض محددة أو مربوطة بالعمالتإستخدامتنشا تعقيدات أخرى من خالل 
يات ذات تضخم مرتفع، ومن التقلب في أسعار الصرف، لذلك يعتبر تحديد مبلغ إقتصادالمجموعة في 

 ويتطلب ممارسة الحكم األصل المؤهل أمراً صعباً التي تعزى مباشرة إلى تملك قتراضتكاليف اإل
  .الشخصي

  

على أصل مؤهل على وجه الخصوص،  بغرض الحصول إلى الحد الذي تقترض فيه المنشأة أمواالً ١٢
 الفعلية قتراض المؤهلة للرسملة على أنها تكاليف اإلقتراضينبغي أن تحدد المنشأة مبلغ تكاليف اإل

 منها أي دخل استثمار على االستثمار المؤقت لتلك  خالل الفترة مطروحاًقتراضالمتكبدة على ذلك اإل
 . اتقتراضاإل

  

sfleifil
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تكبد تكاليف ي على أموال مقترضة والمشروعحصل ية ألصل مؤهل أن قد ينتج عن الترتيبات التمويلي ١٣

 كل أو بعض األموال المقترضة لألصل المؤهل، في مثل هذه إستخدام متعلقة بذلك قبل إقتراض

عند تحديد المبلغ المؤهل .  أنفاقها على األصل المؤهلإنتظار األموال مؤقتاً بإستثمارالظروفات يتم 

 اكتسب على هذه األموال من إستثمار يجب طرح أي دخل قتراضمن تكاليف اإلللرسملة خالل الفترة 

  . المتكبدةقتراضتكاليف اإل

  

 لغرض الحصول على أصل مؤهل، فإن وتستخدمهابشكل عام إلى الحد الذي تقترض فيه المنشأة أمواال  ١٤

ملة على النفقات  بواسطة تطبيق معدل رسقتراضالمبلغ المؤهل للرسملة من تكاليف اإلالمنشأة تحدد 

 المطبقة على قتراضيكون معدل الرسملة هو المتوسط المرجح لتكاليف اإل. على ذلك األصل

.  للحصول على أصل مؤهل الذي يتم خصيصاًقتراض القائمة خالل الفترة عدا اإلالمشروعات إقتراض

ن مبلغ تكاليف خالل الفترة عالمرسمل من قبل المنشأة  قتراضويجب أن ال يزيد مبلغ تكاليف اإل

  . المتكبده خالل الفترةقتراضاإل
  

ات الشركة األم والشركات التابعة لها عند إقتراضفي بعض الظروف يكون من المناسب شمول جميع  ١٥

، وفي أحيان أخرى يكون من المناسب أن تستخدم كل شركة قتراض المعدل المرجح لتكاليف اإلإحتساب

  .ها الخاصقتراضناسب إل المقتراضتابعة معدل مرجح لتكاليف اإل
  

  ستردادزيادة القيمة المسجلة لألصل المؤهل عن المبلغ القابل لإل

 أو سترداد أو التكلفة النهائية المتوقعة لألصل المؤهل عن مبلغه القابل لإلالمرحلةعندما تزيد القيمة  ١٦

بات معايير المحاسبة  بموجب متطلالمرحلةصافي القيمة القابلة للتحقق، فإنه يجب تنزيل أو شطب القيمة 

، يتم إعادة تسجيل مبلغ التنزيل أو الشطب بموجب تلك المعايير الدولية األخرى، وفي حاالت محددة

  .المحاسبية األخرى
  

  بدء الرسملة

ويكون تاريخ . تبدأ المنشأة برسملة تكاليف اإلقتراض كجزء من تكلفة األصل المؤهل في تاريخ البدء ١٧

  -: كافة الشروط التاليةخ الذي تحقق فيه المنشأة للمرة األولىالبدء بالرسملة هو التاري

  ؛ على األصلالمتكبدةالنفقات   )أ (

  و؛  المتكبدةقتراض تكاليف اإل  )ب (

  .ه المقصود أو البيع قيد التنفيذستخدام الالزمة إلعداد األصل إلأنشطتها  )ج (

  

و تحويل أصول أخرى أو تتضمن النفقات على األصل المؤهل فقط النفقات التي نجم عنها دفعات نقدية أ ١٨

ت مستلمة فيما ايجري تخفيض النفقات بأية دفعات إنجاز مستلمة وهب.  تحمل فائدةإلتزامات إقتراض

  محاسبة المنح الحكومية واإلفصاح عن المساعدات" ٢٠راجع المعيار المحاسبي الدولي (يتعلق باألصل 
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 المرسملة سابقاً قتراضبما في ذلك تكاليف اإل لألصل خالل الفترة المرحلةإن متوسط القيمة ). "الحكومية

  .تمثل عادة تقديراً معقوالً للنفقات التي يطبق عليها معدل الرسملة في تلك الفترة

  

.  المقصود أو البيع أكثر من مجرد بناءه الماديستخدامتضم النشاطات الضرورية إلعداد األصل لإل ١٩

 المادي لألصل، مثل النشاطات المتعلقة بالحصول على فهي تشمل العمل التقني واإلداري قبل بدء البناء

 باألصل عندما ال يكون حتفاظالرخص قبل بدء البناء المادي لألصل، ولكن هذه النشاطات ال تشمل اإل

 المتكبدة قتراضعلى سبيل المثال، يتم رسملة تكاليف اإل. هناك إنتاج أو تطوير يغير من حالة األصل

 قتراض نشاطات تطوير األرض سائرة أثناءها، ولكن ال يتم رسملة تكاليف اإلفي الفترة التي تكون فيها

  . األرض لغايات البناء عليها طالما ال يوجد أي نشاط تطوير متعلق بذلكإقتناءالمتكبدة أثناء 

  

  تعليق الرسملة
  

نشط لألصل تعلق المنشأة رسملة تكاليف اإلقتراض خالل الفترات الممتدة التي توقف خاللها التطوير ال ٢٠

  . المؤهل

  

 خالل فترة طويلة من التوقف عن النشاطات الضرورية إلعداد األصل إقتراض تكاليف  المنشأةتكبدتقد  ٢١

 بأصول تامة جزئياً وال تكون مؤهلة للرسملة، إال أن إحتفاظ تكاليف مثل. ه المقصود أو للبيعستخدامإل

 الفترة التي تنفذ فيها األعمال التقنية واإلدارية  خاللقتراضرسملة تكاليف اإل  عنال توقف عادةالمنشأة 

 في فترة التأخير المؤقت الضرورية كجزء قتراضرسملة تكاليف اإل المنشأة الجوهرية، كما ال توقف

على سبيل المثال تستمر الرسملة خالل الفترة . ه المقصود أو للبيعستخداممن إجراءات إعداد األصل إل

 منسوب المياه خاللها إلى إعاقة بناء جسر، إذا كانت مستويات المياه العالية إرتفاعاإلضافية التي يؤدي 

  .أمر طبيعي خالل فترة اإلنشاء في ذلك اإلقليم الجغرافي
  

  توقف الرسملة
  

 عندما تستكمل بشكل جوهري كافة النشاطات الضرورية قتراض توقيف رسملة تكاليف اإلعلى المنشأة ٢٢

  . المقصود أو البيعمستخداإلعداد األصل المؤهل لإل
  

ه المقصود أو البيع عند إكتمال البناء الفعلي لألصل حتى لو كان ستخداميكون األصل عادة جاهز إل ٢٣

إذا كانت التعديالت البسيطة، مثل ديكور العقار حسب مواصفات . العمل اإلداري الروتيني سيستمر

  .ة النشاطات قد تمت فعلياًالمشتري أو المستخدم ما تزال مطلوبة فإن هذا يدل على أن كاف
  

 إكمال صنع األصل المؤهل على أجزاء كل جزء لوحدة بينما يستمر العمل على تنهي المنشأةعندما  ٢٤

كافة ل بشكل جوهري عند إكمالها قتراضرسملة تكاليف اإلف يتوقعلى المنشأة األجزاء األخرى، فإن 

  .و البيعأ ستخدامالنشاطات الضرورية إلعداد ذلك الجزء لإل
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 مثال على أصل فرادياًإ كل مبنى فيه إستخداميعتبر مجمع األعمال المؤلف من عدة مباني والذي يمكن  ٢٥
ل المؤهل ومثال األص.  بينما يستمر العمل على األجزاء األخرىستخداممؤهل كل جزء فيه قابل لإل
وي على عدة عمليات  أي جزء منه هو المصنع الذي يحتإستخدام قبل أن يتم الذي يجب أن يكون كامالً

  .صناعية تتم بشكل متتابع في أجزاء مختلفة من المصنع في نفس الموقع، مثل مصنع الفوالذ
  

  اإلفصاح
  

  - :علىتفصح على المنشأة أن  ٢٦

  و؛  المرسملة خالل الفترةقتراضف اإلبلغ تكاليم  )أ (

  . المؤهلة للرسملةقتراضمعدل الرسملة المستخدم لتحديد مبلغ تكاليف اإل  )ب (
  

  نتقاليةأحكام ا
  

 في السياسة المحاسبية؛ تقوم المنشأة بتطبيق المعيار على عندما يشكل تطبيق هذا المعيار تغييراً ٢٧
تكاليف اإلقتراض المرتبطة باألصول المؤهلة التي يكون تاريخ البدء بالنسبة لها في تاريخ النفاذ أو 

  . بعد ذلك
  

 وتقوم بتطبيق المعيار على تكاليف اإلقتراض لكن، يمكن أن تحدد المنشأة أي تاريخ قبل تاريخ النفاذ ٢٨
  .المرتبطة باألصول المؤهلة التي يكون تاريخ البدء بالنسبة لها في تاريخ النفاذ أو بعد ذلك

  

  تاريخ النفاذ
ويسمح بالتطبيق .  أو بعد ذلك٢٠٠٩ يناير ١تقوم المنشأة بتطبيق المعيار على الفترات التي تبدأ في  ٢٩

، فيجب عليها اإلفصاح عن تلك ٢٠٠٩ يناير ١منشأة بتطبيق المعيار من تاريخ قبل وإذا قامت ال. المبكر
  . الحقيقة

  

  )١٩٩٣المعدل في عام  (٢٣سحب معيار المحاسبة الدولي 
  . ١٩٩٣كما تم تعديله في عام " تكاليف اإلقتراض "٢٣يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي  ٣٠
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  الملحق
  ألخرىتعديالت على البيانات ا

  
وإذا قامت المنشأة بتطبيق    . ٢٠٠٩ يناير   ١تطبق التعديالت في هذا الملحق للفترات السنوية ابتداًء من أو بعد            

فـي  . هذا المعيار في فترة مبكرة، فإن هذا التعديالت على هذا المعيار سوف تنطبق على تلك الفترة المبكـرة         

  . ع سطر خالل النص المحذوفوتم وضع سطر أسفل النص الجديد ووضالفقرات المعدلة، 

*****  

 فـي البيانـات ذات الـصلة        ٢٠٠٧ هذا المعيار عام     تعديللقد تم دمج التعديالت الواردة في هذا الملحق عند          

  .المنشورة في هذا الكتاب
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  ٢٣موافقة المجلس على معيار المحاسبة الدولي 
  

 عضواً من أصل أربعة عشر      عضواً عشر    من قبل إحدى   ٢٣تم الموافقة على إصدار معيار المحاسبة الدولي        

وتم ذكـر   . واعترض السيد كوب والسيد دانجو والسيد جارنيت على ذلك        . في مجلس معايير المحاسبة الدولية    

  .ستنتاجاتاعتراضهم بعد أساس اإل

  سير ديفيد تويدي                 الرئيس

  ثوماس إي جونز                 نائب الرئيس

  ماري إي بارث

  جورج برونز-زهان

  أنتوني تي كوب

   دانجوفيليب

  جان انغسترسم

  روبرت بي جارنيت

  جيلبرت جيالرد

  جيمس جيه ليسنرينغ

  وارن جيه ماكريجور

  باتريشيا إل أومالي

  جون تي سميث

  تاتسومي يامادا
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  أساس اإلستنتاجات

 

 ١٣٧٩ ة معايير المحاسبة الدولية حق التأليف لمؤسسة لجن© 

  حول أساس اإلستنتاجات 
  "تكاليف اإلقتراض "٢٣معيار المحاسبة الدولي 

  
  .٢٣، معيار المحاسبة الدولي ه منجزًء، ولكنه ليس جاتستنتايرافق أساس اإل

  
  المقدمة

 

ه إسـتنتاجات  دراسات مجلس معايير المحاسبة الدولية في التوصل إلـى           ستنتاجاتيلخص أساس اإل   ١إستنتاج
وأعطـى أعـضاء    . ٢٠٠٧في عام   " تكاليف اإلقتراض  "٢٣حول مراجعة معيار المحاسبة الدولي      
  .مل أكثر من غيرهاالمجلس المختلفين أهمية لبعض العوا

  

.  نتيجة لمشروع المقاربة قصير األجل التابع للمجلـس        ٢٣كانت مراجعات معيار المحاسبة الدولي       ٢إستنتاج
ويتم عقد المشروع بشكل مشترك مع واضعي المعايير في الواليـات المتحـدة ومجلـس معـايير                 

ة إلعداد التقارير المالية     بين المعايير الدولي   ختالفاتويهدف المشروع إلى تقليل اإل    . المحاسبة المالية 
 ويمكن معالجتها    والتي يمكن حلها في وقت قصير نسبياً       عموماًومبادئ المحاسبة األمريكية المقبولة     

 بشكل أساسي على إلغـاء      ٢٣وتركز مراجعات معيار المحاسبة الدولي      . خارج المشاريع الرئيسية  
منسوبة مباشرة إلى إستمالك أو إنـشاء       واحدة من طريقتي التعامل الموجودتين لتكاليف اإلقتراض ال       

ولألسـباب المحـددة    . ويحسن تطبيق طريقة واحدة من القدرة على المقارنة       . أو إنتاج أصل مؤهل   
فهو يعتقـد   . أدناه، قرر المجلس إلغاء خيار اإلعتراف المباشر بتكاليف اإلقتراض هذه كمصروفات          

ى جانب تحقيق المقاربة من ناحية المبدأ مـع         أن هذا سيؤدي إلى تحسن في إعداد التقارير المالية إل         
  .عموماًمبادئ المحاسبة المقبولة 

  

درس المجلس السعي وراء المقاربة بشأن المتطلبات التفصيلية لرسملة تكاليف اإلقتراض المنسوبة             ٣إستنتاج
غير أن المجلس أشار في بيانات صادرة عـن      . مباشرة إلى إستمالك أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل        

راق المالية والصرف األمريكية والهيئة األوروبية إلى أن مجلس معايير المحاسبة الدولي            هيئة األو 
ومجلس معايير المحاسبة المالية يجب أن يركزا جهود مشروع المقاربة قصير األجل علـى إلغـاء               

محاسـبة   الرئيسية من ناحية المبدأ بين المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومبادئ ال            ختالفاتاإل
ولغاياتهم الخاصة، ال تعتبر المقاربة بشأن الجوانب التفـصيلية لطـرق           . عموماًاألمريكية المقبولة   

وأشار المجلس أيضا إلى انه قد تم صياغة معيار المحاسبة الـدولي            . المعالجة المحاسبية ضرورية  
ونتيجـة لـذلك، ال     . قبل بضع سنوات  " رسملة تكلفة الفائدة   "٣٤ وبيان معايير المحاسبة المالية      ٢٣

لذلك، استنتج  . يمكن اعتبار أي مجموعة من األحكام المحددة على أنها ذات جودة أعلى من األخرى             
 ٢٣نه يجب عليه عدم تمضية الوقت والموارد في دراسة جوانب معيار المحاسبة الـدولي     أالمجلس  

ال ينـاقش أسـاس     ولـذلك   .  بين الرسملة واإلعتراف المباشر كمصروف     ختياربصورة تتخطى اإل  
وتحلـل الفقـرات    .  التي لم يتطرق إليها المجلـس      ٢٣ جوانب معيار المحاسبة الدولي      ستنتاجاتاإل

 وبيان معايير المحاسبة المالية     ٢٣ بين معيار المحاسبة الدولي      ختالفات اإل ٢٦ إستنتاج-١٩ إستنتاج
٣٤.  

  

  التعديالت على النطاق
  األصول التي يتم قياسها بالقيمة العادلة 

 األصول التي   إستثناء ٢٣اقترحت مسودة العرض للتعديالت المقترحة على معيار المحاسبة الدولي           ٤إستنتاج
واعترض بعض المجاوبين علـى     . ٢٣يتم قياسها بالقيمة العادلة من نطاق معيار المحاسبة الدولي          

ة التـي    النطاق على انه تحديد لرسملة تكاليف اإلقتراض لألصول المؤهل         إستثناء، مفسرين   قتراحاإل
وأكد المجلس على قراره بعد اقتضاء رسملة تكاليف اإلقتراض المرتبطة          . يتم قياسها بالقيمة العادلة   
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ولن يتأثر قياس هذه األصول بمبلغ تكاليف اإلقتراض الذي تم          . باألصول التي تقاس بالقيمة العادلة    
سبة تكاليف اإلقتراض غيـر     لذلك، تعتبر متطلبات كيفية محا    . تكبدها خالل فترة إنشائها أو إنتاجها     
 حول معيار المحاسبة    ستنتاجات من أساس اإل   ٦٢و ٦١ ستنتاجاإلضرورية، كما تشرح ذلك فقرات      

 األصل التي تم قياسها بالقيمة العادلـة        إستثناءغير أن المجلس أشار إلى أن       ". الزراعة "٤١الدولي  
ض بنود في الربح أو الخسارة كما        ال يمنع المنشأة من عر     ٢٣من متطلبات معيار المحاسبة الدولي      

  . لو تم رسملة تكاليف اإلقتراض على هذه األصول قبل قياسها بالقيمة العادلة
  

  المخزون الذي يتم تصنيعه، أو خالفاً لذلك إنتاجه، بكميات كبيرة على أساس متكرر

من المنشأة اإلعتراف بتكاليف الفائـدة      " ٣٤بيان معايير المحاسبة المالية     " يقتضي المعيار األمريكي   ٥إستنتاج

كمصروف للمخزون الذي بالعادة تم تصنيعه أو خالفاً لذلك إنتاجه بكميات كبيرة على أساس متكرر               

 تكاليف الفائـدة    ن المنفعة المعلوماتية، من وجهة نظر مجلس معايير المحاسبة المالية، من رسملة           أل

. ا لتكاليف اإلقتراض المرتبطـة بهـذا المخـزون        إستثناءوال تقدم مسودة العرض     . ال تبرر التكلفة  

ولذلك اقترحت مسودة العرض أن تطلب من المنشأة رسملة تكاليف اإلقتراض المرتبطة بالمخزون             

 فترة كبيرة من الوقت     خذأالذي تم تصنيعه أو خالفاً لذلك إنتاجه بكميات كبيرة على أساس متكرر و            

 وقال المجاوبون أن رسملة تكاليف اإلقتراض تلك يمكن أن تشكل عبئا إدارية هاماً            . لالستعداد للبيع 

ولن تقدم معلومات للمستخدمين وستنشئ بند مقاصة بين المعايير الدولية إلعداد التقـارير الماليـة               

 .عموماًومبادئ المحاسبة األمريكية المقبولة 
  

 المخزون الذي تم تصنيعه أو خالفـاً        ٢٣س أن يستثني من نطاق معيار المحاسبة الدولي         قرر المجل  ٦إستنتاج

لذلك إنتاجه بكميات كبيرة على أساس متكرر حتى لو استغرق فترة كبيرة من الوقـت لالسـتعداد                 

ويقر المجلس بالصعوبة في تخصيص تكاليف اإلقتراض إلى المخزون الذي تم تـصنيعه أو              . للبيع

 إنتاجه بكميات كبيرة على أساس متكرر ومراقبة تكاليف اإلقتراض تلك إلـى أن يبـاع                خالفاً لذلك 

نه ينبغي أن ال يطلب من المنشأة رسملة تكاليف اإلقتراض على ذلـك             أواستنتج المجلس   . المخزون

  . المخزون ألنه من المرجح أن تتجاوز تكاليف الرسملة المنافع المحتملة
  

ر بتكاليف اإلقتراض المنسوبة مباشرة إلى إستمالك       إلغاء خيار اإلعتراف المباش   
  أو إنشاء أو إنتاج األصل المؤهل كمصروف

 بطـريقتين لمحاسـبة تكـاليف اإلقتـراض     ٢٣سمحت النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي         ٧إستنتاج

ويمكن رسملتها أو علـى نحـو       . المنسوبة مباشرة إلى إستمالك أو إنشاء أو إنتاج األصل المؤهل         

 رسملة تكاليف   ٣٤ويقتضي بيان معايير المحاسبة المالية      .  اإلعتراف بها مباشرة كمصروف    بديل،

  . اإلقتراض تلك
  

ولم يتفق العديد مـن     . اقترح المجلس في مسودة العرض إلغاء خيار اإلعتراف المباشر كمصروف          ٨إستنتاج

   -: المجلس الوارد في مسودة العرض، مبررين ذلك بما يليإقتراحالمجاوبين مع 

 .أن ال تخضع تكاليف اإلقتراض لمشروع المقاربة قصير األجليجب   )أ (
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 . لم يستكشف المجلس بما يكفي من التفصيل ماهية كال خياري المحاسبة  )ب (

 -:نأل منافع لمستخدمي البيانات المالية قتراحلم ينتج عن اإل  )ج (

 وبيان ٢٣ بين معيار المحاسبة الدولي ختالفات تطرق فقط إلى واحد من اإلقتراحاإل )١(
 .٣٤ايير المحاسبة المالية مع

إمكانية المقارنة لن تتحسن الن هيكل رأس مال المنشأة يمكن أن يؤثر على تكلفة  )٢(
 . األصل

 . يقوم بعكس تكاليف اإلقتراض عند احتساب نسب المقاربةئتمانمحللي اإل )٣(

 .  ثقيالً عبئا٢٣ًستشكل تكاليف تطبيق نموذج الرسملة في معيار المحاسبة الدولي   )د (

، المرحلة الثانية من    وتحديداً( مع طريقة المجلس حول المشاريع األخرى        قتراحلم ينسجم اإل  )  هـ (
 ). مشروع اندماج األعمال

 

استنتج المجلس أن تكاليف اإلقتراض المنسوبة مباشرة إلى إستمالك أو إنـشاء أو إنتـاج األصـل                  ٩إستنتاج

ها األصل قيد التطوير، ال بد      وخالل الفترة التي يكون في    . المؤهل تعتبر جزء من تكلفة ذلك األصل      

ويجب أن تشمل تكلفة األصل كافة التكـاليف  . من تمويل الموارد المستخدمة، وهذا التمويل له تكلفة 

 أو البيع، بما فيها التكلفة المتكبـدة فـي   ستخدامالمتكبدة بالضرورة لجعل األصل جاهزا من اجل اإل  

 المجلس أن اإلعتـراف المباشـر بتكـاليف       وبرر. تمويل النفقات كجزء من تكلفة إستمالك األصل      

  . اإلقتراض المرتبطة باألصول المؤهلة كمصروف ال يقدم تمثيال صادقا لتكلفة األصل
  

أكد المجلس أن الهدف من المشروع ليس تحقيق مقاربة تامة حول كافة جوانب محاسـبة تكـاليف                  ١٠إستنتاج

لمعايير الدولية إلعـداد التقـارير       بين ا  ختالفاتوبدال من ذلك، فانه يهدف إلى تقليل اإل       . اإلقتراض

وسيعمل .  والتي يمكن حلها في وقت قصير نسبياً       عموماًالمالية ومبادئ المحاسبة األمريكية المقبولة      

 المعالجة المحاسبية والمقاربة من حيث المبدأ مع مبادئ المحاسبة األمريكية المقبولـة             إختيارإلغاء  

ر المجلس بأن رسملة تكاليف اإلقتراض ال يحقق إمكانيـة          ويق.  على تحسين إمكانية المقارنة    عموماً

. المقارنة بين األصول التي تم تمويلها من خالل اإلقتراض وتلك التي تم تمويلها بحقـوق الملكيـة                

لكنه يحقق إمكانية المقارنة بين كافة األصول التي تم تمويلها بغير حقوق الملكية، وهذا األمر يعتبر                

  .تحسناً
  

ب اإلعتراف المباشر بتكاليف اإلقتراض المرتبطة باألصول المؤهلة كمـصروف ال           ال يعمل متطل   ١١إستنتاج

وبدال من ذلك، سيتم تعطيل إمكانية المقارنة بين األصول التـي تـم             . على تحسين إمكانية المقارنة   

وسيشمل سعر الشراء ألصل مكتمـل تـم        .  وتلك التي تم شراؤها من أطراف ثالثة       داخلياًتطويرها  

 .  ثالث تكاليف التمويل المتكبدة من قبل الطرف الثالث خالل مرحلة التطويرشراؤه من طرف
  

 إقتـراح ناقش المجاوبون على مسودة العرض بأن اقتضاء رسملة تكاليف اإلقتراض ال ينسجم مع               ١٢إستنتاج

المجلس في المرحلة الثانية من مشروع اندماج األعمال الذي يقتضي من المنشأة معالجـة تكـاليف                

تختلـف  . ويختلف المجلس مع أولئك المجـاوبين     . بطة باندماج األعمال كمصروف   اإلستمالك المرت 

تكاليف اإلستمالك حسب تعريفها في سياق اندماج األعمال عن تكاليف اإلقتراض المتكبدة في إنشاء              

 من التكلفة المتكبدة بالضرورة لجعل األصـل        جزًءوتعتبر تكاليف اإلقتراض    . أو إنتاج أصل مؤهل   

وتكاليف اإلستمالك المرتبطة باندماج األعمال هي التكـاليف المتكبـدة          .  أو البيع  دامستخجاهزا لإل 
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وهـي ليـست    . للخدمات المقدمة للمساعدة على اإلستمالك، مثل العناية الحثيثة والرسوم المهنيـة          

  . ندماج األعمالإتكاليف األصول المشتراة في 
  

ما يتعلق بالقـدرة األفـضل علـى المقارنـة          استنتج المجلس أن المنافع اإلضافية في     . ١٣ إستنتاج ١٣إستنتاج

والتحسينات في إعداد التقارير المالية وتحقيق المقاربة من حيث المبـدأ مـع مبـادئ المحاسـبة                 

ويعتبر تحقيق المقاربة مـن حيـث       .  تتجاوز أي تكاليف إضافية للتطبيق     عموماًاألمريكية المقبولة   

 حجر أساس في مذكرة التفاهم المنـشورة مـن   وماًعمالمبدأ مع مبادئ المحاسبة األمريكية المقبولة       

، وهو يعتبر   ٢٠٠٦قبل مجلس معايير المحاسبة المالية ومجلس معايير المحاسبة الدولية في فبراير            

خطوة نحو إلغاء المتطلب المفروض على المسجلين األجانب لدى هيئة األوراق المالية والرصـف              

  .عموماًادئ المحاسبة المقبولة األمريكية لمطابقة بياناتهم المالية مع مب
  

.  لمعيار إعداد التقارير الماليـة الجديـد       متثاليالحظ المجلس أن هناك تكلفة ال يمكن تجنبها في اإل          ١٤إستنتاج

وفي هذه الحالة، لم يتم إخبـار       . وبناء عليه، يدرس المجلس بحذر تكاليف ومنافع أي بيانات جديدة         

 اإلقتراض بموجب النسخة الـسابقة مـن معيـار          المجلس أن المعدين الذين اختاروا رسملة تكاليف      

نـه  أوفي رأي المجلس،    .  وجدوا أن القيام بذلك عبارة عن عب ال ضرورة له          ٢٣المحاسبة الدولي   

يتم مقاصة أي تكاليف إضافية لرسملة بند تكلفة األصل من خالل ميزة جعل كافة المنـشآت تقـوم                  

  . بمحاسبة ذلك البند بنفس الطريقة
  

   والتحولتاريخ النفاذ

وإضافة لـذلك، يمكـن أن تكـون بعـض األصـول            .  طويالً قد يستغرق تطوير أصل مؤهل وقتاً      ١٥إستنتاج

وإذا كانت المنشأة تتبع    .  قد مرت وأتمت عملية إنتاجها أو إنشائها قبل عدة سنوات          المستخدمة حالياً 

مكن أن  السياسة المحاسبية التي تنص على اإلعتراف المباشر بتكاليف اإلقتراض كمصروف، فال ي           

تتجاوز تكاليف جمع المعلومات المطلوبة لرسملتها بأثر رجعي وتعديل القيمـة المـسجلة لألصـل               

وعليه، قرر المجلس أن يقتضي التطبيق المستقبلي، وهو ما دعمه المجاوبون على            . المنافع المحتملة 

  . مسودة العرض
  

. قارنة أعلـى بـين المنـشآت      أشار المجلس إلى أن المراجعات ستؤدي إلى معلومات لها إمكانية م           ١٦إستنتاج

وعلى هذا األساس، إذا رغبت المنشأة بتطبيق المعيار المعدل من أي تاريخ قبـل تـاريخ النفـاذ،                  

  . فسيحصل مستخدمو البيانات المالية على معلومات مفيدة ويمكن مقارنتها أكثر من السابق
  

لكـن، إذا قامـت   . اريخ النفاذلذلك، يسمح للمنشأة بتطبيق المعيار المعدل من أي تاريخ محدد قبل ت           ١٧إستنتاج

المنشأة بتطبيق المعيار من تاريخ مبكر، فيجب عليها تطبيق المعيار على كافة األصـول المؤهلـة                

  . التي يكون تاريخ البدء برسملتها في ذلك التاريخ المحدد أو بعد ذلك
  

إعدادها وفقاً للمعايير   يدرك المجلس أن المعيار قد يقتضي من المنشأة مطابقة بياناتها المالية التي تم               ١٨إستنتاج

 للمحافظـة علـى     عمومـاً الدولية إلعداد التقارير المالية مع مبادئ المحاسبة األمريكية المقبولـة           

 ٢٣ مجموعة تمتثـل لمتطلبـات معيـار المحاسـبة الـدولي             –مجموعتين من معلومات الرسملة     

س بتجنب فرض الحاجة    ويرغب المجل . ٣٤ومجموعة تمتثل لمتطلبات بيان معايير المحاسبة المالية        

لذلك، وقبل تاريخ النفاذ، سـيدرس      . للمحافظة على مجموعتين من معلومات الرسملة على المنشآت       

  . المجلس ما هي اإلجراءات التي يمكن أن يتخذها لتجنب هذه النتيجة
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بيـان معـايير    و ٢٣اإلختالفات بين متطلبات معيار المحاسبة الـدولي        
  ٣٤المحاسبة المالية 

  
 ومجموعـة تمتثـل   ٢٣ الرئيسية بين معيار المحاسـبة الـدولي        ختالفاتفقرات التالية اإل  تلخص ال  ١٩إستنتاج

  .٣٤لمتطلبات بيان معايير المحاسبة المالية 
  

  تعريف تكاليف اإلقتراض
في حين يـستخدم بيـان معـايير        " تكاليف اإلقتراض " مصطلح   ٢٣يستخدم معيار المحاسبة الدولي      ٢٠إستنتاج

 أوسع في معيـار     تعريفاً" تكاليف اإلقتراض "وتعكس  ". ف الفائدة تكالي" مصطلح   ٣٤المحاسبة المالية   

  -:، والذي يشمل الفائدة والتكاليف األخرى، مثل٢٣المحاسبة الدولي 

 الصرف الناشئة عن إقتراضات العملة األجنبية بالحد الذي تعتبر فيه تعديال علـى              إختالفات  )أ (
  تكاليف الفائدة؛ و 

 . فيما يتعلق بترتيبات اإلقتراضإطفاء التكاليف الثانوية المتكبدة   )ب (

  
الناتجة من  (  أن المكاسب والخسائر المشتقة       الطارئةفريق مهام القضايا     ل ٩-٩٩تستنج القضية رقم     ٢١إستنتاج

 من تكلفة الفائدة التي تـم  جزًءتعتبر ) الجزء الفاعل من األداة المشتقة المؤهلة كتحوط للقيمة العادلة  

  .  إلى المكاسب والخسائر المشتقة٢٣ولي وال يتطرق معيار المحاسبة الد. رسملتها
  

 تعريف األصل المؤهل
  

   -: الرئيسية هي ما يليختالفاتعن اإل ٢٢إستنتاج

نه أصل يستغرق فترة طويلة لجعله      أ األصل المؤهل على     ٢٣يعرف معيار المحاسبة الدولي       )أ (
  مـصطلح  ٣٤وال يستخدم بيان معايير المحاسبة المالية       .  أو البيع  ستخدام من اجل اإل   جاهزاً

  ". طويلة"

.  من نطاقه األصول المؤهلة التي تقاس بالقيمة العادلـة         ٢٣يستثني معيار المحاسبة الدولي       )ب (
 . إلى األصول التي تقاس بالقيمة العادلة٣٤وال يتطرق بيان معايير المحاسبة المالية 

 في الجهات المـستثمر     ستثمارات كأصول مؤهلة اإل   ٣٤يشمل بيان معايير المحاسبة المالية        )ج (
وال . • طريقة حقوق الملكية كأصول مؤهلة، في بعض الحـاالت         إستخدامها التي تحاسب ب   في

 . ٢٣ أصوال مؤهلة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ستثماراتتعتبر هذه اإل

 برسملة تكاليف الفائدة على األصـول المـشتراة         ٣٤ال يسمح بيان معايير المحاسبة المالية         )د (
وال يتطـرق   . ن قبل المتبرع أو المانح في بعض الحـاالت        عبر الهدايا أو المنح المحددة م     

  .  إلى هذه األصول٢٣معيار المحاسبة الدولي 

  
  القياس 

  -:جل الحصول على أصول مؤهلةأ من  تحديداًعندما تقترض المنشأة أمواالً ٢٣إستنتاج

 من المنشأة رسملة تكاليف اإلقتراض المتكبدة على ذلك         ٢٣يقتضي معيار المحاسبة الدولي       )أ (
 معدل لـذلك    إستخدامنه يمكن للمنشأة    أ ٣٤وينص بيان معايير المحاسبة المالية      . ضاإلقترا

  . اإلقتراض

                                                           
في حين يوجد للجهات المستثمر فيها نشاط قيد العمل ضرورية لبدء عملياتها الرئيسية المخطط لها شريطة أن تشمل نشاطات   •

  . مستثمر فيها استخدام األموال إلستمالك األصول المؤهلة لعملياتهاالجهات ال
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 سـتثمار  أي دخل  مكتسب علـى اإل       إقتطاع من المنشأة    ٢٣يقتضي معيار المحاسبة الدولي       )ب (
وال يسمح بيان   . المؤقت لإلقتراضات الفعلية من مبلغ تكاليف اإلقتراض الذي سيتم رسملته         

، ما لم تكن هناك إقتراضات معفاة محددة        قتطاع بهذا اإل  عموماً ٣٤اسبة المالية   معايير المح 
 . من الضريبة

  
 تقديرها في تحديد معدل الرسملة الذي       إستخدام من المنشاة    ٣٤يقتضي بيان معايير المحاسبة المالية       ٢٤إستنتاج

 لتلبية الغاية    وتختار المنشأة اإلقتراضات التي تعتبرها مالئمة      –سيطبق على النفقات على األصول      

وعندما تقترض المنشأة   . من رسملة تكاليف الفائدة المتكبدة والتي كان من الممكن خالفاً لذلك تجنبها           

 نوعا من   ٢٣بشكل عام أمواال وتستخدمها للحصول على أصل مؤهل، يتيح معيار المحاسبة الدولي             

افة اإلقتراضات غير المسددة     ك إستخدامالمرونة في تحديد معدل الرسملة، لكنه يقتضي من المنشأة          

  . جل الحصول على أصل مؤهلأ من عدا تلك المعمولة تحديداً
  

  متطلبات اإلفصاح
 اإلفصاح عن معدل الرسملة المستخدم لتحديـد مبلـغ تكـاليف            ٢٣يقتضي معيار المحاسبة الدولي      ٢٥إستنتاج

  .فصاح هذا اإل٣٤وال يقتضي بيان معايير المحاسبة المالية . اإلقتراض المؤهلة للرسملة
  

 اإلفصاح عن المبلغ اإلجمالي لتكلفة الفائدة المتكبدة خالل         ٣٤يقتضي بيان معايير المحاسبة المالية       ٢٦إستنتاج

ويقتـضي معيـار    . الفترة، بما في ذلك المبلغ الذي تم رسملته والمبلغ المعترف بـه كمـصروف             

.  الفتـرة   اإلفصاح فقط عن مبلغ تكاليف اإلقتراض الذي تم رسـملته خـالل            ٢٣المحاسبة الدولي   

  .اإلفصاح عن تكاليف التمويل للفترة" عرض البيانات المالية "١ويقتضي معيار المحاسبة الدولي 
  

  "عقود اإلنشاء "١١التعديالت الالحقة على معيار المحاسبة الدولي 
 

التكاليف التـي يمكـن أن      " على أن    ١١ من معيار المحاسبة الدولي      ١٨تنص الفقرة   . ٢٧ إستنتاج ٢٧إستنتاج

 ويمكن تخصيصها إلى عقود محددة أيضا تشمل تكـاليف اإلقتـراض            عموماًاط العقد   تنسب إلى نش  

 تكـاليف  "٢٣عندما يتبنى المتعاقد المعالجة البديلة المسموح بها فـي معيـار المحاسـبة الـدولي                

 في هذه الفقرة ألنها غير      ٢٣وقرر المجلس حذف اإلشارة إلى معيار المحاسبة الدولي         ". اإلقتراض

وبدال من ذلك، فإنها مسألة     .  تعتبر نسبة تكاليف اإلقتراض إلى العقود مسألة رسملة        وال. ضرورية

ويؤثر شمل تكاليف اإلقتراض في تكاليف العقـود علـى عـرض تكـاليف              . تحديد لتكاليف العقد  

وهي ال تؤثر على اإلعتراف بتكاليف اإلقتراض كما هو محدد في          . اإلقتراض في الربح أو الخسارة    

  .٢٣بة الدولي معيار المحاس
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  أساس اإلستنتاجات
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  ٢٣رضة على معيار المحاسبة الدولي ااآلراء المع
 

  جارنيت. بي. كوب وفيليبي دانجو وروبرت. بي. اعتراض أنثوني

سيؤدي قرار المجلس باقتضاء رسملة تكاليف اإلقتراض المرتبطة باألصول المؤهلة إلى تغيير               ١آراء

حاليا المعالجة التحليلية لإلعتراف بتكاليف     هام في محاسبة العديد من الجهات المعدة التي تطبق          

ويعتقد السادة كوب ودانجو وجارنيت أن هذا التغيير سيقتـضي تحديـد            . اإلقتراض كمصروف 

ومـن المـرجح أن     . عمليات قياس مرهقة ومراقبة التكاليف التي تم رسملتها خالل فترة طويلة          

  . وتكاليف تدقيق متزايدة ضخماًيشمل هذا عمل محاسبياً

لم يدعم مستخدمو البيانات المالية الذين جاوبوا على مسودة االعتراض التغيير ألنهم يرون انـه                  ٢ءآرا

ال يوجد أي فائدة معلوماتية في نموذج يقوم على رسـملة التكـاليف، عـدا رسـملة التكلفـة                   

 إضافة لذلك، يعتقد السادة كوب ودانجو وجارنيـت أن        . ستثماراالقتصادية الفعلية ارأس مال اإل    

 يقتضي رسملة تكاليف اإلقتراض يجب أن يناقش بشكل أكثر ما هي األصول التي تكون               معياراً

  . مؤهلة بغرض رسملة أي تكاليف إقتراض

نتيجة لذلك، اعترض السادة كوب ودانجو وجارنيت الن تكاليف هذا التغيير بالتحديد، من وجهة                 ٣آراء

  .ستخدمين المنافع العائدة على المنظرهم، ستتجاوز كثيراً

إضافة لذلك، سيحقق متطلب رسملة تكاليف اإلقتراض فقط مقاربة محدودة مع مبادئ المحاسبة                ٤آراء

. خـتالف  التي يمكن أن تؤدي إلى مبالغ مرسملة شديدة اإل         ختالفات ستبقى اإل  – عموماًالمقبولة  

ية المساهمين  عالوة على ذلك، تملك المنشآت التي يتعين عليها مطابقة صافي الدخل وحقوق ملك            

 خيار رسملة تكاليف اإلقتراض وبالتالي يمكن أن        عموماًمع مبادئ المحاسبة األمريكية المقبولة      
تعترف بالمبالغ التي يمكن مقارنتها مع تلك التي تم اإلعتراف بهـا وفقـاً لمبـادئ المحاسـبة                  

  .ا بشكل جوهري عنهاإختالف، بالرغم من احتمالية عموماًاألمريكية المقبولة 

تنص مذكرة التفاهم التي نشرت من قبل مجلس معايير المحاسـبة الماليـة ومجلـس معـايير                    ٥آراء
 بين المعيارين اللذان يحتـاج كالهمـا إلـى          ختالفاتالمحاسبة المالية على أن محاولة إلغاء اإل      

ويدعم السادة كوب ودانجو وجارنيت برنـامج       .  األمثل للموارد  ستخدامتحسين كبير ليس هو اإل    

وهـم  .  المقاربة، لكن فقط إذا نجم عنه معايير ذات جودة أعلى وإعداد تقارير مالية محسن       عمل

 ٣٤ وبيـان معـايير المحاسـبة الماليـة         ٢٣يساندون الرأي القائل بأن معيار المحاسبة الدولي        

  . يحتاجان إلى تحسن جوهري ويجب عدم التطرق إليهما كجزء من المقاربة قصير األجل
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   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية© ١٣٨٦

  الملحق
  الت على أساس اإلستنتاجات حول البيانات األخرى التعدي

  
يحتوي هذا الملحق على التعديالت على أساس اإلستنتاجات حول البيانات األخرى الضرورية لضمان التناسق              

  . ٢٣مع معيار المحاسبة الدولي 

*****  

 فـي   ٢٠٠٧ي عـام     ف ٣٢تم تضمين التعديالت الواردة في هذا الملحق عندما أصدر معيار المحاسبة الدولي             

 وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدوليـة       ١نص أساس اإلستنتاجات من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية        

  .١٢ و١إلعداد التقارير المالية
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  التعديالت على اإلرشاد الخاص بالبيانات األخرى
  

وإذا قامت المنشأة بتطبيق    . ٢٠٠٩ يناير   ١تطبق التعديالت في هذا الملحق للفترات السنوية ابتداء من أو بعد            

فـي  . هذا المعيار في فترة مبكرة، فان هذا التعديالت على هذا المعيار سوف تنطبق على تلك الفترة المبكـرة         

  . وتم وضع سطر أسفل النص الجديد ووضع سطر خالل النص المحذوفالفقرات المعدلة، 

  
*****  

  
 تم تطبيقها عـى     ٢٠٠٧ الصادر في عام     ٢٣ن معيار المحاسبة الدولي     إن التعديالت الواردة في هذا الملحق م      

 واألمثلـة التوضـيحية     ٨ ومعيار المحاسبة الـدولي      ١إرشادات التنفيذ للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية      

  .المرفقة بتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
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  جدول التوافق
  

 مـع النـسخة     ٢٣جدول كيفية توافق محتويات النسخة التي تم إلغاؤها من معيار المحاسبة الدولي             يبين هذا ال  
وتم معاملة الفقرات على أنها متوافقة إذا كانت تعالج وبشكل واسـع            . ٢٣المعدلة من معيار المحاسبة الدولي      

  .  اإلرشاداتإختالفنفس المسألة بالرغم من 
  

الفقرات المستبدلة في 
  ٢٣معيار 

الفقرات المعدلة من 
  ٢٣معيار 

الفقرات المستبدلة   
  ٢٣في معيار 

الفقرات المعدلة من 
  ٢٣معيار 

  ١٥  ١٨    ١  الموضوعات
١٦  ١٩    ٢  ١  
  ١٧  ٢٠    ال يوجد  ٢
١٨  ٢١    ٣  ٣  
١٩  ٢٢    ٥  ٤  
٢٠  ٢٣    ٦  ٥  
٢١  ٢٤    ٧  ٦  
  ٢٢  ٢٥    ال يوجد  ٧
  ٢٣  ٢٦    ال يوجد  ٨
  ٢٤  ٢٧    ال يوجد  ٩
٢٥  ٢٨    ٨  ١٠  
  ٢٦  ٢٩    ال يوجد  ١١
  ال يوجد  ٣٠    ٩  ١٢
  ال يوجد  ٣١    ١٠  ١٣
  ٤  ال يوجد    ١١  ١٤
  ٢٨، ٢٧  ال يوجد    ١٢  ١٥
  ٢٩  ال يوجد    ١٣  ١٦
  ٣٠  ال يوجد    ١٤  ١٧
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   ٢٤ الدولي ةمعيار المحاسب
 
  

   عن األطراف ذات العالقةاتاإلفصاح
  
 

 يناير ١٧المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة حتى تاريخ تتضمن هذه النسخة التعديالت الناشئة 

٢٠٠٨.  

  
ايير المحاسبة  من قبل لجنة مع"اإلفصاحات عن األطراف ذات العالقة" ٢٤ معيار المحاسبة الدولي إصدارتم 

  . ١٩٩٤، وُأعيدت صياغته في العام ١٩٨٤الدولية في يوليو 

  
، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية بأن يستمر العمل بكافة المعايير والتفسيرات الصادرة ٢٠٠١وفي إبريل 

  . وحتى يتم تعديلها أو سحبها/ بموجب الدساتير السابقة ما لم

  
  . تعديله بعد ٢٤معيار المحاسبة الدولي ، أصدر المجلس ٢٠٠٣وفي ديسمبر 

  
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية من خالل ٢٤ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي 

  -:التالية

  

 "األرباح والخسائر اإلكتوارية وخطط المجموعة واإلفصاحات" ١٩يل على معيار المحاسبة الدولي التعد •

 )٢٠٠٤بر الصادر في ديسم(

 ).٢٠٠٧كما هو معدل في سبتمبر " ( عرض البيانات المالية " ١معيار المحاسبة الدولي  •
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  المحتويات
 الفقرات

  ١٣-١دمةمق                  المقدمة

   ٢٤ الدولي بةمعيار المحاس

   عن األطراف ذات العالقةاتاإلفصاح

  ١  الهدف 

  ٤- ٢                                                                      النطــاق

  ٨- ٥  الهدف من إفصاح األطراف ذات العالقة

  ١١- ٩  تعاريـف

  ٢٢-١٢   اإلفصـاح

  أ٢٣-٢٣  النفاذتاريـخ 

   ٢٤   )١٩٩٤ صياغتهالمعاد  ( ٢٤سحب معيار المحاسبة الدولي 

  :الملحق

  ٣٠التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

  ٢٤لي مصادقة المجلس على معيار المحاسبة الدو

   اتستنتاجأساس اإل
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.  والملحـق  ٢٤-١ مبين في الفقـرة      " عن األطراف ذات العالقة    اتاإلفصاح" ٢٤إن معيار المحاسبة الدولي     

تتساوى جميع الفقرات في التأثير ولكنها تأخذ شكل المعايير الخاص بلجنة معايير المحاسبة الدوليـة عنـدما                 

مقدمـة  " في سياق الهدف منه ٢٤ب أن ُيقرأ معيار المحاسبة الدولي   يج. تبناها مجلس معايير المحاسبة الدولية    

معيار المحاسبة الدولي   . "إطار تحضير البيانات المالية وعرضها    " و "إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     

ـ  ختيارقدم أساساً إل   ي "ء المحاسبية، التغير في التقديرات المحاسبية واألخطا      السياسات" ٨ ق الـسياسات    وتطبي

  .المحاسبية في غياب اإلرشاد الواضح
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  مقدمةال
محل معيـار المحاسـبة     "  األطراف ذات العالقة    عن اتاإلفصاح" ٢٤يحل معيار المحاسبة الدولي        ١مقدمة 

وينبغـي تطبيقـه    ) ١٩٩٤المعاد صياغته عام     (" األطراف ذات العالقة    عن إفصاحات" ٢٤الدولي  
  .ويفضل التطبيق المبكر.  أو بعد ذلك التاريخ٢٠٠٥ يناير ١في للفترات السنوية التي تبدأ 

 المنقح هذا كجزء من مـشروعه       ٢٤وضع مجلس معايير المحاسبة الدولية معيار المحاسبة الدولي            ٢مقدمة 
وقد تـم تنفيـذ المـشروع فـي ضـوء           . المتعلق بإدخال التحسينات على معايير المحاسبة الدولية      

التي أثيرت من قبل  منظمي أسواق األوراق المالية والمحاسـبين المهنيـين             التساؤالت واإلنتقادات   
وتمثلت أهداف المشروع فـي تقليـل أو إلغـاء          . وغيرهم من الجهات المهتمة فيما يتعلق بالمعايير      

البدائل والنصوص غير الالزمة والتناقضات الواردة في المعايير والتطـرق إلـى بعـض قـضايا       
 .نات أخرىالمقاربة والقيام بتحسي

 في تـوفير اإلرشـادات      ٢٤ يتلخص الهدف الرئيسي للمجلس فيما يتعلق بمعيار المحاسبة الدولي             ٣مقدمة 
وقـد تـم    . اإلضافية والوضوح في نطاق المعيار والتعريفات واإلفصاحات لألطراف ذات العالقة         

تـوي اإلفـصاحات    تعديل صياغة هدف المعيار لتوضيح أن البيانات المالية للمنشأة ينبغـي أن تح            
الالزمة لجذب اإلنتباه نحو إمكانية أن يكون المركز المالي والربح أو الخسارة قـد تـأثر بوجـود                  

ولم يقم المجلس بإعادة دراسة المنهج      . األطراف ذات العالقة وبالمعامالت واألرصدة المعلقة لديهم      
 .٢٤لدولي األساسي إلفصاحات األطراف ذات العالقة الوارد في معيار المحاسبة ا

  التغييرات األساسية 

 .٢٤فيما يلي أدناه التغييرات الرئيسية عن النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي    ٤مقدمة 

  نطاق ال

 .يقتضي المعيار اإلفصاح عن تعويض موظفي اإلدارة الرئيسية   ٥مقدمة 

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية،       تندرج المنشآت التي تتم إدارتها من قبل الدولة ضمن نطاق             ٦مقدمة  
أي أن تلك المنشآت التي تركز على جني األرباح ال يتم إعفاؤها من اإلفصاح عن المعامالت مـع                  

 . المنشآت األخرى التي تتم إدارتها من قبل الدولة

  الهدف من إفصاحات األطراف ذات العالقة

ذات العالقة بين األطراف ذات العالقة ألن        مالت واإلفصاحات   تم إلغاء المناقشات حول تسعير المعا       ٧مقدمة  
 . المعيار ال ينطبق على قياس معامالت األطراف ذات العالقة

  التعريفات

 -:من خالل إضافة ما يلي" الطرف ذي العالقة"  تم توسيع تعريف ٨مقدمة 

 ؛األطراف التي تمارس سيطرة مشتركة على المنشأة •

 ؛ وتكون فيها المنشأة مشاركةالمشاريع المشتركة التي  •



   ٢٤ معيار المحاسبة الدولي

١٣٩٣  لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة  حق التأليف ل©

خطط منافع ما بعد التوظيف لتحقيق منفعة معينة لموظفي منشأة ما، أو منشأة تكـون طـرف ذو                   •
 . عالقة بتلك المنشأة

  

ويوضح أن المدراء غير التنفيـذيين      " لألعضاء المقربين في العائلة من فرد ما       "تعريفاً يضيف المعيار     ٩مقدمة  
 .الرئيسيةهم موظفون في اإلدارة 

  يوضح المعيار أن الطرفين المشاركين في المشروع المشترك ليـسا طرفـان ذوي عالقـة ألنهـم                    ١٠مقدمة
 .يشتركون في السيطرة المشتركة على المشروع المشترك

  اإلفصاح 

 -: يوضح المعيار باإلضافة إلى ذلك متطلبات اإلفصاح عما يلي١١مقدمة

القة إلى جانب الشروط والبنود الخاصة بها بما في ذلـك           األرصدة المعلقة لدى األطراف ذات الع      •
 .ما إذا كانت مضمونة، وطبيعة المقابل الذي سيتم تقديمه في التسوية

 .تفاصيل حول أية ضمانات مقدمة أو مستلمة •

 .مخصصات الديون المشكوك فيها •

 .تسوية اإللتزامات نيابة عن المنشأة أو من قبل المنشأة نيابة عن جهة أخرى •

  يوضح المعيار أن المنشأة تفصح عن أن البنود الخاصة بمعامالت الطرف ذي العالقة هـي مرادفـة                   ١٢مةمقد
 .لتلك التي تسود في المعامالت على أساس تجاري فقط إذا كان يمكن إثبات هذه البنود

 -:  تتضمن اإلفصاحات الجديدة األخرى المطلوبة ما يلي١٣مقدمة

ولم يعد اإلفصاح عن نسب     . لقة فيما يتعلق باألطراف ذات العالقة     مبالغ المعامالت واألرصدة المع    •
 .كافياً أمراًمن المعامالت واألرصدة المعلقة 

المصروف المعترف به خالل الفترة فيما يتعلق بالديون المعدومة أو المشكوك فيها المستحقة من               •
 .األطراف ذات العالقة

قبض من، األطراف ذات العالقة في فئات مختلفة        تصنيف المبالغ مستحقة الدفع إلى، أو مستحقة ال        •
 .من األطراف ذات العالقة

، الطرف المسيطر األساسي، وإذا لم يقم أي مـن          مختلفاً الشركة األم للمنشأة، وفي حال كان        إسم •
 ثاني أكبر شركة أم تقوم      إسمهذين الطرفين بوضع البيانات المالية المتوفرة لإلستخدام العام، فإن          

 .مطلوباًبذلك يكون 
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   ٢٤ الدولي ةمعيار المحاسب

   عن األطراف ذات العالقةاتاإلفصاح

  الهدف

إن الهدف من هذا المعيار هو ضمان أن تحتوي البيانات المالية للمنشأة على اإلفصاحات الالزمة لجـذب      ١
ت اإلنتباه نحو إمكانية أن يكون مركزها المالي وأرباحها أو خسائرها قد تـأثرت بوجـود األطـراف ذا                 

 .العالقة وبالمعامالت واألرصدة المعلقة لدى هذه الجهات

  النطاق 

 -:يتم تطبيق هذا المعيار في ٢

 تحديد عالقات ومعامالت الطرف ذو العالقة؛  )أ (

 تحديد األرصدة المعلقة بين المنشأة واألطراف ذات العالقة الخاصة بها؛  )ب (

 ؛ ومطلوباً) ب(و) أ(تحديد الظروف التي يكون فيها اإلفصاح عن البنود في النقطتين   )ج (

 .تحديد اإلفصاحات التي ينبغي القيام بها حول تلك البنود  ) د (

يقتضي المعيار اإلفصاح عن المعامالت واألرصدة المعلقة الخاصة بالمنـشأة فـي البيانـات الماليـة                 ٣
 لمعيار  وفقاًالمنفصلة الخاصة بالشركة األم أو المشارك في المشروع المشترك أو المستثمر المعروضة             

 ". البيانات المالية الموحدة والمنفصلة "٢٧محاسبة الدولي ال

يتم اإلفصاح عن المعامالت واألرصدة المعلقة الخاصة باألطراف ذات العالقة مع المنشآت األخرى فـي      ٤
ويتم إلغاء المعامالت واألرصدة المعلقة الخاصة باألطراف ذات        . مجموعة ما في البيانات المالية للمنشأة     

 .المجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعةالعالقة ضمن 

  الهدف من إفصاح األطراف ذات العالقة

إن المعامالت بين األطراف ذوي العالقة خاصية طبيعية للتجارة األعمال، على سبيل المثال، كثيراً ما  ٥
في هذه  –الزميلةلمشاريع اتقوم المنشآت بإتمام أجزاء منفصلة من نشاطاتها من خالل المنشآت التابعة أو 

من خالل وجود الرقابة، الرقابة  التشغيلية للمنشأة المستثمر بها الظروف، يكون للشركة التأثير السياسات
  .المشتركة أو التأثير الهام

. يكون لها تأثير على الربح أوالخسارة والوضع المالي للمنشأةإن المعامالت بين األطراف ذوي العالقة  ٦
مثال ذلك، قد تقوم شركة .  ال تدخل المنشأة بعمليات ال تتعلق باألطراف أصحاب العالقةمن الممكن ان

ببيع جزء كبير من إنتاجها إلى الشركة األم بالتكلفة ألنها قد ال تجد عميل بديل إذا لم تشتري الشركة األم 
كما لو تمت بين األطراف ال تتم المعامالت بين األطراف ذات العالقة بنفس المبالغ  أيضاً. هذه المنتجات

 .غير ذات العالقة
  

بالعالقات مع األطراف ذات العالقة حتى لو لم تحدث للمشروع  والمركز المالي الربح والخسارةتأثر يقد  ٧
معد المشروع فمجرد وجود العالقة قد يكون كاف للتأثير على عمليات . معامالت مع هذه األطراف
ل المثال، قد تقوم منشاة تابعة بإنهاء العالقات مع شريك تجاري على سبي. التقرير مع األطراف األخرى
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وأحياناً قد . عند تملك المنشأة األم لمنشأة تابعة زميلة تعمل في نفس المجال التجاري للشريك السابق
يمتنع أحد األطراف عن العمل بسبب التأثير الهام لطرف أخر، على سبيل المثال، قد تصدر تعليمات 

 . نشغال بأنشطة البحث والتطويرإل من قبل المنشأة األم بعدم المنشأة تابعة

لهذه األسباب، العلم بعمليات األطراف ذات العالقة، الموازنة بشكل واضح والعالقات الشخصية من  ٨
الممكن ان تؤثر على التقييم ألغراض الضريبة لعمليات المنشأة بواسطة معدي البيانات المالية، متضمنة 

  .ض األخطار في مراحل دوران المنشأةالتقييم ألغرا
  

  تعاريف

 -:تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها ٩

  -:لطرف ذو عالقة بالمنشأة إذا كان يعتبر اطرف ذو عالقة
  

  - :سواءاً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خالل وسيط واحد أو أكثر  )أ (

ويشمل (ة عليه أو يقعان تحت سيطرة مشتركة يسيطر على المنشأة أو تسيطر المنشأ )١(
  ؛)هذا الشركات األم والشركات التابعة والشركات التابعة الزميلة

  عليها؛  أوهاماً تأثيراًلديه مصلحة في المنشأة تمنحه  )٢(

  يمارس سيطرة مشتركة على المنشأة؛   )٣(

 بة عنمحاسال" ٢٨كما هو محدد في معيار المحاسبة الدولي (عبارة عن شركة زميلة   )ب (
 ؛)" الزميلةالمنشآتاإلستثمارات في 

 " ٣١ معيار المحاسبة الدولي أنظر( عبارة عن مشروع مشترك تكون المنشأة مشاركة فيه   )ج (
 ؛")الحصص في المشاريع المشتركة

 واحد من موظفي اإلدارة الرئيسية في المنشأة أو شركتها األم؛  )د (

 ؛ )د(أو ) أ(بند عضواً قريباً في عائلة أي فرد مشار إليه في ال) ـه(

منشأة مسيطر عليها، أو مسيطر عليها بشكل مشترك، أو يمارس عليها تأثير هام من قبل أي   )و (
، أو يملك حقوق تصويت هامة في تلك المنشأة، سواء )ه(أو ) د(فرد مشار إليه في البند 

 بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ أو 

ي المنشأة، أو أي منشأة تكون طرفاً ذو        عبارة عن خطة منافع ما بعد التوظيف لمصلحة موظف          )ز (
 .عالقة بالمنشأة

 تحويل موارد أو التزامات بين أطراف ذات عالقة بغض النظر عن كونها معاملة طرف ذو عالقة
  .مسعرة أم ال

 هم أفراد العائلة الذين يتوقع منهم أن يؤثروا على أو أن يتأثروا بذلك أعضاء عائلة الفرد المقربين
  -:ومنهم. التهم مع المنشأةالفرد في تعام

 ؛الشريك المحلي للفرد وأبنائه  )أ (

 ؛ وأبناء الشريك المحلي للفرد   )ب (
 .األشخاص الذين يعيلهم الفرد أو شريكه المحلي  )ج (
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منافع " ١٩كما هي محددة في معيار المحاسبة الدولي ( يشمل كافة منافع الموظفين التعويض
 ٢بق عليها المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  بما في ذلك منافع الموظفين التي ينط)"الموظفين

ومنافع الموظفين عبارة عن جميع أشكال المقابل المدفوع مقابل الخدمات ".  الدفع على أساس األسهم"
كما يشمل المقابل المدفوع بالنيابة عن الشركة األم للمنشأة فيما يتعلق . التي يتم تقديمها للمنشأة

   -:ويضيتضمن التع. بالمنشأة

منافع الموظفين قصيرة األجل، مثل األجور والرواتب ومساهمات الضمان اإلجتماعي،   )أ (
واإلجازة السنوية مدفوعة الراتب واإلجازة المرضية مدفوعة الراتب، والمشاركة في األرباح 

، والمنافع غير النقدية ) من نهاية الفترةشهراً ١٢ت الدفع خالل إستحقفي حال (والمكافآت 
الممنوحة ) اية الطبية والسكن والسيارات والسلع أو الخدمات المجانية أو المدعومةكالعن(

  للموظفين الحاليين؛

منافع ما بعد التوظيف مثل معاشات التقاعد ومنافع التقاعد األخرى، والتأمين على الحياة بعد   )ب (
  التوظيف والعناية الطبية ما بعد التوظيف؛

 بما في ذلك منافع إجازات العمل طويلة المدة أو إجازات منافع التوظيف األخرى طويلة األجل،  )ج (
اإلستراحة، أو منافع الخدمة الطويلة، ومنافع العجز طويل األجل، وفي حال لم تستحق الدفع 

 بعد نهاية الفترة، المشاركة في األرباح والمكافآت والتعويضات شهراً ١٢بشكل كامل خالل 
  المؤجلة؛  

  ومنافع نهاية الخدمة؛  )د (

 .الدفع على أساس األسهم) هـ(

 سواء بموجب تشريع أو المشروعقدرة على توجيه السياسات المالية والتشغيلية إلدارة ال تحكمال
  .إتفاق

  . لتبادل الرقابة بما في ذلك األنشطة اإلقتصادية تعاقديإتفاق الرقابة المشتركة

حملون المـسؤولية فيمـا يتعلـق      أولئك األشخاص الذين يملكون السلطة ويت      رئيسيونالدارة  اإلموظفو  
 أي مـدير   بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك          ومراقبتها، ا وإدارته المنشأةنشطة  ألبالتخطيط  

  .  تلك المنشأةفي ) سواء تنفيذي أو غير ذلك(
  

 المشاركة في قرارات المشروع الخاصة بالسياسات المالية القدرة على )لغرض هذا المعيار(تأثير هام 
خالل المشاركة   منيمكن ممارسة التأثير الهام بعدة طرق. التشغيلية وليس التحكم في تلك السياساتو

   .إتفاقفي الملكية أو بموجب تشريع أو 
  

هتمام بجوهر العالقة وليس فقط شكلها إلعند النظر في عالقة كل طرف ذو عالقة محتمل، يتم إبداء ا ١٠
  .  القانوني

 - :بر األطراف التالية ضمن األطراف ذات العالقةبموجب هذا المعيار، ال تعت ١١

 هإال أن(أعاله، ) ه(و) د (٣شركتان، لمجرد أن لهما مدير مشترك، رغم ما ورد في الفقرتين   )أ (
 على التأثير على سياسات  إمكانية أن يكون المدير قادراًعتبارإلخذ في امن الضروري األ

 .)حتمالإلالشركتين في تعامالتهما المتبادلة وتقييم هذا ا

  . يشتكرون في الرقابة المشتركة أكثر من المشروع المشتركنهممشروعين صغيرين أل   )ب(

  ، الممولون)١()    ج(
  ،ات العمالإتحاد )٢(  
  و ،مؤسسات المنافع العامة )٣(  
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  .اإلدارات الحكومية و وكاالتها )٤(

 يمكن أنهمبرغم (فقط وذلك في مجال تعامالتها العادية مع المشروع وبموجب تلك التعامالت 
   و؛)أن يحددوا حرية عمل المشروع أو يشاركوا في عملية صنع قراراتها

قوم المشروع بحجم تعامل كبير معه ي، موزع، أو وكيل عام إمتيازمورد، صاحب  عميل،  )د (
  .قتصادي الناتج عن ذلكإلعتماد اإلبفضل ا

  اإلفصاح

 التابعة بغض النظر عما إذا كان هناك معامالت يتم اإلفصاح عن العالقات بين الشركات األم والشركات ١٢

، الطرف مختلفاً الشركة األم، وفي حال كان إسموتفصح المنشأة عن . بين تلك الجهات ذات العالقة

إذا لم تقم كل من الشركة األم للمنشأة أو الطرف المسيطر األساسي بوضع البيانات . المسيطر األساسي

 . ثاني أكبر شركة أم تقوم بذلكإسمام، يتم اإلفصاح عن المالية المتوفرة لإلستخدام الع

لتمكين مستخدمي البيانات المالية من تشكيل وجهة نظر حول آثار عالقات األطراف ذات العالقة على  ١٣

المنشأة، من المالئم اإلفصاح عن عالقة الطرف ذي العالقة عندما تتواجد السيطرة، بغض النظر عما إذا 

 . األطراف ذات العالقةكان هناك معامالت بين

يرد تحديد عالقات األطراف ذات العالقة بين الشركات األم والشركات التابعة إلى جانب متطلبات  ١٤
 التي تقتضي إدراج ووصف مالئمين ٣١ و٢٨ و٢٧اإلفصاح الواردة في معايير المحاسبة الدولية 

 .شتركلإلستثمارات الهامة في الشركات التابعة والشركات الزميلة والمنشآت المسيطر عليها بشكل م

عندما ال تقوم الشركة األم للمنشأة أو الطرف المسيطر األساسي بوضع البيانات المالية المتوفرة  ١٥
وتكون ثاني أكبر شركة .   ثاني أكبر شركة أم تقوم بذلكإسملإلستخدام العام، تقوم المنشأة باإلفصاح عن 

وم بوضع البيانات المالية الموحدة أم هي أول شركة أم في المجموعة تسبق الشركة األم المباشرة التي تق
 .ستخدام العامإلالمتوفرة ل

 -:تفصح المنشأة عن تعويض موظفي اإلدارة الرئيسية باإلجمال ولكل من الفئات التالية ١٦

 ؛منافع الموظفين قصيرة األجل  )أ (

 منافع ما بعد التوظيف؛  )ب (

 ل األخرى؛المنافع طويلة األج  )ج (

 و منافع نهاية الخدمة؛  )د (

 .أساس األسهمالدفع على )    هـ(

إذا كانت هناك معامالت بين األطراف ذات العالقة، تفصح المنشأة عن طبيعة عالقة الطرف ذي العالقة  ١٧
والمعلومات الخاصة بالمعامالت واألرصدة المعلقة الالزمة لفهم التأثير المحتمل للعالقة على البيانات 

 لإلفصاح عن ١٦واردة في الفقرة وترد متطلبات اإلفصاح هذه إلى جانب المتطلبات ال. المالية
 -:تتضمن اإلفصاحات، كحد أدنى، ما يلي. تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسية

 ؛مبلغ المعامالت  )أ (
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  -:مبلغ األرصدة المعلقة  )ب (

البنود والشروط الخاصة بها، بما في ذلك ما إذا كانت مضمونة، وطبيعة المقابل الذي               )١(
  و؛سيتم تقديمه في التسوية

 . ضمانات مقدمة أو مستلمةتفاصيل حول أية )٢(

 ؛ ومخصصات الديون المشكوك فيها المرتبطة بمبلغ األرصدة المعلقة  )ج (

المصروف المعترف به خالل الفترة فيما يتعلـق بالـديون المعدومـة أو المـشكوك فيهـا                   ) د (
 .المستحقة من األطراف ذات العالقة

 -:لفئات التالية بشكل منفصل لكل من ا١٧يتم تقديم اإلفصاحات التي تقتضيها الفقرة  ١٨

 ؛الشركة األم  )أ (

 ؛المنشآت ذات السيطرة المشتركة أو التأثير الهام على المنشأة  )ب (

 ؛الشركات التابعة  )ج (

 ؛الشركات الزميلة  ) د (

 ؛ المشاريع المشتركة التي تكون فيها المنشأة مشاركة)    هـ(

 ؛ وموظفو اإلدارة الرئيسية للمنشأة أو شركتها األم  )و (

 .األطراف ذات العالقة األخرى  )ز (

إن تصنيف المبالغ مستحقة الدفع إلى، أو مستحقة القبض من، األطراف ذات العالقة في الفئات المختلفة  ١٩
عرض " ١ هو امتداد لمتطلب اإلفصاح الوارد في معيار المحاسبة الدولي ١٨كما هو مطلوب في الفقرة 

ويتم توسيع الفئات لتقديم .  أو المالحظاتبيان المركز المالي لعرض المعلومات إما في "البيانات المالية
 . ألرصدة الطرف ذي العالقة وتطبيقه على معامالت الطرف ذي العالقةشموالًتحليال أكثر 

معد التقرير المشروع فيما يلي أمثلة لحاالت من المعامالت مع األطراف ذات العالقة التي قد تتطلب من  ٢٠
  -:اإلفصاح عنها في الفترة المتأثرة

  ؛)تامة أو غير تامة الصنع(لع مشتريات أو مبيعات س  )أ (

  ؛مشتريات أو مبيعات ممتلكات وأصول أخرى  )ب (

  ؛ خدماتإستالمتقديم أو   )ج (

 ؛ التأجير  )د (

  ؛ترتيبات الوكالة)  هـ(   

 ؛ البحث والتطويرتحويل  )و (

 التحويل تحت اإلتقاقيات المرخصة؛  )ز (

 ؛)اًمتضمنة القروض وحقوق المساهمين نقداً أو عيني( يات المالية تفاقالتحويل تحت اإل  )ح (

  ومخصصات الكفاالت أو الضمانات؛  )ط (

  . على حساب منفعة المنشأة أو بواسطة المنشأة على حساب طرف آخراإللتزاماتتسديد   )ي (
  



   ٢٤ معيار المحاسبة الدولي

١٣٩٩  لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة  حق التأليف ل©

إن مشاركة شركة أم أو شركة تابعة في خطة منافع محددة تتشارك في المخاطرة بين منشآت المجموعة 

  ).١٩ار المحاسبة الدولي ب من معي٣٤ الفقرة أنظر(هي معاملة بين أطراف ذات عالقة 
  

إن اإلفصاحات التي تتم فيها معامالت األطراف ذات العالقة وفق بنود مماثلة لتلك السائدة في المعامالت  ٢١

 . على أساس تجاري تتم فقط إذا كان من الممكن إثبات تلك الشروط

لمنفصل ضرورياً لفهم يمكن اإلفصاح عن البنود ذات الطبيعة المماثلة باإلجمال إال إذا كان اإلفصاح ا ٢٢

 .آثار معامالت الطرف ذي العالقة على البيانات المالية للمنشأة

  تاريخ النفاذ

ويفضل .  أو بعد ذلك التاريخ٢٠٠٥ يناير ١تطبق المنشأة هذا المعيار للفترات السنوية التي تبدأ في  ٢٣

، فإنها ينبغي أن ٢٠٠٥ يناير ١وإذا قامت المنشأة بتطبيق هذا المعيار لفترة تبدأ قبل . التطبيق المبكر

 .تفصح عن تلك الحقيقة

 أو بعد ٢٠٠٦ يناير ١ للفترات السنوية التي تبدأ في ٢٠على المنشأة تطبيق التعديالت في الفقرة أ ٢٣  

 المكاسب –منافع الموظفين "  ١٩ذلك، وإذا طبقت المنشأة التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

لفترة أبكر فإنه يجب تطبيق هذه التعديالت لتلك " ط المجموعة واإلفصاحات، خطوالخسائر اإلكتوارية

  .الفترة األبكر

  )١٩٩٤المعاد صياغته عام  (٢٤سحب معيار المحاسبة الدولي 

المعاد صياغته عام (" طراف ذات العالقةألإفصاحات ا" ٢٤يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي  ٢٤

١٩٩٤.(  
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  الملحق

  ٣٠المعيار ت على التعديال

 أو بعـد ذلـك      ٢٠٠٥  ينـاير  ١يتم تطبيق التعديالت الواردة في هذا الملحق للفترات السنوية التي تبدأ في             

  .وإذا قامت المنشأة بتطبيق هذا المعيار لفترة أبكر، يتم تطبيق هذه التعديالت لتلك الفترة المبكرة. التاريخ

  

*****  

 ٣٠، كما تم إستبدال معيار المحاسبة الـدولي         ٢٠٠٣الملحق الصادر في    تم حذف التعديالت المدمجة في هذا       

  .٢٠٠٥ الصادر في أغسطس ٧بالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
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 ٢٤مصادقة المجلس على معيار المحاسبة الدولي 

  

اسـطة   بو  "العالقـة  عن األطراف ذات     اتاإلفصاح" ٢٤ ر المحاسبة الدولي  ا على معي  صادقة الم تلقد تم 

  .مجلس معايير المحاسبة الدوليةفي  عضواًأربعة عشر 

  

 رئيسال           ديفيد تويدي رالسي

 نائب الرئيس          جونس إي توماس 

 بارثإي ماري 

 نسروجورج ب- هانس

 كوبتي نطوني أ

 روبرت جارنيت

 الردجلبرت جي

 نجيليسنرجي مس يج

 وارن ماكريجور

 ماليأوباتريشيا 

 ميدتش  كيهاري

 جون سميث

 وفري ويتينجتون يج

  تاتسومي يامادا

  



  ٢٤ معيار المحاسبة الدولي
  أساس اإلستنتاجات 

 

١٤٠٢  حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

  حول  اتستنتاجأساس اإل

   األطراف ذات العالقة عناتفصاحاإل ٢٤معيار المحاسبة الدولي 

  . منه، لكنه ليس جزًء٢٤ات هذا معيار المحاسبة الدولي ستنتاجيرافق أساس اإل

  المقدمة

اته إستنتاجعايير المحاسبة الدولية في التوصل إلى    ات مجلس م  إعتبارات هذا   ستنتاجيلخص أساس اإل    ١ إستنتاج
. ٢٠٠٣ في العـام     " األطراف ذات العالقة    عن حاتافصاإل" ٢٤حول تنقيح معيار المحاسبة الدولي      

  .وقد أولى مختلف أعضاء المجلس أهمية أكبر لبعض العوامل دون غيرها

مبدئي حول المشاريع الفنية، أنه سـوف   ، كجزء من جدول أعماله ال     ٢٠٠١ يوليو  أعلن المجلس في      ٢ إستنتاج
وتم تنفيـذ   . ٢٤يقوم بتنفيذ مشروع لتحسين عدد من المعايير، بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي              

نتقادات التي أثيرت حول المعايير من قبـل منظمـي أسـواق            إلالمشروع في ضوء التساؤالت وا    
وتمثلـت أهـداف مـشروع      .  األخـرى  األوراق المالية والمحاسبين المهنيين واألطراف المهتمـة      

التحسينات في تقليل أو إلغاء البدائل والنصوص غير الالزمة والتناقضات الـواردة فـي المعـايير                
، نـشر المجلـس     ٢٠٠٢ مايووفي  .  والتطرق إلى بعض قضايا المقاربة والقيام بتحسينات أخرى       

، مـع تحديـد موعـد       الدوليةالتحسينات على معايير المحاسبة     اته في مسودة عرض بعنوان      إقتراح
 رسـالة   ١٦٠ولقد استلم المجلس أكثـر مـن        . ٢٠٠٢ سبتمبر ١٦ المالحظات في    ستالمنهائي إل 

 .مالحظات بشأن مسودة العرض

  وبما أن نية المجلس لم يكن إعادة دراسة المنهج األساسي إلفصاحات األطراف ذات العالقة الـذي                  ٣ إستنتاج
ات هذا ال يقوم بمناقـشة المتطلبـات        ستنتاج، فإن أساس اإل   ٢٤ ينص عليه معيار المحاسبة الدولي    
 . التي لم يقم المجلس بإعادة دراستها٢٤الواردة في معيار المحاسبة الدولي 

  تعويض اإلدارة

 إعفاء يتعلق باإلفـصاح عـن تعـويض    ٢٤  لم تتضمن النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي         ٤ إستنتاج
 المجلس أنه ال ينبغي طلب اإلفـصاح        إقترحوعند وضع مسودة العرض،     . موظفي اإلدارة الرئيسية  

عن تعويض اإلدارة وعالوات المصروف والبنود المشابهة التي يتم دفعها في سياق األعمال العادي              
  -:بسبب ما يلي

إن عمليات الموافقة على تعويض موظفي اإلدارة الرئيسية في بعض اإلختصاصات تلغـي               )أ (

 ؛راف ذات العالقةمبدأ إفصاحات األط

 بإسـتثناء ختصاصات حيث توجد آليـات المـساءلة        إلتنشأ مسائل الخصوصية في بعض ا       )ب (

 ؛ واإلفصاح في البيانات المالية

، التي  "التعويض"و" موظفي اإلدارة الرئيسية  " هذه اإلفصاحات تأثير على تحديد       قتضاءكان إل   )ج (

قابلية مقارنة هذه اإلفـصاحات     وباإلضافة إلى ذلك، تكون     . كان من المرجح أن تثير الجدل     

 .غير محتملة إلى أن يتم وضع متطلبات القياس لكافة أشكال التعويض
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  أساس اإلستنتاجات 

١٤٠٣  لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة  حق التأليف ل©

ودة العرض على اإلعفاء المقترح ألنهم كانوا قلقين من أن ـم على مسـ البعض في ردهإعترض  ٥ إستنتاج

لمعلومات وأن تكون المعلومات المتعلقة بتعويض اإلدارة ذات صلة باحتياجات المستخدمين من ا

إن  .قد يؤدي إلى سوء اإلستخدام" البنود المدفوعة في سياق األعمال العادي"اإلعفاء المرتكز على 

وضع اإلعفاء من اإلفصاح على أساس هذا المعيار دون تحديد الشروط قد يؤدي إلى إعفاء 

كتعويض "عها المعامالت األخرى مع اإلدارة من أن يتم اإلفصاح عنها، ألنه يمكن هيكلتها جمي

وقد ناقش المجاوبون أن مثل هذا اإلعفاء يمكن أن ". مدفوع في السياق العادي لعمليات المنشأة

  .يؤدي إلى سوء اإلستعمال ألنه قد ينطبق على أية معامالت مع اإلدارة

اح  المجلس بآراء المجاوبين حول مسودة العرض وقرر أن المعيار ينبغي أن يقتضي اإلفـص              إقتنع  ٦ إستنتاج
 -:عن تعويض موظفي اإلدارة الرئيسية بسبب ما يلي

 بأن يتم اإلفـصاح     ٢٤المبدأ الذي يؤكد على المتطلبات الواردة في معيار المحاسبة الدولي             )أ (
عن المعامالت مع األطراف ذات العالقة، وأن موظفي اإلدارة الرئيسية هم أطـراف ذوي              

 .عالقة بالمنشأة

سية ذو صلة بالقرارات التي يتخذها مستخدمو البيانـات  يعتبر تعويض موظفي اإلدارة الرئي      )ب (

ويعد هيكل ومبلغ التعويض دوافع رئيسية في تنفيذ السياسة         . المالية عندما يمثل مبلغ مادي    

 .التجارية

إن فائدة هذه المعلومات بالنسبة لمستخدمي البيانات المالية يتجاوز اإلفتقار المحتمل لقابليـة               )ج (

 .ياب متطلبات اإلعتراف والقياس لكافة أشكال التعويضالمقارنة التي تنتج من غ

  يعتقد المجلس أنه على الرغم من أن بعض اإلختصاصات تتضمن عمليات للموافقة على تعـويض                 ٧ إستنتاج

موظفي اإلدارة الرئيسية في محاولة لضمان نتيجة على أساس تجاري، إال أنـه مـن الواضـح أن             

ة على ذلك، على الـرغم مـن أن عمليـات الموافقـة             عالو. بعض اإلختصاصات ال تتضمن ذلك    

لتعويض اإلدارة قد ترتبط بأطراف أخرى مثل المساهمين أو المستثمرين، قـد ال يـزال مـوظفي                 

باإلضافة إلى ذلك، الحـظ المجلـس أن اإلفـصاح عـن            . اإلدارة الرئيسية يملكون مدخالت هامة    

لية المقارنة، وبالتالي ُيمكَـن مـستخدمي       تعويض موظفي اإلدارة الرئيسية يحسن من الشفافية وقاب       

البيانات المالية من إجراء تقييم أفضل ألثر هذا التعويض على المركز المالي للمنشأة وأربائحها أو               

والحظ المجلس كذلك أن تعريف موظفي اإلدارة الرئيسية واإلرشادات حول التعـويض            . خسائرها

 تعد كافية لتمكين المنشآت من اإلفـصاح        "الموظفينمنافع  " ١٩الواردة في معيار المحاسبة الدولي      
 .عن المعلومات ذات الصلة

  إفصاحات األطراف ذات العالقة في البيانات المالية المنفصلة

 -: عن األطراف ذات العالقة في اإلفصاح٢٤يار المحاسبة الدولي   أعفت النسخة السابقة من مع٨ إستنتاج

  ؛ و يتم توفيرها أو نشرها مع البيانات الموحدةالبيانات المالية للشركة األم عندما  )أ (

والبيانات المالية للشركة التابعة المملوكة بالكامل إذا تم تأسيس شركتها األم في نفس البلـد                 )ب (

 .وتقدم البيانات المالية الموحدة في تلك البلد
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لمنفصلة للـشركات األم     المجلس في مسودة العرض اإلستمرار في إعفاء البيانات المالية ا          إقترح  ٩ إستنتاج

والبيانات المالية للشركات التابعة المملوكة بالكامل من اإلفصاحات حول أية أطراف ذات عالقـة              

 أن اإلفصاح عن المعامالت واألرصدة المعلقة الخاصة بـالطرف ذي           إقترحو. في ظروف محددة  

ة للـشركة التابعـة المملوكـة       العالقة في البيانات المالية المنفصلة للشركة األم أو البيانات المالي         

، إال في حال كانت هذه البيانات متوفرة أو منشورة مع البيانات المالية             مطلوباًبالكامل قد ال يكون     

 .الموحدة الخاصة بالمنشأة

 قرر المجلس أن يستبقي على هذا اإلعفاء لمسودة العرض حتى ال يتم بشكل غير مالئم فـرض                  ١٠ إستنتاج

شآت التي يقتضي منها القانون إعداد بيانات مالية متوفرة لإلسـتخدام العـام             أعباء زائدة على المن   

.  للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية باإلضافة إلى البيانات المالية الموحـدة للمجموعـة             وفقاً

والحظ المجلس أنه يمكن للمستخدمين في بعض الظروف أن يجدوا معلومات كافية حول أهدافهم              

بشركة تابعة معينة إما من البيانات المالية الخاصة بهـا أو البيانـات الماليـة الموحـدة                 المتعلقة  

باإلضافة على ذلك، عادة ما يملك مستخدمو البيانات المالية للشركة التابعة معلومـات            . للمجموعة

والحظ المجلس كذلك أنه ينبغي على المستخدمين أن يـدركوا          . أكثر أو يستطيعون الوصول إليها    

ن المبالغ المعترف بها في البيانات المالية للشركة التابعة المملوكة بالكامل يمكن أن تتأثر بشكل               بأ

 .كبير بعالقة الشركة التابعة مع شركتها األم

 البعض في ردهم على مسودة العرض على هذا اإلعفاء، على أساس أن اإلفصاح عـن                إعترض ١١ إستنتاج

ف ذات العالقة عبارة عن معلومات أساسـية للمـستخدمين          المعامالت واألرصدة المعلقة لألطرا   

الخارجيين الذين يحتاجون إلى أن يكونوا على علم بمستوى الدعم الـذي تقدمـه األطـراف ذات      

 للمعايير الدولية إلعداد التقـارير      وفقاً أن البيانات المالية المعدة      أيضاًوناقش المجاوبون   . العالقة

لذلك، فإن البيانات المالية المعدة على أساس هذا اإلعفاء         . مستقلالمالية يمكن عرضها على أساس      

 .  دون إفصاحات األطراف ذات العالقة عادالًعرضاًالمقترح قد ال يحقق 

 المجلس بتلك النقاشات وقرر أن يقتضي اإلفصاح عـن المعـامالت واألرصـدة المعلقـة                إقتنع ١٢ إستنتاج

ة المنفصلة للشركة األم أو المستثمر أو المـشارك فـي           لألطراف ذات العالقة في البيانات المالي     
         ٢٧مشروع مشترك باإلضافة إلى متطلبات اإلفصاح الواردة فـي معيـار المحاسـبة الـدولي                

ستثمارات في  إلاالمحاسبة عن   " ٢٨ ومعيار المحاسبة الدولي     "البيانات المالية الموحدة والمنفصلة    "
 ."الحصص في المشاريع المشتركة"  ٣١بة الدولي  ومعيار المحاس" الزميلةالمنشآت

 من المجموعة الموحدة قد تحتوي علـى        جزءاً الحظ المجلس أن البيانات المالية للمنشأة التي تعد          ١٣ إستنتاج
وبالفعل فإنه من المحتمل أن تنـشأ كافـة اإليـرادات           . آثار المعامالت الشاملة ضمن المجموعة    

وتوصـل المجلـس إلـى أن       . مالت األطـراف ذات العالقـة     والمصاريف لتلك المنشأة من معا    
 تعد أساسية لفهم المركـز المـالي واألداء         ٢٤اإلفصاحات التي يقتضيها معيار المحاسبة الدولي       

 وفقـاً المالي لتلك المنشأة ولذلك ينبغي أن تكون مطلوبة للبيانات المالية المنفـصلة المعروضـة               
 .٢٧لمعيار المحاسبة الدولي 

 أن اإلفصاح عن هذه المعامالت هو أمر أساسي ألن المستخدمين الخارجيين            أيضاً يعتقد المجلس    ١٤ إستنتاج
بحاجة إلى معرفة العالقات الداخلية بين األطراف ذات العالقة، بما في ذلك مستوى الدعم المقدم               

  .قتصاديةإل قراراتهم اإتخاذمن األطراف ذات العالقة، حتى تساعدهم في 
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  ٢٦ الدولي ةمعيار المحاسب

  
 

  المحاسبة والتقرير عن برامج منافع التقاعد
 

 من قبل لجنة "محاسبة وإعداد التقارير حسب خطط منافع التقاعدال" ٢٦تم إصدار معيار المحاسبة الدولي 

  . ١٩٩٤، وُأعيدت صياغته في العام ١٩٨٧معايير المحاسبة الدولية في يناير 

  
 مجلس معايير المحاسبة الدولية بأن يستمر العمل بكافة المعايير والتفسيرات الصادرة ، قرر٢٠٠١وفي إبريل 

  . وحتى يتم تعديلها أو سحبها/ بموجب الدساتير السابقة ما لم
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تتـساوى  . ٣٧-١ مبين في الفقرة     "دالمحاسبة والتقرير عن برامج منافع التقاع     " ٢٦إن معيار المحاسبة الدولي     

جلس جميع الفقرات في التأثير ولكنها تأخذ شكل المعايير الخاص بلجنة معايير المحاسبة الدولية عندما تبناها م               

مقدمة إلى المعـايير    " في سياق الهدف منه      ٢٦يجب أن ُيقرأ معيار المحاسبة الدولي       . معايير المحاسبة الدولية  

 ٨معيـار المحاسـبة الـدولي       . "إطار تحضير البيانات المالية وعرضـها     " و   "الدولية إلعداد التقارير المالية   

 وتطبيـق الـسياسات     ختيارقدم أساساً إل   ي "األخطاء التغيرات في التقديرات المحاسبية و     ،السياسات المحاسبية "

  .المحاسبية في غياب اإلرشاد الواضح
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  ٢٦ الدولي ةمعيار المحاسب
  

  المحاسبة والتقرير عن برامج منافع التقاعد
  

  النطاق
  
  .يجب أن يطبق هذا المعيار في التقارير عن برامج منافع التقاعد حيث تعد مثل هذه التقارير ١
  

األحيان لبرامج منافع التقاعد بأسماء مختلفة مثل خطط التقاعد، وخطط رواتب التقاعد، يشار في بعض  ٢
منفصلة عن أصحاب عمل تقرير يعتمد هذا المعيار برنامج منافع التقاعد كوحدة . أو خطط منافع التقاعد
نافع التقاعد وتطبق كافة معايير المحاسبة الدولية األخرى على تقارير برامج م. المشاركين في البرنامج

  .ما لم يحل هذا المعيار محلها
  

، وال يتعامل مع لبرنامج لكافة المشاركين كمجموعةيتعامل هذا المعيار مع المحاسبة والتقرير عن ا ٣
  .التقارير إلى األفراد المشاركين حول حقوقهم من منافع التقاعد

  

ة منافع التقاعد في القوائم المالية ، بتحديد تكلف"الموظفينمنافع " ١٩يهتم المعيار المحاسبي الدولي  ٤
  .١٩لذلك يكمل هذا المعيار المحاسبي الدولي . ألصحاب العمل الذين لديهم برامج

  

قد تكون برامج منافع التقاعد برامج مساهمات محددة أو برامج منافع محددة، ويتطلب الكثير منها إنشاء  ٥
ة منفصلة، ويمكن أن يكون له مجلس صندوق منفصل يمكن أن يكون أو ال يكون له شخصية قانوني

أمناء أو ال يكون، تدفع إليه المساهمات وتدفع منه منافع التقاعد يطبق هذا المعيار بغض النظر عما إذا 
 .كان هناك صندوق منفصل أو مجلس أمناء

  

ما تخضع برامج منافع التقاعد التي تستثمر أصولها مع شركة تأمين لنفس متطلبات المحاسبة والتمويل ك ٦
 الخاصة، وعليه، فإنها ضمن نطاق هذا المعيار إال إذا كان التعاقد مع شركة ستثمارترتيبات اإلبهي 

التامين باإلسم المحدد للمستفيد أو مجموعة المستفيدين وتكون شركة التأمين هي المسؤول الوحيد عن 
  . منفعة التقاعدإلتزام

  

توظيف مثل تعويضات إنهاء العمل، وترتيبات ال يغطي هذا المعيار األشكال األخرى من منافع ال ٧
التعويض المؤجلة، ومنافع إجازة الخدمة الطويلة، وبرامج التقاعد المبكر الخاصة أو برامج إنهاء 

كما أن الترتيبات المماثلة للضمان . الخدمة، وبرامج الرعاية اإلجتماعيه والصحية، أو برامج المكافآت
  .  اق هذا المعياراإلجتماعي الحكومي مستبعدة من نط

  

  تعاريف
  

  -:تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها ٨
  

د ـ خدمتهم أو بعإنتهاءبموجبها لموظفيه منافع عند المشروع وفر ي هي ترتيبات برامج منافع التقاعد

رب العمل  يمكن تحديدها أو تحديد مساهمة) على شكل دخل سنوي أو كمبلغ إجمالي مقطوع(ذلك 

  .المشروع على شروط وثيقة أو من ممارسات فيها، أو تقديرها مسبقاً قبل التقاعد بناءاً
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 هي برامج منافع تقاعد تتحدد فيها المبالغ التي سيتم دفعها كمنافع تقاعد برامج المساهمات المحددة
  . الصندوقتثمارإسعتبار عائد إلخذ بافي صندوق التقاعد مع األالمشروع على مساهمات  بناءاً

  
هي برامج منافع تقاعد تتحدد فيها المبالغ التي يجب دفعها كمنافع تقاعد  برامج المنافع المحددة

  .أو سنوات خدمتهم /على رواتب الموظفين وصيغة حسابية معتمده بموجب 
  

ات املتزألجل الوفاء باإلالمشروع  عن )صندوق التقاعد(يعني تحويل أصول إلى كيان مستقل  التمويل
  .المستقبلية الخاصة بدفع منافع التقاعد

  
  :ولغرض هذا المعيار تستخدم المصطلحات التالية كذلك

  
  .بموجب البرنامجالمنافع حق لهم ت نهم أعضاء برنامج منافع التقاعد واآلخرين الذي المشاركين

  
ة الحالية كتواريإلات عدا القيمة التزامإلهي أصول البرنامج ناقص ا صافي األصول المتوفرة للمنافع

  .لمنافع التقاعد الموعودة
  

القيمة الحالية لدفعات برنامج التقاعد المتوقعة  هي ة الحالية لمنافع التقاعد الموعودةكتواريالقيمة اإل
  .إلى الموظفين الحاليين والسابقين والتي تعزى لخدماتهم المقدمة سابقاً

  
 إستمرارا، بموجب شروط برنامج التقاعد على هإستحقاقوهي منافع ال يتوقف  المنافع المكتسبة

  .التوظيف
  
بعض برامج منافع التقاعد يرعاها أطراف أخرى غير أصحاب العمل، وينطبق هذا المعيار على تقارير  ٩

  .مثل هذه البرامج
  

يات رسمية، ورغم أن بعض البرامج غير رسمية إال أنها إتفاقتبنى غالبية برامج منافع التقاعد على  ١٠
وبينما تسمح بعض البرامج ألصحاب العمل .  نتيجة لممارسات أصحاب العمللتزامإلرجة من اتكتسب د
اتهم بموجب البرامج إال أنه يصعب عادة على صاحب العمل إلغاء البرنامج، إذا رغب إلتزامتقليص 

تنطبق أسس المحاسبة والتقرير عن البرامج غير الرسمية كما هي على . باإلبقاء على الموظفين
  .رسميةال

  

تشترط كثير من برامج منافع التقاعد إنشاء صناديق منفصلة تدفع لها المساهمات وتدفع منها المنافع   ١١
تسمى هذه . يمكن أن تدار هذه الصناديق من قبل أطراف تعمل بشكل مستقل في إدارة أصول الصندوق

لوصف مثل هذه األطراف يستخدم مصطلح األمين في هذا المعيار . األطراف باألمناء في بعض البلدان
  .بغض النظر عما إذا تم إنشاء أمانة أم ال

  

توصف برامج منافع التقاعد عادة إما كبرامج مساهمات محددة أو برامج منافع محددة ولكل منها  ١٢
تعتبر مثل هذه . إال أنه توجد أحياناً برامج تحتوي على خصائص من النوعين. خصائصه المميزة

  .منافع محددة ألغراض هذا المعيارالبرامج المختلطة برامج 
  

  برامج المساهمات المحددة
  

يجب أن يحتوي التقرير على برنامج المساهمة المحددة على بيان لصافي األصول المتوفرة للمنافع  ١٣
  .وعلى وصف لسياسة التمويل
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مات من  على المساهبناءاًبموجب برنامج المساهمة المحددة، يتحدد مبلغ منافع المشارك المستقبلية  ١٤

ينتهي . ات الصندوقإستثمارثنين معاً، وكفاءة التشغيل وإيرادات إلصاحب العمل، أو المشارك، أو ا

 رغم كتواري رب العمل بتأدية المساهمات إلى الصندوق، وال يتطلب األمر عادة نصيحة اإلإلتزامعادة 

 على المساهمات الحالية والمستويات ءاًبناأنها أحياناً تستخدم لتقدير المنافع المستقبلية التي يمكن تحقيقها 

  .ستثمارالمتغيرة للمساهمات المستقبلية وإيرادات اإل
  

وهم . إن المشاركون مهتمون بنشاطات البرنامج ألنها تؤثر مباشرة في مستوى منافعهم المستقبلية ١٥
 حقوق  المساهمات وممارسة الرقابة المناسبة عليها لحمايةإستالممهتمون في معرفة ما إذا تم 

  .المستفيدين، كما أن رب العمل مهتم بكفاءة وعدالة عمل البرنامج
  

إن الهدف من التقرير عن برنامج المساهمة المحددة هو توفير معلومات بشكل دوري عن البرنامج  ١٦
  -:ات، ويتحقق ذلك الهدف عادة بتزويد تقرير يشمل التاليستثماروأداء اإل

ير أية تغيرات متعلقة بالبرنامج، وعضويته وشروط وصف للنشاطات المهمة في الفترة وتأث  )أ (
  ؛ وحالته

  ؛ و  للفترة والمركز المالي للبرنامج في نهاية الفترةستثماربيانات عن العمليات وأداء اإل  )ب (

  .ستثماروصف لسياسات اإل  )ج (
 

  برامج المنافع المحددة
  

  -:يجب أن يحتوي تقرير برنامج المنفعة المحددة إما على ١٧

  -:يقائمة تظهر ما يل  )أ (

  ؛ صافي األصول المتوفرة للمنافع )١(

ة لمنافع التقاعد الموعودة، مع التمييز بين المنافع المكتسبة كتواريالقيمة الحالية اإل )٢(
  ؛ و والمنافع غير المكتسبة

  ؛ أو الزيادة أو العجز الناتج )٣(

  -:صول المتوفرة للمنافع شاملة إماقائمة بصافي األ  )ب (

ة لمنافع التقاعد الموعودة، مع التمييز بين واريكتمالحظة تفصح عن القيمة الحالية اإل )١(
  أو؛ المنافع المكتسبة وغير المكتسبة

  . مرفقإكتواريإشارة إلى هذه المعلومات في تقرير  )٢(

  
 تقييم متوفر كأساس مع أحدث إستخدام بتاريخ التقرير، يجب إكتواريإذا لم يتم تحضير تقييم 

  .اإلفصاح عن تاريخ ذلك التقييم
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ة لمنافع التقاعد الموعودة على أساس كتواري، يجب أن تحدد القيمة الحالية اإل١٧قرة ألغراض الف ١٨

المنافع الموعودة بموجب شروط البرنامج بالنسبة للخدمات لتاريخه مستخدمين إما مستويات الرواتب 

ر كما يجب اإلفصاح عن أث. الحالية أو مستويات الراتب المتوقعة مع اإلفصاح عن األساس المستخدم

ة لمنافع كتوارية التي كان لها تأثير هام على القيمة الحالية اإلكتواريأي تغيرات في الفرضيات اإل

  .التقاعد الموعودة
  

ة لمنافع التقاعد الموعودة وصافي األصول كتوارييجب أن يشرح التقرير العالقة بين القيمة الحالية اإل ١٩
  .المتوفرة للمنافع، وسياسة تمويل المنافع الموعودة

  

في برنامج المنفعة المحددة يعتمد دفع منافع التقاعد الموعودة على المركز المالي للبرنامج وعلى قدرة  ٢٠
 . وكفاءة عمل البرنامجستثمار، كما تعتمد على أداء اإلى عمل مساهمات مستقبلية للبرنامجالمساهمين عل

  

، وإلعادة النظر لة المالية للبرنامجالحا الدورية لتحديد كتوارييحتاج برنامج المنفعة المحددة لنصيحة اإل ٢١
  . مستويات المساهمات المستقبليةقتراحفي الفرضيات وإل

  

ن الهدف من التقرير عن برنامج المنفعة المحددة هو توفير المعلومات الدورية حول الموارد المالية إ ٢٢
نامج عبر الزمن، ويتحقق ونشاطات البرنامج المفيدة في تقييم العالقات بين تجميع الموارد ومنافع البر

  -:هذا الهدف عادة بتزويد تقرير يشتمل على ما يلي

وصف للنشاطات المهمة خالل الفترة وتأثير أية تغيرات مرتبطة بالبرنامج، وعضويته وشروطه   )أ (

  ؛وحالته

  ؛ خالل الفترة والمركز المالي للبرنامج في نهاية الفترةستثماربيانات عن العمليات وأداء اإل  )ب (

  ؛ و ة إما كجزء من القوائم المالية أو بواسطة تقرير منفصلإكتواري معلومات  )ج (

  .ستثماروصف لسياسات اإل  )د (
  

  ة لمنافع التقاعد الموعودةكتواريالقيمة الحالية اإل
  

 مستويات إستخدام القيمة الحالية للمدفوعات المتوقعة لبرنامج منافع التقاعد والتقرير عنها بإحتسابيمكن  ٢٣
  . مستويات الرواتب المتوقعة حتى فترة تقاعد المشاركينالرواتب الحالية أو

  

  -:تضم أسباب تبني أسلوب مستوى الراتب الحالي ما يلي ٢٤

وهي مجموع المبالغ التي تعزى في (ة لمنافع التقاعد الموعودة كتواري الحالية اإلإحتسابيمكن    )أ (

ت مستويات الراتب إستخدمبموضوعية أكثر مما لو ) الوقت الحاضر لكل مشارك في البرنامج

  ؛ المتوقعة ذلك ألنها تتضمن عدد أقل من الفرضيات

اً على الخطة في الوقت الذي يزداد فيه إلتزامتصبح زيادات المنافع التي تعزى لزيادة الراتب   )ب (

 و؛ الراتب
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 على مستويات الرواتب الحالية بناءاًة لمنافع التقاعد الموعودة كتواريإن مبلغ القيمة الحالية اإل  )ج (
  . البرنامجإستمرارادة ما يكون أقرب إلى المبلغ المستحق في حال أنهاء أو عدم ع

  

  -:تضم األسباب المعطاة لتبني أسلوب مستوى الراتب المتوقع ما يلي ٢٥

ية، بغض النظر عن الفرضيات ستمرارإل اإفتراضيجب أن تعد المعلومات المالية على أساس   )أ (
  ؛ والتقديرات التي يجب أن توضع

امج الراتب النهائي، فإن المنافع تتحدد بالرجوع إلى الرواتب عند أو بالقرب من بموجب بر   )ب (
  و؛ تاريخ التقاعد، وعليه يجب التنبؤ بالرواتب ومستويات المساهمة ومعدالت العائد المستقبلية

، سيؤدي توقعات الرواتب يكون معظم التمويل على عندما الرواتب المتوقعة، إستخدامإن عدم    )ج (
، أو يظهر في حين أن الخطة غير ممولة بالزيادهبرنامج ممول بالزيادة ال بوضوح أنير إلى التقر
  . بشكل مناسب بينما في الواقع هناك عجز في التمويلمموالً

  

 على الرواتب الحالية في تقرير بناءاًة لمنافع التقاعد الموعودة كتوارييتم اإلفصاح عن القيمة الحالية اإل ٢٦

 مقابل المنافع المكتسبة حتى تاريخ تقرير البرنامج، في حين يجري اإلفصاح تزاملإلالبرنامج لتوضيح ا

 المتوقع لتزامإل على الرواتب المتوقعة لتوضيح حجم ابناءاًة لمنافع التقاعد الموعودة كتواريعن القيمة اإل

لقيمة باإلضافة إلى اإلفصاح عن ا. ية والذي هو عادة أساس التمويلستمرارإل اإفتراضعلى أساس 

ة لمنافع التقاعد الموعودة، فإن الحاجة قد تدعو إلعطاء شرح كافي لتوضيح السياق كتواريالحالية اإل

وقد تكون هذه التوضيحات . ة لمنافع التقاعد الموعودةكتواريالذي يجب أن تقرأ ضمنه القيمة الحالية اإل

سة التمويل المعتمدة على تنبؤات على شكل معلومات عن مدى كفاية التمويل المستقبلي المخطط له وسيا

  .كتواريالرواتب، والتي يمكن أن تكون من ضمن المعلومات المالية أو في تقرير اإل

  

  كتواريتكرار التقييم اإل
 سنوات فإذا لم يتم ٣ أكثر من مرة كل كتواريفي كثير من البلدان ال يجري الحصول على التقييم اإل ٢٧

  . تقييم كأساس ويتم اإلفصاح عن تاريخ التقييمأحدثالتقرير، يستخدم  في تاريخ كتواريإعداد التقييم اإل
  

  محتوى التقرير
بالنسبة لبرامج المنافع المحددة، تقدم المعلومات في أحد األشكال التالية والتي تعكس ممارسات مختلفة  ٢٨

  -:ةكتواريفي اإلفصاح والعرض للمعلومات اإل

ة كتواريل المتوفرة للمنافع، والقيمة الحالية اإليتم تضمين التقرير قائمة تظهر صافي األصو   )أ (

ويتضمن تقرير البرنامج كذلك قوائم التغيرات . لمنافع التقاعد الموعودة والزيادة أو العجز الناتج

. ة لمنافع التقاعد الموعودةكتواريفي صافي األصول المتوفرة للمنافع والتغيرات والقيمة الحالية اإل

ة لمنافع كتواري يؤيد القيمة الحالية اإلاً مفصالًإكتواريكذلك تقريراً ويمكن أن يتضمن التقرير 

   ؛ التقاعد الموعودة
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تقرير يشمل قائمة صافي األصول المتوفرة للمنافع وقائمة التغيرات في صافي األصول المتوفرة    )ب (

. لقوائماعد الموعودة في إيضاحات اة لمنافع التقكتواريويفصح عن القيمة الحالية اإل. للمنافع

ة لمنافع التقاعد كتواري يدعم القيمة الحالية اإلكتواريويمكن أن يضم التقرير كذلك تقريراً من اإل

   و؛الموعودة

تقرير يشمل قائمة صافي األصول المتوفرة للمنافع وقائمة التغيرات في صافي األصول المتوفرة    )ج (

  . منفصلإكتواريد الموعودة في تقرير ة لمنافع التقاعكتواريللمنافع مع إظهار القيمة الحالية اإل

  

في كل طريقة من طرق تقديم المعلومات المبينة أعاله يمكن أن يصاحب التقرير تقرير أمناء على شكل 
  .يإستثمارتقرير إداري أو تقرير مدراء وكذلك تقرير 

  

لتقاعد الموعودة أن التحديد الكمي لمنافع ا) ب(و) أ (٢٨ ةيعتقد المؤيدون للنماذج الموصوفة في الفقر ٢٩

ومعلومات أخرى مزودة تحت تلك األساليب تساعد مستخدمي البيانات على تخمين الوضع الجاري 

كما يعتقدون أن التقارير المالية يجب أن تكون تامة . ات البرنامجإلتزامية مواجهة إحتمالللبرنامج و

يمكن ) أ(٢٨وذج الموصوف في ولكن البعض يعتقد أن النم. بنفسها وال تعتمد على الجداول المصاحبة

ة للمنافع الموعودة كافة خصائص كتواري، بينما ال تمتلك القيمة الحالية اإلإلتزامأن يعطي الشعور بوجود 

  . برأيهملتزامإلا
  

ة لمنافع كتواريأن القيمة الحالية اإل) ج(٢٨  الفقرةيعتقد أولئك الذين يفضلون النموذج الموصوف في ٣٠

أن ال تدخل في قائمة صافي األصول المتوفرة للمنافع كما في النموذج التقاعد الموعودة يجب 

، ألنها سوف تقارن )ب(٢٨  الفقرةأو حتى يفصح عنها في إيضاح كما في) أ (٢٨الموصوف في فقرة 

ون ال كتواريإلانهم يؤكدون أن ا. مباشرة مع أصول البرنامج ومثل هذه المقارنة قد ال تكون صحيحة

ات ستثمارة لمنافع التقاعد الموعودة مع القيمة السوقية لإلكتواري القيمة الحالية اإليقارنون بالضرورة

لذلك يعتقد . اتستثمارالمتوقعة من اإلالنقدية ولكن ربما بدالً من ذلك يخمنون القيمة الحالية للتدفقات 

ي للبرنامج لّ كإكتواريمؤيدوا هذا النموذج أن مثل هذه المقارنة من غير المحتمل أن تعكس تخمين 

، إن المعلومات عن محددة بمبالغكذلك يعتقد البعض، بغض النظر عن كونها . ويمكن أن يساء فهمها

  . منفصل حيث يمكن توفير التوضيح المناسبإكتواريمنافع التقاعد الموعودة يجب أن يحتويها تقرير 
  

 المتعلقة بمنافع التقاعد الموعودة يقبل هذا المعيار وجهة النظر المؤيدة للسماح باإلفصاح عن المعلومات ٣١
ة لمنافع التقاعد كتواريويرفض الحجج ضد التحديد الكمي للقيمة الحالية اإل.  منفصلإكتواريفي تقرير 
مقبولين بموجب هذا المعيار، كما ) ب(و) أ(٢٨  الفقرةوعليه يعتبر النموذجين الموصوفين في. الموعودة

طالما أن المعلومات المالية فيه مصحوبة بتقرير ) ج(٢٨  الفقرةيهو الحال بالنسبة للنموذج الموصوف ف
ة لمنافع برامج التقاعد الموعودة وفيها إشارة إلى التقرير كتواري يتضمن القيمة الحالية اإلإكتواري

  .كتواريإلا
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  جميع البرامج
  

  تقييم أصول البرنامج
  

 للتداولفي حالة األوراق المالية القابلة . ةات برنامج منافع التقاعد بالقيمة العادلإستثماريجب إثبات  ٣٢
ات البرنامج ستثمارفإن القيمة العادلة هي القيمة السوقية، ولكن عندما ال يتوفر تقدير للقيمة العادلة إل

  . القيمة العادلةإستخدامفيجب اإلفصاح عن أسباب عدم 
  

 ما تكون القيمة السوقية ألن هذا يعتبر  فإن القيمة العادلة عادةللتداولفي حالة األوراق المالية القابلة  ٣٣
أما بالنسبة لتلك .  خالل الفترةستثمارالمقياس األكثر فائدة لألوراق المالية بتاريخ التقرير وعن أداء اإل

ات البرنامج، أو أجزاء إلتزام ثابتة والتي تم الحصول عليها لمقابلة إسترداداألوراق المالية التي لها قيمة 
ها النهائية مفترضين معدل عائد ثابت حتى إسترداد أن تثبت بمبالغ تبنى على قيمة محددة منه، يمكن

 بالكامل، مشروعات البرامج مثل تملك ستثماروفي حالة عدم إمكانية تقدير قيمة عادلة، إل. ستحقاقإلا
القيمة ات بمبالغ تختلف عن ستثماروإذا تم إثبات اإل. فيجب اإلفصاح لماذا لم تستخدم القيمة العادلة

السوقية أو القيمة العادلة، فيجب اإلفصاح عن القيمة العادلة  أما بالنسبة لألصول المستخدمة في عمليات 
  .محاسبة الدولية التي تنطبق عليهاالصندوق التقاعد فتتم المحاسبة عنها بموجب معايير 

  

 اإلفصاح
  

ة محددة أو برنامج مساهمة يجب أن يشمل تقرير برنامج منافع التقاعد، سواء كان برنامج منفع ٣٤
  -:محددة، على المعلومات التالية

  ؛قائمة بالتغيرات في صافي األصول المتوفرة للمنافع  )أ (

  ؛ وتلخيص للسياسات المحاسبية الهامة  )ب (

  .وصف للبرنامج وتأثير أي تغيرات فيه أثناء الفترة  )ج (
  

  -:تشمل تقارير برامج منافع التقاعد على التالي، إذا انطبق ذلك ٣٥
  

 :صافي األصول المتوفرة للمنافع مفصحة عنقائمة   )أ (

  ؛األصول في نهاية الفترة مصنفة بشكل مناسب )١(

  ؛أساس تقييم األصول )٢(

% ٥من صافي األصول المتوفرة للمنافع أو % ٥ منفرد تتجاوز إما إستثمارتفصيالت أي  )٣(

  ؛من أي صنف أو نوع من األوراق المالية

  ؛ و صاحب العملالمشروع في إستثمارتفصيالت عن أي  )٤(

  .ة لمنافع التقاعد الموعودةكتواريات عدا القيمة الحالية اإللتزامإلا )٥(
  

 -:قائمة بالتغيرات في صافي األصول المتوفرة للمنافع مظهرة ما يلي  )ب (

  ؛مساهمات صاحب العمل )١(

  ؛مساهمات الموظفين )٢(
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  ؛ مثل الفائدة وأرباح األسهمستثماردخل اإل )٣(

  ؛إيرادات أخرى )٤(

موزعة، على سبيل المثال، على تقاعد، ومنافع وفاة أو (دفع المنافع المدفوعة أو مستحقة ال )٥(
  ؛)عجز، ودفعات إجمالية مقطوعة

  ؛المصاريف اإلدارية )٦(

  ؛المصاريف األخرى )٧(

  ؛الضرائب على الدخل )٨(

   و ؛اتستثمارات والتغيرات في قيمة اإلستثمارأرباح وخسائر التخلص من اإل )٩(

  .التحويالت من وإلى برامج أخرى )١٠(
 

  ؛لوصف لسياسة التموي  )ج (

والتي يمكن أن (ة لمنافع التقاعد الموعودة كتواريبالنسبة لبرامج المنفعة المحددة، القيمة الحالية اإل  )د (
المبنية على المنافع الموعودة بموجب شروط ) تميز بين المنافع المكتسبة والمنافع غير المكتسبة

الحالية أو مستويات  إما مستويات الراتب إستخدامالبرنامج، وعلى الخدمات المقدمة لتاريخه ب
 مصاحب يقرأ مع المعلومات إكتواريالراتب المتوقعة، ويمكن أن تشمل هذه المعلومات في تقرير 

  و؛ المالية ذات العالقة

ة المهمة التي وضعت والطريقة كتواريبالنسبة لبرامج المنفعة المحددة، وصف للفرضيات اإل  )هـ(     
  .ة لمنافع التقاعد الموعودةكتواري القيمة الحالية اإلحتسابالمستخدمة إل

  

، لومات المالية أو في تقرير منفصل للبرنامج إما كجزء من المعتقرير برنامج منفعة التقاعد وصفاًيضم  ٣٦
  -:ويمكن أن يحتوي على ما يلي

  ؛أسماء أصحاب العمل ومجموعات الموظفين المغطاة  )أ (

  ؛ين، مصنفين بشكل مالئمعدد المشاركين الذين يستلمون منافع وعدد المشاركين اآلخر  )ب (

  ؛ مساهمة محددة أو منفعة محددة–نوع البرنامج   )ج (

  ؛مالحظة عما إذا كان المشاركون يساهمون في البرنامج  )د (

  ؛وصف لمنافع التقاعد الموعودة  للمشاركين ) هـ(      

  ؛ ووصف ألي شروط إلنهاء البرنامج  )و (

  .يرخالل الفترة المغطاة بالتقر) و(إلى ) أ(تغيرات في البنود   )ز (
  

أنه ليس من غير الشائع أن يشار إلى وثائق أخرى تكون متوفرة للمستخدمين ويكون البرنامج موصوف 
  .فيها، وتشمل فقط معلومات عن تغيرات الحقة في التقرير

  
  النفاذتاريخ 

  

 تبدأ  المالية لبرامج منافع التقاعد التي تغطي الفترات التيالبياناتعلى هذا  الدولي ةيطبق معيار المحاسب ٣٧
 . أو ما بعد ذلك١٩٨٨ يناير ١في 
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  ٢٧ الدولي ةمعيار المحاسب 
  

  والمنفصلةة الموحدة ـ الماليالبيانات
  

ها حتى تاريخ إصدارتتضمن هذه النسخة التعديالت الناشئة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التي تم 

  ٢٠٠٨ يناير ١٧

  
من " غة القانونية لعقود التأجيرتقييم محتوى العمليات التي تتضمن الصي "٢٧ معيار المحاسبة الدولي إصدارتم 

 ٣وقد حّل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي . ١٩٨٩قبل لجنة معايير المحاسبة الدولية في إبريل 

 من ٣ ما يتطرق إليه معيار المحاسبة الدولي اءإستثنب) ١٩٧٦الصادر في يونيو (" البيانات المالية الموحدة"

، ١٩٩٤ في العام ٢٧عيدت صياغة معيار المحاسبة الدولي ُأوقد .  الزميلةات في الشركاتستثمارمحاسبة اإل

  . ٢٠٠٠ و١٩٩٨ في عامي ٣٩وُأجريت تعديالت محدودة من خالل معيار المحاسبة الدولي 

  
، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية بأن يستمر العمل بكافة المعايير والتفسيرات الصادرة ٢٠٠١وفي إبريل 

  . وحتى يتم تعديلها أو سحبها/ ير السابقة ما لمبموجب الدسات

  
   -:٢٧ لجنة التفسيرات الدائمة تفسيرين متعلقين بمعيار المحاسبة الدولي طورتوقد 

  )١٩٩٨الصادر في ديسمبر " (الخاص ذات الغرض للمنشآت –حيد البيانات المالية تو" ١٢التفسير  •

التصويت الممكنة وتخصيص حقوق  حقوق – يةوأسلوب حقوق الملك) التوحيد (مجالد"  ٣٣التفسير  •
    )٢٠٠١الصادر في ديسمبر  ("الملكية

  
البيانات المالية " بعد تنقيحه تحت عنوان جديد وهو ٢٧، أصدر المجلس معيار المحاسبة الدولي ٢٠٠٣وفي 

  . ٣٣ كما حّل محل التفسير ١٢ كذلك التفسير المراجعوقد عدل المعيار . "الموحدة والمنفصلة

  
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية من خالل ٢٧منذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي و

  -:التالية
  

    )٢٠٠٤الصادر في مارس   ( "إندماج األعمال" ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •

المحتفظ بها برسم البيع والعمليات األصول غير المتداولة "  ٥المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •
  )٢٠٠٤الصادر في مارس   ("المتوقفة

 )٢٠٠٦الصادر في نوفمبر  " (القطاعات التشغيلية"  ٨المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •

  )٢٠٠٧كما هو معدل في سبتمبر " (عرض البيانات المالية " ١معيار المحاسبة الدولي  •

  

  -:٢٧ي إلى معيار المحاسبة الدولي شير التفسير التال، ي١٢وإضافة إلى التفسير 

الحقوق في الحصص الناجمة من صناديق اإلزالة " ٥تفسير لجنة معايير الدولية إلعداد التقارير المالية •

      )٢٠٠٤الصادر في ديسمبر ( "واإلستعادة واإلصالح البيئي
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  المحتويات 
   الفقرات                       

  ١٤-١دمةمق                     المقدمة

   ٢٧ الدولي ةمعيار المحاسب

  والمنفصلة المالية الموحدة البيانات
  

  ٣- ١                                                                النطـاق

  ٨- ٤                  تعاريـف

  ١١- ٩              المالية الموحدة البياناتعرض 

  ١٧-١٢               المالية الموحدةالبياناتنطاق 

  ٣١-١٨                 توحيدإجراءات ال

  ٣٧-٣٢                  فقدان السيطرة

  ٤٠-٣٨        المالية المنفصلة بياناتالات في ستثمارالمحاسبة عن اإل

  ٤٣-٤١                     اإلفصاح

  ٤٥- ٤٤                واألحكام اإلنتقاليةالنفاذتاريخ 

  ٤٦                 )٢٠٠٣ (٢٧معيار المحاسبة الدولي سحب 

  الملحق

   أخرىتعديالت على بياناتال

  ٢٧مصادقة المجلس على معيار المحاسبة الدولي 

  اتأساس اإلستنتاج

  إرشادات التنفيذ 
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تتساوى جميـع   . ٤٦-١ مبين في الفقرة     " والمنفصلة المالية الموحدة    بيانات " ٢٧إن معيار المحاسبة الدولي     

لدولية عنـدما تبناهـا مجلـس       الفقرات في التأثير ولكنها تأخذ شكل المعايير الخاص بلجنة معايير المحاسبة ا           

مقدمة إلى المعـايير    " في سياق الهدف منه      ٢٧يجب أن ُيقرأ معيار المحاسبة الدولي       . معايير المحاسبة الدولية  

 وتطبيـق  ختياروتقدم هذه أساساً إل. "إطار تحضير البيانات المالية وعرضها" و "الدولية إلعداد التقارير المالية  

  .ب اإلرشاد الواضحالسياسات المحاسبية في غيا
  

  

  

ويتوفر نص المعيار الجديد، الذي تم تعليمه إلظهار التغيرات عن النسخة . المعدلتم إصدار هذا المعيار 

  . ولمدة محدودةorg.iasb.wwwالسابقة، في موقع المشتركين في مجلس معايير المحاسبة الدولية التالي 
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  المقدمة 
  

  ٢٧أسباب تعديل معيار المحاسبة الدولي 

البيانات المالية الموحـدة    "  ٢٧قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بمراجعة معيار المحاسبة الدولي             ١مقدمة
البيانـات  ") ٢٠٠٠ عـام    المعدل (٢٧ محل معيار المحاسبة الدولي      ٢٠٠٣الصادر في   " والمنفصلة

 ويجب أن يطبق للفترات السنوية التـي        "ت في الشركات التابعة   استثمارالمالية الموحدة ومحاسبة اإل   
 أيـضاً ويحل المعيار   . ويفضل التطبيق المبكر للمعيار   .  أو بعد ذلك التاريخ    ٢٠٠٥ يناير ١تبدأ في   
 حقوق التـصويت    -التوحيد وطريقة حقوق الملكية     "  ٣٣ تفسير لجنة التفسيرات الدائمة رقم       محل

  ". يةالمحتملة وتوزيع حصص الملك
  
  

وتم تنفيذ تلك .  األعمالإندماج كجزء من المرحلة الثانية لمشروع ٢٠٠٨تم تعديل المعيار في عام    ٢مقدمة
وترتبط . المرحلة من المشروع بشكل مشترك مع مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكي

. شركة التابعةالتعديالت، بشكل أساسي، بمحاسبة الحصص غير المسيطرة وفقدان السيطرة على ال
واختتم المجلس المرحلة الثانية من المشروع من خالل إصدار مجلس معايير المحاسبة لمعيار 

 المعدل وإصدار مجلس معايير المحاسبة المالية لبيان معايير المحاسبة المالية ٢٧المحاسبة الدولي 
لمعيار الدولي إلعداد إلى جانب ا" الحصص غير المسيطرة في البيانات المالية الموحدة "١٦٠رقم 

 إندماج "١٤١وبيان مجلس معايير المحاسبة المالية رقم "  األعمالإندماج "٣التقارير المالية 
  . على التوالي) ٢٠٠٨كما تم تنقيحه في عام " (األعمال

  
ويسمح .  أو بعد ذلك٢٠٠٩ يوليو ١يجب تطبيق المعيار المعدل للفترات السنوية التي تبدأ في    ٣مقدمة

 ١لكن، يجب على المنشأة عدم تطبيق التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ قبل . تطبيق المبكربال
كما تم تنقيحه في عام  (٣، إال إذا قامت بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ٢٠٠٩يوليو 
٢٠٠٨  .(  

  
  السمات الرئيسية للمعيار

  

  الهدف
ى تعزيز أهمية وموثوقية وإمكانية مقارنة المعلومات التي توفرها  إل٢٧يهدف معيار المحاسبة    ٤مقدمة

المنشأة األم في بياناتها المالية المنفصلة وبياناتها المالية الموحدة لمجموعة من المنشآت التي تقع 
  -:ويحدد المعيار. تحت سيطرتها

ونها شركة ك(الظروف التي يجب على المنشأة فيها توحيد البيانات المالية لمنشأة أخرى   )أ (
 ؛)تابعة

 ؛محاسبة التغيرات في مستوى حصة الملكية في الشركة التابعة  )ب (

 قدان السيطرة على الشركة التابعة؛ ومحاسبة ف  )ج (

المعلومات التي يجب على المنشأة اإلفصاح عنها لتمكين مستخدمي البيانات المالية من تقييم   )د (
 .طبيعة العالقة بين المنشأة وشركاتها التابعة
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  انات المالية الموحدةعرض البي
وهناك استثناء محدود متوفر لبعض . يجب على الشركة األم توحيد استثماراتها في الشركات التابعة. ٥مقدمة 

لكن االستثناء ال يعفي مؤسسات رأس المال المخاطر وصناديق االستثمار . المنشآت غير العامة
  . شركاتها التابعةالمشترك وصناديق االستثمار والمنشآت المماثلة من توحيد

  
  إجراءات التوحيد

يجب على المجموعة استخدام سياسات محاسبية موحدة إلعداد التقارير مثل المعامالت واألحداث     ٦مقدمة

ويجب إلغاء عواقب المعامالت واألرصدة بين المنشآت ضمن . األخرى في ظروف مشابهة

  .المجموعة
  

  الحصص غير المسيطرة
غير المسيطرة في البيان الموحد للمركز المالي ضمن حقوق الملكية، يجب عرض الحصص    ٧مقدمة

ويجب أن ينسب إجمالي الدخل الشامل . وبشكل منفصل عن حقوق ملكية المالكين في الشركة األم

إلى مالكي الشركة األم والحصص غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى عجز في رصيد الحصص 

  . غير المسيطرة
  

   الملكيةالتغيرات في حصص
 يتم محاسبة التغير في حصة ملكية الشركة األم في الشركة التابعة الذي ال يؤدي إلى فقدان السيطرة  ٨مقدمة

  . ضمن حقوق الملكية
  

 عندما تفقد المنشاة السيطرة على شركة تابعة فإنها تلغي االعتراف باألصول وااللتزامات مكونات  ٩مقدمة

ويتم االعتراف بأي ربح أو خسارة في الربح . شركة التابعة السابقةحقوق الملكية ذات العالقة في ال

ويتم قياس أي استثمار مستبقى في الشركة التابعة السابقة بقيمته العادلة في تاريخ . أو الخسارة

  .فقدان السيطرة
  

  البيانات المالية المنفصلة
مية المحلية، عرض البيانات المالية المنفصلة،  للوائح التنظيعندما تختار المنشأة، أو يطلب منها وفقاً  ١٠مقدمة

فيجب محاسبة االستثمارات في الشركات التابعة والمنشآت المسيطر عليها بشكل مشترك والشركات 

  ".عتراف والقياسإل ا–األدوات المالية  "٣٩الزميلة بالتكلفة أو وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 
  

  اإلفصاح
  . فصاح عن المعلومات حول طبيعة العالقات بين المنشأة األم وشركاتها التابعةيجب على المنشأة اإل  ١١مقدمة
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   ٢٧ الدولي ةمعيار المحاسب
  

  والمنفصلة الموحدة  الماليةبياناتال
  

  النطاق
  

تحت المشاريع من لمجموعة يجب أن يطبق هذا المعيار في إعداد وعرض البيانات المالية الموحدة  ١
 .سيطرة المنشأة األم

 
 األعمال وتأثير على التوحيد، بما في ذلك الشهرة إندماجعن يتعامل هذا المعيار مع طرق المحاسبة ال  ٢

  )." األعمالإندماج " ٣ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية أنظر( ندماج األعمالإالناشئة عن 
  

، المنشأة المسيطر عةات في المنشآت التابستثماركما يجب أن يطبق هذا المعيار في المحاسبة عن اإل ٣
عليها بشكل مشترك، والمنشآت الزميلة عندما تختار الشركة، أو أنها تحتاج لمتطلبات المنشأة 

  . مالية منفصلةبياناتالداخلية، لعرض 
  

  تعاريف
  

  -:تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها ٤
  

  .واحدةلمشروع لية للمجموعة والتي يتم عرضها وكأنها الماالبيانات  هي المالية الموحدةالبيانات 
  

فع من امنللمشروع لتحقيق المالية والتشغيلية السياسات  على صالحية السيطرة هي السيطرة
  .هتنشطأ
  

يعترف المستثمر بالدخل من ،  بالتكلفةستثمار بموجبها اإليسجل هي طريقة محاسبة طريقة التكلفة
تلمه من الحصص الموزعة من األرباح المستبقاة للجهة المستثمر فيها اإلستثمار فقط بمقدار ما يس

 إن التوزيعات الناشئة من الزيادة في الربح تعتبر كإسترداد لإلستثمار .اإلستمالكالناشئة بعد تاريخ 
  ويتم اإلعتراف به كتخفيض من تكاليف اإلستثمار 

  

  .التابعة لهاالمشاريع  هي المنشأة األم وكافة المجموعة
  

ي حقوق ملكية في شركة تابعة غير منسوبة بشكل مباشر أو غير مباشر إلى ه الحصة الغير مسيطرة
  .شركة أم

  

  .أكثرله منشأة تابعة أو الذي  المشروع هي المنشأة األم
  

ي تلك البيانات التي تعرضها الشركة األم، أو مستثمر في شركة زميلـة،              ه البيانات المالية المنفصلة  
ات ستثمارمشروع مشترك في منشأة مسيطر عليها بشكل مشترك، تتم فيها محاسبة اإل           أو مشارك في    

 من محاسبتها على أساس اإلستنتاجات المبلغ عنها وصافي         بدالًعلى أساس حقوق الملكية المباشرة      
  .أصول الجهات المستثمر بها

  

محدودة مثال ذلك ، بما في ذلك بما في ذلك المنشأة ذات مسؤولية مشروع و هالمنشأة التابعة
  ).تعرف عادة بإسم المنشاة األم(أخر مشروع يجري التحكم به من قبل  المشروع المشترك

  

 في منشأة مسيطر مشاركاً في شركة زميلة أو مستثمراًيجوز أن تكون الشركة األم أو شركتها التابعة  ٥
ية الموحدة المعدة والمعروضة  إعداد البيانات المالأيضاًفي مثل هذه الحاالت، يتم . عليها بشكل مشترك

 المنشآتات في ستثماراإلالمحاسبة عن " ٢٨ لهذا المعيار بحيث تمتثل لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً
 . "الحصص في المشاريع المشتركة " ٣١، ومعيار المحاسبة الدولي "الزميلة
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ة هي تلك المعدة والمعروضة ، تكون البيانات المالية المنفصل٥بالنسبة للمنشاة كما وصفت في الفقرة  ٦
ليس من الضروري إلحاق أو إرفاق البيانات المالية . ٥إضافة إلى البيانات المالية المشار إليها في الفقرة 

  . المنفصلة بتلك البيانات
  

إن البيانات المالية لمنشأة ليس لها شركة تابعة أو شركة زميلة أو مصلحة مشارك في منشأة مسيطر  ٧
  . رك هي ليست بيانات مالية منفصلةعليها بشكل مشت

  

 من عرض البيانات المالية الموحدة أن تعرض ١٠ للفقرة وفقاًيجوز للشركة األم التي يتم إعفاؤها  ٨

  . البيانات المالية المنفصلة على أنها البيانات المالية الوحيدة لها
  

   المالية الموحدةبياناتالعرض 
  

التي توحد فيها .مالية موحدةبيانات ، إن تعرض ١٠ي الفقرة على المنشأة األم، غير تلك المذكور ف ٩
  .اتها في المنشآت التابعة بموجب هذا المعيارإستثمار

  

  -:إذاال تحتاج الشركة األم إلى عرض البيانات المالية الموحدة فقط  ١٠

 من قبـل  جزئياًكانت الشركة األم نفسها شركة تابعة مملوكة بالكامل، أو شركة تابعة مملوكة              )أ (
 لـذلك   خالفـاً رين، بما في ذلك أولئك غيـر المخـولين          نشأة أخرى وتم إعالم مالكيها اآلخ     م

  ؛بأن الشركة األم ال تقوم بعرض بيانات مالية موحدة، ولم يعترضوا على ذلكبالتصويت، 

فـي  ( كانت أدوات الدين أو أدوات حقوق الملكية للشركة األم غير متداولة في سوق عام                إذا  )ب (
أجنبية، أو بورصة خارج السوق الرسمية، بما في ذلك األسواق المحليـة            بورصة محلية أو    

  ؛)واإلقليمية

 لم تقم الشركة األم بإيداع، أو ليست قيد عملية إيداع، لبياناتها المالية الموحدة لدى هيئـة           إذا  )ج (
  ؛ و أي نوع من األدوات في سوق عامإصدارأوراق مالية أو أي هيئة تنظيمية أخرى بهدف 

 بيانات مالية متاحـة     إصدارالشركة األم النهائية أو أي من الشركات األم الوسيطة ب          قامت   إذا  )د (
 . العام وتمتثل للمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةستخداملإل

  

 عدم عرض البيانات المالية الموحدة، وتعرض فقط البيانات ١٠ للفقرة وفقاًإن الشركة األم التي تختار  ١١

  . ٤٣-٣٨تمتثل للفقرات المالية المنفصلة، 
  

   المالية الموحدةبياناتالنطاق 
  

 * .التي تتحكم بها المنشأة األمالمشاريع تشمل البيانات المالية الموحدة كافة  ١٢

 أكثر يفترض وجود السيطرة عندما تملك األم، بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل المنشآت التابعة، ١٣

ائية عندما يمكن إثبات ستثنإل بعض الظروف ااءإستثنبمن نصف مجموع حقوق التصويت في المشروع 

                                                           
 للمعيار الدولي إلعـداد التقـارير   وفقاًإذا حققت شركة تابعة، عند اإلستمالك، معايير تصنيفها على أنه محتفظ بها برسم البيع            *

 الدوليـة إلعـداد     للمعـايير  وفقاً، يتم محاسبتها    " بها برسم البيع والعمليات المتوقفة     ظاألصول غير المتداولة المحتف   " ٥ المالية
 . التقارير المالية
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 المنشأة األم النصف أو أقل من إمتالك حتى عند أيضاًوتتوفر السيطرة . أن هذه الملكية ال تمثل سيطرة

  * -:مجموع حقوق التصويت في المشروع وذلك عندما يكون هناك

  ؛ن آخرين مع مستثمريإتفاق من نصف حقوق التصويت بفضل أكثرسيطرة على   )أ (

  ؛يةإتفاقالقدرة على التحكم بالسياسات المالية والتشغيلية للمشروع بموجب تشريع أو   )ب (

  أو ؛ القدرة على تعين أو إزالة غالبية أعضاء مجلس اإلدارة أو أي مجلس آخر معادل  )ج (

  .ات مجلس اإلدارة أو أي مجلس آخر معادلإجتماعقوة الحصول على أغلبية األصوات في   )د (
  
أن تمتلك ضمانات أسهم، أو خيارات شراء أسهم، أو أدوات دين أو حقوق ملكية قابلة يمكن للمنشأة  ١٤

 تمت ممارستها أو إذاللتحويل إلى أسهم عادية أو إلى أدوات مماثلة أخرى يمكن أن تعطي للمنشاة، 

ة تحويلها، سلطة التصويت أو تقليل سلطة التصويت لطرف آخر على السياسات المالية والتشغيلية لمنشأ

يؤخذ في اإلعتبار وجود أو أثر حقوق التصويت المحتملة القابلة ). حقوق التصويت المحتملة(أخرى 

، بما في ذلك حقوق التصويت المحتملة المحتفظ بها من قبل منشاة أخرى، عند حالياًللممارسة أو التحويل 

إن حقوق التصويت . ة أخرى كان للمنشأة سلطة إدارة السياسات المالية والتشغيلية لمنشاإذاتقييم ما 

 لم يكن من الممكن، على سبيل المثال، ممارستها أو إذا حالياًالمحتملة ليست قابلة للممارسة أو التحويل 

 . تحويلها حتى تاريخ مستقبلي أو حتى وقوع حدث مستقبلي
  
يع الحقائق  كانت حقوق التصويت المحتملة تساهم في السيطرة، تقوم المنشأة بفحص جمإذافي تقييم ما  ١٥

يات تعاقدية أخرى سواء إتفاقبما في ذلك شروط ممارسة حقوق التصويت المحتملة وأي (والظروف 

 نية اإلدارة والقدرة اءإستثنالتي تؤثر على حقوق التصويت المحتملة، ب) ت منفردة أو مجتمعةإعتبر

  . المالية على الممارسة أو التحويل
  
د فقط ألن المستثمر هو عبارة عن مؤسسة رأس مال مخاطر، أو ال تستثنى الشركة التابعة من التوحي ١٦

 . أو منشأة مماثلةإئتمان مشترك أو صندوق إستثمارصندوق 
  
ال تستثنى الشركة التابعة من التوحيد ألن أنشطتها التجارية تختلف عن تلك الخاصة بالمنشآت األخرى  ١٧

حيد مثل هذه الشركات التابعة واإلفصاح ويتم تقديم المعلومات ذات الصلة من خالل تو. في المجموعة

على . عن معلومات إضافية في البيانات المالية الموحدة حول األنشطة التجارية المختلفة للشركات التابعة

القطاعات " ٨الدولي إلعداد التقارير المالية معيار السبيل المثال، تساعد اإلفصاحات التي يتطلبها 
  . نشطة التجارية المختلفة في المجموعة في توضيح أهمية األ"التشغيلية

  
 أجلتفقد الشركة األم السيطرة عندما تفقد سلطة إدارة السياسات المالية والتشغيلية للجهة المستثمر بها من  ١٨

يمكن أن يحدث فقدان السيطرة مع أو بدون حدوث تغيير في مستويات . الحصول على منافع من أنشطتها
، عندما تصبح الشركة التابعة تحت سيطرة حكومة مثالًيمكن أن يحدث ذلك، . الملكية المطلقة أو النسبية

  . ية تعاقديةتفاق نتيجة إلأيضاًويمكن أن يحدث ذلك . أو محكمة أو مدير أو مشرع
  

  إجراءات التوحيد
  

إضافة إعداد البيانات المالية الموحدة، يتم تجميع البيانات لألم ومنشأتها التابعة بنداً بنداً بواسطة عند  ١٨
. ات، وحقوق الملكية، والدخل والمصروفات إلى بعضها البعضلتزامالبنود المتماثلة من األصول، واإل

                                                           
  . للمنشآت ذات الغرض الخاص-توحيد البيانات المالية : ١٢ -أنظر أيضاً التفسير   *
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واحد، يجب كمشروع لبيانات المالية الموحدة أن تعرض معلومات مالية عن المجموعة لوحتى يمكن 
   -:القيام بالخطوات التالية

 منشأة تابعة مقابل نصيب المنشأة األم من حقوق  المنشاة األم في كلستثمارإلالمرحلة حذف القيمة   )أ (
المعالجة ألي شهرة  أيضاً، والذي يبين ٣معيار التقرير الدولي ظر نأ(الملكية في كل منشأة تابعة 

  ؛ )ناتجة

 في صافي دخل المنشآت التابعة لفترة التقرير وتعديل دخل الحصة الغير مسيطرةتعريف   )ب (
  و؛ ل الذي يعزى لمالكي المنشأة األمالمجموعة بها للوصول إلى صافي الدخ

وتعريفها بشكل منفصل لمنشآت التابعة الموحدة ل  األصول في صافيالحصة الغير مسيطرةتحديد   )ج (
 -: في صافي األصول منالحصة الغير مسيطرةتتألف . أسهم المنشأة األمحملة 

  و؛ ٣قارير المالية إلعداد التمعيار الدولي الالمبلغ بتاريخ التوحيد األصلي محسوباً بموجب  )١(

  . من التحركات في حقوق الملكية منذ تاريخ التوحيدالحصة الغير مسيطرةنصيب  )٢(
 
عند وجود حقوق تصويت ممكنة، يتم تحديد حصص األرباح أو الخسائر والتغييرات في حقوق الملكية  ١٩

ة الممارسة المخصصة للشركة األم وحقوق األقلية على أساس حصص الملكية الحالية وال تعكس إمكاني
  . أو التحويل لحقوق التصويت المحتملة

  
  .  األرصدة داخل المجموعة والمعامالت والدخل والمصاريف بالكاملإستبعاديتم  ٢٠

  

 األرصدة داخل المجموعة والمعامالت، بما في ذلك الدخل والمصاريف وأرباح األسهم، إستبعاديتم  ٢١
جة من المعامالت داخل المجموعة المعترف بها في  األرباح والخسائر الناتإستبعادكما يتم . بالكامل

 إنخفاضوقد تشير الخسائر في داخل المجموعة إلى . األصول، مثل المخزون و األصول الثابتة بالكامل
ضرائب " ١٢ينطبق معيار المحاسبة الدولي .  به في البيانات المالية الموحدةعترافقيمة يستلزم اإل

 األرباح والخسائر الناتج من المعامالت داخل إستبعاد من ى الفروقات المؤقتة التي تنشأ عل"الدخل
 .المجموعة

  
يجب إعداد البيانات المالية للشركة األم وشركاتها التابعة المستخدمة في إعداد البيانات المالية الموحدة  ٢٢

 التابعة، عنه في الشركاتة األم  للشركنهاية فترة إعداد التقاريرعندما يختلف . تاريخالكما في نفس 
تعد الشركة التابعة، ألغراض التوحيد، بيانات مالية إضافية كما في نفس تاريخ البيانات المالية للشركة 

  . األم ما لم يكن من غير العملي القيام بذلك
  

بيانات المالية ، إعداد البيانات المالية لشركة تابعة المستخدمة في إعداد ال٢٢ للفقرة وفقاًعندما يتم،  ٢٣
لشركة األم، يجب إجراء التعديالت آلثار المعامالت أو األحداث ل البيانات الماليةالموحدة يختلف عن 

وفي أي حال، فإن الفرق بين . الهامة التي تقع بين ذلك التاريخ وتاريخ البيانات المالية للشركة األم
كما .  أشهر٣ الشركة األم ال يجب أن يزيد عن رتقري الشركة التابعة وتاريخ نهاية فترة إعداد التقارير

 يجب أن يكون نفسه من فترة إلى نهاية فترة إعداد التقارير وأي فرق في تقريرأن طول فترات ال
  . أخرى

  

 سياسات محاسبية موحدة للتبليغ للمعامالت المماثلة إستخدامينبغي إعداد البيانات المالية الموحدة ب ٢٤
  . وف المشابهةواألحداث األخرى في الظر
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 عضو في المجموعة سياسات محاسبية غير المتبعة في البيانات المالية الموحدة للمعامالت إستخدم إذا ٢٥
المماثلة واألحداث في الظروف المشابهة، يتم إجراء التعديالت المناسبة على بياناته المالية في إعداد 

  . البيانات المالية الموحدة
  

 كما هو ستمالكركة التابعة في البيانات المالية الموحدة من تاريخ اإليتم تضمين دخل ومصاريف الش ٢٦

يستند الدخل والمصروف في الشركة التابعة إلى قيم األصول . ٣محدد في المعيار الدولي إلعداد التقارير 

فعلى سبيل المثال، يستند مصروف . لتزامات المعترف بها في البيانات المالية في تاريخ اإلستمالكإلوا

اإلستهالك المعترف به في البيان الموحد للدخل الشامل بعد تاريخ اإلستمالك إلى القيم العادلة لألصول 

ويتم شمل . ذات العالقة القابلة لإلستهالك المعترف بها في البيانات المالية الموحدة في تاريخ اإلستمالك

لتاريخ الذي تتوقف فيه الشركة األم دخل ومصروفات الشركة التابعة في البيانات المالية الموحدة حتى ا

  . عن السيطرة على الشركة التابعة
  

يتم عرض الحصص غير المسيطرة في البيان الموحد للمركز المالي ضمن حقوق الملكية، بشكل  ٢٧

  .منفصل عن حقوق ملكية مالكي الشركة األم
  

ة األم والحصص غير ينسب الربح أو الخسارة لكل مكون في الدخل الشامل اآلخر إلى مالكي الشرك ٢٨
وينسب الدخل الشامل اآلخر إلى مالكي الشركة األم والى الحصص غير المسيطرة حتى لو . المسيطرة

  . أدى ذلك إلى عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة
  

إذا كان لدى الشركة التابعة أسهم ممتازة تراكمية مصنفة كحقوق ملكية ومحتفظ بها من قبل الحصص  ٢٩
قوم الشركة األم باحتساب حصتها من الربح أو الخسارة بعد تعديل أرباح األسهم على غير المسيطرة، ت

ذلك تم اإلعالن عن أرباح األسهم أم لم يتمهذه الحصص، سواء .  
  

يتم معاملة حصة ملكية الشركة األم في شركة التابعة التي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة كمعامالت  ٣٠
  ).الكين بصفتهم مالكينأي، معامالت مع الم(حقوق ملكية 

  

في ظروف كهذه، يتم تعديل القيمة المسجلة للحصص المسيطرة وغير المسيطرة لتعكس التغيرات في  ٣١
ويتم اإلعتراف بأي فرق بين القيمة التي يتم تعديل الحصص غير . حصصها النسبية في الشركة التابعة

قبوض مباشرة في حقوق الملكية وتنسب إلى المسيطرة وفقاً لها والقيمة العادلة للمبلغ المدفوع أو الم
  . مالكي الشركة األم

  
  فقدان السيطرة

  
يمكن أن تفقد الشركة األم السيطرة على شركة تابعة نتيجة حصول أو عدم حصول تغير في مستويات  ٣٢

 ويمكن أن يحدث هذا، على سبيل المثال، عندما تصبح الشركة التابعة خاضعة. الملكية المطلقة أو النسبية
  . تفاقية تعاقديةإلويمكن أن يحدث هذا أيضاً نتيجة . لسيطرة حكومة أو محكمة أو وصي أو مشرع

  
لكن تشير ). معامالت(يمكن أن تفقد الشركة األم السيطرة على شركة تابعة عبر ترتيبين أو أكثر  ٣٣

 ما إذا كان يجب وعند تحديد.  إلى أن الترتيبات المتعددة يجب أن تحاسب كمعاملة واحدةالظروف أحياناً
  عتبار كافة بنود وشروط الترتيبات إلمحاسبة الترتيبات كمعاملة واحدة، يجب تأخذ المنشاة بعين ا
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أكثر مما يلي إلى أن الشركة األم يجب أن تحاسب أو ويمكن أن يشير واحد . وتأثيراتها اإلقتصادية
  -:ترتيبات المتعددة كمعاملة واحدةال

 .وقت أو باعتماد كل واحد على اآلخرنه تم إبرامها في نفس الأ  )أ (

 . إجماليإقتصاديأنها تشكل معاملة واحدة مصممة لتحقيق تأثير   )ب (

 .أن حدوث ترتيب معين يعتمد على حدوث ترتيب واحد آخر على األقل  )ج (

 عند اعتباره مع إقتصادياً، لكنه مبرر إقتصادياًأن اعتبار ترتيب واحد بحد ذاته غير مبرر   )د (
من األمثلة على ذلك تسعير التصرف باألسهم بأقل من السوق وتعويضه و. الترتيبات األخرى

 .بتصرف الحق تم تسعير بأعلى من السوق
  

  -:في حال فقدان الشركة األم السيطرة على الشركة التابعة، فإنها ٣٤

وااللتزامات الخاصة بالشركة التابعة بقيمتها المسجلة ) بما فيها الشهرة( باألصول عترافتلغي اإل  )أ (
  ؛ريخ فقدان السيطرةفي تا

 بالقيمة المسجلة ألي حصص غير مسيطرة في الشركة التابعة السابقة في تاريخ عترافتلغي اإل  )ب (
 ؛)بما فيها أي مكونات للدخل الشامل اآلخر المنسوب إليها(فقدان السيطرة 

 -:تعترف  )ج (

أدت إلى بالقيمة العادلة للمبلغ المقبوض، إن وجد، من المعاملة أو الحدث أو الظروف التي  )١(
 ؛ وفقدان السيطرة

 ألسهم الشركة التابعة على بالتوزيع، إذا كانت التي أدت إلى فقدان السيطرة تشمل توزيعاً )٢(
 .المالكين بصفتهم مالكين

 

 ؛ تعترف بأي استثمار مستبقى في الشركة التابعة السابقة بقيمته العادلة في تاريخ فقدان السيطرة  )د (

 إلى الربح أو الخسارة، أو تنقلها مباشرة إلى األرباح ٣٥ في الفقرة تعيد تصنيف المبالغ المحددة) هـ(
  ؛ و وفقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةالمستبقاة إذا كان ذلك مطلوباً

 . تعترف بأي فرق ناتج كمكسب أو خسارة في الربح أو الخسارة المنسوبة إلى الشركة األم  )و (
 
ة على شركة تابعة، تقوم الشركة األم بمحاسبة كافة المبالغ المعترف في حال فقدان الشركة األم للسيطر ٣٥

بها في الدخل الشامل اآلخر ذات العالقة بتلك الشركة التابعة على نفس األساس كما سيكون مطلوباً لو أن 

لذلك، إذا كان من الممكن إعادة . الشركة األم تصرفت مباشرة باألصول أو االلتزامات ذات العالقة

 مكسب أو خسارة تم اإلعتراف بها سابقا في الدخل الشامل اآلخر في الربح أو الخسارة عند تصنيف

التصرف باألصول أو االلتزامات ذات العالقة، فان الشركة األم تقوم بإعادة تصنيف المكسب أو الخسارة 

ى الشركة عندما تفقد السيطرة عل) كتعديل إعادة تصنيف(من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة 

فعلى سبيل المثال، إذا كان لدى الشركة التابعة أصول مالية متوفرة برسم البيع، وفقدت الشركة . التابعة

األم السيطرة على الشركة التابعة، يجب على الشركة األم إعادة تصنيف المكسب أو الخسارة المعترف 

وعلى نحو مماثل، إذا . الربح أو الخسارةبهما سابقا قي الدخل الشامل اآلخر ذو العالقة بتلك األصول في 

كان من الممكن تحويل فائض إعادة التقييم المعترف به سابقا في الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح 
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المستبقاة عند التصرف باألصل، فعلى الشركة األم تحويل فائض إعادة التقييم مباشرة إلى األرباح 

  . كة التابعةالمستبقاة عند فقدانها للسيطرة على الشر
  

عند فقدان السيطرة على الشركة التابعة، يجب محاسبة أي استثمار مستبقى في الشركة التابعة السابقة  ٣٦
 للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وأي مبالغ تدين بها الشركة التابعة السابقة أو مملوك لها، وفقاً

  . من تاريخ فقدان السيطرة
  

العادلة ألي استثمار مستبقى في الشركة التابعة السابقة في تاريخ فقدان السيطرة على ينبغي اعتبار القيمة  ٣٧
األدوات  "٣٩أنها القيمة العادلة عند اإلعتراف األولي باألصل المالي وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 

ستثمار في الشركة ، أو، حيثما كان مالئما، التكلفة عند اإلعتراف األولي باال"اإلعتراف والقياس: المالية
  . الزميلة أو المنشأة المسيطر عليها بشكل مشترك

   المالية المنفصلةبياناتالات في ستثمارالمحاسبة عن اإل
  

ات في الشركات التابعة والمنشآت المسيطر عليهـا        ستثمارعند إعداد البيانات المالية المنفصلة، فإن اإل       ٣٨
أو المتـضمنة فـي   (أنها محتفظ بها برسم البيـع     بشكل مشترك والشركات الزميلة غير المصنفة على        

 للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية      وفقاً) مجموعة تصرف مصنفة على أنها محتفظ بها برسم البيع        
  -:تتم محاسبتها إما " األصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة"  ٥

  أو،بسعر التكلفة  )أ (

 . ٣٩محاسبة الدولي  لمعيار الوفقاً  )ب (
  

ات في الـشركات التابعـة      ستثماركما أن اإل  . اتستثماريجب تطبيق نفس المحاسبة على كل فئة من اإل        
والمنشآت المسيطر عليها بشكل مشترك والشركات الزميلة المصنفة على أنها محتفظ بها برسم البيـع               

 للمعيـار الـدولي     وفقـاً ) لبيعأو المتضمنة في مجموعة تصرف مصنفة على أنها محتفظ بها برسم ا           (
  .  لذلك المعياروفقاً ينبغي محاسبتها ٥إلعداد التقارير المالية 

  

تنطبـق  .  العـام  سـتخدام ال يحدد هذا المعيار المنشآت التي تصدر البيانات المالية المنفصلة المتاحة لإل            ٣٩
الدولية إلعـداد التقـارير      عندما تعد المنشأة بيانات مالية منفصلة تمتثل للمعايير          ٤٣-٤٠و ٣٨الفقرات  
، ما  ٩ العام كما هو مطلوب في الفقرة        ستخدام بيانات مالية موحدة متاحة لإل     أيضاًتصدر المنشأة   . المالية

  .  منطبقا١٠لم يكن اإلعفاء الوارد في الفقرة 

 
  

 قـاً وفات في المنشآت المسيطر عليها بشكل مشترك والشركات الزميلة التي تتم محاسـبتها              ستثمارإن اإل  ٤٠
 في البيانات المالية الموحدة ينبغي محاسبتها بنفس الطريقة في البيانات المالية        ٣٩لمعيار المحاسبة الدولي    

  . المنفصلة للمستثمر

  

  اإلفصاح 
  

  -:يجب إجراء هذه اإلفصاحات في البيانات المالية الموحدة ٤١

 المنشأة األم، بشكل مباشر أو طبيعة العالقة بين المنشأة األم والمنشأة التابعة التي ال تملك فيها  )أ (
 ؛ من نصف حقوق التصويتأكثرغير مباشر من خالل المنشآت التابعة، 
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 من نصف سلطة التصويت أو سلطة التصويت أكثراألسباب الكامنة وراء عدم اعتبار ملكية   )ب (
الممكنة، بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل الشركات التابعة، للجهة المستثمر بها بمثابة 

  ؛رةسيط

 للبيانات المالية لشركة تابعة عندما تستخدم مثل هذه البيانات المالية نهاية فترة إعداد التقارير  )ج (
 أو فترة تقرير أو فترة تختلف تاريخ إلتقريرإلعداد البيانات المالية الموحدة وهي كما في تاريخ 

  ؛  فترة أو تاريخ مختلفإستخدامالشركة األم، وسبب 

)  ناتجة عن ترتيبات اإلقتراض أو المتطلبات التنظيميةمثالً(ات أهمية طبيعة ومدى أي قيود ذ  )د (
على قدرة الشركات التابعة لنقل األموال إلى الشركة األم على شكل أرباح أسهم نقدية أو تسديد 

 . القروض أو السلف

تي ال تؤدي جدول يبين آثار التغيرات في حصة الملكية الخاصة بالشركة األم في الشركة التابعة ال )هـ(
  ؛ وإلى فقدان السيطرة على حقوق الملكية المنسوبة إلى مالكي الشركة األم

 في حال فقدان السيطرة على الشركة التابعة، تقوم الشركة األم باإلفصاح عن المكسب أو  )و (
  -:، و٣٤ للفقرة الخسارة، إن وجدا، المعترف بهما وفقاً

اإلعتراف بأي استثمار مستبقى في الجزء من ذلك المكسب أو الخسارة المنسوب إلى  )١(
 ؛ والشركة التابعة السابقة بقيمته العادلة في تاريخ فقدان السيطرة

إذا لم يتم (بنود السطر في بيان الدخل الشامل الذي تم اإلعتراف فيه بالمكسب أو الخسارة  )٢(
 ). عرضهما بشكل منفصل في بيان الدخل الشامل

 

، عدم إعداد البيانات  ١٠ للفقرة   وفقاًلمنفصلة للشركة األم التي تختار،      عندما يتم إعداد البيانات المالية ا      ٤٢

  -:المالية الموحدة، فإن تلك البيانات المالية المنفصلة ينبغي أن تفصح عن

 اإلعفاء مـن التوحيـد، أن       إستخدامحقيقة أن البيانات المالية هي بيانات مالية منفصلة، أنه تم             )أ (
أة التي تمتثل بياناتها المالية الموحدة للمعايير الدولية إلعداد          وبلد التأسيس أو موقع المنش     إسم

 العام، والعنوان الذي يمكن الحصول منه علـى تلـك           ستخدامها لإل إصدارالتقارير المالية قد تم     
  ؛البيانات المالية الموحدة

ات الهامة في الشركات التابعة والمنشآت المـسيطر عليهـا بـشكل مـشترك              ستثمارقائمة باإل   )ب (
الشركات الزميلة، بما في ذلك اإلسم، أو بلد التأسيس، أو الموقع، ونسبة حـصص الملكيـة،                و

  ؛ وونسبة سلطة التصويت المحتفظ بها، إن كانت مختلفة

 ).ب(ات المدرجة تحت البند ستثماروصف للطريقة المستخدمة في محاسبة اإل  )ج (
  

، أو مشارك في مشروع مـشترك ذو        )٤١غير الشركة األم المشمولة بالفقرة      (عندما تعد الشركة األم      ٤٣

مصلحة في منشأة مسيطر عليها بشكل مشترك، أو مستثمر في شركة زميلة بيانات ماليـة منفـصلة،                 

  -:ينبغي أن تفصح تلك البيانات المالية المنفصلة عن

حقيقة أن البيانات هي بيانات مالية منفصلة وأسباب إعداد تلك البيانات إن لم يكـن يقتـضيها                   )أ (
  ؛نالقانو
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ات الهامة في الشركات التابعة والمنشآت المـسيطر عليهـا بـشكل مـشترك              ستثمارقائمة باإل   )ب (

والشركات الزميلة، بما في ذلك اإلسم، بلد التأسيس، أو الموقع، نسبة حصص الملكية، ونسبة              
 ؛ وسلطة التصويت المحتفظ بها، إن كانت مختلفة

 ).ب(المدرجة تحت البند ات ستثماروصف للطريقة المستخدمة في محاسبة اإل  )ج (
  

 ومعيـار   ٢٨ من هذا المعيار، ومعيـار المحاسـبة الـدولي           ٩ للفقرة   وفقاًوأن تحدد البيانات المعدة     

  . اللذان يرتبطان به٣١المحاسبة الدولي 
   

   واإلنتقالالنفاذتاريخ 
  

الفترات التي تبدأ في    طبق هذا المعيار المحاسبي الدولي على البيانات المالية التي تغطي           على المنشأة أن ت    ٤٤

 قامت المنشأة بتطبيـق     إذاأما  .  ويشجع التطبيق المبكر لهذا المعيار     . أو بعد ذلك التاريخ    ٢٠٠٥ يناير   ١

  .، يجب عليها اإلفصاح عن هذه الحقيقة٢٠٠٥ يناير ١هذا المعيار قبل الفترة 

  
 ١٨ و ٤ في الفقـرات     ٢٠٠٨ الحاصلة في عام     ٢٧تطبق المنشأة التعديالت على معيار المحاسبة الدولي         ٤٥

ويـسمح  .  أو بعـد ذلـك  ٢٠٠٩ ينـاير  ١للفترات السنوية التي تبدأ في ) و(و) هـ(٤١ و٣٧-٢٦ و ١٩و
 ١لكن، يجب على المنشأة عدم تطبيق هذه التعديالت للفترات السنوية التي تبـدأ فـي                . بالتطبيق المبكر 

كما تم تنقيحـه     (٣ إلعداد التقارير المالية      أو بعد ذلك إال إذا طبق ذلك أيضا المعيار الدولي          ٢٠٠٩يوليو  
، فعليها اإلفصاح عـن تلـك       ٢٠٠٩ يوليو   ١وإذا قامت المنشأة بتطبيق التعديالت قبل       ). ٢٠٠٨في عام   
  -:ويجب على المنشأة تطبيق التعديالت بأثر رجعي، مع اإلستثناءات التالية. الحقيقة

ل الشامل إلى مالكي الشركة األم والحصص غير  المتعلق بنسبة إجمالي الدخ٢٨التعديل على الفقرة   )أ (
لذلك، يجل على المنشأة . المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة

 .عدم إعادة نسبة بيان أي ربح أو خسارة لفترات إعداد التقارير قبل تطبيق التعديل
لكية في شركة تابعة بعد  لمحاسبة التغيرات في حصص الم٣١ و٣٠المتطلبات في الفقرات  )ب (

 على التغيرات التي ٣١ و٣٠لذلك، ال تطبق المتطلبات في الفقرات . الحصول على السيطرة
 .حصلت قبل أن تطبق المنشأة التعديالت

ويجب على المنشأة .  بالنسبة إلى فقدان السيطرة على الشركة التابعة٣٧-٣٤المتطلبات في الفقرات   )ج (
لة الستثمار في الشركة التابعة السابقة إذا تم فقدان السيطرة قبل أن عدم إعادة بيان القيمة المسج

إضافة لذلك، يجب على المنشأة عدم إعادة حساب أي مكسب أو خسارة على . تطبق تلك التعديالت
 . فقدان السيطرة على الشركة التابعة حصل قبل تطبيق تلك التعديالت

  
  )٢٠٠٣ (٢٧سحب معيار المحاسبة الدولي 

 
 في  تعديلهكما تم   " (البيانات المالية الموحدة والمنفصلة    "٢٧ذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي       يحل ه  ٤٦

  ). ٢٠٠٣عام 
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  ملحق 

  األخرى المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةعلى تعديالت الت
  

وإذا قامت المنشأة . ذلك أو بعد ٢٠٠٩ يوليو ١تطبق التعديالت في هذا الملحق للفترات السنوية التي تبدأ في 

 لفترة سابقة، فيجب تطبيق تلك التعديالت على تلك الفترة ٢٧بتطبيق التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

  . في الفقرات التي تم تعديلها، تم وضع سطر خالل النص المحذوف ووضع سطر أسفل النص الجديد. السابقة
  

*****  

، في المعيار ٢٠٠٨لملحق عند إصدار هذا المعيار، كما تم تعديله في عام تم دمج التعديالت الواردة في هذا ا

  . الدولية إلعداد التقارير المالية ذات العالقة التي تم نشرها في هذه اإلصدار
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  )٢٠٠٣المعدل في ( ٢٧ المجلس على معيار المحاسبة الدولي مصادقة
 

ثالثة عشر  من قبل   "  المالية الموحدة والمنفصلة   اناتيب"  ٢٧ معيار المحاسبة الدولي     إصدارلى  تمت الموافقة ع  

، ويظهر الرأي المعارض للـسيد      أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية البالغ عددهم أربعة عشر        عضواً من   

  . بعد أساس اإلستنتاجاتتاتسومي يامادا
 

  سير ديفيد تويدي                 الرئيس

  الرئيسثوماس إي جونز                 نائب 

  ماري إي بارث

  جورج برونز-هانز

  أنتوني تي كوب

  روبرت بي جارنيت

  جيلبرت جيالرد

  جيمس جيه ليسنرينغ

  وارن جيه ماكريجور

  باتريشيا إل أومالي

  هاري كيه شميد

  جون تي سميث

  جيوفري وايتينغتون

  تاتسومي يامادا
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  ٢٧ المجلس على معيار المحاسبة الدولي مصادقة
  

 مـن   ٢٠٠٨في عام   " البيانات المالية الموحدة والمنفصلة    "٢٧صدار معيار المحاسبة الدولي     تم الموافقة على إ   

واعترض والسيد دانجـو    .  في مجلس معايير المحاسبة الدولية     قبل تسعة أعضاء من أصل أربعة عشر عضواً       

 بعـد أسـاس     وتم ذكر اعتراضـهم   . والسيد انغستروم والسيد جارنيت والسيد جيالرد والسيد يامادا على ذلك         

  .ستنتاجاتإلا
  

  سير ديفيد تويدي                 الرئيس

  ثوماس إي جونز                 نائب الرئيس

  ماري إي بارث

  جورج برونز-هانز

  أنتوني تي كوب

  فيليبي دانجو

  جان انغستروم

  روبرت بي جارنيت

  جيلبرت جيالرد

  جيمس جيه ليسنرينغ

  وارن جيه ماكريجور

  ليباتريشيا إل أوما

  جون تي سميث

  تاتسومي يامادا
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   حولاإلستنتاجات أساس
  ةالبيانات المالية الموحدة والمنفصل ٢٧معيار المحاسبة الدولي 

   

  . منهجزءاً لكنه ليس ٢٧يرافق أساس اإلستنتاجات هذا معيار المحاسبة الدولي 
  

  المقدمة

ئجـه  ات مجلس معايير المحاسبة الدولية في التوصل إلى نتا        إعتبار  يلخص أساس اإلستنتاجات هذا       ١ستنتاج  إ
ات فـي   سـتثمار لبيانات المالية الموحـدة ومحاسـبة اإل      ا" ٢٧حول تنقيح معيار المحاسبة الدولي      

البيانات الماليـة    "٢٧، والتعديالت على معيار المحاسبة الدولي       ٢٠٠٣في عام   " الشركات التابعة 
أكثـر مـن    بـشكل   بعض العوامل   على   أعضاء المجلس    ركز مختلف وقد   " الموحدة والمنفصلة 

  .اغيره

 أنـه سـيقوم     ، كجزء من جدوله األولي للمشاريع الفنية      ، أعلن المجلس  ٢٠٠١ من عام    يوليوفي    ٢ستنتاج  إ
. )٢٠٠٠المعدل في    (٢٧بتنفيذ مشروع لتحسين عدد من المعايير بما فيها معيار المحاسبة الدولي            

 اهـا مـشرعو  وقد تم تنفيذ المشروع في ضوء التساؤالت واإلنتقادات حول المعـايير التـي أثار       
وكان يهدف المشروع إلـى     .  وغيرهم من الجهات المهتمة    المهنيوناألوراق المالية والمحاسبون و   

 والتناقضات في المعايير للتعامل مع بعض قـضايا المقاربـة           اتالتقليل من حجم البدائل والتكرار    
 سودة عرض اته في م  إقتراح قام المجلس بنشر     ٢٠٠٢ من عام    مايووفي  . والقيام بتحسينات أخرى  

 سبتمبر ١٦لتقديم المالحظات في    نهائي   موعد    تحديد  مع تحسينات معايير المحاسبة الدولية    بعنوان
 بعـد   . رسالة مالحظة حول مسودة العرض     ١٦٠وقد تلقى المجلس ما يزيد عن       . ٢٠٠٢من عام   

معيـار  إعادة مناقشة القضايا على ضوء التكليفات المستلمة قام المجلس بإصدار نسخة معدلة من              
   .٢٠٠٣ في ديسمبر ٢٧المحاسبة الدولي 

ونـتج عـن    .  األعمال إلى جدول أعماله    إندماج حول   ، أضاف المجلس مشروعاً   ٢٠٠١ في يوليو     ٣ إستنتاج
 للمعيار الدولي إلعداد التقـارير      ٢٠٠٤المرحلة األولى من المشروع إصدار المجلس في مارس         

" نخفاض قيمة األصـول   إ "٣٦معيار المحاسبة الدولي    ة من   معدلونسخ  " إندماج األعمال  "٣المالية  
وتم إجراء المرحلة الثانية من المـشروع       ". األصول غير الملموسة   "٣٨ومعيار المحاسبة الدولي    

بشكل مشترك مع مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكي، وركزت هذه المرحلة على تطبيـق              
  . ستمالكطريقة اإل

 نـدماج  األعمال عبارة عن إعادة دراسـة إل       إندماجن المرحلة الثانية لمشروع      كان هناك جزء م     ٤ إستنتاج
 إسـتمالك األعمال الذي تحصل فيه المنشأة المشترية على السيطرة على الشركة التابعة من خالل    

 األعمـال هـذا،     إندماجوفي  .  بعض، وليس كافة، حصص حقوق الملكية في تلك الشركة التابعة         
  .  األعمالإندماجطرة في الشركة التابعة في تاريخ توجد الحصص غير المسي

 بوجود حاجـة    هنأقر ب أ،  ٢٠٠٣ في عام    ٢٧ عندما قام المجلس بمراجعة معيار المحاسبة الدولي          ٥ إستنتاج
 بالحصص غير السيطرة وقياسها ومعاملة المعـامالت مـع          عترافلإلرشادات اإلضافية حول اإل   

 للتنوع في الممارسة في غياب اإلرشـادات فـي          ركاًوكان المجلس مد  . الحصص غير المسيطرة  
 الحصص  إستمالكالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، بوجود خمسة طرق مستخدمة لمحاسبة           

  . غير المسيطرة بعد الحصول على السيطرة
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لـدولي  ، نشر المجلس مسودة عرض للتعديالت المقترحة على معيار المحاسبة ا          ٢٠٠٥ في يونيو     ٦ إستنتاج
 ٣ بالتزامن مع مسودة عرض للتعديالت المقترحة على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية              ٢٧

 خطاب تعليق على مسودة     ٩٥وتلقى المجلس   .  األعمال إندماجكجزء من المرحلة الثانية لمشروع      
  . ٢٧عرض التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

 ٢٠٠٨صدر المجلس فـي عـام       أايا على ضوء التعليقات التي تم تلقيها،         بعد إعادة مناقشة القض     ٧ إستنتاج
 إلى جانب نسخة معدلة من على معيار المحاسبة         المعدل ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية      

البيانـات   "١٤١صدر مجلس معايير المحاسبة المالية البيان رقم        أوفي وقت مقارب،    . ٢٧الدولي  
). ٥١نـشرة   " (البيانات الماليـة الموحـدة     "٥١نشرة األبحاث المحاسبية رقم     ، الذي عدل    "المالية

، ولم يناقش   ٢٧وأثناء صياغة التعديالت، لم يدرس المجلس كافة متطلبات معيار المحاسبة الدولي            
وترتبط التغيرات بـشكل    . ٥١مجلس معايير المحاسبة المالية متطلبات نشرة األبحاث المحاسبية         

وتوصل المجلس  . لحصص غير المسيطرة وفقدان السيطرة في الشركات التابعة       أساسي بمحاسبة ا  
  . ات بالنسبة حول كافة القضايا التي تم دراستها بشكل مشتركستنتاجإلى نفس اإل

معيـار المحاسـبة    ل ا للتوحيد الوارد في  كن إعادة دراسة المنهج األساسي      ت المجلس لم    نيةوبما أن     ٨ستنتاج  إ

 المتطلبات الواردة في معيار المحاسـبة الـدولي   يناقش هذا ال اإلستنتاجاتس  فإن أسا  ٢٧الدولي  

قام المجلس باألخذ بعين اإلعتبار المتطلبـات األخـرى           . التي لم يقم المجلس بإعادة دراستها      ٢٧

 . كجزء في المشروع الموحد٢٧لمعيار المحاسبة الدولي 

   المالية الموحدةالبياناتعرض 

   المالية الموحدةبياناتالاإلعفاء من إعداد 
 )٢٠٠٠كما هو معدل فـي      ( ٢٧ من النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي         ٧  تتطلب الفقرة     ٩ستنتاج  إ

 التي تكون شركة تابعة مملوكة بالكامل أو مملوكـة           تسمح للشركة األم   ٨غير أن الفقرة    . الموحدة
درس المجلس خيار سـحب أو تعـديل هـذا          وقد  .  بعدم إعداد بيانات مالية موحدة     تقريباًبالكامل  

  . اإلعفاء من المتطلبات العامة

قرر المجلس اإلحتفاظ باإلعفاء، بحيث أن المنشآت في مجموعة ما والتي يقتضى منها بموجـب                 ١٠ستنتاجإ
 للمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليـة،       وفقاً العام   ستخدامالقانون إصدار بيانات مالية متاحة لإل     

 . ضافة إلى البيانات المالية الموحدة، ال يتم إثقالها بالمتطلبات بشكل غير مالئمباإل

الحظ المجلس أنه في بعض الظروف يمكن للمستخدمين أن يجدوا معلومـات كافيـة لغايـاتهم                  ١١ستنتاجإ
 إلى ذلك،   إضافة. المتعلقة بشركة تابعة إما من بياناتهم المالية المنفصلة أو بياناتهم المالية الموحدة           

 ما يكون لمستخدمي البيانات المالية الخاصة بشركة تابعة، أو يمكنهم الوصول، لمزيد مـن               غالباً
 . المعلومات

حيث أنه تم اإلتفاق على اإلحتفاظ باإلعفاء، قرر المجلس تعديل الظروف التي تعفى فيها المنشأة                 ١٢ستنتاجإ

  .وأخذ في حسبانه المعايير التالية

   * حقوق األقلية باإلجماعتفاق مالكيإ 

 تمديد اإلعفاء للشركة األم غير المملوكة بالكامـل إذا وافـق            ٢٠٠٢ في   ت مسودة العرض  إقترح  ١٣ستنتاجإ

  .  لذلك بالتصويتخالفاًمالكو حقوق األقلية باإلجماع، بمن فيهم أولئك غير المخولين 

                                                 
". الحصص غير المسيطرة"إلى " حصص األقلية"مصطلح ) ٢٠٠٨له في عام كما تم تعدي (٢٧ الدولي غير معيار المحاسبة *

  . ٢٨وللمزيد من النقاش، انظر الفقرة إستنتاج 
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 شـرطاً  موافقة مساهمي األقليـة باإلجمـاع         بأن تكون  قتراح  بعض المجاوبين لم يوافقوا على اإل       ١٤ستنتاجإ

ات مـن جميـع أولئـك    إسـتجاب لإلعفاء، وباألخص بسبب الصعوبات العملية في الحصول على   

وقرر المجلس وجوب إتاحة اإلعفاء للشركة األم غير المملوكة بالكامل عنـدما يـتم              . المساهمين

ـ وحدة، وعدم   إطالع مالكي حقوق األقلية حول عدم عرض البيانات المالية الم          هم علـى   إعتراض

 . ذلك

  اإلعفاء المتاح للمنشآت غير العامة فقط

 يعتقد المجلس أن اإلحتياجات المعلوماتية لمستخدمي البيانات المالية الخاصة بمنشآت يـتم تـداول               ١٥ستنتاجإ

أدوات الدين أو أدوات حقوق الملكية الخاصة بها في السوق العام تتم تلبيتها بأفضل مـا يمكـن                  
ات في الشركات التابعة والمنشآت المسيطر عليهـا بـشكل مـشترك        ستثمارما تتم محاسبة اإل   عند

 و  "ة في الشركات الزميل   ستثماراإل"  ٢٨و ٢٧ لمعياري المحاسبة الدوليين     وفقاًوالشركات الزميلة   

لذلك قرر المجلس أنه ال يجب أن يتاح اإلعفاء من إعداد           . "الحصص في المشاريع المشتركة   " ٣١

  . ه البيانات المالية الموحدة لهذه المنشآت أو المنشآت قيد إصدار أدوات في سوق عامهذ

قرر المجلس أنه يجب على الشركة األم التي تلبي معايير اإلعفاء من متطلبات إعـداد البيانـات                   ١٦ستنتاجإ

الطريقـة التـي    المالية الموحدة محاسبة تلك الشركات التابعة، في بياناتها المالية المنفصلة، بنفس            
تتبعها الشركات األم، أو المشاركين في مشاريع مشتركة ذوي حصص في المنـشآت المـسيطر               

ات في بياناتهـا    ستثمارعليها بشكل مشترك، أو المستثمرين في الشركات الزميلة، في محاسبة اإل          

 وبـين   ات حقوق ملكيـة   إستثمارات ك ستثماريميز المجلس بين محاسبة هذه اإل     . المالية المنفصلة 

ات حقـوق   إسـتثمار وفيما يتعلـق ب   . محاسبة المنشأة اإلقتصادية التي تسيطر عليها الشركة األم       
 .  بشكل منسجمستثمارالملكية، قرر المجلس وجوب محاسبة كل فئة من اإل

ات في البيانات الماليـة المنفـصلة       ستثمار قرر المجلس وجوب تطبيق نفس المنهج في محاسبة اإل         ١٧ستنتاجإ

لذلك، يجب على الـشركات األم التـي تعـرض          . ظر عن الظروف التي تم إعدادها لها      بغض الن 

بيانات مالية موحدة، وتلك التي ال تعرض ألنها معفاة، عرض نفس الشكل من البيانـات الماليـة                 

 .  المنفصلة

  )٢٠٠٣نسخة ( المالية الموحدة البياناتنطاق 
  

  ات النطاقإستثناء
  

 الـشركة   إستثناء )٢٠٠٠كما هو معدل في      (  ٢٧من معيار المحاسبة الدولي      ١٣ تتطلب الفقرة    ١٨ستنتاج  إ
التابعة من التوحيد عندما يكون المقصود من السيطرة أن تكون مؤقتة أو إذا كانت الشركة التابعة                

  .تعمل في ظل قيود صارمة طويلة األمد

  السيطرة المؤقتة 

رة ي النطاق هذا وبالتالي يحقق المقاربة مع الهيئات األخ        إستثناء درس المجلس ما إذا كان سيلغي         ١٩ ستنتاجإ
وقرر المجلس أن يدرس هذه المـسألة       .  مماثل إستثناءالواضعة للمعايير التي قامت مؤخرا بإلغاء       

وقرر اإلبقاء على اإلعفاء من توحيد      . كجزء من معيار شامل يتناول عمليات التصرف باألصول       
 شهراً ١٢ها بنية التصرف بها خالل      إستمالكليل على أنها قد تم      الشركة التابعة إذا ما كان هناك د      

التـصرف  " بعنـوان    ٤وتقترح مسودة عـرض المجلـس       . وأن اإلدارة تبحث بجد عن مشتري     
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 قياس وعرض األصول المحتفظ بهـا برسـم      "باألصول غير المتداولة وعرض العمليات المتوقفة     
. فظ بها من قبل مستثمر أو في شركة تابعـة         البيع بطريقة منسجمة بغض النظر عما إذا كان محت        

 إلغاء اإلعفاء من التوحيد عندما يكون المقصود من الـسيطرة أن            ٤لذلك، تقترح مسودة العرض     
 لتحقيـق هـذا     ٢٧تكون مؤقتة وتحتوي على مسودة تعديل الحق على معيار المحاسبة الـدولي             

  *.األمر
  

لـى نقـل األمـوال إلـى        القيود الصارمة طويلة األمد التي تضعف القدرة ع       
  الشركة األم 

 الشركة التابعة من التوحيد عندما يكون هناك قيود صـارمة طويلـة             إستثناء قرر المجلس إلغاء     ٢٠ ستنتاجإ
وقد قامت بذلك ألن مثل هـذه       . األمد تعيق قدرة الشركة التابعة على نقل األموال إلى الشركة األم          

أنه يجب على الشركة األم، عند تقييم قدرتها علـى          وقرر المجلس   . الظروف قد ال تعيق السيطرة    
السيطرة على شركة تابعة، دراسة القيود المفروضة على نقل األموال من الشركة التابعـة إلـى                

 . وال تعيق مثل هذه الظروف بحد ذاتها السيطرة. الشركة األم
  

مؤسسات رأس مال مخاطر ومنشآت حقـوق ملكيـة خاصـة ومؤسـسات             
  مشابهة

 الـشركة   إستثناء توضيح أنه ال يجب      ٢٧ لمعيار المحاسبة الدولي     ٢٠٠٢  تقترح مسودة العرض   ٢١ستنتاج  إ
 إسـتثمار التابعة من التوحيد فقط ألن المنشأة هي مؤسسة ذات رأس مال مخاطر، أو صـندوق                

بعض المجاوبين من صناعة حقوق الملكية الخاصة       . مشترك، أو صندوق تأمين، أو منشأة مماثلة      
وناقشوا أنه ال يجب أن يطلب من منشآت حقوق الملكيـة           .  على هذا اإليضاح المقترح    لم يوافقوا 

 للمتطلبات الواردة في معيار المحاسبة الدولي       وفقاًات التي تسيطر عليها     ستثمارالخاصة توحيد اإل  
وقد أثـار أولئـك المجـاوبون       . ات بالقيمة العادلة  ستثماركما ناقشوا أنه يجب قياس تلك اإل      . ٢٧
 بعضها مبني على أساس ما إذا كانت السيطرة ممارسة، وبعضها مبنـي علـى               –ات مختلفة   نقاش

أساس طول الفترة الزمنية الواجب توفيرها قبل طلب التوحيد، والبعض اآلخر مبني على أسـاس               
ات التـي تقـوم   ستثمار لمنشآت حقوق الملكية الخاصة أو نوع اإلمناسباً أساساًما إذا كان التوحيد   

 .بها
والمنـشآت   مخاطرالمال  ال رأس   مؤسسات إستثناء بعض المجاوبين أن المجلس قرر       أيضاًالحظ   ٢٢تنتاج  سإ

ات في الـشركات    ستثمار عندما تقاس اإل   ٣١ و ٢٨المشابهة من نطاق معياري المحاسبة الدوليين       

 ٣٩لدولي   لمعيار المحاسبة ا   وفقاً بالقيمة العادلة    المسيطر عليها بشكل مشترك   الزميلة أو المنشآت    

 المجلس محاسبة   إقترح وجهة نظر هؤالء المجاوبين،      ومن. "اإلعتراف والقياس : األدوات المالية "

 . األصول المشابهة بطرق مختلفة

 صـناعة حقـوق     ال تخـص  والحظ المجلس أن هذه المواضيع      .  لم يقبل المجلس هذه المناقشات     ٢٣ستنتاج  إ
يجب أن تستثنى من التوحيد علـى أسـاس طبيعـة           وأكد أن الشركة التابعة ال      . الملكية الخاصة 

ـ         أساس  التوحيد مبني على    إن  . المنشأة المسيطرة   ةقدرة الشركة األم على الـسيطرة علـى الجه
) ويعني ذلك أن القدرة موجودة لكن غير ممارسـة        (لسيطرة  ا صالحية، التي تمتلك    بهاالمستثمر  

ال يجـب أن    أ التوحيد من خالل السيطرة و     يبد). ويعني ذلك أن القدرة ممارسة    (والسيطرة الفعلية   
 . عليها ألمد قصير  في منشاة تسيطرإستثمار اإلدارة اإلحتفاظ بإعتزامبخيار تأثر ي

                                                 
األصول غير المتداولة المحتفظ بها برسـم البيـع         " ٥، اصدر المجلس المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية         ٢٠٠٣في مارس     *

استثناء النطاق هذا كما يلغي اآلن اإلعفاء من التوحيد عندما          إ٥ الدولي إلعداد التقارير المالية      ويلغي المعيار . "والعمليات المتوقفة 
 لمزيـد مـن     ٥داد التقـارير الماليـة      نظر المعيار الدولي إلع   ألمزيد من النقاش،    . يكون المقصود من السيطرة أن تكون مؤقتة      

  . التقارير الماليةالمناقشات إنظر أساس اإلستنتاجات للمعيار الدولي إلعداد
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، ٢٧ من مبدأ التوحيد في النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي            ستثناء الحظ المجلس أن اإل     ٢٤ستنتاجإ
ن السيطرة على الـشركة التابعـة أن تكـون       عندما يكون المقصود م   ) ٢٠٠٠كما هو معدل في     (

 المجاوبين على مـسودة العـرض       وقد فسر بعض  . مؤقتة، قد تم تفسيره أو قراءته بشكل خاطئ       
 هـذه   إلغـاء وقرر المجلـس    . غطي مدة تمتد لخمس سنوات    ت اعلى أنه " المستقبل القريب "عبارة  

 مـن اجـل      واإلحتفاظ بها حـصرياً    هاإستمالك بالشركات التابعة التي تم      ستثناءالكلمات وتقييد اإل  
 .  الشركة تبحث بجد عن مشتري تكون أنشريطة، شهراً ١٢التصرف بها خالل 

 عند تطبيـق نمـوذج      ستثمار أو أنواع اإل   أةزه بين أنواع المنش   ييلم يوافق المجلس على وجوب تم       ٢٥ستنتاجإ
 إذاوحتـى   .  للـسيطرة  محددالعامل ال  على أن تكون نية اإلدارة       أيضاًولم يوافق   . سيطرة للتوحيد 
 التمييز بين مستثمري    مجدياًكيف أو لماذا سيكون      يجد لم    فإنه ،هذا التمييز  بإجراءرغب المجلس   

 . حقوق الملكية الخاصة وبين األنواع األخرى من المنشآت

ملكيـة  ية في المنشآت العاملة في قطاع حقـوق ال        ستثماريعتقد المجلس أن التنوع في المحافظ اإل        ٢٦ستنتاجإ
الخاص ال يختلف عن التنوع في محافظ الشركات متعددة النشاطات، وهي مجموعـة صـناعية               

وأقر المجلس أن المعلومات الماليـة      . مكونة من منشآت لها عادة مصالح متنوعة وغير مرتبطة        
 -حول أنواع المنتجات والخدمات المختلفة للمنشأة وعملياتها في المناطق الجغرافيـة  المختلفـة               

 مرتبطة بتقييم مخاطر وعوائد منشاة متنوعة أو متعـددة الجنـسيات وقـد    -لومات القطاعات  مع
وقد الحظ  . تكون غير قابلة للتحديد من مجمل البيانات المعروضة في الميزانية العمومية الموحدة           

 يضع مبادئ خاصة  "  القطاعات حولالتقارير المالية    تقديم" ١٤المجلس أن معيار المحاسبة الدولي      
بالمعلومات حول إعداد التقارير المالية حسب القطاعات من قبل المنشآت التي يتم تـداول أدوات               

  .*وعياًدينها أو أدوات حقوق ملكيتها بشكل عام، أو أي منشاة تفصح عن معلومات القطاعات ط

صة، أن حاجات   ات الواقعة تحت سيطرة منشآت حقوق الملكية الخا       ستثمارقرر المجلس بالنسبة لإل     ٢٧ستنتاجإ
المستخدمين للمعلومات يتم تلبيتها بأفضل ما يمكن من خالل البيانات المالية التي يتم فيها توحيـد                

والحظ المجلس  . ات، وبالتالي تكشف نطاق عمليات المنشآت التي يسيطرون عليها        ستثمارتلك اإل 
ات فـي   سـتثمار إلأن الشركة األم تستطيع إما أن تعرض معلومات حول القيمة العادلـة لتلـك ا              

مالحظات البيانات المالية الموحدة أو إعداد بيانات مالية منفصلة باإلضافة إلى بياناتهـا الماليـة               
وعلى العكس من ذلـك،     . ات بسعر التكلفة أو بالقيمة العادلة     ستثمار، مع عرض تلك اإل    †الموحدة

ل جيد إذا تم قياس تلـك       قرر المجلس أن حاجات مستخدمي البيانات للمعلومات لن يتم تلبيتها بشك          
وقد يؤدي هذا إلـى عـدم اإلبـالغ عـن األصـول             . ات المسيطرة بالقيمة العادلة فقط    ستثماراإل
 في شركة تابعة كبيـرة وموجهـة        ستثمارومن الواضح أن اإل   .  لمنشاة مسيطر عليها   لتزاماتواإل

 سيحول دون تقيـيم     إن اإلبالغ عن تلك القيمة وحدها     . بشكل كبير يكون له قيمة عادلة قليلة فقط       
 . المستخدم للوضع المالي والنتائج والتدفقات النقدية للمجموعة

  )٢٠٠٨ وتعديالت عام ٢٠٠٣ عام مراجعة( الحصة الغير مسيطرة 

إلـى  " حصة األقلية" المصطلح ٢٠٠٨ في العام ٢٧غيرت التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  ٢٨إستنتاج
لتغيير في المصطلحات الحقيقة التي تبين أن مالك حصة األقلية          ويعكس ا ". الحصة غير المسيطرة  "

في المنشأة قد يسيطر على تلك المنشأة وخالف ذلك، قد ال يسيطر مالكو حصة األغلبيـة علـى                  

                                                 
إلى " مصطلح الميزانية العمومية) ٢٠٠٧كما تم تعديله في عام " (عرض البيانات المالية "١استبدل معيار المحاسبة الدولي   * 

  ".بيان المركز المالي"
 عداد التقارير الماليةبالمعيار الدولي إل" تقديم التقارير حول القطاعات " ١٤ تم إستبدال معيار المحاسبة الدولي ٢٠٠٦في عام    †

 ".القطاعات التشغيلية " ٨
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لحـصص أولئـك    " حصة األقلية "بوصف أكثر دقة من     " الحصة غير المسيطرة  "وتمتاز  . المنشأة
  .  في المنشأة مسيطرةالمالكين الذين ال يملكون حصصاً

 على أنها حقوق الملكية في شـركة  ٢٧ تعرف الحصة غير المسيطرة في معيار المحاسبة الدولي  ٢٩إستنتاج
 مـن معيـار     ٢٦وتقتضي الفقرة   . تابعة ال تنتسب، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى الشركة األم          

غيـر  (قليـة   أن يتم عـرض حـصص األ      ) ٢٠٠٠ في عام    تعديلهكما تم    (٢٧المحاسبة الدولي   
 وحقوق ملكية المساهمين    لتزاماتإلفي الميزانية العمومية الموحدة بشكل منفصل عن ا       ) المسيطرة

  .في الشركة األم

، قرر المجلس تعـديل هـذا   ٢٠٠٣ الذي أجري في ٢٧ معيار المحاسبة الدولي تعديلكجزء من  ٣٠إستنتاج
انية العمومية الموحدة ضـمن     في الميز ) غير المسيطرة (المتطلب ليقتضي عرض حصص األقلية      

نتهى المجلس إلـى عـدم      إو.  عن حقوق ملكية المساهمين في الشركة األم       حقوق الملكية، منفصالً  
إطار لتزام في   إلالتزام مجموعة ألنها ال تلتقي مع تعريف ا       ) غير المسيطرة (اعتبار حصة األقلية    

  .إعداد وعرض البيانات المالية

 تعاقدي حالي للمنشاة ينشأ من      إلتزام عبارة عن    لتزام على أن اإل   اإلطارمن  ) ب (٤٩ تنص الفقرة    ٣١ستنتاجإ
. قتـصادية إأحداث سابقة ويتوقع أن تؤدي تسويته إلى تدفق صادر من المنشأة لموارد تمثل منافع               

 حـالي   إلتـزام  هي أن على المنشأة      لتزام إلى أن السمة األساسية لإل     اإلطار من   ٦٠وتشير الفقرة   
والحظ المجلس أن وجود    .  هو واجب أو مسؤولية بالتصرف أو األداء بطريقة معينة         لتزاموأن اإل 

 حـالي   إلتـزام  في صافي أصول إحدى الشركات التابعة ال يؤدي إلى نشوء            حصة غير مسيطرة  
للمجموعة، الذي يتوقع أن تؤدي تسويته إلى تدفق صادر مـن المنـشأة لمـوارد تمثـل منـافع                   

  .قتصاديةإ

 تمثل الحصة المتبقية في  صافي أصـول         الحصة الغير مسيطرة   من ذلك، الحظ المجلس أن       بدالً  ٣٢ستنتاجإ
تلك الشركات التابعة التي يحتفظ بها بعض مساهمي الشركات التابعة ضمن المجموعة، وبالتـالي              

 على أن حقوق الملكية     اإلطارمن  ) ج (٤٩تنص الفقرة   .  لحقوق الملكية  اإلطارفإنها تحقق تعريف    
 . هاإلتزاماتصة المتبقية من أصول المنشأة بعد خصم جميع هي الح

  )٢٠٠٨تعديالت (نسب الخسائر 

أنه في حال زادت الخسائر المنسوبة      ) ٢٠٠٣ في   تعديلهكما تم    (٢٧ بين معيار المحاسبة الدولي       ٣٣إستنتاج
 عن حصص األقلية في حقوق ملكية الشركة التابعـة فـإن          ) غير المسيطرة (إلى حصص األقلية    

ستثناء الحـد الـذي     إالفائض، وأية خسائر إضافية تتكبدها األقلية، يوزع على حصص األغلبية ب          
  . وتكون قادرة على القيام باستثمار إضافي لتغطية الخسائر ملزماًتملك األقلية فيه التزاماً

رة هي جزء    قرر المجلس أن هذه المعالجة ال تتسق مع قراره الذي يفيد أن الحصص غير المسيط                ٣٤إستنتاج
من حقوق ملكية المجموعة، واقترح أنه ينبغي على المنشأة أن تنسب إجمـالي الـدخل الـشامل                 
الساري على الحصص غير المسيطرة إلى تلك الحصص حتى لو تسبب ذلك بعجز فـي رصـيد                 

  .الحصص غير المسيطرة
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ابعة أو نحو الحـصص غيـر        نحو الشركة الت   لتزاماًإإذا شرعت الشركة األم في ترتيب يحملها          ٣٥إستنتاج
المسيطرة، فإن المجلس يرى أنه ينبغي على المنشأة محاسبة الترتيب بشكل منفصل وال ينبغي أن               
يؤثر الترتيب في الطريقة التي تنسب المنشأة فيها الدخل الـشامل إلـى الحـصص المـسيطرة                 

  .والحصص غير المسيطرة

قتراح، مشيرين إلى أن الحصص     إل مع ا  ٢٠٠٥عام  اتفق بعض المجاوبين على مسودة العرض لل        ٣٦إستنتاج
سـتثمار فـي الـشركة التابعـة وأن         إلغير المسيطرة تشترك بشكل تناسبي في مخاطر وعوائد ا        

  .قتراح يتسق مع تصنيف الحصص غير المسيطرة كحقوق ملكيةإلا

الحصص غيـر   على خلفية أن الحصص المسيطرة و قتراح، غالباً إل اختلف مجاوبون آخرون مع ا      ٣٧إستنتاج
وقال هؤالء المجاوبون   . المسيطرة تختلف في الخصائص ولذلك ال تنبغي معالجتها بنفس الطريقة         

أي أنه  ) (٢٠٠٣ في   تعديلهكما تم    (٢٧أنه ال حاجة لتغيير اإلرشادات في معيار المحاسبة الدولي          
لحـصص  ينبغي على الشركة توزيع فائض الخسائر على الحصص المسيطرة إال إذا كان لـدى ا              

وكانـت  ). لتزام ملزم وكانت قادرة على القيام باستثمار إضافي لتغطية الخـسائر          إغير المسيطرة   
  -:األسباب التي قدمها المجاوبون ما يلي

 على عكس تفاق تحديداًإلإذا تم ا(الحصص غير المسيطرة ليست ملزمة بتغطية العجز   )أ (
سيطرة عن استثمارها في فتراض أن تتخلى الحصص غير المإلوأنه من المنطقي ا) ذلك

 لذلك، أكد وخالفاً. حال اقتضت الشركة التابعة رأسمال إضافي لمواصلة العمليات
 باإلبقاء على الشركة المجاوبون أن الحصة المسيطرة، من الناحية العملية، تلتزم ضمنياً

 .التابعة كمنشأة مستمرة
الشركة األم على حماية  ما تعمل الضمانات أو أية ترتيبات دعم أخرى تجريها غالباً  )ب (

الحصص غير المسيطرة من خسائر الشركة التابعة في فائض حقوق الملكية، دون أي أثر 
على الطريقة التي يتم فيها نسب الخسائر إلى الحصص المسيطرة والحصص غير 

 ويرى المجاوبون أن توزيع تلك الخسائر على الشركة األم والحصص غير .المسيطرة
ت األساسية بأن الشركة قتصادياً منفصل بالضمان ال يعكس اإلعترافإوتقديم المسيطرة 

فمن وجهة نظرهم، فإن . األم هي التي تعمل فقط على خفض خسائر الشركة التابعة
لتزام الحصص غير المسيطرة بإقامة استثمارات إضافية تعتبر مضللة إاإلشارة إلى 
 .للبيانات المالية

 بالمعامالت بين عتراف لمبدأ عدم اإلنفصل مخالفاً بالضمانات بشكل معترافيعتبر اإل  )ج (
 .المالكين

ينبغي أن يأخذ تخصيص الخسارة بالحسبان القيود القانونية والتنظيمية والتعاقدية التي قد   )د (
 األعمال  بالحصص غير المسيطرة السلبية خصوصاًعترافيعيق بعضها المنشآت من اإل

 ).مثال ذلك البنوك وشركات التأمين(المنظمة 

لتزام إضـافي علـى     إ ناقش المجلس هذه الخالفات ولكنه الحظ أنه بالرغم من حقيقة عدم وجود              ٣٨إستنتاج
وتـشارك  . الحصص غير المسيطرة بمنح األصول للشركة التابعة، فـإن الـشركة األم كـذلك             

  .ستثمار في الشركة التابعةإلالحصص غير المسيطرة بشكل تناسبي في مخاطر وعوائد ا
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تفاقيات المشابهة  إل طلب بعض المجاوبين من المجلس توفير اإلرشادات حول محاسبة الضمانات وا           ٣٩إستنتاج
 أنه ينبغـي علـى      واقترحوا أيضاً . بين الشركة األم والشركة التابعة أو الحصص غير المسيطرة        

المجلس أن يقتضي إفصاحات إضافية حول الضمانات بين الشركات ومدى العجز، إن وجد، فـي               
  .ير المسيطرةالحصص غ

. ناقش المجلس هذه الطلبات ولكنه الحظ أن هذه قضية تفوق مجرد حصص سلبية غير مسيطرة                ٤٠إستنتاج
 مـا توجـد      الشركة التابعة، وغالباً   إلتزاماتوبالمثل، ال تتحمل الشركة األم بالضرورة مسؤولية        

 مما يعني أنـه لـيس       عوامل تقيد قدرة المنشأة األم من نقل األصول بشكل مخالف في المجموعة           
وقرر المجلس أنه من األكثر مالئمة      . بالضرورة أن تتوفر أصول المجموعة دون قيود في المنشأة        
  .معالجة اإلفصاحات حول الحصص غير المسيطرة بشكل تام

   التغيرات في حصص الملكية في الشركات التابعة

  )٢٠٠٨تعديالت عام (
  

سيطرة على المنشأة، تتم محاسبة التغيرات في حصص ملكية الشركة األم            قرر المجلس أنه بعد ال      ٤١إستنتاج
أي المعامالت مع الملكـين     (التي ال تتسبب في خسارة السيطرة على أنها معامالت حقوق ملكية            

 أو خسارة ناشئ من هذه التغيـرات        ربح بأي   عترافويعني هذا أنه ال ينبغي اإل     ). بصفتهم مالكين 
 بأي تغير في المبالغ المسجلة ألصـول        عترافكما يعني أنه ال ينبغي اإل     ). في الربح أو الخسارة   

  .  كنتيجة لهذه المعامالتلتزاماتأو اإل) بما فيها الشهرة(الشركة التابعة 

 توصل المجلس لهذه النتيجة بسبب اعتقاده أن المنهج المتبع في هذه التعديالت يتسق مع القـرار                  ٤٢إستنتاج
 ستنتاجاإلأنظر فقرات   ( لحقوق الملكية     منفصالً ص غير المسيطرة مكوناً   السابق الذي يعتبر الحص   

٣٢ -٢٩.(  

اتفق بعض المجاوبين على اعتبار الحصص غير المسيطرة حقوق ملكية إال أنهم بينوا أنها ينبغي                 ٤٣إستنتاج
واختلف بعض المجاوبين مع المتطلبات بسبب اعتقـادهم  . معالجتها كفئة خاصة من حقوق الملكية    

 بالمعامالت مع الحصص غير المسيطرة كمعامالت حقوق ملكية يعني تبني المجلس            عترافأن اإل 
واختلف المجلس مع عملية تشخيص المعالجة      . لمنهج المنشأة بينما يفضل المجاوبون منهج الملكية      

 أن المحاسبة المقترحة هي نتيجة لتصنيف الحصص غير المسيطرة علـى أنهـا              المحاسبية مبيناً 
لم يناقش المجلس منهجي المنشأة والملكية كجزء مـن التعـديالت علـى معيـار               . ملكيةحقوق  

  . بشكل تام٢٠٠٨ في ٢٧المحاسبة الدولي 

 مناهج بديلة لمحاسبة التغيرات فـي       ٢٠٠٥ اقترح العديد من المجاوبين على مسودة العرض للعام          ٤٤إستنتاج
 زيادة حصص الملكية المسيطرة التي       في ويتسبب أكثر البدائل طرحاً   . حصص الملكية المسيطرة  

 بالشهرة اإلضافية، وتقاس على أنها فائض مقابل الشراء على المبلـغ            عترافتؤدي إلى ظهور اإل   
المسجل لألصول المحددة بشكل منفصل في الشركة التابعة التي يمكن أن تنـسب إلـى الحـصة                 

  . اإلضافية المستملكة

ما تخفض المنشأة حصة ملكيتها في الشركة التابعـة، دون فقـد             اقترح بعض المجاوبين أنه عند     ٤٥ إستنتاج
نـسبتها إلـى الحـصة      /  أو الخسارة التي يمكن نـسبته      ربح بال عترافالسيطرة، ينبغي عليها اإل   

 أو الخسارة على أنه الفرق بين المبلغ المقبوض ونسبة المبلغ           ربحويمكنهم قياس ذلك ال   . المسيطرة



  ٢٧معيار المحاسبة الدولي 
 أساس اإلستنتاجات 

 

  حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©    ١٤٤٢

المنسوبة إلى حصة الملكية التـي      ) بما فيها الشهرة المعترف بها    (المسجل ألصول الشركة التابعة     
ورأى المجاوبون المؤيدون لهذا البديل أنه يوفر معلومات مناسبة حول المكاسب           . تم التصرف بها  

والخسائر المنسوبة إلى الحصة المسيطرة الناتجة عن التصرف الجزئي في حصص الملكية فـي              
  .الشركات التابعة

 بالتغير في أي من أصول األعمـال، بمـا فيهـا            عترافوال يعتبر اإل  .  المجلس هذا البديل    رفض ٤٦إستنتاج
 فـي   تعديلهكما تم    (٣ مع قرار المجلس في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية           الشهرة، متسقاً 

 وينتج عـن ذلـك   .  مهما إقتصادياً  األعمال يعتبر حدثاً   إندماجفي أن امتالك السيطرة في      ) ٢٠٠٨
 إنـدماج  المتحملة فـي     لتزاماتإل والقياس الجزئيين بكافة األصول المستملكة وا      عترافالحدث اإل 
  .   لتزاماتإلوال ينبغي أن تؤثر المعامالت الناتجة مع المالكين على قياس هذه األصول وا. األعمال

لنـاتج مـن تلـك       على أصول األعمال رغم وجوب مشاركتها الدخل ا         تسيطر الشركة األم أصالً    ٤٧إستنتاج
 الحصص غيـر المـسيطرة، تملـك        إستمالكومن خالل   . األصول مع الحصص غير المسيطرة    

.  فيـه   الدخل الذي كان للحصص غير المسيطرة حقوقـاً        كل أو جزء من   الشركة األم الحقوق في     
ويعني .  الحصص غير المسيطرة   إستمالك، ال تتأثر قدرة تلك األصول على توليد الثروة ب         وعموماً

 أكثر في الـدخل     فهي تمتلك حقوقاً  . ل أن الشركة األم ال تستثمر في أصول إضافية أو جديدة          القو
  . عليهاالناتج من األصول التي تسيطر أصالً

 بعض، أو كافة، الحصص غير المسيطرة، يتم تخصيص نسبة أكبر للـشركة             إستمالك من خالل    ٤٨إستنتاج
ويكون .  الحصص اإلضافية  إستمالكرات ما بعد    األم من أرباح أو خسائر الشركة التابعة في الفت        

 لحصة تغيرات القيمة غير المعتـرف بهـا والتـي سـيتم             التعديل على الحصة المسيطرة معادالً    
ويتسبب اإلخفاق فـي    . تخصيصها للشركة األم عندما تعترف الشركة التابعة بتغيرات القيمة هذه         

  .إجراء هذا التعديل في المبالغة في الحصة المسيطرة

 الحظ المجلس أن محاسبة التغيرات في حصص الملكية المسيطرة، باإلضافة إلى ضمان صـحة               ٤٩إستنتاج
عرض دخل المجموعة والحصص المسيطرة المبلغ عنها، تعتبر أقل تعقيدا من البدائل األخـرى              

  .المطروحة للنقاش

 إسـتمالك على حقـوق ملكيـة      قتراح بسبب انشغالهم باألثر الناتج      إل اختلف بعض المجاوبين مع ا     ٥٠إستنتاج
 حول األثر    هؤالء المجاوبون قلقين تحديداً    أوقد بد . الشركة األم الالحق للحصص غير المسيطرة     

على الدين المبلغ عنه والخاص بالمنشأة التي تمتلك الحصص غير المسيطرة وإذا ما كـان هـذا                 
  . ، يؤدي بالمنشأة ألن تعيد مناقشة اتفاقيات القروضاألمر، مثالً

 حقوق ملكية المنشأة تخفض من حقوق ملكيـة المنـشأة،           إستمالك الحظ المجلس أن كافة حاالت       ٥١ستنتاجإ
 ألسهم الشركة األم العادية أو الممتازة أو حصصها غيـر           اًإستمالكبصرف النظر عما إذا كانت      

  الالحق للحصص غير المسيطرة متسقة مع المحاسـبة        ستمالكلذلك تعتبر معالجة اإل   . المسيطرة
  . األدوات المصنفة كحقوق ملكية التي تجريها المنشأةستمالكالعامة إل

 يدرك المجلس أهمية تزويد مالكي الشركة األم بالمعلومات حول كافة التغيرات في حقوق ملكيتهم               ٥٢ إستنتاج
لذلك، قرر المجلس اقتضاء أن تعرض المنشآت في جدول منفصل آثار أية            . التي تم اإلبالغ عنها   

في حصة ملكية الشركة األم في الشركة التابعة التي ال تتسبب في فقدان السيطرة علـى                تغيرات  
  .حقوق الملكية المنسوبة إلى مالكي الشركة األم
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  )٢٠٠٨تعديالت عام  (فقدان السيطرة

يلية تفقد الشركة األم السيطرة على الشركة التابعة عندما تفقد التحكم في السياسات المالية والتـشغ                ٥٣إستنتاج
ويمكن أن ينشأ فقـدان     .  المنفعة من خالل  مزاولة أعمالها      ربحللجهة المستثمر بها والتي تهدف ل     

السيطرة من بيع حصة الملكية أو من أسباب أخرى، كأن تصدر الشركة التابعة حصص ملكيـة                
يل وقد يطرأ، على سب  . وقد يطرأ فقدان السيطرة بسبب عدم وجود معاملة ما        . جديدة ألطراف ثالثة  

  .المثال، عند انتهاء اتفاقية أجازت للمنشأة في وقت سابق أن تسيطر على شركة تابعة

ال تسيطر الشركة األم علـى  . تتوقف العالقة بين الشركة األم والشركة التابعة عند فقدان السيطرة        ٥٤إستنتاج
 عتـراف اإللـذلك، تلغـي الـشركة األم        .  الفردية للشركة التابعة بعد ذلك     إللتزاماتاألصول وا 
وتشمل حقوق الملكية   .  وحقوق الملكية الفردية المتعلقة بالشركة التابعة تلك       إللتزاماتباألصول وا 

 فـي الـدخل الـشامل        بها سابقاً  عترافالحصص غير المسيطرة باإلضافة إلى المبالغ التي تم اإل        
  .جنبية باألدوات المالية المتوفرة للبيع وتحويل العمالت األاآلخر والمتعلقة مثالً

 ينبغي قياس أي استثمار للشركة األم في الشركة التابعة الـسابقة بعـد فقـدان                ه قرر المجلس أن    ٥٥إستنتاج
 أو  بـالربح  عتـراف السيطرة على أساس القيمة العادلة في تاريخ فقدان السيطرة وأنه ينبغـي اإل            

 أنه لـن    اووأكد. راراختلف بعض المجاوبين مع ذلك الق     . الخسارة الناتجين في الربح أو الخسارة     
لـم يتفـق   وعليـه  .  في الحصة المـستبقاة   اإلطار في   ربح بالعوائد وال  عترافتتم تلبية معايير اإل   

ستثمار على أساس القيمة العادلة رأي المجلس في        إلويعكس قياس ا  . المجلس مع هؤالء المجاوبين   
عالقة بين الشركة األم    وتتوقف ال .  مهم إقتصاديأن فقدان السيطرة على الشركة التابعة هو حدث         

والشركة التابعة وتبدأ عالقة المستثمر بالجهة المستثمر بها وهذا يختلف بشكل كبير عن العالقـة               
 وقيـاس العالقـة الجديـدة بـين         عترافلذلك، يتم اإل  . السابقة بين الشركة األم والشركة التابعة     

  .رةالمستثمر والجهة المستثمر بها بشكل جزئي في تاريخ فقدان السيط

قرر المجلس أن فقدان السيطرة، من وجهة نظر المجموعة، هو فقدان الـسيطرة علـى بعـض                   ٥٦إستنتاج
ونتيجة لذلك، ينبغي تطبيق متطلبات المعـايير الدوليـة         .  الفردية للمجموعة  إللتزاماتاألصول وا 

الية الخاصـة    من بيانات المجموعة الم    عترافالعامة إلعداد التقارير المالية في محاسبة إلغاء اإل       
 عتراف أو الخسارة الذي تم اإل     ربحوإذا تمت إعادة تصنيف ال    .  الشركة التابعة  إلتزاماتبأصول و 
، تقوم الشركة   لتزامات إلى الربح أو الخسارة عند التصرف المنفصل لتلك األصول واإل          بهما سابقاً 

ارة عند التصرف غير     أو الخسارة من حقوق الملكية إلى الربح أو الخس         ربحاألم بإعادة تصنيف ال   
فعلى سبيل المثال،   .  خالل فقدان السيطرة على الشركة التابعة      لتزاماتالمباشر لتلك األصول واإل   

إذا باعت الشركة التابعة إحدى أصولها المتوفرة للبيع في معاملة منفصلة، يـتم إعـادة تـصنيف     
. آلخر إلى الربح أو الخـسارة      في الدخل الشامل ا     بهما سابقاً  عتراف أو الخسارة الذي تم اإل     ربحال

ـ               أو الخـسارة    ربحوبالمثل، عند فقدان السيطرة على الشركة التابعة، تتم إعادة تصنيف كامـل ال
المنسوب إلى الشركة األم والمترتب على األصول المالية المتوفرة للبيع والخاصة بالشركة التابعة             

  .اآلخر إلى الربح أو الخسارة في الدخل الشامل  بها سابقاًعترافالسابقة والتي تم اإل

 موضوع المحاسبة عندما تحول المنشأة أسهمها فـي الـشركة التابعـة إلـى               ناقش المجلس أيضاً   ٥٧إستنتاج
تعرف عادة بتحويل فرع من الشركة      (مساهميها نتيجة فقدان المنشأة للسيطرة على الشركة التابعة         

ة تفسير المعايير الدولية إلعـداد التقـارير        وقد ناقشت لجن  ). أو الشركة التابعة إلى شركة مستقلة     
 هذا الموضوع، إال أنها قررت عدم البدء به ضمن جدول أعمالها بينما العمل مستمر               المالية سابقاً 
 إنـدماج ورأى المجلس أن القضية ال تندرج في نطـاق مـشروع            .  األعمال إندماجفي مشروع   
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وزيع الحصص على المالكين في تعديالت      األعمال، لذلك، قرر المجلس عدم متابعة قياس أساس ت        
  .٢٧معيار المحاسبة الدولي 

  الترتيبات المتعددة

 أو الخسارة عند    ربح بال عتراف ناقش المجلس فيما إذا كان يمكن لقراره، الذي يفيد بأنه ينبغي اإل             ٥٨إستنتاج
ال لفرص  تصرف الشركة التابعة فقط عندما يتسبب ذلك التصرف بفقدان السيطرة، أن يمنح المج            

فمثال، هل يتم حفز المنشأة على تنظيم معاملة        . تنظيم المعامالت بغية تحقيق نتيجة محاسبية محددة      
أو ترتيب على شكل خطوات متعددة لرفع مستوى المكاسب أو خفض مستوى الخسائر إذا كانـت               

 تـسيطر   :المنشأة تخطط للتخلص من حصتها المسيطرة في الشركة التابعة؟ فكر في المثال التالي            
بيع كامل حصتها المـسيطرة فـي       " بي"تنوي المنشأة   ". إس"من المنشأة   % ٧٠على  " بي"المنشأة  

" إس"مبدئيا من حصة ملكيتها في المنـشأة        % ١٩بيع  " بي"تستطيع المنشأة   %. ٧٠والبالغة  " إس"
 .وفقـدت الـسيطرة   % ٥١دون فقدان السيطرة، وبعد مدة بسيطة باعت حصتها المتبقية والبالغة           

ضـمن  " إس"في المنـشأة    % ٧٠بيع كافة حصتها التي تبلغ      " بي"بشكل معاكس، تستطيع المنشأة     
 بأي فرق بين المبلغ الذي يتم تعـديل الحـصص           عتراففي الحالة األولى، يتم اإل    . معاملة واحدة 

من الحصة مباشـرة    % ١٩غير المسيطرة من خالله وبين القيمة العادلة للمبلغ المقبوض عند بيع            
المتبقيـة  % ٥١ أو الخسارة الناتج من بيع حصة        ربح في ال  عترافقوق الملكية بينما يتم اإل    في ح 

 أو الخسارة عند بيع كافة الحصة       ربح بال عترافوفي الحالة الثانية، يتم اإل    . في الربح أو الخسارة   
  .في الربح أو الخسارة% ٧٠البالغة 

 والمعيـار الـدولي إلعـداد       ٣٦المحاسبة الدولي    أشار المجلس إلى أنه بموجب مقتضيات معيار         ٥٩إستنتاج
تـنخفض  األصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفـة            ٥التقارير المالية   

 تغييـرات   ٣٦ من معيار المحاسبة الدولي      ١٢وتشمل الفقرة   . فرصة إخفاء الخسائر ضمن النظام    
أة لألصل كأحد المؤشرات على احتمال انخفـاض        مهمة في كيفية استخدام أو توقع استخدام المنش       

  .قيمة األصل

أو ينـدرج ضـمن مجموعـة       (حالما يلبي األصل المعايير بغية تصنيفه كمحتفظ به برسم البيـع             ٦٠إستنتاج
 ٣٦، يتم استثناؤه من نطاق معيار المحاسبة الـدولي          )التصرف المصنفة كمحتفظ بها برسم البيع     

 من المعيـار الـدولي      ٢٠ للفقرة   ووفقاً. ٥ إلعداد التقارير المالية     ومحاسبته وفقا للمعيار الدولي   
تعترف المنشأة بخسارة انخفاض القيمة ألي تخفيض مبدئي أو الحـق            "٥إلعداد التقارير المالية    

لذلك، إذا كـان    ...". إلى القيمة العادلة التي تقل عن تكاليف البيع       ) أو مجموعة التصرف  (لألصل  
 بخسارة انخفاض القيمة للشهرة واألصول غير المتداولة للشركة التابعة التي           فعترامالئما، يتم اإل  

 علـى   وبناء.  لذلك يتم التخلص منها قبل فقدان السيطرة على الشركة التابعة          سيتم بيعها أو خالفاً   
ذلك، انتهى المجلس إلى أن المخاطرة الرئيسية هي الحد من المكاسب التي ال يحتمل أن تجتهـد                 

  .للقيام بهالمنشآت 

قرر المجلس أن هناك فرصة لمنع مثل هذا النظام من خالل مطالبة المنشآت بالنظر فيما إذا كان                  ٦١إستنتاج
ويـرى  .  ينبغي محاسبة الترتيبات المتعددة كمعاملة واحدة لضمان التقيد بمعيار العرض الصحيح          

 في تقرير إذا مـا      قتصاديةإلالمجلس أنه ينبغي النظر في كافة شروط وأحكام الترتيبات وآثارها ا          
 على ذلك، أدرج المجلس في الفقـرة        وبناء. كان ينبغي محاسبة الترتيبات المتعددة كترتيب واحد      

 مؤشرات تساعد في تحديد متى ينبغي معالجة الترتيبات المتعددة التي تتـسبب فـي فقـدان                 ٣٣
  .السيطرة على الشركة التابعة كترتيب منفرد
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فقد صرح بعض المجاوبين    . ض المجاوبين على المؤشرات التي بينتها مسودة العرض        لم يتفق بع    ٦٢إستنتاج
أن الحاجة إلرشادات حول متى ينبغي محاسبة الترتيبات المتعددة كترتيب واحد تشير إلى ضعف              

 أن هـذه    كمـا أعلنـوا أيـضاً     . نظري في النموذج المحاسبي الذي تم إعداده في مسودة العرض         
وأقـر المجلـس أن   . ي ظل بدائل أخرى لمحاسبة تناقص حصص الملكية       اإلرشادات غير مهمة ف   

بـرغم  . اإلرشادات حول الترتيبات المتعددة غير مهمة في ظل بعض البدائل المحاسبية األخـرى   
  . ذلك، يرى المجلس أن تلك النماذج ال تعتبر نظريا غير عادية

 أمثلة وليس مؤشرات لبيان     ٢٧حاسبة الدولي   اقترح بعض المجاوبين أنه ينبغي أن يشمل معيار الم         ٦٣إستنتاج
متى ينبغي معالجة الترتيبات المتعددة كمعاملة واحدة أو ترتيب واحد ولكن ال ينبغي اعتبار تلـك                

قتراح ولكنه قرر التأكيـد علـى المؤشـرات         إلناقش المجلس ذلك ا   . األمثلة على أنها قائمة كاملة    
باإلمكان تطبيق هذه المؤشـرات فـي حـاالت         ورأى المجلس أنه    . الموجودة في مسودة العرض   

  .متعددة وهي مفضلة في توفير قائمة ال محدودة من األمثلة للوقوف على كل ترتيب محتمل

  فقدان التأثير الهام أو السيطرة المشتركة

 الحظ المجلس أن فقدان السيطرة على شركة تابعة وفقدان التأثير الهام على شركة زميلة وفقدان                 ٦٤إستنتاج
لسيطرة المشتركة على منشأة تخضع لسيطرة مشتركة هـي أحـداث متـشابهة مـن الناحيـة                 ا
ويمثل كل من فقدان السيطرة وفقـدان التـأثير         . ؛ وبذلك تنبغي محاسبتها بشكل متشابه     قتصاديةاإل

نتهى المجلس  إولذلك،  . ستثمارإل مهما يغير في طبيعة ا     إقتصادياًالهام أو السيطرة المشتركة حدثا      
نه ينبغي أن تشمل اإلرشادات المحاسبية حول فقدان السيطرة على الشركة التابعة األحـداث              إلى أ 

أو المعامالت التي يفقد المستثمر فيها التأثير الهام على شركة زميلة أو السيطرة المشتركة علـى                
  وقياس استثمار المـستثمر    عترافولذلك، ينبغي أن يتم اإل    . المنشأة التي تخضع لسيطرة مشتركة    

 بمبلـغ   عتـراف  واإل بعد فقدان التأثير الهام أو السيطرة المشتركة على أساس القيمة العادلة مبدئياً           
ومن أجل ذلك، قرر المجلس تعـديل معيـار         .  أو الخسارة الذي ينتج في الربح أو الخسارة        الربح

ة الدولي   ومعيار المحاسب  "آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية      " ٢١المحاسبة الدولي   
وناقش مجلس معايير المحاسبة الدولية فيمـا       .  بناء على ما سبق    ٣١ ومعيار المحاسبة الدولي     ٢٨

وانتهى مجلس معايير المحاسبة الدوليـة      . إذا كان ينبغي معالجة نفس القضية كجزء من المشروع        
ارج نطـاق   إلى أن محاسبة االستثمارات التي لم تعد مؤهلة ألسلوب محاسبة حقوق الملكية تقع خ             

  .المشروع

ات في الشركات التابعة والمنشآت المسيطر عليها بشكل مشترك         ستثمارقياس اإل 
  والشركات الزميلة في البيانات المالية المنفصلة

ات سـتثمار  قياس اإل  )٢٠٠٠كما هو معدل في      (٢٧ من معيار المحاسبة الدولي      ٢٩تسمح الفقرة     ٦٥ستنتاجإ
وهـي  . ثالث طرق في البيانات المالية المنفـصلة للـشركة األم         في الشركات التابعة بواحدة من      

 لمعيـار المحاسـبة   وفقاًالتكلفة، أو طريقة حقوق الملكية، أو األصول المالية المتوفرة برسم البيع    
بنفس ) ٢٠٠٠كما هو معدل في     ( ٢٨ من معيار المحاسبة الدولي      ١٢وتسمح الفقرة   .  ٣٩الدولي  

في حين تذكر الفقـرة     ،  شركات الزميلة في البيانات المالية المنفصلة     في ال  اتستثمارالخيارات لإل 
 أن معيـار    )٢٠٠٠كما هو معدل فـي       ( ٣١ من النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي         ٣٨

 لم يشر إلى أفضلية أي معالجة محددة لمحاسبة الحـصص فـي المنـشآت               ٣١المحاسبة الدولي   
وقـرر  . مسيطر عليها بشكل مشترك في البيانات المالية المنفصلة للمشارك في مشروع مشترك           ال

ات الـواردة فـي     سـتثمار  لجميع اإل  ٣٩ التكلفة أو معيار المحاسبة الدولي       إستخدامالمجلس طلب   
 . البيانات المالية المنفصلة
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ض المعلومات حول الربح والخسارة      على الرغم من أن طريقة حقوق الملكية توفر للمستخدمين بع          ٦٦ستنتاجإ
شبيهة بتلك التي يتم الحصول عليها من التوحيد، إال أن المجلس الحظ أن مثل هـذه المعلومـات                  
تنعكس في البيانات المالية لمنشاة المستثمر اإلقتصادية وال تحتاج إلى أن تقدم لمستخدمي بياناتها              

إن التركيز ينصب على أداء األصـول بوصـفها         وبالنسبة للبيانات المنفصلة، ف   . المالية المنفصلة 
 طريقـة القيمـة     إسـتخدام  المجلس أن البيانات المالية المنفصلة المعدة إما ب        إستنتجو. اتإستثمار
 طريقة القيمة   إستخدامإن  .  أو طريقة التكلفة تكون مالئمة     ٣٩ لمعيار المحاسبة الدولي     وفقاًالعادلة  
بينما يمكـن  . اتستثمار للقيمة اإلقتصادية لإل يوفر مقياسا٣٩ًي  لمعيار المحاسبة الدول   وفقاًالعادلة  

 على الغاية من إعـداد البيانـات        اًإعتماد طريقة التكلفة إلى معلومات مالءمة،       إستخدامأن يؤدي   
فعلى سبيل المثال، يمكن أن تحتاجها أطراف معينة فقط لتحديد دخل األرباح من             . المالية المنفصلة 
 . الشركات التابعة

  )٢٠٠٨ تعديالت عام (اإلفصاح 

، ناقش المجلس فيما إذا كـان هنـاك         ٢٧ على معيار المحاسبة     ٢٠٠٨خالل النظر في تعديالت       ٦٧إستنتاج
 أو خـسارة    ربحوقرر المجلس أنه ينبغي اإلفصاح عن مبلغ أي         . لزوم لوجود إفصاحات إضافية   

 أو الخـسارة المنـسوبة إلـى        ربحلناشئ من فقدان السيطرة على الشركة التابعة، بما فيه نسبة ا          
 بأي استثمار تم استبقاؤه بقيمته العادلة في الشركة التابعة السابقة فـي تـاريخ فقـدان                 عترافاإل

 بالمكاسب والخسائر   عترافالسيطرة، باإلضافة إلى بند السطر في بيان الدخل الشامل الذي تم اإل           
رة على الـشركة التابعـة علـى األداء         ويوفر هذا اإلفصاح معلومات حول أثر فقدان السيط       . فيه

  . المالي في فترة إعداد التقارير وعلى المركز المالي في نهاية فترة إعداد التقارير

 األعمال، قرر مجلس معـايير المحاسـبة        إندماجضمن مداوالته في المرحلة الثانية من مشروع          ٦٨إستنتاج
ابعـة واحـدة أو أكثـر أن تفـصح فـي            المالية االقتضاء من المنشآت التي تملك جزئيا شركة ت        

المالحظات على البيانات المالية الموحدة عن جدول يبين اآلثار علـى حـصة حقـوق الملكيـة                 
المسيطرة في التغيرات في حصة ملكية الشركة األم في الشركة التابعة التي ال تتسبب في فقـدان                 

  .السيطرة

وأشار المجلس إلى أن المعـايير    . ٢٠٠٥رض للعام    لم يقترح المجلس هذا اإلفصاح في مسودة الع        ٦٩إستنتاج
الدولية إلعداد التقارير المالية تقتضي وجود هذه المعلومات في بيان التغيرات في حقوق الملكيـة               

عـرض  " ١وهذا بسبب أن معيـار المحاسـبة الـدولي          . أو في المالحظات على البيانات المالية     
، ضمن بيان التغيرات في حقوق الملكية، مطابقـة          يقتضي من المنشأة أن تعرض     "البيانات المالية 

بين المبلغ المسجل لكل مكون من مكونات حقوق الملكية في بداية ونهاية الفترة مفصحة بـشكل                
  .منفصل عن كل تغير

 عـن آثـار      أكثر وضـوحاً    إفصاحاً ٢٠٠٥ طلب العديد من المجاوبين على مسودة العرض للعام          ٧٠إستنتاج
وقـرر المجلـس    . ر المسيطرة على حقوق ملكية مالكي الشركة األم       المعامالت مع الحصص غي   

التقارب مع ما يقتضيه مجلس معايير المحاسبة المالية وأن يقتضي من الشركة األم التـي تملـك                 
معامالت حقوق ملكية مع الحصص غير المسيطرة  أن تفصح في جدول منفصل عن آثار هـذه                 

  .األمالمعامالت على حقوق ملكية مالكي الشركة 

 يتوقع و. األم الشركة بمالكي التي تتعلق فقط   بالمعلومات المستخدمين بعض اهتمام مجلسال يدرك ٧١إستنتاج
 احتياجاتهم ،معدال،  ٢٧ الدولي المحاسبة معيارفي   اإلفصاحالعرض و  متطلبات  تلبي أن مجلسال
  .المعلومات من
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   )٢٠٠٨ تعديالت (نتقاليةإلا األحكام
  

 علـى  التعـديالت   تطبيـق  ، فإنه يتم غالباً   تآالمنش بين المالية المعلوماتمقارنة   قابلية حسينلت  ٧٢إستنتاج

 لعامل هعرض مسودةفي   مجلسال قترحإ لك،لذ. رجعي بأثر المالية التقارير إلعداد ةالدوليايير  المع

 أن أساس  بأثر رجعي على   ٢٧ الدولي المحاسبة معيار على تعديالتال تطبيق أن تقتضي  ٢٠٠٥

 للعـام  العـرض  مسودة في المجلس حدد برغم ذلك، . التكاليف تفوق بأثر رجعي  التطبيق باحأر

  -: فيهماعملي غير رجعي بأثر التطبيق يكون ين اللتينحالتال ٢٠٠٥

تاريخ نفاذ  قبل حدثت التي تابعةال شركةال في األم الشركة محاسبة الزيادات في حصة ملكية  )أ(

 في األم الشركة ة ملكيةحص في سابقة زيادة ةأي محاسبة ديلال ينبغي تع لذلك،. التعديالت

  .تعديالتنفاذ ال تاريخ قبل تابعةال شركةال

الشركة األم السيطرة  فقدت التي سابقةال تابعةال شركةال في األم الشركة ستثمارإ محاسبة  )ب(

 شركةال في تثمارسإ ألي المسجلالمبلغ  لذلك ال ينبغي تعديل. لتعديالتا نفاذ تاريخ قبلعليها 

 باإلضافة لذلك، ال ينبغي للمنشأة أن .السيطرة فقدان تاريخ في العادلة بقيمته سابقةال تابعةال

 أو الخسارة على فقدان السيطرة إذا حدث الفقدان قبل تاريخ نفاذ ربحإعادة حساب ال

    .التعديالت

 في يفوق رجعي بأثر التعديالت بتطبيق لقةالمتع التنفيذ تكاليف و صعوبات أنإلى   المجلسنتهى  إ  ٧٣إستنتاج

 قـرر  لك،  لـذ . المالية لمعلوماتبين ا   المحسنة مقارنةال قابليةمن    المنفعة المرجوة  الحاالت هذه

 هـذه تحديـد    أن نتهـى المجلـس إلـى     إباإلضافة لذلك،   . س اقتضاء التطبيق بأثر رجعي    مجلال

 تطبيـق  لها ولـذلك يقتـضي ال      عملياً رجعي بأثر التعديالت تطبيق يعتبر  ال التي ،المخصصات

  . تنشأ منه قابلية أكبر للمقارنة بين المنشآتو التنفيذ تكاليف من يقلل المستقبلي،

 حصص ونقصان زيادة في مختلفة كانت نتقاليةإلا المخصصات أنب المجاوبين بعض اهتم  ٧٤إستنتاج

 تكاليف رجعي تفرض  بأثرمسيطرةال غير الحصص في نقصانال محاسبة أن قالواو. الملكية

تخفض من قابلية   ألن المطالبة بمحاسبة حاالت النقص بأثر رجعي، وتحديداًمبررة غير امتثال

  تقتضي تطبيقاًالحصص ملكية في التغيرات  كافةأن قرر و المناقشات هذه المجلس تقبل. المقارنة

 ملكية في والنقصان ةالزياد معالجة تعديلها تم التينتقالية إلا المخصصاتوتعني . مستقبليا

 اإلفصاح على مقصورة تكون المالية البيانات صياغة إعادة وأن  بشكل متناسقالحصص

  . نتقالإلا عند السابقة المعامالت وقياس عترافاإلوال يتم تغيير . والعرض

  للمطالبـة  مـستقبلي  تطبيـق   اقتـضاء  المجلس قرر ،المجاوبون ستجابة للتساؤالت التي أثارها   إ ٧٥إستنتاج

إلـى   تابعـة ال شركةال ملكية حقوق في مسيطرةال غير الحصص في الخسائر الزائدة    تخصيص  ب

  .عجزاإلبالغ عن الحصص غير المسيطرة ك ذلك عن نتج وإن حتى ، مسيطرةال غير حصصال
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  ٢٧ الدولي المحاسبة لمعيار المعارضة اآلراء

  )٢٠٠٣ في مراجعته تمت(٢٧ الدولي المحاسبة معيارعلى  يامادا تاتسومي معارضة

  

 الميزانية في األقلية حصص تصنيف في التغير يرى أن ألنه المعيار هذا يامادا السيد يعارض  ١آراء

 ، ال ينبغي أن يكونملكية حقوقك ذي يقتضي عرضهال المتطلب يعني القول، بما ،الموحدة العمومية

بموجب  لتزامإلا تعريف لبيت ال األقلية حصص أن وافق علىي فهو. حسيناتالت مشروع من جزُء

 المطلب وأن ،٣١اإلستنتاج فقرة في عليه منصوص هو كما ،المالية البيانات عرضإعداد و إطار

 لمساهمينا ملكية وحقوق لتزاماتإلا عن منفصل بشكل األقلية حصص الذي يقتضي عرض الحالي

 هذه في المطلب هذا يله ينبغي تعدأن يعتقدال  فهو برغم ذلك،. به مرغوب غير األم منشأةال في

، والذي سيكون له تأثيرات متعددة على التصنيف  علىتغييرإجراء ال قبل نهأ لكنه يرىو. المرحلة

.  من المجلس أن يناقشها بشكل شاملالتغيير بهذا تطبيقات التوحيد الحالية، تحتاج عدة قضايا متعلقة

 تي ينبغي انبثاقهاال المحاسبة وإجراءات ةالموحد المالية البيانات غراضأ مناقشة القضايا هذه وتشمل

 ، فهو يرى٢٧اإلستنتاج فقرة أشارت إليه ما نتهى إلىإ المجلس أن من وبالرغم. غراضاأل هذه عن

 والقياس عترافاإلتخاذ القرار المتعلق بتصنيف حصص األقلية إلى أن تتم مناقشة إ ينبغي ال نهأ

  *.بشكل شامل
  

 ؛ ما يتضمنه منظور الشركة األمالموحدة المالية البيانات غراضأ حول يانبشكل تقليدي، يوجد رأ    ٢آراء

ه ينبغي على المجلس مناقشة أن يامادا السيد  يرى.قتصاديوما يتضمنه منظور المنشأة اإل

 تصنيف تخاذ قراراته حولإماهية المعلومات ولمن ينبغي توفيرها، قبل  عنيياألغراض، ما 

 يتخذ المجلس أن هو متفق مع الرأي الذي يرىو. ٢٧ الدولي سبةالمحا معيارفي  األقلية حصص

  .األساسية القضية لهذه يةكاف مناقشة دون قتصاديةاإل المنشاةمنظور 

 
نتهاء إلكن اي لم الذي األعمال إندماج مشروع من الثانية المرحلة في اإلستمالكتتم مناقشة خطوات     ٣آراء

 تزيد عندماو.  في ظل مشروع التحسينات٢٧ الدولي حاسبةالم معيار من نتهاءإلا منه قد تم عند

 الذي مبلغال بين الفرقب ه يتم اإلعترافأن تجريبي بشكل المجلسيقرر  ، األم لشركةا ملكية ةحص

 األم الشركة التي تستملكها ةيكلالم لحصص المسجلة القيمةو األقلية لحصص األم الشركة تدفعه

 إذا .إجراء اإلعتراف الحالي بالتغير في مبلغ الشهرة عن فختل، التي تالملكية حقوق من جزءك

 يتها، فإنه يتم اإلعترافملك ةحص وتناقصت التابعة الشركة على بسيطرتها األم الشركة احتفظت

 المنقولة ةيكلالم لحصص المسجلة القيمةو األقلية لحصص األم الشركة تدفعه الذي مبلغال بين الفرقب

يرى  .إجراء اإلعتراف الحالي بالربح أو الخسارة عن ختلف، والذي يضاً أيالملكية حقوق من جزءك

.  نتائج هذا النقاش يحدد مسبقا  القرار المتعلق بتصنيف حصص األقلية كحقوق ملكية أنالسيد يامادا 

حول أي من القرار هو يعتقد أنه ينبغي اتخاذ التغييرات في المعالجة المحاسبية أساسية و ف

                                                 
 معيارعلى  ٢٠٠٨ تعديالت من كجزء) ٢٠٠٣ في تعديله تم كما (٢٧ الدولي المحاسبة معيار من ٢٧إستنتاج  الفقرةتم حذف   *

  -:يلي ما على الفقرة نصت. ٢٧ الدولي المحاسبة

قياس حصص األقلية ولكنه انتهى إلى أن العرض المقترح يتسق أقر المجلس أن هذا القرار يثير تساؤالت حول اإلعتراف و
 ويوفر مقارنة أفضل من العرض في الميزانية العمومية الموحدة مع االلتزامات أو حقوق ملكية اإلطارمع المعايير الحالية و
 .ندماج األعمالوقرر أنه ينبغي معالجة قضايا اإلعتراف والقياس كجزء من مشروعه الخاص بإ. مساهمي الشركة األم
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كما يرى أنه .  بعد دراسة حثيثة للنتائج المحتملةالبيانات المالية الموحدةي أن يحكم المنظورين ينبغ

  االنتهاء منقبل األقلية حصص بتصنيف المتعلق ٢٧ الدولي المحاسبة معيار تعديل ال ينبغي

  .األعمال إندماج مشروع من الثانية المرحلة



  ٢٧معيار المحاسبة الدولي 
 أساس اإلستنتاجات 

 

  حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©    ١٤٥٠

 تاتسومي و الردغي لبرتغو ارنتغ وروبرت ميستروغان وجان دانجو ليبيف معارضة 
 الحصص محاسبة حول ٢٧ الدولي المحاسبة معيار على ٢٠٠٨ التيتعدعلى  يامادا
  التابعة الشركة على السيطرة وفقدان مسيطرةال غير

  

على معيار  ٢٠٠٨يالرد ويامادا تعديالت غارنت وغم ويستروغدان جو وان يعارض السادة    ١آراء

  .٢٧المحاسبة الدولي 

  يرات في حصص الملكية في الشركة التابعةمحاسبة التغ

امتالك  على أنه ينبغي محاسبة عمليات اماداييالرد وغارنت وغم ويستروغدانجو وانال يوافق السادة     ٢آراء

 . كمعامالت حقوق الملكيةبشكل تامتابعة الشركة المسيطرة في الالشركة األم للحصص غير 

تابعة سيعكس أسهم الشركة ال المدفوع للحصص اإلضافية في لغمبيرى أعضاء المجلس هؤالء أن ال    ٣آراء

 -:الحصص اإلضافية في

  ؛ المسجل لصافي أصول الشركة التابعة في ذلك التاريخمبلغال  )أ (

  وها بشكل إضافي؛إستمالكلتي تم الشهرة ا )ب (

 بما فيها(بها عتراففي القيمة العادلة لصافي أصول الشركة التابعة التي لم يتم اإل اتالزياد  )ج (

 . السيطرةامتالكمنذ تاريخ ) الشهرة
  

أن تتم محاسبة هذه العملية كعملية حقوق ملكية من خالل  من المعيار ٣١ و٣٠ تان الفقرقتضي ت    ٤آراء

ونتيجة لذلك، يتم خصم الشهرة . تعديل الحصص النسبية للشركة األم والحصص غير المسيطرة

لقيمة العادلة لصافي أصول الشركة التابعة من ها بشكل إضافي وأية زيادات في اإستمالكالتي تم 

وال يتفق أعضاء المجلس هؤالء على أن هذه المحاسبة تمثل حقيقة عرض . حقوق الملكية

  .ت هذه المعاملةإقتصادياً
  

تابعة الشركة الفي الملكية  حصص أن توفر الزيادة في ه من المحتملأعضاء المجلس هؤالء أنرى ي    ٥آراء

قد يزيد وجود نسب أكبر من  ، أصالًالسيطرةامتالك وبالرغم من . شركة األممنافع إضافية لل

تالقي  ، من خالل، مثالًالشركة األمحصص الملكية من حجم القوى الفاعلة التي تتراكم لصالح 

المداخل القانونية الموجودة في قانون الشركة والذي قد يعطي الشركة األم مستوى أكبر من حرية 

ضمن معاملة تبادل ة اإلضافية ي الملكة حصإستمالكإذا تم ف.  في الشركة التابعةاتخاذ القرارات

عر في س اإلضافية منافع هذه الظهر وتة، متساويا قيم الخبيرة القادرةاألطرافتتبادل فيها  تجارية

 إستمالك على أنه ينبغي أن يظهرويتفق أعضاء المجلس هؤالء .  اإلضافيةةي الملكةشراء حص

على أنها الزيادة في المبلغ  هاي يتم قياستال الشهرةب عترافالمسيطرة اإلم للحصص غير الشركة األ

تي تم  اإلضافية الةلى الحصإالمنسوبة  المسجل لصافي أصول الشركة التابعةمبلغ الالمنقول إلى 

 لصافي في القيمة العادلة  الزيادةشمل أيضاًي ا المبلغويقر أعضاء المجلس هؤالء أن هذ.  هاإستمالك

على أساس   برغم ذلك،.السيطرة بها منذ تاريخ امتالك عتراف التي لم يتم اإلأصول الشركة التابعة

   .ها بشكل إضافيإستمالكالمبالغ بالتكلفة والمنفعة، فهم يرون أنه تقريب منطقي للشهرة التي تم 
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ه على أن،و عرض البيانات الماليةإطار إعداد  بالتوافق مع و،يالرد وياماداغيتفق السادة دانجو و    ٦آراء
برغم . لتزاماتإ ضمن حقوق ملكية المجموعة ألنها ليست المسيطرة الحصص غير ينبغي عرض

أي تحديد (فهم يرون أنه إلى حين تسوية النقاشات حول أغراض البيانات المالية الموحدة  ذلك،
 تعد التقارير على المستوى وتحديد المنشأة التي) المعلومات والجهة التي ينبغي تزويدها بها

النظري، فإنه ال تنبغي محاسبة المعامالت بين الشركة الم والحصص غير المسيطرة بنفس طريقة 
فمن وجهة نظرهم، . حقوق ملكيتها من خاللها المعامالت التي تستملك المنشأة األم أسهمها وتخفض

. ادية لمساهمي الشركة األمال يمكن اعتبار الحصص غير المساهمة معادلة لحصص الملكية الع
فمالكو الشركة األم وأصحاب الحصص غير المسيطرة في الشركة التابعة ال يشتركون في نفس 
المخاطر والمنافع المتعلقة بعمليات وصافي أصول المجموعة ألن حصص الملكية في الشركة 

  .التابعة تشترك فقط في المخاطر والمنافع المرتبطة بالشركة التابعة تلك
  

 إندماج  ٣يالرد أن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية غيرى السيد دانجو و السيد لذلك، إضافة     ٧آراء
األعمال  إندماجمسيطرة في الغير   لقياس الحصصيوفر خياراً) ٢٠٠٨ في تعديله الذي تم(األعمال 
رغم ذلك،  .متها العادلة وليس بقية المشتراةألمنشالمحددة ل األصولصافي من  التناسبية كحصتها

 ٣لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ول احات ستنتاج من أساس اإل٢٠٧ إستنتاج الفقرة تبين
هذا  نظرياًمسيطرة بالقيمة العادلة يفوق الأن محاسبة الحصص غير ) ٢٠٠٨ في تعديله الذي تم(

 الحصص إلىن الشهرة المنسوبة أن حصة الشركة التابعة مإلى  يشير هذا الرأي. المقياس البديل
من  ليس هناك سبب أنهأصالً وفي ذلك التاريخ  السيطرة تعتبر امتالكمسيطرة في تاريخ الغير 

لحصص غير الالحقة ل ستمالكعمليات اإلوقت في  عدم اعتبارها أصالًالناحية النظرية وراء 
  . مسيطرةال

  
 وضعصص المسيطرة في الشركات التابعة  بعد  التغيرات في الحمعالجةارنت مع غيختلف السيد   ٨آراء

اإلبالغ عن التغيرات في مالكي المنشأة نه من المهم أويعتقد ). ٥٢-٤١ ستنتاجاإلرات قف( السيطرة
   . األم بشكل وضح في البيانات المالية

  
إلقتصادي  يتبنى منهج المنشأة ا٢٧يعتقد السيد غارنت أن التعديالت على معيار المحاسبة الدولي     ٩آراء

إضافة لذلك، تعتبر . الذي يعالج كافة حصص حقوق الملكية في المجموعة على أنها متشابهة
المعامالت بين الحصص المسيطرة وغير المسيطرة مجرد عمليات نقل ضمن إجمالي حصة حقوق 

كما الحظ السيد غارنت أن .  أو الخسارة في هذه المعامالتبالربحالملكية وال يتم اإلعتراف 
حصص غير المسيطرة تمثل مطالبات حقوق الملكية المحصورة بشركات تابعة محددة بينما تتأثر ال

ولذلك، ينبغي أن تبلغ البيانات المالية الموحدة عن األداء . الحصص المسيطرة بأداء كامل المجموعة
ره منهج باإلضافة إلى المنظور األوسع الذي يوف) منظور المنشأة األم(من منظور الحصة المسيطرة 

يشير ذلك إلى اإلعتراف بالشهرة اإلضافية لعمليات الشراء باإلضافة إلى . المنشأة اإلقتصادي
  .عمليات تصرف حصة المنشأة األم في الشركة التابعة

  
 من ١٠–٧آراء أنظر فقرات ( إذا، كما يريد السيد غارنت،  لم يتم استخدام أسلوب الشهرة الكامل  ١٠آراء

 حصة إضافية في إستمالك، سيظهر )٣لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية اآلراء المعارضة ل
 بالشهرة اإلضافية التي تم شراؤها، والتي يتم قياسها على أنها زيادة المبلغ عترافالشركة التابعة اإل

الذي تم تحويله على المبلغ المسجل لصافي أصول الشركة التابعة المنسوبة إلى الحصة اإلضافية 
  .هاإستمالكي تم الت
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 من المعيار والذي يقتضي تعديل المبلغ المسجل ٣١يعارض السيد غارنت المتطلب في الفقرة    ١١آراء
للحصص غير المسيطرة ليعكس التغير في حصة الشركة األم في صافي أصول الشركة التابعة، 

بعة التي ال تتسبب في وذلك فيما يتعلق بالتصرف الجزئي لحصة ملكية الشركة األم في الشركة التا
 لذلك، فهو يرى أنه ينبغي تعديل المبلغ المسجل للحصص غير المسيطرة وخالفاً. فقدان السيطرة

 الحصة اإلضافية ستمالكعلى أساس القيمة العادلة للمبلغ الذي دفعته الحصص غير المسيطرة إل
  .تلك

  
يد مالكي الشركة األم بمعلومات حول آثار هتمام تزوإل أنه من الجدير بايعتقد السيد غارنت أيضاً  ١٢آراء

التصرف الجزئي للمقبوضات في الشركة التابعة، بما فيها الفرق بين القيمة العادلة للمبلغ المقبوض 
المنسوبة إلى ) بما فيها الشهرة التي تم شراؤها(ونسبة المبلغ المسجل ألصول الشركة التابعة 

  .التصرف
  

  فقدان السيطرة
  

 من المعيار والذي يقتضي أن تقوم الشركة األم في ٣٤السيد غارنت المتطلب في الفقرة يعارض    ١٣آراء
حال فقدانها للسيطرة على الشركة التابعة بقياس أي استثمار مستبقى في الشركة التابعة السابقة 

لعادلة  بأي فرق بين المبلغ المسجل لالستثمار المستبقى وبين قيمته اعترافبالقيمة العادلة ويتم اإل
يعتبر فقدان السيطرة على .  من التبادلفي الربح والخسارة ألن االستثمار المستبقى لم يكن جزء

. ستثمار المستبقىإلبرغم ذلك، لم يتم بيع ا.  يضمن إلغاء التوحيد هاماًإقتصادياًالشركة التابعة حدثا 
ستثمارات التي تتبع إل باعترافوبموجب المعايير الدولية الحالية إلعداد التقارير المالية، يتم اإل

أسلوب المكاسب والخسائر على التكلفة وأسلوب المتوفر برسم البيع وحقوق الملكية في الربح أو 
وقد اعترف السيد غارنت بتأثير قياس ). غير انخفاض القيمة(ستثمار فقط إلالخسارة عندما يتم بيع ا

 من الربح ن مكونات الدخل الشامل اآلخر بدالًستثمار المستبقى بالقيمة العادلة كمكون منفصل مإلا
  .أو الخسارة

  

  محاسبة الخسائر المنسوبة إلى الحصص غير المسيطرة
  

 لها يمكن أن تنسب الخسائر دون قيود إلى  من المعيار التي وفقا٢٨ًعارض السيد دانجو الفقرة    ١٤آراء
الحصص غير الحصص غير المسيطرة حتى وإن تسبب ذلك في إحداث عجز في رصيد 

  .المسيطرة
  

لتزام أو تعهد ملزم للحصص غير المسيطرة على إقامة إفي عديد الحاالت، وفي غياب أي    ١٥آراء
استثمارات إضافية لتغطية خسائر الشركة التابعة الزائد، يتم تمويل استمرار عمليات الشركة التابعة 

في . يف األسهم غير المسيطرةمن خالل مساهمة الشركة األم برأس مال إضافي وبتراجع أو تخف
تلك الحاالت، ال يظهر رصيد العجز المنسوب إلى الحصص غير المسيطرة الناتجة عن تعديل 

  . حقوق ملكية المنشأة الموحدة٢٨الفقرة 
  

يرى السيد دانجو أنه ال ينبغي للمعيار، بسبب ذلك، أن يعيق التخصيص مقابل حقوق ملكية الشركة    ١٦آراء
ر التي تتجاوز الحصص غير المسيطرة في الشركة التابعة الموحدة إذا ما كانت األم في الخسائ

  .١٥الحقائق والظروف كما هي مبينة في الفقرة معارضة 
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  ملحق 
 التعديالت على أساس اإلستنتاجات حول المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

  األخرى
  

ت حول المعايير الدولية األخرى إلعداد التقارير المالية الالزمة استنتاجيشمل الملحق التعديالت على أساس اإل
 والتعديالت ذات العالقة على المعايير الدولية ٢٧لضمان االتساق مع التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

  .األخرى إلعداد التقارير المالية
  

*****  
  

، كما تم تنقيحه في ٢٧ار المحاسبة الدولي معيتم دمج التعديالت التي يحتويها هذا الملحق عند إصدار 
 كما تم ٧ – وحول والتفسير ٣١ و٢٨ و٢١ات حول معايير المحاسبة الدولية ستنتاج، مع أساس اإل٢٠٠٨

  .٢٠٠٨ يناير ١٠إصداره في 
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  حول إرشادات التنفيذ
  

   المالية الموحدة والمنفصلةالبيانات ٢٧معيار المحاسبة الدولي 
  و  الزميلةالمنشآتات في ستثمار اإلالمحاسبة عن ٢٨دولي معيار المحاسبة ال

  . الحصص في المشاريع المشتركة ٣١معيار المحاسبة الدولي 
  

  . منه جزء، لكنها ليس ٣١ ،٢٨ و٢٧ بالمعايير التاليةترفق هذه اإلرشادات 
  

  دراسة حقوق التصويت المحتملة
  

  مقدمة
البيانـات الماليـة الموحـدة       " ٢٧ر المحاسـبة الـدولي       من معيا  ١٩ و ١٥ و ١٤   تتطلب الفقرات      ١تنفيذ  

 المحاسبة   "٢٨ من معيار المحاسبة الدولي      ٩ و ٨، والفقرتان   )٢٠٠٨كما هو معدل في      ("والمنفصلة
من المنشأة دراسة وجود وأثـر جميـع حقـوق التـصويت            "  الزميلة المنشآتات في   ستثماراإل عن

وتتطلب كذلك فحص جميع الحقائق والظـروف التـي         . ياًحال أو التحويل    ةالمحتملة القابلة للممارس  
 نية اإلدارة والقدرة المالية على ممارسـة أو تحويـل           إستثناءتؤثر على حقوق التصويت المحتملة، ب     

 من معيار المحاسبة الدولي     ٣وألن تعريف السيطرة المشتركة في الفقرة       . حقوق التصويت المحتملة  
يعتمد على تعريف السيطرة، وألن المعيار مرتبط بمعيـار          "ةصص في المشاريع المشترك   الح" ٣١

 لتطبيق طريقة حقوق الملكية، فإن هذه اإلرشادات مرتبطة بمعيـار المحاسـبة            ٢٨المحاسبة الدولي   
  . ٣١الدولي 

  

  اإلرشادات 
يـة   السيطرة على أنها سلطة إدارة الـسياسات المال        ٢٧ من معيار المحاسبة الدولي      ٤   تعرف الفقرة      ٢تنفيذ  

 من معيـار المحاسـبة      ٢وتعرف الفقرة   . والتشغيلية في منشاة ما للحصول على منافع من أنشطتها        
 التأثير الهام على أنه صالحية المشاركة في قرارات السياسة المالية والتـشغيلية للجهـة               ٢٨الدولي  

 ٣١ة الدولي    من معيار المحاسب   ٣وتعرف الفقرة   . المستثمر بها وليست السيطرة على تلك السياسات      
وفـي  . السيطرة المشتركة على أنها المشاركة المتفق عليها تعاقديا للسيطرة على النشاط اإلقتصادي           

 يكـون للمنـشأة     يوبالتال. هذا السياق، تشير السلطة إلى القدرة على العمل أو التأثير على شيء ما            
ى ممارسة تلك السلطة، بغض      عل حالياًالسيطرة أو سيطرة مشتركة أو تأثير هام عندما تملك القدرة           

النظر عما إذا كانت السيطرة أو السيطرة المشتركة أو التأثير الهام يظهر بفاعليـة أو سـلبي فـي                   
 حاليـاً وتوفر حقوق التصويت المحتملة التي تحتفظ بها المنشأة القابلة للممارسة أو التحويل             . طبيعته

ما تفتقر حقوق التصويت المحتملـة للجـوهر   وال توجد القدرة على ممارسة السلطة عند    . هذه القدرة 
).  يتم تحديد سعر الممارسة بطريقة تمنع الممارسة أو التحويل في أي سياق مجدي             مثالً(اإلقتصادي  

وبالتالي، يتم دراسة حقوق التصويت المحتملة عندما توفر، بشكل جوهري، القدرة علـى ممارسـة               
  .السلطة

 

 من معيار المحاسبة الدولي     ١٣ر الهام في الظروف الموصوفة في الفقرة         السيطرة والتأثي  أيضاً  تنشأ    ٣تنفيذ  
 على التوالي، التي تتـضمن دراسـة الملكيـة          ٢٨ من معيار المحاسبة الدولي      ٧ و ٦ والفقرتان   ٢٧

 و  ٢٧ على معياري المحاسبة الدوليين      ٣١ويعتمد معيار المحاسبة الدولي     . النسبية لحقوق التصويت  
 علـى    من هذه النقطة وصاعداً    ٢٨ و ٢٧ارات إلى معياري المحاسبة الدوليين       ويجب قراءة اإلش   ٢٨

 أن السيطرة المشتركة    عتبارومع ذلك يجب األخذ بعين اإل     . ٣١أنها مرتبطة بمعيار المحاسبة الدولي      
تتضمن المشاركة التعاقدية للسيطرة وأنه من المرجح أن يكون هذا الجانب التعاقدي عامـل محـدد                

وق التصويت المحتملة مثل خيارات شراء األسهم والديون القابلة للتحويل قادرة على            إن حق . أساسي
 إذا تمت ممارسة أو تحويـل حقـوق التـصويت           -تغيير سلطة تصويت منشأة على منشأة أخرى        
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وبالتالي، يتم تحديد    .المحتملة، فإن الملكية النسبية لألسهم العادية التي تحمل حقوق التصويت تتغير          
والتأثير الهـام   ) الذي يسمح تعريفها لمنشأة واحدة فقط بالسيطرة على منشأة أخرى         (سيطرة  وجود ال 

 ٦ والفقـرتين    ٢٧ من معيار المحاسبة الدولي      ١٣فقط بعد تقييم جميع العوامل الموصوفة في الفقرة         
.  على التوالي، ودراسة وجود وأثر حقوق التصويت المحتملـة         ٢٨ من معيار المحاسبة الدولي      ٧و
اإلضافة إلى ذلك، تقوم المنشأة بفحص جميع الحقائق والظروف التي تؤثر على حقوق التـصويت               ب

ال تـؤثر نيـة     .  مثل الحقوق   نية اإلدارة والقدرة المالية على الممارسة أو التحويل        إستثناءالمحتملة ب 
حقـوق   تحويـل    اإلدارة على وجود السلطة ويصعب تقييم قدرة المنشأة المالية على الممارسـة أو            

  .التصويت المحتملة

 
   يمكن أن تستنج المنشأة بشكل أولي أنها تسيطر أو تؤثر بشكل هام على منشاة أخرى بعـد دراسـة                      ٤تنفيذ  

غير أنه قد ال يكـون بإمكـان        .  ممارستها أو تحويلها   حالياًحقوق التصويت المحتملة التي تستطيع      
عندما تكون حقوق التصويت المحتملة التي      المنشاة أن تسيطر أو تؤثر بشكل هام على منشاة أخرى           

وبالتالي، تدرس المنـشأة جميـع      . حالياً قابلة للممارسة أو التحويل      أيضاًيحتفظ بها أطراف آخرون     
حقوق التصويت المحتملة التي تحتفظ بها ويحتفظ بها أطراف أخرى تكـون قابلـة للممارسـة أو                 

على سبيل .  منشاة أخرى أو تؤثر عليها بشكل هام        تحديد ما إذا كانت تسيطر على      د عن حالياًالتحويل  
. المثال، تتم دراسة جميع خيارات شراء األسهم، سواء تلك التي تحتفظ بها المنشأة أو طرف آخـر                

 ٢٧ من معيـار المحاسـبة الـدولي         ٤وعالوة على ذلك، يسمح تعريف السيطرة الوارد في الفقرة          
 لذلك، عندما تحتفظ منـشأتان أو أكثـر بحقـوق           .لمنشاة واحدة فقط بأن تسيطر على منشاة أخرى       

 مـن معيـار     ١٣تصويت هامة، الفعلية منها والمحتملة، يتم إعادة تقييم العوامل الواردة في الفقرة             
  .  من اجل تحديد المنشاة التي تملك السيطرة٢٧المحاسبة الدولي 

 
 وفقاً إعداد البيانات المالية الموحدة       في وال والحصة الغير مسيطرة     إن النسبة المخصصة للشركة األم      ٥تنفيذ  

 طريقـة   إسـتخدام ه ب إستثمار، والنسبة المخصصة للمستثمر التي تشكل       ٢٧لمعيار المحاسبة الدولي    
، يتم تحديدهما فقط على أسـاس حـصص الملكيـة           ٢٨ لمعيار المحاسبة الدولي     وفقاًحقوق الملكية   

 الممارسة النهائية لحقوق التـصويت      عتبار اإل ويتم تحديد النسبة المخصصة مع األخذ بعين      . الحالية
المحتملة والمشتقات األخرى التي تتيح، بشكل جوهري، الحصول في الوقت الحالي علـى المنـافع               

  .  اإلقتصادية المرتبطة بحصة الملكية
 

ول   في بعض الظروف يكون للمنشأة، بشكل جوهري، ملكية حالية نتيجة معاملة معينة تتيح لها الحص                ٦تنفيذ  
في مثل هـذه الظـروف، يـتم تحديـد النـسبة            . على المنافع اإلقتصادية المرتبطة بحصة الملكية     

 الممارسة النهائية لحقوق التصويت المحتملة تلـك والمـشتقات          عتبارالمخصصة مع األخذ بعين اإل    
األخرى التي تتيح للمنشأة، بشكل جوهري، الحصول في الوقت الحالي على المنـافع اإلقتـصادية               

  .لمرتبطة بحصة الملكيةا
 

علـى الحـصص فـي      " اإلعتراف والقياس : ألدوات المالية ا" ٣٩  ال ينطبق معيار المحاسبة الدولي        ٧تنفيذ  
الشركات التابعة، والشركات الزميلة، والمنشآت المسيطر عليها بشكل مشترك التي يتم توحيدها، أو             

 ٢٧ لمعايير المحاسبة الدوليـة      وفقاً التناسبي    طريقة حقوق الملكية أو التوحيد     إستخدامتتم محاسبتها ب  
 األدوات التي تحمل حقوق التـصويت المحتملـة بـشكل      حالياًعندما تتيح   .  على التوالي  ٣١ و ٢٨و

 بإحـدى   ستثمارجوهري الوصول إلى المنافع اإلقتصادية المرتبطة بحصة الملكية، وتتم محاسبة اإل          
وفـي جميـع    . ٣٩طلبات معيار المحاسبة الـدولي      الطرق المذكورة أعاله، ال تخضع األدوات لمت      

 لمعيار المحاسـبة    وفقاًالحاالت األخرى، تتم محاسبة األدوات التي تحمل حقوق التصويت المحتملة           
  .٣٩الدولي 
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  أمثلة توضيحية 
وتدرس المنـشأة جميـع     . توضح كل من األمثلة الخمس أدناه جانب واحد من حق تصويت محتمل              ٨تنفيذ  

ويمكن تحديـد وجـود الـسيطرة،       . ٣١ و   ٢٨ و   ٢٧ تطبيق معايير المحاسبة الدولية      الجوانب في 
والتأثير الهام، والسيطرة المشتركة فقط بعد تقييم جميع العوامل األخرى الموصـوفة فـي معـايير                

ولغرض هذه األمثلة، يفترض عدم تأثير تلك العوامل األخـرى          . ٣١ و ٢٨ و   ٢٧المحاسبة الدولية   
  . الرغم من أنها قد تؤثر عليه عند تقييمهاعلى التحديد، ب

  

  خيارات بدون مقابل: ١مثال 
على التوالي من األسهم العاديـة التـي تحمـل حقـوق            % ٢٠و  % ٨٠) ب(و  ) أ(تملك المنشأتان   

) د(نـصف حـصتها للمنـشأة       ) أ(تبيع المنشأة   ). ج(تصويت في اإلجتماع العام لمساهمي المنشأة       
قابلة للممارسة في أي وقت بعالوة على سعر السوق عنـد           ) د(منشأة  وتشتري خيارات شراء من ال    

من حصص ملكيتهـا وحقـوق التـصويت        % ٨٠) أ(إصدارها، وإذا تمت ممارستها فتمنح المنشاة       
  .األصلية

  

سلطة اإلستمرار فـي    ) أ( وتمنح المنشأة    حالياًوبالرغم من أن الخيارات بدون مقابل، فإنها تمارس         
. تستطيع ممارسـة خياراتهـا اآلن     ) أ(، ألن المنشأة    ) ج(الية والتشغيلية للمنشأة    تحديد السياسات الم  

 مـن   ١٣وتتم دراسة وجود حقوق التصويت المحتملة وكذلك العوامل األخرى الموصوفة في الفقرة             
  ). ج(تسيطر على المنشأة ) أ( ويتم تحديد أن المنشأة ٢٧معيار المحاسبة الدولي 

  

  رسة أو التحويلإمكانية المما: ٢مثال 
على التوالي من األسهم العادية التي تحمـل        % ٣٠و% ٣٠و% ٤٠) ج(و) ب(و) أ(تملك المنشآت   

 خيـارات شـراء     أيضاً) أ(وتملك المنشأة   ). د(حقوق تصويت في اإلجتماع العام لمساهمي المنشأة        
ا فإنهـا تمنحهـا     قابلة للممارسة في أي وقت بالقيمة العادلة لألسهم ذات الصلة وإذا تمت ممارسته            

بنسبة ) ج(والمنشأة  ) ب(وتقلل حصص المنشأة    ) د(إضافية من حقوق التصويت في المنشأة       % ٢٠
على أكثر مـن نـصف سـلطة        ) أ(إذا تمت ممارسة الخيارات، ستسيطر المنشأة       . لكل منها % ٢٠

 ويتم دراسة وجود حقوق التصويت المحتملة وكذلك العوامل األخرى الموصـوفة فـي            . التصويت
، ويـتم   ٢٨ من معيار المحاسبة الدولي      ٧ و   ٦ والفقرتين   ٢٧ من معيار المحاسبة الدولي      ١٣الفقرة  

  ). د(تسيطر على المنشأة ) أ(تحديد أن المنشأة 
  

الحقوق األخرى التي يمكن أن تزيد من سلطة تصويت منشأة ما أو تقلل من سلطة               : ٣مثال  
  تصويت منشأة أخرى

على التوالي من األسهم العادية التي تحمـل        % ٤٠و% ٣٥و% ٢٥) ج(و) ب(و) أ(تملك المنشآت   
 ضمانات  أيضاً) ج(و) ب(وتملك المنشأتان   ). د(حقوق تصويت في اإلجتماع العام لمساهمي المنشأة        

) أ(تملـك المنـشأة     . أسهم قابلة للممارسة في أي وقت بسعر ثابت وتقدمان حقوق تصويت محتملة           
إذا تمت ممارسـة    . ات األسهم هذه في أي وقت مقابل مبلغ إسمي        خيار شراء مستقبلي لشراء ضمان    

) د(يمكن أن تزيد حصة ملكيتها، وبالتالي حقوق تصويتها في المنشأة           ) أ(خيار الشراء، فإن المنشأة     
  %). ٢٦إلى ) ج(وحصة المنشأة % ٢٣إلى ) ب(وتخفض حصة المنشأة % (٥١إلى 

 في تقييم الـسيطرة     عتبارت أسهم، إال أنها تُؤخذ في اإل      ال تملك سندا  ) أ(وعلى الرغم من أن المنشأة      
مثـل  (عادة، إذا كان هناك عمل مطلـوب        ). ج(و) ب( من قبل المنشأتين     حالياًألنها قابلة للممارسة    

قبل أن تملك المنشأة حق التصويت المحتمل، فال يعتبر حق التـصويت            ) شراء أو ممارسة حق آخر    
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تحتفظ، بشكل جوهري، بسندات األسهم     ) أ(غير أن المنشأة    . نشأةالمحتمل أنه محتفظ به من قبل الم      
إن الجمع ما بين خيار الشراء وسـندات        ). أ(ألن شروط خيار الشراء مصممة لتأكيد وضع المنشأة         

) أ(، ألن المنـشأة     )د(سلطة وضع السياسات المالية والتـشغيلية للمنـشأة         ) أ(األسهم يعطي المنشأة    
 دراسة العوامل األخرى الموصوفة في      أيضاًويتم  .  الخيار وسندات األسهم    أن تمارس  حالياًتستطيع  
، ويـتم   ٢٨ من معيار المحاسبة الدولي      ٧ و ٦ والفقرتين   ٢٧ من معيار المحاسبة الدولي      ١٣الفقرة  

  ). د(، تسيطر على المنشأة )ج(أو المنشأة ) ب( المنشأة ت، وليس)أ(تحديد أن المنشأة 

  نية اإلدارة: ٤مثال 

من األسهم العادية التي تحمـل حقـوق تـصويت فـي            % ٣/ ١ ٣٣) ج(و) ب(و) أ(لك المنشآت   تم
 فـي   إثنـين الحق بتعيين عضوين    ) ج(و) ب(و) أ(وللمنشآت  ). د(اإلجتماع العام لمساهمي المنشأة     

 خيارات شراء قابلة للممارسة بسعر ثابت في أي         أيضاً) أ(وتملك المنشأة   ). د(مجلس إدارة المنشأة    
وال تنـوي إدارة    ). د( وإذا تمت ممارستها فإنها تمنحها جميع حقوق التصويت فـي المنـشأة              وقت

بنفس طريقة تصويت   ) ج(و) ب(ممارسة خيارات الشراء، حتى إذا لم تصوت المنشأتان         ) أ(المنشأة  
ويتم دراسة وجود حقوق التصويت المحتملة وكذلك العوامل األخرى الموصـوفة فـي             ). أ(المنشأة  
، ويـتم   ٢٨ من معيار المحاسبة الدولي      ٧ و   ٦ والفقرتين   ٢٧ من معيار المحاسبة الدولي      ١٣ة  الفقر

  . على التقييم) أ(وال تؤثر نية إدارة المنشأة ). د(تسيطر على المنشأة ) أ(تحديد أن المنشأة 

  القدرة المالية: ٥مثال 

ة التي تحمل حقوق تصويت     على التوالي من األسهم العادي    % ٤٥و% ٥٥) ب(و) أ(تملك المنشأتان   
 أدوات دين قابلة للتحويل إلـى       أيضاً) ب(وتملك المنشأة   ). ج(في اإلجتماع العام لمساهمي المنشأة      

، في  )ب(ويمكن تحويل الدين بسعر مرتفع، مقارنة بصافي أصول المنشأة          ). ج(أسهم عادية للمنشأة    
وإذا تـم   . ال إضافية من اجل التسديد     أمو إقتراض) ب(أي وقت وإذا تم تحويلها فيطلب من المنشأة         

إلى ) أ(من حقوق التصويت وتنخفض حصة المنشأة       % ٧٠بنسبة  ) ب(تحويل الدين، تحتفظ المنشأة     
٣٠ .%  

 وتمـنح سـمة     حاليـاً وبالرغم من أن أدوات الدين قابلة للتحويل بسعر مرتفع، فهي قابلة للتحويل             
ويـتم دراسـة وجـود      ). ج( والتشغيلية للمنشأة    سلطة وضع السياسات المالية   ) ب(التحويل المنشأة   

 من معيـار المحاسـبة      ١٣حقوق التصويت المحتملة وكذلك العوامل األخرى الموصوفة في الفقرة          
وال تـؤثر   ). ج(، تسيطر على المنشأة     )أ( المنشأة   ت، وليس )ب(، ويتم تحديد أن المنشأة      ٢٧الدولي  

  . ويل على التقييمعلى دفع سعر التح) ب(القدرة المالية للمنشأة 
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   ملحق 
  األخرى التعديالت على اإلرشادات حول المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

  
تعتبر التعديالت التالية على اإلرشادات حول المعايير الدولية األخرى إلعداد التقارير المالية ضرورية لضمان 

والتعديالت ذات العالقة على المعايير الدولية األخرى  ٢٧االتساق مع التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

في الفقرات المعدلة، يظهر النص الجديد بخط تحته بينما يظهر النص المحذوف بخط . إلعداد التقارير المالية

  .في الوسط

  
*****  

  
حه في ، كما تم تنقي٢٧معيار المحاسبة الدولي تم دمج التعديالت التي يحتويها هذا الملحق عند إصدار 

 ومعيار المحاسبة ٥ و١، مع اإلرشادات حول تطبيق المعيارين الدوليين إلعداد التقارير المالية ٢٠٠٨

  .٢٠٠٨ يناير ١٠ كما تم نشره في ٧ والملحق المرافق لمعيار المحاسبة الدولي ١الدولي
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  جدول التوافق 

 والنسخة المعدلة من ٢٧ويات النسخة المستبدلة من معيار المحاسبة الدولي يبين هذا الجدول كيفية التقاء محت
يتم اعتبار الفقرات متشابهة إذا عالجت بشكل عام نفس الموضوع حتى وإن كان . ٢٧معيار المحاسبة الدولي 

  .هناك اختالف بين اإلرشادات المتعلقة بها
  

  
  

    
  -: هي ما يلي٢٠٠٨كانت التعديالت الرئيسية التي تمت في عام 

  

  .، مع تعريف جديد"الحصة غير المسيطرة"بمصطلح " حصة األقلية"ستبدال مصطلح إتم  •

يجب على المنشاة أن تنسب الدخل إجمالي الدخل الشامل إلى مالكي الشركة األم والحصص غير  •
قتضت النسخة السابقة إو.  الحصص غير المسيطرةالمسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى عجز في رصيد

تخصيص فائض الخسائر إلى مالكي الشركة األم، إال بالقدر الذي يكون فيه للحصص غير المسيطرة 
 . ستثمارات إضافية لتغطية الخسائرإلتزام ملزم وكانت قادرة على عمل إ

ي شركة تابعة والتي ال تؤدي إلى تم إضافة متطلبات لتحدد أن التغيرات في حصة ملكية الشركة األم ف •
ي النسخة السابقة على متطلبات لمثل وولم تحت. فقدان السيطرة يجب أن تحاسب كمعامالت حقوق ملكية

 . هذه المعامالت

الفقرات 
المستبدلة في 

 ٢٣معيار 

فقرات 
 ١المعيار 

عدلة في الم(
٢٠٠٧( 

٢٨  ٣٤  
٢٨  ٣٥  
٢٩  ٣٦  
٣٨  ٣٧  
٣٩  ٣٨  
٤٠  ٣٩  
٤١  ٤٠  
٤٢  ٤١  
٤٣  ٤٢  
٤٤  ٤٣  
٤٦  ٤٤  
  ال يوجد  ٤٥

، ٣١، ٣٠  ال يوجد
٤٥، ٣٥- ٣٣  

    
    
    
    

الفقرات 
المستبدلة في 

 ٢٧معيار 

فقرات 
 ١المعيار 

المعدلة في (
٢٠٠٧( 

    
١  ١  
٢  ٢  
٣  ٣  
٤  ٤  
٥  ٥  
٦  ٦  
٧  ٧  
٨  ٨  
٩  ٩  
١٠  ١٠  
١١  ١١  
١٢  ١٢  
١٣  ١٣  
١٤  ١٤  
١٥  ١٥  
  ال يوجد  ١٦

الفقرات 
المستبدلة في 

 ٢٣معيار 

فقرات 
 ١المعيار 

المعدلة في (
٢٠٠٧( 

  ال يوجد  ١٧
  ال يوجد  ١٨
١٦  ١٩  
١٧  ٢٠  
٣٢  ٢١  
١٨  ٢٢  
١٩  ٢٣  
٢٠  ٢٤  
٢١  ٢٥  
٢٢  ٢٦  
٢٣  ٢٧  
٢٤  ٢٨  
٢٥  ٢٩  
٢٦  ٣٠  
٣٦  ٣١  
٣٧  ٣٢  
٢٧  ٣٣  
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تم إضافة متطلبات لتحدد كيفية قياس المنشأة ألي كسب أو خسارة ناشئة عن فقدان السيطرة على  •
ويتم قياس أي استثمار . لكسب أو الخسارة في الربح أو الخسارةعتراف بهذا اإلويتم ا. شركة تابعة

لسابقة قتضت النسخة اإو. مستبقى في شركة تابعة سابقة بقيمته العادلة في تاريخ فقدان السيطرة
عتراف إلنه التكلفة عند اأستثمار المستبقى في الشركة التابعة السابقة على اعتبار القيمة المسجلة لإل

 ". االعتراف والقياس: األدوات المالية "٣٩ لمعيار المحاسبة الدولي المالي وفقاًاألولي باألصل 
  

. ، من خالل نقل بعض الفقرات ضمن المعيار٢٧ من ترتيب معيار المحاسبة الدولي وغيرت التعديالت أيضاً
 . وتم إعادة ترقيم الفقرات لتسهيل القراءة



   ٢٨ معيار المحاسبة الدولي
 

١٤٦١  ة الدولية حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسب©

   ٢٨ الدولي ةمعيار المحاسب
  

  ات في المنشآت الزميلةستثمارإلالمحاسبة عن ا
  

  

ها حتى تاريخ إصدارتتضمن هذه النسخة التعديالت الناشئة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التي تم 

 .٢٠٠٨ يناير ١٧

  
 من قبل لجنة معايير " الزميلةتالمنشأات في ستثمارمحاسبة اإل" ٢٨ معيار المحاسبة الدولي إصدارتم 

البيانات " ٣وقد حّل هذا المعيار محل أجزاء من معيار المحاسبة الدولي . ١٩٨٩المحاسبة الدولية في إبريل 
عيدت وقد ُأ. ٢٧ بمعيار المحاسبة الدولي هاإستبدالالتي لم يتم ) ١٩٧٦الصادر في يونيو  ("المالية الموحدة

 ١٩٩٩و ١٩٩٨ و١٩٩٤، وتم تعديله في األعوام ١٩٩٤ في العام ٢٨ صياغة معيار المحاسبة الدولي
  . ٢٠٠٠و
  

   -:٢٨ لجنة التفسيرات الدائمة ثالث تفسيرات متعلقة بمعيار المحاسبة الدولي طورتوقد 
الـصادر فـي    ( "شركات الزميلة مع ال  العمليات   في   األرباح أو الخسائر غير المحققة       إستبعاد "٣التفسير   •

  )١٩٩٧ديسمبر 

  )١٩٩٧الصادر في يوليو " ( اإلعتراف بالخسائر–طريقة حقوق الملكية  "٢٠لتفسير ا •

التصويت الممكنـة وتخـصيص حقـوق        حقوق – وأسلوب حقوق الملكية  ) التوحيد (الدمج   "٣٣التفسير  •
  )٢٠٠١الصادر في ديسمبر " (الملكية

  
 بكافة المعايير والتفسيرات الصادرة ، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية بأن يستمر العمل٢٠٠١وفي إبريل 

  . وحتى يتم تعديلها أو سحبها/ بموجب الدساتير السابقة ما لم
  

 بعد تنقيحه تحت عنوان جديد وهو ٢٨، أصدر المجلس معيار المحاسبة الدولي ٢٠٠٣وفي ديسمبر 
  . ٣٣ و٢٠و ٣وقد حّل المعيار المنقح كذلك محل التفسيرات . " الزميلةالمنشأتات في ستثماراإل"
  

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  من خالل ٢٨ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي 
  -:التالية

  

      )٢٠٠٤الصادر في مارس ("  األعمالإندماج"  ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •

 المتداولة المحتفظ بها  برسـم البيـع والعمليـات    األصول غير" ٥المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية     •
 )٢٠٠٤الصادر في مارس  ("المتوقفة

  )٢٠٠٧كما هو معدل في سبتمبر " ( ض البيانات المـاليـةرعـ "١ الدولي المحاسبة معيار •

  )٢٠٠٨كما هو معدل في يناير " ( إندماج األعمال "٣دولي إلعداد التقارير المالية المعيار ال •

  )٢٠٠٨كما هو معدل في يناير " ( والمنفصلة المالية الموحدة البيانات "٢٧  الدولي بةالمحاس معيار •

  
  -:٢٨أحد التفسيرات يتعلق بمعيار المحاسبة الدولي 

حقوق في الحصص الناجمة من صناديق اإلزالة ال" ٥تفسير لجنة معايير الدولية إلعداد التقارير المالية •
        )٢٠٠٤در في ديسمبر الصا" (واإلستعادة واإلصالح البيئي
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  المحتويات 
 الفقرات                                                                                      

  ١٤- ١دمةمق                        المقدمة

   ٢٨ الدولي ةمعيار المحاسب
  ات في المنشآت الزميلةستثمارإل االمحاسبة عن

  
   ١                                                   النطاق

  ١٢-٢                     تعاريف

  ١٠-٦                   التأثير الهام

  ١٢- ١١                 طريقة حقوق الملكية

  ٣٤- ١٣                تطبيق طريقة حقوق الملكية

  ٣٤- ٣١                  القيمةإنخفاضخسائر 

  ٣٦ - ٣٥                  المالية المنفصلةالبيانات

  ٤٠ - ٣٧                     اإلفصاح

  ب٤١- ٤١                   النفاذخ تاري

  ٤٣- ٤٢                 سحب بيانات أخرى
  

  الملحق

  التعديل على بيانات أخرى

  ٢٨مصادقة المجلس على معيار المحاسبة الدولي 

  اتستنتاجأساس اإل
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. ٤٣-١مبين فـي الفقـرة      " ات في المنشآت الزميلة   ستثماراسبة عن اإل  المح " ٢٨إن معيار المحاسبة الدولي     

الفقرات في التأثير ولكنها تأخذ شكل المعايير الخاص بلجنة معايير المحاسبة الدوليـة عنـدما               تتساوى جميع   

قدمـة  م" في سياق الهدف منه ٢٨يجب أن ُيقرأ معيار المحاسبة الدولي   . تبناها مجلس معايير المحاسبة الدولية    

معيـار المحاسـبة    ". لمالية وعرضـها  ار تحضير البيانات ا   إط"و  " إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     

 وتطبيـق   ختيـار قدم أساساً إل   ي " التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء     ،لسياسات المحاسبية ا" ٨الدولي  

  .السياسات المحاسبية في غياب اإلرشاد الواضح
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                                                 المقدمة
  

 محـل معيـار   " الزميلةالمنشآتات في ستثمار اإلسبة عناالمح" ٢٨ الدولي   ةاسب يحل معيار المح     ١مقدمة 

ويجـب  ) ٢٠٠٠المـنقح عـام     " ( الزميلة المنشأتات في   ستثمارحاسبة اإل م" ٢٨المحاسبة الدولي   

. ويفضل التطبيق المبكـر .  أو بعد ذلك التاريخ٢٠٠٥يناير ١تطبيقه للفترات السنوية التي تبدأ في      

  -: محل التفسيرات التاليةيضاًأويحل المعيار 

  "إلغاء األرباح والخسائر غير المحققة من المعامالت مع الشركات الزميلة"  ٣التفسير  •

  " بالخسائرعتراف اإل-طريقة محاسبة حقوق الملكية" ٢٠التفسير  •

 حقوق التصويت المحتملة وتوزيع حـصص       –التوحيد وطريقة حقوق الملكية   "  ٣٣التفسير   •
  "الملكية

  

   ٢٨ معيار المحاسبة الدولي تعديلب أسبا
  

 المنقح هذا كجزء من مشروعه      ٢٨وضع مجلس معايير المحاسبة الدولية معيار المحاسبة الدولي             ٢مقدمة 

وقد تم تنفيذ هذا المشروع فـي ضـوء         . المتعلق بإدخال التحسينات على معايير المحاسبة الدولية      

سواق األوراق المالية والمحاسبون المهنيون وغيـرهم       التساؤالت واإلنتقادات التي أثارها منظمو أ     

وتمثلت أهداف المشروع في تقليـل أو إلغـاء البـدائل           . من الجهات المهتمة فيما يتعلق بالمعايير     

والنصوص غير الالزمة والتناقضات الواردة في المعايير والتطرق إلى بعض قـضايا المقاربـة              

  .والقيام بتحسينات أخرى
     

، هو تقليل البدائل في تطبيق      ٢٨ن الهدف الرئيسي المجلس، فيما يخص معيار المحاسبة الدولي          كا    ٣مقدمة 

. ات في الشركات الزميلة في البيانات المالية المنفـصلة        ستثمارطريقة حقوق الملكية ومحاسبة اإل    

 دامإستخات في الشركات الزميلة ب    ستثمار عند محاسبة اإل   يعد المجلس دراسة المنهج األساسي    ولم  

  .٢٨طريقة حقوق الملكية الواردة في معيار المحاسبة الدولي 
  

  التغيرات الرئيسية
  

  -:٢٨فيما يلي أدناه التغيرات الرئيسية عن النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي     ٤مقدمة 
  

  طاق نال
 

 أو حصص لمـشاركين      لذلك شركات زميلة   خالفاًات التي تكون    ستثمارال ينطبق المعيار على اإل       ٥مقدمة 

في منشآت مسيطر عليها بشكل مشترك تحتفظ بها مؤسسات ذات رأس مال مخاطر، وصـناديق               

ات على أنها   ستثمار تلك اإل  ف مشتركة، ووحدات ائتمان، ومنشآت مماثلة عندما يتم تصني        إستثمار

 عترافاإل: ماليةدوات ال األ"  ٣٩ لمعيار المحاسبة الدولي     وفقاًمحتفظ بها للمتاجرة وتتم محاسبتها      
 بالتغيرات في القيمة العادلـة      عترافات بالقيمة العادلة، مع اإل    ستثمارويتم قياس تلك اإل   ". والقياس

  .في الربح أو الخسارة في الفترة التي حدثت فيها
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 إعفاءات من تطبيق طريقة حقوق الملكية مشابهة لتلـك المقدمـة            روعالوة على ذلك، يقدم المعيا        ٦مقدمة 

وتتضمن هذه اإلعفاءات الحالة التي يكـون       .  الشركات األم بعدم إعداد بيانات مالية موحدة       لبعض

يانات المالية الموحدة   الب" ٢٧ لمعيار المحاسبة الدولي     وفقاًفيها المستثمر عبارة عن شركة أم معفية        

ن المـستثمر،   ، وعندما يكون بإمكا   ")ب"١٣الفقرة  (من إعداد البيانات المالية الموحدة      " والمنفصلة

رغم أنه ليس مثل تلك الشركة األم، تلبية نفس النوع من الشروط التي تعفي شـركات األم هـذه                   

  ").ج"١٣الفقرة (
  

  التأثير الهام
                               

  حقوق التصويت المحتملة 
  

 حاليـاً ملة التي يمكن     وجود وأثر حقوق التصويت المحت     عتباريجب على المنشأة أن تأخذ بعين اإل         ٧مقدمة 

 قـرارات الـسياسة     إتخـاذ ممارستها أو تحويلها عند تقييم ما إذا كانت تملك سلطة المشاركة في             

، الـذي تـم     ٣٣ في التفـسير رقـم       سابقاًوتم شمل هذا المتطلب     . المالية والتشغيلية للمستثمر بها   

  .هإستبدال
  

  طريقة حقوق الملكية 
  

ات في الشركات الزميلة التي يكون للمستثمر تأثير هام         ستثمارمحاسبة اإل يوضح المعيار أنه يجب         ٨مقدمة 

ات في الـشركات التابعـة   إستثمار أيضاً طريقة حقوق الملكية سواء كان للمستثمر   إستخدامعليها ب 

إال أن المستثمر ال يطبق طريقة حقوق الملكية عند عرض          . ويقوم بإعداد بيانات مالية موحدة أم ال      

  .٢٧ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاًالية المنفصلة المعدة البيانات الم
  

  اإلعفاء من تطبيق طريقة حقوق الملكية 
  

ال يقتضي المعيار تطبيق طريقة حقوق الملكية عندما يتم شراء الشركة الزميلة واإلحتفـاظ بهـا                   ٩مقدمة 

د دليل علـى أن     وال بد من وجو   .  شهر من تاريخ اإلندماج بالشراء     ١٢بقصد التصرف بها خالل     

وقـد تـم    .  يتم شراءه مع وجود نية التصرف به وأن اإلدارة تبحث بجد عن مـشتري              ستثماراإل

وعندما ال يـتم التـصرف بهـذه        ".  شهر ١٢خالل  "بعبارة  " في المستقبل القريب  " عبارة   إستبدال

 مـن   ءاًإبتـدا  طريقة حقوق الملكية     إستخدام شهر، فإنه يجب محاسبتها ب     ١٢الشركة الزميلة خالل    

  *. ظروف محدودة جداًإستثناءتاريخ اإلندماج بالشراء، ب
  

 هام على أحد الشركات الزميلة بعدم تطبيق طريقة         ر ال يسمح المعيار ألي مستثمر ال يزال له تأثي           ١٠مقدمة  

حقوق الملكية عندما تكون الشركة الزميلة تعمل في ظل قيود صارمة طويلة األجل تضعف بشكل               

 التأثير الهام قبل وقـف تطبيـق        فقدانويجب  . ا على تحويل األموال إلى المستثمر     كبير من قدرته  

  .طريقة حقوق الملكية
  

                                                           
األصول غير المتداولة المعدة برسم البيع والعمليات " ٥، أصدر المجلس المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ٢٠٠٤مارس  في  *

عندما يقصد من  التأثير وأزال هذا المعيار إستثناءات النطاق واآلن يلغي اإلستثناءات من تطبيق طريقة حقوق الملكية . "المتوقفة
 . لمزيد من المناقشة٥أنظر أساس اإلستنتاج في معيار التقرير . لهام على شركة زميلة أن يكون مؤقتاًا
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  إلغاء األرباح والخسائر غير المحققة من المعامالت مع الشركات الزميلة 
  

 مـن الفـرع إلـى     "و" من األصل إلى الفرع   "   يجب إلغاء األرباح والخسائر الناتجة من معامالت           ١١مقدمة  
بين المستثمر والشركة الزميلة إلى الحد الذي تبلغ فيه حـصة المـستثمر فـي الـشركة                 " األصل
  . في المعيار٣وقد تم دمج اإلجماع الوارد في التفسير رقم . الزميلة

   حسابات نهاية السنة غير المتطابقة
  

في تطبيق طريقة حقوق الملكية       عندما يتم إعداد البيانات المالية ألحد الشركات الزميلة المستخدمة            ١٢مقدمة  
 مختلف عن ذلك التاريخ الخاص بالمستثمر، يجب أن ال يتجاوز الفـرق             بنهاية فترة إعداد التقارير   
  .بين التاريخين ثالثة شهور

   

  السياسات المحاسبية الموحدة
  

ركة الزميلـة   يقتضي المعيار من المستثمر القيام بتعديالت مناسبة على البيانـات الماليـة للـش                ١٣مقدمة  
لمطابقتها مع السياسات المحاسبية للمستثمر لإلبالغ عن المعامالت المماثلة واألحداث األخرى في            

 من هذا المتطلـب     إستثناء ٢٨ السابقة من معيار المحاسبة الدولي       ةوقدمت النسخ . ظروف مماثلة 
  ". سياسات محاسبية موحدةإستخدامكان من غير العملي "عندما 

  

  خسائر بالعترافاإل
  

ه في حقـوق الملكيـة      إستثمار المبلغ المسجل الخاص ب    عتباريجب على المستثمر أن يأخذ بعين اإل        ١٤مقدمة 
 بحصته مـن    عترافللشركة الزميلة وحصصه األخرى طويلة األجل في الشركة الزميلة عند اإل          

ر بـالمبلغ    من الخـسائ   ر بحصة المستثم  عتراف اإل ٢٠وحدد التفسير رقم    . خسائر الشركة الزميلة  
  . ذلك التفسيرإستبداللذلك تم . ه في حقوق ملكية الشركة الزميلةستثمارالمسجل إل

  

   المالية المنفصلة البيانات
  

  يتم وضع متطلبات إعداد البيانات المالية المنفصلة للمستثمر بالرجوع إلى معيار المحاسبة الدولي               ١٥مقدمة  
٢٧ .  
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   ٢٨ الدولي ةمعيار المحاسب
  

  ات في المنشآت الزميلةستثمارإلبة عن االمحاس 
  

  النطاق
 

ومع .ات في المنشآت الزميلةستثمارطبق هذا المعيار من قبل المستثمر في المحاسبة عن اإلييجب أن  ١
 -:ات في المنشآت المحتفظ بها بواسطةستثمارذلك ال يجوز أن يطبق في محاسبة عن اإل

  مؤسسات ذات رأس مال مخاطر، أو   )أ (

 المماثلة التي تتـضمن صـناديق       ت المشترك، ووحدات اإلئتمان، والمنشآ    مارستثصناديق اإل   )ب (
  .                                                                  ستثمارتأمين مرتبطة باإل

  
 األولى بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو يـتم تـصنيفها           عترافالتي يتم تحديدها عند اإل    

: ألدوات الماليـة  ا" ٣٩ لمعيار المحاسبة الـدولي      وفقاًنها محتفظ بها للمتاجرة ويتم محاسبتها       على أ 
، ٣٩ لمعيار المحاسبة الـدولي      وفقاًات بالقيمة العادلة    ستثمارويتم قياس هذه اإل   ".  والقياس عترافاإل

  .تغير بالتغيرات في القيمة العادلة في حساب الربح أو الخسارة في فترة العترافمع اإل
  

  تعاريف
 
 -:تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها ٢

  
 عبارة عن منشأة، بما في ذلك منشأة غير مساهمة مثل شـركة تـضامن، يمـارس                 الشركة الزميلة 

  .وهي ليست شركة تابعة أو حصة في مشروع مشترك  عليها،هاماً تأثيراًالمستثمر 
  

  .واحدةلمشروع المالية للمجموعة والتي يتم عرضها وكأنها البيانات  هي دةالمالية الموحالبيانات 
  

فع من امنللمشروع لتحقيق المالية والتشغيلية السياسات  على صالحية السيطرة هي السيطرة
  .هتنشطأ
  

ات مبدئياً بالتكلفة ثم تعدل بعد ستثمار هي طريقة محاسبة تسجل بموجبها اإلطريقة حقوق الملكية
لتغير الحاصل بعد التملك في نصيب المستثمر في صافي أصول المنشأة المستثمر بها، كما ذلك با

  .االمستثمر بهالمنشأه الدخل نصيب المستثمر في نتائج أعمال بيان ظهر ي
  

ي، وتوجد فقط عندما    إقتصاد تعاقدي إلقتسام السيطرة على نشاط       إتفاق عبارة عن    السيطرة المشتركة 
ت اإلستراتيجية المالية والتشغيلية المرتبطة بالنشاط موافقة باإلجماع مـن قبـل             القرارا إتخاذيتطلب  

  ). المشاركون في المشروع المشترك(األطراف التي تشترك في السيطرة 
  

 هي تلك البيانات المالية التي تعرضها الشركة األم، أو المستثمر في شركة              المالية المنفصلة  تالبيانا
ات على  ستثمارة مسيطر عليها بشكل مشترك، والتي يتم فيها محاسبة اإل         زميلة، أو مشارك في منشأ    

أساس حصة حقوق الملكية المباشرة وليس على أساس النتائج المبلغ عنها وصافي أصول الجهـات               
  .المستثمر بها

  
 هي سلطة المشاركة في القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للمنشاة الهام التأثير
  .ثمر بها وليس السيطرة على هذه السياساتالمست

  
مشروع، بما في ذلك بما في ذلك المنشأة ذات مسؤولية محدودة مثال ذلك  و هالمنشأة التابعة

  ).تعرف عادة بإسم المنشاة األم(أخر مشروع يجري التحكم به من قبل المشروع المشترك 
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 مالية منفصلة، كما ال تعتبر تلملكية ال تعتبر بياناإن البيانات المالية التي يتم فيها تطبيق طريقة حقوق ا ٣

كذلك البيانات المالية لمنشأة ليس لها شركة تابعة، أو شركة زميلة، أو حصة مشارك في مشروع 

 .مشترك
 
 تإن البيانات المالية المنفصلة هي تلك التي يتم عرضها باإلضافة إلى البيانات المالية الموحدة، والبيانا ٤

 طريقة حقوق الملكية، والبيانات المالية التي يتم فيها إستخدامات فيها بستثمار تتم محاسبة اإلالمالية التي

 .  المشاريع المشتركة بشكل تناسبييتوحيد حصص المشاركين ف
  
 "البيانات المالية الموحدة والمنفصلة" ٢٧ من معيار المحاسبة الدولي ١٠ للفقرة وفقاًإن المنشآت المعفية  ٥

 من تطبيق "الحصص في المشاريع المشتركة" ٣١ من معيار المحاسبة الدولي ٢، أو الفقرة من التوحيد

من هذا المعيار من تطبيق طريقة حقوق الملكية، يمكن أن تعرض ) ج(١٣التوحيد التناسبي، أو الفقرة 

 .البيانات المالية المنفصلة على أنها بياناتها المالية الوحيدة
 

  التأثير الهام
  

أو أكثر من قوة % ٢٠المستثمر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خالل المنشآت التابعة على إذا حاز  ٦

التصويت في المنشأة المستثمر بها، فإنه يفترض أن لديه تأثير هام ما لم يمكن إثبات أن هذا ليس هو 

التابعة، على أقل  وبالمقابل إذا حاز المستثمر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خالل المنشآت .الواقع

من قوة التصويت في المنشأة المستثمر بها، فإنه يفترض عدم قدرة المستثمر على التأثير الهام % ٢٠من 

إال إذا أمكن إثبات وجود مثل هذا التأثير وإذا توفر لمستثمرين آخرين ملكية هامة أو ملكية أكثرية فإن 

  .ذلك ال يمنع من وجود تأثير هام للمستثمر
  
  -:بات وجود التأثير الهام من قبل المستثمر بواحدة من الطرق التالية أو أكثريمكن إث ٧

  ؛التمثيل في مجلس اإلدارة أو هيئة أخرى معادلة تسيطر على المنشأة المستثمر بها  )أ (

  ؛المشاركة في عملية وضع السياسات  )ب (

  ا؛المستثمر بهالمنشأه وجود عمليات هامة ما بين المستثمر و  )ج (

   أو؛اريين بينهماتبادل الموظفين اإلد  )د (

  .تقديم معلومات فنية ضروريةمخصصات   )هـ(         
  
يمكن أن تملك المنشأة ضمانات أسهم، أو خيارات شراء أسهم، أو أدوات دين أو أدوات حقوق ملكية قابلة  ٨

للتحويل إلى أسهم عادية، أو أدوات مشابهة أخرى من المحتمل، إذا تم ممارستها أو تحويلها، أن تعطي 

منشأة حقوق تصويت إضافية أو تخفض من حقوق تصويت الطرف اآلخر على السياسات المالية ال

إن وجود وأثر حقوق التصويت المحتملة التي ). أي حقوق التصويت المحتملة(والتشغيلية للمنشأة األخرى 

شآت أخرى،  ممارستها أو تحويلها، بما في ذلك حقوق التصويت المحتملة التي تحتفظ بها منحالياًيمكن 

 ةوال تكون حقوق التصويت المحتملة قابل.  ما إذا كان للمنشأة تأثير هامم عند تقييعتبارتُؤخذ بعين اإل

 ممارستها أو تحويلها حتى تاريخ مستقبلي معين أو وقوع مثالً عندما ال يمكن حالياًللممارسة أو التحويل 

  .حدث مستقبلي معين



   ٢٨ معيار المحاسبة الدولي

١٤٦٩   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

 

صويت المحتملة تساهم في التأثير الهام، تفحص المنشأة جميع الحقائق أثناء تقييم ما إذا كانت حقوق الت ٩
بما في ذلك شروط ممارسة حقوق التصويت المحتملة وأية ترتيبات تعاقدية أخرى سواء يتم (والظروف 

 نية اإلدارة والقدرة المالية إستثناءالتي تؤثر على الحقوق المحتملة، ب) دراستها بشكل فردى أو جماعي
  .مارسة أو التحويلعلى الم

   
 قرارات السياسة إتخاذتفقد المنشأة التأثير الهام على الجهة المستثمر بها عندما تفقد سلطة المشاركة في  ١٠

ويمكن أن يحدث فقدان التأثير الهام مع أو بدون تغير في . المالية والتشغيلية لتلك الجهة المستثمر بها
ن أن يحدث، على سبيل المثال، عندما تصبح الشركة الزميلة ويمك. مستويات الملكية المطلقة أو النسبية

  . تعاقديإتفاق نتيجة أيضاًويمكن أن يحدث . خاضعة لسيطرة حكومة معينة أو محكمة أو مدير أو ُمنظَم
  

  طريقة حقوق الملكية
  

 زيادة أو  في شركة زميلة بسعر التكلفة ويتمستثمار باإلأولياً عترافبموجب طريقة حقوق الملكية، يتم اإل ١١
 بحصة المستثمر من أرباح أو خسائر الجهة المستثمر بها بعد تاريخ عترافإنقاص المبلغ المسجل لإل

 المستثمر من أرباح أو خسائر الجهة المستثمر بها في حساب ة بحصعترافويتم اإل. اإلندماج بالشراء
تثمر بها من المبلغ المسجل وتخفض التوزيعات المستلمة من الجهة المس. الربح أو الخسارة للمستثمر

 للتغيرات في الحصة التناسبية أيضاًويمكن أن تكون التعديالت على المبلغ المسجل ضرورية . ستثمارلإل
 للجهة المستثمر الدخل الشامل اآلخرالخاصة بالمستثمر في الجهة المستثمر بها الناشئة من التغيرات في 

وتتضمن هذه التغيرات . بح أو الخسارة للجهة المستثمر بها بها في حساب الرعترافبها التي لم يتم اإل
ويتم .  والمعدات ومن فروقات تحويل الصرف األجنبيوالمصانعتلك التي تنشأ من إعادة تقييم الممتلكات 

أنظر معيار (،  الخاصة بهالدخل الشامل اآلخر بحصة المستثمر في تلك التغيرات مباشرة في عترافاإل
  )٢٠٠٧كما هو معدل في " ( عرض البيانات المالية "١المحاسبة الدولي 

  
عندما توجد حقوق التصويت المحتملة، يتم تحديد حصة المستثمر في أرباح أو خسائر الجهة المستثمر  ١٢

بها وفي التغيرات في حقوق الملكية للجهة المستثمر بها على أساس حصص الملكية الحالية، وال تعكس 
  .وق التصويت المحتملةية ممارسة أو تحويل حقإحتمال

  

  تطبيق طريقة حقوق الملكية
  

  -: طريقة حقوق الملكية فيما عدا الحاالت التاليةإستخدام في الشركة الزميلة بستثمارتتم محاسبة اإل ١٣

 للمعيار الدولي إلعداد التقـارير      وفقاً على أنه محتفظ به برسم البيع        ستثمارعندما يتم تصنيف اإل     )أ (
  ، أو "لمتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفةاألصول غير ا" ٥المالية 

، الذي يتيح للشركة    ٢٧ من معيار المحاسبة الدولي      ١٠ الوارد في الفقرة     ستثناءعندما ينطبق اإل    )ب (
   في الشركة الزميلة بعدم عرض البيانات المالية الموحدة، أو إستثماراً أيضاًاألم التي تملك 

   -:عندما ينطبق جميع ما يلي  )ج (

يكون المستثمر عبارة عن شركة تابعة مملوكة بالكامل، أو شركة تابعـة مملوكـة جزئيـا                 )١(
لمنشأة أخرى ويكون قد تم إعالم مالكيها اآلخرين، بما في ذلك أولئك الذين ال يحـق لهـم                  

 لذلك بالتصويت، بعدم تطبيق المستثمر لطريقة حقوق الملكية، ولم يعترضـوا علـى              خالفاً
  ؛ذلك
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سوق بورصة  (اول أدوات الدين أو حقوق الملكية الخاصة بالمستثمر في سوق عام            ال يتم تد   )٢(
  ؛)محلي أو أجنبي أو خارج السوق الرسمية، بما في ذلك األسواق المحلية واإلقليمية

لم يقم المستثمر بإيداع، أو أنه ليس بصدد إيداع، بياناته المالية لدى هيئة أوراق ماليـة أو                  )٣(
  أي صنف من األدوات في سوق عام؛ وإصدارغرض مؤسسة تنظيمية أخرى، ل

تقوم الشركة األم األساسية أو أي شركة أم وسيطة للمـستثمر بإعـداد البيانـات الماليـة                  )٤(
  . العام والتي تنسجم مع المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةستخدامالموحدة المتاحة لإل

  
  .٥ للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية وفقاً) أ(١٣ات الموصوفة في الفقرة ستثمارتتم محاسبة اإل ١٤
  
 على أنها محتفظ بها برسم البيع يلبي معايير سابقاً في شركة زميلة مصنفة ستثمارعندما ال يعد اإل ١٥

 طريقة حقوق الملكية من تاريخ تصنيفه على أنه محتفظ إستخدامتصنيفه على أنه كذلك، يجب محاسبته ب
  . لذلكوفقاًعديل البيانات المالية للفترات منذ تصنيف اإلحتفاظ برسم البيع ويتم ت. به برسم البيع

  
   ]تم إلغائها[ ١٦
 
 من للدخل المكتسب  مالئماً أساس التوزيعات المستلمة مقياساً بالدخل علىعترافقد ال يكون اإل ١٧

 .ء المنشأة الزميلة في المنشاة الزميلة ألن التوزيعات المستلمة قد تكون ذات عالقة ضئيلة بأداستثماراإل

وحيث أن للمستثمر تأثير هام على المنشاة الزميلة فإنه يكون مسؤوالً عن إدائها وبالتالي عن العائد على 

 المالية الموحدة لتشمل بياناتهه، ويحاسب المستثمر عن هذه المسؤوليات من خالل توسيع نطاق إستثمار

 حتساب أكثر فائدة إلستثماروفر تحليالً لألرباح واإلنصيبه من نتائج هذه المنشآت الزميلة، وهو بهذا ي

النسب المالية، ونتيجة لذلك فإن تطبيق طريقة حقوق الملكية تعطي تقاريراً ذات معلومات أفضل عن 

  .صافي أصول وصافي دخل المستثمر
  
هام على  طريقة حقوق الملكية من التاريخ الذي يتوقف فيه تأثيره الإستخدامينبغي على المستثمر وقف  ١٨

 من ذلك التاريخ، إبتداءاً ٣٩ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً ستثمارالشركة الزميلة ويجب عليه محاسبة اإل
بشرط أال تصبح الشركة الزميلة شركة تابعة أو مشروع مشترك كما هو محدد في معيار المحاسبة 

مار قام باستبقائه في الشركة الزميلة عند فقدان التأثير الهام، يقوم المستثمر بقياس أي استث . ٣١الدولي 
  -:ويعترف المستثمر في الربح أو الخسارة بأي فروقات بين. السابقة بالقيمة العادلة

  . ستثمار مستبقى وأي عوائد من التصرف بحصة جزئية من الشركة الزميلةإالقيمة العادلة ألي   )أ (

 . ستثمار في تاريخ فقدان التأثير الهامالقيمة المسجلة لإل  )ب (
 
، تعتبر ٣٩عندما ال يعود اإلستثمار عبارة عن شركة زميلة ويتم محاسبته وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  ١٩

القيمة العادلة في التاريخ الذي لم يعد فيه اإلستثمار عبارة عن شركة زميلة هي قيمته العادلة عند 
  . ٣٩اإلعتراف األولي به كأصل مالي وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 
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في حال فقدان المستثمر للتأثير الهام على شركة زميلة، يقوم المستثمر بمحاسبة كافة المبالغ المعتـرف                 أ ١٩
بها في بيان الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بالشركة الزميلة على نفس األساس المطلـوب فـي حـال     

ا تم إعادة تصنيف كسب     لذلك، إذ . تصرف الشركة الزميلة مباشرة باألصول أو االلتزامات ذات العالقة        
 في بيان الدخل الشامل اآلخر من الشركة الزميلة إلى الربح أو الخـسارة              أو خسارة معترف بهما سابقاً    

عند التصرف باألصول أو االلتزامات ذات العالقة، يقوم المستثمر بإعادة تصنيف الكسب أو الخـسارة               
عند فقدانه للتأثير الهام على الـشركة       ) صنيفكتعديل إعادة ت  (من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة        

، إذا كان لدى الشركة الزميلة أصول مالية متوفرة برسم البيع وفقد المستثمر التأثير الهام               فمثالً. الزميلة
 في بيـان    على الشركة الزميلة، يقوم المستثمر بإعادة تصنيف الكسب أو الخسارة المعترف بهما سابقاً            

وفي حال انخفاض حصة ملكيـة      . ما يتعلق بهذه األصول في الربح أو الخسارة       الدخل الشامل اآلخر في   
ستثمار في كونه شركة زميلة، يقوم المستثمر بإعادة      إلالمستثمر في الشركة الزميلة، ولكن مع استمرار ا       

تصنيف المبلغ التناسبي للكسب أو الخسارة المعترف بهما سابقا في بيان الدخل الشامل اآلخر في الربح                
  .أو الخسارة

  
 في التاريخ الذي يتوقف فيه عن كونه شركة زميلة يجب أن يعتبر على ستثمارإن المبلغ المسجل لإل ٢٠

  .٣٩ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاًأنه تكلفته عند القياس األولي كأصل مالي 
  
مبينة في معيار إن العديد من اإلجراءات المناسبة لتطبيق طريقة حقوق الملكية تشبه إجراءات التوحيد ال ٢١

، إضافة لذلك فإن المفاهيم العامة التي تبنى عليها إجراءات التوحيد المستخدمة عند ٢٧ الدولي ةالمحاسب
  . في المنشأة الزميلةستثمار في حالة اإلأيضاًتملك المنشاة التابعة تستخدم 

  
  

ات التابعة لها في تلك إن حصة المجموعة في الشركة الزميلة هي إجمالي ممتلكات الشركة األم والشرك ٢٢
ويتم تجاهل ممتلكات الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة األخرى للمجموعة لهذا . الشركة الزميلة

وعندما تملك الشركة الزميلة شركات تابعة أو شركات زميلة أو مشاريع مشتركة، فإن األرباح . الغرض
ند تطبيق طريقة حقوق الملكية هي تلك التي يتم  ععتبارأو الخسائر وصافي األصول التي تُؤخذ بعين اإل

بما في ذلك حصة الشركة الزميلة في األرباح أو الخسائر ( في البيانات المالية للشركة الزميلة عترافاإل
وصافي األصول الخاصة بشركاتها الزميلة ومشاريعها المشتركة، بعد أي تعديالت الزمة إلنفاذ 

  ).٢٧ و٢٦نظر الفقرتان ا. (السياسات المحاسبية الموحدة
  
" من الفرع إلى األصل"و" من األصل إلى الفرع" باألرباح والخسائر الناتجة عن معامالت عترافيتم اإل ٢٣

 الزميلة في البيانات المالية للمستثمر فقط ةوالشرك) بما في ذلك شركاته التابعة الموحدة(بين المستثمر 
من "ومعامالت . ير ذوي العالقة في الشركة الزميلةإلى الحد الذي تبلغ فيه حصص المستثمرين من غ

في حين . هي، على سبيل المثال، مبيعات األصول من الشركة الزميلة إلى المستثمر" األصل إلى الفرع
، على سبيل المثال، هي مبيعات األصول من المستثمر إلى "من الفرع إلى األصل"تكون معامالت 
  .مستثمر في أرباح وخسائر الشركة الزميلة الناتجة من هذه المعامالتويتم إلغاء حصة ال. الشركة الزميلة

 
 في المنشاة الزميلة بموجب طريقة حقوق الملكية من تاريخ انطباق تعريف ستثمارتتم المحاسبة عن اإل ٢٤

بتاريخ التملك بين تكلفة ) موجب أو سالبسواءاً (المنشاة الزميلة عليه، وتجري المحاسبة عن أي فرق 
 -:واإللتزامات تحسب كاآلتي ونصيب المستثمر في القيمة العادلة لصافي األصول التملك

لكن ال ُيسمح بإطفاء تلك     . ستثماريتم تضمين الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة في المبلغ المسجل لإل           )أ (

  . الزميلةةالشهرة وال يتم بالتالي تضمينها في تحديد حصة المستثمر من أرباح أو خسائر الشرك

 زيادة في حصة المستثمر في صافي القيمة العادلة لألصول القابلة للتحديد الخاصـة بالـشركة                أي  )ب (

ها مـن المبلـغ المـسجل       إسـتثنائ  يتم   ستثمارة عن تكلفة اإل   محتملاتها ال إلتزاماتها و إلتزامو الزميلة

، ويتم بدال من ذلك تضمينها كدخل في تحديد حصة المستثمر مـن أربـاح أو خـسائر                  ستثمارلإل

  .      ستثمار الزميلة في الفترة التي يتم فيها شراء اإلةالشرك
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 إجراء تعديالت مناسبة على حصة المستثمر من أرباح أو خسائر الشركة الزميلة بعد اإلندماج أيضاًيتم 
 على أساس قيمها العادلة في تاريخ اإلندماج ستهالكإل األصول القابلة لكإستهال، مثالًبالشراء لمحاسبة، 

 ةوعلى نحو مماثل، يتم إجراء تعديالت مناسبة على حصة المستثمر من أرباح أو خسائر الشرك. بالشراء
 الزميلة مثل الشهرة ة القيمة المعترف بها من قبل الشركإنخفاضالزميلة بعد اإلندماج بالشراء لخسائر 

  . والمعداتوالمصانعوالممتلكات 
  

. يستخدم المستثمر أحدث البيانات المالية المتوفرة للشركة الزميلة في تطبيق طريقة حقوق الملكية ٢٤
 للمستثمر والشركة الزميلة، تقوم الشركة الزميلة بإعداد نهاية إعداد التقاريروعندما تختلف تواريخ 

ا نفس تاريخ البيانات المالية الخاصة بالمستثمر ما لم يكن  المستثمر، يكون لهستخدامبيانات مالية، إل
  .من غير العملي القيام بذلك

  

 إعداد البيانات المالية للشركة الزميلة المستخدمة في تطبيق طريقة حقوق ٢٤ للفقرة وفقاًعندما يتم  ٢٥
تيعاب آثار  المستثمر، يجب إجراء تعديالت إلسنهاية فترة إعداد مختلف عن تقريرالملكية بتاريخ 

وال يجب أن . المعامالت أو األحداث الهامة التي تقع بين ذلك التاريخ وتاريخ البيانات المالية للمستثمر
 للشركة الزميلة والمستثمر في أي حال أي من األحوال مدة ثالثة تقريريتجاوز الفرق بين تاريخي ال

  . متساوية من فترة إلى أخرىقريرت الفترة وأي فرق في تقريرويجب أن يكون طول فترات ال. أشهر

  

 سياسات المحاسبة الموحدة للمعامالت واألحداث إستخدام للمستثمر بةيجب إعداد البيانات المالي ٢٦
  . المماثلة في الظروف المشابهة

  

 مملوكة لجهة خارجية، فإن المستثمر يحسب نصيبه من تراكميةعندما يكون للمنشاة الزميلة أسهم ممتازة  ٢٧
الخسائر بعد التعديل لتوزيعات أرباح األسهم الممتازة، سواء تم اإلعالن عن هذه التوزيعات أم األرباح أو 

 .لم يعلن
  

 من قبل المستثمر لعمليات مماثلة وأحداثاً المطبقةت المنشاة الزميلة سياسات محاسبية غير تلك إستخدمإذا  ٢٨
 المالية للمنشاة الزميلة عندما تستخدم في ظروف متشابهة، فإنه يتم إجراء تعديالت مناسبة على البيانات

  .من قبل المستثمر لتطبيق طريقة حقوق الملكية
  

 الزميلة تساوى أو تتجاوز حصته في الشركة الزميلة، ةإذا كانت حصة المستثمر من خسائر الشرك ٢٩
 إن الحصة في الشركة الزميلة عبارة عن.  بحصته من الخسائر األخرىعترافيتوقف المستثمر عن اإل

 في الشركة الزميلة بموجب طريقة حقوق الملكية باإلضافة إلى أي حصص ستثمارالمبلغ المسجل لإل
على .  المستثمر في الشركة الزميلةإستثمارأخرى طويلة األجل تشكل، في جوهرها، جزءاً من صافي 

قريب هو، في سبيل المثال، إن أي بند غير مخطط لتسويته أو من غير المحتمل أن يحدث في المستقبل ال
ويمكن أن تتضمن مثل هذه البنود أسهم ممتازة .  المنشأة في تلك الشركة الزميلةستثمارجوهره، امتداد إل

وذمم مدينة طويلة األجل أو قروض لكنها ال تتضمن ذمم مدينة تجارية أو ذمم دائنة تجارية أو أي ذمم 
إن الخسائر المعترف بها .  المضمونةمدينة طويلة األجل يوجد لها ضمان إضافى مالئم، مثل القروض

 المستثمر في األسهم العادية يتم تطبيقها على إستثماربموجب طريقة الحقوق الملكية والتي تزيد عن 
أي األولوية في (العناصر األخرى لحصة المستثمر في الشركة الزميلة بترتيب عكسي من حيث أولويتها 

  ).التصفية
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 معين فقط إلتزام بعترافلصفر، يصبح هناك خسائر إضافية ويتم اإلبعد تخفيض حصة المستثمر إلى ا ٣٠
ية أو يسدد دفعات بالنيابة عن الشركة إستداللات قانونية أو إلتزام الحد الذي يتكبد فيه المستثمر ىإل

 بحصته عتراف باإلبالغ عن األرباح، يستمر المستثمر في اإلالحقاًوإذا قامت الشركة الزميلة . الزميلة
  . المعترف بهارك األرباح فقط بعد أن تصبح حصته من األرباح تساوى حصته من الخسائر غيمن تل

  

   القيمة إنخفاضخسارة 
  

، يطبق ٢٩ للفقرة وفقاً بخسائر الشركة الزميلة عترافبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، بما في ذلك اإل ٣١
 بأية خسائر عترافن من الضروري اإل لتحديد ما إذا كا٣٩المستثمر متطلبات معيار المحاسبة الدولي 

  . المستثمر في الشركة الزميلةإستثمار قيمة إضافية فيما يتعلق بصافي إنخفاض
  

 بأية خسائر عتراف لتحديد ما إذا يتم اإل٣٩ متطلبات معيار المحاسبة الدولي أيضاًيطبق المستثمر  ٣٢
 من صافى جزءاًلة التي ال تشكل  قيمة إضافية فيما يتعلق بحصة المستثمر في الشركة الزميإنخفاض

  . القيمة تلكإنخفاض ومبلغ خسارة ستثماراإل
  

 معين في الشركة الزميلة غير معترف بها بشكل ستثماروألن الشهرة المشمولة في المبلغ المسجل إل ٣٣
 إختبار في القيمة بشكل منفصل من خالل تطبيق متطلبات نخفاضها إلإختبارمنفصل، فإنه ال يتم 

 من ذلك، وبدالً ." قيمة األصولخفاضإن"  ٣٦مة الشهرة الواردة في معيار المحاسبة الدولي  قيإنخفاض
 إنخفاض فيما يخص ٣٦ بموجب معيار المحاسبة الدولي ستثمار كامل المبلغ المسجل لإلإختباريتم 

 منها التكاليف اً أو القيمة العادلة مطروحستخدامقيمة اإل(القيمة، من خالل مقارنة مبلغه القابل لإلسترداد 
مع مبلغه المسجل، متى كان تطبيق المتطلبات الواردة في معيار المحاسبة الدولي ) حتى البيع، أيهما أعلى

   -:ستثمار قيمة اإلإنخفاض يشير إلى إمكانية ٣٩
  

من قبل التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع توليدها  اتتقدير حصته من القيمة الحالية لتقدير  )أ (
التدفقات النقدية من عمليات المنشأه المستثمر فيها متضمنتاً ككل ها في المستثمر المنشأة

  ؛ أو ستثمار النهائي لإلستبعادوالمتحصالت من اإل
  

ها من إستالمالتدفقات النقدية المتوقع نشوءها لتوزيعات أرباح سوف يتم  اتالقيمة الحالية لتقدير  )ب (
  . النهائيستبعاد ومن اإلستثماراإل

  

  .الطريقتين تعطي  نفس النتيجةالمناسبة فإن كال الفرضيات في ظل 
  

، إال المنشأة الزميله يتم تقديره لكل منشأه زميله على إنفراد في ستثمارمن اإلإن المبلغ القابل لإلسترداد  ٣٤

ع هذا النو والتي ما يكون ستخداماإل ةستمراريداخلية من إتدفقات نقدية إذا لم تولد إحدى المنشآت الزميلة 

  .المنشآت الزميله في الغالب مستقلتاً عن تلك األصول الخاصة بالمشروعمن 

  
   المالية المنفصلة البيانات

بما يتفق مع المعيار الدولي في البيانات المالية المدرج  في المنشأة الزميلة ستثماريجب معالجة اإل ٣٥
  .٢٧و معيار المحاسبة الدولي ٤٣- ٣٨إلعداد التقارير المالية 

  

  . مالية منفصلة متاحة لإلستعمال العامبياناتص على المعيار على وجوب وضع ال ين ٣٦
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  اإلفصاح 
  

 -:يجب على المستثمر اإلفصاح عما يلي ٣٧
  

  ؛ات في الشركات الزميلة التي يكون لها عروض أسعار معلنةستثمارالقيمة العادلة لإل  )أ (

بـالغ األصـول،    معلومات مالية ملخصة حول الشركات الزميلة، بمـا فـي ذلـك إجمـالي م                )ب (
  ؛ات، واإليرادات، واألرباح أو الخسائرلتزامواإل

  

 إذا كـان يملـك، بطريقـة        هاماً تأثيراًاألسباب وراء دحض اإلفتراض بأنه ال يكون للمستثمر           )ج (
من حقـوق التـصويت أو      % ٢٠مباشرة أو غير مباشرة من خالل الشركات التابعة، أقل من           

  ؛هاماً تأثيراًبها لكنه يستنتج أن لديه حقوق التصويت المحتملة للجهة المستثمر 

 إذا كان يملك، بطريقة مباشرة      هاماً تأثيراًاألسباب وراء دحض اإلفتراض بأنه يكون للمستثمر          )د (
أو أكثر من حقوق التصويت أو      % ٢٠أو غير مباشرة من خالل الشركات التابعة، ما مقداره          
  ؛هاماً تأثيراًتج أن ليس لديه حقوق التصويت المحتملة للجهة المستثمر بها لكنه يستن

 هـذه   إستخدام المالية للشركة الزميلة، عندما يتم       ت بالبيانا ة الخاص نهاية فترة إعداد التقارير   ) هـ (
 عـن تـاريخ     ة مختلف تقرير فترةالبيانات المالية في تطبيق طريقة حقوق الملكية ويكون لها          

 إستخدام المستثمر، والسبب وراء      المستثمر أو تكون لفترة تختلف عن تلك التي تخص         تقرير
  ؛ مختلف أو فترة زمنية مختلفةتقريرتاريخ 

علـى  )  عن ترتيبات اإلقتراض أو المتطلبات التنظيمية   مثالًتنتج  (طبيعة ونطاق أية قيود هامة        )و (
قدرة الشركات الزميلة على تحويل األموال إلى المستثمر في شكل توزيعات أربـاح نقديـة أو        

  ؛فتسديد لقروض أو سل

الحصة غير المعترف بها في خسائر الشركة الزميلة للفتـرة وبـشكل تراكمـي، إذا توقـف                   )ز (
   ؛ بحصته في خسائره الشركة الزميلةعترافالمستثمر عن اإل

  ؛ و١٣ للفقرة وفقاً طريقة حقوق الملكية إستخدامحقيقة أنه ال تتم محاسبة الشركة الزميلة ب  )ح (

لة، سواء بشكل مفرد أو ضمن مجموعات، والتي        معلومات مالية ملخصة حول الشركات الزمي       )ط (
 طريقة حقوق الملكية، بما في ذلك مبالغ مجموع األصول ومجموع           إستخدامال تتم محاسبتها ب   

  .ات واإليرادات واألرباح أو الخسائرلتزاماإل
  

ى  طريقة حقوق الملكية علإستخدامات في الشركات الزميلة التي تتم محاسبتها بستثماريتم تصنيف اإل ٣٨
ويجب اإلفصاح عن حصة المستثمر في أرباح أو خسائر تلك الشركات . أنها أصول غير متداولة

 عن حصة أيضاًكما يجب اإلفصاح . ات، بشكل منفصلستثمارالزميلة، والمبلغ المسجل لتلك اإل
  .المستثمر في أي عمليات متوقفة لتلك الشركات الزميلة

  

 الخاص بالشركة الدخل الشامل اآلخرترف بها مباشرة في يعترف المستثمر بحصته في التغيرات المع ٣٩
  من قبل المستثمر في بيان الدخل الشامل اآلخرالزميلة ويتم اإلفصاح عنها 

   

، يفصح المستثمر عما "واألصول المحتملة اتلتزاممخصصات، اإلال" ٣٧ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً ٤٠
   - :يلي

لزميلة التي يتم تكبدها بشكل مشترك مـع المـستثمرين          ة للشركة ا  محتملات ال لتزامحصته في اإل    )أ (
  اآلخرين؛ و
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ة التي تنشأ ألن المستثمر مسؤول بشكل مفـرد عـن جميـع أو بعـض                محتملات ال لتزامتلك اإل   )ب (
  .  ات الشركة الزميلةإلتزام

 

  النفاذتاريخ 
  

ي الفترات التي تبدأ طبق هذا المعيار المحاسبي الدولي على البيانات المالية التي تغطعلى المنشأة أن ت ٤١
أما اذا قامت المنشأة .  ويشجع التطبيق المبكر لهذا المعيار. أو بعد ذلك التاريخ٢٠٠٥ يناير ١في 

 .، يجب عليها اإلفصاح عن هذه الحقيقة٢٠٠٥ يناير ١بتطبيق هذا المعيار قبل الفترة 
 

طلحات المستخدمة فـي المعـايير      المص) ٢٠٠٧ في عام    تعديلهكما تم    (١عدل معيار المحاسبة الدولي       أ ٤١
ويجب على المنشأة تطبيق    . ٣٩ و ١١وإضافة لذلك، عدل المعيار الفقرات      . الدولية إلعداد التقارير المالية   

وإذا قامت المنشأة بتطبيق    .  أو بعد ذلك   ٢٠٠٩ يناير   ١هذه التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في         
لفترة سابقة، فينبغي تطبيق التعديالت على تلك       ) ٢٠٠٧ في عام    ديلهتعكما تم    (١معيار المحاسبة الدولي    

  . الفترة السابقة
  

 وأضاف الفقرة   ٣٥ و ١٩ و ١٨الفقرات  ) ٢٠٠٨ في عام    تعديلهكما تم    (٢٧ عّدل معيار المحاسبة الدولي       ب٤١
 أو بعد   ٢٠٠٩و   يولي ١ويجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في             . أ١٩
لفترة سابقة،  ) ٢٠٠٨كما تم تعديله في عام       (٢٧وإذا قامت المنشأة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي        . ذلك

  .فينبغي تطبيق التعديالت على تلك الفترة السابقة
  

  

  سحب بيانات أخرى
  

      "ميلةات في المنشآت الزستثمارمحاسبة لإلال" ٢٨حل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي  ٤٢

  ).٢٠٠٠المعدل في (

  

  -:ا المعيار محل التفسيرات التاليةحل هذ ٤٣

  ؛"المحققة من العمليات مع الشركات الزميلة  االرباح والخسائر غيرإستبعاد"  ٣-التفسير  )أ (

  ؛ و"عدم وجود عالقة محددة مع األنشطة التشغيلية–المساعدة الحكومية "  ٢٠-التفسير  )ب (

 حقوق التصويت الممكنة وتخصيص حقـوق     -وأسلوب حقوق الملكية  ) التوحيد(الدمج  "  ٣٣-التفسير  )ج (

 ."الملكية
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١٤٧٦

  الملحق
  

  بيانات أخرىالتعديالت على 

 أو بعـد ذلـك      ٢٠٠٥  ينـاير  ١يتم تطبيق التعديالت الواردة في هذا الملحق للفترات السنوية التي تبدأ في             

  .م تطبيق هذه التعديالت لتلك الفترة المبكرةوإذا قامت المنشأة بتطبيق هذا المعيار لفترة أبكر، يت. التاريخ

  

*****  

 في البيانات ذات الصلة     ٢٠٠٣تم دمج التعديالت الواردة في هذا الملحق عندما تم تنقيح هذا المعيار في عام               

  .المنشورة في هذا الكتاب
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 ٢٨مصادقة المجلس على معيار المحاسبة الدولي 
  

 " ات في المنـشآت الزميلـة     ستثمارالمحاسبة عن اإل  "  ٢٨ لدولير المحاسبة ا  ا على معي  صادقة الم تلقد تم 

  .مجلس معايير المحاسبة الدوليةفي  عضواًبواسطة أربعة عشر 
  

 رئيسال           ديفيد تويدي رالسي

 نائب الرئيس          جونس إي توماس 

 بارثإي ماري 

 نسروجورج ب- هانس

 كوبتي طوني أن

 روبرت جارنيت

 الردجلبرت جي

 نجيليسنرجي س ميج

 وارن ماكريجور

 ماليأوباتريشيا 

 ميدتش  كيهاري

 جون سميث

 وفري ويتينجتون يج

  تاتسومي يامادا



  ٢٨ معيار المحاسبة الدولي
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١٤٧٨ ولية حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الد©

  حولات ستنتاجأساس اإل
  ات في المنشآت الزميلةستثمارلمحاسبة عن اإلا ٢٨معيار المحاسبة الدولي 

  

  . منهاًجزء، لكنه ليس ٢٨ات هذا يرافق معيار المحاسبة الدولي ستنتاجإن أساس اإل
  

  المقدمة 
  

ات مجلس معايير المحاسـبة الدوليـة فـي التوصـل إلـى             إعتبارات هذا   ستنتاج يلخص أساس اإل   ١ إستنتاج
فـي  "  الزميلة المنشأتات في   ستثمارمحاسبة اإل  "٢٨اته حول تنقيح معيار المحاسبة الدولي       إستنتاج
  .لعوامل دون غيرهاوقد أولى مختلف أعضاء المجلس أهمية أكبر لبعض ا. ٢٠٠٣العام 

  

، كجزء من جدول أعماله المبدئي حول المشاريع الفنية، أنه سـوف            ٢٠٠١ يوليو أعلن المجلس في     ٢ إستنتاج
وتم تنفيـذ   . ٢٨يقوم بتنفيذ مشروع لتحسين عدد من المعايير، بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي              

معايير من قبـل منظمـي أسـواق        المشروع في ضوء التساؤالت واإلنتقادات التي أثيرت حول ال        
وتمثلـت أهـداف مـشروع      . األوراق المالية والمحاسبون المهنيون واألطراف المهتمة األخـرى       

التحسينات في تقليل أو إلغاء البدائل والنصوص غير الالزمة والتناقضات الـواردة فـي المعـايير                
، نـشر المجلـس     ٢٠٠٢ مايووفي  .  والتطرق إلى بعض قضايا المقاربة والقيام بتحسينات أخرى       

، مـع تحديـد موعـد       التحسينات على معايير المحاسبة الدولية    اقتراحاته في مسودة عرض بعنوان      
 رسـالة   ١٦٠ المجلس أكثـر مـن       إستلمولقد  . ٢٠٠٢ سبتمبر ١٦ المالحظات في    ستالمنهائي إل 

  . مالحظات بشأن مسودة العرض
  

ات فـي الـشركات   سـتثمار المنهج األساسي لمحاسبة اإل  وألن نية المجلس لم تكن إعادة النظر في          ٣ إستنتاج
ات هـذا المتطلبـات   ستنتاج، ال يناقش أساس اإل  ٢٨الزميلة الذي نص عليه معيار المحاسبة الدولي        

  . التي لم يعد المجلس النظر فيها٢٨الواردة في معيار المحاسبة الدولي 
  

المحتفظ بها من قبل مؤسـسات      ات في الشركات الزميلة     ستثماراإل: ات نطاق التطبيق  إستثناء
   المشترك، ووحدات اإلئتمان، والمنشآت المشابهة ستثماررأس المال المخاطر، وصناديق اإل

  

ات من قبل مؤسـسات رأس المـال المخـاطر،          ستثمار ال توجد متطلبات محددة تتناول محاسبة اإل       ٤ إستنتاج
 على  دنتيجة لذلك، وباإلعتما  . شابهة المشترك، ووحدات اإلئتمان، والمنشآت الم     ستثماروصناديق اإل 

 على الجهة المستثمر بها، يتم      هاماً تأثيراًما إذا كانت تملك المنشأة سيطرة، أو سيطرة مشتركة، أو           
 : تطبيق أحد المعايير التالية

  ،"البيانات المالية الموحدة والمنفصلة" ٢٧معيار المحاسبة الدولي   )أ (

  ، أو" الزميلةالمنشآتات في ستثمار اإلنالمحاسبة ع" ٢٨معيار المحاسبة الدولي   )ب (

 .  "الحصص في المشاريع المشتركة" ٣١معيار المحاسبة الدولي   )ج (
  

 ما إذا كان يوجد منهج آخر مناسب لهؤالء المستثمرين عندما يكون لهـم       عتبار أخذ المجلس بعين اإل    ٥ إستنتاج
 طريقتـي   إسـتخدام جلـس أن    والحظ الم . سيطرة مشتركة أو تأثير هام على الجهات المستثمر بها        

ات المحتفظ بها من قبل مؤسسات رأس المال المخاطر،         ستثمارحقوق الملكية والتوحيد التناسبي لإل    
 المشترك، ووحدات اإلئتمان، والمنشآت المشابهة عادة ما تنتج معلومات لـيس            ستثماروصناديق اإل 

  . معلومات أكثر مالئمةذات عالقة بإدارتها ومستثمريها، وأن قياس القيمة العادلة ينتج
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١٤٧٩   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

باإلضافة إلى ذلك، الحظ المجلس أنه يمكن أن تكون هناك تغيرات متكررة في مستوى الملكية فى                  ٦ إستنتاج
ات وأن البيانات المالية تكون أقل إفادة إذا كان هناك تغيرات متكـررة فـي طريقـة            ستثمارهذه اإل 

  .ستثمارمحاسبة اإل
  

   ٣٩ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً القياس بالقيمة العادلة
  

ات المحتفظ بها من قبل مؤسـسات رأس المـال          ستثمار اإل إستثناء لذلك، قرر المجلس وجوب      وفقاً  ٧ إستنتاج
 المشترك، ووحدات اإلئتمان، والمنشآت المـشابهة بمـا فـي ذلـك             ستثمارالمخاطر، وصناديق اإل  

 ومعيار المحاسبة الدولي    ٢٨عيار المحاسبة الدولي     من نطاق م   ستثمارصناديق التأمين المرتبطة باإل   
 عتـراف اإل: ألدوات الماليـة  ا"   ٣٩ لمعيار المحاسبة الـدولي      وفقاً عند قياسها بالقيمة العادلة      ٣١

 أن معلومات القيمة العادلة تكون عادة متوفرة بسهولة ألن قياس القيمـة             سويدرك المجل ". والقياس
ات في المنشآت التي تكون فـي       ستثماره الصناعات بما في ذلك اإل     العادلة هو ممارسة ثابتة في هذ     

  .المراحل األولى من التطور أو المنشآت غير المدرجة في البورصة
  

  معاملة التغيرات في القيمة العادلة          
  

 مؤسـسات رأس المـال المخـاطر، وصـناديق          إستثناء قرر المجلس أنه إذا كان من الضروري         ٨ إستنتاج
، ٢٨ المشترك، ووحدات اإلئتمان، والمنشآت المشابهة من نطاق معيار المحاسبة الـدولي             مارستثاإل

اتها فـي الـشركات     ستثمارفإنه يجب حدوث ذلك فقط عندما تعترف بالتغيرات في القيمة العادلة إل           
وُيقـصد مـن هـذا    . الزميلة في حساب الربح أو الخسارة في الفترة التي حدثت فيها تلك التغيرات       

ات في الشركات التابعة أو الزميلة غير الموحـدة أو          ستثمارحصول على نفس المعاملة كما في اإل      ال
 طريقة حقوق الملكية، ألنه يقصد من السيطرة أو التـأثير الهـام أن              إستخدامالتي ال تتم محاسبتها ب    

 وفيما يتعلق   .يةقتصاد ومحاسبة المنشأة اإل   ستثمارويميز منهج المجلس بين محاسبة اإل     . مؤقتاًيكون  
ات، بما في   ستثماربالحالة األولى، قرر المجلس أنه يجب أن يكون هناك إنسجام في معاملة جميع اإل             

  . اتستثمارذلك التغيرات في القيمة العادلة لهذه اإل
  

، فإنها ال تلبـي  ٣٩ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاًات ستثمار الحظ المجلس أنه إذا تم تصنيف هذه اإل      ٩ إستنتاج
ات المصنفة على أنها محتفظ بها للمتـاجرة، ألن مؤسـسات رأس المـال              ستثماردائما تعريف اإل  

 لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي     ووفقاً.  سنوات ٥-٣ لمدة   إستثمارالمخاطر من الممكن أن تحتفظ ب     
 عند  ثمارست تحديد اإل  ةما لم تختر المنشأ   ( على أنه متوفر برسم البيع       ستثمار، يتم تصنيف هذا اإل    ٣٩
 المتـوفر  ستثمارال يؤدي تصنيف اإل).  األولي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة    عترافاإل

ومـن أجـل    .  بالتغيرات في القيمة العادلة في حساب الربح أو الخسارة         عترافبرسم البيع إلى اإل   
لـس إعفـاء    تحقيق أثر معين على الدخل مشابه ألثر تطبيق طريقة حقـوق الملكيـة، قـرر المج               

 المـشترك،   ستثمارات المحتفظ بها من قبل مؤسسات رأس المال المخاطر، وصناديق اإل          ستثماراإل
ووحدات اإلئتمان، والمنشآت المشابهة من هذا المعيار فقط عندما يتم قياسها بالقيمة العادلـة مـن                

ي معيار المحاسـبة    إما من خالل التحديد أو ألنها تلبي التعريف الوارد ف         (خالل الربح أو الخسارة     
  ).،  فيما يخص اإلحتفاظ بغرض المتاجرة٣٩الدولي 

  
  اإلشارة إلى ممارسات الصناعة الثابتة

  

. ات النطاق بحاالت وجود ممارسة الـصناعة الثابتـة        إستثناء  اقترحت مسودة العرض تحديد توفر        ١٠ إستنتاج
ات بالقيمة العادلة كـان     مارستثوالحظ بعض المجاوبين أن تطوير ممارسة الصناعة لقياس هذه اإل         

. ةسيتم معارضته في الصناعات القائمة في البلدان التي تطبق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالي             
في مسودة العـرض كـان   " الثابتة"وقد أكد المجلس أن الغرض الرئيسي من اإلشارة إلى الممارسة           

  .ات التي تتوفر فيها القيمة العادلةتثمارس بشكل عام على تلك اإلستثناءللتأكيد على تطبيق اإل



  ٢٨ معيار المحاسبة الدولي
  أساس اإلستنتاجات

  

١٤٨٠   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

 فقط إلى طبيعـة أنـشطة المنـشأة         ستثناءوبناءاً على ذلك، قرر المجلس وجوب أن يستند توفر اإل           ١١ إستنتاج
ات بالقيمة العادلة هو    ستثمارويدرك المجلس أن قياس هذه اإل     ". الثابتة"وحذف اإلشارة إلى الممارسة     

  .اعاتفي هذه الصن" ثابتة"ممارسة 
  

  " مؤسسات رأس المال المخاطر"تعريف 
  

 أال يسهب في تعريف مؤسسات رأس المال المخاطر والمنشآت المشابهة المستثناة من             سقرر المجل   ١٢ إستنتاج
، لـم يـشأ     وبعيدا عن اإلقرار بصعوبات الوصول إلى تعريف قابل للتطبيق عالمياً         . نطاق المعيار 

إال . ات بالقيمة العادلـة   ستثمارألمور للمنشآت في قياس اإل    المجلس عن غير قصد منه أن يصعب ا       
ات النطـاق تتـضمن صـناديق       إستثناءفي  " المنشآت المشابهة "أنه قرر أن يوضح أن اإلشارة إلى        

  . ستثمارالتأمين المرتبطة باإل
  

ر المحاسبة الدولي    لمعيا وفقاًإال أن المجلس قرر أنه إذا كانت الجهة المستثمر بها هي شركة تابعة                ١٣ إستنتاج
 المجلس أنه إذا كان المستثمر يسيطر على الجهة المستثمر بها،           إستخلصو. ، فإنه يجب توحيدها   ٢٧

فإن هذه الجهة هي جزء من مجموعة معينة وجزأ من الهيكل الذي تدير المجموعـة مـن خاللـه                   
  .مناسباً أمراًأعمالها،  وبالتالي يكون توحيد الجهة المستثمر بها 

  

   طريقة حقوق الملكيةتطبيق
  

   تالتأثير الهام المؤق
  

 درس المجلس ما إذا يجب إلغاء اإلعفاء من تطبيق طريقة حقوق الملكية عندما ُيقصد من التـأثير                   ١٤ إستنتاج
 هذا الموضوع جزء مـن معيـار        إعتباروقرر المجلس   . مؤقتاًالهام على الشركة الزميلة أن يكون       

وقرر اإلحتفاظ بإعفاء معين من تطبيق طريقـة حقـوق          . ألصولشامل يتناول عمليات التصرف با    
 شـهر وأن    ١٢الملكية عند توفر دليل على شراء الشركة الزميلة بقصد التصرف بها خالل فتـرة               

 الخاصـة بـالمجلس بعنـوان       ٤وتقترح مسودة العـرض     . اإلدارة ناشطة في البحث عن مشتري     
 قياس وعرض األصول المحتفظ بها      "المتوقفةصرف باألصول غير المتداولة وعرض العمليات       الت"

برسم البيع بطريقة منسجمة بغض النظر عما إذا كان محتفظاً بها من قبل المـستثمر فـي شـركة                   
  .*زميلة أو شركة تابعة

  

القيود الصارمة طويلة األجل التي تضعف من القدرة على نقل األمـوال إلـى              
 المستثمر 

   

 سـابقاً اء الشركة الزميلة من تطبيق طريقة حقوق الملكية والتي تم تطبيقها              قرر المجلس إلغاء إعف     ١٥ إستنتاج
عندما أضعفت القيود الصارمة طويلة األجل من قدرة الشركة الزميلة علـى نقـل األمـوال إلـى                  

 وقد قام المجلس بذلك ألن هذه الظروف قد ال تعيق التأثير الهام للمستثمر على الـشركة                 .المستثمر
المجلس أنه يجب على المستثمر، عند تقييم قدرته على ممارسة التأثير الهـام علـى     وقرر  . الزميلة

 القيود المفروضة على نقل األموال من الـشركة الزميلـة إلـى             عتبارمنشأة ما، أن يأخذ بعين اإل     
  .وال تعيق هذه القيود، بحد ذاتها، من وجود التأثير الهام. المستثمر

                                                           
األصول غير المتداولة المحتفظ بهـا برسـم البيـع     " ٥ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ٢٠٠٤ مارسأصدر المجلس في  *

ستثناء النطاق هذا كما يلغي اآلن اإلعفاء من تطبيق طريقة           إ ٥ التقارير المالية    دولي إلعداد ويلغي المعيار ال  ". والعمليات المتوقفة 
انظر أساس اإلستنتاجات في المعيـار الـدولي        . حقوق الملكية عندما يقصد من التأثير الهام على الشركة الزميلة أن يكون مؤقتاً            

  .  لمزيد من النقاش٥إلعداد التقارير المالية 
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١٤٨١   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

  ةحسابات نهاية السنة غير المتطابق
  

 للمستثمر والـشركة    تقرير تحديد الفرق بين تاريخي ال     ٢٠٠٢ مايو العرض لشهر      اقترحت مسودة   ١٦ إستنتاج
ويعتقد بعض المجـاوبين علـى مـسودة        .  شهور عند تطبيق طريقة حقوق الملكية      ٣الزميلة بفترة   

العرض أنه قد يكون من غير العملي للمستثمر إعداد بيانات مالية يكون لها نفس التـاريخ عنـدما                  
والحـظ  .  شهور ٣تاريخي البيانات المالية للمستثمر والشركة الزميلة أكثر من         يتجاوز الفرق بين    

المجلس أن تحديد فترة الثالث أشهر يتم العمل بها في عدة إختصاصات، كما أبدى قلقا من إمكانية                 
لذلك، قـرر اإلحتفـاظ     .  بمعلومات غير هامة   عتراف شهور، إلى اإل   ٦أن تؤدي فترة أطول، مثل      

  .    شهربفترة الثالث أ
      
   بالخسائر عتراف اإل

 

طريقة محاسـبة حقـوق     "  ٢٠ والتفسير رقم    ٢٨ قيدت النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي         ١٧ إستنتاج
من تطبيق طريقة حقوق الملكية عنـد تخفـيض المبلـغ المـسجل             "  بالخسائر عتراف اإل –الملكية  

  . من الخسائر إلى الصفر، في محاسبة حصة المستثمر ستثمارلإل
  

 قرر المجلس أن قاعدة التخفيض إلى الصفر يجب أن تكون أوسع نطاقا من حصص حقوق الملكية                 ١٨ إستنتاج
 حصص أخرى غير متعلقة بحقوق الملكية تشكل، فـي جوهرهـا،   أيضاًالمتبقية ويجب أن تتضمن   

لذلك، قرر المجلس   .  في الشركة الزميلة، مثل الذمم المدينة طويلة األجل        ستثمارجزء من صافي اإل   
  .٢٠سحب التفسير رقم 

  
ات غير المتعلقة بحقوق الملكية في قاعدة التخفـيض         ستثمار أنه إذا لم تُشمل اإل     أيضاً أشار المجلس    ١٩ إستنتاج

ات غير المتعلقـة    ستثماره لتمويل األغلبية في اإل    إستثمارإلى الصفر، يمكن أن يعيد المستثمر هيكلة        
  .  بخسائر الشركة الزميلة بموجب طريقة حقوق الملكيةعترافإلبحقوق الملكية لتفادي ا

  
 بالخـسائر، تطبيـق أحكـام       عتراف، في توسيع القاعدة التي ينبغي وفقها اإل       أيضاً أوضح المجلس    ٢٠ إستنتاج

 على األصول المالية التي تشكل جزء مـن         ٣٩ القيمة الواردة في معيار المحاسبة الدولي        إنخفاض
  .ستثمارصافى اإل

  

  *خسارة التأثير الهام على شركة زميلة
  

في المرحلة الثانية من مشروع إندماج األعمال التابع للمجلس، الحظ المجلس أن فقـدان الـسيطرة                  ٢١إستنتاج
على المنشأة وفقدان التأثير الهام على المنشأة هما حدثان إقتصاديان متـشابهان؛ وبالتـالي يجـب                

. دان التأثير الهام حدثاً اقتـصادياً يغيـر طبيعـة اإلسـتثمار        ويمثل فق . محاسبتهما بصورة متشابهة  
واستنتج المجلس أن إرشادات المحاسبة حول فقدان السيطرة على الشركة التابعة يجب أن يمتد إلى               
األحداث أو المعامالت أو التغيرات األخرى في الظروف التي فقد فيها المستثمر التأثير الهام علـى                

وبالتالي، عندما يفقد المستثمر التأثير الهام علـى المنـشأة الزميلـة، يقـيس              . الجهة المستثمر فيها  
ويتم اإلعتراف بأي فروقات بـين القيمـة المـسجلة          . المستثمر اإلستثمار المستبقى بالقيمة العادلة    

والقيمة العادلـة ألي حـصة      ) إن وجدت (للشركة الزميلة عند فقدان التأثير الهام وعوائد التصرف         
  .  الربح أو الخسارةمستبقاة في

                                                           
" والمنفصلة البيانات المالية الموحدة "٢٧ كتعديل الحق لمعيار المحاسبة الدولي ٢١ اإلستنتاج ةته هذه الترويسة وفقرتم إضاف  *

  .٢٠٠٨والتي تم إدراجها كجزء للمرحلة الثانية م ن إندماج األعمال في مشروع عام 
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  ١٤٨٣  حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

   ٢٩ الدولي ةمعيار المحاسب
 

 يات ذات التضخم المرتفعقتصادالتقرير المالي في اإل
  

  

ها حتى تاريخ إصدارتتضمن هذه النسخة التعديالت الناشئة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التي تم 

  ٢٠٠٨ يناير ١٧

  
من قبل لجنة " يات ذات التضخم المرتفعصادقتالتقرير المالي في اإل "٢٩ معيار المحاسبة الدولي إصدارتم 

  . ١٩٩٤، وُأعيدت صياغته في العام ١٩٨٩معايير المحاسبة الدولية في يوليو 

  
، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية بأن يستمر العمل بكافة المعايير والتفسيرات الصادرة ٢٠٠١وفي إبريل 

  .  سحبهاأووحتى يتم تعديلها / بموجب الدساتير السابقة ما لم

 
  -:المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التاليةومنذ ذلك الوقت، تم تعديل 

الصادر في ديسمبر  ("آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية" ٢١معيار المحاسبة الدولي  •

٢٠٠٣ .( 

  )٢٠٠٧كما هو معدل في سبتمبر " (عرض البيانات المالية" ١معيار المحاسبة الدولي  •

  
  -:٢٩أحد تفسيرات يتعلق بالمعيار المحاسبي الدولي 

بموجب  أسلوب إعادة العرض طبيقت" ٧تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  •

الصادر في نوفمبر   ("يات ذات التضخم المرتفعقتصادالتقرير المالي في اإل ٢٩معيار المحاسبة الدولي 

٢٠٠٥.(  
 

  



   ٢٩ معيارالمحاسبة الدولي
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  وياتالمحت
  الفقرات

   ٢٩ معيار المحاسبة الدولي

  يات ذات التضخم المرتفعقتصادالتقرير المالي في اإل

  

  ٤- ١                    النطاق

  ٣٧- ٥               الماليةالبياناتعرض إعادة 

  ٢٨-١١             التكلفة التاريخيةأساسالمالية على البيانات 

  ٢٥- ١١               بيان المركز المالي

  ٢٦               بيان الدخل الشامل

  ٢٨- ٢٧           الخسارة من صافي المركز النقديأوالمكسب 

  ٣١-٢٩             التكلفة الجاريةأساسالبيانات المالية على 

  ٢٩               الميزانية العمومية 

  ٣٠                الشامل الدخلبيان

  ٣١           الخسارة من صافي المركز النقديأوالمكسب 

  ٣٢                   الضرائب

  ٣٣                قائمة التدفق النقدي

  ٣٤                  المقارنة األرقام 

  ٣٦-٣٥                 المالية الموحدةالبيانات

  ٣٧             المؤشر العام لألسعارإستخدام وإختيار

  ٣٨            ي المرتفعقتصادإلانتهاء أوضاع التضخم ا

  ٤٠-٣٩                   اإلفصاح

٤١                  النفاذتاريخ 
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-١ مبين فـي الفقـرة   "يات ذات التضخم المرتفعقتصادالي في اإل  التقرير الم "  ٢٩إن معيار المحاسبة الدولي     

تتساوى جميع الفقرات في التأثير ولكنها تأخذ شكل المعايير الخاص بلجنة معايير المحاسبة الدولية عندما               . ٤١

ـ " في سياق الهدف منه ٢٩يجب أن ُيقرأ معيار المحاسبة الدولي   . تبناها مجلس معايير المحاسبة الدولية     ة مقدم

معيـار المحاسـبة    . "إطار تحضير البيانات المالية وعرضـها      "و" إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     

 وتطبيـق   ختيـار اً إل أساس يقدم   "التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء      ، السياسات المحاسبية " ٨لي  الدو

  .السياسات المحاسبية في غياب اإلرشاد الواضح
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   ٢٩ الدولي ةمحاسبمعيار ال
  

  يات ذات التضخم المرتفعقتصادالتقرير المالي في اإل
  

  النطاق
  

بما في ذلك البيانات المالية الموحدة ألي الرئيسية يجب تطبيق هذا المعيار على البيانات المالية  ١
  . ذو تضخم مرتفعإقتصادقدم تقريره بعملة مشروع ي

  

 ذو تضخم مرتفع بالعملة المحلية وبدون أعادة إقتصادالي في أن التقرير عن نتائج العمليات والمركز الم ٢
أمر غير مفيد، فالنقد يفقد قوته الشرائية بمعدل يجعل مقارنة مبالغ العمليات واألحداث األخرى عرض 

  .التي تجري في أوقات مختلفة حتى في نفس الفترة المحاسبية مضلالً
  

البيانات عرض ضخم المرتفع، إن تحديد متى يصبح إعادة ال يحدد هذا المعيار معدالً مطلقاً لتعريف الت ٣
 على بناءاًيتضح التضخم المرتفع . المالية بموجب هذا المعيار أمراً ضرورياً مسألة خاضعة لإلجتهاد

  -:ية للبلد والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر على ما يليقتصادخصائص الظروف اإل

 إستثمار بعملة مستقرة نسبياً ويتم أوبأصول غير نقدية حتفاظ بثرواتهم إليفضل عامة الناس ا  )أ (

  ؛المستلمة حاالً للحفاظ على القوة الشرائيةالمحلية مبالغ العملة 

ال تهتم عامة الناس بالمبالغ النقدية المحددة بالعملة المحلية بل بعملة أجنبية مستقرة نسبياً ويمكن   )ب (

  ؛أن تحدد األسعار بتلك العملة

ات والمشتريات على الحساب بأسعار تأخذ في الحساب الخسارة المتوقعة للقوة يتم تحديد المبيع  )ج (

  ؛ئتمان حتى لو كانت المدة قصيرةإلالشرائية خالل فترة ا

  ؛ ويتم ربط معدالت الفائدة واألجور واألسعار بمؤشر أسعار  )د (

  %.١٠٠ يزيد عن أولثالث سنوات يقارب التراكمي معدل التضخم   )هـ(
  

 ذات التضخم المرتفع بتطبيق هذا قتصاد التي تضع تقاريرها بنفس عملة اإلالمشاريعفة يفضل أن تقوم كا ٤
 من بداية مشروع من نفس التاريخ، ومع هذا ينطبق هذا المعيار على القوائم المالية ألي إعتباراًالمعيار 

  .تقاريرهافترة التقرير التي تتعرف فيها على وجود تضخم مرتفع في البلد الذي تستخدم عملته في 
  

   الماليةالبيانات عرضإعادة 
  

فالقوى الخاصة .  عامةأوية خاصة إجتماعية وإقتصادتتغير األسعار خالل الزمن نتيجة لقوى سياسية، و ٥
 نقصاً هاماً في األسعار أومثل التغيرات في العرض والطلب والتغيرات التقنية يمكن أن تسبب زيادة 

وإضافة لذلك، قد تسبب القوى العامة تغيرات في مستوى . ضالفردية وبشكل مستقل عن بعضها البع
 .األسعار العامة وعليه تسبب تغيرات في القوة الشرائية العامة للنقد
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 إعتبار التكلفة التاريخية دونما أساسعلى الرئيسية في معظم البلدان، يجري إعداد البيانات المالية  ٦
ستثناء األصول إة المحددة في أسعار األصول المملوكة ب للزيادأوللتغيرات في مستوى األسعار العامة 

مالية   على كل حال، تقدم بياناتالمشاريعات التي قد يجري إعادة تقييمها، ولكن بعض إلستثمارالثابتة وا
 أسلوب التكلفة الجارية التي تعكس آثار التغيرات في األسعار المحددة لألصول أساسعلى رئيسية 
  .المملوكة

  

 أويخية  التكلفة التارأساس المالية المعدة سواء على البياناتيات مرتفعة التضخم، تكون ادقتصفي اإل ٧
نتيجة لذلك و. نهاية فترة إعداد التقارير، مفيدة فقط إذا تم التعبير عنها بوحدة قياس جارية بالتكلفة الجارية

 مرتفع قتصادريره في عملة اإلتعد تقاالرئيسية للمشروع الذي يطبق هذا المعيار على البيانات المالية 
 المالية للبياناتالتضخم، وال يسمح بتقديم المعلومات المطلوبة بموجب هذا المعيار كمعلومات إضافية 

 أمراً العرضإضافة لذلك فإن تقديم البيانات المالية بصورة منفصلة قبل إعادة . التي لم يتم إعادة عرضها
  .غير مرغوب به

  

 مرتفع التضخم ،سواء قتصادضع تقاريره بعملة اإليي ذ الللمشروعات المالية يجب التعبير عن البيان ٨
نهاية فترة إعداد  التكلفة الجارية، بوحدة قياس جارية بأو التكلفة التاريخية أساسكانت معدة على 

ولي  الدةللفترة السابقة المطلوبة بموجب معيار المحاسبالمقارنة  كذلك يجب التعبير عن األرقام التقارير
بوحدة يتوجب أيضاً إعادة عرضها خص الفترات السابقة تمعلومات وأنه  "البيانات الماليةعرض " ١

 النسبية في عملتي أووألغراض عرض المبالغ المقارنة  .نهاية فترة إعداد التقاريرقياس جارية ب
في أسعار آثار التغيرات " ٢١ من معيار المحاسبة الدولي ٤٣و) ب (٤٢عرض مختلفتين، الفقرات 

  ).٢٠٠٣كما تم تعديله في  (  "صرف العمالت األجنبية
  

 عن صافي المركز النقدي في صافي الدخل واإلفصاح عنها هجت الخسارة الناأوالمكسب إدراج يجب  ٩
  .بشكل منفصل

  

أن . اإلجتهادالبيانات المالية بموجب هذا المعيار تطبيق إجراءات محددة كما تتطلب عرض تتطلب إعادة  ١٠
لمبالغ لدقة أحكام الأكثر أهمية من يعتبر من فترة ألخرى اإلجتهادات ات في تطبيق هذه اإلجراءات والثب

  .عرضهافي البيانات المالية المعاد المدرجة الناتجة 
  

   التكلفة التاريخيةأساس المالية على البيانات
  

  بيان المركز المالي
  

يعاد  بنهاية فترة إعداد التقاريرحدة قياس جارية وبعبر عنها التي لم ي بيان المركز الماليمبالغ إن  ١١
  . مؤشر أسعار عامإستخدامبعرضها 

  

، نهاية فترة إعداد التقاريررية بألنها أصالً معبر عنها بوحدة نقدية جاالنقدية البنود عرض ال يتم إعادة  ١٢
  . دفعها نقداًأو بنود سيتم إستالمها أوفالبنود النقدية أموال محتفظ بها 

  

 القروض أولتغيرات في األسعار، مثل السندات لية إتفاقات المربوطة بموجب إللتزام وااألصول ١٣
وترحل ، نهاية فترة إعداد التقارير تأكيد المبلغ القائم بأجلية من تفاقإلالمربوطة بمؤشر، تعدل بموجب ا

  .عرضها المعاد بيان المركز المالي المبلغ المعدل في اهذه البنود بهذ
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بمبالغ جارية مرحلة بعض البنود غير النقدية تكون . ات األخرى غير نقديةإللتزاماألصول واتعتبر كافة  ١٤
، أما كافة عرضها القيمة السوقية لذلك ال يعاد أو مثل صافي القيمة المتحققة نهاية فترة إعداد التقاريرب

  .عرضهاات غير النقدية األخرى فيعاد لتزاماألصول واإل
  

، وبالتالي فإنه قد يتم التعبير عنها إلستهالك بالتكلفة ناقصاً اأور النقدية بالتكلفة غالبية البنود غيترحل  ١٥
لكل بند بواسطة . عرضها المعاد إلستهالك التكلفة ناقصاً اأوتتحدد التكلفة . بمبالغ جارية بتاريخ تملكها

 من تاريخ التملك إلى إلستهالكتطبيق التغير في المؤشر العام لألسعار على التكلفة التاريخية ومجمع ا
ات، ستثمارالممتلكات والمصانع والمعدات واإلعرض بالتالي يتم إعادة . نهاية فترة إعداد التقارير

ومخزون المواد األولية والبضاعة والشهرة وحقوق اإلختراع، والعالمات التجارية واألصول المشابهة 
 تامة الصنع من التواريخ التي تم  المخزون تحت الصنع والبضاعةعرضويعاد . من تاريخ شرائها

  . الصناعي لها التحويلأوعندها تكبد تكاليف الشراء 
  

في . رها يصعب تقديأوقد ال تتوفر سجالت تفصيلية لتواريخ تملك بنود الممتلكات والمصانع والمعدات  ١٦
 خبير تقييم دامإستخ. ، قد يكون ضرورياً في الفترة األولى لتطبيق هذا المعيارمثل هذه الحاالت النادرة

  .عرضها إلعادة أساسها كإستخداممستقل لتحديد قيمة البنود و
  

 الممتلكات والمصانع عرضقد ال يتوفر مؤشر أسعار عام للفترات التي يتطلب هذا المعيار إعادة  ١٧
 تقدير إستخدامفي مثل هذه الحاالت النادرة قد يكون من الضروري على سبيل المثال . والمعدات فيها

  . التغيرات في معدالت أسعار الصرف بين عملة التقرير والعملة األجنبية المستقرة نسبياًاسأسعلى 
 
توازيع بيان المركز المالي  أوتظهر بعض البنود غير النقدية بمبالغ جارية بتواريخ غير تواريخ التملك  ١٨

على سبيل المثال الممتلكات والمصانع والمعدات التي تم أعادة تقييمها بتاريخ سابق في مثل هذه الحاالت 
  .من تاريخ إعادة التقييمالمرحلة  القيم عرضعادة إيتم 

 
المناسبة عندما يزيد الدولية بموجب معايير المحاسبة عرضه يتم تخفيض قيمة البند غير النقدي المعاد  ١٩

من ) ستبعاد بشكل أخرإل اأوبما في ذلك البيع ( المستقبلي للبند ستخدامإلسترداد من اإلقابل لعن المبلغ ال
للممتلكات والمصانع والمعدات عرضها المعاد المبالغ هنا فإنه في مثل هذه الحاالت يجري تخفيض 

المعاد مبالغ السترداد وتخفيض إلختراع والعالمات التجارية إلى القيمة القابلة لإلوالشهرة وحقوق ا
ات الجارية ستثمارلإلعرضه المعاد المبلغ للمخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقق وتخفيض عرضها 

  .إلى القيمة السوقية
 
 بها بطريقة حقوق الملكية تقاريرها ستثمارقد تضع المنشاة المستثمر بها والتي تجري المحاسبة عن اإل ٢٠

 بيان الدخل الشامل وبيان المركز الماليعرض يجب إعادة .  ذو تضخم مرتفع إقتصاد عملة إستخدامب
 إحتساب نصيب المستثمر في صافي أصولها ونتائج أجللمثل هذه المنشاة بموجب هذا المعيار من 

أعمالها، وإذا كانت البيانات المالية للمنشاة المستثمر بها معبر عنها بعملة أجنبية فيتم ترجمتها بمعدالت 
  .اإلقفال

  

نفاق قتراض فإنه من غير المالئم القيام معاً بإعادة بيان اإلإلثر التضخم يظهر عادة في تكاليف احيث أن أ ٢١
 يعوض عن التضخم قتراض الذيإلقتراض وأيضاً برسملة ذلك الجزء من تكاليف اإلالرأسمالي الممول با
فترة التي يتم تكبد لذلك فإنه يعترف بهذا الجزء من تكاليف اإلقتراض كمصروف في ال. خالل نفس الفترة

  .التكاليف فيها
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. تكبد أعباء ظاهرة للفائدةيأصوالً بموجب ترتيبات تسمح له بتأجيل الدفع دون أن المشروع متلك يقد  ٢٢
من تاريخ الدفع وليس من عرضها حيثما ال يكون عملياً افتراض مبلغ للفائدة، فإن مثل هذه األصول يعاد 

  .تاريخ الشراء
  

  ]تم إلغائها[ ٢٣
  

مكونات حقوق المالكين ما عدا األرباح عرض داية فترة التطبيق األولي لهذا المعيار يتم إعادة في ب ٢٤
.  نشوئهاأو مؤشر عام لألسعار من تواريخ المساهمة بها إستخدامالمدورة وأي فائض إعادة تقييم وذلك ب

 األرباح المدورة  رقمإشتقاقويتم حذف أي فوائض إعادة تقييم نشأت في الفترات السابقة، كما يجري 
 . بيان المركز الماليفي عرضها المعاد بيانها كمتمم حسابي لكافة المبالغ األخرى المعاد 

  

كافة مكونات حقوق المالكين بتطبيق مؤشر عرض في نهاية الفترة األولى وفي كل فترة الحقة، يتم إعادة  ٢٥
ويتم اإلفصاح عن . هذا التاريخ الحقاً تاريخ المساهمة فيها، إذا كان أوعام لألسعار من بداية الفترة 

  ."١ الدولي ةتحركات حقوق المالكين في الفترة بموجب معيار المحاسب
  

   بيان الدخل الشامل
  

نهاية فترة إعداد  بوحدة القياس الجارية ب الشاملالدخلبيان يتطلب هذا المعيار التعبير عن كافة البنود في  ٢٦
ة المبالغ بتطبيق التغير في مؤشر األسعار العام من تواريخ القيد كافعرض وعليه يتوجب إعادة . التقارير

  .األولية لبنود الدخل والمصروفات في البيانات المالية
  

   الخسارة من صافي المركز النقدي أوالمكسب 
  

ات النقدية، لتزامقوة شرائية إذا كان لديه زيادة في األصول النقدية عن اإلالمشروع فقد يفي فترة التضخم  ٢٧
ات نقدية تزيد عن األصول النقدية الى الحد الذي ال إلتزامقوة شرائية عندما يكون لديه المشروع كسب يو

 الخسارة من صافي أويتمثل المكسب . ات مربوطة مع مستوى األسعارلتزامتكون فيه األصول واإل
بيان الدخل ن وبنود األصول غير النقدية وحقوق المالكيعرض المركز النقدي في الفرق الناتج عن إعادة 

ويمكن . ات المربوطة مع مؤشر أسعار من ناحية أخرىلتزام من ناحية وتعديل األصول واإلالشامل
 الخسارة بتطبيق التغير في مؤشر األسعار العام على المتوسط المرجح للفرق بين أوتقدير المكسب 

  .ات النقدية خالل الفترةلتزاماألصول النقدية واإل
  

 الخسارة من صافي المركز النقدي في صافي الدخل ويتم إجراء مقاصة بين أوكسب المإدراج يتم  ٢٨
ات لتزام لألصول واإل١٣صافي المركز النقدي والتعديل المحدد بموجب الفقرة من  الخسارة أوالمكسب 

 األخرى، مثل  والمصاريفالدخلبيان ن بنود إكذلك ف. لتغيرات في األسعارلية إتفاقالمربوطة بموجب 
 المقترضة فإنها أول ومصروف الفائدة وفروق صرف العمالت األجنبية المتعلقة باألموال المستثمرة دخ

 يجري اإلفصاح عن هذه البنود بشكل منفصل، فان أنهومع . أيضاً مرتبطة بصافي المركز النقديتعتبر 
  .شاملبيان الدخل ال الخسارة من صافي المركز النقدي في أومن المفيد عرضها مع المكسب 
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   التكلفة الجارية أساس المالية على البيانات
  

  بيان المركز المالي
  

نهاية فترة البنود المعبر عنها بالتكلفة الجارية ألنها ظاهرة بوحدة القياس الجارية بعرض ال يتم إعادة  ٢٩
  .٢٥ الى ١١ الفقرات ببموجعرضها  فيعاد بيان المركز الماليأما باقي البنود في . إعداد التقارير

  

   الشاملالدخل بيان
  

، التكلفة الجارية عرضه، قبل إعادة  التكلفة الجاريةأساس المعد على  الشاملالدخلبيان ظهر عادة ي ٣٠
 تسجل بالتكلفة الجارية ستهالكفتكلفة المبيعات واإل.  األحداث ذات العالقةأوبتاريخ حدوث العمليات 

لذلك يجب إعادة . تسجل بمبالغها النقدية عند حدوثها، والمبيعات والمصروفات األخرى ستخدامبتاريخ اإل
  . بتطبيق مؤشر أسعار عامنهاية فترة إعداد التقاريركافة المبالغ بوحدة القياس الجارية بعرض 

  

   الخسارة من صافي المركز النقدي أوالمكسب 
  

قد  ولكن ٢٨و٢٧ الخسارة من صافي المركز النقدي بموجب الفقرتين أوتتم المحاسبة عن المكسب  ٣١
 التكلفة الجارية تعديالت تعكس آثار األسعار المتغيرة على البنود أساسالدخل المعد على يتضمن بيان 

. " المتغيرةاألسعار المعلومات التي تعكس آثار" ١٥ الدولي ة من معيار المحاسب١٦النقدية بموجب الفقرة 
  .لمركز النقدي الخسارة من صافي اأوجزء من المكسب هو إن مثل هذا التعديل 

  

  الضرائب 
  

 المبالغ المسجلة لألصل البيانات المالية بموجب هذا المعيار الى نشوء فروق بين عرض قد تؤدي إعادة  ٣٢
تتم المحاسبة عن هذه الفروق بموجب . الدخل الضريبيالمفرد واإللتزامات في بيان المركز المالي و

  ."ضرائب الدخل" ١٢ الدولي ةمعيار المحاسب
  

  التدفق النقدي  قائمة
  

  .نهاية فترة إعداد التقاريرالتدفق النقدي بوحدة القياس الجارية ببيان يتطلب هذا المعيار إظهار كافة بنود  ٣٣
  

  المقارنة األرقام 
  

 التكلفة أوللفترة السابقة سواء كانت مبينة على التكلفة التاريخية المقارنة األرقام عرض يتم إعادة  ٣٤
ار عام بحيث تعرض البيانات المالية المقارنة بوحدة القياس الجارية في الجارية، بموجب مؤشر أسع

كذلك يجب التعبير عن المعلومات المفصح عنها الخاصة بفترات سابقة بوحدة القياس . نهاية فترة التقرير
 ولغرض عرض مبالغ األرقام المقارنة في عملتي عرض مختلفتين، .الجارية في نهاية فترة التقرير

  . ٢١  من معيار المحاسبة الدولي٤٣و) ب (٤٢ الفقرات
  

  المالية الموحدة البيانات
  

 تقاريرها تعد أيضاً مرتفع التضخم منشات تابعة إقتصاد تقاريرها بعملة تعدقد يكون للمنشاة األم التي  ٣٥
بيق  التابعة بتطآت البيانات المالية لمثل هذه المنشعرضيات مرتفعة التضخم، يجب إعادة إقتصادبعمالت 

 تقاريرها بعملته قبل أن يجري شمولها في البيانات المالية الموحدة التي يعدمؤشر أسعار عام للبلد الذي 
 يجري ترجمة قوائمها المالية المعاد إنهوعندما تكون المنشأة التابعة منشأة أجنبية ف. تصدرها المنشأة األم
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يات قتصادتقاريرها بعمالت اإلتعد لتابعة التي ال أما البيانات المالية للمنشات ا. بمعدالت اإلقفالعرضها 
  .٢١ الدولي ةمرتفعة التضخم فيتم التعامل معها بموجب معيار المحاسب

  

جميع البنود، سواء عرض  يتم إعادة إنه مختلفة فبنهاية فترة إعداد التقاريرإذا تم توحيد البيانات المالية  ٣٦
  .ة بتاريخ البيانات المالية الموحدة غير نقدية بوحدة القياس الجاريأوكانت نقدية 

  

   لألسعارالعام مؤشر ال إستخدام وإختيار
  

 مؤشر عام لألسعار يعكس التغيرات في إستخدامالبيانات المالية بموجب هذا المعيار عرض تتطلب إعادة  ٣٧
 صادقتتقاريرها بعملة نفس اإلتعد التي المشاريع من المفضل أن تقوم كافة . القوة الشرائية العامة

  . نفس المؤشرإستخدامب
 
  المرتفع ي قتصادنتهاء أوضاع التضخم اإلإ
  

توقف المشروع عن إعداد وعرض البيانات المالية ي عن كونه مرتفع التضخم وقتصادعندما يتوقف اإل ٣٨
المبالغ المعبر عنها بوحدة القياس الجارية بتاريخ فترة معالجة نه يجب إالمعدة بموجب هذا المعيار، ف

  .في البيانات المالية الالحقةالمرحلة  للقيم أساس السابق كالتقرير
  

  اإلفصاح 
  

  -:يجب القيام باإلفصاحات التالية ٣٩
للتغيرات في عرضها للفترات السابقة قد تم إعادة المقارنة حقيقة أن البيانات المالية واألرقام   )أ (

نهاية  بوحدة القياس الجارية بالقوة الشرائية العامة لعملة التقرير، وكنتيجة لذلك يتم التعبير عنها

  ؛فترة إعداد التقارير

  و؛  أسلوب التكلفة الجاريةأوما إذا كانت البيانات المالية معدة على أسلوب التكلفة التاريخية   )ب (

 والتحرك في هذا المؤشر خالل الفترة نهاية فترة إعداد التقاريرهوية ومستوى مؤشر األسعار ب  )ج (

  .الجارية وفترة التقرير السابق

  

 التعامل مع آثار التضخم في البيانات  أساسإن اإلفصاحات المطلوبة في هذا المعيار هي لتوضيح  ٤٠
  . والمبالغ الناتجةساسويقصد منها كذلك توفير معلومات أخرى ضرورية لفهم هذا األ. المالية

  

   النفاذتاريخ 
  

 يناير ١رات التي تبدأ في على البيانات المالية التي تغطي الفتهذا  الدولي ةيطبق معيار المحاسب ٤١
  . ما بعد ذلكأو ١٩٩٠
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   ٣١معيار المحاسبة الدولي 
  

  الحصص في المشاريع المشتركة
  

  

 ها حتى تاريخإصدارتتضمن هذه النسخة التعديالت الناشئة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التي تم 

  .٢٠٠٨ يناير ١٧

  
ير المحاسبة  من قبل لجنة معاي"الحصص في المشاريع المشتركة" ٣١ معيار المحاسبة الدولي إصدارتم 

وقد ُأجريت تعديالت محدودة على معيار . ١٩٩٤، وُأعيدت صياغته في العام ١٩٩٠الدولية في ديسمبر 

  .٢٠٠٠ و١٩٩٩ و١٩٩٨ في األعوام ٣١المحاسبة الدولي 

  
، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية بأن يستمر العمل بكافة المعايير والتفسيرات الصادرة ٢٠٠١وفي إبريل 

  . وحتى يتم تعديلها أو سحبها/ الدساتير السابقة ما لمبموجب 

  
الحصص  " بعد تنقيحه تحت عنوان جديد وهو٣١، أصدر المجلس معيار المحاسبة الدولي ٢٠٠٣وفي ديسمبر 

  ."في المشاريع المشتركة

 
  -: من خالل البيانات التالية٣١ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي 

      )٢٠٠٤الصادر في مارس  (" األعمالإندماج"  ٣ولي إلعداد التقارير المالية المعيار الد •

األصول غير المتداولة المحتفظ بها  برسم البيـع والعمليـات           "  ٥المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       •

 )٢٠٠٤الصادر في مارس  ("المتوقفة

 )٢٠٠٨كما هو معدل في يناير " ( لمنفصلةالبيانات المالية الموحدة وا " ٢٧معيار المحاسبة الدولي  •

تم تعديل المصطلحات   ) ٢٠٠٧كما هو معدل في سبتمبر      " ( رض البيانات المالية  ع "١معيار المحاسبة الدولي    

  .٣١المستخدمة من خالل المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي 

  
  -:٣١لمعيار المحاسبي الدولي باالتفسيرات التالية تتعلق 

" للمشاركين في مشروع مشتركغير النقدية   المساهمات–وحدات تحت السيطرة المشتركة ال" ١٣التفسير  •

    ) والتعديالت الالحقة١٩٩٨الصادر في ديسمبر (

الة الحقوق في الحصص الناجمة من صناديق اإلز" ٥تفسير لجنة معايير الدولية إلعداد التقارير المالية  •

    )٢٠٠٤الصادر في ديسمبر  ("واإلستعادة واإلصالح البيئي
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  المحتويات
  الفقرات   

  ١٠-١دمةمق                      المقدمة

   ٣١معيار المحاسبة الدولي 
  

  الحصص في المشاريع المشتركة
  

  ٢-١                     النطاق

  ١٢-٣                     تعاريف

   ٧                    أشكال المشاريع المشتركة

  ٨                  لمشتركةالسيطرة ا

  ١٢-٩                   الترتيب التعاقدي

  ١٧-١٣               العمليات تحت السيطرة المشتركة

  ٢٣-١٨               األصول تحت السيطرة المشتركة

  ٤٧-٢٤               المنشآت تحت السيطرة المشتركة

  ٤٥-٣٠                المالية الموحدة للمشاركالبيانات

  ٣٧-٣٠           ناسبيالتوحيد الت-معالجة نقطة المرجعية   

  ٤١-٣٨               طريقة حقوق الملكية  

  ٤٥-٤٢      ات لمعالجة نقطة المرجعية والمعالجة البديلة المسموح بهاستثناءإلا  

  ٤٧-٤٦               البيانات المالية المنفصلة للمشارك

  ٥٠-٤٨             والمشروع المشترك العمليات بين المشارك 

  ٥١     ركة في البيانات المالية للمستثمرالتقرير عن الحصص في المشاريع المشت

  ٥٣-٥٢                مشغلو المشاريع المشتركة

  ٥٧-٥٤                    اإلفصاح

   ٥٨                    النفاذتاريخ

  ٥٩             )٢٠٠٠المعدل في  ( ٣١سحب المعيار 

  :الملحق

   التعديالت على البيانات األخرى

   ٣١مصادقة المجلس على معيار المحاسبة الدولي 

  اتستنتاج اإلأساس
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تتـساوى جميـع    . ٥٩-١ مبين في الفقرة     "الحصص في المشاريع المشتركة   " ٣١إن معيار المحاسبة الدولي     

الفقرات في التأثير ولكنها تأخذ شكل المعايير الخاص بلجنة معايير المحاسبة الدولية عنـدما تبناهـا مجلـس                  

مقدمة إلى المعـايير    " في سياق الهدف منه      ٣١ولي  يجب أن يقرأ معيار المحاسبة الد     . معايير المحاسبة الدولية  

 ٨معيـار المحاسـبة الـدولي       . "إطار تحضير البيانات المالية وعرضـها     "و  "الدولية إلعداد التقارير المالية   

ختيار وتطبيـق الـسياسات     إلاً  أساسقدم   ي  "التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء     ،السياسات المحاسبية "

  .ياب اإلرشاد الواضحالمحاسبية في غ
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  المقدمة 

 محل معيار المحاسبة الدولي     "الحصص في المشاريع المشتركة    " ٣١يحل معيار المحاسبة الدولي         ١مقدمة 
، وينبغـي   )٢٠٠٠المنقح عام    ("إعداد التقارير المالية حول الحصص في المشاريع المشتركة       " ٣١

 . ويفضل التطبيق المبكر.  أو بعد ذلك التاريخ٢٠٠٥يناير ١تطبيقه للفترات السنوية التي تبدأ في 
  

  ٣١أسباب تنقيح معيار المحاسبة الدولي 

 المنقح هذا كجزء من مشروعه      ٣١وضع مجلس معايير المحاسبة الدولية معيار المحاسبة الدولي             ٢مقدمة 
ضـوء  وقد تم تنفيـذ المـشروع فـي         . المتعلق بإدخال التحسينات على معايير المحاسبة الدولية      

التساؤالت واإلنتقادات التي أثارها منظمو أسواق األوراق المالية والمحاسبون والمهنيون وغيرهم           
وتمثلت أهداف المشروع في تقليـل أو إلغـاء البـدائل           . من الجهات المهتمة فيما يتعلق بالمعايير     

مقاربـة  والنصوص غير الالزمة والتناقضات الواردة في المعايير والتطرق إلى بعض قـضايا ال            
  .والقيام بتحسينات أخرى

  

، كان هدف المجلس الرئيسي هو إجراء التعديالت الضرورية         ٣١بالنسبة لمعيار المحاسبة الدولي         ٣مقدمة 
البيانـات  " ٢٧ليأخذ بعين اإلعتبار التغيرات الواسعة التي حصلت على معيار المحاسبة الـدولي             

 المنشآتات في   ستثمار اإل المحاسبة عن " ٢٨الدولي   ومعيار المحاسبة    "والمنفصلةالمالية الموحدة   
ي لمحاسـبة   ساسولم يقم المجلس بإعادة دراسة المنهج األ      .  كجزء من مشروع التحسينات    "الزميلة

 .٣١الحصص في المشاريع المشتركة المشمول في معيار المحاسبة الدولي 
  

  التغييرات الرئيسية
   

  .٣١يسية عن النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي فيما يلي أدناه التغييرات الرئ   ٤مقدمة 
  

  نطاق ال
  

 لشركاء المشروع المشترك في     حصصاً لذلك   خالفاًات التي تعتبر    ستثمارال ينطبق المعيار على اإل        ٥مقدمة 
المنشآت المسيطر عليها بشكل مشترك المحتفظ بها من قبل مؤسـسات رأس المـال المخـاطر،                

والمنشآت المشابهة عندما يـتم تـصنيف هـذه      ووحدات اإلئتمان،    المشترك،   رستثماوصناديق اإل 
    ٣٩ لمعيار المحاسـبة الـدولي       وفقاًات محتفظ بها للمتاجرة وتتم محاسبتها       إستثمارات ك ستثماراإل
ات بالقيمة العادلة، مع اإلعتراف     ستثمارويتم قياس تلك اإل   ". اإلعتراف والقياس : األدوات المالية " 

  . يرات في القيمة العادلة في حساب الربح أو الخسارة في الفترة التي تحصل فيهابالتغي
 

عالوة على ذلك، يقدم المعيار إعفاءات من تطبيق التوحيد التناسبي أو طريقـة حقـوق الملكيـة                    ٦مقدمة  
 وتشمل هذه اإلعفـاءات   . مشابهة لتلك المتاحة لشركات أم محددة بعدم إعداد بيانات مالية موحدة          

 البيانـات " ٢٧ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً عبارة عن شركة أم معفاة أيضاًالمستثمر عندما يكون   
، وعنـدما يكـون    ))ب (٢الفقـرة   ( من إعداد البيانات المالية الموحدة       "المالية الموحدة والمنفصلة  

كات األم  المستثمر، وان لم يكن شركة أم، يستطيع تلبية نفس النوع من الشروط التي تعفـي شـر                
 )). ج(٢الفقرة (هذه 
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  اإلعفاءات من تطبيق التوحيد التناسبي أو طريقة حقوق الملكية
  

 تم شراء حصة معينة فـي       إذاال يقتضي المعيار تطبيق التوحيد التناسبي أو طريقة حقوق الملكية               ٧مقدمة  
ويجـب  . شرائها من تاريخ    شهراً ١٢مشروع مشترك وتم اإلحتفاظ بها بغية التصرف بها خالل          

ن اإلدارة تبحث بجـد عـن        بنية التصرف به وأ    ستثمارشراء اإل أن يكون هناك دليل على أنه تم        
الواردة في النسخة السابقة من معيار المحاسـبة        " في المستقبل القريب  " عبارة   إستبدالتم  . مشتري
روع المشترك  وعندما ال يتم التصرف بهذه الحصة في المش       ".  شهر ١٢خالل  " بعبارة   ٣١الدولي  
 التوحيد التناسبي أو طريقة حقوق الملكية مـن تـاريخ           إستخدام شهر، يجب محاسبتها ب    ١٢خالل  

  *. ظروف محددة على نطاق ضيقإستثناءاإلندماج بالشراء، ب
 

ال يسمح المعيار لمشارك في مشروع مشترك ال يزال يملك سيطرة مشتركة على حصة معينة في                   ٨مقدمة  
 كـان المـشروع     إذا التوحيد التناسبي أو طريقة حقـوق الملكيـة       ال يطبق   مشروع مشترك بأن    

المشترك يعمل في ظل قيود صارمة طويلة األجل تضعف بشكل كبير من قدرته على نقل األموال                
وال بد من غياب السيطرة المشتركة حتـى يتوقـف تطبيـق            . إلى المشارك في مشروع مشترك    

 .كيةالتوحيد التناسبي أو طريقة حقوق المل
  

   المالية المنفصلةالبيانات
  

 بالرجوع إلى معيار المحاسبة الدولي      ريتم تحديد متطلبات إعداد البيانات المالية المنفصلة للمستثم           ٩مقدمة  
٢٧ .  

 
  اإلفصاح

  

  يقتضي المعيار من المشارك في مشروع مشترك اإلفصاح عن الطريقة التي يستخدمها لإلعتراف               ١٠مقدمة  
التوحيد التناسـبي أو طريقـة حقـوق        أي  (نشآت المسيطر عليها بشكل مشترك      بحصصه في الم  

  ). الملكية

                                                      
األصول غير المتداولة المعدة برسم البيع والعمليات " ٥، أصدر المجلس المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ٢٠٠٤مارس في  *

ءات النطاق واآلن يلغي اإلستثناءات من تطبيق طريقة حقوق الملكية عندما يقصد من  التأثير وأزال هذا المعيار إستثنا. "المتوقفة

 . لمزيد من المناقشة٥أنظر أساس اإلستنتاج في معيار التقرير . الهام على شركة زميلة أن يكون مؤقتاً
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   ٣١معيار المحاسبة الدولي 
  

  الحصص في المشاريع المشتركة
  

  نطاقال
  

يجب أن يطبق هذا المعيار في المحاسبة عن الحصص في المشاريع المشتركة وعن التقرير عن  ١
ع المشتركة في البيانات المالية للمشاركين والمستثمرين ات ودخل مصروفات المشاريإلتزامأصول و

 ومع ذلك فهو ال .بغض النظر عن الهيكل أو الشكل الذي تتم بموجبه نشاطات المشاريع المشتركة
 -:يطبق على حصص المشاريع المشتركة المعدة لـ

 مؤسسات رأس المال الُمخاطر، أو  )أ (

منشآت المشابهة بما في ذلـك صـناديق        والووحدات اإلئتمان    المشترك   ستثمارصناديق اإل   )ب (
 . اتستثمارالتامين المرتبطة باإل

 
التي يتم تحديدها عند اإلعتراف األولي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو يتم تصنيفها على                 

تراف اإلع: األدوات المالية "  ٣٩ لمعيار المحاسبة الدولي     وفقاً أنها محتفظ بها للمتاجرة وتتم محاسبتها     
، مـع  ٣٩ لمعيار المحاسـبة الـدولي     وفقاًات بالقيمة العادلة    ستثمارويتم قياس مثل هذه اإل    ". والقياس

 .اإلعتراف بالتغييرات في القيمة العادلة في حساب الربح أو الخسارة في فترة التغيير
  

 يتم إعفاء المشارك في مشروع مشترك الذي يملك حصة معينة في منشأة مسيطر عليها بشكل ٢
عندما يلبي الشروط ) طريقة حقوق الملكية (٣٨والفقرة ) التوحيد التناسبي (٣٠مشترك من الفقرة 

  -:التالية

 للمعيار الدولي إلعداد التقارير     وفقاًأن يتم تصنيف الحصة على أنها محتفظ بها برسم البيع             )أ (
 ؛ "قفة األصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتو" ٥المالية 

البيانات الماليـة    " ٢٧ من معيار المحاسبة الدولي      ١٠ الوارد في الفقرة     ستثناءأن يكون اإل    )ب (
 حصة معينة فـي المنـشاة       أيضاً، الذي يسمح للشركة األم التي تملك        "الموحدة والمنفصلة 

 المسيطر عليها بشكل مشترك بعدم عرض البيانات المالية الموحدة، قابال للتطبيق؛ أو 

 -:بيق جميع ما يليعند تط  )ج (
أن يكون المشارك في مشروع مشترك عبارة عن شركة تابعة مملوكـة بالكامـل، أو                )١(

، بمن فيهم أولئك     لمنشأة أخرى ويكون قد تم إعالم مالكيها       جزئياًشركة تابعة مملوكة    
 بأن المشارك في المشروع المـشترك ال يطبـق           لذلك بالتصويت،  خالفاًغير المخولين   
 ي أو طريقة حقوق الملكية، وأنهم لم يعترضوا على ذلك؛  التوحيد التناسب

أن تكون أدوات الدين أو أدوات حقوق الملكية الخاصـة بالمـشارك فـي المـشروع                 )٢(
سواء في بورصة محلية أو أجنبية، أو بورصة        (المشترك غير متداولة في سوق عام       

  ؛)خارج السوق الرسمية، بما في ذلك األسواق المحلية واإلقليمية

 ال يكون المشارك في مشروع مشترك قد قام بإيداع بياناته الماليـة الموحـدة، أو                أن )٣(
ليست في خضم عملية اإليداع، لدى هيئة األوراق المالية أو أي هيئة تنظيمية أخرى،              

   أي فئة من األدوات في سوق عام؛ وإصداربهدف 

شارك في مـشروع    أن تقوم الشركة األم النهائية أو أي من الشركات األم الوسيطة للم            )٤(
 العام وتلتزم بالمعـايير الدوليـة   ستخدام بيانات مالية موحدة متاحة لإل إصدارمشترك ب 

 .ةإلعداد التقارير المالي
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  تعاريف
  

  -:تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها ٣
  

 بغرض الحصول على تصاديإق هو القدرة على التحكم بالسياسات المالية والتشغيلية لنشاط السيطرة
  .منافع منه

  
 في ستثمارإل هي طريقة في المحاسبة والتقرير يتم بموجبها التسجيل المبدئي لطريقة حق الملكية
 عليها بشكل مشترك بالتكلفة ثم يجري بعد ذلك التعديل للتغيير بعد التملك في نصيب ةالمنشأه المسيطر

وتعكس قائمة الدخل نصيب . ها بشكل مشتركالمشارك في صافي أصول المنشأه المسيطر علي
  .المشارك في نتائج عمليات الوحده المسيطر عليها بشكل مشترك

  
 في المشروع المشترك هو طرف في المشروع المشترك ليس لديه سيطرة مشتركة على المستثمر

  .المشروع المشترك
  

 ما، وتوجد إقتصاديعلى نشاط  في السيطرة تعاقدياً هي المشاركة المتفق عليها السيطرة المشتركة
فقط عندما تتطلب القرارات التشغيلية والمالية اإلستراتيجية المرتبطة بالنشاط موافقة باإلجماع من 

  ).الشركاء في المشاريع المشتركة(األطراف المتشاركة في السيطرة 
  

لرقابة  يخضع لإقتصادي بنشاط أكثر هو ترتيب تعاقدي يقوم بموجبه طرفان أو مشروع مشترك
  .المشتركة

  
 هي طريقة في المحاسبة والتقرير يتم بموجبها تجميع نصيب المشارك في كل من التوحيد التناسبي

 إفرادي أساسات، والدخل والمصروفات للمنشأه المسيطر عليها بشكل مشترك على لتزاماألصول، واإل
  .نها كبنود منفصلة في تلك القوائممع البنود المشابهة لها في البيانات المالية للمشارك أو التقرير ع

  
هي عبارة عن تلك البيانات التي تعرضها شركة أم أو مستثمر في شركة البيانات المالية المنفصلة 

زميلة أو مشارك في مشروع مشترك في منشأة مسيطر عليها بشكل مشترك، والتي يتم فيها محاسبة 
 النتائج المبلّغ عنها أساسمن حسابها على  حصة الملكية المباشرة بدالً أساسات على ستثماراإل

  . واألصول الصافية للجهات المستثمر بها
  

 ولكن قتصاديإل هو القدرة على المشاركة في قرارات السياسة المالية والتشغيلية للنشاط االهام التأثير
  .المشتركة على تلك السياساتأو السيطرة ليس السيطرة 

  
 .ترك ولديه سيطرة مشتركة على المشروع المشترك هو طرف في المشروع المشالمشارك

 
ال تعتبر البيانات المالية التي يطبق فيها التوحيد التناسبي أو طريقة حقوق الملكية بيانات مالية منفصلة،  ٤

وكذلك البيانات المالية للمنشأة التي ليس لديها حصة خاصة بشركة تابعة، أو شركة زميلة، أو مشارك 
 . منشأة مسيطر عليها بشكل مشتركفي مشروع مشترك في

  
إن البيانات المالية المنفصلة هي تلك التي يتم عرضها باإلضافة إلى البيانات المالية الموحدة، والبيانات  ٥

 طريقة حقوق الملكية والبيانات المالية التي يتم فيها إستخدامات بستثمارالمالية التي يتم فيها محاسبة اإل
وال تحتاج البيانات المالية المنفصلة . المشروع المشترك بشكل تناسبيتوحيد حصص المشاركين في 

 . ألن يتم إرفاقها أو إلحاقها بتلك البيانات
  
في ) ج(١٣ من التوحيد، أو الفقرة ٢٧ في معيار المحاسبة الدولي ١٠ للفقرة وفقاًإن المنشآت المعفاة  ٦

 من تطبيق طريقة حقوق " الزميلةلنشآتاات في ستثمار اإلالمحاسبةعن" ٢٨معيار المحاسبة الدولي 
 في هذا المعيار من تطبيق التوحيد التناسبي أو طريقة حقوق الملكية يمكن أن ٢الملكية، أو الفقرة 

  .تعرض البيانات المالية المنفصلة على أنها بياناتها المالية الوحيدة
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 أشكال المشاريع المشتركة
  

كال والهيكليات المختلفة، يعرف هذا المعيار ثالثة أنواع شائعة تأخذ المشاريع المشتركة العديد من األش ٧
 تحت السيطرة المشتركة، والمنشآت تحت السيطرة صولالعمليات تحت السيطرة المشتركة، واأل: وهي

والتي في العادة توصف بإنهاء، أو تلبي المشاريع المشتركة إن الخصائص التالية هي -المشتركة
  -:ع المشتركةمشتركة بين جميع المشاري

   و؛ من المشاركين يحكمهم ترتيب تعاقديإثنينواحد أو   )أ (

  .الترتيب التعاقدي يوجد سيطرة مشتركة  )ب (
  

 السيطرة المشتركة 
  

يمكن منع السيطرة المشتركة عندما تكون الجهة المستثمر بها قيد إعادة التنظيم القانوني أو في حالة  ٨
 تضعف من قدرتها على نقل األموال إلى المشارك إفالس، أو تعمل في ظل قيود صارمة طويلة األجل

ت السيطرة المشتركة، فإن هذه األحداث ليست كافية بحد ذاتها لتبرر إستمروإذا . في المشروع المشترك
  . لهذا المعياروفقاًعدم محاسبة المشاريع المشتركة 

  

 الترتيب التعاقدي 
  

ات في ستثمارإل تتضمن سيطرة مشتركة عن اإن وجود الترتيب التعاقدي يفرق ما بين المصالح والتي ٩
عن  المحاسبة" ٢٨ معيار المحاسبة الدولي أنظر (المنشآت الزميلة التي يملك المستثمر فيها تأثير هام

النشاطات التي ليس لها ترتيب تعاقدي فإن لغرض هذا المعيار ). "ات في المنشآت الزميلةستثمارإلا
 .تركةسيطرة مشتركة ليست مشاريع مشإليجاد 

  
يمكن اإلستدالل على الترتيب التعاقدي بعدد من الطرق، فعلى سبيل المثال بعقد بين المشاركين أو  ١٠

وفي بعض الحاالت فإن الترتيب يتم تجسيدها في مواد أو لوائح . بمحاضر المناقشات بين المشاركين
اً ويتعامل مع مسائل ية كتابوأياً كان الشكل، فإن الترتيب التعاقدي يكون عاد. داخلية للمشروع المشترك

  -:مثل

  ؛ات تقديم التقرير للمشروع المشتركإلتزامنشاط وفترة و  )أ (

  ؛تعيين مجلس اإلدارة أو هيئة حاكمة معادلة للمشروع المشترك وحقوق تصويت للمشاركين  )ب (

  ؛ و مساهمات رأس المال من قبل المشاركين  )ج (

  . نتائج المشروع المشتركإقتسام المشاركين المشاركة للمنتج والدخل والمصاريف أو   )د (
  

طلب يضمن أن ال يكون تيوجد الترتيب التعاقدي سيطرة مشتركة على المشروع المشترك، ومثل هذا الم ١١
 .أي مشارك منفرداً في وضع يمكنه من السيطرة األحادية على المنشأة

  

يسيطر المشغل ال . يمكن أن يحدد الترتيب التعاقدي أحد المشاركين كمشغل أو مدير للمشروع المشترك ١٢

على المشروع المشترك وإنما يتصرف ضمن السياسات المالية والتشغيلية الموافق عليها من قبل 

 كان للمشغل سلطة التحكم في السياسات إذا.  للترتيب التعاقدي والتي تم تفويضها للمشغلوفقاًالمشاركين 

ع المشترك ويصبح المشروع ، فإنه يسيطر على المشروقتصاديإلالمالية والتشغيلية في النشاط ا

  . مشتركاًالمشترك منشأة تابعة للمشغل وليس مشروعاً
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  العمليات تحت السيطرة المشتركة
  

 ومصادر أخرى للمشاركين بدالً من تأسيس أصول إستخدامتستلزم العمليات لبعض المشاريع المشتركة  ١٣
صولة عن المشاركين أنفسهم،  أو منشأه أخرى، أو هيكلية مالية تكون مف،شركة مساهمة أو تضامنية

يتكبد . ويستخدم كل مشارك الممتلكات والمصانع والمعدات الخاصه به ويحتفظ بالبضاعة الخاصه به
اته إلتزام أيضاً ويحصل على التمويل الخاص به والتي تمثل اتلتزامواإل مصاريفه الخاصه به أيضاً

 الى جنب مع النشاطات جنباًالمشارك الخاصه به، يمكن تنفيذ نشاطات المشروع المشترك بموظفي 
تشترط إتفاقية المشروع المشترك عادة وسائل بموجبها يتم إقتسام اإليراد من مبيعات . المشابهة للمشارك

  .المشروع المشترك وأية مصاريف متكبدة مشتركة ما بين المشاركين
 
 من المشاركين عملياتهم ثرأك أو إثنينوكمثال على العمليات تحت السيطرة المشتركة هو عندما يضم  ١٤

إن مختلف أجزاء . ومصادرهم وخبراتهم ألجل تصنيع وتسويق وتوزيع مشترك لمنتج معين مثل طائرة
يتحمل كل مشارك تكاليفه الخاصة به ويساهم في اإليراد . عملية التصنيع يتم تنفيذها من قبل المشاركين

 .للترتيب التعاقدي وفقاًمن مبيعات الطائرة وهذه المساهمة يتم تحديدها 
  

يتعلق بالمصالح في العمليات تحت السيطرة المشتركة يجب على المشارك اإلعتراف في بياناته فيما  ١٥
  -:المالية المنفصله والحقاً في بياناته المالية الموحدة

   وأحدثها ؛التي  اتلتزامواإلالتي يسيطر عليها  صولاأل  )أ (

من قبل  البضائع أو الخدماتتحقق من مبيعات  ف التي بتكبدها ونصيبه من الدخل الذييرالمصا  )ب (
  .المشروع المشترك

  

بها في البيانات المالية المنفصلة قد تم اإلعتراف ف يرا، والدخل، والمصاتلتزامواإل صولوحيث أن األ ١٦
تعديالت أو إجراءات توحيد أخرى فليس مطلوباً إحداث المالية الموحدة، ه ، في بياناتوالحقاًللمشارك 
  .مالية موحدةبيانات المشارك لق بهذه البنود عندما يقدم فيما يتع

  

وكذلك يمكن أن محاسبية منفصلة للمشروع المشترك نفسه يكون مطلوباً اإلحتفاظ بسجالت ال يمكن أن  ١٧
لإلدارة حسابات إعداد لمشاركين فإنه يمكن لكن ومهما يمالية للمشروع المشترك  بياناتال يتم إعداد 

  .اء المشروع المشترك من تقييم أدهممكنت
  
 تحت السيطرة المشتركة صولاأل

 

الملكية المشتركة، من قبل وفي الغالب بعض المشاريع المشتركة السيطرة المشتركة، تستلزم  ١٨
التي تم شراؤها لهدف المشروع المشترك ، أو المساهم بها من األصول أكثرأو ألحد المشاركين، 

يمكن . للمشاركين للحصول على منافع صولاألتستخدم ووالمكرسة لخدمة أهداف المشروع المشترك 
نصيب متفق عليه من كل مشارك ويتحمل  صولمنتج األنصيب من على كل مشارك أن يحصل 
  . المتكبدهالمصاريف

  
هيكلية أخرى، أو منشأة  أو يةشركة مساهمة، أو شركة تضامنتأسيس هذه المشاريع المشتركة تستلزم ال  ١٩

ة قتصاديإل على نصيبه من المنافع اةسيطرالركين أنفسهم، لكل مشارك مالية منفصلة عن المشا

  .ةمشتركال ةسيطر تحت الصولاألالمستقبلية من خالل نصيبه في 
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 المعادن تنطوي على أصول مشتركة، على إستخراج من النشاطات في صناعة البترول والغاز وكثيراً ٢٠

ل بالسيطرة والتشغيل المشترك لخط أنابيب سبيل المثال قد تقوم مجموعة من شركات إنتاج البترو

بترول، فيستخدم كل مشارك خط األنابيب لينقل إنتاجه الخاص في مقابل ما يتحمله من نصيب متفق 

 مشترك هو عندما تسيطر منشأتان أصلعليه من مصاريف تشغيل خط األنابيب، وكمثال آخر على 

  .مستلم ويتحمل نصيبه من المصاريفبشكل مشترك على عقار، كل يأخذ نصيبه من اإليجار ال

  
المالية الموحدة بما يلي ه المالية المستقلة وبالتالي في بياناته عتراف في بياناتإليجب على المشارك ا ٢١

  -:وذلك فيما يتعلق بحصصه في األصول تحت السيطرة المشتركة

  ؛نصيبه في األصول تحت السيطرة المشتركة، مصنفة حسب طبيعة هذه األصول  )أ (

  ؛ات تكبدهاإلتزامأية   )ب (

ات تم تكبدها بشكل مشترك مع المشاركين اآلخرين فيما يخص المشروع إلتزامنصيبه من أية   )ج (
  ؛المشترك

 نصيبه من إنتاج المشروع المشترك مع نصيبه من أية مصروفات إستخدامأي دخل من بيع أو   )د (
  ؛ و تم تكبدها من قبل المشروع المشترك

 .مصالحة في المشروع المشتركأية مصروفات تكبدها بخصوص  )هـ(  
  

ه في األصول تحت السيطرة المشتركة، يدخل كل مشارك في سجالته المحاسبية إستثماربخصوص  ٢٢
  -:المالية الموحدة بما يليه  المالية المنفصلة وبالتالي في بياناتهويعترف في بيانات

، إستثماركنصيبه من األصول تحت السيطرة المشتركة، مصنفة حسب طبيعة األصول وليس   )أ (
  .على سبيل المثال نصيبه من خط أنابيب البترول المشترك مصنفا كممتلكات ومصانع ومعدات

  .ات تكبدها، على سبيل المثال تلك التي تم تكبدها في تمويل نصيبه من األصولإلتزامأية   )ب (

ات متكبدة بشكل مشترك مع المشاركين اآلخرين فيما يخص المشروع إلتزامنصيبه من أية   )ج (
  .ركالمشت

 نصيبه من إنتاج المشروع المشترك مع نصيبه من أية مصروفات تم إستخدامأي دخل من بيع أو   )د (
  .تكبدها من قبل المشروع المشترك

أية مصروفات تكبدها بخصوص حصته في المشروع المشترك، على سبيل المثال تلك التي تعود   )هـ(
  .لتمويل حصة المشارك في األصول وبيع نصيبه من اإلنتاج

 
ات، والدخل والمصروفات معترف بها في البيانات المالية المستقلة للمشارك لتزامإلنظراً ألن األصول وا

 المالية الموحدة، فال تطلب أية تعديالت أو إجراءات توحيد أخرى بخصوص همن قبل وبالتالي في بيانات

  .المالية الموحدةته هذه البنود عندما يعرض المشارك بيانا
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ة، وعادة الشكل القانوني قتصاديإل األصول تحت السيطرة المشتركة الجوهر والحقيقة اتعكس معالجة ٢٣
أما السجالت المحاسبية المنفصلة للمشروع المشترك نفسه فقد تكون مقصورة على . للمشروع المشترك

فق  من قبل المشاركين، ويتم تحملها في النهاية من قبلهم حسب حصصهم المتالمصاريف المتكبدة عموماً
قد ال تعد بيانات مالية للمشروع المشترك، مع أن المشاركين قد يعدون حسابات إدارية بحيث . عليها

  .يمكن لهم تقدير أداء المشروع المشترك
  

  تحت السيطرة المشتركةالمنشآت
  

 تحت السيطرة المشتركة هي مشروع مشترك يتضمن إنشاء شركة مساهمة أو شركة تضامن أو المنشأه ٢٤
المشاريع تعمل الوحدة بنفس الطريقة التي تعمل فيها .  يكون لكل مشارك حصة فيهاوحده أخرى

 قتصاديإلاألخرى، ما عدا أن الترتيب التعاقدي ينشئ بين المشاركين سيطرة مشتركة على النشاط ا
  .للوحدة

  

ت ات ومصروفاإلتزام المشتركة على أصول المشروع المشترك، وتتكبد المنشأة تحت السيطرةتسيطر  ٢٥
. سمها وتجمع تمويالً ألغراض نشاط المشروع المشتركإوتكسب دخالً، ويمكن أن تدخل في عقود ب

المنشآت تحت  المشتركة، مع أن بعض المنشأة تحت السيطرةيحق لكل مشارك نصيب من نتائج 
  . المشتركة تتضمن كذلك المشاركة في إنتاج المشروع المشتركالسيطرة

  

 المشتركة هو عندما تقوم منشأتين بضم نشاطاتهما في مجال  السيطرةالمنشأة تحتكمثال عام على  ٢٦
وكمثال .  المشتركةالمنشأة تحت السيطرةات المناسبة الى لتزامإلأعمال محددة بواسطة نقل األصول وا

كالة أخرى في ذلك البلد، وشتراك مع الحكومة أو إل في بلد أجنبي باأعماالًمشروع بدأ يآخر هو عندما 
  .شاء وحدة منفصلة مسيطر عليها بشكل مشترك من قبل المشروع والحكومة أو الوكالةوذلك بإن

  

كثير من الوحدات تحت السيطرة المشتركة تشبه في جوهرها المشروعات تحت السيطرة المشتركة  ٢٧
المشار إليها بالعمليات تحت السيطرة المشتركة أو األصول تحت السيطرة المشتركة، على سبيل المثال 

تحت منشأه  تحت السيطرة المشتركة، مثل خط أنابيب بترول، الى أصوالًأن ينقل المشاركون يمكن 
وبشكل مشابه، يمكن أن يساهم المشاركون في أصول . سيطرة مشتركة، ألسباب ضريبية أو أخرى

وتتضمن بعض العمليات تحت . تحت السيطرة المشتركة والتي سيتم تشغيلها بشكل مشتركالمنشأه 
المشتركة إنشاء وحدة تحت سيطرة مشتركة لكي تتعامل مع نواحي محددة من النشاط، على السيطرة 

  .سبيل المثال التصميم، أو التسويق، أو التوزيع أو تقديم خدمات ما بعد البيع للمنتج
  

 مالية بنفس تبياناوتعرض  تحت السيطرة المشتركة بسجالتها المحاسبية الخاصة وتعد المنشأةتحتفظ  ٢٨
إلعداد التقارير الدولية معايير ال األخرى بما يتفق مع المتطلبات الوطنية المالئمة وكالمشاريع الطريقة

 .اليةالم
  

تدخل هذه .  تحت السيطرة المشتركةالمنشأهيساهم كل مشارك عادة بنقدية أو موارد أخرى الى  ٢٩
 في إستثمارمنفصلة ك المالية البياناتهالمساهمات في السجالت المحاسبية للمشارك ويعترف بها في 

  .ةمشتركال ةالسيطرتحت  المنشأه
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   المالية الموحدة للمشاركالبيانات
  

  التناسبي التوحيد - نقطة المرجعية معالجة 
  

تحت السيطرة المنشأة المالية الموحدة عن حصصه في ه يجب على المشارك التقرير في بيانات ٣٠
 إستخدامعند . ٣٨بديلة الموصوفة في الفقرة التناسبي أو الطريقة الالتوحيد  إستخدامالمشتركة ب

 . من نماذج التقرير المعرفة في األسفل يجب أن تستعملأكثرواحد أو . طريقة التوحيد التناسبي
  

 إحدى إستخداميعترف المشارك في مشروع مشترك بحصته في منشأة مسيطر عليها بشكل مشترك ب ٣١
ات في شركات تابعة أو إستثمار أيضاً كان يملك ذاإصيغتي اإلبالغ للتوحيد التناسبي بغض النظر عما 

  .  يصف بياناته المالية على أنها بيانات مالية موحدةإذاما 
  

تحت سيطرة مشتركة في البيانات المالية الموحدة، من الضروري أن منشأة عن حصة في التقرير عند  ٣٢
لشكل الخاص للمشروع المشترك، ة للترتيب وليس البنية أو اقتصاديإليعكس المشارك الجوهر والحقيقة ا

ة المستقبلية من قتصاديإلتحت السيطرة المشتركة، يسيطر المشارك على نصيبه من المنافع االمنشأه ففي 
ة في البيانات المالية قتصاديإلات المشروع، وينعكس الجوهر والحقيقة اإلتزامخالل نصيبه في أصول و

المنشأة ات، ودخل ومصاريف إلتزام في أصول، والموحدة للمشارك عندما يبلغ المشارك عن حصته
  .٣٤الموصوفة في فقرة التناسبي  أحد نموذجي التقرير في التوحيد إستخدامالمشتركة ب

  

 الموحدة للمشارك نصيبه من األصول بيان المركز الماليأن تضم التناسبي يعني تطبيق طريقة التوحيد  ٣٣
 الدخلبيان ضم يات المسؤول عنها بالمشاركة، ولتزامإلالمسيطر عليها بشكل مشترك ونصيبه من ا

 من اإلجراءات كثيراً. تحت السيطرة المشتركةالمنشأة  للمشارك نصيبه من دخل ومصروفات الشامل
ات في المنشأة التابعة، والتي تم ستثمارإلمشابهة إلجراءات توحيد االتناسبي المالئمة لتطبيق التوحيد 
 .٢٧لي  الدوةتحديدها في معيار المحاسب

  

، فيمكن للمشارك ضم نصيبه في كل من التناسبييمكن أن تستخدم نماذج تقرير مختلفة في التوحيد  ٣٤
 بياناتهتحت السيطرة المشتركة مع البنود المشابهة في المنشأة ات، ودخل ومصروفات إلتزامأصول، و

م نصيبه من مخزون على سبيل المثال يمكن أن يض.  كل بند بشكل إفراديأساسالمالية الموحدة على 
الوحدة تحت السيطرة المشتركة مع مخزون المجموعة الموحدة ونصيبه من ممتلكات ومصانع ومعدات 

وكبديل يمكن أن يظهر نصيبه من . تحت السيطرة المشتركة مع نفس البنود للمجموعة المشتركةالمنشأة 
صول الجارية للمجموعة تحت السيطرة المشتركة منفصلة كجزء من األللمنشأة األصول الجارية 

 تحت السيطرة المشتركة المنشأةالموحدة، ويمكن أن يظهر نصيبه من ممتلكات ومصانع ومعدات 
ويؤدي هذان النموذجان من التقرير . مفصولة كجزء من ممتلكات ومصانع ومعدات المجوعة الموحدة

ات، والدخل لتزامإل واعن مبالغ متماثلة لصافي الدخل ولكل صنف رئيسي من األصول،التقرير الى 
  .والمصروفات، ويعتبر كال النموذجين مقبولين ألغراض هذا المعيار

  

ات إلتزامفإن من غير المالئم تقاص أي أصول أو التناسبي مهما كان النموذج المستخدم لتنفيذ التوحيد  ٣٥
 اإذات أو أصول أخرى أو أي دخل أو مصروفات بطرح مصروفات أو دخل آخر، إال إلتزامبطرح 

  .لتزامإلوجد حق قانوني للمقابلة وكان التقاص يمثل التوقعات من حيث تحقق األصل أو سداد ا
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ابتداًء من التاريخ الذي يتوقف فيه عن التناسبي  التوحيد إستخدامار في ستمرإلعلى المشارك عدم ا ٣٦
  .تحت السيطرة المشتركةالمنشأه السيطرة المشتركة على 

  
من التاريخ الذي يتوقف فيه عن المشاركة في السيطرة التناسبي  التوحيد إستخداميتوقف المشارك عن  ٣٧

تحت السيطرة المشتركة ويمكن أن يحدث هذا، على سبيل المثال، عندما يتخلص المشارك المنشأة على 
تحت السيطرة المشتركة بحيث ال تتمكن من المنشأة ه أو عندما توضع قيود خارجية على إستثمارمن 

  .اتحقيق أهدافه
  

  الملكيةوقطريقة حق
  

المالية الموحدة عن ه على المشارك التقرير في بيانات ،٣٠الطريقة البديلة الموصوفة في الفقرة  ٣٨
 . طريقة حق الملكيةإستخدامب. تحت السيطرة المشتركةالمنشأة حصصه في 

 
طريقة  إستخداميعترف المشارك في مشروع مشترك بحصته في منشأة مسيطر عليها بشكل مشترك ب  ٣٩

 يصف بياناته إذاات في شركات تابعة أو ما إستثمار أيضاً كان يملك إذاحقوق الملكية بغض النظر عما 
 .المالية على أنها بيانات مالية موحدة

  
 طريقة إستخدامتحت السيطرة المشتركة بالمنشآت يقوم بعض المشاركين بالتقرير عن حصصهم في   ٤٠

ات في المنشآت ستثمارإلحاسبة عن االم" ٢٨ الدولي ةاسبحق الملكية، كما وصفت في معيار المح
 طريقة حق الملكية أولئك الذين يجادلون بأنه من غير المالئم ضم بنود تحت إستخداميدعم . "الزميلة

السيطرة مع بنود تحت السيطرة المشتركة ومن قبل أولئك الذين يعتقدون أن للمشاركين تأثير هام، وليس 
 طريقة حق إستخدامال يوصي هذا المعيار ب. وحدات تحت السيطرة المشتركةسيطرة مشتركة، في ال

ة لحصة المشارك في قتصاديإل الجوهر والحقيقة اأفضليعكس بشكل التناسبي الملكية ألن التوحيد 
. ة المستقبليةقتصاديإلتحت السيطرة المشتركة، أي السيطرة على نصيب المشارك من المنافع االمنشأه 

 طريقة حق الملكية، كمعالجة بديلة مسموح بها عند التقرير عن إستخدامح هذا المعيار بومع هذا يسم
  .المسيطر عليها بشكل مشتركالمنشآت الحصص في 

  
 طريقة حق الملكية من التاريخ الذي يتوقف فيه عن السيطرة إستخدامعلى المشارك أن يتوقف عن  ٤١

  .طرة المشتركةتحت السيالمنشأه المشتركة أو التأثير الهام على 
  

  والمعالجة البديلة المسموح بهانقطة المرجعية ات لمعالجة ستثناءاإل
  

الدولي إلعداد التقارير بموجب ما ينص عليه المعيار الحصص التالية على المشارك أن يحاسب عن  ٤٢
 . في المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةإعتبر الذي ٥المالية 

  
 على أنها محتفظ بها برسم سابقاًمنشأة المسيطر عليها بشكل مشترك المصنفة  لم تعد الحصة في الإذا ٤٣

 التوحيد التناسبي أو طريقة حقوق إستخدامالبيع تلبي معايير تصنيفها على أنها كذلك، يتم محاسبتها ب
منذ ويتم تعديل البيانات المالية للفترات . الملكية من تاريخ تصنيفها على أنها محتفظ بها برسم البيع

  .  لذلكوفقاًالتصنيف على أنها محتفظ بها برسم البيع 
  
  ]تم إلغائها[ ٤٤

  
عندما ال يعود للمستثمر سيطرة مشتركة على منشأة ما، فيجب عليه أن يحاسب أي إستثمار متبقي  ٤٥

 إبتداًء من ذلك التاريخ، شريطة أن ال تصبح المنشاة السابقة ٣٩وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 
وإبتداًء من التاريخ الذي تصبح فيه . ها بشكل مشترك شركة تابعة أو شركة زميلةالمسيطر علي

المنشاة السابقة المسيطر عليها بشكل مشترك شركة تابعة للمستثمر، يقوم المستثمر بمحاسبة حصته 
ما تم ك" (إندماج األعمال "٣ والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ٢٧وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

وإبتداًء من التاريخ الذي تصبح فيه المنشاة السابقة المسيطر عليها بشكل ). ٢٠٠٨تعديله في عام 
. ٢٨مشترك شركة زميلة للمستثمر، يقوم المستثمر بمحاسبة حصته وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 
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بقاه في المنشاة وعند فقدان السيطرة المشتركة، يقيس المستثمر بالقيمة العادلة أي إستثمار است
   - :ويعترف المستثمر في الربح أو الخسارة بأي فروقات بين. السابقة المسيطر عليها بشكل مشترك

 مستبقى وأي عوائد من التصرف بحصة جزئية من المنشاة المـسيطر            إستثمارالقيمة العادلة ألي      ) أ(
  . عليها بشكل مشترك

  .لمشتركة في تاريخ فقدان السيطرة استثمارالقيمة المسجلة لإل ) ب(
  
 عبارة عن منشاة مسيطر عليها بشكل مشترك ويتم محاسـبته وفقـا لمعيـار               ستثمارعندما ال يعود اإل      أ٤٥

 عبارة عـن منـشاة      ستثمار، تعتبر القيمة العادلة في التاريخ الذي لم يعد فيه اإل          ٣٩المحاسبة الدولي   
 به كأصـل مـالي وفقـا لمعيـار           األولي عترافمسيطر عليها بشكل مشترك هي قيمته العادلة عند اإل        

  . ٣٩المحاسبة الدولي 
  
 في حال فقدان المستثمر للسيطرة المشتركة على منشأة، يقوم المستثمر بمحاسبة كافة المبالغ المعترف بها                 ب٥٤

في بيان الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بتلك المنشأة على نفس األساس المطلوب فـي حـال تـصرف                   
لذلك، إذا تـم إعـادة      . ا بشكل مشترك مباشرة باألصول أو االلتزامات ذات العالقة        المنشأة المسيطر عليه  

تصنيف كسب أو خسارة معترف بهما سابقا في بيان الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخـسارة عنـد                   
التصرف باألصول أو االلتزامات ذات العالقة، يقوم المستثمر بإعادة تصنيف الكسب أو الخـسارة مـن                

عند فقدانه للتـأثير الهـام علـى المنـشأة          ) كتعديل إعادة تصنيف  (الملكية إلى الربح أو الخسارة      حقوق  
فمثال، إذا كان لدى المنشأة المسيطر عليها بشكل مشترك أصـول ماليـة             . المسيطر عليها بشكل مشترك   

دة تصنيف الـربح    متوفرة برسم البيع وفقد المستثمر السيطرة المشتركة على المنشأة، يقوم المستثمر بإعا           
أو الخسارة المعترف بهما سابقا في بيان الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بهذه األصـول فـي الـربح أو           

 حصة ملكية المستثمر في المنشأة المسيطر عليها بشكل مشترك، ولكن مـع             إنخفاضوفي حال   . الخسارة
المستثمر بإعادة تـصنيف المبلـغ       في كونه منشأة مسيطر عليها بشكل مشترك، يقوم          ستثماراستمرار اإل 

  .التناسبي للكسب أو الخسارة المعترف بهما سابقا في بيان الدخل الشامل اآلخر في الربح أو الخسارة
  

   المالية المنفصلة للمشاركالبيانات

فصلة للمشاركين في يتم قيد المحاسبة في المنشآت تحت السيطرة المشتركة في البيانات المالية المن ٤٦
 .٢٧ من معيار المحاسبة الدولي ٤٣-٣٨شتركة بموجب الفقرات مشاريع م

 
  . العامستخدام مالية منفصلة لإلبياناتهذا المعيار ال يفرض وجود  ٤٧
  

  العمليات بين المشارك والمشروع المشترك
  

عتراف بأي جزء من المكسب أو إل للمشروع المشترك، فان اأصوالًعندما يساهم المشارك أو يبيع  ٤٨
حتفاظ باألصول لدى المشروع إلفعندما يتم ا. لعملية يجب أن يعكس جوهر العمليةالخسارة من ا

ن المشارك يجب أن يعترف إالمشترك، وشريطة أن ينقل المشارك المخاطر والمنافع الهامة للملكية، ف
عتراف إل وعلى المشارك ا*.فقط بذلك الجزء من المكسب الذي يعزى الى حصص المشاركين اآلخرين

 في صافي القيمة إنخفاض عن حدوث لغ الخسارة عندما تعطي المساهمة أو البيع إثباتاًبكامل مب
  .المتحققة لألصول الجارية

                                                      
 .للمشاركين في مشروع مشتركنقدية  المساهمات غير ال– الوحدات تحت السيطرة المشتركة ، ١٣ –نظر أيضاً التفسير أ *
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عتراف بنصيبه من ربح إل من مشروع مشترك فيجب عليه عدم اأصوالًعندما يشتري مشارك  ٤٩
عتراف إلوعلى المشارك ا. المشروع المشترك من العملية حتى يعيد بيع األصول الى طرف مستقل

 أن إستثناء بها في األرباح بإعترفبنصيبه من الخسائر الناتجة عن هذه العمليات بنفس الطريقة التي 
  . عندما تمثل تخفيضاً لصافي القيمة القابلة للتحقق لألصول الجاريةالخسائر يعترف بها حاالً

  
مشترك يترتب عليها خسارة  كانت المعاملة المالية بين المشارك والمشروع الإذاألغراض تحديد فيما  ٥٠

 في أحد أصول المشروع يحدد المشارك المبلغ الممكن استعادته من األصل وفق أحكام إنخفاضنتيجة 
 يتم ستخدامإلفي حالة تحديد قيمة األصل قيد ا ."صول قيمة األإنخفاض" ٣٦المحاسبة الدولي معيار 

عتبار أن األصل ال يزال قيد إل األخذ باتحديد المبلغ النقدي الممكن الحصول عليه من ذلك األصل مع
  .ستغناء عنهإلستعمال والمدة الالزمة لإلا

  
  التقرير عن الحصص في المشاريع المشتركة في البيانات المالية للمستثمر

  

اته هذه في إستثمارإن المستثمر في مشروع مشترك الذي ال توجد عليه سيطرة مشتركة يجب إظهار  ٥١
. ٣٩المحاسبة الدولي  لمتطلبات معيار وفقاًات في مشاريع مشتركة إستثمار كبياناته المالية الموحدة

 .٢٨ كان للمستثمر تأثير هام على المشروع المشترك وفق ما يتطلبه المعيار الدولي إذاأما 
  

  مشغلو المشاريع المشتركة
  

سبة  بموجب معيار المحايجب على مشغلي أو مديري المشروع المشترك المحاسبة عن أي رسوم ٥٢
  ."اإليراد" ١٨الدولي 

  

يدفع للمشغلين عادة .  من المشاركين كمشغل أو مدير للمشروع المشتركأكثريمكن أن يعمل واحد أو  ٥٣
  .رسوم إدارة عن هذه الواجبات، وتتم المحاسبة عن هذه الرسوم من قبل المشروع المشترك كمصروف

  

  اإلفصاح
 

 التالية بشكل منفصل عن مبلغ محتملةات الزاملتعلى المشارك اإلفصاح عن المبلغ اإلجمالي لإل ٥٤
  -: الخسارة بعيداًإحتمال األخرى ما لم يكن محتملةات اللتزامإلا

 تكبدها المشارك بخصوص حصته في المشاريع المشتركة ونصيبه في كل محتملةات إلتزامأية   )أ (

  ؛ التي تم تكبدها بشكل مشترك مع المشاركين اآلخرينمحتملةات اللتزاممن اإل

  ؛ وهاب إحتماالً للمشاريع المشتركة نفسها والتي هو ملتزم محتملةات اللتزاميبه من اإلنص  )ب (

ات إلتزام التي تنشأ بسبب كون المشارك مسؤول بشكل طارئ عن محتملةات اللتزامإلتلك ا  )ج (

  .المشاركين اآلخرين في المشروع المشترك
  

ة بخصوص حصصه في المشاريع ات التاليرتباطإلعلى المشارك اإلفصاح عن المبلغ اإلجمالي ل ٥٥
  -:ات األخرىرتباطإلالمشتركة بشكل منفصل عن ا
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ات رأسمالية للمشارك بخصوص حصصه في المشاريع المشتركة ونصيبه في إرتباطأية   )أ (

  ؛ وات المالية التي تم تكبدها بشكل مشترك مع مشاركين آخرينرتباطإلا

  .نفسهاات الرأسمالية للمشروعات المشتركة رتباطإلنصيبه من ا  )ب (
  

على المشارك أن يفصح عن قائمة وأوصاف حصصه في المشاريع المشتركة الهامة ونسبة الملكية  ٥٦

يجب على المشارك الذي يقدم تقرير حصصه في المنشآت . في المنشآت تحت السيطرة المشتركة

 تخدامإسفرادية في التوحيد التناسبي أو بإل البنود اأساس نموذج التقرير على إستخدامالمشتركة ب

جمالية لكل من األصول المتداولة، واألصول طويلة األجل، إلطريقة حق الملكية اإلفصاح عن المبالغ ا

ات طويلة األجل، والدخل والمصروفات العائدة لحصصه في المشاريع لتزامإلات الجارية، والتزامإلوا

  .المشتركة
  

  .المنشأة تحت السيطرة المشتركة لإلعتراف بحصته في طريقة المستخدمةاإلفصاح عن على المشارك  ٥٧
  

  النفاذتاريخ 
  

طبق هذا المعيار المحاسبي الدولي على البيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ على المنشأة أن ت ٥٨
 قامت المنشأة إذاأما .  ويشجع التطبيق المبكر لهذا المعيار. أو بعد ذلك التاريخ٢٠٠٥ يناير ١في 

  .، يجب عليها اإلفصاح عن هذه الحقيقة٢٠٠٥ يناير ١ الفترة بتطبيق هذا المعيار قبل
  
. أ٤٥ وأضاف الفقرة    ٤٦ و ٤٥الفقرات  ) ٢٠٠٨كما تم تنقيحه في عام       (٢٧ عّدل معيار المحاسبة الدولي        أ٥٨

.  أو بعد ذلك   ٢٠٠٩ يوليو ١ويجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في             
لفتـرة سـابقة،    ) ٢٠٠٨كما تم تعديله في عـام        (٢٧مت المنشأة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي       وإذا قا 

  .فينبغي تطبيق التعديالت على تلك الفترة السابقة
  

  )٢٠٠٠المعدل في  (٣١سحب معيار المحاسبة الدولي 
  

مشاريع تقارير المالية عن الحصص في الال " ٣١حل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي  ٥٩
  ).٢٠٠٠المعدل في  ("المشتركة
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  الملحق

  التعديالت على البيانات األخرى
 

.  أو بعد ذلك التـاريخ   ٢٠٠٥يناير ١يتم تطبيق التعديالت الواردة في هذا الملحق للفترات السنوية التي تبدأ في             

  .  الفترة المبكرةوإذا قامت المنشأة بتطبيق هذا المعيار لفترة مبكرة، يتم تطبيق هذه التعديالت لتلك

*****  
 

 فـي البيانـات ذات الـصلة        ٢٠٠٣ لقد تم دمج التعديالت الواردة في هذا الملحق عند تنقيح هذا المعيار عام              

  .المنشورة في هذا الكتاب
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   ٣١ المجلس على معيار المحاسبة الدولي مصادقة
 

من قبـل أعـضاء     " اريع المشتركة الحصص في المش  "  ٣١ معيار المحاسبة الدولي     إصدارتمت الموافقة على    

  .مجلس معايير المحاسبة الدولية البالغ عددهم أربعة عشر وهم
 

  سير ديفيد تويدي                 الرئيس

  ثوماس إي جونز                 نائب الرئيس

  ماري إي بارث

  جورج برونز-هانز

  أنتوني تي كوب

  روبرت بي جارنيت

  جيلبرت جيالرد

  غجيمس جيه ليسنرين

  وارن جيه ماكريجور

  باتريشيا إل أومالي

  هاري كيه شميد

  جون تي سميث

  جيوفري وايتينغتون

  تاتسومي يامادا
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  حولات ستنتاجاإل أساس
  ةالحصص في المشاريع المشترك ٣١معيار المحاسبة الدولي 

  

  . منهجزءاً، ولكنه ليس ٣١ات هذا معيار المحاسبة الدولي ستنتاجيرافق أساس اإل
  

  المقدمة
 

ات مجلس معايير المحاسبة الدوليـة فـي التوصـل إلـى            إعتبارات هذا   ستنتاجيلخص أساس اإل     ١ إستنتاج
إعداد التقارير المالية حول الحـصص فـي         " ٣١ه حول تنقيح معيار المحاسبة الدولي       اتإستنتاج

وقد أولى مختلف أعضاء المجلس أهميـة أكبـر لـبعض           . ٢٠٠٣في العام   " المشاريع المشتركة 
 .العوامل دون غيرها

ية، أنه سوف   ، كجزء من جدول أعماله المبدئي حول المشاريع الفن        ٢٠٠١ يوليوأعلن المجلس في       ٢ إستنتاج
البيانـات  " ٢٧يقوم بتنفيذ مشروع لتحسين عدد من المعايير، بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي              

محاسبة " ٢٨ومعيار المحاسبة الدولي    " ات في الشركات التابعة   ستثمارالمالية الموحدة ومحاسبة اإل   
 التـي   اتنتقـاد واإلت  وتم تنفيذ المشروع في ضوء التساؤال     . "ات في الشركات الزميلة   ستثماراإل

أثيرت حول المعايير من قبل منظمي أسواق األوراق المالية والمحاسبين والمهنيـين واألطـراف              
وتمثلت أهداف مشروع التحسينات في تقليل أو إلغاء البدائل والنصوص غيـر            . المهتمة األخرى 

والقيـام بتحـسينات    الالزمة والتناقضات الواردة في المعايير والتطرق إلى بعض قضايا المقاربة           
 ٢٧معيار المحاسبة الـدولي   ها للنسخ المنقحة من     إقتراحوبسبب التغييرات التي كان سيتم      . أخرى

ات في  ستثماراإلالمحاسبة عن   " ٢٨ ومعيار المحاسبة الدولي     " المالية الموحدة والمنفصلة   البيانات"
 المهمـة علـى معيـار       رتبةالمت بعض التعديالت     إجراء أيضاً المجلس   إقترح،  "الشركات الزميلة 
 ."الحصص في المشاريع المشتركة"  ٣١المحاسبة الدولي 

نص  يوبما أن نية المجلس لم تكن إعادة دراسة المنهج األساسي لمحاسبة المشاريع المشتركة الذ                ٣ إستنتاج
عكس فقط تلك التغييرات المرتبطة بقراراته في مـشروع         ين  أ و ٣١ معيار المحاسبة الدولي     عليه
، فـإن   ٢٨ ومعيار المحاسبة الدولي     ٢٧وخاصة فيما يتعلق بمعيار المحاسبة الدولي       ، لتحسيناتا

 التي لـم يقـم   ٣١ المتطلبات الواردة في معيار المحاسبة الدولي   يناقشات هذا ال    ستنتاجأساس اإل 
من ولكن وبسبب حجم التعديالت على المعيار، يعتقد المجلس أنه سيكون           . المجلس بإعادة دراستها  

ـ        ٣١المفيد للمستخدمين إصدار معيار المحاسبة الدولي         مـسبقاً ها  د مع المعايير التـي تـم تحدي
 . للمراجعة كجزء من مشروع التحسينات

ات في المشاريع المشتركة التي تحتفظ بهـا مؤسـسات رأس           ستثماراإل:  النطاق اتإستثناء
   والمنشآت المشابهة ،ن المشترك، ووحدات اإلئتماستثمارالمال الُمخاطر، وصناديق اإل

 

ات مـن قبـل مؤسـسات رأس المـال     ستثمارمحاسبة اإل تتطرق إلى   ليس هناك متطلبات محددة        ٤ إستنتاج

ونتيجة لـذلك،   .  والمنشآت المشابهة  ، المشترك، ووحدات اإلئتمان   ستثمارالُمخاطر، وصناديق اإل  

تأثير هام على الجهة المـستثمر    واعتمادا على ما إذا كان للمنشأة سيطرة، أو سيطرة مشتركة، أو            

   -:حد المعايير التاليةأ يتم تطبيقها، ب

 ،" المالية الموحدة والمنفصلةالبيانات" ٢٧معيار المحاسبة الدولي   )أ (

 أو، " الزميلالمنشآتات في ستثماراإلالمحاسبة عن "  ٢٨معيار المحاسبة الدولي   )ب (

 ."ة في المشاريع المشتركالحصص" ٣١معيار المحاسبة الدولي   )ج (
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درس المجلس ما إذا كان يوجد منهج آخر مناسب لهؤالء المستثمرين عندما ال يملكون الـسيطرة                   ٥ إستنتاج
وأشار المجلس إلـى أن     .  على الجهات المستثمر بها     هاماً ولكن يملكون سيطرة مشتركة أو تأثيراً     

ظ بها مؤسـسات رأس     ات التي تحتف  ستثمار التوحيد التناسبي أو طريقة حقوق الملكية لإل       إستخدام
، والمنشآت المشابهة يقدم عـادة      ووحدات اإلئتمان  المشترك،   ستثمارالمال الُمخاطر، وصناديق اإل   

معلومات ليست ذات صلة بإدارتها ومستثمريها وان مقياس القيمة العادلة يقدم معلومـات أكثـر               
، أكد  ٢٧بة الدولي   ات في معيار المحاس   ستنتاجوكما لوحظ في أساس اإل    . مالئمة في هذه الظروف   

.  الشركة التابعة من التوحيد على أساس طبيعة المنـشأة المـسيطرة           إستثناءالمجلس أنه ال ينبغي     
فالتوحيد مبني على أساس قدرة الشركة األم على ممارسة السيطرة على الجهة المستثمر بهـا وال                

ي منشأة تسيطر عليها لفتـرة       معين ف  إستثمارينبغي أن تتأثر بما إذا كانت اإلدارة تنوي اإلحتفاظ ب         
ات التي تخضع لسيطرة منشآت ذات حقوق ملكية        ستثمار المجلس أنه بالنسبة لإل    إستنتجو. قصيرة

خاصة، يمكن تلبية حاجات المستخدمين من المعلومات بأفضل ما يمكن من خالل البيانات المالية              
طاق العمليات الخاصة بالمنـشآت  ات، وبالتالي يتم الكشف عن ن ستثمارالتي يتم فيها توحيد تلك اإل     

  . التي تسيطر عليها

قرر المجلس، إضافة إلى ذلك، انه قد يكون هناك تغييرات متكررة في مستوى الملكية في هـذه                    ٦ إستنتاج
ات وأن البيانات المالية تكون أقل فائدة إذا كان هناك تغييرات متكـررة فـي طريقـة                 ستثماراإل

 . ستثمارمحاسبة اإل
  

    ٣٩ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاًالقيمة العادلة القياس ب
  

ات التي تحتفظ بها مؤسـسات رأس المـال         ستثمار اإل إستثناء لذلك، أنه ينبغي     تبعاًقرر المجلس،      ٧ إستنتاج
، والمنشآت المشابهة بمـا فـي ذلـك         ووحدات اإلئتمان  المشترك،   ستثمارالُمخاطر، وصناديق اإل  

 عندما يتم قياسـها     ٣١ات من نطاق معيار المحاسبة الدولي       ستثماراإلصناديق التأمين المرتبطة ب   
ويـدرك  ". اإلعتراف والقياس : األدوات المالية  " ٣٩ لمعيار المحاسبة الدولي     وفقاًبالقيمة العادلة   

المجلس أن معلومات القيمة العادلة تكون في العادة متاحة بسهولة ألن مقياس القيمة العادلة هـي                
ات في المنشآت التي تكون في المراحـل        ستثمارفي هذه الصناعات بما في ذلك لإل      ممارسة ثابتة   

  . المبكرة من تطورها أو المنشآت غير المسجلة في البورصة
  

  معاملة التغييرات في القيمة العادلة
  

 سـتثمار  مؤسسات رأس المال الُمخـاطر، وصـناديق اإل        إستثناءقرر المجلس أنه إذا كان ينبغي          ٨ إستنتاج
، ينبغي أن   ٣١المشترك، ووحدات اإلئتمان، والمنشآت المشابهة من نطاق معيار المحاسبة الدولي           

يحدث ذلك فقط عندما تعترف بالتغييرات في القيمة العادلة الخاصة بحصـصها فـي المـشاريع                
وهذا من أجـل    . المشتركة في حساب الربح أو الخسارة في الفترة التي تحدث فيها تلك التغييرات            

ات في الشركات التابعة أو الشركات الزميلة التي ال يتم توحيدها أو            ستثماريق نفس المعاملة لإل   تحق
 طريقة حقوق الملكية ألن القصد من السيطرة أو التأثير الهام هـو أن يكـون                إستخداممحاسبتها ب 

 يتعلـق   وفيمـا .  ومحاسبة المنشأة اإلقتصادية   ستثمارويميز منهج المجلس بين محاسبة اإل     . مؤقتاً
ات، سـتثمار بالمحاسبة األولى، قرر المجلس أنه ينبغي أن يكون هناك انسجام في معاملة جميع اإل       

  . اتستثماربما في ذلك التغييرات في القيمة العادلة لهذه اإل
  

، فإنهـا ال  ٣٩ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاًات ستثمارأشار المجلس إلى أنه إذا تم تصنيف هذه اإل           ٩ إستنتاج
ات المصنفة على أنها محتفظ بها للمتاجرة ألن مؤسسات رأس المال           ستثمارتلبي دائما تعريف اإل   
، يـتم   ٣٩ لمعيار المحاسبة الـدولي      ووفقاً.  سنوات ٥-٣ معين لمدة    إستثمارالُمخاطر قد تحتفظ ب   

 عند  ارستثمت المنشاة أن تحدد اإل    إختارإال إذا   ( على أنه متوفر برسم البيع       ستثمارتصنيف هذا اإل  
إن تصنيف معيار التـوفر برسـم       ). اإلعتراف األولي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة        
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ومن أجل  . البيع ال ينتج عنه اإلعتراف بالتغييرات في القيمة العادلة في حساب الربح أو الخسارة             
 أو طريقـة حقـوق      تحقيق أثر معين على الدخل مشابه لذلك الناتج عن تطبيق التوحيد التناسـبي            

ات المحتفظ بها من قبل مؤسسات رأس المال الُمخاطر،         ستثمارالملكية، قرر المجلس أن يعفي اإل     
 المشترك، ووحدات اإلئتمان، والمنشآت المشابهة من هذا المعيار فقط عنـدما         ستثماروصناديق اإل 

حديد أو ألنها تلبي تعريف     إما من خالل الت   (يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة          
 ). ٣٩في معيار المحاسبة الدولي " محتفظ به للمتاجرة"

 
 "الممارسات الصناعية الثابتة"اإلشارة إلى 

  

 النطـاق   إسـتثناء  تحديـد تـوفر      ٢٨ت مسودة العرض الخاصة بمعيار المحاسبة الدولي        إقترح  ١٠إستنتاج
وأشار بعض المجـاوبين إلـى أن تطـور         . ةبالحاالت التي توجد فيها الممارسة الصناعية الثابت      

ات بالقيمة العادلة كان سيتم عرقلته في الـصناعات         ستثمارالممارسة الصناعية لقياس مثل هذه اإل     
وأكد المجلـس أن    .  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     مسبقاًالموجودة في البلدان التي طبقت      

في مسودة العـرض كـان التأكيـد علـى أن           " الثابتة"الهدف الرئيسي من اإلشارة إلى الممارسة       
 . مسبقاًات التي تكون فيها القيمة العادلة متوفرة ستثمار على تلك اإلعموماً ينطبق ستثناءاإل

 
 ينبغي أن يستند فقط     ٣١ من نطاق معيار المحاسبة الدولي       ستثناءلذلك قرر المجلس أن إتاحة اإل        ١١إستنتاج

ويدرك المجلس أن قياس    ". الثابتة"وأن يتم إلغاء اإلشارة إلى الممارسات       إلى طبيعة أنشطة المنشأة     

 . في هذه الصناعات" ثابتة"ات بالقيمة العادلة هي ممارسة ستثمارهذه اإل
 

 "مؤسسات رأس المال الُمخاطر"تعريف 
  

التـي  " بهةمؤسسات رأس المال الُمخاطر والمنشآت المشا     "قرر المجلس أن ال يسهب في تعريف           ١٢إستنتاج

 عن اإلعتراف بالصعوبات في الوصول      وبعيداً. ٣١ها من نطاق معيار المحاسبة الدولي       إستثنائتم  

، لم يرغب المجلس وعلى نحو غير مقصود أن يجعل من الصعب            إلى تعريف قابل للتطبيق عالمياً    

أن اإلشارة وعلى كل حال، قرر المجلس توضيح      . ات بالقيمة العادلة  ستثمارعلى المنشآت قياس اإل   

  . ستثمار النطاق تشمل صناديق التأمين المرتبطة باإلإستثناءفي " المنشآت المشابهة"إلى 
 

  تطبيق التوحيد التناسبي أو طريقة حقوق الملكية
 

  السيطرة المشتركة المؤقتة

عنـدما    درس المجلس مسألة إلغاء اإلعفاء من تطبيق التوحيد التناسبي أو طريقة حقوق الملكيـة                 ١٣إستنتاج
وقـرر المجلـس أن     . يكون القصد من السيطرة المشتركة في المشروع المشترك أن تكون مؤقتة          

 االحتفاظوقرر  . يدرس هذا الموضوع كجزء من معيار شامل يتناول عمليات التصرف باألصول          
باإلعفاء من تطبيق التوحيد التناسبي أو طريقة حقوق الملكية عندما يكون هناك دليل على أنه يتم                

ن اإلدارة تبحـث    أ و  شهراً ١٢شراء حصة معينة في المشروع المشترك بنية التصرف بها خالل           
التصرف باألصول غير المتداولة وعرض العمليات       " ٤تقترح مسودة العرض    . بجد عن مشتري  

الخاصة بالمجلس قياس وعرض األصول المحتفظ بها برسم البيع بطريقة منسجمة بغض      " المتوقفة
 كان محتفظ بها من قبل مستثمر في شركة زميلة، أو مشروع مشترك، أو شـركة                النظر عما إذا  

 * .تابعة

                                                 
األصول غير المتداولة المعدة برسم البيع والعمليات "  ٥دولي إلعداد التقارير المالية ، أصدر المجلس المعيار ال٢٠٠٤في مارس    *

وأزال هذا المعيار إستثناءات النطاق واآلن يلغي اإلستثناءات من تطبيق طريقة حقوق الملكية عندما يقصد من  التأثير . "المتوقفة
 . لمزيد من المناقشة٥اج في معيار التقرير أنظر أساس اإلستنت. الهام على شركة زميلة أن يكون مؤقتاً
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القيود الصارمة طويلة األجل التي تضعف من القدرة على نقل األموال إلـى             
  المستثمر 

قرر المجلس إلغاء اإلعفاء من تطبيق التوحيد التناسبي أو طريقة حقوق الملكية بالنـسبة لحـصة                  ١٤إستنتاج
قدرة   عندما أضعفت القيود الصارمة طويلة األجل من        في مشروع مشترك تم تطبيقها سابقاً      معينة

وقد قام بـذلك ألن مثـل   . المشروع المشترك على نقل األموال إلى المشارك في مشروع مشترك  
هذه الظروف قد ال تعيق السيطرة المشتركة للمشارك في مـشروع مـشترك علـى المـشروع                 

 أنه ينبغي على المستثمر، عند تقييم قدرتـه علـى ممارسـة الـسيطرة               وقرر المجلس . المشترك
وال تعيـق   . المشتركة على منشأة معينة، دراسة القيود على نقل األموال من المنشأة إلى المستثمر            

  .هذه القيود، بحد ذاتها، وجود السيطرة المشتركة

  حسابات نهايات السنة غير المتطابقة 
 الخاصـة   تقـارير  بين تـواريخ ال    إختالف تحديد أي    ٢٠٠٢ مايوعرض لشهر   ت مسودة ال  إقترح  ١٥إستنتاج

بالمشارك في المشروع المشترك والمشروع المشترك عند تطبيق التوحيد التناسـبي أو طريقـة              
ويعتقد بعض المجاوبون على مسودة العرض تلك أنه من غيـر           . حقوق الملكية بمدة ثالثة أشهر    

 مشترك أن يعد بياناته المالية في نفس التاريخ عندما يكـون            الممكن بالنسبة للمشارك في مشروع    
الفرق في تاريخ البيانات المالية الخاصة بكل من المشارك والمشروع المشترك يختلف بما يزيـد               

وأشار المجلس إلى أن تحديد مدة ثالثة أشـهر هـو أمـر ُمطَبـق فـي عـدة                   . عن ثالثة أشهر  
د فترة أطول، مثل سـتة أشـهر، قـد يـؤدي إلـى              ات وكان قد أبدى قلقه من أن تحدي       إختصاص

  . لذلك، قرر اإلبقاء على مدة الثالث أشهر. اإلعتراف بمعلومات غير ذات قيمة

  *فقدان السيطرة المشتركة على المنشأة المسيطر عليها بشكل مشترك

فقدان الـسيطرة    للمجلس، الحظ المجلس أن      التابع األعمال   إندماجفي المرحلة الثانية من مشروع       ١٦ إستنتاج
على الجهة المستثمر فيها وفقدان السيطرة المشتركة على الجهة المـستثمر فيهـا همـا حـدثان                 

ويمثل فقدان السيطرة المشتركة    . قتصاديان متشابهان؛ وبالتالي يجب محاسبتهما بصورة متشابهة      إ
حول فقدان السيطرة   واستنتج المجلس أن إرشادات المحاسبة      . ستثمار يغير طبيعة اإل    اقتصادياً حدثاً

على الشركة التابعة يجب أن يمتد إلى األحداث أو المعامالت أو التغيرات األخرى في الظـروف                
وبالتـالي، عنـدما يفقـد      . التي فقد فيها المستثمر السيطرة المشتركة على الجهة المستثمر فيهـا          

 المستبقى بالقيمة   ستثمارالمستثمر السيطرة المشتركة على الجهة المستثمر فيها، يقيس المستثمر اإل         
 بأي فروقات بين القيمة المسجلة للمنشاة المسيطر عليها بشكل مشترك عند            عترافويتم اإل . العادلة

والقيمة العادلة ألي حصة مـستبقاة فـي        ) إن وجدت (فقدان السيطرة المشتركة وعوائد التصرف      
 . الربح أو الخسارة

                                                 
" البيانات لمالية الموحدة والمنفصلة "٢٧نتيجة للتعديالت على معيار المحاسبة الدولي " ١٦ إستنتاج"تم إضافة هذا العنوان والفقرة   *

 . ٢٠٠٨والتي تمت كجزء من المرحلة الثانية من مشروع إندماج األعمال في عام 
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   ٣٢معيار المحاسبة الدولي 
  

  العرض: األدوات المالية
    

 حتى تاريخ إصدارهاتتضمن هذه النسخة التعديالت الناشئة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التي تم 
  .٢٠٠٨ يناير ١٧

  
يير المحاسبة من قبل لجنة معا" اإلفصاح والعرض: األدوات المالية "٣٢تم إصدار معيار المحاسبة الدولي 

  .٢٠٠٠ و١٩٩٨وقد ُأجريت تعديالت محدودة في عامي . ١٩٩٥الدولية في يونيو 
  

، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية بأن يستمر العمل بكافة المعايير والتفسيرات الصادرة ٢٠٠١وفي إبريل 
  . وحتى يتم تعديلها أو سحبها/ بموجب الدساتير السابقة ما لم

  
  .تعديله بعد ٣٢، أصدر المجلس معيار المحاسبة الدولي ٢٠٠٣وفي ديسمبر 

 
المعايير الدولية إلعداد  والوثائق المرفقة به من خالل ٣٢ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي 

  -: التاليةالتقارير المالية
    )٢٠٠٤ فبراير الصادر في(" الدفع على أساس األسهم" ٢المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •

      )٢٠٠٤الصادر في مارس " ( األعمالإندماج"  ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •

   )٢٠٠٤الصادر في مارس  (" التأمينعقود "٤المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •

" اطر سعر الفائـدة   محاسبة القيمة العادلة للتحوط المحفظي لمخ      " ٣٩التعديل على معيار المحاسبة الدولي       •
 )٢٠٠٤الصادر في مارس (

 )٢٠٠٥الصادر في يونيو " (خيار القيمة العادلة " ٣٩التعديل على معيار المحاسبة الدولي  •

  )٢٠٠٥س الصادر في أغسط ("اإلفصاحات: األدوات المالية" ٧المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية •

العقـود الماليـة    " ٤يار الدولي إلعداد التقـارير الماليـة         والمع ٣٩التعديل على معيار المحاسبة الدولي       •
 )٢٠٠٥الصادر في أغسطس  ("المضمونة

    )٢٠٠٧كما هو معدل في سبتمبر " (ض البيانات المـاليـةرعـ "١ الدولي المحاسبة معيار •

  )٢٠٠٨كما هو معدل في يناير " (إندماج األعمال"  ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •

  )٢٠٠٨كما هو معدل في يناير  ( "والمنفصلة المالية الموحدة البيانات "٢٧  الدولي المحاسبة ارمعي •
  

، عدل عنوان معيار المحاسبة ٧ونتيجة للتعديالت التي جرت من خالل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  :٣٢ية لمعيار المحاسبة الدولي وتشير التفسيرات التال. "العرض: األدوات المالية" ليصبح ٣٢الدولي 

        
  -:٣٢تعلق بالمعيار المحاسبي الدولي ت للجنة  التاليةتفسيراتال
 ١٩٩٨الـصادر فـي ديـسمبر     ("الخـاص  ذات الغرض للمنشآت –توحيد البيانات المالية    " ١٢التفسير   •

  )والتعديالت الالحقة

هم األعضاء في المنـشآت التعاونيـة واألدوات        أس"  ٢معايير الدولية إلعداد التقارير المالية    التفسير لجنة    •
   )٢٠٠٤الصادر في نوفمبر  ("المماثلة

-٢المعيار الـدولي إلعـداد التقـارير الماليـة          " ١١ تفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية       •
        )٢٠٠٦الصادر في نوفمبر  ("معامالت المجموعة وأسهم الخزينة

 الصادر في نوفمبر   (" ترتيبات إمتياز تقديم الخدمات   " ١٢ة إلعداد التقارير المالية   تفسير لجنة معايير الدولي    •
        ). والتعديالت الالحقة٢٠٠٦
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  المحتويات
  الفقرات

  ٢٠-١دمةمق                   المقدمة

  ٣٢معيار المحاسبة الدولي
  العرض: الماليةاألدوات 
  ٣ - ٢               الهدف

  ١٠ -  ٤                                                           النطاق

  ١٤-١١                      تعريفات
  ٥٠- ١٥                                                                            العرض

              ٢٧ - ١٥                                                       ات وحقوق المالكينلتزاماإل
 ٢٠-١٧                       تعاقدي لتوريد النقد أو أي أصول مالية أخرىإلتزاميوجد ال 

  ٢٤-٢١                                         تسوية أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة
  ٢٥                                                               أحكام التسوية الطارئة

  ٢٧- ٢٦                                                                     خيارات التسوية
  ٣٢-٢٨                    المركبة الماليةاألدوات

   ٣٤-٣٣                     أسهم الخزينة
  ٤١-٣٥                                              وأرباح األسهم، والخسائر والمكاسبالفوائد 
  ٥٠-٤٢                  ماليإلتزامأصل مالي وبين  تقاص

  ب٩٧-٩٦                     تاريخ النفاذ
  ١٠٠-٩٨                                                                       سحب بيانات أخرى

  التطبيقات اإلرشادية: ملحق
 ٢٤-  ٣  تطبيق  تعاريف

    ١٢-  ٣  طبيقت  ات المالية لتزاماألصول المالية واإل
  ١٤- ١٣تطبيق    أدوات حقوق الملكية 

  ١٩- ١٥  تطبيق  األدوات المالية المشتقة
  ٢٣- ٢٠  تطبيق   غير مالية أدواتعقود بيع أو شراء 

  ٣٩- ٢٥  تطبيق  العرض
 ٢٩-٢٥                                                          تطبيق ات وحقوق الملكيةلتزاماإل 

  ٢٦ -٢٥  تطبيق  تعاقدي لتوريد النقد أو أي أصول مالية أخرى                   امإلتزال يوجد 
  ٢٧                                تطبيقأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأةفي تسوية ال 

  ٢٨  أحكام التسوية الطارئة                                                          تطبيق
  ٢٩                                               تطبيقعاملة في البيانات المالية الموحدةالم

  ٣٥- ٣٠  تطبيق  األدوات المالية المركبة
  ٣٦  تطبيق  أسهم الخزينة 
  ٣٧  تطبيق  واألرباح ،روالخسائ وأرباح األسهم الفائدة 
  ٣٩- ٣٨  تطبيق   ماليلتزاماإلمالي والصل األمقاصة  

    ٣٢المجلس على معيار المحاسبة الدولي مصادقة 
  اتأساس اإلستنتاج
  اآلراء المعارضة
  أمثلة توضيحية
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تتساوى جميـع   .  والملحق ١٠٠-١ مبين في الفقرة     "العرض: األدوات المالية " ٣٢إن معيار المحاسبة الدولي     

دولية عنـدما تبناهـا مجلـس       الفقرات في التأثير ولكنها تأخذ شكل المعايير الخاص بلجنة معايير المحاسبة ال           

 المعـايير   إلىمقدمة  " في سياق الهدف منه      ٣٢يجب أن يقرأ معيار المحاسبة الدولي       . معايير المحاسبة الدولية  

 ٨معيـار المحاسـبة الـدولي       . "إطار تحضير البيانات المالية وعرضـها     "و  " الدولية إلعداد التقارير المالية   

 وتطبيـق الـسياسات     ختيارإل أساساً يقدم" واألخطاءلتقديرات المحاسبية    التغيرات في ا   ،السياسات المحاسبية "

  .المحاسبية في غياب اإلرشاد الواضح
  

 



   ٣٢ي معيار المحاسبة الدول

١٥١٨   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

  المقدمة
  

   ٣٢أسباب تنقيح معيار المحاسبة الدولي 
  

 محل معيار المحاسبة *"اإلفصاح والعرض: األدوات المالية" ٣٢ معيار المحاسبة الدولي يحل   ١مقدمة 

، وينبغي تطبيقه للفترات )٢٠٠٠المنقح في عام (" اإلفصاح والعرض: دوات الماليةاأل" ٣٢الدولي 

 أيضاًويحل المعيار . ويسمح بالتطبيق المسبق لذلك. ٢٠٠٥ يناير ١السنوية التي تبدأ في أو بعد 

  - :محل مسودة التفسير والتفسيرات التالية

 ؛"ارئة أحكام التسوية الط–تصنيف األدوات المالية  " ٥التفسير  •

أسهم ( أدوات حقوق الملكية التي تم إعادة شراؤها – المال المساهم رأس" ١٦التفسير  •
 ؛")الخزينة

 ؛ و"تكاليف معاملة حقوق الملكية " ١٧التفسير  •

 ." األدوات والحقوق القابلة للتسديد من قبل المالك–األدوات المالية " ٣٤مسودة التفسير  •
 

 المنقح كجزء من مشروعه ٣٢بة الدولية بصياغة معيار المحاسبة الدولي   قام مجلس معايير المحاس٢مقدمة 

األدوات " ٣٩ ومعيار المحاسبة الدولي ٣٢المتعلق بإدخال التحسينات على معيار المحاسبة الدولي
وكان هدف المشروع الحد من التعقيد من خالل التوضيح وإضافة . " والقياسعترافاإل: المالية

 الدائمة تاقضات الداخلية وإدراجها في عناصر المعايير لتفسيرات لجنة التفسيرااإلرشاد، إزالة التن

  .  المنشور من قبل لجنة إرشادات التطبيق٣٩وفي دليل التطبيق لمعيار المحاسبة الدولي 
 

 هدف المجلس الرئيسي كان تنقيحاً محدوداً لتوفير فإن، ٣٢وبالنسبة لمعيار المحاسبة الدولي    ٣مقدمة 

 عتراف مثل قياس عناصر أداة مالية مركبة عند اإل–دات إضافية حول المواضيع المختارة إرشا

 وتحديد جميع اإلفصاحات المتعلقة –األولي، وتصنيف المشتقات بناءاً على األسهم الخاصة بالمنشأة 

 ولم يقم المجلس بإعادة دراسة المنهج األساسي للعرض .†واحدباألدوات المالية في معيار 

  . ٣٢فصاح عن األدوات المالية المتضمن في معيار المحاسبة الدولي واإل
  

  التغييرات األساسية 
  

  .  مذكورة الحقا٣٢ًالتغييرات األساسية عن النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي   ٤مقدمة 
  

  نطاق ال
  

 .٣٩عيار المحاسبة الدولي ، نطاق ممالئماً، حيثما كان ٣٢يطابق نطاق معيار المحاسبة الدولي    ٥مقدمة 
  

                                                      
 عدل مجلس معايير ٢٠٠٥، وفي أغسطس ٢٠٠٣ كما هو معدل في ديسمبر ٣٢ إلى معيار المحاسبة الدولي تشير هذه المقدمة *

 بتغيير موقع جميع اإلفصاحات المتعلقة بالبيانات المالية إلى المعيار الدولي إلعداد ٣٢المحاسبة الدولية معيار المحاسبة الدولي 
  .اإلفصاحات: األدوات المالية ٧التقارير المالية 

 

 قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتغيير موقع جميع اإلفصاحات المتعلقة باألدوات المالية إلى المعيار ٢٠٠٥في أغسطس  †
  .اإلفصاحات: األدوات المالية ٧الدولي إلعداد التقارير المالية 
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  المبدأ
  

 أو حقوق مالياً اًإلتزام، عندما تحدد المنشأة المصدرة إذا ما كانت األداة المالية تعتبر إختصارب  ٦مقدمة 
  ).ب(و) أ(ملكية، تعتبر األداة أداة حقوق ملكية إذا، وفقط إذا، تحقق الشرطان 

 -: تعاقديإلتزامال تشتمل األداة على   )أ (

  أو؛لنقد أو أصل مالي آخر لمنشأة أخرىلتوريد ا )١(

ات المالية مع منشأة أخرى بموجب شروط قد تكون لتزاملتبادل األصول المالية أو اإل )٢(
 . في غير صالح المنشأة المصدرة

إذا كان من الممكن أو سوف يتم تسوية األداة في أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة   )ب (
  -: تكونفإنهاالمصدرة، 

 تعاقدي للمنشأة المصدرة بتوريد عدداً متغيراً من إلتزامقة ال تشتمل على غير مشت )١(
  أو ؛أدوات حقوق ملكيتها الخاصة

مشتقة سيتم تسويتها من قبل المنشأة المصدرة بمبادلة مبلغ محدد من النقد أو أصل مالي  )٢(
 أدوات فإنولهذا الغرض، . آخر مقابل عدد ثابت من أدوات حقوق ملكيتها الخاصة

حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة المصدرة ال تشتمل على أدوات تكون هي بحد ذاتها 
 . أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة المصدرة في المستقبلإستالمعقوداً لتوريد أو 

 
 أو بأصل مالي نقداً بشراء أسهمها الخاصة إلتزام ذلك، إذا كان لدى المنشأة المصدرة إلى  إضافة ٧مقدمة 

  . بالمبلغ الذي تكون المنشأة المصدرة ملزمةً بدفعهاًإلتزام هناك فإنآخر، 
  

 المالي ووصف أداة حقوق الملكية بشكل متسق مع هذا لتزام  تم تعديل تعريفات األصل المالي واإل٨مقدمة 
 . المبدأ

  

  تصنيف العقود التي تم تسويتها في أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة
  

تم توضيح تصنيف العقود المشتقة وغير المشتقة المصنفة حسب، أو تم تسويتها في، أدوات حقوق   ٩مقدمة 
وعلى وجه التحديد، . أعاله" ٦مقدمة "الملكية الخاصة بالمنشأة بشكل متسق مع المبدأ في الفقرة 

ريد عدد  أو توستالمفي العقد إل" كعملة" عندما تستخدم المنشأة أدوات حقوق الملكية الخاصة بها 
 مبنياً على التغييرات في المتغيرات مبلغاً أو ثابتاً مبلغاًمتغير من األسهم والتي تساوي قيمتها 

 .مالياً اًإلتزام أو أصالً، فال يعتبر العقد أداة حقوق ملكية، ولكن )مثل سعر السلعة(األساسية 
  

  األدوات المطروحة للتداول
  

 األدوات" ٣٤ في مسودة التفسير سابقاً اإلرشادات المقترحة ٣٢يشمل معيار المحاسبة الدولي   ١٠مقدمة
ونتيجة لذلك، تعتبر األدوات المالية . " األدوات أو الحقوق القابلة للتسديد من قبل المالك–المالية 

أداة مطروحة (التي تمنح المالك الحق بأن يعيدها للمنشأة المصدرة مقابل نقد أو أصل مالي آخر 
ورداً على التعليقات الواردة على مسودة العرض، يقدم .  على المنشأة المصدرةمالياً اًإلتزام) للتداول

المعيار إرشادات إضافية وأمثلة توضيحية للمنشآت التي، بسبب هذا المتطلب، ال تملك حقوق ملكية 
 .٣٢أو التي ال يعتبر رأس مالها المساهم حقوق ملكية كما هو معرف في معيار المحاسبة الدولي 
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  أحكام التسوية الطارئة
  

تصنيف األدوات المالية ": ٥ في التفسير سابقاً اإلستنتاج الوارد ٣٢  يشمل معيار المحاسبة الدولي ١١مقدمة 
 عندما تعتمد طريقة التسوية على مالياً اًإلتزام الذي يعتبر األداة المالية " أحكام التسوية الطارئة–

ة متقلبة أو على نتيجة ظروف متقلبة خارجة عن سيطرة كل وقوع أو عدم وقوع أحداث مستقبلي
ويتم تجاهل أحكام التسوية الطارئة عندما تنطبق فقط في حال . من المنشأة المصدرة والمالك

  . تصفية المنشأة المصدرة أو إذا كانت غير قابلة التطبيق
  

  خيارات التسوية
  

 عنـدما   ماليـاً  اًإلتزام أو   أصالًر األداة المالية المشتقة     ، تعتب ٣٢بموجب معيار المحاسبة الدولي        ١٢مقدمة  
 أن  إلـى تمنح أحد أطرافها الخيار في كيفية تسويتها إال إذا كانت جميع بدائل التـسوية سـتؤدي                 

  . تصبح أداة حقوق ملكية
  

   األوليعترافقياس عناصر األدوات المالية المركبة عند اإل
  

 ألداة لتزام لقياس عنصر اإل٣٢ في معيار المحاسبة الدولي سابقاًوارد   تلغي التنقيحات الخيار ال١٣مقدمة 
 إستخدام األولي إما كمبلغ متبقي بعد فصل عنصر حقوق الملكية، أو بعترافمالية مركبة عند اإل

 أوالً والمتبقي هو قيمة إلتزاموعليه، يتم فصل عناصر أي أصل و . طريقة القيمة العادلة النسبية
 وحقوق الملكية لتزاموتتطابق هذه المتطلبات لفصل عناصر اإل. حقوق الملكيةأيٍ من عناصر 

ألداة مالية مركبة مع كل من تعريف أدوات حقوق الملكية كمتبقي ومتطلبات القياس في معيار 
  . ٣٩المحاسبة الدولي 

   

  أسهم الخزينة
  

 -رأس المال المساهم " ١٦ي التفسير  فسابقاً اإلستنتاج الوارد ٣٢  يشمل معيار المحاسبة الدولي ١٤مقدمة 
 الذي ينص على أن عملية الشراء أو إعادة )"أسهم الخزينة(أدوات حقوق الملكية المعاد شراؤها 

البيع الالحقة من قبل منشأة ما ألدوات حقوق ملكيتها الخاصة ال ينجم عنها ربحاً أو خسارة 
لكية الذين تخلوا عن حصصهم في حقوق بل إنها تمثل عملية نقل بين مالكي حقوق الم. للمنشأة

  .  بأدوات حقوق الملكيةحتفاظالملكية وأولئك المستمرين في اإل
  

  الفائدة وأرباح األسهم والخسائر واألرباح 
  

 تكاليف –حقوق الملكية "  ١٧ في التفسير سابقاً اإلرشاد الوارد ٣٢  يشمل معيار المحاسبة الدولي ١٥مقدمة 
 يتم محاسبة تكاليف المعاملة التي تم تكبدها كجزء ضروري إلنهاء معاملة ."معاملة حقوق الملكية

  . حقوق الملكية على أنها جزء من تلك المعاملة وتقتطع من حقوق الملكية
 

  اإلفصاح
  

  ] تم إلغاءه[ - ١٦مقدمة 
 

    ١٩مقدمة 
  

ير موقعها إلى المعيار  عدل المجلس اإلفصاحات عن األدوات المالية وقام بتغي٢٠٠٥أ  في أغسطس ١٩مقدمة
  .اإلفصاحات: األدوات المالية ٧الدولي إلعداد التقارير المالية 
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 سحب بيانات أخرى
  

  نتيجةً للتنقيحات على هذا المعيار، قرر المجلس سحب التفسيرات الثالثة و مسودة أحد تفسيرات ٢٠مقدمة 
  ".١مقدمة "بقة المشار في الفقرة من لجنة التفسيرات الدائمة السا

  

 اآلثار المحتملة لإلقتراحات في مسودات العرض
  

   ]تم إلغائها[   ٢١مقدمة 
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   ٣٢معيار المحاسبة الدولي 
  

  العرض: األدوات المالية 
  

  الهدف
  

 ] تم إلغاءه[ ١
  
 لعملية تقاص ات وحقوق مالكينإلتزامك لعرض األدوات المالية تأسيس مبادئ أساسية هذا المعيار هدف  ٢

األدوات المالية  من وجهة نظر المصدر، من خالل تصنيف وتطبق ل، ات الماليةلتزاماإلاألصول المالية و
فائدة وأرباح أسهم وخسائر ومكاسب، ال ات المالية، حقوق الملكية، وتصنيفلتزاماألصول المالية، اإل

  .ات الماليةلتزاموالظروف التي يجب فيها إجراء مقاصة بين األصول المالية واإل
  
ات المالية في معيار لتزام والقياس لألصول المالية واإلعترافدئ في هذا المعيار مبادئ اإلتكمل المبا ٣

 وإليضاح البيانات عنها في المعيار الدولي " والقياسعترافاإل: األدوات المالية"  ٣٩المحاسبة الدولي 
  . "العرض: األدوات المالية"  ٧إلعداد التقارير المالية 

  

  النطاق
،  المعيار عند العرض واإلفصاح عن المعلومات الخاصة بكافة أنواع األدوات الماليةيجب تطبيق هذا ٤

  -:عدا ما يلي

تلك الحصص في الشركات التابعة والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة التي تحاسب بموجب   )أ (
      ٢٨لي  أو معيار المحاسبة الدو"البيانات المالية الموحدة والمنفصلة" ٢٧معيار المحاسبة الدولي 

الحصص في  "٣١ أو معيار المحاسبة الدولي " الزميلةالمنشآتات في ستشاراإلالمحاسبة عن "
 أو ٢٧معيار المحاسبة الدولي في بعض الحاالت يسمح من جانب آخر، . "المشاريع المشتركة

عن الحصص في تحاسب للمنشأة أن  ٣١ أو معيار المحاسبة الدولي ٢٨معيار المحاسبة الدولي 
في . ٣٩بموجب معيار المحاسبة الدولي الشركات التابعة والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 

 ومعيار المحاسبة ٢٧هذه الحاالت، تطبق المنشآت متطلبات اإلفصاح في معيار المحاسبة الدولي 
ي أن وينبغ.  تلك الموجودة في هذا المعيارإلى باإلضافة ٣١ ومعيار المحاسبة الدولي ٢٨الدولي 

تطبق المنشآت هذا المعيار على جميع المشتقات في حصص الشركات التابعة أو الشركات الزميلة 
 . أو المشاريع المشتركة

ات الموظفين بموجب خطط منافع الموظفين، التي ينطبق عليها معيار المحاسبة إلتزامحقوق و  )ب (
 ". منافع الموظفين" ١٩الدولي 

 ] تم إلغاءه[  )ج (

 ولكن، ."عقود التامين" ٤ معرفة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية عقود التامين كما هي  )د (
 معيار المحاسبة الدولي إقتضىينطبق هذا المعيار على المشتقات المتضمنة في عقود التأمين إذا 

إلى جانب ذلك على الجهة المصدرة تطبيق هذا  . من المنشأة أن يتم محاسبتهم بشكل منفصل٣٦
 ٣٩عقود الضمان المالي إذا قامت الجهة المصدرة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي المعيار على 

 بالعقود وقياسها، إال أنه يجب عليها تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية عترافعند اإل
 بها عترافمن هذا المعيار تطبيقه عند اإل) د (٤ت الجهة المصدرة حسب الفقرة إختار إذا ٤

  .اوقياسه

 ألنها تشتمل على ٤األدوات المالية التي تدخل ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  ) هـ(
 و ٣٢ -١٥وتعفى المنشأة المصدرة لهذه األدوات من تطبيق الفقرات . يةإختيار إشتراكميزة 

ات لتزامز بين اإللهذا المعيار على هذه الميزات فيما يتعلق بالتميي" ٣٥ تطبيق" –" ٢٥ تطبيق"
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. ولكن، تخضع هذه األدوات لجميع المتطلبات األخرى لهذا المعيار. المالية وأدوات حقوق الملكية
راجع معيار (وعالوةً على ذلك، ينطبق هذا المعيار على المشتقات المتضمنة في هذه األدوات 

 ). ٣٩المحاسبة الدولي 

امالت الدفع على أساس األسهم التي ينطبق عليها ات بموجب معلتزاماألدوات المالية والعقود واإل  )و (
 -:إستثناء، ب"فع على أساس األسهمالد" ٢المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  ، من هذا المعيار التي ينطبق عليها هذا المعيار١٠-٨العقود ضمن نطاق الفقرات  )١(

 المشتراة أو المباعة  من هذا المعيار، والتي ستطبق على أسهم الخزينة٣٤ و٣٣الفقرات  )٢(
أو الصادرة أو الملغاة فيما يتعلق بخطط خيارات األسهم للموظفين وخطط شراء األسهم 

 .للموظفين و جميع ترتيبات الدفع على أساس األسهم األخرى
   
  ]تم إلغائها[  ٧-٥
  

مالية ينطبق هذا المعيار على عقود بيع وشراء بند غير مالي يمكن تسويته بصافي نقدي أو أداة  ٨

 العقود التي إستثناءأخرى، أو من خالل تبادل األدوات المالية، كما لو أن العقود هي أدوات مالية، ب

 لمتطلبات الشراء أو البيع أو وفقاً أو توريد بند غير مالي إستالمأبرمت وال يزال يحتفظ بها بغرض 

 .  التي تتوقعها المنشأةستخداماإل
  

 تسوية عقد لشراء أو بيع البند غير المالي بصافي نقدي أو أداة هناك طرق عديدة يمكن من خاللها ٩

   -:وتشمل هذه الطرق ما يلي. مالية أخرى أو من خالل تبادل األدوات المالية

عندما تجيز شروط العقد ألحد الطرفين بتسويتها بصافي نقدي أو أداة مالية أخرى أو بتبادل   )أ (

  ؛األدوات المالية األخرى

ة على التسوية بصافي نقدي أو أداة مالية أخرى، أو بتبادل األدوات المالية، غير عندما تكون القدر  )ب (

واردة صراحةً في شروط العقد، ولكن لدى المنشأة خبرة في تسوية عقود مشابهة بصافي نقدي أو 

سواءاً مع الطرف المقابل من خالل إبرام عقود معادلة (أداة مالية أخرى، أو بتبادل األدوات المالية 

  ؛)و من خالل بيع العقد قبل تنفيذه أو سقوطه بالتقادمأ

 البنود المتضمنة وبيعها خالل فترة إستالمعندما يكون للمنشأة، مع العقود المشابهة، خبرة في   )ج (

 ؛ ود أو من هامش التاجراألم بهدف توليد ربح من تقلبات السعر قصيرة ستالمقصيرة بعد اإل

 . نقد بسهولةإلى العقد قابل للتحويل عندما يكون البند غير المالي موضوع  )د (

  

 لمتطلبات وفقاً أو توريد بند غير مالي إستالمبهدف ) ج(و) ب(ال يتم إبرام العقد الذي تنطبق عليه 

يتم تقييم .  لذلك، تكون ضمن نطاق هذا المعياروتبعاً التي تتوقعها المنشأة، ستخدامالشراء أو البيع أو اإل

  إذا ما كان قد تم إبرامها وال يزال يحتفظ بها بغرض    لتحديد٨عليها الفقرة العقود األخرى التي تنطبق 
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 التي تتوقعها المنشأة، و ستخدام لمتطلبات الشراء أو البيع أو اإلوفقاً أو توريد البند غير المالي إستالم

  . بالتالي، إذا ما كانت ضمن نطاق هذا المعيار
  

بند غير المالي الذي يمكن تسويته بصافي نقدي أو أداة مالية يعتبر الخيار المكتوب لشراء أو بيع ال ١٠

وال يمكن إبرام . ضمن نطاق هذا المعيار) د(أو ) أ (٩ للفقرة وفقاًأخرى، أو بتبادل األدوات المالية، 

 التي ستخدام لمتطلبات الشراء أو البيع أو اإلوفقاً أو توريد البند غير المالي إستالممثل هذا العقد بهدف 

  . وقعها المنشأةتت

  

 )٢٣-٣ التطبيقات اإلرشادية من أيضاًأنظر  ( تعريفات
  

  -: للمعاني المحددة لهاوفقاًتستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار  ١١
  

  . مالي أو أداة ملكية، لمشروع آخرإلتزام لمشروع ومالياً أصالً هي أي عقد يحدث األداة المالية
  

  -:عبارة عن يكون أصل هو أي األصل المالي

 ؛نقدية  )أ (

   حقوق الملكية لمشروع آخر؛أدوات  )ب (

  :حق تعاقدي  )ج (

   أو؛  مالي آخر من مشروع آخرأصل نقد أو ستالم إل )١(

 مع مشروع آخر بموجب شروط من  ماليةاتإلتزام أو الماليةاألصول حق تعاقدي لتبادل  )٢(
 ؛ أوتكون إيجابية المحتمل أن

  

 -:وق الملكية الخاصة بالمنشأة هوالعقد الذي يمكن أو ستتم تسويته في أدوات حق  )د (
  

 عدد متغير من أدوات حقوق الملكية إستالمغير مشتق وتلتزم المنشأة بسببه أو قد تلتزم ب )١(

 الخاصة بالمنشأة؛ أو  

مشتق من الممكن أن أو ستتم تسويته بطريقة أخرى عدا تبادل مبلغ نقدي ثابت أو أصل  )٢(

 أدوات فإنولهذا السبب، . لخاصة بالمنشأةمالي آخر مقابل عدد ثابت من أدوات الملكية ا

 أو ستالمحقوق الملكية الخاصة المنشأة ال تشمل األدوات التي تعتبر بحد ذاتها عقوداً إل

 . الخاصة بالمنشأة في المستقبل توريد أدوات حقوق الملكية
  

  -:يكون إلتزام هو أي  الماليلتزاماإل

  - : تعاقديإلتزام  )أ (

   أو؛ر لمشروع آخر مالي آخأصلتسليم نقدية أو  )١(

  .تبادل األدوات المالية مع مشروع آخر بموجب شروط من المحتمل أنها غير إيجابية )٢(
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  - :العقد الذي من الممكن أن أو ستتم تسويته في أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة وهو  )ب (

 عدد متغير من أدوات حقوق إستالمغير مشتق وتلتزم المنشأة بسببه أو سوف تلتزم ب )١(

 ية الخاصة بالمنشأة؛ أو الملك

مشتق من الممكن أن أو ستتم تسويته بطريقة أخرى عدا تبادل مبلغ نقدي ثابت أو أصل  )٢(

 أدوات فإنولهذا السبب، . مالي آخر مقابل عدد ثابت من أدوات الملكية الخاصة بالمنشأة

 أو ستالمحقوق الملكية الخاصة المنشأة ال تشمل األدوات التي تعتبر بحد ذاتها عقوداً إل

 .  توريد أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة في المستقبل
  

  .اتهإلتزامول مشروع بعد خصم جميع  هي أي عقد يبين الحصة المتبقية في أصأداة حقوق الملكية
  

 بين أطراف مطلعة لتزام هي المبلغ الذي يمكن أن تتم مبادلة األصل به أو سداد اإلالقيمة العادلة
  . تبادل تجاري بحتأساستعامل على وراغبة في ال

  

 وتستخدم في هذا المعيار ٣٩ من معيار المحاسبة الدولي ٩تم تعريف الشروط التالية في الفقرة  ١٢
  . ٣٩بالمعنى المحدد في معيار المحاسبة الدولي 

  الماليلتزامالتكلفة المطفأة لألصل المالي أو اإل •

 صول المالية المتوفرة برسم البيعاأل •

 عترافإلغاء اإل •

 المشتقة •

 لةطريقة الفائدة الفعا •

 لعادلة من خالل الربح أو الخسارة المالي بالقيمة التزاماألصل المالي أو اإل •

 عقد الضمانة المالية •

  الشركةإلتزام •

 معاملة التنبؤ •

 فاعلية التحوط •

 البند المحوط •

 أداة التحوط •

 اتستشارات اإلستحقاقمحتفظ به إل •

 القروض والذمم المدينة •

 أو الشراء بالطريقة العاديةلبيع ا •

 لةتكاليف المعام •
  

ية إقتصاد لها نتائج أكثرية بين طرفين أو إتفاق إلى" تعاقدي"و " عقد" تشير العبارتان ، في هذا المعيار ١٣
ية عادة تكون قابلة تفاقإلواضحة والتي يملك الطرفان قدرة ضئيلة، أن وجدت، على تجنبها، وذلك ألن ا

 مختلفة وال تدعو ألن تكون أشكاالً لذلك األدوات المالية، أن تتخذ وتبعاً للعقود، يمكن. قانوناًللتنفيذ 
  .كتابة
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األفراد، وشركات التضامن، والشركات المساهمة والوكاالت " المنشأة" تشمل عبارة في هذا المعيار، ١٤
  .الحكومية

  

 العرض
  

 ات وحقوق المالكينلتزاماإل
  

 أو إلتزامالية تصنيف األداة، أو األجزاء المكونة لها، على أنها يجب على الجهة التي تصدر األداة الم ١٥
 لتزام على تعريفات اإلوبناءاً األولي بها عترافحق ملكية حسب جوهر الترتيب التعاقدي عند اإل

 .المالي وأداة حق الملكية
  
داة المالية تعتبر  لتحديد إذا ما كانت األ١١عندما تطبق المنشأة المصدرة التعريفات الواردة في الفقرة  ١٦

) أ(، تكون األداة أداة حقوق ملكية إذا، وفقط إذا، تحقق الشرطان مالياً اًإلتزامأداة حقوق ملكية أكثر منها 

  : أدناه) ب(و

 -:تعاقدياً اًإلتزامال تشمل األداة   )أ (

  أو ؛ منشأة أخرىإلىلتوريد نقد أو أصل مالي آخر  )١(

الية مع منشأة أخرى بموجب شروط من الممكن أن ات الملتزاملتبادل األصول المالية أو اإل )٢(

 . ال تكون في صالح المنشأة المصدرة

 فإنهاإذا كانت يمكن أو سيتم تسوية األداة في أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة المصدرة   )ب (

 -:تكون

ات  للمنشأة المصدرة بأن تورد عدداً متغيراً من أدوتعاقدياً اًإلتزامغير مشتقة وال تشمل  )١(

  أو ؛حقوق الملكية الخاصة بها

مشتقة ويتم تسويتها فقط من خالل مبادلة المنشأة المصدرة لمبلغ ثابت من النقد أو أصل  )٢(

 أدوات فإنولهذا السبب، . مالي آخر مقابل عدد ثابت من أدوات حقوق الملكية الخاصة به

ي تعتبر بحد ذاتها عقوداً حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة المصدرة ال تشتمل على األدوات الت

 .  أو توريد أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة في المستقبلستالمإل
  

 التعاقدي بما في ذلك الناتج عن أداة مالية مشتقة، والذي من الممكن أو سينتج عنه لتزامال يعتبر اإل

قبل، ولكن دون أن يحقق  أو توريد ألدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة المصدرة في المستإستالم

  . أعاله، أداة حقوق ملكية) ب(و) أ(الشروط 

  

 ات تعاقدية لتوريد النقد أو أي أصول مالية أخرىإلتزامال يوجد 
  )) أ(١٦الفقرة (

  

 تعاقدي على طرف إلتزام المالي وأداة حق الملكية هي وجود لتزامإن الناحية الهامة عند التفرقة بين اإل ١٧

أو لمبادلة ) المالك( مالي آخر للطرف اآلخر أصلإما لتسليم نقد أو ) الجهة المصدرة(ة واحد لألداة المالي

أداة مالية أخرى مع المالك في ظروف من المحتمل أنها ليست لصالح الجهة المصدرة، وعندما يكون 

عن األسلوب  المالي بغض النظر لتزام هذه األداة تتوافق مع تعريف اإلفإن موجوداً التعاقدي لتزامهذا اإل
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، مثل إلتزامإن وجود قيد على مقدرة الجهة المصدرة للوفاء ب.  التعاقديلتزامالذي سيتم فيه تسوية اإل

 حصول موافقة على الدفع من سلطة منظمة، ال إلىعدم إمكانية الحصول على عملة أجنبية أو الحاجة 

 . الجهة المصدرة أو حق المالك بموجب األداةإلتزاميلغي 
  

 للجهة بيان المركز المالي األداة المالية وليس شكلها القانوني هو الذي يحكم تصنيفها في إن جوهر ١٨
، بعض دائماً الحالة ليست كذلك فإنالمصدرة، وبينما يكون الجوهر والشكل القانوني متوافقين بشكل عام 

ها، والبعض اآلخر قد ات في جوهرإلتزامالشكل القانوني لحقوق المالكين إال أنها تأخذ األدوات المالية 
على سبيل ات المالية، لتزاميجمع مالمح مرتبطة مع أدوات حقوق المالكين ومالمح مرتبطة مع اإل

  -:المثال

عندما ينص سهم ممتاز على التسديد اإلجباري من قبل الجهة المصدرة بمبلغ ثابت أو قابل   ) أ(
 الحق في الطلب من الجهة للتحديد في تاريخ مستقبلي محدد أو قابل للتحديد أو يعطي حامله

 األداة تتفق مع فإنده بمبلغ ثابت أو قابل للتحديد المصدرة تسديد السهم في تاريخ محدد أو بع
  .  الماليلتزاماإلتعريف 

األداة المالية التي تمنح المالك الحق بأن يعيدها للمنشأة المصدرة مقابل نقد أو أصل مالي آخر   ) ب(
ويكون هذا حتى عندما تكون المبلغ النقدي أو األصل . مالياً اًإلتزامتعتبر ) أداة مطروحة للتداول(

 يمنح االمالي اآلخر محدداً على أساس مؤشر أو بند آخر له إمكانية الزيادة أو النقصان، أو عندم
الشكل القانوني لألداة المطروحة للتداول المالك الحق بالحصة المتبقية لألصل الخاص بالمنشأة 

وجود خيار للمالك بأن يعيد األدوات للمنشأة المصدرة مقابل نقد أو أصل مالي آخر إن . المصدرة
 صناديق فإنعلى سبيل المثال، .  الماليلتزاميعني أن األداة المطروحة للتداول تحقق تعريف اإل

ية والشراكات وبعض المنشآت التعاونية اإلئتمان المشتركة غير المحدودة والوحدات ستشاراإل
 حصصهم في المنشأة إستردادية أو األعضاء الحق بستشار تمنح أصحاب وحداتها اإليمكن أن

المصدرة في أي وقت مقابل نقد يساوي حصصهم التناسبية في قيمة األصل الخاص بالمنشأة 
 العبارات إستخداميلغي   المالياً اًإلتزامه إعتبار تصنيف ذلك بفإنمن جانب آخر، . المصدرة

التغير في "و" يةستشار أصحاب الوحدات اإلإلىي قيمة األصل المنسوبة صاف"الوصفية مثل 
 البيانات المالية للمنشأة التي في" يةستشار أصحاب  الوحدات اإلإلىصافي قيمة األصل المنسوبة 

ية، اإلئتمان المشترك والوحدات ستشارمثل بعض صناديق اإل(ليس لها حقوق ملكية مساهم بها 
 إفصاحات إضافية تبين إجمالي البنود المؤلفة لحصص إستخدامأو ) ٧ راجع المثال التوضيحي

يات التي تحقق تعريف حقوق الملكية واألدوات المطروحة للتداول التي ال حتياطاألعضاء مثل اإل
 ). ٨راجع المثال التوضيحي (تحققه 

  

 فإن تعاقدي، تزامإلإذا لم يكن للمنشأة حق غير مشروط بتجنب توريد نقد أو أصل مالي آخر لتسوية  ١٩

  -:على سبيل المثال.  الماليلتزام يحقق تعريف اإللتزاماإل

 التعاقدي، مثل عدم وجود وسيلة للوصول لتزامإن القيد القائم على قدرة المنشأة على تحقيق اإل  )أ (

 العملة األجنبية أو الحاجة للحصول على الموافقة على الدفعات من سلطة تنظيمية، ال يبطل إلى

 . منشأة التعاقدي أو حق المالك التعاقدي بموجب األداة الإلتزام

 ألن المنشأة مالياً اًإلتزام يعد ستردادباإل التعاقدي المشروط بممارسة الطرف المقابل لحقه لتزاماإل  )ب (

 .ال تملك الحق غير المشروط بتجنب توريد نقد أو أي أصل مالي آخر
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 اًإلتزام لتوريد نقد أو أصل مالي آخر يمكن أن تنشأ دياًتعاق اًإلتزاماألداة المالية التي تشكل صراحةً  ٢٠

  -:على سبيل المثال. بشكل غير مباشر من خالل شروطها وأحكامها

 غير مالي ينبغي تسويته إذا، وفقط إذا، أخفقت المنشأة إلتزاميمكن أن تشتمل األداة المالية على   )أ (

المنشأة تجنب نقل النقد أو األصل المالي ت إستطاعإذا . ة األداةإستعادفي القيام بالتوزيعات أو ب

 . مالياً اًإلتزام األداة المالية تعتبر فإن غير المالي، لتزاماآلخر فقط من خالل تسوية اإل

 -: إذا بينت أن المنشأة في التسوية ستورد إمامالياً اًإلتزامتعتبر األداة المالية   )ب (

  أو ؛نقد أو أصل مالي آخر )١(

 .  قيمتها لتتجاوز بشكل كبير قيمة النقد أو األصل المالي اآلخرأسهمها الخاصة والتي حددت )٢(

  

 قيمة فإن تعاقدي صريح على المنشأة بتوريد نقد أو أصل مالي آخر، إلتزاموعلى الرغم من عدم وجود 

 المالك قد فإنوعلى أي حال، . نقداًبديل تسوية األسهم هي تلك القيمة التي ستقوم المنشأة بتسويتها 

  ). ٢١راجع الفقرة ( مبلغ يساوي على األقل خيار تسوية النقد إستالمجوهر ضمن في ال
  

  ))ب (١٦الفقرة (تسوية أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة 
  

 أو توريد ألدوات حقوق الملكية الخاصة إستالمال يعتبر العقد أداة حقوق ملكية لوحده ألنه قد ينتج عنه  ٢١

 أو توريد عدد من أسهمها أو أدوات حقوق إستالم تعاقدي بإلتزامو وقد يكون للمنشأة حق أ. بالمنشأة

الملكية األخرى المختلفة الخاصة بها بحيث أن القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة التي 

ويمكن أن يكون مثل هذا الحق أو .  التعاقديلتزامسيتم تسليمها أو توريدها تساوي مبلغ الحق أو اإل

 للتغيرات في متغير آخر غير إستجابة التعاقدي مقابل مبلغ ثابت أو مبلغ يتقلب جزئياً أو كلياً تزاملاإل

، سعر الفائدة أو سعر السلعة أو سعر األداة مثالً(سعر السوق ألدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة 

 الملكية الخاصة بالمنشأة  عدد ممكن من أدوات حقوقأكبرعقد لتوريد ) أ: (مثاالن على ذلك). المالية

 عدد ممكن من أدوات حقوق الملكية أكبرعقد لتوريد ) ب(و * وحدة عملة١٠٠والتي تساوي بالقيمة 

   على المنشأة مالياً اًإلتزاميعتبر مثل هذا العقد . ونصة ذهب أ١٠٠لمنشأة والتي تساوي بالقيمة الخاصة با

وال يعد أداة .  توريد أدوات حقوق الملكية الخاصة بهاحتى وإن كان عليها أو يمكن لها تسويته عن طريق

. حقوق ملكية ألن المنشأة تستخدم عدداً متغيراً من أدوات حقوق الملكية الخاصة بها كوسيلة لتسوية العقد

 .اتهاإلتزام جميع إقتطاع لذلك، ال يثبت العقد وجود حصة متبقية في أصول المنشأة بعد وتبعاً
  

توريد المنشأة لعدد ثابت من أدوت حقوق الملكية )  أوإستالم(تم تسويته من خالل يعتبر العقد الذي ت ٢٢

على سبيل المثال، يعتبر . الخاصة بها مقابل مبلغ ثابت من النقد أو أصل مالي آخر أداة حقوق ملكية

خيار األسهم الصادرة الذي يعطي الطرف المقابل الحق في شراء عدد محدد من أسهم المنشأة مقابل 

إن التغيرات في القيمة . عر ثابت أو مقابل المبلغ األصلي الثابت المصرح بها لسند أداة حقوق ملكيةس

العادلة للعقد والناشئة من التغيرات في سعر الفائدة في السوق التي ال تؤثر على المبلغ النقدي أو 

                                                      
 "بوحدات العملة"في هذا المعيار يتم التعبير عن المبالغ النقدية  *
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ة أو األصول المالية األصول المالية األخرى واجبة الدفع أو التسليم، أو عدد أدوات حقوق الملكي

. ها أو توريدها عند تسوية العقد ال تحول دون كون العقد أداة حقوق ملكيةإستالماألخرى التي سيتم 

مثل العالوة المستلمة مقابل خيار مكتوب أو ضمانات على األسهم (ويضاف أي عوض مالي مستلم 

مثل العالوة المدفوعة (ي مدفوع ويقتطع أي عوض مال.  حقوق الملكيةإلىمباشرةً ) الخاصة بالمنشأة

وال يعترف بالتغيرات في القيمة العادلة ألداة . مباشرةً من حقوق الملكية) مقابل الخيار الذي تم شراؤه

 . حقوق الملكية في البيانات المالية
  

لي  للمنشأة بشراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بها مقابل نقد أو أصل ماإلتزامإن العقد الذي يشمل على  ٢٣

، للقيمة الحالية لسعر إعادة الشراء مثالً (سترداد مالي للقيمة الحالية لمبلغ اإلإلتزام نشوء إلىآخر يؤدي 

وهذه هي الحال حتى لو أن العقد نفسه هو أداة ).  آخرإسترداداآلجل، سعر ممارسة الخيار، أو مبلغ 

اء أدوات حقوق الملكية الخاصة  المنشأة بموجب عقد آجل لشرإلتزاموكمثال على ذلك، . حقوق ملكية

، يتم إعادة ٣٩ المالي أولياً بموجب معيار المحاسبة الدولي لتزام باإلعترافوعندما يتم اإل. نقداًبها 

 لتزامونتيجةً لذلك، يتم قياس اإل. من حقوق الملكية) ستردادالقيمة الحالية لمبلغ اإل(تصنيف قيمته العادلة 

وإذا انتهت مدة العقد دون توريد، يتم إعادة تصنيف المبلغ . ٣٩ الدولي  لمعيار المحاسبةوفقاًالمالي 

 المنشأة التعاقدي بشراء أدوات حقوق الملكية إلتزاميؤدي .  المالي في حقوق الملكيةلتزامالمسجل لإل

طاً  بالشراء مشرولتزام حتى لو كان اإلسترداد مالي للقيمة الحالية لمبلغ اإلإلتزام نشوء إلىالخاصة بها 

، خيار البيع المكتوب الذي تعطي الطرف المقابل الحق مثالً (ستردادبممارسة الطرف المقابل لحق اإل

 ).  المنشأة مقابل سعر ثابتإلىببيع أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة 
  

كية  أو توريد المنشأة لعدد ثابت من أدوات حقوق الملإستالميعتبر العقد الذي سيتم تسويته من خالل  ٢٤

ومثال ذلك، عقد . مالياً اًإلتزام أو أصالًالخاصة بها مقابل مبلغ متغير من النقد أو أصل مالي آخر 

من النقد يحتسب ليساوي قيمة  من أدوات حقوق الملكية الخاصة بها مقابل مبلغ ١٠٠المنشأة بتوريد 

 . ونصة ذهب أ١٠٠
 

 أحكام التسوية الطارئة
  

 لذلك أن يتم تسويتها بطريقة خالفاًلمنشأة توريد نقد أو أصل مالي آخر، أو قد تقتضي األداة المالية من ا ٢٥

) أو ناتج الظروف غير الثابتة(، في حالة وقوع أو عدم وقوع أحداث مستقبلية متقلبة مالياً اًإلتزامتجعلها 

بورصة والتي تكون خارجة عن سيطرة كل من المنشأة المصدرة ومالك األداة، مثل التغيير في مؤشر ال

أو مؤشر سعر المستهلك أو سعر الفائدة أو متطلبات الضرائب أو إيرادات المنشأة المصدرة المستقبلية 

وال تملك المنشأة المصدرة لمثل هذه األداة الحق .  حقوق الملكيةإلىأو صافي الدخل أو نسبة الديون 

 لذلك أن يتم تسويتها بطريقة تجعل خالفاًأو (غير المشروط بتجنب توريد النقد أو األصل المالي اآلخر 

 -: على المنشأة المصدرة إال إذامالياً اًإلتزام تعد فإنهاولذلك، ). مالياً اًإلتزاممنها 

كان الجزء من مخصص التسوية الطارئة الذي قد يقتضي التسوية بالنقد أو بأصل مالي آخر   )أ (

  أو؛للتطبيقغير قابل ) مالياً اًإلتزامأو غير ذلك بطريقة تجعل منها (

أو ( أو بأصل مالي آخر نقداً لتزامكان يمكن أن يطلَب من المنشأة المصدرة أن تقوم بتسوية اإل  )ب (

فقط في حالة تصفية المنشأة ) مالياً اًإلتزام لذلك أن يتم تسويتها بطريقة تجعل منها خالفاً

  . المصدرة
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  خيارات التسوية
  

مثال أن يكون من الممكن (ألطراف خياراً بكيفية تسويتها عندما تعطي األداة المالية المشتقة أحد ا ٢٦

 أو أصالً تعتبر فإنها، ) التسوية بصافي النقد أو مبادلة األسهم بالنقدإختيارللمنشأة المصدرة أو المالك 

 . ها أداة حقوق ملكيةإعتبار إلى إال إذا كانت جميع بدائل التسوية ستؤدي مالياً اًإلتزام
  

 هو خيار األسهم الذي مالياً اًإلتزام المالية المشتقة ذات خيار التسوية والتي تعتبر ومثال على األداة ٢٧

 فإنوبطريقة مشابهة، . تستطيع المنشأة المصدرة أن تقرر تسويته بصافي النقد أو بمبادلة أسهمها بالنقد

ة تكون ضمن بعض عقود شراء أو بيع البند غير المالي مقابل أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأ

نطاق هذا المعيار ألنه يمكن تسويتها إما من خالل توريد البند غير المالي أو صافي النقد أو أداة مالية 

ات مالية وليست أدوات حقوق إلتزاموتعتبر مثل هذه العقود أصوالً أو ). ١٠ -٨راجع الفقرات (أخرى 

 .ملكية
  

 ٣٥-٣٠لتطبيقات اإلرشادية  الفقرات من اأيضاًأنظر (المركبة  المالية األدوات

  )١٢-٩ثلة التوضيحية مناألمو
  

تقوم المنشأة المصدرة لألداة المالية غير المشتقة بتقييم شروط األداة المالية لتحديد ما إذا كانت  ٢٨

وتصنف مثل هذه العناصر بشكل منفصل على أنها .  وعنصر حقوق الملكيةلتزامتشتمل على كل من اإل

 .١٥ للفقرة وفقاًة أو أدوات حقوق ملكية ات أو أصول ماليإلتزام
  

  رئيسياًمالياً اًإلتزامتعترف المنشأة المصدرة بشكل منفصل باألجزاء المكونة لألداة المالية التي تحدث  ٢٩

السند أو .  أداة حق ملكية للجهة المصدرةإلى لحامل األداة لتحويلها اًإختيارعلى الجهة المصدرة وتمنح 

 عادية للجهة المصدرة هي مثال على هذه األداة، أسهم إلى يمكن لحاملها تحويلها األداة المماثلة التي

 لتسليم نقد أو تعاقدياً ترتيباً (مالياً اًإلتزام: وتشمل هذه األداة من منظور الجهة المصدرة جزأين مكونين

ن الوقت في  يمنح حامل األداة الحق لفترة محددة مإختيارحق (وأداة حق ملكية، ) أصول مالية أخرى

 يماثل القيام أساساًي إلصدار هذه األداة هو قتصاد، واألثر اإل)سهم عادية للجهة المصدرةأ إلىالتحويل 

في نفس الوقت بإصدار أداة دين تسمح بإمكانية إجراء تسوية مبكرة وإصدار كوبونات لشراء أسهم 

 لذلك وفي جميع الحاالت تعرض بعاًوتسهم قابلة للفصل، أعادية، أو إصدار أداة دين مع كوبونات شراء 

 .بيان مركزها المالي وحق الملكية بشكل منفصل في إلتزامالجهة المصدرة عناصر 

  

 أن إحتمالات وحقوق الملكية ألداة قابلة للتحويل نتيجة للتغير في لتزامال يتم تعديل تصنيف مكونات اإل ٣٠

 لبعض حملة ياًإقتصاد مفيد ختيارإل ا كان من الممكن أن يظهروإن تحويل حتى إختيارتتم ممارسة 

 في األسلوب الممكن توقعه ألنه، على سبيل المثال، قد دائماًاألدوات، وحملة األدوات قد ال يتصرفون 

 إحتمالتختلف نتائج الضرائب الناجمة عن التحويل فيما بين حملة األدوات، وعالوة على ذلك سيختلف 

 يتم إبطاله من خالل أن إلىجهة المصدرة إلجراء دفعات قائما،  الإلتزامالتحويل من وقت آلخر، ويبقى 

 . األداة أو عملية أخرىإستحقاقالتحويل أو 
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فأدوات حقوق الملكية هي . ات الماليةلتزام مع قياس األصول واإل٣٩يتعامل معيار المحاسبة الدولي  ٣١
ولذلك، عندما يتم . اتهاإلتزامع  جميإقتطاعتلك األدوات التي تثبت الحصص المتبقية ألصول المنشأة بعد 

 يتم تحديد فإنهها، إلتزامعناصر  حقوق ملكيتها وإلىتخصيص المبلغ األولي المسجل ألداة مالية مركبة 
 المبلغ المحدد من عنصر حقوق الملكية بشكل إقتطاعالمبلغ المتبقي على أنه عنصر حقوق الملكية بعد 

المتضمنة ) مثل خيار الشراء(م شمل قيمة أي ميزات مشتقة ويت. منفصل من القيمة العادلة لألداة ككل
في عنصر ) مثل خيار تحويل حقوق الملكية(في األداة المالية المركبة عدا عنصر حقوق الملكية 

 عتراف وعناصر حقوق الملكية عند اإللتزاميكون مجموع المبالغ المسجلة المخصصة لإل. لتزاماإل
 عترافوال ينشأ أي ربح أو خسارة من اإل. لعادلة التي تعود لألداة ككل للقيمة ادائماًاألولي مساوياً 

  . بشكل أولي بعناصر األدوات بشكل منفصل
  

 عادية أسهم إلى، تحدد الجهة المصدرة للسند القابل للتحويل ٣١بموجب األسلوب الموصوف في الفقرة  ٣٢
تقبلية للفائدة والمبلغ األصلي بسعر ات المالية وذلك بخصم الدفعات المسلتزامأوال المبلغ المرحل لإل

 مماثل ليس له مكون حق ملكية مرتبط به، ويمكن عندئذ تحديد المبلغ لتزامإلالفائدة السائد في السوق 
 أسهم عادية وذلك بخصم المبلغ المرحل إلىالمرحل ألداة حق الملكية الممثلة بخيار تحويل األداة 

     . ركبة ككلات المالية من مبلغ األداة الملتزاملإل
 

 ") ٣٦ تطبيق" الفقرة أيضاًأنظر (أسهم الخزينة 
  

) أسهم الخزينة( تلك األدوات إقتطاعإذا أعادت منشأة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بها، فيتم  ٣٣
 بأي ربح أو خسارة في الربح أو الخسارة عند شراء أو بيع أو عترافوال يتم اإل. من حقوق الملكية
 حتفاظواإلويمكن شراء أسهم الخزينة هذه .  أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأةإصدار أو إلغاء

 بالتعويض المدفوع عترافويتم اإل. بها من قبل المنشأة أو األعضاء اآلخرين في المجموعة الموحدة
 .أو المستلم مباشرة في حقوق الملكية

 
  

  

 أو في في بيان المركز الماليل إما يتم اإلفصاح عن مبلغ أسهم الخزينة المحتفظ به بشكل منفص ٣٤

 وفقاًوتقدم المنشأة اإلفصاح . "عرض البيانات المالية" ١ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاًالمالحظات، 

 إذا أعادت المنشأة شراء أدوات "ذات العالقة األطراف  عناتاإلفصاح" ٢٤لمعيار المحاسبة الدولي 

  . عنيةحقوق الملكية الخاصة بها من األطراف الم
  

  )٣٧تطبيق  الفقرة أيضاًأنظر ( الفوائد وأرباح األسهم والخسائر والمكاسب
  

تدرج الفوائد، وأرباح األسهم والخسائر والمكاسب المتعلقة بأداة مالية أو جزء منها تم تصنيفها  ٣٥

كأداة إن التوزيعات لحاملي األدوات المالية المصنفة .  مالي في بيان الدخل كمصروف أو إيرادإلتزامك

 صافي من أي منافع ضريبة دخل ذات .ملكية يجب قيدها من قبل المصدر على حقوق الملكية مباشرة

تحاسب تكاليف المعاملة لمعاملة حقوق الملكية، عدا تكاليف إصدار أداة حقوق الملكية الناتجة . عالقة

 من إقتطاع أنها ، على)٣ التقريروالتي تحاسب بموجب معيار (مباشرة عن شراء مؤسسات األعمال 

  . حقوق الملكية، صافي من أي منافع ضريبة دخل ذات عالقة
  
إن تصنيف األداة المالية في الميزانية العمومية يحدد فيما إذا كان يجب تصنيف الفوائد، وأرباح األسهم،  ٣٦

ك تصنف  لذلتبعاًوالخسائر والمكاسب المتعلقة بتلك األداة كمصروف أو إيراد وإدراجها في بيان الدخل، 

 بنفس الطريقة مثل الفائدة على السندات وإدراجها إلتزامكمصاريف دفعات األرباح ألسهم تم تصنيفها ك

عادات تمويل أدوات معينة إات أو إسترداد المكاسب والخسائر المتعلقة بفإنوبالمثل . في بيان الدخل
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ات أو إعادة التمويل لألدوات دادسترات يجري إدراجها في بيان الدخل بينما يتم بيان اإلإلتزاممصنفة ك

التغير في القيمة العادلة ألداة حقوق الملكية ال  .المصنفة كحقوق ملكية للمصدر كتغير في حقوق الملكية

 .يتم اإلفصاح عنها في البيانات المالية
  

مل تلك وقد تش. تتكبد المنشأة عادةً تكاليف مختلفة عند إصدار أو شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بها ٣٧

التكاليف رسوم التسجيل والرسوم التنظيمية األخرى والمبالغ المدفوعة للمستشارين القانونيين 

وتحاسب تكاليف . والمحاسبيين وغيرهم من المستشارين المهنيين وتكاليف الطباعة ورسوم الطوابع

ع ضريبة دخل ذات صافي أي مناف( من حقوق الملكية إقتطاعالمعاملة لمعاملة حقوق الملكية على أنها 

 لذلك خالفاًبالمقدار الذي تعتبر فيه تكاليف متزايدة ناتجة مباشرة عن معاملة حقوق الملكية التي ) عالقة

 .  بتكاليف معاملة حقوق الملكية المتخلى عنها على أنها مصاريفعترافويتم اإل. كان سيتم تجنبها
  
 وعناصر حقوق الملكية لتزامعامالت المرتبطة بإصدار أداة مالية مركبة لإليتم تخصيص تكاليف الم ٣٨

ويتم تخصيص تكاليف المعامالت المرتبطة بشكل . الخاصة باألداة بالتناسب مع تخصيص العوائد

، تكاليف العروض المشتركة لبعض األسهم واإلدراج في سوق مثالً(مشترك بأكثر من معاملة واحدة 

 أساس تخصيص منطقي ومتسق مع المعامالت إستخداملتلك المعامالت ب) ألخرىالبورصة لألسهم ا

 . المشابهة
  
 من حقوق الملكية في إقتطاعيتم اإلفصاح بشكل منفصل عن مبلغ تكاليف المعاملة الذي يتم محاسبته ك ٣٩

ف بها ويتم تضمين المبلغ ذي العالقة لضرائب الدخل المعتر. ١الفترة بموجب معيار المحاسبة الدولي 

مباشرة في حقوق الملكية في إجمالي مبلغ ضريبة الدخل الحالية والمؤجلة المحملة أو المقيدة على حقوق 

  ".الدخلضرائب " ١٢الملكية المفصح عنها بموجب معيار المحاسبة الدولي 
  
إن ( الشامل أو بيان الدخل المنفصل يمكن عرض أرباح األسهم المصنفة كمصروف في بيان الدخل ٤٠

إن اإلفصاح عن الفائدة وأرباح . ات األخرى أو في بند منفصللتزام إما ضمن الفائدة على اإل)عرض

، ومعيار المحاسبة الدولي "عرض البيانات المالية" ١متطلبات معيار المحاسبة الدولي األسهم خاضع ل

 ف، ونظراًفي بعض الظرو. " المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهةالقوائمفي  احاإلفص" ٣٠

 من فإنور مثل خصم الضريبة األمللفروقات الكبيرة بين الفائدة وأرباح األسهم فيما يتعلق ببعض 

إن ( الشامل أو بيان الدخل المنفصل بيان الدخلالمرغوب فيه اإلفصاح عنها بشكل منفصل ضمن 

 ."الدخل ضرائب"  ١٢ لمعيار المحاسبة الدولي تبعاً، أما اإلفصاح عن مبالغ الضرائب فيتم )عرض
  
 المالي على أنها دخل لتزام باألرباح والخسائر المرتبطة بالتغيرات في المبلغ المسجل لإلعترافيتم اإل ٤١

 بالحصة المتبقية في أصول حقاًأو مصاريف في الربح أو الخسارة حتى عندما ترتبط بأداة تتضمن 

عرض المنشأة بموجب معيار المحاسبة ت)). ب (١٨راجع الفقرة (المنشأة مقابل نقد أو أصل مالي آخر 

  الشامل بيان الدخلفي أي ربح أو خسارة ينتجان عن إعادة قياس مثل هذه األداة بشكل منفصل ١الدولي

  . عندما تكون ذات صلة في شرح أداء المنشأة
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   ماليإلتزام بين أصل مالي والتقاص
  )٣٩و ٣٨ الفقرات في التطبيقات اإلرشادية من أيضاًأنظر (

  
  -: عندمابيان المركز المالي المالي وإظهار صافي المبلغ في لتزام بين األصل واإلتقاصيجب إجراء  ٤٢

  ؛ و بين المبالغ المعترف بهاتقاص إلجراء قانونياًيكون للمشروع حق قابل للتنفيذ   )أ (

ات في لتزامينوي المشروع إما التسديد على أساس صافي المبلغ أو تحقيق األصول وتسديد اإل  )ب (
  .لوقتنفس ا

  
، ال تقوم المنشأة بمعادلة األصل المنقول عترافعند محاسبة نقل أصل مالي غير مؤهل إللغاء اإل

  ).٣٦، الفقرة ٣٩ معيار المحاسبة الدولي أنظر ٠ المرتبط لتزامواإل
  

 صافي المبلغ عندما يعكس أساسات المالية على لتزاميتطلب هذا المعيار عرض األصول المالية واإل ٤٣
وعندما . أكثرفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للمشروع من تسديد أداتين ماليتين منفصلتين أو ذلك التد

 لها من ناحية فعلية فإن أو دفع مبلغ صافي منفرد وينوي القيام بذلك إستالميكون للمشروع الحق في 
ات لتزاممالية واإلفي ظروف أخرى يتم عرض األصول ال.  منفردا فقطاًإلتزام منفردا أو مالياً أصالً

  .ات للمشروعإلتزامالمالية بشكل منفصل عن بعضهما بما يتناسب مع خواصهما كمصادر أو 
  

 مالي معترف به وعرض صافي القيمة يختلف عن إلتزامإن المقاصة بين أصل مالي معترف به و ٤٤
لكسب أو الخسارة  لتحقيقاً مالي، وبينما ال تخلق المقاصة إلتزام مالي أو أصل بعترافإلالتوقف عن ا

بيان المركز  من سابقاً بأداة مالية ال ينجم عنه فقط إزالة البند المعترف به عترافإل التوقف عن افإن
  . بربح أو خسارةعترافولكن يمكن أن ينجم عنه كذلك اإلالمالي 

  

ذلك  لخالفاًإن حق المقاصة هو حق قانوني للمدين، سواء عن طريق العقد أو خالف ذلك، لتسوية أو  ٤٥
 منه مستحق للدائن وذلك بخصم المبالغ المستحقة من الدائن من ذلك المبلغ، جزءاًإزالة مبلغ بكامله أو 
عتيادية من الممكن أن يكون للمدين الحق الشرعي بخصم مبلغ مستحق على إلوفي الحاالت غير ا

ثة ترسي بشكل واضح ية بين األطراف الثالإتفاقطرف ثالث مقابل المبلغ المستحق للدائن شريطة وجود 
 الشروط التي تدعم هذا الحق قد فإنحق المدين في المقاصة، وحيث أن حق المقاصة حق قانوني 

 أخرى، ويجب بذل العناية لتحديد أية قوانين تنطبق على العالقات بين إلىتختلف من سلطة قانونية 
  .األطراف

  

ات لتزام مالي يؤثر على الحقوق واإلإلتزامإن وجود حق يمكن تنفيذه إلجراء مقاصة ألصل مالي و ٤٦
 اإلئتمان حد كبير على تعرض المشروع لمخاطرة إلى مالي وقد يؤثر إلتزامالمرتبطة مع أصل مالي و

 للمقاصة، وفي غياب النية لممارسة كافياً أساساًوالسيولة، على أن وجود هذا الحق في حد ذاته ليس 
قيت التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع ال يتأثران،  مبلغ وتوفإنالحق أو التسديد في نفس الوقت 

 عرض األصول فإنوعندما ينوي المشروع ممارسة هذا الحق أو إجراء تسديد في نفس الوقت 
 مبالغ وتوقيت التدفقات النقدية المتوقعة أكثر صافي المبلغ يعكس بشكل مناسب أساسات على لتزامواإل

إن نية طرف واحد أو كال الطرفين . تعرض لها هذه التدفقات النقديةفي المستقبل وكذلك المخاطر التي ت
 لتبرير المقاصة كافياًإجراء التسديد على أساس صافي المبالغ بدون الحق القانوني إلجراء ذلك ليس 

ات المالية المنفردة تبقى بدون لتزامات المرتبطة مع األصول المالية واإللتزامحيث أن الحقوق واإل
  .تغيير
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عتيادية، إل معينة بممارسات العمل ااتإلتزاموتتأثر نوايا المشروع فيما يتعلق بتسديد أصول قد  ٤٧

ومتطلبات األسواق المالية والظروف األخرى التي قد تحد من القدرة على إجراء تسديد صافي أو تسديد 

قيق في نفس الوقت، وعندما يكون للمشروع حق مقاصة ولكن ال ينوي إجراء تسديد صافي أو تح

 اإلئتمانثر هذا الحق على تعرض المشروع لمخاطرة أ فإنات في نفس الوقت لتزاماألصول وتسديد اإل

  .٧ من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ٣٦يتم اإلفصاح عنه بموجب الفقرة 
  

منظم  من خالل عمل بيت مقاصة في سوق مالي مثالًقد يحدث التسديد في نفس الوقت ألداتين ماليتين  ٤٨

 مساوية لمبلغ صافي منفرد وال فعلياًأو مبادلة وجها لوجه، وفي هذه الظروف تكون التدفقات النقدية 

 أو السيولة، وفي ظروف أخرى يمكن للمشروع أن يجري تسديد ألداتين اإلئتمانيوجد تعرض لمخاطرة 

ه أو لمخاطرة ـصل بكامل لمبلغ األاإلئتمان ودفع مبالغ منفصلة، وتصبح بذلك معرضة لمخاطرة إستالمب

 بكامله، وهذه التعرضات للمخاطرة قد تكون كبيرة بالرغم من أنها لفترة قصيرة، لتزامالسيولة لمبلغ اإل

ات المالية أنهما تما في نفس الوقت فقط عندما لتزام لذلك يعتبر تحقيق األصول المالية وتسديد اإلوتبعاً

  .تحدث هاتان العمليتان في نفس اللحظة

  

 ويكون إجراء المقاصة عادة غير مناسب ٤٢ل عام ال يتم تحقق الشروط الواردة في الفقرة بشك ٤٩
  -:عندما

أي األداة المركبة ( عدة أدوات مالية مختلفة لتضاهي مالمح أداة مالية منفردة إستخداميتم   )أ (

Synthetic instrument(؛  

التي لها نفس التعرض الرئيسي ات المالية من األدوات المالية لتزامتنجم األصول المالية واإل  )ب (

ات ضمن محفظة عقود آجلة أو أدوات مشتقة لتزامعلى سبيل المثال األصول واإل(للمخاطرة 

  ؛، إال أنها تتعلق بأطراف مقابلة مختلفة)أخرى

  ؛ات مالية بدون حق الرجوعلتزاماألصول المالية أو األخرى المرهونة كضمان إل  )ج (

ات دون أن لتزامبا كأمانة من قبل المدين بغرض سداد اإلاألصول المالية التي تم وضعها جان  )د (

وال األممثل إنشاء صندوق لتجميع  (لتزام هذه األصول في تسديد اإلستخداميتوفر قبول الدائن إل

  ؛ أو )Sinking fund arrangementوفوائدها بغرض الوفاء بدين معين 

ها من طرف ثالث بموجب إستردادمتوقع ات وقعت نتيجة ألحداث نتج عنها خسائر من الإلتزام )هـ(  

  .مطالبة تحت وثيقة تأمين
  

" ية تصفية شاملةإتفاق"إن المشروع الذي يقوم بعدة معامالت أدوات مالية مع طرف واحد قد يدخل في  ٥٠

master netting arrangementية على إجراء تسديد تفاقإلوتنص مثل هذه ا.  مع ذلك الطرف

ية في حالة التقصير أو إلغاء في أي واحد من تفاقإللية المغطاة بتلك اصافي واحد لكل األدوات الما

 هذه الترتيبات من قبل المؤسسات المالية عادة لتوفير حماية ضد الخسارة في حالة إستخدامويتم . العقود

إن . اتلتزاماإلفالس أو نتيجة أحداث أخرى ينتج عنها عدم قدرة الطرف المقابل على الوفاء باإل

 للتنفيذ ويؤثر على تحقق أو تسديد قابالً حق مقاصة يصبح عموماًات التسديد الشاملة تخلق يإتفاق

فرادية فقط بعد حدوث حالة تقصير معينة أو في حاالت أخرى ال يتوقع إلات المالية التزاماألصول واإل

اء المقاصة إال إذا  إلجرأساساًية التسديد الشاملة ال توفر إتفاقإن . عتياديةإلظهورها في ظروف العمل ا



   ٣٢ معيار المحاسبة الدولي

١٥٣٥   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

ات لتزاموعندما ال يتم إجراء مقاصة بين األصول واإل. ٤٢تم تحقيق كال الشرطين الواردين في الفقرة 

ية على التعرض لمخاطرة تفاقإل يجب اإلفصاح عن تأثير افإنه التسوية الشاملة يةتفاقإلالمالية الخاضعة 

  . ٧٦ للفقرة وفقاً اإلئتمان
  

 فصاحإلا
  

  ]إلغاءهاتم [  ٩٥- ٥١
  

 النفاذتاريخ 
  

طبق هذا المعيار المحاسبي الدولي على البيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ على المنشأة أن ت ٩٦
 قامت المنشأة إذاأما .  ويشجع التطبيق المبكر لهذا المعيار. أو بعد ذلك التاريخ٢٠٠٥ يناير ١في 

 كانت قد قامت بتطبيق معيار المحاسبة الدولي إذا إال ،٢٠٠٥ يناير ١بتطبيق هذا المعيار قبل الفترة 
 إذا، أما ٢٠٠٥، متضمن التعديالت التي صدرت في مارس )٢٠٠٣الذي صدر في ديسمبر  ( ٣٩

،  يجب عليها اإلفصاح عن هذه ٢٠٠٥ يناير ١قامت المنشأة بتطبيق هذا المعيار في فترات تسبق 
 .الحقيقة

 

 .سبقب أن يطبق هذا المعيار بشكل ميج ٩٧
  

المصطلحات المـستخدمة فـي المعـايير       ) ٢٠٠٧كما تم تعديله في عام       (١عدل معيار المحاسبة الدولي     .  أ٩٧
ويجب على المنشأة تطبيـق هـذا   . ٤٠وإضافة لذلك، عدل المعيار الفقرة      . الدولية إلعداد التقارير المالية   

وإذا قامت المنـشأة بتطبيـق معيـار        .  أو بعد ذلك   ٢٠٠٩ يناير   ١التعديل للفترات السنوية التي تبدأ في       
لفترة سابقة، فينبغي تطبيق التعديالت على تلك الفترة        ) ٢٠٠٧كما تم تعديله في عام       (١المحاسبة الدولي   

  . السابقة
  

ويجب علـى  ). ج(٤الفقرة ) ٢٠٠٨كما تم تعديله في عام       (٣عدل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       . ب٩٧
وإذا قامـت   .  أو بعد ذلـك    ٢٠٠٩ يوليو   ١لك التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في         المنشأة تطبيق ذ  

لفتـرة سـابقة،    ) ٢٠٠٨كما تم تعديله في عام       (٣المنشأة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية        
  .فينبغي تطبيق التعديالت على تلك الفترة السابقة

  

 سحب بيانات أخرى
  

المعدل في  ("اإلفصاح والعرض: األدوات المالية" ٣٢محل معيار المحاسبة الدولي ار حل هذا المعي ٩٨

٢٠٠٠(*.  
  

 -:حل هذا المعيار محل التفسيرات التالية ٩٩

  ؛حكام التسديد المحتملةأ –تصنيف األدوات المالية  ٥ -التفسير  )أ (
  ؛ و ) الخزينةأسهم( المعاد شراؤها  الذاتية أدوات حقوق الملكية–أسهم رأس المال  ١٦ -التفسير  )ب (
 . تكاليف عملية حقوق الملكية–حقوق الملكية  ١٧ -التفسير  )ج (

 

ها من دسترداإ األدوات أو الحقوق التي يمكن –األدوات المالية  " ٣٤سحب هذا المعيار التفسير د ١٠٠
 ".صاحبها

  
باألدوات المالية إلى المعيار  قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتغيير موقع جميع اإلفصاحات المتعلقة ٢٠٠٥في أغسطس    *

  .اإلفصاحات: األدوات المالية ٧الدولي إلعداد التقارير المالية 
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   ملحق
  

  اإلرشادية التطبيقات
  

  "العرض :المالية األدوات" ٣٢معيار المحاسبة الدولي 
  

  . من المعاييرجزءاًهذا الملحق ال يشكل 
  

   . نواحي المعيارشرح تطبيق بعضتوضح وت التطبيقات اإلرشادية ههذإن  ١ تطبيق
  

 والقياس عترافالمتطلبات حول اإل. ألدوات الماليةلقياس بال أو عترافاإلب هذا المعيار يتعاملال  ٢ تطبيق
  .٣٩ المالية وضعت في المعيار اتلتزاملألصول المالية واإل

  

  )١٤-١١الفقرات من  ( تعاريف
  

   المالية اتلتزام المالية واإلصولاأل

 عليه فهي األساس الذي تقاس به جميع وبناءاًها تمثل وسيط للتبادل أصل مالي ألن) النقد(العملة  ٣ تطبيق

الوديعة النقدية لدى بنك أو مؤسسة مالية شبيهة . المعامالت ويتم إظهارها في البيانات المالية

 للمودع للحصول على نقد من المؤسسة أو سحب شيك أو تعاقدياً حقاً ألنها تمثل مالياً أصالًتعتبر 

  . ماليإلتزامقابل الرصيد لصالح دائن في عملية سداد أداة مشابهة م
  

ات مالية مقابلة إلتزام نقد في المستقبل وستالم إلتعاقدياً حقاًثلة الشائعة ألصول مالية تمثل األممن  ٤ تطبيق
  -: لتسليم نقد في المستقبل ما يليتعاقدياً اًإلتزامتمثل 

  ؛ذمم مدينة تجارية وذمم دائنة تجارية  )أ (

  ؛أوراق قبض ودفع  )ب (

  ؛ وروض مأخوذة ومقدمةق  )ج (

  .سندات مدينة ودائنة   )د (
  

 إلتزامنقد ويقابله )  بدفعاًإلتزامأو  (ستالم إلتعاقدياً حقاًفي كل حالة يكون لواحد من األطراف 
  .لدى الطرف اآلخر) ستالمباإل حقاًأو (مقابل للدفع 

  
سيتم الحصول عليها ية التي قتصادهناك نوع آخر من األدوات المالية وهو الذي تكون المنفعة اإل ٥ تطبيق

 ورقة الدفع التي سيتم سدادها بسندات حكومة فمثالً. أو التخلي عنها أصل مالي آخر غير النقد

 بتسليم سندات الحكومة تعاقدياً اًإلتزام سندات حكومة والمصدر إستالم بتعاقدياً حقاًتعطي حاملها 

. على الحكومة المصدرة لدفع النقدات إلتزام السندات أصول مالية ألنها تمثل إن.  من النقدبدالً

  . لمصدرهامالياً اًإلتزامو لحاملها مالياً أصالً ورقة الدفع تعتبر فإن على ذلك وبناءاً
  

، السندات غير المضمونة، سندات رأس "الدائمة"مثل السندات(عادةً " الدائمة"تمنح أدوات الدين  ٦ تطبيق

 أجل غير إلىالفائدة في تواريخ محددة تمتد  دفعات على حساب ستالم إلتعاقدياً حقاًالمالك ) المال

 عائد من المبلغ األصلي أو الحق بعائد من المبلغ إستالممسمى، إما بأن ال يكون له الحق ب

فعلى سبيل المثال، . األصلي بموجب شروط تجعله غير محتمل أو بعيد المنال على المدى البعيد
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 تساوي سعر فائدة إستمرار تدفع دفعات سنوية بيمكن للمنشأة أن تصدر أداةً مالية تقتضي منها أن

وعلى . * وحدة عملة١,٠٠٠سمية أو مبلغ أصلي يساوي أتطبق على قيمة % ٨معلنة بنسبة 

 المنشأة المصدرة تتحمل فإن. هي سعر فائدة السوق لألداة وقت إصدارها% ٨فرض أن نسبة 

تساوي ) القيمة الحالية(بلية ذات قيمة عادلة  للقيام بسلسلة من دفعات الفائدة المستقتعاقدياً اًإلتزام

 مالياً أصالًويملك مالك األدوات والمنشأة المصدرة .  األوليعترافاإل عند وحدة عملة ١,٠٠٠

 . ، على التوالياً مالياًإلتزامو
  

داة  أو توريد أو تبادل األدوات المالية بحد ذاته أإستالم التعاقدي بلتزاميعتبر الحق التعاقدي أو اإل ٧ تطبيق

ات التعاقدية تعريف األداة المالية إذا كانت لتزاموتحقق سلسلة الحقوق التعاقدية أو اإل. مالية

 .  أو دفع النقد أو شراء أو إصدار أداة حقوق ملكيةإستالم إلىستؤدي في النهاية 
  

 قد  التعاقدي مطلقة، أولتزامقد تكون القدرة على ممارسة الحق التعاقدي أو المتطلب لتحقيق اإل ٨ تطبيق

 تعاقدياً حقاًعلى سبيل المثال، تعتبر الضمانة المالية . تكون طارئة وقفاً على وقوع حدث مستقبلي

 متماثالً للكفيل بأن يدفع للمقرض، إذا تعثر تعاقدياً اًإلتزامو النقد من الكفيل، ستالمللمقرض إل

افتراض (عة سابقة  التعاقدي بسبب معاملة أو واقلتزامويقوم الحق واإل. المقترض في السداد

 هإلتزام، بالرغم من أن قدرة المقرض على ممارسة حقه ومتطلب الكفيل باألداء بموجب )الضمانة

 محتمل اللتزامويحقق الحق واإل. يعتبران حالة طارئة لعمل مستقبلي لتعثر المقترض في السداد

 دائماًات ال يعترف بها لتزام المالي، بالرغم من أن مثل هذه األصول واإللتزامتعريف األصل واإل

 تأمين ضمن ة عقودمحتمل الاتإلتزاموحقوق ال  هذهبعضويمكن أن تكون . في البيانات المالية

  . ٤نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  

 كبيع ، تتم معالجة عقد اإليجار التمويلي محاسبياً"اإليجار  عقود" ١٧ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً ٩ تطبيق

 على المستأجر لدفع سيل اًإلتزامو ستالم للمؤجر إلحقاً أساساًيعتبر عقد اإليجار .  مؤجلةبشروط

يحتسب . ية قرضتفاق إلوفقاً مزيج من دفعات مبلغ األصل والفائدة جوهرياًمن الدفعات تماثل 

 من المحاسبة عن األصل المؤجر بدالً لعقد اإليجار وفقاًه في المبلغ المستحق إستشارالمؤجر 

 عقدا غير تام يلتزم بموجبه المؤجر أساساًمن ناحية أخرى، يعتبر عقد اإليجار التشغيلي . نفسه

يستمر .  األصل لفترات مستقبلية في مقابل تعويض شبيه بالرسوم مقابل الخدماتإستعمالبتوفير 

عقد  من المبلغ المستحق في المستقبل بموجب بدالًالمؤجر في المحاسبة عن األصل المؤجر نفسه 

لذلك، يعتبر عقد اإليجار التمويلي أداة مالية إما عقد اإليجار التشغيلي فال يعتبر أداة . اإليجار

  ).فيما عدا الدفعات الفردية المستحقة حالياً(مالية 
  

، األصول المؤجرة ) والمعداتوالمصانعمثل المخزون، الممتلكات (ال تعتبر األصول المادية  ١٠ تطبيق

وتعطى . أصوالً مالية)  براءات اإلختراع والعالمات التجاريةمثل(واألصول غير الملموسة 

السيطرة على مثل هذه األصول المادية واألصول غير الملموسة فرصةً لتوليد تدفقاً نقدياً أو أصل 

 . النقد أو أصل مالي آخرستالم نشوء حق حالي إلإلىمالي آخر، ولكنها ال تؤدي 
  

                                                      
 ).و ن" (بوحدة العملية"طبيق يتم تحديد المبالغ النقدية في هذا الت  *
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ية المستقبلية لها قتصادوالتي تكون المنافع اإل) فوعة مسبقاًمثل المصاريف المد(ال تعتبر األصول  ١١ تطبيق

وعلى .  نقد أو أصل مالي آخر أصوالً ماليةإستالم من حق بدالً البضائع أو الخدمات إستالمهي 

ات مالية ألن إلتزامات الضمان إلتزامنحو مشابه، ال تعتبر البنود مثل اإليرادات المؤجلة ومعظم 

 من بدالًية المرتبطة بها هو توريد البضائع والخدمات قتصادمنافع اإلتدفق الصادر النقدي لل

 . التعاقدي بدفع نقد أو أصل مالي آخرلتزاماإل
  

مثل ضرائب الدخل القائمة نتيجةً لمتطلبات قانونية (ات أو األصول غير التعاقدية لتزامال تعتبر اإل ١٢ تطبيق

ل مع محاسبة ضرائب الدخل في معيار وتم التعام. ات أو أصوالً ماليةإلتزام) فرضتها الحكومات

ات اإلستداللية، كما هي معرفة في معيار لتزام اإلفإنوبطريقة مشابهة، . ١٢المحاسبة الدولي 

، ال تنشأ عن العقود وال تعتبر "حتملةمات واألصول اللتزام اإل،المخصصات"  ٣٧المحاسبة 

  . ات ماليةإلتزام
  

  أدوات حقوق الملكية
  

 أدوات حقوق الملكية األسهم العادية غير المطروحة للتداول وبعض أنواع ثلة علىاألمتشمل  ١٣ تطبيق

، والضمانات أو خيارات الشراء ")٢٦ تطبيق"والفقرة " ٢٥ تطبيق"راجع الفقرة (األسهم الممتازة 

 في أو شراء عدد ثابت من األسهم العادية غير المطروحة شتراكباإلالمكتوبة التي تسمح للمالك 

 المنشأة إلتزاميعتبر . نشأة المصدرة مقابل مبلغ نقدي ثابت أو أصل مالي آخرللتداول في الم

بإصدار أو شراء عدد ثابت من أدوات حقوق الملكية الخاصة بها مقابل مبلغ نقدي ثابت أو أصل 

 على المنشأة بدفع نقد اًإلتزامولكن، إذا تضمن مثل هذا العقد . مالي آخر أداة حقوق ملكية للمنشأة

راجع الفقرة  (سترداد للقيمة الحالية الخاصة بمبلغ اإلاًإلتزام تنشأ أيضاً فإنهال مالي آخر، أو أص

 عندما اًإلتزامتتحمل المنشأة المصدرة لألسهم العادية غير المطروحة للتداول )). أ" (٢٧ تطبيق"

وقد تكون هذه .  اتجاه حاملي األسهم للقيام بذلكقانوناًتقوم بشكل رسمي بالتوزيع وتصبح ملزمة 

هي الحال بعد اإلعالن عن توزيع أرباح األسهم أو عندما تكون المنشأة تحت التصفية وتصبح أي 

 . ات قابلة للتوزيع على حاملي األسهملتزامأصول متبقية بعد الوفاء باإل
  

ال يعتبر خيار الشراء الذي تم شراؤه أو العقد المشابه المشترى من قبل المنشأة والذي يعطيها  ١٤ تطبيق

الحق بإعادة شراء عدد ثابت من أدوات حقوق الملكية الخاصة بها مقابل توريد مبلغ نقدي ثابت 

 أي تعويض مدفوع عن مثل هذا إقتطاع من ذلك، يتم بدالً.  للمنشأةمالياً أصالًأو أصل مالي آخر 

  . العقد من حقوق الملكية
  

  األدوات المالية المشتقة
  

ومشتقات األدوات ).  مدينة، ذمم دائنة وأدوات حقوق الملكيةذمم(الرئيسية األدوات المالية تشمل  ١٥ تطبيق
مثل الخيارات المالية، العقود المستقبلية واآلجلة، تبادالت العمالت وأسعار الفائدة  (المالية 

 فإنها لذلك، وتبعاًتحقق األدوات المالية المشتقة تعريف األداة المالية ) وتبادالت أسعار العملة
  .هذا المعيارمشمولة في نطاق 

  
 ذات تأثير نقل واحدة أو أكثر من المخاطر المالية اتإلتزاموتوجد األدوات المالية المشتقة حقوقاً  ١٦ تطبيق

في البداية، تمنح األدوات . المتأصلة في األدوات المالية األساسية المتضمنة بين أطراف األدوات

ات المالية مع طرف لتزامصول أو اإل لمبادلة األتعاقدياً حقاًالمالية المشتقة واحداً من األطراف 

ات لتزام بمبادلة األصول أو اإلتعاقدياً اًإلتزامآخر بموجب شروط من المحتمل أن تكون جيدة، أو 
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 *عموماًولكن، ال ينتج عنها . المالية مع طرف آخر بموجب شروط من المحتمل أن ال تكون جيدة

عقد، وال يحدث مثل هذا النقل بالضرورة عند نقل لألداة المالية األساسية المتضمنة في بداية ال

وألنه يتم تحديد شروط .  بالمبادلةلتزاموتتضمن بعض األدوات كالً من الحق واإل.  العقدإستحقاق

 هذه الشروط فإن مع التغير في األسعار في األسواق المالية فإنهالمبادلة في بداية األداة المشتقة، 

  . يمكن أن تصبح جيدة أو غير جيدة
  

ية إقتصاد خيار البيع أو الشراء لتبادل أداة مالية يعطي حامله الحق في الحصول على فوائد إن ١٧ تطبيق

 مصدر فإنوبالعكس . مستقبلية مرتبطة مع التغيرات في القيمة العادلة لألداة المالية موضوع العقد

رة محتملة لفوائد ية مستقبلية متوقعة أو يتحمل خساإقتصاد بالتنازل عن فوائد اًإلتزامالخيار يتحمل 

 الحق أن. ية مستقبلية مرتبطة مع التغيرات في القيمة العادلة لألداة المالية موضوع العقدإقتصاد

.  المالي على الترتيبلتزام المصدر يستوفيان تعريف األصل المالي واإلإلتزامالتعاقدي للمالك و

في ذلك أسهم وأدوات تحمل  مالي بما أصل األداة المالية موضوع عقد الخيار قد تكون أي إن

 األداة أن مالي، إال أصل من تحويل بدالً الخيار قد يتطلب من المصدر إصدار أداة دين إن. فائدة

 حق حامل الخيار إن.  مالي للمالك إذا تمت ممارسة الخيارأصلموضوع الخيار ال تزال تمثل 

لمصدر لتبادل أصول تحت  اإلتزام تكون إيجابية وأنلتبادل األصول تحت ظروف من المحتمل 

 تكون غير إيجابية يكونان منفصلين عن األصول موضوع العقد التي أنظروف من المحتمل 

ية إحتمال المصدر ال يتأثران بإلتزام طبيعة حق المالك وإن. سيتم تبادلها عند ممارسة الخيار

 مالي أو أصله ال ينجم عن) مثل سلعة( غير مالي أصل خيار شراء أو بيع إن. ممارسة الخيار

 أو تسليم أصول مالية أو تبادل إستالم مالي ألنه ال يستوفي متطلبات التعريفات من ناحية إلتزام

 .أدوات مالية
  

مثال آخر على األدوات المالية المشتقة هو عقد آجل سيتم تسديده في خالل ستة أشهر يقدم فيه  ١٨ تطبيق

 مقابل سندات حكومية بفائدة ثابتة  فينقداً ١,٠٠٠,٠٠٠وعدا بتسليم ) المشتري(أحد األطراف 

يقدم وعدا بتسليم سندات حكومية بفائدة ثابتة ) البائع( والطرف اآلخر ١,٠٠٠,٠٠٠ سميةالا قيمتها

 حقاًخالل الستة أشهر يكون لكال الطرفان . نقداً ١,٠٠٠,٠٠٠ مقابل ١,٠٠٠,٠٠٠ سميةالاقيمتها 

إذا ارتفعت القيمة السوقية للسندات الحكومية أعلى من .  لتبادل أدوات ماليةتعاقدياً اًإلتزامو تعاقدياً

 سعر السوق إنخفض ستكون الظروف إيجابية للمشتري وغير إيجابية للبائع، إما إذا ١,٠٠٠,٠٠٠

مشابه للحق ) أصل مالي(للمشتري حق تعاقدي .  فسيكون التأثير هو العكس١,٠٠٠,٠٠٠دون 

مشابه للحق )  ماليإلتزام (تعاقدياً اًإلتزام عليه أن الناجم بموجب خيار الشراء المحتفظ به، كما

مشابه )  ماليأصل (تعاقدياً حقاً للبائع فإنالذي ينجم بموجب خيار البيع الذي تم إصداره، وكذلك 

 هذه فإنوكما هو الحال بالنسبة للخيارات .  لخيار الشراء الذي تم إصدارهوفقاً الناجم لتزاملإل

 مالية منفصلة ومتميزة عن األدوات اتإلتزامواقدية تمثل أصوال مالية ات التعلتزامالحقوق واإل

 الفرق الرئيسي بين العقد اآلجل إن). السندات والنقدية التي سيتم تبادلها(المالية موضوع العقد 

                                                      
وهذا صحيح بالنسبة لمعظم وليس جميع المشتقات، على سبيل المثال يتم في بعض مبادالت سعر الفائدة بين العمالت تبادل    *

 ).ويعاد تبادله عند اإلستحقاق(المبلغ الرئيسي في البداية 
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 كال الطرفان في العقد اآلجل ملتزمان بالتنفيذ في الوقت المحدد، بينما يقع أنوعقد الخيار هو 

  . عقد الخيار فقط عندما ومتى يقرر حامل الخيار ممارسة حقهالتنفيذ تحت
  

 بإجراء مبادلة مستقبلية، بما في ذلك لتزامتتضمن العديد من أنواع األدوات المشتقة الحق أو اإل ١٩ تطبيق

سعر الفائدة وتبادل العمالت، الحدود العليا ألسعار الفائدة وخيارات الحد األعلى والحد األدنى 

 تبادل سعر إلىويمكن النظر . سهيالت إصدار السندات وكتب اإلعتماد القروض وتاتإلتزامو

الفائدة على أنه تنوع لعقد آجل توافق أطرافه على القيام بسلسلة من عمليات التبادل المستقبلية في 

 إلى سعر الفائدة العائم، واآلخر بالرجوع إلىالمبالغ النقدية، ويتم حساب مبلغ واحد بالرجوع 

والعقود المستقبلية هي تنوعات أخرى من العقود اآلجلة، وتختلف بشكل . لثابتسعر الفائدة ا

  . أساسي في أنه يتم توحيد العقود وتداولها عند المبادلة
  

  )١٠-٨الفقرة من ( بيع أو شراء أدوات غير مالية عقود 
  

اقدي ألحد ال تحقق عقود بيع أو شراء البنود غير المالية تعريف األداة المالية ألن الحق التع ٢٠ تطبيق

 حالياً أو حقاً المقابل للطرف اآلخر ال ينشأ لتزام أصل غير مالي أو خدمات واإلإستالماألطراف ب

 العقود التي تنص على إن.   أو توريد أو مبادلة األصل الماليإستالم ألي من الطرفين باًإلتزام

 أو مستقبلي عن معدن  عقد خيار أو عقد آجلمثالً( أصول ملموسة فقط إستالمالسداد بتسليم أو 

بعضها يكون موحدا في . كثير من عقود السلع هي من هذا النوع. ليست أدوات مالية) الفضة

 قد فمثالًالشكل ومتداول في أسواق منظمة بنفس النمط كما في بعض األدوات المالية المشتقة، 

للتداول في بورصة وقد  ألنها مسجلة نقداًتكون العقود المستقبلية للسلع جاهزة للشراء أو البيع 

 بالتداول في فعلياً األطراف التي تبيع أو تشتري العقد تقوم أنإال . تتداولها األيدي عدة مرات

القدرة على شراء أو بيع عقد سلعة مقابل نقد والسهولة التي يمكن فيها . السلعة موضوع العقد

 السلعة ال يغير إستالميم أو  تسللتزام التفاوض على تسوية نقدية إلإحتمالبيعها أو شراؤها و

 بعض عقود بيع أو فإنوعلى الرغم من ذلك،  .الخاصية األساسية للعقد بحيث ينجم عنه أداة مالية

شراء البنود غير المالية التي يمكن تسويتها بالصافي أو من خالل تبادل األدوات المالية، أو التي 

قد بسهولة، تكون ضمن نطاق هذا المعيار كما  نإلىيكون فيها في البند غير المالي قابل للتحويل 

 ). ٨راجع الفقرة (لو أنها أدوات مالية 
  

 أو تسليم أصول ملموسة ال ينجم عنه أصل مالي ألحد األطراف إستالمالعقد الذي ينطوي على  ٢١ تطبيق

 مالي لطرف آخر إال إذا تم تأجيل الدفع المتعلق به بعد التاريخ المقرر لتحويل األصول إلتزامو

  .هذا هو شأن شراء أو بيع البضائع باألجل تجارياً. موسةالمل
  

 فعلي إستالمبعض العقود تكون متصلة بالسلع ولكنها ال تنطوي على تسديد من خالل تسليم أو  ٢٢ تطبيق

   من بدالً لمعادلة في العقد وفقاًوتنص على القيام بالتسديد من خالل دفعات نقدية محددة . لسلعة
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 يمكن حساب المبلغ األساسي لسند بتطبيق سعر السوق السائد للنفط الًفمث. طريقة دفع مبالغ ثابتة

 المبلغ األساسي مربوط بفهرس سعر إن.  السد على كمية ثابتة من النفطإستحقاقفي تاريخ 

  . فقط، لذلك مثل هذا العقد يمثل أداة ماليةنقداًالسلعة إال أنها تسدد 

  
 أو أصل إلى غير مالي إضافة إلتزامنه أصل أو  عقد ينجم عأيضاًيشمل تعريف األداة المالية  ٢٣ تطبيق

مثل هذه األدوات تعطي عادة أحد األطراف خيار لتبادل أصل مالي مقابل أصل غير .  ماليإلتزام

 ومبلغاً سيل من دفعات فائدة دورية ستالم إلحقاً السند المربوط بالنفط قد يعطي المالك مثالً. مالي

 مدى إن. خيار تبادل المبلغ األساسي مقابل كمية ثابتة من النفط مع ستحقاقاإل من النقد عند ثابتاً

 القيمة العادلة للنفط نسبة إلى اًإستنادالرغبة في ممارسة هذا الخيار ستختلف من وقت آلخر 

 نوايا حامل السند حول وإنالنقد مقابل النفط المتضمنة في السند، ) سعر تبادل(لمعدل تبادل 

 لتزامواإل) الحامل( األصل المالي للمالك إن. ى جوهر األصول المكونةممارسة الخيار ال تؤثر عل

المالي للمصدر تجعل من السند أداة مالية بغض النظر عن األنواع األخرى من األصول 

  .ات التي تم خلقهالتزامواإل
  

  ]تم إلغاءها[ ٢٤ تطبيق

 العرض
  

  )٢٧- ١٥الفقرات من  ( ات وحقوق الملكيةلتزاماإل
 

  ي لتوريد النقد أو أي أصول مالية أخرى تعاقدإلتزامال يوجد 

 )٢٠-١٧(الفقرات من 
 أو حقوق إلتزامعند تصنيف سهم ممتاز ك. من الممكن إصدار األسهم الممتازة بحقوق مختلفة ٢٥ تطبيق

ملكية تقيم المنشأة الحقوق المتعلقة بالسهم لتحدد ما إذا كانت تحتوي على خصائص أساسية 

 إختيارسترجاع في تاريخ معين أو حسب إلاز الذي ينص على ا السهم الممتفمثالً.  الماليلتزاملإل

 بتحويل أصول مالية اًإلتزام المالي إذا كان على المصدر لتزاميستوفي تعريف اإل) الحامل(المالك 

 تعاقدياً سهم ممتاز عندما يلتزم إسترداد إلتزامب عدم قدرة المصدر على الوفاء إن. لحامل السهم

 خيار المصدر إن. لتزاموال أو لقيود قانونية ال يلغي هذا اإلألمابذلك، سواء كان لنقص 

 حالي لتحويل إلتزام المالي ألنه ال يوجد على المصدر لتزام األسهم ال يفي بتعريف اإلسترجاعال

نه من الممكن أعلى .  المصدرختيارإلضع بالكامل  األسهم خاإسترداد إن. أصول مالية للمساهمين

 إسترداددما يمارس المصدر الخيار ويكون ذلك عادة بأخطار المساهمين بنية  عنلتزام يظهر اإلأن

  .األسهم

  
 التصنيف المالئم يتم تحديده من خالل فإن ستردادعندما تكون األسهم الممتازة غير قابلة لإل ٢٦ تطبيق

عندما تكون توزيعات األرباح لحاملي األسهم الممتازة، سواء. الحقوق األخرى المرتبطة بها
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 األسهم تعتبر أدوات ملكية، وال تتعامل فإن المصدر ختيارإلأو غير تراكمية، خاضعة تراكمية 

  :هذه الفقرة مع األدوات المركبة من وجهة نظر المالك

 ؛تاريخ القيام بتوزيعات  )أ (

 ؛نية القيام بتوزيعات في المستقبل  )ب (

م القيام التأثير السلبي المحتمل على سعر األسهم العادية للمنشأة المصدرة إذا لم يت  )ج (
بسبب القيود على دفع أرباح األسهم على األسهم العادية إذا كانت أرباح (بالتوزيعات 

 ؛)األسهم غير مدفوعة على األسهم الممتازة

 ؛يات المنشأة المصدرةإحتياطقيمة   )د (

  أو ؛ أو ربح لفترة معينةةتوقع المنشأة المصدرة لخسار ) هـ(

 . ى التأثير في قيمة ربحها أو خسارتها في الفترةقدرة أو عدم قدرة المنشأة المصدرة عل  )و (
  

  التسوية في أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة

 )٢٤- ٢١الفقرات (
  

ثلة التالية كيفية تصنيف األنواع المختلفة من العقود على أدوات حقوق الملكية الخاصة األمتوضح  ٢٧ تطبيق

  -:بالمنشأة

 المنشأة أو توريدها لعدد ثابت من أسهمها إستالميعتبر العقد الذي ستتم تسويته من خالل    )أ (
الخاصة بدون تعويض مستقبلي أو مبادلة عدد ثابت من أسهمها الخاصة مقابل مبلغ نقدي 

 أو هإستالم أي تعويض يتم فإن لذلك، وتبعاً. ثابت أو أصل مالي آخر، أداة حقوق ملكية
ومن . قتطع منها مباشرة حقوق الملكية أو يإلىدفعه مقابل مثل هذا العقد يضاف مباشرة 

ثلة على ذلك خيار األسهم الصادرة الذي يعطي الطرف المقابل الحق لشراء عدد ثابت األم
 العقد من المنشأة إقتضىمن جانب آخر، إذا . من أسهم المنشأة مقابل مبلغ نقدي ثابت

بت أسهمها الخاصة مقابل النقد أو أصل مالي آخر في تاريخ محدد أو ثا) إسترداد(شراء 
مثال . سترداد مالي للقيمة الحالية لمبلغ اإلإلتزامب أيضاًأو عند الطلب، فتعترف المنشأة 

 المنشأة بموجب عقد آجل بإعادة شراء عدد ثابت من أسهمها الخاصة مقابل إلتزامآخر هو 
 .مبلغ نقدي ثابت

النسبة للقيمة  بمالياً اًإلتزام المنشأة بشراء أسهمها الخاصة مقابل النقد يوجد إلتزامإن   )ب (
 حتى لو أن عدد األسهم التي تكون المنشأة ملزمة بإعادة شرائها ستردادالحالية لمبلغ اإل

ومن أمثلة . سترداد مشروط بممارسة الطرف المقابل لحق اإللتزامغير ثابت أو أن اإل
 المشروط، الخيار الصادر الذي يقتضي من المنشأة إعادة شراء أسهمها الخاصة لتزاماإل
 . بل النقد إذا مارس الطرف المقابل الخيارمقا

 مالياً اًإلتزام أو أصالًيعتبر العقد الذي سيتم تسويته من خالل النقد أو أصل مالي آخر   )ج (
 أو توريده مبنياً على هإستالمحتى لو أن المبلغ النقدي أو األصل المالي اآلخر الذي سيتم 

ومثال على ذلك، خيار . صة بالمنشأةالتغيرات في سعر السوق الخاص بحقوق الملكية الخا
 . صافي األسهم التي تم تسويتها بالنقد
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يعتبر العقد الذي سيتم تسويته بعدد متغير من األسهم الخاصة بالمنشأة والتي تساوي قيمتها   )د (

 أو أصالً) ، سعر السلعةمثالً( مبنياً على التغيرات في متغير أساسي مبلغاً أو ثابتاً مبلغاً

ثلة على ذلك، الخيار المكتوب لشراء الذهب والذي، إذا طبق، يتم األمومن . اًمالي اًإلتزام

 عدد من هذه كبرتسويته بصافي في أدوات المنشأة الخاصة من خالل توريد المنشأة أل

 حتى لو أن مالياً اًإلتزام أو أصالًويعتبر مثل هذا العقد . األدوات تساوي قيمة عقد الخيار

 فإنوعلى نحو مشابه، .  من الذهببدالًر أسهم المنشأة الخاصة المتغير األساسي هو سع

العقد الذي سيتم تسويته بعدد ثابت من أسهم المنشأة الخاصة، ولكن الحقوق الملحقة بهذه 

 مبنياً على التغيرات في مبلغاً أو ثابتاً مبلغاًاألسهم ستختلف بحيث أن قيمة التسوية تساوي 

 .مالياً اًإلتزام أو أصالًالمتغير األساسي، يعتبر 
  

 )٢٥الفقرة (أحكام التسوية الطارئة 
  

 إلى أنه إذا كان الجزء من مخصص التسوية الطارئة الذي يمكن أن يحتاج ٢٥تقتضي الفقرة  ٢٨ تطبيق

 اًإلتزامأو بطريقة أخرى يمكن أن ينتج عنه أن تكون األداة (التسوية بالنقد أو بأصل مالي آخر 

 فإنوبالتالي، .  مخصص التسوية ال يؤثر على تصنيف األداة الماليةفإنغير قابل للتطبيق، ) مالياً

حدث هم المنشأة الخاصة فقط عند وقوع العقد الذي يقتضي التسوية بالنقد أو بعدد متغير من أس

.  حد كبير ومن غير المحتمل وقوعه، يعتبر أداة حقوق ملكيةإلىنادر جداً، وغير طبيعي 

 تعاقدياًبعدد متغير من أسهم المنشأة الخاصة يمكن أن يتم إعاقتها  التسوية فإنوبصورة مشابهة،  

ية حقيقية بالحدوث، إحتمالفي ظروف خارجة عن سيطرة المنشأة، ولكن إذا لم يكن لهذه الظروف 

 . مالئماً التصنيف كحقوق ملكية يكون فإن
  

 المعاملة في البيانات المالية الموحدة
  

 أي حصص األطراف – حصة غير مسيطرةعرض المنشأة في البيانات المالية الموحدة، ت ٢٩ تطبيق

 ومعيار المحاسبة ١ لمعيار المحاسبة وفقاً –األخرى في حقوق الملكية ودخل شركاتها التابعة 

في البيانات المالية الموحدة، تدرس المنشأة ) أو عنصر منها(عند تصنيف أداة مالية . ٢٧الدولي 

 أعضاء المجموعة وبين مالكي األداة لتحديد ما إذا كانت جميع الشروط واألحكام المتفق عليها بين

 بتوريد النقد أو أصل مالي آخر في ما يخص األداة أو من أجل إلتزامالمجموعة ككل لديها 

عندما تصدر شركة تابعة في مجموعة أداة مالية . إلتزامتسويتها بطريقة ينتج عنها تصنيفها ك

المجموعة على شروط إضافية مباشرة مع مالكي األداة  أو منشأة أخرى في األموتوافق الشركة 

بالرغم من أن . سترداد، فقد ال يكون للمجموعة حرية التصرف بالتوزيعات أو اإل)مثل، الضمانة(

 هذه الشروط عتبارالشركة التابعة يمكن أن تصنف األداة بشكل مالئم بدون أن تضع في اإل

يات األخرى بين أعضاء المجموعة تفاقخذ تأثير اإلاإلضافية في بياناتها المالية الخاصة، ويؤ

 من أجل التأكد من أن البيانات المالية الموحدة تعكس العقود عتبارومالكي األدوات بعين اإل

 أو مخصص لتزاموطالما أن هناك مثل هذا اإل. والمعامالت المبرمة من قبل المجموعة ككل

 مالي في البيانات المالية إلتزامعلى أنها ) زاملتأو عنصرها الخاضع لإل(التسوية، تصنف األداة 

 .الموحدة
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 )٣٢-٢٨الفقرات من  (األدوات المالية المركبة
  

 مع األدوات المركبة ٢٨ال تتعامل الفقرة  .األدوات المركبةمصدرين  فقط على ٢٨تنطبق الفقرة  ٣٠ تطبيق

ة المركبة من منظور  مع األدوات المالي٢٨ال تتعامل الفقرة  .من وجهة نظر مالكي هذه األدوات

 مع فصل المشتقات المتضمنة من منظور مالكي ٣٩يتعامل معيار المحاسبة الدولي . مالكيها

  .األدوات المالية المركبة التي تتضمن خصائص الَدين وحقوق الملكية
  

من األشكال العامة لألدوات المالية المركبة ورقة دين تنطوي على خيار تحويل مثل سند قابل  ٣١ تطبيق

 من ٢٨تتطلب الفقرة . بدون أي صفة مميزة للمشتقات المالية .  أسهم عادية للمصدرإلى للتحويل

ات وجزء حقوق لتزام يقوموا بعرض جزء اإلأنالمعيار من مصدري مثل هذه األداة المالية 

  -:كما يلي المبدئي عتراف منذ اإلفي بيان المركز الماليالملكية بشكل منفصل 

 سيبقى مالياً اًإلتزاملقيام بدفعات مجدولة من الفائدة واألصل يمثل  المصدر باإلتزام إن  )أ( 

 هي القيمة الحالية لتزامعند البداية تكون القيمة العادلة لجزء اإل.  األداة لم تحولأنطالما 

 مخصومة بمعدل فائدة مطبق في السوق تعاقدياًلسيل التدفقات النقدية المستقبلية المحددة 

 نفس التدفقات النقدية جوهرياًوات لها وضع ائتمان مماثل وتوفر في ذلك الوقت على أد

  .بنفس الشروط ولكن دون خيار التحويل

القيمة العادلة .  حقوق ملكية للمصدرإلى لتزام فهي خيار تحويل اإلةأما أداة حق الملكي  )ب( 
 هذا الخيار يمتلك القيمة عند.  وجدتإنللخيار تشمل قيمتها الزمنية والجوهرية، 

  . األولي تماماً عندما يكون خارج نطاق النقودعترافاإل
  

 وتعترف لتزام بعنصر اإلعتراف، تلغي المنشأة اإلستحقاقاإلعند تحول األداة القابلة للتحويل عند  ٣٢ تطبيق
بالرغم من (ويبقى عنصر حقوق الملكية األصلي على أنه حقوق ملكية . به على أنه حقوق ملكية

وال توجد ).  بند سطر أخرإلىبند سطر ما في حقوق الملكية انه يمكن أن ينقل من مستوى 
 .ستحقاقاإلخسارة أو ربح عند التحول في تاريخ 

  
 مبكر أو إعادة إسترداد من خالل ستحقاقاإلعندما تطفئ المنشأة أداة قابلة للتحويل قبل تاريخ  ٣٣ تطبيق

أي تكاليف شراء ال تتغير فيه ميزات التحول األصلي، تخصص المنشأة التعويض المدفوع و

 وعناصر ملكية األدوات الخاصة باألداة في تاريخ لتزام اإلإلى ستردادمعاملة إلعادة الشراء أو اإل

وتكون الطريقة المستخدمة في تخصيص التعويضات المدفوعة وتكاليف المعاملة . المعاملة

لعوائد للعناصر المنفصلة متوافقة مع تلك المستخدمة التخصيص األصلي للعناصر المنفصلة ل

 . ٣٢–٢٨ للفقرات من وفقاًبلة للتحويل، المستلمة من قبل المنشأة وقت إصدار األداة القا
  

 لمبادئ المحاسبة المطبقة على وفقاًفي حال تم تخصيص التعويض، تعامل أي خسارة أو ربح  ٣٤ تطبيق
  -: النحو التاليالمرتبطة علىالعناصر 

  ؛ و في الربح أو الخسارةلتزامصر اإل بمبلغ الربح أو الخسارة المرتبطة بعنعترافيتم اإل  )أ (

 .  في حقوق الملكيةلتزام بمبلغ التعويض المرتبط بعنصر اإلعترافيتم اإل  )ب (
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يمكن أن تعدل المنشأة شروط األداة القابلة للتحويل لحث التحول المبكر، على سبيل المثال من  ٣٥ تطبيق

تحول قبل التاريخ خالل تقديم نسب تحول ايجابية أو دفع تعويضات إضافية أخرى في حال ال

 بالفرق بين القيمة العادلة للتعويض الذي يستلمه المالك عند تحول األداة عترافاإليتم . المحدد

بتاريخ تعديل الشروط، بموجب الشروط المنقحة وبين القيمة العادلة للتعويض الذي كان يمكن أن 

  .ةالخساريستلمها المالك بموجب الشروط األصلية كخسارٍة في الربح أو 

  
 )٣٤و ٣٣الفقرات (أسهم الخزينة 

  

 بأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة على أنها أصول مالية بصرف النظر عن عترافال يتم اإل ٣٦ تطبيق

 من المنشأة التي تعيد شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة ٣٣تقتضي الفقرة . سبب إعادة شرائها

وعلى كٍل، عندما تحتفظ المنشأة . كيةبها بأن تقتطع أدوات حقوق الملكية تلك من حقوق المل

بحقوق ملكيتها نيابةً عن اآلخرين، مثل المؤسسة المالية التي تحتفظ بحقوق ملكيتها نيابة عن 

بيان المركز  هذه البنود المحتفظ بها ال تدرج في فإن هناك عالقة وكالة ونتيجة لذلك فإنالعميل، 

  .للمنشأةالمالي 
  

 )٤١- ٣٥الفقرات (سائر واألرباح الفائدة وأرباح األسهم والخ
  

لنفترض أن األسهم الممتازة .  على األداة المالية المركبة٣٥يوضح المثال التالي تطبيق الفقرة  ٣٧ تطبيق

 سنوات، ولكن أرباح األسهم تلك ٥ مقابل النقد بشكل إلزامي خالل ستردادغير المتراكمة قابلة لإل

تعتبر مثل هذه األداة أداة مالية مركبة، ويكون . دستردا المنشأة قبل تاريخ اإلإختيارتسحق الدفع ب

 بعدم تطبيق الخصم على هذا عترافيتم اإل. سترداد هو القيمة الحالية لمبلغ اإللتزامعنصر اإل
وأي أرباح أسهم مدفوعة ترتبط بعنصر . العنصر في الخسارة أو الربح ويصنف كمصروف فائدة

ويمكن أن تنطبق .  على أنها توزيع للربح أو الخسارة بهاعترافحقوق الملكية، وبالتالي، يتم اإل

 المالك، أو إذا كان تحول األسهم إختيار إلزامياً ولكن حسب ستردادمعاملة مشابهة لو لم يكن اإل
 مبنياً على مبلغاً أو ثابتاً مبلغاً عدد متغير من األسهم العادية إلزامياً ومحسوباً ليساوي إلى

 إلىولكن، إذا تم إضافة أرباح األسهم غير المدفوعة ). مثل السلع(سي التغيرات في المتغير األسا

وفي مثل هذه الحالة، تصنف أي أرباح لألسهم . اًإلتزام، تعتبر األداة بأكملها ستردادمبلغ اإل

  .كمصروف فائدة
  

 ات المالية لتزام األصول المالية واإلمقاصة
 )٥٠- ٤٢الفقرات (

  

 للتطبيق حالياً قابالً قانونياً حقاً المالي، يجب أن تملك المنشأة املتزلمعادلة األصل المالي واإل ٣٨ تطبيق

ويمكن أن يكون للمنشأة حق مشروط لمقاصة المبالغ المعترف . للتقاص مع المبالغ المعترف بها

ية تثبيت األسعار الرئيسية أو في بعض األشكال الدين بدون حق الرجوع، ولكن إتفاقبها، مثل 

ة فقط عند وقوع بعض األحداث المستقبلية، وعادةً ما تكون تعثر الطرف مثل هذه الحقوق مطبق

  . مثل هذا الترتيب ال يحقق شروط المعادلةفإنوبالتالي، . المقابل في السداد
  

) Synthetic Instructions" (األدوات المركبة "ال يوفر المعيار معالجة خاصة لما يسمى بـ ٣٩ تطبيق

 بها لمحاكاة خصائص حتفاظواإلة منفصلة تم شراؤها والتي هي عبارة عن تجميع ألدوات مالي

 عند تجميع دين طويل األجل ذا معدل فائدة عائم مع عقد تبادل أسعار فائدة فمثالً. أداة أخرى

 دين طويل األجل بمعدل فائدة إصطناع يتم فإنه دفعات عائمة والقيام بدفعات ثابتة إستالميتضمن 
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 له شروطه وأحكامه تعاقدياً اًإلتزام أو حقاًيمثل " المركبة األداة " كل جزء منفصل من إن. ثابت

 كل جزء مكون معرض لمخاطر قد إن. الخاصة ويمكن تحويل أو سداد كل منها بصورة منفصلة

نتيجة لذلك عندما يكون أحد مكونات . تختلف عن المخاطر التي تتعرض لها األجزاء األخرى

بيان  ال يتم إجراء مقاصة بينهما وعرضهما في فإنه إلتزام ويكون آخر أصالًاألداة المركبة 

 شروط المقاصة الواردة في الفقرة إستيفاء للمشروع على أساس صافي إال إذا تم المركز المالي

 .  من المعيار٤٢

 اإلفصاح
  

   المالية عند القيمة العادلة من خاللاتلتزام المالية واإلصولاأل
 ))و (٩٤الفقرة ( الربح أو الخسارة 

  

  ]تم إلغاءها[ ٤٠ تطبيق



   ٣٢ معيار المحاسبة الدولي

١٥٤٧   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

 ٣٢مصادقة المجلس على معيار المحاسبة الدولي 
  

 بواسـطة أربعـة   "اإلفصاح والعرض  : األدوات المالية  " ٣٢ ر المحاسبة الدولي  ا على معي  صادقة الم تلقد تم 

 بعـد أسـاس   نجيليـسنر  يظهر الرأي المعـارض  للـسيد   .مجلس معايير المحاسبة الدوليةفي عضوا  عشر  

  .اإلستنتاج
  

 رئيسال          ديفيد تويدي  رالسي

 نائب الرئيس          جونس إي توماس 

 بارثإي ماري 

 نسروجورج ب-هانس

 كوبتي انطوني 

 روبرت جارنيت

 جيراردجلبرت 

 نجيليسنرجي مس يج

 وارن ماكريجور

 ماليأوباتريشيا 

 ميدتش  كيهاري

 جون سميث

 وفري ويتينجتون يج

  تاتسومي يامادا
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  الفقرات

   حولستنتاجأساس اإل

  ٤٩-١إستنتاج  العرض: ألدوات الماليةا ٣٢معيار المحاسبة الدولي 

  ٤إستنتاج   التعريفات

  ٤إستنتاج  ات المالية وأدوات حقوق الملكية لتزاماألصول المالية اإل

  ٣٣-٥إستنتاج  العرض

  ٦-٥إستنتاج                                                   ات وحقوق الملكيةلتزاماإل

   ٢١-٧ إستنتاج   تعاقدي لتوريد النقد أو أي أصول مالية أخرىإلتزامال يوجد 

   ٨-٧ إستنتاج  األدوات المطروحة للتداول

   ٩ إستنتاج  ات الضمنيةلتزامإلا

   ١٥-١٠إستنتاج  التسوية في أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة

   ١٩-١٦نتاجإست  أحكام التسوية الطارئة

   ٢٠ إستنتاج  خيارات التسوية

   ٢١ إستنتاج  الطرق المدروسة البديلة 

    ٣١-٢٢إستنتاج   المركبة الماليةاألدوات

  ٣٢إستنتاج  أسهم الخزينة

  ٣٣إستنتاج  الفائدة وأرباح األسهم والخسائر والمكاسب

   ٤٩إستنتاج  ملخص التغيرات لمسودة العرض

            اآلراء المعارضة



  ٣٢معيار المحاسبة الدولي 
  أساس اإلستنتاجات
 

   ١٥٤٩  حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية                     © 

   حولاتستنتاجإلأساس ا
   العرض: األدوات المالية ٣٢معيار المحاسبة الدولي 

  

  .، لكنه ليس جزءاً منه٣٢ات هذا معيار المحاسبة الدولي ستنتاجيرافق أساس اإل
  

اته إستنتاجات مجلس معايير المحاسبة الدولية في التوصل إلى إعتبارات ستنتاجيلخص أساس اإل  ١ إستنتاج

. *٢٠٠٣في عام " اإلفصاح والعرض: األدوات المالية " ٣٢بة الدولية حول تنقيح معيار المحاس
  .وقد أولى مختلف أعضاء المجلس أهمية أكبر لبعض العوامل دون غيرها

  
أنه ،  أعلن المجلس كجزء من جدول أعماله األولي للمشاريع الفنية٢٠٠١ من عام يوليوفي   ٢ إستنتاج

 ومعيار ٣٢يير بما فيها معيار المحاسبة الدولي سيقوم بتنفيذ مشروع لتطوير عدد من المعا
وكانت أهداف مشروع التطويرات . "اإلعتراف والقياس: األدوات المالية" ٣٩المحاسبة الدولي 

التقليل من التعقيد في المعايير من خالل التوضيح وإضافة اإلرشادات وإزالة التناقضات الداخلية 
ائمة وفي دليل التطبيق لمعيار د التجنة التفسيراوإدراجها في عناصر المعايير لتفسيرات ل

إقتراحاته في مسودة عرضٍ  قام المجلس بنشر ٢٠٠٢ من عام يونيووفي . ٣٩المحاسبة الدولي 
 "اإلفصاح والعرض: األدوات المالية" ٣٢للتعديالت المقترحة على معيار المحاسبة الدولي 

مع آخر موعد لتقديم " إلعتراف والقياسا: األدوات المالية " ٣٩ومعيار المحاسبة الدولي 
 رسالة مالحظة ١٧٠وقد تلقى المجلس ما يزيد عن . ٢٠٠٢ من عام أكتوبر ١٤المالحظات في 

  .حول مسودة العرض
  

وبما أن هدف المجلس لم يكن إعادة دراسة المنهج األساسي لمحاسبة األدوات المالية الذي وضعه   ٣ إستنتاج
 يناقشات هذا ال ستنتاج، فإن أساس اإل٣٩ومعيار المحاسبة الدولي  ٣٢معيار المحاسبة الدولي 

 . التي لم يقم المجلس بإعادة دراستها٣٢المتطلبات الواردة في معيار المحاسبة الدولي 
  

  )٢٤تطبيق-٣ وتطبيق١٤-١١الفقرات (عريفات الت
  

  ات المالية وأدوات حقوق الملكية لتزاماألصول المالية واإل

  )١٤تطبيق  -٣طبيق وت١١الفقرات (
ات إلتزام التصنيف كأصول المالية أو ٣٢تعالج النسخة المنقحة من معيار المحاسبة الدولي   ٤ إستنتاج

تم تسويتها في، تالمالية أو كأدوات حقوق الملكية الخاصة باألدوات المالية النظر إلى، أو التي 
 –" ٦ إستنتاج"سع في الفقرات وكما هو مفصل بشكل مو. أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة

تتضمن ) أ(، قرر المجلس إلغاء تصنيف حقوق الملكية لمثل هذه العقود عندما تكون "١٥ إستنتاج"
ات مالية بموجب شروط من إلتزاماً بتوريد النقد أو أصل مالي آخر أو مبادلة أصول أو إلتزام

 أو توريد ستالمقات، ال تكون إلفي حالة غير المشت) ب(المرجح أن ال تكون في صالح المنشأة، 
في حالة المشتقات، ال تكون لمبادلة عدد ثابت من األسهم مقابل مبلغ ) ج(عدد ثابت من األسهم، 

 إلغاء تصنيف حقوق الملكية للعقود التي أيضاًوقرر المجلس . نقدي ثابت أو أصل مالي آخر
 وبالتوافق مع هذا القرار، قرر .تكون مشتقات على مشتقات على حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة

 المالي وأدوات حقوق الملكية في معيار لتزامالمجلس كذلك تعديل تعريفات األصل المالي واإل

                                                 
 قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتغيير موقع جميع اإلفصاحات المتعلقة بالبيانات المالية إلى المعيار ٢٠٠٥في أغسطس   *

، والفقرات المتعلقة باإلفصاحات التي نشرت في األصل في أساس اإلستنتاج هذا، وتم تغيير ٧الدولي إلعداد التقارير المالية 
 .٧اس اإلستنتاجات للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية موقعها إلى أس
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 ليجعلها متسقة مع اإلرشاد حول العقود على أدوات حقوق الملكية الخاصة ٣٢المحاسبة الدولي 
عريفات كجزء من هذا المشروع ولم يقم المجلس بإعادة دراسة النواحي األخرى للت .بالمنشأة

 من ة، فعلى سبيل المثال التغيرات األخرى للتعريفات المقترح٣٢لتنقيح معيار المحاسبة الدولي 
 المنشورة من "األدوات المالية والبنود المشابهة"قبل مجموعة العمل المشترك في مسودة معيارها 

 .٢٠٠٢دولية في عام قبل الهيئة التي سبقت المجلس، لجنة معايير المحاسبة ال
 

 )٣٩ تطبيق -٢٥ وتطبيق ٥٠-١٥الفقرات (العرض 
  

 )٢٩ تطبيق - ٢٥ وتطبيق ٢٧-١٥الفقرات (ات وحقوق الملكية لتزاماإل
  

 ما إذا كانت العقود المشتقة وغير المشتقة المصنفة بالنظر إلى، ٣٢يعالج معيار المحاسبة الدولي   ٥ إستنتاج

ات مالية أو إلتزام حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة هي أصول أو أو التي تتم تسويتها في، أدوات

 األصلي مع نواحي هذا اإلصدار ٣٢وتعامل معيار المحاسبة الدولي . أدوات حقوق ملكية

مثل العقود التي يتم تسويتها بصافي (بالتدريج ولم تكن كيفية التعامل مع المعامالت المختلفة 

 بحاجة إلى أنه المجلس إستنتجو.  بموجب هذا المعيار واضحة)األسهم والعقود بخيارات التسوية

  .توضيح المعاملة المحاسبية لمثل هذه المعامالت

 
  -:ويمكن تلخيص الطريقة التي وافق عليها المجلس كما يلي  ٦ إستنتاج

 

  :يعتبر عقد حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة أداة حقوق ملكية إذا كان، وفقط إذا كان
  

اً تعاقدياً لنقل النقد أو أصل مالي آخر أو مبادلة األصول المالية أو تزامإلال يتضمن   )أ (

ات المالية مع منشأة أخرى بموجب شروط من المحتمل أن ال تكون في صالح لتزاماإل

   ؛ والمنشأة

) ١(يمكن أن تتم تسوية األداة في أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة، فإنها تكون، إما   )ب (

اً تعاقدياً على المنشأة بتوريد عدد متغير من أدوات حقوق إلتزامتضمن غير مشتقة وال ت

مشتقة تتم تسويتها من خالل مبادلة المنشأة لمبلغ نقدي ثابت ) ٢(الملكية الخاصة بها، أو 

 . أو أصل مالي آخر مقابل عدد ثابت من أدوات حقوق الملكية الخاصة بها
  

  أخرىة  ماليي أصولأ تعاقدي بتوريد النقد أو إلتزامال يوجد 

  )٢٦تطبيق و ٢٥ وتطبيق٢٠-١٧الفقرات(
  

  ))ب (١٨الفقرة (األدوات المطروحة للتداول 
  

قرر المجلس أن األداة المالية التي تعطي المالك الحق بإعادة بيع األداة إلى المنشأة مقابل نقد أو   ٧ إستنتاج
 هذه األدوات بشكل عام من قبل وتصدر مثل. اً مالياً على المنشأةإلتزامأصل مالي آخر تعتبر 

صناديق اإلستثمار المشترك ووحدات ائتمانية والتعاونيات والمنشآت المماثلة، وعادة ما يكون 
وبالرغم من الشكل القانوني .  مساوياً لألسهم التناسبية في صافي أصول المنشأةستردادمبلغ اإل

 أصول المنشأة المتاحة لمالكي مثل لمثل هذه األدوات يشتمل عادة على حق بالحصص المتبقية في
هذه األدوات، فإن إدراج خيار للمالك بأن يقوم بإعادة بيع األداة إلى المنشأة مقابل نقد أو أصل 
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 مالي بغض إلتزامويكون التصنيف ك.  الماليلتزاممالي آخر يعني أن األداة تحقق تعريف اإل
ارسة، وكيف يتم تحديد إذا ما كان المبلغ ات مثل عندما يكون الحق قابالً للممإعتبارالنظر عن 

 إستحقاقمستحق الدفع أو القبض عند ممارسة الحق وما إذا كان لألداة المطروحة للتداول تاريخ 
  . ثابت

 
 إستخدام مالي ال يلغي إلتزاموالحظ المجلس أن تصنيف األداة المطروحة للتداول على أنها   ٨ إستنتاج

التغير في "و" صول المنسوبة ألصحاب الوحدات اإلستثماريةصافي األ"العبارات الوصفية مثل 
على واجهة البيانات المالية للمنشأة التي " صافي األصول المنسوبة ألصحاب الوحدات اإلستثمارية

أو التي يعتبر ) مثل بعض صناديق اإلستثمار المشترك والوحدات اإلئتمانية(ليس لها حقوق ملكية 
). مثل بعض التعاونيات (٣٢ مالياً بموجب معيار المحاسبة الدولي اًإلتزامرأس مالها المساهم 

 على توفير أمثلة على الكيفية التي ينبغي على المنشآت أن تعرض فيها أيضاًووافق المجلس 
 ).٨ و٧راجع األمثلة التوضيحي ( الخاصة بها † والميزانية العمومية*بيانات الدخل

  
  )٢٠الفقرة (ات الضمنية لتزاماإل

  

 ضمنياً وليس صراحةً ألن هذا ال يندرج في لتزاملم يناقش المجلس ما إذا كان يمكن تحديد اإل  ٩ تنتاجإس
وسيدرس الموضوع من قبل المجلس في مشروعه حول اإليرادات . نطاق مشروع التحسينات

ونتيجة لذلك، أبقى المجلس على الفكرة الموجودة وهي أن األداة . ات وحقوق الملكيةلتزامواإل
ولكن، ). ٢٠راجع الفقرة (اً بشكل غير مباشر من خالل شروطها وأحكامها إلتزاممكن أن تنشأ ي

قرر أن المثال عن األسهم الممتازة ذات أرباح األسهم المتزايدة تعاقدياً والتي، في المستقبل 
 ياًإقتصادالمنظور، يتم جدولتها لترفع أرباح األسهم عالياً جداً بحيث تصبح المنشأة ملزمة 

ه بأمثلة أخرى إستبدالولذلك، تم إلغاء المثال و.  األداة، لم يكن واضحاً بما فيه الكفايةإستردادب
  .أكثر وضوحاً وتتعامل مع األوضاع التي أثبتت صعوبة واضحة لممارستها

  

 ٢٤ - ٢١الفقرات (التسوية في أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة 
  )٢٧وتطبيق 

  

  -: رئيسيينينإستنتاج ٣٢وب المتبع في معيار المحاسبة الدولي المنقح يتضمن األسل  ١٠إستنتاج

كما بموجب عقد آجل ( بشراء أسهمها الخاصة مقابل النقد إلتزامعندما يكون لدى المنشأة   )أ (

 .  مالي بالمبلغ النقدي الذي تلزم المنشأة بدفعهإلتزام، يكون هناك )لشراء أسهمها الخاصة

 أو توريد ستالمفي عقد ما إل" كعملة"ت حقوق ملكيتها الخاصة عندما تستخدم المنشأة أدوا  )ب (
 أو مبلغاً مبنياً على التغيرات في ثابتاًعدد متغير من األسهم التي تساوي قيمتها مبلغاً 

، ال يعتبر العقد أداة حقوق ملكية، ولكنه يعتبر أصالً )مثالً سعر السلعة(المتغير األساسي 
خر، عندما يتم تسوية العقد بعدد متغير من أدوات حقوق الملكية وبمعنى آ. اً مالياًإلتزامأو 

الخاصة بالمنشأة، أو من خالل مبادلة المنشأة لعدد ثابت من أدوات حقوق الملكية الخاصة 
بها مقابل مبلغ نقدي متغير أو أصل مالي آخر، ال يعتبر العقد أداة حقوق ملكية ولكنه 

 . اً مالياًإلتزاميعتبر أصالً أو 
  

                                                 
من المنشاة عرض كافة بنود الدخل ) ٢٠٠٧كما تم تعديله في عام " (عرض البيانات المالية "١يقتضي معيار المحاسبة الدولي   *

  ).بيان دخل منفصل وبيان دخل شامل(والمصروفات في بيان دخل شامل واحد أو بيانين 
  
  ".بيان المركز المالي"بمصطلح "  العموميةالميزانية"مصطلح ) ٢٠٠٧كما تم تعديله في عام  (١بدل معيار المحاسبة الدولي است  †



  ٣٢معيار المحاسبة الدولي 
  أساس اإلستنتاجات

 

     حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية                     © ١٥٥٢

 مالياً اًإلتزامعندما تكون المنشأة ملزمة بشراء أسهمها الخاصة مقابل النقد، فان هناك 
   النقدي الذي تلزم المنشأة بدفعهللمبلغ

  
  

ولذلك، وبمقدار .  لألسهم الخاضعة للعقدإستحقاق المنشأة بشراء أسهمها الخاصة تاريخ إلتزامينشأ   ١١إستنتاج

. لتزامن كونها أدوات حقوق ملكية عندما تتحمل المنشأة اإل، فإن تلك األسهم تتوقف علتزاماإل

 إلزامياً اًإسترداد مع معاملة األسهم التي توفر ٣٢وتتوافق هذه المعاملة بموجب معيار المحاسبة 

 األسهم، فإن إسترداد مالي للقيمة الحالية لمبلغ إلتزاموبدون متطلب باإلعتراف ب. من قبل المنشأة

ات المتطابقة بتوريد النقد مقابل أدوات حقوق الملكية الخاصة بها يمكن أن املتزالمنشآت ذات اإل

 متضمناً في أداة سترداداً على إذا ما كان شرط اإلإعتمادتضع معلومات مختلفة في بياناتها المالية 

   .حقوق الملكية أو أنه عقد مشتق مستقل
  

 سينتج عنه، إذا تم ما تكتب المنشأة خياراً عندأنه بعض المجاوبون على مسودة العرض إقترح  ١٢إستنتاج

 أسهمها الخاصة، فيكون من الخطأ معاملة المبلغ الكامل إستالمممارسته، دفع المنشأة للنقد مقابل 

ورفض .  مشروط بأن يتم ممارسة الخيارلتزام مالي ألن اإلإلتزام أنهلسعر الممارسة على 

 الكامل وال تستطيع تجنب التسوية ستردادمبلغ اإل ألن المنشأة ملزمة بدفع قتراحالمجلس هذا اإل

 الكامل إال إذا قرر الطرف المقابل عدم ممارسة ستردادبالنقد أو بأصل مالي آخر مقابل مبلغ اإل

 أو وقوع أو عدم وقوع أحداث أو ظروف مستقبلية معينة خارجة عن سيطرة ستردادحقه في اإل

طلب إعادة دراسة لألحكام األخرى لمعيار المحاسبة  أن التغير يتأيضاًوالحظ المجلس . المنشأة

ات المشروطة بأحداث أو خيارات خارجة عن سيطرة لتزام التي تقتضي معاملة اإل٣٢الدولي 

معاملة األدوات المالية ذات مخصصات ) أ(وتتضمن على سبيل المثال، . إلتزامالمنشأة على أنها 

معاملة األسهم الممتازة ) ب( المشروط، لتزامامل لإلات مالية للمبلغ الكإلتزامالتسوية الطارئة ك

) ج( المشروط، و لتزامات مالية للمبلغ الكامل لإلإلتزام المالك كر بناءاً على خياسترداد لإلةالقابل

التي تعطي المالك الحق بإعادة األداة إلى ) األدوات المطروحة للتداول(معاملة األدوات المالية 

 النقد أو أصل مالي آخر، والتي يتحدد مبلغها باإلشارة إلى المؤشر، والذي المنشأة المصدرة مقابل

 لتزامات مالية للمبلغ الكامل لإلإلتزام، على أنها نخفاضواإليكون له بالتالي إمكانية اإلرتفاع 

 . المشروط
 

عندما تستخدم المنشأة أدوات حقوق الملكية الخاصة بها كعملة في عقد لتسليم أو توريد 
اً إلتزاميعتبر أصالً أو متغير من األسهم، فال يعتبر العقد أداة حقوق ملكية، ولكنه عدد 
 مالياً

  

 أداة حقوق ملكية عندما تُستخدم أنهوافق المجلس على أنه من غير المالئم محاسبة العقد على  ١٣ إستنتاج

غير من األسهم  أو توريد عدد متستالمأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة كعملة في عقد إل

مثل عقد مشتق على ( أو مبلغاً مبنياً على التغيرات في متغير أساسي ثابتاًالتي تساوي قيمتها مبلغاً 

 بتوريد أكبر عدد ممكن من األسهم تساوي بالقيمة إلتزامالذهب يتم تسويته بصافي األسهم أو 

محدد بدالً من حصص حقوق اً بمبلغ إلتزامويمثل مثل هذا العقد حقاً أو ).  وحدة عملة١٠,٠٠٠

) بدالً من حصص حقوق ملكية محددة( مبلغ محدد إستالموال يعتبر العقد بدفع أو . ملكية محددة

وبالنسبة لمثل هذا العقد، فإن المنشأة ال تعرف، قبل تسوية المعاملة، الكمية التي . أداة حقوق ملكية
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قد ال تعرف المنشأة حتى إذا ما كانت و) أو كمية النقد(ستسلمها أو توردها من أسهمها الخاصة 

  .ستسلم أو تورد أسهمها الخاصة
 

باإلضافة لذلك، أشار المجلس إلى أن إلغاء معاملة حقوق الملكية لمثل هذا العقد يحد من الحوافز  ١٤ إستنتاج

. إلبرام معامالت من المحتمل أن تكون جيدة أو غير جيدة للحصول على معاملة حقوق الملكية

يل المثال، يعتقد المجلس أنه ال ينبغي أن تكون المنشأة قادرة على الحصول على معاملة فعلى سب

حقوق الملكية لمعاملة ببساطة من خالل ضم بند تسوية األسهم عندما يكون العقد بقيمة محددة، 

 . بدالً من حصص حقوق ملكية محددة
 

ذي تم تسويته في أسهم المنشأة الخاصة أداة  بأنه يجب أن يكون العقد القتراحرفض المجلس اإل ١٥ إستنتاج

ات، وبالتالي ليس هناك خسارة أو ربح لتزامحقوق ملكية ألنه لم ينشأ تغيير في األصول أو اإل

وأشار المجلس إلى أن أي خسارة أو ربح تنشأ قبل تسوية المعاملة، وليس . عند تسوية العقد

 . عندما يتم تسويتها
  

 )٢٨ وتطبيق ٢٥فقرات ال( التسوية الطارئة أحكام
  

 –تصنيف األدوات المالية " السابق في التفسير الخامس ستنتاجيتضمن المعيار المنقح اإل   ١٦ إستنتاج
 الذي يعتبر األداة المالية التي تعتمد طريقة تسويتها على وقوع أو "مخصصات التسوية الطارئة

ر مؤكدة خارجة عن سيطرة كل عدم وقوع أحداث مستقبلية غير مؤكدة، أو على ناتج ظروف غي

 . اً مالياًإلتزام) أي مخصصات التسوية الطارئة(من المنشأة المصدرة والمالك 
  

 للظروف التي ٥ من التفسير ٦ في الفقرة سابقاً المنصوص عليه ستثناءال تتضمن التعديالت اإل ١٧ إستنتاج

أصل مالي آخر بعيدة في الوقت الذي ية أن يطلب من المنشأة التسوية بالنقد أو بإحتمالتكون فيها 

 بتوريد النقد أو أصل مالي آخر لتزاموتوصل المجلس إلى أن تصنيف اإل. تصدر فيه األداة المالية

ات لتزام مالي أخر فقط عندما تكون التسوية بالنقد مناسبة، ال يتوافق مع تعريفات اإلإلتزامأو 

ية كنتيجة ألحداث سابقة قتصاداقدي بنقل المنافع اإل تعإلتزامفهنالك . المالية وأدوات حقوق الملكية

ألن المنشأة غير قادرة على تجنب التسوية بالنقد أو أصل مالي آخر إال عند وقوع أو عدم وقوع 

 .حدث في المستقبل
 

 إلى أن مخصصات التسوية الطارئة التي يمكن أن تنطبق أيضاًعلى أي حال، توصل المجلس  ١٨ إستنتاج

تصفية المنشأة ال ينبغي أن تؤثر على تصنيف األداة ألن ذلك ال يتوافق مع افتراض فقط في حالة 

إن مخصص التسوية الطارئة الذي يوفر الدفع بالنقد أو بأصل مالي آخر فقط . المنشأة المستمر

عند تصفية المنشأة مشابه ألداة حقوق الملكية ذات األولوية في التصفية ولذلك، ينبغي تجاهلها 

 . يف األداةعند تصن
 

باإلضافة لذلك، قرر المجلس أنه إذا كان الجزء من مخصص التسوية الطارئة الذي يمكن أن  ١٩ إستنتاج

يقتضي التسوية بالنقد أو عدد متغير من أسهمها الخاصة غير قابل للتطبيق، فينبغي تجاهله 

" قابل للتطبيق"كلمة  على توفير إرشادات لما تعنيه أيضاًووافق المجلس . ألغراض تصنيف األداة

 ).٢٨راجع الفقرة تطبيق (في هذا السياق 
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 )٢٧ و٢٦الفقرات (خيارات التسوية 
  

مثل صافي (يقتضي المعيار المنقح أنه إذا كان لدى أحد أطراف العقد خيار أو أكثر لكيفية تسويته  ٢٠ إستنتاج

اً مالياً إال إذا كانت جميع بدائل تزامإل، فيعتبر العقد أصالً أو )النقد أو بمبادلة األسهم مقابل النقد

وتوصل المجلس إلى أنه ال ينبغي أن تكون المنشآت . التسوية سينتج عنها تصنيف لحقوق الملكية

ات المالية بمجرد تضمين لتزام على متطلبات محاسبة األصول المالية واإلااللتفافقادرة على 

 المجلس في إقترحوقد . سهم مقابل مبلغ ثابتخيار تسوية العقد من خالل مبادلة عدد ثابت من األ

 أثناء تحديد عتبارمسودة العرض أن الممارسة السابقة ونوايا اإلدارة ينبغي وضعها بعين اإل

 قد يكون من أنهولكن، أشار المجاوبون على مسودة العرض إلى . تصنيف مثل هذه األدوات

ديها أي ماضي بمعامالت مشابهة و الصعب تطبيق مثل هذه المتطلبات ألن بعض المنشآت ليس ل

ووافق . أن تقييم وجود ممارسة محددة وماهية نية اإلدارة من الممكن أن تكون غير موضوعية

المجلس على هذا المالحظات وتوصل بالتالي إلى أن الممارسة السابقة ونوايا اإلدارة ال ينبغي أن 

  . تكون عوامل محددة
 

 البديلة المدروسة الطرق 
  

، درس المجلس، ولكنه لم يقر، عدداً من الطرق ٣٢في ختام تنقيحات معيار المحاسبة الدولي  ٢١ إستنتاج

  -:البديلة

وقد .  لتصنيف أي عقد تتم تسويته في أسهم المنشأة الخاصة على أنه أداة حقوق ملكية  )أ (
أة رفض المجلس هذه الطريقة ألنها ال تتعامل بكفاءة مع المعامالت التي تستخدم فيها المنش

 بدفع مبلغ ثابت أو قابل إلتزامأسهمها الخاصة كعملة، مثالً عندما يكون لدى المنشأة 

 . للتحديد تتم تسويته بعدد متغير من أسهم المنشأة الخاصة

ستتم تسوية العقد في أسهم ) ١(لتصنيف العقد على أنه أداة حقوق ملكية فقط إذا كان   )ب (
قيمة العادلة للعقد تتحرك بنفس باتجاه كانت التغيرات في ال) ٢(المنشأة الخاصة، و

وبموجب هذه الطريقة، فإن . التغيرات في القيمة العادلة لألسهم من منظور الطرف المقابل

ات مالية إلتزامالعقود التي ستتم تسويتها في أسهم المنشأة الخاصة ستعتبر أصوالً ماليةً أو 

كس لسعر أسهم المنشأة إذا، من منظور الطرف المقابل، تحركت قيمتها بشكل معا

وقد رفض .  المنشأة بشراء أسهمها الخاصة مجدداًإلتزاموكمثال على ذلك، . الخاصة

وأشار . المجلس هذه الطريقة ألن إتباعها سيمثل تحوالً أساسياً في مفهوم حقوق الملكية

 راإلطا إلى أنه سينتج عنها تغير في تصنيف بعض المعامالت، بالمقارنة مع أيضاًالمجلس 
 .  القائمين، اللذين لم يتعرضا ألية مالحظات٣٢ومعيار المحاسبة الدولي 

ة ألمر إستجابلتصنيف أي عقد ستتم تسويته في أسهم المنشأة الخاصة إال إذا تغيرت قيمته   )ج (

وقد رفض المجلس هذه . غير سعر أسهم المنشأة الخاصة على أنه أداة حقوق ملكية

ر المشتقة التي تتم تسويتها بعدد متغير من أسهم المنشأة الطريقة تجنبا لمبدأ أن العقود غي
 . ات ماليةإلتزامالخاصة ينبغي أن تعامل على أنها أصول أو 
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لحصر التصنيف كأدوات حقوق ملكية في األسهم العادية المعلقة، وتصنيف جميع العقـود               )د (
هـا أصـول أو     اً أو توريداً مستقبلياً ألسهم المنشأة الخاصـة علـى أن          إستالمالتي تتضمن   

وقد رفض المجلس هذه الطريقة ألن إتباعها سيمثل تحـوالً أساسـياً فـي     . ات مالية إلتزام
 أنه سينتج عنها تغيـر فـي تـصنيف بعـض            أيضاًوأشار المجلس   . مفهوم حقوق الملكية  

 الـذي لـم يتعـرض ألي        ٣٢المعامالت بالمقارنة مع معيار المحاسبة الدولي الموجـود         
 .مالحظات

  

  مالية المركبة األدوات ال
 ) ٣٥ تطبيق - ٣٠ وتطبيق ٣٢-٢٨الفقرات من (

  

 لتزام للمنشأة لعناصر حقوق الملكية واإل*يقتضي المعيار العرض المنفصل في الميزانية العمومية ٢٢ إستنتاج
ات وحصص لتزاموهي مسألة شكل أكثر منها مسألة جوهر حيث أن كال اإل. لألداة المالية الواحدة

ويعتقد . قد تم إيجادها من خالل أداة مالية واحدة بدالً من أداتين منفصلتين أو أكثرحقوق الملكية 
 لتزامالمجلس أن الوضع المالي للمنشأة يتمثل بشكل أكثر صدقاً من خالل العرض المنفصل لإل

  . وعناصر حقوق الملكية المشمولة في أداة واحدة
 

، ٣٢ و٣١الفقرات (ق الملكية  وعناصر حقولتزامتخصيص المبلغ المسجل األولي لإل
 )١٢-٩، واألمثلة التوضيحية "٣٨تطبيق  "-" ٣٦تطبيق "و

  

 على طريقة معينة لتحديد المبلغ المسجل ٣٢لم تنص النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي  ٢٣ إستنتاج

وبدالً من .  وعناصر حقوق الملكية المنفصلين الخاصين بهالتزاماألولي ألداة مالية مركبة إلى اإل

  -:ت طرقاً يمكن أن يتم دراستها مثلإقترحذلك، فقد 

) غالباً ما يكون عنصر حقوق الملكية(تحديد القيمة المتبقية للعنصر األقل سهولة في القياس   )أ (

مع "طريقة ( من األداة ككل  المبلغ المحدد بشكل منفصل للعنصر األسهل تحديداًإقتطاعبعد 

  ؛ و")و بدون

 وحقوق الملكية بشكل منفصل وبمقدار ما هو ضروري، تعديل تلك لتزامقياس عناصر اإل  )ب (

القيمة "طريقة (المبالغ بشكل تناسبي بحيث يكون مجموع العناصر مساوياً لمبلغ األداة ككل 

 ").العادلة النسبية
 

 األصول  لم يتعامل مع قياس٣٢كان هذا اإلختيار مبرراً على أساس أن معيار المحاسبة الدولي   ٢٤ إستنتاج
 .ات المالية وأدوات حقوق الملكيةلتزامالمالية واإل

  
، فإن المعايير الدولية إلعداد التقارير ٣٩من ناحية أخرى، منذ إصدار معيار المحاسبة الدولي   ٢٥ إستنتاج

ولذلك، فإن وجهة النظر بأنه ال . ات الماليةلتزامالمالية تتضمن متطلبات لقياس األصول واإل
 أن يحدد طريقة معينة لفصل األدوات المالية المركبة بسبب ٣٢ المحاسبة الدولي ينبغي لمعيار

، الفقرة ٣٩يقتضي معيار المحاسبة الدولي . غياب متطلبات قياس األدوات المالية لم تعد فاعلة
ولذلك، فإن طريقة القيمة .  المالي عند اإلعتراف األولي بقيمته العادلةلتزام، أن يتم قياس اإل٤٣
 . ٣٩ ال يتوافق مع معيار المحاسبة الدولي لتزامادلة النسبية قد تؤدي إلى قياس أولي لعنصر اإلالع

 

                                                 
 ". بيان المركز المالي"بمصطلح " الميزانية العمومية"مصطلح ) ٢٠٠٧كما تم تعديله في عام  (١إستبدل معيار المحاسبة الدولي  *
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 المالي الذي تم تصنيفه كما بالقيمة العادلة من خالل لتزامبعد اإلعتراف األولي، يتم قياس اإل  ٢٦ إستنتاج
ات إلتزام ويتم قياس أي ،٣٩الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة بموجب معيار المحاسبة الدولي 

 في أداة مالية مركبة كما بالقيمة لتزامإذا تم تصنيف عنصر اإل. مالية أخرى بالتكلفة المطفأة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة، فيمكن للمنشأة اإلعتراف بربح أو خسارة مباشرين بعد 

الف معيار المحاسبة الدولي وهذا يخ. اإلعتراف األولي إذا طبقت طريقة القيمة العادلة النسبية
، التي تنص على أنه ال ينشأ أي ربح أو خسارة من اإلعتراف بعناصر األداة ٣١، الفقرة ٣٢

  . بشكل منفصل
 

، تعّرف أداة حقوق الملكية على أنها أي ٣٩ و٣٢، ومعياري المحاسبة الدوليين اإلطاربموجب   ٢٧ إستنتاج
 من ٦٧وتضيف الفقرة . اتهاإلتزام جميع إقتطاعة بعد عقد يدعم الحصة المتبقية في أصول المنشأ

 إلى ذلك حيث تنص على أن المبلغ الذي يتم به اإلعتراف بحقوق الملكية في الميزانية اإلطار
  . اتلتزامالعمومية يعتمد على قياس األصول واإل

 
 لتزام لقياس عنصر اإل٣٢ توصل المجلس إلى أنه ينبغي إلغاء البدائل في معيار المحاسبة الدولي  ٢٨ إستنتاج

في األداة المالية المركبة عند اإلعتراف األولي كمبلغ متبقي بعد فصل عنصر حقوق الملكية أو 
بما في ( أوالً لتزاموبدالً من ذلك، ينبغي قياس عنصر اإل. على أساس طريقة القيمة العادلة النسبية

، والمبلغ المتبقي )راء المتضمنةذاك قيمة أي ميزات لمشتق غير حقوق ملكية، مثل ميزة الش
  . المحدد لعنصر حقوق الملكية

 
 وعناصر حقوق الملكية لتزامإن الهدف من هذا التعديل هو جعل المتطلبات حول فصل المنشأة لإل ٢٩ إستنتاج

 المالي في معيار لتزاملألداة المالية الواحدة متوافقة مع المتطلبات حول القياس األولي لإل
 ألداة حقوق الملكية واإلطار ٣٢ والتعريفات في معيار المحاسبة الدولي ٣٩ولي المحاسبة الد
  . كحصة متبقية

 
وتلغي هذه الطريقة الحاجة لتقدير المدخالت في، وتطبيق، نماذج خيار تسعير معقدة لقياس  ٣٠ إستنتاج

ياب الطريقة  إلى أن غأيضاًوأشار المجلس . عنصر حقوق الملكية لبعض األدوات المالية المركبة
المنصوص عليها أدى إلى نقص في القدرة على المقارنة بين المنشآت بتطبيق معيار المحاسبة 

  .  وأنه لذلك كان من المحبذ تحديد طريقة واحدة٣٢الدولي 
 

، والتي بموجبها يتم تحديد عنصر "مع أو بدون" طريقة إستخداموأشار المجلس أن متطلب  ٣١ إستنتاج
ات مجموعة العمل المشترك لواضعي المعيار في مسودة المعيار إقتراحتتوافق مع  أوالً، لتزاماإل

الخاصين بها، المنشورين من قبل لجنة " األدوات المالية والبنود المشابهة"ات في ستنتاجوأساس اإل
 ٧٥ و ٧٤راجع مسودة المعيار، الفقرات  (٢٠٠٠ من عام ديسمبرمعايير المحاسبة الدولية في 

  ). ٣١٨بيق، الفقرة وملحق التط
 

  )٣٦ والتطبيق ٣٤ ،٣٣الفقرات (أسهم الخزينة 
  

 أدوات حقوق –رأس المال المساهم  "١٦يتضمن المعيار المنقح اإلرشادات الواردة في التفسير  ٣٢ إستنتاج

يمثل شراء المنشأة وإعادة بيعها ألدوات حقوق . )"أسهم الخزينة(الملكية التي تم أعادة شراؤها 

الخاصة بها نقالً بين أولئك المالكين ألدوات حقوق الملكية الذين تنازلوا عن حصصهم في الملكية 

حقوق الملكية وأولئك المستمرين في اإلحتفاظ بأدوات حقوق الملكية أكثر من كونه يمثل خسارةً 

  . أو ربحاً للمنشأة
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تطبيق " و٤١ -٣٥الفقرات من  (والمكاسبالفائدة وأرباح األسهم والخسائر 
٣٧(" 

  
 )٣٩ -٣٧ و٣٥الفقرات (تكاليف معاملة حقوق الملكية 

  

 تكاليف معاملة حقوق –حقوق الملكية " ١٧يتضمن المعيار المنقح اإلرشادات الواردة في التفسير  ٣٣ إستنتاج
تحاسب تكليف المعاملة التي تم تكبدها كجزء ضروري في إكمال معاملة حقوق الملكية . "الملكية

إن ربط معاملة حقوق الملكية وتكاليف المعاملة . المعاملة التي يرتبطون بهاعلى أنها جزء من 
  . يعكس إجمالي تكلفة المعاملة في حقوق الملكية

 
  

  ]تم إلغاءها[ -٣٤إستنتاج

   ٤٨إستنتاج
 

 مسودة العرضللتغيرات املخص 
  

  -:ات مسودة العرض هي كما يليإقتراحالتغيرات الرئيسية من  ٤٩إستنتاج

 تعاقدي لتوريد النقد أو إلتزام المالي على أنه لتزامودة العرض أن تعّرف اإلت مسإقترح  )أ (

أصل مالي آخر لمنشأة أخرى أو مبادلة أدوات مالية مع منشأة أخرى بموجب شروط من 

وتم توسيع التعريف في المعيار ليشمل بعض العقود التي . المحتمل أن ال تكون ايجابية

إن تعريف .  أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأةسوف أو يمكن أن تتم تسويتها في

 . المعيار لألصل المالي قد تم توسيعه بطريقة مشابهة

ت مسودة العرض أن تعتبر األداة المالية التي تعطي المالك الحق بأن يعيدها للمنشأة إقترح  )ب (

كنه قام ، ولستنتاج المعيار بهذا اإلإحتفظو. اً مالياًإلتزاممقابل نقد أو أصل مالي آخر 

بتوفير إرشادات إضافية وأمثلة توضيحية لتساعد المنشآت، التي نتيجة لهذه المتطلب، إما 

 أو التي ال يعتبر رأس ٣٢ال تملك حقوق ملكية كما هو معرف في معيار المحاسبة الدولي 

 . ٣٢مالها المساهم به حقوق ملكية كما هو معرف في معيار المحاسبة الدولي 

 وأوضح في مسودة العرض بأن شروط وأحكام األداة المالية يمكن قتراحإلبا المعيار إحتفظ  )ج (

 . اً بشكل غير مباشرإلتزامأن تشكل 

 في معيار المحاسبة ٥ السابق في التفسير ستنتاجت مسودة العرض أن يتم تضمين اإلإقترح  )د (

ع وهو أن األداة المالية التي تعتمد طريقة تسويتها على وقوع أو عدم وقو. ٣٢الدولي 

أحداث مستقبلية غير مؤكدة أو على ناتج ظروف غير مؤكدة خارجة عن سيطرة كال 

 ستنتاجويوضح المعيار هذا اإل. اً مالياًإلتزام المالي تعتبر لتزامالمنشأة المصدرة والمالك لإل

من خالل طلب تجاهل مخصصات التسوية الطارئة التي تنطبق فقط في حال تصفية 

 . بلة للتطبيقالمنشأة أو تكون غير قا

ت مسودة العرض بأن العقد المشتق الذي يشتمل على خيار لكيفية تسويته يحقق إقترح ) هـ(

حق غير مشروط وقدرة ) ١: (تعريف أداة حقوق الملكية إذا كان لدى المنشأة كل ما يلي

 النية لتسوية إجمالي) ٣(ممارسة قائمة لمثل هذه التسوية، و) ٢(على تسوية إجمالي العقد، 

وبدالً من ذلك، يتم تصنيف المشتقة ذات . لم يتم ترحيل هذه الشروط إلى المعيار. العقد
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 مالي إال إذا كانت جميع بدائل التسوية سينتج إلتزامخيارات التسوية على أنها أصل أو 

 . عنها تصنيفها على أنها حقوق ملكية

 .قابلة للتحويليوفر المعيار إرشادات صريحة حول محاسبة إعادة شراء األداة ال  )و (

يوفر المعيار إرشادات صريحة حول محاسبة تعديل شروط األداة القابلة للتحويل إلحداث    )ز (

 .تحويل مبكر

ت مسودة العرض بأنه ينبغي إلغاء األداة المالية التي تعتبر أداة حقوق ملكية لشركة إقترح  )ح (

ي الميزانية تابعة عند التوحيد عند اإلحتفاظ بها من قبل الشركة األم، أو عرضها ف

كحقوق (العمومية الموحدة ضمن حقوق الملكية عندما ال يحتفظ بها من قبل الشركة األم 

يقتضي المعيار دراسة جميع الشروط ).  منفصلة عن حقوق ملكية الشركة األم*أقلية

واألحكام المتفق عليها بين أعضاء المجموعة ومالكي األداة عند تحديد إذا ما كانت 

، فإن األداة لتزاموبمقدار مثل هذا اإل.  ماليإلتزام قد ينشأ عنه إلتزامديها المجموعة ككل ل

 .  مالياً في البيانات المالية الموحدةاًإلتزامتعتبر ) لتزامأو عنصر األداة الخاضع لإل(

 ]تم إلغاءها[  )ط (

 ]تم إلغاءها[  )ي (

لتقارير  أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي إلعداد ا٢٠٠٥في أغسطس   )ك (

، ونتيجة لذلك تم إعادة تغيير موقع اإلفصاحات "اإلفصاحات: األدوات المالية" ٧المالية 

 الدولي إلعداد التقارير الخاصة باألدوات المالية إذا لم يزل ذلك مناسباً إلى المعيار

  .٧المالية

  

                                                 
البيانات المالية الموحـدة     "٢٧س معايير المحاسبة الدولية نسخة معجلة من معيار المحاسبة الدولي           ، أصدر مجل  ٢٠٠٨في يناير    *

   ".الحصص غير المسيطرة"إلى " حصة األقلية"، والتي عدلت "والمنفصلة
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  المعارضةاآلراء 
  

  ليسينرينج . جيه. الرأي المعارض جيمس
  

ات، برأيه، حول محاسبة عقود ستنتاجن اإلد ليسينرينج مع معيار المحاسبة الدولي أليختلف السي ١أراء 

الشراء اآلجلة وخيارات البيع المكتوبة على أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة المصدرة التي 

 أن يتم ٣٢ويقتضي معيار المحاسبة الدولي . تتطلب تسوية مادية في مقابل النقد هي غير مالئمة

وبنفس الطريقة فإنه . عتراف بعقود الشراء اآلجلة كما لو أن المعاملة المستقبلية قد تمت بالفعلاإل

وينتج عن كال . يقتضي أن يتم محاسبة خيار البيع المكتوب كما لو أنه قد تمت ممارسته بالفعل

  .  وهميإلتزامالعقدين جمع العقد اآلجل المنفصل وخيار البيع المكتوب مع األسهم المتداولة إليجاد 
  

 للقيمة الحالية لسعر آجل ثابت كنتيجة لعقد آجل ال يتوافق مع محاسبة العقود اآلجلة إلتزامإن تسجيل  ٢أراء 

 ال يتسق إلتزام للقيمة الحالية لسعر التنفيذ الخاص بالخيار تسجيل إلتزاموينتج عن تسجيل . األخرى

ن األسهم التي تعتبر إوفي كلتا الحالتين ف. نفيذ حالي لسعر التإلتزام حيث أنه ال يوجد اإلطارمع 

. خاضعة للعقود هي متداولة، لها نفس الحقوق كأي أسهم أخرى وينبغي محاسبتها على أنها متداولة

يحقق العقد اآلجل وعقد الخيار تعريف المشتقة وينبغي محاسبتها على أنها مشتقات بدالً من إيجاد 

وبنفس الطريقة، إذا كانت ميزة . ٣٩ار المحاسبة الدولي  للمحاسبة المطلوبة من معيإستثناء

بدالً من كونها ) ستردادمثل، األسهم الممتازة القابلة لإل( متضمنة في أداة حقوق الملكية سترداداإل

  .  على أنها مشتقةستردادعقد مشتق مستقل، فينبغي محاسبة ميزة اإل
 

 خيارات البيع التي تم شراؤها أو خيارات الشراء التي  بأنستنتاجويعترض السيد ليسينرينج على اإل ٣أراء 

وتحقق . تم شراؤها لعدد ثابت من أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة المصدرة ال تعتبر أصالً

الحقوق التي تم إيجادها من خالل هذه العقود تعريف األصل وينبغي أن تحاسب على أنها أصول 

 تعريف المشتقات وينبغي أن أيضاًوتحقق هذه العقود . لكية من حقوق المإقتطاعوليس على أنها 

 . ٣٩تحاسب على أنها كذلك بما يتسق مع معيار المحاسبة الدولي 
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  المحتويات

   العرض: األدوات المالية  ٣٢معيار المحاسبة الدولي 

  األمثلة التوضيحية

  

  الفقرات

  

   ٣١ -١مثال   ةمحاسبة العقود على أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأ

   ٦ -٢مثال    العقود اآلجلة لشراء األسهم١:المثال

   ١١ - ٧مثال    العقود اآلجلة لبيع األسهم٢:المثال

   ١٦ -١٢مثال    خيار الشراء لألسهم التي تم شراؤها٣:المثال

   ٢١ -١٧مثال    خيار الشراء لألسهم المكتوبة٤:المثال

   ٢٦ -٢٢مثال   سهم خيار الشراء المشترى على األ٥:المثال

   ٣١ -٢٧مثال     خيار البيع لألسهم المكتوبة٦:المثال

ال يمثل رأسمالها  المنشآت مثل صناديق االستثمار المشترك والتعاونيات التي

     ٣٢في معيار المحاسبة الدولي  المساهم به حقوق ملكية كما هو معرف

 
   ٣٣ -٣٢مثال 

   ٣٢مثال         لكية المنشآت التي ليس لها حقوق م٧:المثال

   ٣٣مثال      المنشآت التي لها بعض حقوق الملكية٨:المثال

   ٥٠ -٣٤مثال     محاسبة األدوات المالية المركبة

   ٣٦ -٣٤مثال    المالية المركبة عند االعتراف األولياألداةفصل  :٩المثال

   ٣٨ -٣٧مثال   تعددةالمالية المركبة ذات الميزات المشتقة الضمنية الم األداة فصل ١٠:المثال

   ٤٦ -٣٩مثال    إعادة شراء أداة قابلة للتحويل١١:المثال

   ٥٠ -٤٧مثال    تعديل شروط األداة القابلة للتحويل للحث على التحويل المبكر١٢:المثال
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  العرض:الماليةاألدوات  ٣٢معيار المحاسبة الدولي 

  أمثلة توضيحية
  

  . منهاً ولكنها ال تشكل جزء٣٢ة ترفق هذه األمثلة بمعيار المحاسب
  

  محاسبة العقود على أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة 
  

 ىعل  على محاسبة العقود٣٩سبة الدولي  ومعيار المحا٢٧- ١٥ تطبيق الفقرات التالية*األمثلةتوضح   ١مثال 
  .أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة

  
  العقود اآلجلة لشراء األسهم :١المثال 

  

يوضح المثال قيود دفتر اليومية لعقود الشراء اآلجلة على أسهم المنشأة الخاصة والتي ستتم تسويتها   ٢مثال 
 أيضاًويناقش . من خالل توريد النقد مقابل األسهم) ج(بصافي األسهم، أو ) ب(بصافي النقد، ) أ(

فتراض بأنه لم يتم دفع أرباح ولتبسيط التوضيح، فقد تم اإل). أدناه) د(راجع (تأثير خيارات التسوية 
وبالتالي فإن القيمة الحالية للسعر ) هو صفر" العائد المسجل"أي أن (األسهم على األسهم األساسية 

وتم حساب القيمة . اآلجل تساوي السعر الفوري عندما تكون القيمة العادلة للعقد اآلجل هي صفر
  .م في السوق والقيمة الحالية لسعر آجل ثابتالعادلة العقد اآلجل على أنها الفرق بين سعر األسه

  
 اإلفتراضات

  

 

 
  )التسوية بصافي النقد(النقد مقابل النقد ) أ (

 
في هذا الجزء الفرعي، فإن عقد الشراء اآلجل على أسهم المنشأة الخاصة ستتم تسويته بصافي   ٣مثال 

 .  أو توريد ألسهم المنشأة الخاصة بناءاً على تسوية العقد اآلجلإستالمس هناك النقد، أي أنه لي
 

                                                 
   "ن. و "  في هذه األمثلة المبالغ النقدية تحدد بوحدة العملة  *

  ٢×٢٠ فبراير ١  تاريخ العقد

  ٣×٢٠ يناير ٣١  ستحقاقتاريخ اإل
  

   ٢×٢٠ فبراير  ١سعر السوق لكل سهم في 
  

   وحدة عملة ١٠٠

   وحدة عملة١١٠  ٢×٢٠ ديسمبر ٣١سعر السوق لكل سهم في 

   وحدة عملة١٠٦  ٣×٢٠ يناير ٣١سعر السوق لكل سهم في 

   وحدة عملة١٠٤  ٣×٢٠ يناير ٣١السعر اآلجل الثابت الواجب دفعه في 

   وحدة عملة١٠٠  ٢×٢٠ فبراير ١القيمة الحالية للسعر اآلجل في 

   ١,٠٠٠  عدد األسهم بموجب العقد اآلجل

  وحدة عملة      ٠  ٢×٢٠ فبراير ١القيمة العادلة للعقد اآلجل في 

   وحدة عملة٦,٣٠٠  ٢×٢٠ ديسمبر ٣١ في آلجلالقيمة العادلة للعقد ا

   وحدة عملة٢,٠٠٠  ٣×٢٠ يناير ٣١القيمة العادلة للعقد اآلجل في 
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 من األسهم ١,٠٠٠ قيمة عادلة ستالمإل) ب(عقداً مع المنشأة ) أ(، تبرم المنشأة ٢×٢٠ فبراير ١في 

 مقابل دفعة نقدية تساوي ٣×٢٠ يناير ٣١اً من إعتبار) أ(العادية المتداولة الخاصة بالمنشأة 

وستتم تسوية العقد . ٣×٢٠ يناير ٣١في )  وحدة عملة لكل سهم١٠٤أي ( وحدة عملة ١٠٤,٠٠٠

 .قيود دفتر اليومية التالية) أ(تسجل المنشأة . بصافي النقد
  

  ٢×٢٠ فبراير ١
  

والقيمة العادلة .  وحدة عملة١٠٠هو  ٢×٢٠ فبراير ١سعر السهم عندما تم اإلتفاق على العقد في 
 . هي صفر ٢×٢٠ فبراير ١آلجل في األولية للعقد ا

  
 .  أي نقدإستالمال يطلب أي قيد ألن القيمة العادلة للمشتقة هي صفر ولم يتم دفع أو 

  

  ٢×٢٠ ديسمبر ٣١
  

ت إرتفع وحدة عملة ونتيجةً لذلك، ١١٠ سعر السوق لكل سهم إلى إرتفع، ٢٠٠٢ ديسمبر ٣١في 
 . لة وحدة عم٦,٣٠٠القيمة العادلة للعقد اآلجل إلى 

  
     وحدة عملة٦,٣٠٠  األصل اآلجل  منه
  وحدة عملة٦,٣٠٠    الربح  له

  
  .لتسجيل اإلرتفاع في القيمة العادلة للعقد اآلجل

  

   ٣×٢٠ يناير ٣١
  

ة للعقد والقيمة العادل.  وحدة عملة١٠٦ سعر السوق لكل سهم إلى إنخفض، ٣×٢٠ يناير ٣١في 
  ). وحدة عملة١٠٤,٠٠٠ -] ١,٠٠٠ × وحدة عملة ١٠٦ ([وحدة عملة٢,٠٠٠اآلجل هي 

  
 وحدة عملة ١٠٤,٠٠٠ بتوريد إلتزام) أ(ولدى المنشأة . وفي نفس اليوم، تم تسوية العقد بصافي النقد

×  وحدة عملة ١٠٦( وحدة عملة ١٠٦,٠٠٠ بتوريد إلتزام) ب(ولدى المنشأة ) ب(إلى المنشأة 

 وحدة عملة إلى المنشأة ٢,٠٠٠بلغ صافي م) ب(، وبالتالي تدفع المنشأة )أ(إلى المنشأة ) ١,٠٠٠

  ). أ(
  
     وحدة عملة٤,٣٠٠  الخسارة  منه

   وحدة عملة٤,٣٠٠    األصل اآلجل  له
  

 – وحدة عملة ٦,٣٠٠=  وحدة عملة ٤,٣٠٠أي ( في القيمة العادلة للعقد اآلجل نخفاضلتسجيل اإل
  ).  وحدة عملة٢,٠٠٠

  
     وحدة عملة٢,٠٠٠  النقد  منه

   وحدة عملة٢,٠٠٠    األصل اآلجل  له
  

  . لتسجيل التسوية في العقد اآلجل
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  ).تسوية صافي األسهم(األسهم مقابل األسهم  )ب(
  

.  أن التسوية ستتم بصافي األسهم بدالً من صافي النقدإستثناءب) أ(لنفترض نفس الحقائق كما في   ٤مثال 
 تسجيل تسوية العقد إستثناء أعاله، ب)أ(هي نفس تلك المبينة في ) أ(وتكون قيود دفتر اليومية للمنشأة 

  :اآلجل، كما يلي
  

   ٣×٢٠ يناير ٣١
  

 وحدة عملة ١٠٤,٠٠٠ بتوريد ما قيمته إلتزام) أ(ولدى المنشأة . يتم تسوية العقد بصافي األسهم
 بتوريد ما إلتزام) ب(ولدى المنشأة ) ب(من أسهمها إلى المنشأة ) ١,٠٠٠×  وحدة عملة ١٠٤(

، وبالتالي )أ(من أسهمها إلى المنشأة ) ١,٠٠٠×  وحدة عملة ١٠٦(دة عملة  وح١٠٦,٠٠٠قيمته 
 – وحدة عملة ١٠٦,٠٠٠( وحدة عملة ٢,٠٠٠بتوريد قيمة مبلغ صافي ) ب(تقوم المنشأة 
 / وحدة عملة ٢,٠٠٠( من األسهم ١٨,٩أي ). أ(من األسهم إلى المنشأة )  وحدة عملة١٠٤,٠٠٠

  ).  وحدة عملة١٠٦
  

     وحدة عملة٢,٠٠٠  ملكيةحقوق ال  منه
   وحدة عملة٢,٠٠٠    األصل اآلجل  له   

  
  . لتسجيل تسوية العقد اآلجل

  
 )إجمالي التسوية المادية(النقد مقابل األسهم   )ج(

  

 عدد إستالم أن التسوية ستتم بتوريد مبلغ نقدي ثابت وإستثناءب) أ(لنفترض نفس الحقائق كما في   ٥مثال 
، فإن سعر كل سهم سابقاً) ب(و) أ(وبطريقة مشابهة لكل من ). أ( بالمنشأة ثابت من األسهم الخاصة

) أ(وتبعاً لذلك، يكون لدى المنشأة .  وحدة عملة١٠٤في السنة الواحدة ثابت عند ) أ(ستدفعه المنشأة 
ولدى )  ١,٠٠٠×  وحدة عملة ١٠٤) (ب( وحدة عملة من النقد إلى المنشأة ١٠٤,٠٠٠ بدفع إلتزام

. في سنة واحدة) أ(المتداولة إلى المنشأة ) أ( من أسهم المنشأة ١٠٠٠ بتوريد إلتزام) ب(المنشأة 
  :بتسجيل قيود دفتر اليومية التالية) أ(وتقوم المنشأة 

  
  ٢×٢٠ فبراير ١
  

     وحدة عملة١٠٠,٠٠٠  حقوق الملكية  منه
   وحدة عملة١٠٠,٠٠٠    لتزاماإل  له
        
 وحدة عملة ١٠٠,٠٠٠وحدة عملة في سنة واحدة بقيمتها الحالية  ١٠٤,٠٠٠ بتوريد لتزاملتسجيل اإل
  ").٦٤ تطبيق"، الفقرة ٣٩راجع معيار المحاسبة الدولي ( سعر الفائدة المالئم إستخداممخصومة ب

  
   ٢×٢٠ ديسمبر ٣١

  

     وحدة عملة٣,٦٦٠  مصروف الفائدة  منه
   وحدة عملة٣,٦٦٠    لتزاماإل  له

  
  .  األسهمإسترداد لمبلغ لتزامعلى اإل ة الفائدة الفعلية لطريقوفقاًلتستحق الفائدة 

  

   ٣×٢٠ يناير ٣١
  

     وحدة عملة٣٤٠  مصروف الفائدة  منه
   وحدة عملة٣٤٠    لتزاماإل  له

  
  . األسهمإسترداد لمبلغ لتزام لطريقة الفائدة الفعلية على اإلوفقاًلتستحق الفائدة 
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بتوريد ) ب(وتقوم المنشأة ) ب( إلى المنشأة نقداً وحدة عملة ١٠٤,٠٠٠بتوريد ) أ(تقوم المنشأة 

 ). أ(إلى المنشأة ) أ( من أسهم المنشأة ١,٠٠٠
  
     وحدة عملة١٠٤,٠٠٠   لتزاماإل  منه

   وحدة عملة١٠٤,٠٠٠    النقد  له
 

  . مقابل النقد) أ( أسهم المنشأة إسترداد بلتزاملتسجيل تسوية اإل
  

 خيارات التسوية)  د(
  

ينتج ) مثل صافي النقد، صافي األسهم، أو من خالل مبادلة النقد باألسهم (ةيارات التسويإن وجود خ  ٦مثال 

وإذا كان احد بدائل التسوية هو مبادلة . اً مالياًإلتزام عقد إعادة الشراء اآلجل أصالً أو إعتبارعنه 

 النقد، كما هو موضح  التعاقدي بتوريدلتزاملإل إلتزامب )أ(، تعترف المنشأة )أعاله) ج((النقد باألسهم 

  .العقد اآلجل على أنه مشتقة)أ(خالفاً لذلك، تحاسب المنشأة . أعاله) ج(في 
 

  العقود اآلجلة لبيع األسهم  :٢المثال 
  

يوضح المثال قيود دفتر اليومية لعقود البيع اآلجلة على أسهم المنشأة الخاصة والتي سيتم تسويتها   ٧ مثال 

 أيضاًويناقش .  النقد مقابل األسهمإستالمأو من خالل ) ج(األسهم، صافي ) ب(بصافي النقد، ) أ(

ولتبسيط الشرح، فإنه من المفترض عدم وجود أرباح أسهم ). أدناه) د(راجع (تأثير خيارات التسوية 
وبالتالي فإن القيمة الحالية للسعر ) هو صفر" العائد المسجل"أي أن (مدفوعة على األسهم األساسية 

وتم حساب القيمة .  السعر الفوري عندما تكون القيمة العادلة للعقد اآلجل هي صفراآلجل تساوي
  .العادلة للعقد اآلجلة على أنها الفرق بين سعر األسهم في السوق والقيمة الحالية لسعر آجل ثابت

  

  اإلفتراضات

  ٢×٢٠ فبراير ١  تاريخ العقد
  ٣×٢٠ يناير ٣١  ستحقاقتاريخ اإل

   وحدة عملة ١٠٠  ٢×٢٠ فبراير ١ي سعر السوق لكل سهم ف

   وحدة عملة١١٠  ٢×٢٠ ديسمبر ٣١سعر السوق لكل سهم في 

 
   وحدة عملة١٠٦  ٣×٢٠ يناير ٣١سعر السوق لكل سهم في 

  
   وحدة عملة١٠٤  ٣×٢٠ يناير ٣١ه في إستالمالسعر اآلجل الثابت الذي سيتم 

   عملة وحدة١٠٠  ٢×٢٠ فبراير ١القيمة الحالية للسعر اآلجل في 

   ١,٠٠٠  عدد األسهم بموجب العقد اآلجل

   وحدة عملة٠  ٢×٢٠ فبراير ١القيمة العادلة للعقد اآلجل في 

  وحدة عملة) ٦,٣٠٠(  ٢×٢٠ ديسمبر ٣١ في القيمة العادلة للعقد اآلجل

  وحدة عملة) ٢,٠٠٠(  ٣×٢٠ يناير ٣١القيمة العادلة للعقد اآلجل في 
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 )ة بصافي النقدالتسوي(النقد مقابل النقد   )أ (
  

 من األسهم ١,٠٠٠ لدفع القيمة العادلة )ب(عقداً مع المنشأة  )أ (، تبرم المنشأة٢٠٠٢ فبراير ١في   ٨مثال 

 مقابل دفعة نقدية تساوي ٢٠٠٣ يناير ٣١اً من إعتبار) أ(العادية المتداولة الخاصة بالمنشأة 

وسيتم تسوية العقد . ٢٠٠٣ يرينا ٣١في )  وحدة عملة لكل سهم١٠٤أي ( وحدة عملة ١٠٤,٠٠٠

  :قيود دفتر اليومية التالية) أ(وتسجل المنشأة . بصافي النقد
  

   ٢×٢٠ فبراير ١

  
  . أي نقدإستالمال يطلب أي قيد ألن القيمة العادلة للمشتقة هي صفر ولم يتم دفع أو 

  

   ٢×٢٠ ديسمبر ٣١

  

     وحدة عملة٦,٣٠٠  الخسارة  منه

  دة عملة وح٦,٣٠٠     اآلجللتزاماإل  له
  

  . في القيمة العادلة للعقد اآلجلنخفاضلتسجيل اإل
  

   ٣×٢٠ يناير ٣١
  

     وحدة عملة٤,٣٠٠   اآلجللتزاماإل  همن

   وحدة عملة٤,٣٠٠    الربح  له

  
 – وحدة عملة ٦,٣٠٠=  وحدة عملة ٤,٣٠٠أي (لتسجيل اإلرتفاع في القيمة العادلة للعقد اآلجل 

  ). وحدة عملة٢,٠٠٠
  

) أ( وحدة عملة إلى المنشأة ١٠٤,٠٠٠ملزمة بتوريد ) ب(المنشأة . عقد بصافي النقديتم تسوية ال

، )ب(إلى المنشأة ) ١,٠٠٠×  وحدة عملة ١٠٦( وحدة عملة ١٠٦,٠٠٠ملزمة بتوريد ) أ(والمنشأة 

  ).ب( وحدة عملة إلى المنشأة ٢,٠٠٠مبلغ صافي ) أ(وبالتالي تدفع المنشأة 

  

     وحدة عملة٢,٠٠٠   اآلجل لتزاماإل  منه

   وحدة عملة٢,٠٠٠    النقد  له
  

  . لتسجيل تسوية العقد اآلجل
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  )تسوية صافي األسهم( األسهم مقابل األسهم   )ب (
  

.  أن التسوية ستتم بصافي األسهم بدالً من صافي النقدإستثناءب) أ(لنفترض نفس الحقائق كما في   ٩مثال 
  :إستثناءب) أ(ينة في هي نفسها المب )أ(وتكون قيود دفتر اليومية للمنشأة

  
   ٣×٢٠ يناير ٣١

  
 وحدة عملة ١٠٤,٠٠٠ ما قيمته  إستالمحق ب )أ(ولدى المنشأة . يتم تسوية العقد بصافي األسهم

 ١٠٦( وحدة عملة ١٠٦,٠٠٠ بتوريد ما قيمته إلتزاممن أسهمها و) ١,٠٠٠×  وحدة عملة ١٠٤(
بتوريد قيمة مبلغ ) أ(وبالتالي تقوم المنشأة  ،)ب(المنشأة من أسهمها إلى ) ١,٠٠٠× وحدة عملة 

من أسهمها إلى )  وحدة عملة١٠٤,٠٠٠ – وحدة عملة ١٠٦,٠٠٠( وحدة عملة ٢,٠٠٠صافي 
  ).  وحدة عملة١٠٦/  وحدة عملة ٢,٠٠٠( من األسهم ١٨,٩، أي )ب(المنشأة 

  
     وحدة عملة٢,٠٠٠   اآلجل لتزاماإل  منه

   وحدة عملة٢,٠٠٠    حقوق الملكية  له
        

  . معاملة حقوق ملكيةأنهويعامل إصدار األسهم المنشأة الخاصة على . لتسجيل تسوية العقد اآلجل
  
  )إجمالي التسوية المادية( األسهم مقابل النقد   )ج (

  
 مبلغ نقدي ثابت وتوريد عدد إستالم أن التسوية ستتم بإستثناء، ب)أ(لنفترض نفس الحقائق كما في   ١٠مثال

أعاله، فإن سعر كل سهم ) ب(و) أ(وبطريقة مشابهة لكل من . منشأة الخاصةثابت من األسهم ال
حق ) أ(وتبعاً لذلك، فإن لدى المنشأة .  وحدة عملة١٠٤في سنة واحدة ثابت عند ) أ(ستدفعه المنشأة 

من ١٠٠٠ بتوريد إلتزامو) ١,٠٠٠×  وحدة عملة ١٠٤( وحدة عملة من النقد ١٠٤,٠٠٠ إستالمب
  :بتسجيل قيود دفتر اليومية التالية) أ(وتقوم المنشأة . حدةأسهمها في سنة وا

  
   ٢×٢٠ فبراير ١
  

 أي نقد ألن القيمة العادلة األولية للعقد إستالمولم يتم دفع أو . فبراير ١لم يتم تسجيل أي قيود في 
لغ مقابل مب) أ(ويحقق العقد اآلجل لتوريد عدد ثابت من األسهم الخاصة بالمنشأة . اآلجل هي صفر

نقدي ثابت أو أصل مالي آخر تعريف أداة حقوق الملكية ألنه ال يمكن تسويتها بغير توريد األسهم 
  .مقابل النقد

  
   ٢×٢٠ ديسمبر ٣١

  
 أي نقد وألن العقد لتوريد عدد ثابت إستالم ألنه لم يتم دفع أو ديسمبر ٣١لم يتم تسجيل أي قيود في 

غ نقدي ثابت يحقق تعريف أداة حقوق الملكية الخاصة مقابل مبل) أ(من األسهم الخاصة بالمنشأة 
  . بالمنشأة

  
  ٣×٢٠ يناير ٣١

  
  . من األسهم١,٠٠٠ وتورد نقداً وحدة عملة ١٠٤,٠٠٠) أ(، تستلم المنشأة ٢٠٠٣ يناير ٣١في 
     وحدة عملة١٠٤,٠٠٠  النقد   منه
   وحدة عملة١٠٤,٠٠٠    حقوق الملكية  له    

  
  . لتسجيل تسوية العقد اآلجل
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  خيارات التسوية  )د (
  

ينتج ) مثل صافي النقد، صافي األسهم، أو من خالل مبادلة النقد باألسهم (ةإن وجود خيارات التسوي  ١١مثال

وهو ال يحقق تعريف أداة حقوق الملكية ألنه . اً مالياًإلتزام عقد الشراء اآلجل أصالً أو إعتبارعنه 

 عدد ثابت من أسهمها الخاصة مقابل دفع مبلغ نقدي شراء) أ(ال يمكن تسويته إال بأن تعيد المنشأة 

) أ( المشتق، كما هو موضح في لتزامباألصل أو اإل) أ(وتعترف المنشأة . ثابت أو أصل مالي آخر

  .ويعتمد إدراج قيد المحاسبة عند التسوية على كيفية تسوية العقد الفعلية. أعاله) ب(و

 

 ؤهالألسهم التي تم شراخيار الشراء  :٣المثال 
  

على األسهم الخاصة بالمنشأة لحق خيار الشراء الذي تم شراؤه يوضح هذا المثال قيود دفتر اليومية   ١٢مثال

أو من خالل توريد النقد مقابل ) ج(صافي األسهم، ) ب(بصافي النقد، ) أ(والذي سيتم تسويته 

   . أدناه)د( راجع -  تأثير خيارات التسوية أيضاًويناقش . األسهم الخاصة بالمنشأة
 

  اإلفتراضات
  

  ٢×٢٠ فبراير ١  تاريخ العقد

الشروط األوروبية،  (٣×٢٠ يناير ٣١  تاريخ الممارسة

أي أنه يمكن ممارستها فقط في تاريخ 

  )ستحقاقاإل

  ))أ(المنشأة (المنشأة التي تقوم باإلبالغ   مالك حق الممارسة

   وحدة عملة ١٠٠  ٢×٢٠ فبراير ١سعر السوق لكل سهم في 

   وحدة عملة١٠٤  ٢×٢٠ ديسمبر ٣١ السوق لكل سهم في سعر

   وحدة عملة١٠٤  ٣×٢٠ يناير ٣١سعر السوق لكل سهم في 

   وحدة عملة١٠٢  ٣×٢٠ يناير ٣١سعر الممارسة الثابت الواجب دفعه في 

   ١,٠٠٠  عدد األسهم بموجب عقد الخيار

   وحدة عملة٥,٠٠٠  ٢×٢٠ فبراير ١القيمة العادلة للخيار في 

   وحدة عملة٣,٠٠٠  ٢×٢٠ ديسمبر ٣١ للخيارفي قيمة العادلة ال

   وحدة عملة٢,٠٠٠  ٣×٢٠ يناير ٣١ القيمة العادلة في للخيار

  

  )التسوية بصافي النقد(النقد مقابل النقد ) أ(
  

بالتوريد، ويعطي ) ب(يلزم المنشأة ) ب(عقداً مع المنشأة ) أ(، تبرم المنشأة  ٢×٢٠ فبراير ١في   ١٣مثال 

اً من إعتبار) أ( من األسهم العادية الخاصة بالمنشأة ١٠٠٠ القيمة العادلة إستالمالحق ب) أ(لمنشأة ا

، ٣×٢٠ يناير ٣١في )  لكل سهم١٠٢أي ( وحدة عملة من النقد ١٠٢,٠٠٠ مقابل ٢٠٠٣ يناير ٣١

حقها، فال ) أ (وإذا لم تمارس المنشأة. وسيتم تسوية العقد بصافي النقد. الحق) أ(إذا مارست المنشأة 

  :قيود دفتر اليومية التالية) أ(وتسجل المنشأة . تتم أي دفعات
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  ٢×٢٠ فبراير ١
  

والقيمة .  وحدة عملة١٠٠هو  ٢×٢٠ فبراير ١يكون سعر السهم عندما يتم اإلتفاق على العقد في 
) أ(لمنشأة  وحدة عملة، والتي تدفعها ا٥,٠٠٠هي  ٢×٢٠ فبراير ١العادلة األولية لعقد الخيار في 

وفي ذلك التاريخ، ال يكون للخيار قيمة جوهرية، بل قيمة .  في ذلك التاريخنقداً) ب(إلى المنشأة 
 وحدة عملة ١٠٠ وحدة عملة يتجاوز سعر السوق لكل سهم  ١٠٢ سعر الممارسة  نزمنية فقط، أل

آخر، يكون سعر وبمعنى . أن تمارس الخيار) أ(ياً للمنشأة إقتصادولذلك يكون من غير المجدي 
  .خيار الشراء أعلى من سعر السوق

  
     وحدة عملة٥,٠٠٠  أصل خيار الشراء   منه
   وحدة عملة٥,٠٠٠    النقد  له    

 
 . لإلعتراف بخيار الشراء المشترى

  
  ٢×٢٠ ديسمبر ٣١

  
ت القيمة إنخفضو.  وحدة عملة١٠٤ سعر السوق لكل سهم إلى إرتفع،  ٢×٢٠ ديسمبر ٣١في 

القيمة  وحدة عملة هي ٢,٠٠٠ وحدة عملة، والتي يكون منها ٣٠٠٠ار الشراء إلى العادلة لخي
 وحدة عملة هي ١,٠٠٠، وتكون )١,٠٠٠× ]  وحدة عملة١٠٢ – وحدة عملة١٠٤([الجوهرية 

 .  القيمة الزمنية المتبقية
  

     وحدة عملة٢,٠٠٠  الخسارة  منه
   وحدة عملة٢,٠٠٠    أصل خيار الشراء   له     

 
 .  في القيمة العادلة لخيار الشراءنخفاض اإللتسجيل

  
  ٣×٢٠ يناير ٣١

  
ت القيمة إنخفضو.  وحدة عملة١٠٤، ال يزال سعر السوق لكل سهم هو ٣×٢٠ ديسمبر ٣١في 

 – وحدة عملة ١٠٤([ وحدة عملة، والتي تكون كلها قيمة جوهرية ٢٠٠٠العادلة لخيار الشراء إلى 
 . م يتبقى أي قيمة زمنية، ألنه ل)١,٠٠٠× ]  وحدة عملة١٠٢

  
     وحدة عملة١,٠٠٠  الخسارة  منه
   وحدة عملة١,٠٠٠    أصل خيار الشراء   له    

 
 . في القيمة العادلة لخيار الشراءنخفاضلتسجيل اإل

  
) ب(والمنشأة . خيار الشراء ويتم تسوية العقد بصافي النقد) أ(وفي نفس اليوم، تمارس المنشأة 

مقابل  ) أ(إلى المنشأة ) ١,٠٠٠×  وحدة عملة ١٠٤(وحدة عملة  ١٠٤,٠٠٠ملزمة بتوريد 
مبلغ ) أ(، وبالتالي تستلم المنشأة )أ(من المنشأة ) ١,٠٠×  وحدة عملة ١٠٢( وحدة عملة ١٠٢,٠٠٠

 .  وحدة عملة٢,٠٠٠صافي يعادل 
  

     وحدة عملة٢,٠٠٠  النقد  منه
   وحدة عملة٢,٠٠٠    أصل خيار الشراء   له     

 

 
 . تسوية عقد الخيارلتسجيل 
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 )التسوية بصافي األسهم(األسهم مقابل األسهم   )ب (
  

.  أن التسوية ستتم بصافي األسهم بدالً من صافي النقدإستثناءب) أ(لنفترض نفس الحقائق كما في   ١٤مثال 
 تسجيل تسوية عقد إستثناءأعاله، ب) أ(هي نفس تلك المبينة في ) أ(تكون قيود دفتر اليومية للمنشأة 

  -:لخيار على النحو التاليا
 

  ٣×٢٠ يناير ٣١
  

ملزمة بتوريد ما ) ب(المنشأة . خيار الشراء ويتم تسوية العقد بصافي األسهم) أ(تمارس المنشأة 
) أ(إلى المنشأة ) أ(من أسهم المنشأة ) ١,٠٠٠ × وحدة عملة ١٠٤( وحدة عملة ١٠٤,٠٠٠قيمته 

، وبالتالي )أ(من أسهم المنشأة ) ١,٠٠٠ ×ة عملة  وحد١٠٢( وحدة عملة ١٠٢,٠٠٠مقابل ما قيمته 
، أي )أ( وحدة عملة من األسهم إلى المنشأة ٢,٠٠٠بتوريد قيمة مبلغ صافي يعادل ) ب(تقوم المنشأة 

 ). وحدة عملة١٠٤/  وحدة عملة ٢,٠٠٠( من األسهم ١٩,٢
  

     وحدة عملة٢,٠٠٠  حقوق الملكية  منه
  دة عملة وح٢,٠٠٠    أصل خيار الشراء   له    

أي عدم وجود ربح أو (تحاسب التسوية على أنها معاملة أسهم خزينة . لتسجيل تسوية عقد الخيار
 )خسارة

  

 )إجمالي التسوية المادية( النقد مقابل األسهم   )ج (
  

 عدد ثابت من األسهم ودفع مبلغ إستالم أن التسوية ستتم بإستثناءب) أ(لنفترض نفس الحقائق كما في  ١٥مثال 
أعاله، يكون ) ب(و) أ(وبطريقة مشابهة لكل من . بممارسة الخيار) أ(بت، إذا قامت المنشأة نقدي ثا

 إستالمحق ب) أ(وتبعاً لذلك، لدى المنشأة .  وحدة عملة١٠٢ عند ثابتاًسعر الممارسة لكل سهم 
 وحدة عملة ١٠٢( وحدة عملة ١٠٢,٠٠٠مقابل ) أ( من األسهم المتداولة الخاصة بالمنشأة ١,٠٠٠

بتسجيل قيود دفتر ) أ(وتقوم المنشأة . بممارسة الخيار) أ(من النقد، إذا قامت المنشأة ) ١,٠٠٠ ×
  :اليومية التالية

  
  ٢×٢٠ فبراير ١

  
     وحدة عملة٥,٠٠٠  حقوق الملكية  منه
   وحدة عملة٥,٠٠٠    النقد  له    

        
في سنة واحدة مقابل سعر ) أ(شأة  األسهم الخاصة بالمنإستالملتسجيل النقد المدفوع مقابل الحق ب

 . ويتم اإلعتراف بالعالوة المدفوعة في حقوق الملكية. ثابت
  

  ٢×٢٠ ديسمبر ٣١
  

 أي نقد وألن العقد الذي يعطي الحق إستالم ألنه لم يتم دفع أو ديسمبر ٣١لم يتم تسجيل أية قيود في 
 نقدي ثابت يحقق تعريف أداة حقوق مقابل مبلغ) أ( عدد ثابت من األسهم الخاصة بالمنشأة إستالمب

 . الملكية الخاصة بالمنشأة
  

  ٣×٢٠ يناير ٣١
  

 من ١,٠٠٠ملزمة بتوريد ) ب(المنشأة . خيار الشراء ويتم تسوية العقد باإلجمالي) أ(تمارس المنشأة 
  .  وحدة عملة من النقد١٠٢,٠٠٠مقابل ) أ(أسهم المنشأة 

  
     وحدة عملة١٠٢,٠٠٠  حقوق الملكية  منه

  وحدة عملة١٠٢,٠٠٠    النقد  له     
 

  .لتسجيل تسوية عقد الخيار
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 خيارات التسوية  )د (
  

ينتج ) مثل صافي النقد، صافي األسهم، أو من خالل مبادلة النقد باألسهم (ةإن وجود خيارات التسوي  ١٦مثال 

 يمكن تسويته وهو ال يحقق تعريف أداة حقوق الملكية ألنه ال.  خيار الشراء أصالً مالياًإعتبارعنه 

شراء عدد ثابت من أسهمها الخاصة مقابل دفع مبلغ نقدي ثابت أو أصل ) أ(إال بأن تعيد المنشأة 

ويعتمد . أعاله) ب(و) أ(باألصل المشتق، كما هو موضح في ) أ(وتعترف المنشأة . مالي آخر

  . تسجيل قيد المحاسبة على التسوية على كيفية تسوية العقد الفعلية

 
 لألسهم المكتوبةخيار الشراء  :٤المثال 

  

على األسهم الخاصة بالمنشأة والتي خيار الشراء المكتوب  لتزاميوضح المثال قيود دفتر اليومية إل  ١٧مثال 

. أو من خالل توريد النقد مقابل األسهم) ج(بصافي األسهم، ) ب(بصافي النقد، ) أ(سيتم تسويتها 

  ). أدناه) د(ع راج( تأثير خيارات التسوية أيضاًويناقش 
  

  اإلفتراضات
  ٢×٢٠ فبراير ١  تاريخ العقد

الشروط األوروبية،  (٣×٢٠ يناير ٣١  تاريخ الممارسة

أي أنه يمكن ممارستها فقط في تاريخ 

  )ستحقاقاإل

  ))ب(المنشأة (الطرف المقابل   مالك حق الممارسة

   وحدة عملة ١٠٠  ٢×٢٠ فبراير ١سعر السوق لكل سهم في 

   وحدة عملة١٠٤  ٢×٢٠ ديسمبر ٣١كل سهم في سعر السوق ل

   وحدة عملة١٠٤  ٣×٢٠ يناير ٣١سعر السوق لكل سهم في 

 يناير ٣١ه في إستالمسعر الممارسة الثابت الواجب 

٣×٢٠  

   وحدة عملة١٠٢

   ١,٠٠٠  عدد األسهم بموجب عقد الخيار

   وحدة عملة٥,٠٠٠  ٢×٢٠ فبراير ١القيمة العادلة للخيار في 

   وحدة عملة٣,٠٠٠  ٢×٢٠ ديسمبر ٣١ في العادلة للخيارالقيمة 

   وحدة عملة٢,٠٠٠  ٣×٢٠ يناير ٣١القيمة العادلة للخيار في 
 

 )التسوية بصافي النقد(النقد مقابل النقد   ) أ(
  

خيار شراء مكتوب على )أ(  أن لدى المنشأةإستثناءأعاله ب) أ(٣نفترض نفس الحقائق كما في المثال ل  ١٨مثال 
، ٢×٢٠ فبراير ١وتبعاً لذلك، في . ت خيار شراء عليهاإشترخاصة بدالً من أن تكون قد أسهمها ال

 إلتزام) أ( وعلى المنشأة ستالمباإلالحق ) ب(يعطي المنشأة ) ب(عقداً مع المنشأة ) أ(تبرم المنشأة 
 ٣×٢٠ ريناي ٣١اً من إعتبار) أ( من األسهم العادية الخاصة بالمنشأة ١,٠٠٠بدفع القيمة العادلة 

، إذا ٣×٢٠ يناير ٣١في )  لكل سهم١٠٢أي ( وحدة عملة ١٠٢,٠٠٠مقابل دفعة نقدية تساوي 
) ب(إذا لم تمارس المنشأة . سيتم تسوية العقد بصافي النقد. بممارسة الخيار) ب(قامت المنشأة 

  :قيود دفتر اليومية التالية) أ(وتسجل المنشأة . الحق، فال توجد أي دفعات
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   ٢×٢٠ فبراير ١
  

     وحدة عملة٥,٠٠٠  النقد  منه
   وحدة عملة٥,٠٠٠     خيار الشراء إلتزام  له    

  

  .لإلعتراف بخيار الشراء المكتوب
  

   ٢×٢٠ ديسمبر ٣١
  

     وحدة عملة٢,٠٠٠   خيار الشراء إلتزام  منه
   وحدة عملة٢,٠٠٠    الربح  له    

 

  . في القيمة العادلة لخيار الشراءنخفاضلتسجيل اإل
 

  ٣×٢٠ نايري ٣١
  

     وحدة عملة١,٠٠٠   خيار الشراء إلتزام  منه
   وحدة عملة١,٠٠٠    الربح  له   

 

 . في القيمة العادلة للخيارنخفاضلتسجيل اإل
  

) أ(المنشأة . خيار الشراء ويتم تسوية العقد بصافي النقد) ب(في نفس اليوم، تمارس المنشأة 
مقابل  ) ب(إلى المنشأة ) ١,٠٠٠ ×ملة  وحدة ع١٠٤( وحدة عملة ١٠٤,٠٠٠ملزمة بتوريد 

) أ(، وبالتالي تدفع المنشأة )ب(من المنشأة ) ١,٠٠٠ × وحدة عملة ١٠٢( وحدة عملة ١٠٢,٠٠٠
 .  وحدة عملة٢,٠٠٠مبلغ صافي يعادل 

  

     وحدة عملة٢,٠٠٠   خيار الشراء  إلتزام  منه
   وحدة عملة٢,٠٠٠    النقد  له    

 . لتسجيل تسوية عقد الخيار
  

 ) تسوية بصافي األسهم( األسهم مقابل األسهم   ) ب(
  

.  أن التسوية ستتم بصافي األسهم بدالً من صافي النقدإستثناءب) أ(لنفترض نفس الحقائق كما في   ١٩مثال 
 تسجيل تسوية عقد إستثناء، ب)أ(هي نفس تلك المبينة في ) أ(وتكون قيود دفتر اليومية للمنشأة 

  : الخيار، كما يلي
 

  ٣×٢٠ يرينا ٣١  
  

ملزمة بتوريد ما ) أ(المنشأة . خيار الشراء ويتم تسوية العقد بصافي األسهم) ب(تمارس المنشأة 
) ب(إلى المنشأة ) أ(من أسهم المنشأة ) ١,٠٠٠ × وحدة عملة ١٠٤( وحدة عملة ١٠٤,٠٠٠قيمته 

، )أ (من أسهم المنشأة) ١,٠٠٠ × وحدة عملة ١٠٢( وحدة عملة ١٠٢,٠٠٠مقابل ما قيمته  
 وحدة عملة من األسهم إلى ٢,٠٠٠بتوريد قيمة مبلغ صافي يعادل ) أ(وبالتالي تقوم المنشأة 

 ). وحدة عملة١٠٤/  وحدة عملة ٢,٠٠٠( من األسهم ١٩,٢، أي )ب(المنشأة 
  

     وحدة عملة٢,٠٠٠   خيار الشراء  إلتزام  منه
   وحدة عملة٢,٠٠٠    حقوق الملكية  له     

 

  . تحاسب التسوية على أنها معاملة حقوق ملكية.  الخيار تسوية عقدلتسجيل
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 )إجمالي التسوية المادية(النقد مقابل األسهم   )ج (
  

 إستالم أن التسوية ستتم بتوريد عدد ثابت من األسهم وإستثناءب) أ(لنفترض نفس الحقائق كما في   ٢٠مثال 

أعاله، ) ب(و) أ( لكل من وبطريقة مشابهة. الخيار) ب(مبلغ نقدي ثابت، إذا مارست المنشأة 

حق ) ب(وتبعاً لذلك، لدى المنشأة .  وحدة عملة١٠٢ على ثابتاًيكون سعر الممارسة لكل سهم 

 ١٠٢( وحدة عملة ١٠٢,٠٠٠مقابل ) أ( من األسهم المتداولة الخاصة بالمنشأة ١,٠٠٠ إستالمب

) أ( وتقوم المنشأة .بممارسة الخيار) ب(من النقد، إذا قامت المنشأة ) ١,٠٠٠ ×وحدة عملة 

  -:بتسجيل قيود دفتر اليومية التالية

 
  ٢×٢٠ فبراير ١

  

     وحدة عملة٥,٠٠٠  النقد  منه
  وحدة عملة٥,٠٠٠    حقوق الملكية  له    

  
في سنة واحدة ) أ( بتوريد عدد ثابت األسهم الخاصة بالمنشأة لتزاملتسجيل النقد المستلم مقابل اإل

وبناءاً على الممارسة، فقد ينتج . العالوة المستلمة في حقوق الملكيةعتراف بإلويتم ا. بسعر ثابت
 . عن الشراء إصدار عدد ثابت من األسهم مقابل مبلغ نقدي ثابت

  
  ٢×٢٠ ديسمبر ٣١

  

 أي نقد وألن العقد بتوريد عدد إستالم ألنه لم يتم دفع أو ديسمبر ٣١لم يتم تسجيل أي قيد في 
مقابل مبلغ نقدي ثابت يحقق تعريف أداة حقوق الملكية ) أ(شأة ثابت من األسهم الخاصة بالمن

  . الخاصة بمنشأة

 
  ٣×٢٠ يناير ٣١

  

 ١,٠٠٠ملزمة بتوريد ) أ(المنشأة . خيار الشراء ويتم تسوية العقد باإلجمالي) ب(تمارس المنشأة 

 .  وحدة عملة من النقد١٠٢,٠٠٠من األسهم مقابل 
  

     وحدة عملة١٠٢,٠٠٠  النقد  منه
 حقوق الملكية  له      

  
  وحدة عملة١٠٢,٠٠٠  

 .لتسجيل تسوية عقد الخيار
 
 خيارات التسوية  )د (

) مثل صافي النقد، صافي األسهم، أو من خالل مبادلة النقد باألسهم (ةإن وجود خيارات التسوي  ٢١مثال 

ة ألنه يمكن وهو ال يحقق تعريف أداة حقوق الملكي. اً مالياًإلتزام خيار الشراء إعتبارينتج عنه 

 مبلغ نقدي ثابت أو إستالم من أسهمها الخاصة مقابل ثابتاًعدداً ) أ(تسويته بأن تصدر المنشأة 

. أعاله) ب(و) أ( المشتق، كما هو موضح في لتزامباإل) أ(وتعترف المنشأة . أصل مالي آخر

  . ويعتمد تسجيل قيد المحاسبة للتسوية على كيفية تسوية العقد الفعلية
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 خيار الشراء المشترى على األسهم :٥ل المثا
  

على األسهم الخاصة بالمنشأة والتي سيتم خيار البيع المشترى يوضح المثال قيود دفتر اليومية ل  ٢٢مثال 

. أو من خالل توريد النقد مقابل األسهم) ج(بصافي األسهم، ) ب(بصافي النقد، ) أ(تسويتها 

  ).أدناه) د (راجع( تأثير خيارات التسوية أيضاًويناقش 
  

  اإلفتراضات
  ٢×٢٠ فبراير ١  تاريخ العقد

الشروط  (٣×٢٠ يناير ٣١  تاريخ الممارسة

األوروبية، أي أنه يمكن ممارستها 

  )ستحقاقفقط في تاريخ اإل

المنشأة (المنشأة التي تقوم باإلبالغ   مالك حق الممارسة

  ))أ(

   وحدة عملة ١٠٠  ٢×٢٠ فبراير ١سعر السوق لكل سهم في 

   وحدة عملة٩٥  ٢×٢٠ ديسمبر ٣١سعر السوق لكل سهم في 

   وحدة عملة٩٥  ٣×٢٠ يناير ٣١سعر السوق لكل سهم في 

 يناير ٣١ه في إستالمسعر الممارسة الثابت الواجب 

٣×٢٠  

   وحدة عملة٩٨

   ١,٠٠٠  عدد األسهم بموجب عقد الخيار
   وحدة عملة٥,٠٠٠  ٢×٢٠ فبراير ١القيمة العادلة للخيار في 

   وحدة عملة٤,٠٠٠  ٢×٢٠ ديسمبر ٣١ للخيارفي القيمة العادلة 

   وحدة عملة٣,٠٠٠  ٣×٢٠ يناير ٣١ القيمة العادلة في للخيار

  

 )التسوية بصافي النقد(النقد مقابل النقد ) أ(
  

م حق البيع، ويلز) أ(يعطي المنشأة ) ب(عقداً مع المنشأة ) أ(، تبرم المنشأة ٢٠٠٢ فبراير ١في   ٢٣مثال 

) أ( من األسهم العادية المتداولة الخاصة بالمنشأة ١,٠٠٠بشراء القيمة العادلة ) ب(المنشأة 

 يناير ٣١في )  لكل سهم٩٨أي ( وحدة عملة ٩٨,٠٠٠ بسعر تنفيذ ٢٠٠٣ يناير ٣١اً من إعتبار

إذا لم تمارس . وسيتم تسوية العقد بصافي النقد. بممارسة الحق) أ(، إذا قامت المنشأة ٢٠٠٣

  -:قيود دفتر اليومية التالية) أ(وتسجل المنشأة . حقها، فال توجد أي دفعات) أ(المنشأة 
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 ٢×٢٠ فبراير ١
  

.  وحدة عملة١٠٠ هو ٢×٢٠ فبراير ١يكون السعر لكل سهم عندما يتم اإلتفاق على العقد في 
لتي تدفعها  وحدة عملة، وا٥,٠٠٠ هي ٢×٢٠ فبراير ١والقيمة العادلة األولية لعقد الخيار في 

وفي ذلك التاريخ، ال يكون للخيار قيمة جوهرية، .  في ذلك التاريخنقداً) ب(إلى المنشأة ) أ(المنشأة 
 وحدة ١٠٠ وحدة عملة أقل من سعر السوق لكل سهم ٩٨بل قيمة زمنية فقط، ألن سعر الممارسة 

وبمعنى آخر، يكون . رأن تمارس الخيا) أ(ياً للمنشأة إقتصادولذلك يكون من غير المجدي . عملة
 .سعر خيار البيع أعلى من سعر السوق

  
    وحدة عملة ٥,٠٠٠  أصل خيار البيع   منه

   وحدة عملة٥,٠٠٠    النقد  له     
 

  . لإلعتراف بخيار البيع الذي تم شراؤه
 

  ٢×٢٠ ديسمبر ٣١
  

ة ت القيمإنخفضو.  وحدة عملة٩٥ سعر السوق لكل سهم إلى إنخفض، ٢×٢٠ ديسمبر ٣١ في 
 وحدة ٩٨([ وحدة عملة هي قيمة جوهرية ٣,٠٠٠ وحدة عملة، منها ٤,٠٠٠العادلة لخيار البيع إلى 

 .  وحدة عملة١,٠٠٠، وتكون القيمة الزمنية المتبقية هي )١,٠٠٠ ×]  وحدة عملة٩٥ –عملة 
  

     وحدة عملة١,٠٠٠  الخسارة  منه
   وحدة عملة١,٠٠٠    أصل خيار البيع   له     

 
 .  في القيمة العادلة لخيار البيعخفاضنلتسجيل اإل

  
  ٣×٢٠ يناير ٣١

  
ت القيمة إنخفضو.  وحدة عملة٩٥، ال يزال سعر السوق لكل سهم هو ٣×٢٠ ديسمبر ٣١في 

 ٩٥ – وحدة عملة ٩٨([ وحدة عملة، والتي تكون كلها قيمة جوهرية ٣,٠٠٠العادلة لخيار البيع إلى 
 . ي قيمة زمنية، ألنه لم يتبقى أ)١,٠٠٠ ×] وحدة عملة

  
     وحدة عملة١,٠٠٠  الخسارة  منه

   وحدة عملة١,٠٠٠    أصل خيار البيع      له     
 

 . في القيمة العادلة للخيارنخفاضلتسجيل اإل
  

ملزمة ) ب(المنشأة . خيار البيع ويتم تسوية العقد بصافي النقد) أ(في نفس اليوم، تمارس المنشأة 
 ٩٥( وحدة عملة ٩٥,٠٠٠ملزمة بتوريد ) أ(والمنشأة ) أ(منشأة  وحدة عملة إلى ال٩٨,٠٠٠بتوريد 

 ٣,٠٠٠مبلغ صافي يعادل ) ب(، وبالتالي تدفع المنشأة )ب(إلى المنشأة ) ١,٠٠٠ ×وحدة عملة 
 ). أ(وحدة عملة إلى المنشأة 

  
     وحدة عملة٣,٠٠٠  النقد  منه

   وحدة عملة٣,٠٠٠   أصل خيار البيع      له     
 

 .  عقد الخيارلتسجيل تسوية
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 )التسوية بصافي األسهم( األسهم مقابل األسهم )ب(
  

.  أن التسوية ستتم بصافي األسهم بدالً من صافي النقدإستثناءب) أ(لنفترض نفس الحقائق كما في   ٢٤مثال 

  -:إستثناءأعاله، ب) أ(هي نفس تلك المبينة في ) أ(وتكون قيود دفتر اليومية للمنشأة 
 

   ٣×٢٠ يناير ٣١

ملزمة ) ب(وفعلياً، تكون المنشأة . خيار البيع ويتم تسوية العقد بصافي األسهم) أ(تمارس المنشأة 
ملزمة ) أ(، والمنشأة )أ(إلى المنشأة ) أ( وحدة عملة من أسهم المنشأة ٩٨,٠٠٠بتوريد ما قيمته 
، )ب(شأة إلى المن) ١,٠٠٠ × وحدة عملة ٩٥( وحدة عملة من أسهمها ٩٥,٠٠٠بتوريد ما قيمته 

، )أ( وحدة عملة من األسهم إلى المنشأة ٣,٠٠٠بتوريد قيمة مبلغ صافي ) ب(وبالتالي تقوم المنشأة 
  ).  وحدة عملة٩٥/  وحدة عملة ٣,٠٠٠( من األسهم ٣١,٦أي 

  
     وحدة عملة٣,٠٠٠  حقوق الملكية  منه

   وحدة عملة٣,٠٠٠   أصل خيار البيع     له     
  

  .رلتسجيل تسوية عقد الخيا
  
  )إجمالي التسوية المادية( النقد مقابل األسهم )ج(
  

 مبلغ نقدي ثابت وتوريد عدد إستالم أن التسوية ستتم بإستثناءب) أ(لنفترض نفس الحقائق كما في   ٢٥مثال 
وبطريقة مشابهة لكل . بممارسة الخيار) أ(، إذا قامت المنشأة )أ(ثابت من األسهم الخاصة بالمنشأة 

وتبعاً لذلك، فإن .  وحدة عملة٩٨ عند ثابتاًاله، يكون سعر الممارسة لكل سهم أع) ب(و) أ(من 
وحدة  ٩٨×١,٠٠٠ ناقص(  )أ( وحدة عملة من النقد إلى المنشأة ٩٨,٠٠٠ملزمة بدفع ) ب(المنشأة 
بممارسة ) أ(، إذا قامت المنشأة )أ(من األسهم المتداولة الخاصة بالمنشأة  ١,٠٠٠ مقابل)  عملة
  :بتسجيل قيود دفتر اليومية التالية) أ(وتقوم المنشأة . الخيار

  
   ٢×٢٠ فبراير ١

  
     وحدة عملة٥,٠٠٠  حقوق الملكية  منه

   وحدة عملة٥,٠٠٠    النقد         له      
  

في سنة واحدة مقابل سعر ) أ(لتسجيل النقد المستلم مقابل الحق بتوريد األسهم الخاصة بالمنشأة 
وبناءاً على الممارسة، ينتج عنها . لعالوة المدفوعة مباشرة في حقوق الملكيةويتم اإلعتراف با. ثابت

  .إصدار لعدد ثابت من األسهم مقابل سعر ثابت
  

   ٢×٢٠ ديسمبر ٣١
  

 أي نقد وألن العقد بتوريد عدد ثابت إستالم ألنه لم يتم دفع أو ديسمبر ٣١لم يتم تسجيل أي قيد في 
قابل مبلغ نقدي ثابت يحقق تعريف أداة حقوق الملكية الخاصة م) أ(من األسهم الخاصة بالمنشأة 

  ). أ(بالمنشأة 
  

   ٣×٢٠ يناير ٣١
  

ملزمة بتوريد ) ب(تكون المنشأة . خيار التداول ويتم تسوية العقد باإلجمالي) أ(تمارس المنشأة 
  . من األسهم١,٠٠٠مقابل ) أ( إلى المنشأة نقداً وحدة عملة ٩٨,٠٠٠

  
  
  

  

  .لتسجيل تسوية عقد الخيار
  

    وحدة عملة ٩٨,٠٠٠  النقد  منه
   وحدة عملة٩٨,٠٠٠    حقوق الملكية    له    
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  . خيارات التسوية)د(
  

) مثل صافي النقد أو صافي األسهم، أو من خالل مبادلة النقد باألسهم (ةإن وجود خيارات التسوي  ٢٦مثال 

يف أداة حقوق الملكية ألنه يمكن تسويته وهو ال يحقق تعر.  خيار البيع أصالً مالياًإعتبارينتج عنه 

 مبلغ نقدي ثابت أو أصل مالي إستالم من أسهمها الخاصة مقابل ثابتاًعدداً ) أ(بأن تصدر المنشأة 

ويعتمد تسجيل قيد . أعاله) ب(و) أ(باألصل المشتق، كما هو موضح في ) أ(وتعترف المنشأة . آخر

  .لفعليةالمحاسبة للتسوية على كيفية تسوية العقد ا

  
  لألسهم المكتوبةخيار البيع  :٦المثال 

  

على األسهم الخاصة بالمنشأة والتي سيتم خيار البيع المكتوب يوضح هذا المثال قيود دفتر اليومية ل  ٢٧مثال 

ويناقش . أو من خالل توريد النقد مقابل األسهم) ج(صافي األسهم، ) ب(بصافي النقد، ) أ(تسويتها 

  ). أدناه) د(راجع (التسوية  تأثير خيارات أيضاً

  
  اإلفتراضات 

  ٢×٢٠ فبراير ١  تاريخ العقد

الشروط األوروبية، أي أنه  (٣×٢٠ يناير ٣١  تاريخ الممارسة

  )ستحقاقيمكن ممارستها فقط في تاريخ اإل

  ))ب(المنشأة (الطرف المقابل   مالك حق الممارسة

  ة وحدة عمل   ١٠٠  ٢×٢٠ فبراير ١سعر السوق لكل سهم في 

  وحدة عملة     ٩٥  ٢×٢٠ ديسمبر ٣١سعر السوق لكل سهم في 

  وحدة عملة     ٩٥  ٣×٢٠ يناير ٣١سعر السوق لكل سهم في 

 يناير ٣١سعر الممارسة الثابت الواجب دفعه في 

٣×٢٠  

  وحدة عملة     ٩٨

  وحدة عملة     ٩٥  ٢×٢٠ فبراير ١القيمة الحالية لسعر الممارسة في 

  ١,٠٠٠  جب عقد الخيارعدد األسهم بمو

   وحدة عملة٥,٠٠٠  ٢×٢٠ فبراير ١القيمة العادلة للخيار في 

   وحدة عملة٤,٠٠٠  ٢×٢٠ ديسمبر ٣١ للخيارفي القيمة العادلة 

   وحدة عملة٣,٠٠٠  ٣×٢٠ يناير ٣١ القيمة العادلة في للخيار

  



  ٣٢معيار المحاسبة الدولي 
  أمثلة توضيحية 
 

   ١٥٧٧  حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية                     © 

  )التسوية بصافي النقد(النقد مقابل النقد ) أ(
  

خيار بيع مكتوب على ) أ( أن لدى المنشأة إستثناءأعاله ب) أ(٥الحقائق كما في المثال لنفترض نفس   ٢٨مثال 

 فبراير ١وتبعاً لذلك، في . أسهمها الخاصة بدالً أن يكون لديها خيار بيع مشترى على أسهمها

) أ( ويلزم المنشأة ستالمحق باإل) ب(يعطي المنشأة ) ب(عقداً مع المنشأة ) أ(، تبرم المنشأة  ٢×٢٠

 ٣×٢٠ يناير ٣١اً من إعتبار) أ( من األسهم المتداولة الخاصة بالمنشأة ١,٠٠٠بدفع القيمة العادلة 

، ٣×٢٠ يناير ٣١في )  وحدة عملة لكل سهم٩٨يعني ذلك ( وحدة عملة من النقد ٩٨,٠٠٠مقابل 

) ب(س المنشأة إذا لم تمار. وسيتم تسوية العقد بصافي النقد. بممارسة الخيار) ب(إذا قامت المنشأة 

  :قيود دفتر اليومية التالية) أ(وتسجل المنشأة . حقها، فال توجد أي دفعات
  

   ٢×٢٠ فبراير ١
  

     وحدة عملة٥,٠٠٠  النقد  منه
   وحدة عملة٥,٠٠٠     خيار البيع إلتزام      له    

  
  .لإلعتراف بخيار البيع المكتوب

  
   ٢×٢٠ ديسمبر ٣١

  
    حدة عملة و١,٠٠٠   خيار البيع إلتزام  منه
   وحدة عملة١,٠٠٠    الربح  له    

  
  . في القيمة العادلة لخيار البيعنخفاضلتسجيل اإل

  
   ٣×٢٠ يناير ٣١

  
     وحدة عملة١,٠٠٠   خيار البيع إلتزام  منه

   وحدة عملة١,٠٠٠    الربح  له     
  

  . في القيمة العادلة لخيار البيعنخفاضلتسجيل اإل
  

) أ(تكون المنشأة . خيار البيع ويتم تسوية العقد بصافي النقد) ب(ة وفي نفس اليوم، تمارس المنشأ

 ٩٥,٠٠٠ملزمة بتوريد ) ب(وتكون المنشأة ) ب( وحدة عملة إلى المنشأة ٩٨,٠٠٠ملزمة بتوريد 

 وحدة ٣,٠٠٠مبلغ صافي ) أ(، وبالتالي تدفع المنشأة )أ(من المنشأة ) ١,٠٠٠ × ٩٥(وحدة عملة 

  ). ب(عملة إلى المنشأة 
  

     وحدة عملة٣,٠٠٠   خيار البيع إلتزام  منه
   وحدة عملة٣,٠٠٠    النقد  له    

  
  . لتسجيل تسوية عقد الخيار
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  )التسوية بصافي األسهم( األسهم مقابل األسهم )ب(
  

.  أن التسوية ستتم بصافي األسهم بدالً من صافي النقدإستثناءب) أ(لنفترض نفس الحقائق كما في   ٢٩مثال  

  -: ما يليإستثناء، ب)أ(هي نفس تلك المبينة في ) أ(يود دفتر اليومية للمنشأة وتكون ق

  
   ٣×٢٠ يناير ٣١

  

ملزمة ) أ(فعلياً، تكون المنشأة . خيار البيع ويتم تسوية العقد بصافي األسهم) ب(تمارس المنشأة 

ملزمة بتوريد ) ب(، والمنشأة ) ب( وحدة عملة من األسهم إلى المنشأة ٩٨,٠٠٠بتوريد ما قيمته 

، )أ(إلى المنشأة ) ١,٠٠٠ × وحدة عملة ٩٥) (أ( وحدة عملة من أسهم المنشأة ٩٥,٠٠٠ما قيمته 

إلى ) أ( وحدة عملة من أسهم المنشأة ٣,٠٠٠بتوريد قيمة مبلغ صافي ) أ(وبالتالي تقوم المنشأة 

  ). ٩٥ / ٣,٠٠٠( من األسهم ٣١,٦، أي )ب(المنشأة 

  

  

  
   

ألسهمها الخاصة على أنها معاملة ) أ(يتم محاسبة إصدار المنشأة . لتسجيل تسوية عقد الخيار
  .حقوق ملكية

  

  )إجمالي التسوية المادية( النقد مقابل األسهم )ج(
  

 عدد إستالم أن التسوية ستتم بتوريد مبلغ نقدي ثابت وءإستثناب) أ(نفترض نفس الحقائق كما في   ٣٠مثال 
) ب(و) أ(وبطريقة مشابهة لكل من . بممارسة الخيار) ب(ثابت من األسهم، إذا قامت المنشأة 

) أ(وتبعاً لذلك، تكون المنشأة .  وحدة عملة٩٨ عند ثابتاًأعاله، يكون سعر الممارسة لكل سهم 
مقابل ) ١,٠٠٠ × وحدة عملة ٩٨) ( ب(لنقد إلى المنشأة  وحدة عملة من ا٩٨,٠٠٠ملزمة بدفع 

وتقوم . بممارسة الخيار) ب(، إذا قامت المنشأة )أ( من األسهم المتداولة الخاصة بالمنشأة ١,٠٠٠
  -:بتسجيل قيود دفتر اليومية التالية) أ(المنشأة 

  
   ٢×٢٠ فبراير ١

  
     وحدة عملة٥,٠٠٠  النقد   منه
   وحدة عملة٥,٠٠٠    حقوق الملكية   له    

  
  .  وحدة عملة المستلمة في حقوق الملكية٥,٠٠٠لإلعتراف بعالوة الخيار 

  

     وحدة عملة٩٥,٠٠٠  حقوق الملكية  منه
   وحدة عملة٩٥,٠٠٠    لتزاماإل      له    

  

 على ٩٥,٠٠٠ وحدة عملة في سنة واحدة، أي ٩٨,٠٠٠ بتوريد لتزاملإلعتراف بالقيمة الحالية لإل
  . امإلتزأنها 

  

  ٢×٢٠ ديسمبر ٣١
  

     وحدة عملة٢,٧٥٠  مصروف الفائدة  منه
   وحدة عملة٢,٧٥٠    لتزاماإل        له     

  
. األسهمإسترداد لمبلغ لتزام لطريقة الفائدة الفعلية على اإلوفقاًلتستحق الفائدة 

     وحدة عملة٣,٠٠٠   خيار البيع إلتزام  منه

   وحدة عملة٣,٠٠٠    حقوق الملكية      له    
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   ٣×٢٠ يناير ٣١ 
  

     وحدة عملة٢٥٠  مصروف الفائدة  منه
   عملة وحدة٢٥٠    لتزاماإل  له     

  
  .  األسهمإسترداد لمبلغ لتزام لطريقة الفائدة الفعلية على اإلوفقاًلتستحق الفائدة 

  
ملزمة ) أ(تكون المنشأة . خيار البيع ويتم تسوية العقد باإلجمالي) ب(في نفس اليوم، تمارس المنشأة 

 وحدة ٩٥(عملة  وحدة ٩٥,٠٠٠مقابل ما قيمته ) ب( إلى المنشأة نقداً وحدة عملة ٩٨,٠٠٠بتوريد 
  .)١,٠٠٠ ×عملة 

   
     وحدة عملة٩٨,٠٠٠  لتزاماإل  منه
   وحدة عملة٩٨,٠٠٠    النقد  له    

  
  . لتسجيل تسوية عقد الخيار

  
   خيارات التسوية)د(

  

ينتج ) مثل صافي النقد، صافي األسهم، أو من خالل مبادلة النقد باألسهم (ةإن وجود خيارات التسوي  ٣١مثال 
وإذا كان واحد من بدائل التسوية يعني مبادلة النقد . اً مالياًإلتزامر البيع المكتوب  خياإعتبارعنه 

 التعاقدي بتوريد النقد، كما هو موضح في لتزام اإلإلتزامب) أ(، فتعترف المنشأة )أعاله) ج((باألسهم 
  . مشتقإلتزامخيار البيع على أنه ) أ(وخالفاً لذلك، تحاسب المنشأة . أعاله) ج(

  

نشآت مثل صناديق اإلستثمار المشترك والتعاونيات التي ال يمثل رأسماله الم
   ٣٢المساهم به حقوق ملكية كما هو معرف في معيار المحاسبة الدولي 

  

   حقوق ملكيةلهاالمنشآت التي ليس  :٧المثال 
  

ها من قبل ستخدامإ التي يمكن وبيان المركز المالي  الشامل   يوضح المثال التالي صيغة بيان الدخل٣٢مثال
المنشآت مثل صناديق اإلستثمار المشترك التي ليس لديها حقوق ملكية كما هو محدد في معيار 

   . صيغ أخرىإستخدامومن الممكن . ٣٢المحاسبة الدولي 
  

    ١×٢٠ ديسمبر ٣١ للسنة المنتهية في  الشاملبيان الدخل

  ١×٢٠  
  وحدة عملة

  ٠×٢٠  
  وحدة عملة

  ١,٧١٨    ٢,٩٥٦  اإليرادات
  )٦١٤(    )٦٤٤(  )مصنفة حسب طبيعتها أو وظيفتها(المصاريف 

  ١,١٠٤    ٢,٣١٢  األرباح من األنشطة التشغيلية

  )٤٧(    )٤٧(   تكاليف التمويل األخرى–تكاليف التمويل   -

  )٥٠(    )٥٠(  التوزيعات على أصحاب الوحدات اإلستثمارية -

ت التغير في صافي األصول المنسوب إلى أصحاب الوحدا

  اإلستثمارية

١,٠٠٧    ٢,٢١٥  
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   ١×٢٠ ديسمبر ٣١ في بيان المركز المالي
  

١×٢٠  
  

٠×٢٠     

وحدة 

  عملة

وحدة 

  عملة

وحدة 

  عملة

وحدة 

  عملة

          األصول

 لمعيار المحاسبة وفقاًالمصنفة (األصول غير المتداولة 

  )١الدولي 

  

٩١,٣٧٤  

    

٧٨,٤٨٤  

  

  ٧٨,٤٨٤    ٩١,٣٧٤    مجموع األصول غير المتداولة

    ١,٧٦٩    ١,٤٢٢  )١ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاًالمصنفة (األصول المتداولة 

  ١,٧٦٩    ١,٤٢٢    مجموع األصول المتداولة

  ٨٠,٢٥٣    ٩٢,٧٩٦    مجموع األصول

          

          اتلتزاماإل

 لمعيار المحاسبة وفقاًالمصنفة (ات المتداولة لتزاماإل

  )١الدولي 

  

٦٤٧  

    

٦٦  

  

  )٦٦(    )٦٤٧(    ات المتداولةملتزامجموع اإل

 صافي األصول إستثناءات غير المتداولة بلتزاماإل

المصنفة (المنسوبة إلى أصحاب الوحدات اإلستثمارية 

  )١ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً

  

  

٢٨٠  

    

  

١٣٦  

  

    )١٣٦(    )٢٨٠(  

  ٨٠,٠٥١    ٩١,٨٦٩    صافي األصول المنسوبة إلى أصحاب الوحدات اإلستثمارية
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   بعض حقوق الملكيةلهاالمنشآت التي  :٨لمثال ا
  

ها من قبل إستخدام التي يمكن وبيان المركز المالي  الشامل    يوضح المثال التالي صيغة بيان الدخل٣٣مثال 

المنشآت التي ال تكون أسهم رأسمالها عبارة عن حقوق ملكية كما هو محدد في معيار المحاسبة 

 إستخدامومن الممكن .  بسداد أسهم رأس المال عند الطلبلتزامإ ألن على المنشأة ٣٢الدولي 

  .صيغ أخرى
   

    ١×٢٠ ديسمبر ٣١ للسنة المنتهية في  الشاملبيان الدخل

  ١×٢٠  

  وحدة عملة

  ٠×٢٠  

  وحدة عملة

  ٤٩٨    ٤٧٢  اإليرادات

  )٣٩٦(    )٣٦٧(  )المصنفة حسب طبيعتها أو وظيفتها(المصاريف 

  ١٠٢    ١٠٥  ليةاألرباح من األنشطة التشغي

  )٤(    )٤(   تكاليف التمويل األخرى– تكاليف التمويل

  )٥٠(    )٥٠(  التوزيعات على األعضاء

  ٤٨    ٥١  التغير في صافي األصول المنسوب إلى األعضاء
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     ١×٢٠ ديسمبر ٣١ في بيان المركز المالي
  

١×٢٠  

  

  

٠×٢٠  

  

  

وحدة 

  عملة

وحدة 

  عملة

وحدة 

  عملة

وحدة 

  عملة

          األصول

 لمعيار المحاسبة وفقاًالمصنفة (األصول غير المتداولة 

  ) ١الدولي 

  

٩٠٨  

    

٨٣٠  

  

  ٨٣٠    ٩٠٨    مجموع األصول غير المتداولة

 لمعيار المحاسبة الدولي وفقاًالمصنفة (األصول المتداولة 

١(  

  

٣٨٣  

    

٣٥٠  

  

  ٣٥٠    ٣٨٣    مجموع األصول المتداولة

  ١,١٨٠    ١,٢٩١    مجموع األصول

          

          اتلتزاماإل

 لمعيار المحاسبة وفقاًالمصنفة (ات المتداولة لتزاماإل

  )١الدولي 

  

٣٧٢  

    

٣٣٨  

  

    ١٦١    ٢٠٢  أسهم رأس المال مستحقة السداد عند الطلب

  )٤٩٩(    )٥٧٤(    ات المتداولة لتزاممجموع اإل

  ٦٨١    ٧١٧    ات المتداولةلتزاممجموع األصول مطروحا منها اإل

 لمعيار المحاسبة وفقاًالمصنفة (المتداولة ات غير لتزاماإل

  )١الدولي 

  

١٨٧  

    

١٩٦  

  

    )١٩٦(    )١٨٧(  

          

          )أ( االحتياطات

 إعادة التقييم، األرباح فائض مثل االحتياطات

  الخ..المحتجزة

  

٥٣٠  

    

٤٨٥  

  

    ٤٨٥    ٥٣٠  

    ٦٨١    ٧١٧  

           مجموع حصص األعضاء-إشعار التذكير

  ١٦١    ٢٠٢    حقة السداد عند الطلبأسهم رأس المال مست

  ٤٨٥    ٥٣٠    االحتياطات

    ٦٤٦    ٧٣٢  

  
  .في هذا المثال، ال تمتلك الحق في تسليم حصص من إحتياطياتها ألعضائها) أ (
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  محاسبة األدوات المالية المركبة 
  

  فصل األداة المالية المركبة عند اإلعتراف األولي :٩المثال 
  

كيفية فصل عناصر األداة المالية المركبة من قبل المنـشأة عنـد اإلعتـراف               ٢٨تصف الفقرة       ٣٤مثال  
  .ويوضح المثال التالي كيفية حصول الفصل. األولي

  
 سنوات،  ٣وتكون مدة السندات    .  سند قابل للتحويل في بداية السنة األولى       ٢,٠٠٠    تصدر المنشأة       ٣٥مثال  

سند، بحيث تعطي إجمـالي عوائـد بقيمـة          وحدة عملة لكل     ١,٠٠٠ويتم إصدارها بقيمة اسمية     
 في مبالغ متأخرة السداد بسعر فائدة سـنوي         سنوياًويستحق دفع الفائدة    .  وحدة عملة  ٢,٠٠٠,٠٠٠

 ٢٥٠ إلـى    ستحقاقويكون كل سند قابل للتحويل في أي وقت حتى تاريخ اإل          %. ٦ مقداره   إسمي
ئد في السوق للديون المشابهة بدون      وعندما يتم إصدار السندات، فان سعر الفائدة السا       . سهم عادي 

  %. ٩خيارات تحويل هو 
  

 لتزام أوال، ويتم تحديد الفرق بين عوائد إصدار السند والقيمة العادلة لإل           لتزام    يتم قياس عنصر اإل       ٣٦مثال  
 معدل خصم نسبته    إستخدام ب لتزامويتم حساب القيمة الحالية لعنصر اإل     . إلى عنصر حقوق الملكية   

  . ر الفائدة في السوق لسندات مشابهة ليس لها حقوق تحويل، كما هو مبين أدناه، وهو سع%٩
  

 وحدة عملة  
 وحدة عملة مستحقة الدفع في ٢,٠٠٠,٠٠٠ –القيمة الحالية للمبلغ األصلي 

  نهاية الثالث سنوات 
١,٥٤٤,٣٦٧  

 في مبالغ سنوياً وحدة عملة مستحقة الدفع ١٢٠,٠٠٠ –القيمة الحالية للفائدة 
  متأخرة السداد لثالث سنوات

٣٠٣,٧٥٥  

  ١,٨٤٨,١٢٢  لتزامإجمالي عنصر اإل
  ١٥١,٨٧٨  )قتطاعاإلمن خالل (عنصر حقوق الملكية 

  ٢,٠٠٠,٠٠٠  عوائد إصدار السند
  

  فصل األداة المالية المركبة ذات الميزات المشتقة الضمنية المتعددة  :١٠المثال 
  

 وحقوق الملكية في األداة المالية لتزام على فصل عناصر اإل٣١لفقرة    يوضح المثال التالي تطبيق ا٣٧مثال 
  .المركبة ذات الميزات المشتقة الضمنية المتعددة

  
 وحدة ٦٠   نفترض أن العوائد المستلمة عند إصدار سند قابل لإلستدعاء وقابل للتحويل هي بقيمة ٣٨مثال 

 وحدة ٥٧و خيار تحويل حقوق الملكية هي وتكون قيمة السند المشابه بدون خيار الشراء أ. عملة
وبناءاً على نموذج تسعير الخيارات، تم تحديد قيمة ميزة الشراء الضمنية بالنسبة للمنشأة . عملة

وفي هذه الحالة، فإن القيمة .  وحدة عملة٢في السند المشابه بدون خيار تحويل حقوق الملكية هي 
 وحدة ٢ – وحدة عملة ٥٧( وحدة عملة ٥٥ي  ه٣١ بموجب الفقرة لتزامالمخصصة لعنصر اإل

 وحدة ٥٥ – وحدة عملة ٦٠( وحدة عملة ٥والقيمة المخصصة لعنصر حقوق الملكية هي ) عملة
  ). عملة
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  إعادة شراء أداة قابلة للتحويل :١١المثال 
  

ومن أجل التبسيط . يوضح المثال التالي كيفية محاسبة المنشأة إلعادة شراء األداة القابلة للتحويل     ٣٩مثال 

فإنه يفترض، في البداية، أن المبلغ اإلسمي لألداة يساوي المبلغ المسجل اإلجمالي لعناصر 

 وحقوق الملكية الخاصة بها في البيانات المالية، أي أنه ال يوجد عالوة إصدار أصلية أو لتزاماإل

  . ثالات الضريبية من المعتباروكذلك، ومن أجل التبسيط، تم حذف اإل. خصم
  

% ١٠سند دين غير مضمون قابل للتحويل بنسبة ) أ(، أصدرت المنشأة ٠×٢٠ يناير ١في      ٤٠مثال 

وسند الدين غير المضمون . ٩×٢٠ ديسمبر ٣١ وحدة عملة يستحق في ١,٠٠٠وبقيمة اسمية 

 ويستحق.  وحدة عملة لكل سهم٢٥بسعر تحويل قيمته ) أ(قابل للتحويل إلى أسهم عادية للمنشأة 

قد ) أ(وفي تاريخ اإلصدار، يمكن أن تكون المنشأة .  بشكل نصف سنوينقداًدفع الفائدة 

  %.١١ بنسبة إسمي سنوات ويحمل سعر فائدة ١٠أصدرت دين غير قابل للتحويل مدته 
  

، تم تخصيص المبلغ المسجل لسند الدين غير المضمون عند )أ(في البيانات المالية للمنشأة      ٤١مثال 
  : كما يلياإلصدار

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 ١,٧٠٠، يكون لسند الدين غير المضمون القابل للتحويل قيمة عادلة تساوي ٢٠٠٤ يناير ١   في ٤٢مثال 

  . وحدة عملة

  
عرض عطاء إلى مالك سند الدين غير المضمون إلعادة شراء سند الدين غير ) أ(   تقدم المنشأة ٤٣مثال 

وفي تاريخ إعادة الشراء، يمكن أن .  وحدة عملة، والذي يقبله المالك١,٧٠٠المضمون مقابل 

 بنسبة إسمي سنوات يحمل سعر فائدة ٥قد أصدرت دين غير قابل للتحويل مدته ) أ(تكون المنشأة 

٨ .%  
   

  وحدة عملة  
    لتزامعنصر اإل

 وحدة عملة، ٥٠القيمة الحالية لعشرين دفعة فائدة نصف سنوية بقيمة 

  %١١مخصومة بنسبة 

  

٥٩٧  

 سنوات، ١٠ وحدة عملة مستحقة خالل ١,٠٠٠القيمة الحالية لمبلغ 

  .، ومتراكمة بشكل نصف سنوي%١١مخصومة بنسبة 

  

٣٤٣  

  ٩٤٠  

    عنصر حقوق الملكية 

 وحدة ٩٤٠ وحدة عملة وقيمة ١,٠٠٠الفرق بين إجمالي العوائد بقيمة (

  )عملة المخصصة أعاله

٦٠  

  ١,٠٠٠  إجمالي العوائد
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  -:يتم تخصيص سعر إعادة الشراء كما يلي   ٤٤مثال 
  

المبلغ   
  المسجل

القيمة 
  العادلة

  الفرق

وحدة   وحدة عملة  لتزامعنصر اإل
  عملة

وحدة 
  عملة

 وحدة ٥٠القيمة الحالية لعشر دفعات فائدة متبقية نصف سنوية بقيمة 
  على التوالي% ٨و % ١١عملة، مخصومة بنسبة 

  
٣٧٧  

  
٤٠٥  

  

 سنوات، ٥ وحدة عملة مستحقة خالل ١,٠٠٠القيمة الحالية لمبلغ 
، على سنوياً، متراكمة بشكل نصف %٨و % ١١مخصومة بنسبة 

  التوالي

  
  

٥٨٥  

  
  

٦٧٦  

  

  ١١٩(  ١,٠٨١  ٩٦٢(  
  )٥٥٩(  أ ٦١٩  ٦٠  عنصر حقوق الملكية

  )٦٧٨(  ١,٧٠٠  ١,٠٢٢  اإلجمالي
  
  

  . وحدة عملة١,٧٠٠ وسعر إعادة الشراء بقيمة لتزامإليمثل هذا المبلغ الفرق بين مبلغ القيمة العادلة المخصص لعنصر ا أ 
  

  -:بإعادة شراء سند الدين غير المضمون كما يلي) أ(    تعترف المنشأة ٤٥مثال 
  

     وحدة عملة٩٦٢   لتزامعنصر اإل  منه

     وحدة عملة١١٩  )بيان الدخل(مصروف تسوية الدين   منه

   وحدة عملة١,٠٨١    النقد         له

  . لتزامادة شراء عنصر اإللإلعتراف بإع
  

     وحدة عملة٦١٩  حقوق الملكية   منه

   وحدة عملة ٦١٩    النقد       له

  .لإلعتراف بالنقد المدفوع مقابل عنصر حقوق الملكية
  
   يبقى عنصر حقوق الملكية على أنه حقوق الملكية، ولكن يمكن أن ينقل من بند سطر واحد ضمن ٤٦مثال 

  .سطر آخرحقوق الملكية إلى بند 
   

  تعديل شروط األداة القابلة للتحويل للحث على التحويل المبكر  :١٢المثال 
  

    يوضح المثال التالي كيفية محاسبة المنشأة للمقابل اإلضافي المدفوع عندما يتم تعديل شروط األداة                  ٤٧مثال  
  . القابلة للتحويل للحث على التحويل المبكر

  
% ١٠سند دين غير مضمون قابـل للتحويـل بنـسبة           ) أ(أصدرت المنشأة   ،  ٠×٢٠ يناير ١في      ٤٨مثال  

 ينـاير  ١فـي   . ١١ وحدة عملة بنفس الشروط المذكورة في المثـال          ١,٠٠٠وبقيمة اسمية هي    
، ومن أجل حث المالك على تحويل سند الدين غير المضمون القابل للتحويـل مباشـرة،                ١×٢٠

حدة عملة إذا تم تحويل سند الدين غير المضمون          و ٢٠من سعر التحويل الى     ) أ(تخفض المنشأة   
  ).  يوما٦٠أي خالل  (١×٢٠ مارس ١قبل 
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     حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية                     © ١٥٨٦

في التاريخ الذي يـتم فيـه تعـديل         ) أ(    نفترض أن سعر السوق لألسهم العادية الخاصة بالمنشأة             ٤٩مثال  

ع من قبل   ويتم حساب القيمة العادلة للمقابل المتزايد المدفو      .  وحدة عملة لكل سهم    ٤٠الشروط هو   

  -:كما يلي) أ(المنشأة 

  
عدد األسهم العادية التي سيتم إصدارها لمالكي سندات الدين غير المضمونة بموجب شروط 

  :المعدلة التحويل
  

   وحدة عملة١,٠٠٠  المبلغ اإلسمي

   وحدة عملة لكل سهم٢٠/  سعر التحويل الجديد

   هم س٥٠  عدد األسهم العادية التي سيتم إصدارها عند التحويل

  
عدد األسهم العادية التي سيتم إصدارها لمالكي سندات الدين غير المضمونة بموجب شروط 

  -:األصلية التحويل
  

   وحدة عملة١,٠٠٠  المبلغ اإلسمي

   وحدة عملة لكل سهم٢٥/  سعر التحويل الجديد

   سهم ٤٠  عدد األسهم العادية التي يتم إصدارها عند التحويل

التي يتم إصدارها عند  متزايدةال عدد األسهم العادية

  التحويل

   أسهم١٠

قيمة األسهم العادية المتزايدة التي يتم إصدارها عند 

  التحويل

   أسهم متزايدة١٠ × وحدة عملة لكل سهم ٤٠

   وحدة عملة ٤٠٠

   
 وحدة عملة على أنها خسارة في حساب الربح أو ٤٠٠  يتم اإلعتراف بالمقابل المتزايد بقيمة ٥٠مثال 

  . خسارةال
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  ٣٣معيار المحاسبة الدولي 
  

  رباححصة السهم من األ
 

  

ها حتى تاريخ إصدارتتضمن هذه النسخة التعديالت الناشئة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التي تم 

  .٢٠٠٨ يناير ١٧

ولية في  من قبل لجنة معاير المحاسبة الد"حصة السهم من األرباح" ٣٣ معيار المحاسبة الدولي تم إصدار

   .١٩٩٧فبراير 

 األدوات المالية -رباححصة السهم من األ" ٢٤ التفسير ٢٠٠٠ لجنة التفسيرات الدائمة في نوفمبر طورت

   .)٢٠٠٠الصادر في نوفمبر  ("سهموالعقود األخرى التي يتم تسويتها باأل

  

لمعايير والتفسيرات الصادرة ، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية بأن يستمر العمل بكافة ا٢٠٠١وفي إبريل 

  . وحتى يتم تعديلها أو سحبها/ بموجب الدساتير السابقة ما لم

  

حصة " بعد تنقيحه تحت عنوان معدل وهو ٣٣، أصدر المجلس معيار المحاسبة الدولي ٢٠٠٣وفي ديسمبر 

  . ٢٤ محل التفسير أيضاًوقد حّل المعيار المنقح ". رباحالسهم من األ

 

المعايير الدولية إلعداد  والوثائق المرفقة به من خالل ٣٣ تم تعديل معيار المحاسبة الدولي ومنذ ذلك الوقت،

  -: التاليةالتقارير المالية

  )٢٠٠٤ فبرايرالصادر في ( " سهم األأساسالدفع على "  ٢المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •

    )٢٠٠٤ مارسالصادر في " ( ألعمال ادماجإن"  ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •

  ) ٢٠٠٥ أغسطسالصادر في  ( "اإلفصاحات: األدوات المالية " ٧ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية •

 )٢٠٠٦الصادر في نوفمبر  ( "القطاعات التشغيلية" ٨المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •

  )٢٠٠٧ كما هو معدل في سبتمبر (  "مـاليـةض البيانات الرعـ "١ الدولي المحاسبة معيار •

  )٢٠٠٨ كما هو معدل في يناير (" إندماج األعمال "٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •

  )٢٠٠٨ كما هو معدل في يناير ( "والمنفصلة المالية الموحدة البيانات "٢٧الدولي  المحاسبة معيار •
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  المحتويات
  الفقرات  

  ٣- ١دمةمق                     المقدمة 

  ٣٢ معيار المحاسبة الدولي
    رباححصة السهم من األ

  ١                    الهدف

  ٤- ٢                                                                 النطاق

  ٨- ٥                    تعاريف

  ٦٣- ٩                    القياس

  ٢٩- ٩              يةساس األرباححصة السهم من األ

  ١٨- ١٢                  رباحاأل

  ٢٩- ١٩                صة السهمح

  ٦٣-٣٠               المخفضةرباححصة السهم من األ

  ٣٥- ٣٣                  رباحاأل

  ٤٠- ٣٦                حصة السهم
  ٦٣- ٤١            التخفيض العادية محتملة سهماأل

  ٤٨-٤٥            الخيارات والضمانات وما يعادلها
  ٥١-٤٩              األدوات القابلة للتحويل 

  ٥٧-٥٢           صداربلة لإل العادية المشروطة القاسهماأل
  ٦١-٥٨         العادية أو النقدية سهمالعقود التي يمكن تسديدها باأل

  ٦٢                الخيارات المشتراة
  ٦٣              خيارات البيع المكتوبة

  ٦٥-٦٤                بأثر رجعيتعديالت ال

  ٦٩-٦٦                    العرض

  ٧٣-٧٠                    اإلفصاح

  ٧٤                  النفاذتاريخ 

  ٧٦-٧٥                أخرىسحب بيانات 

  المالحق

 إرشادات التنفيذأ 

  التعديالت على بيانات أخرىب 

  ٣٣مصادقة المجلس على معيار المحاسبة الدولي 

  ات اإلستنتاجأساس

  أمثلة توضيحية 



   ٣٣ معيار المحاسبة الدولي

١٥٨٩   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

  
  

تتـساوى  .  والملحـق أ وب    ٧٦-١مبين في الفقرة    " رباححصة السهم من األ   " ٣٣إن معيار المحاسبة الدولي     

ي التأثير ولكنها تأخذ شكل المعايير الخاص بلجنة معايير المحاسبة الدولية عندما تبناها مجلس              جميع الفقرات ف  

مة إلى المعـايير    مقد" في سياق الهدف منه      ٣٣يجب أن ُيقرأ معيار المحاسبة الدولي       . معايير المحاسبة الدولية  

         ٨معيـار المحاسـبة الـدولي       ". رضـها طار تحضير البيانات المالية وع    إ"و  " الدولية إلعداد التقارير المالية   

 وتطبيـق الـسياسات     ختيارإلاً  أساس يقدم   "سات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء      السيا"

  .المحاسبية في غياب اإلرشاد الواضح
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  المقدمة                                             
  

حصة " ٣٣ الدولي   ةمحل معيار المحاسب  " رباححصة السهم من األ    "٣٣لدولي   ا ة  يحل معيار المحاسب    ١مقدمة
 ٢٠٠٥ يناير ١ويجب تطبيقه للفترات السنوية التي تبدأ في        ) ١٩٩٧الصادر عام    ("رباحالسهم من األ  

حصة السهم  " ٢٤ محل التفسير رقم     أيضاًويحل المعيار   . وُيفضل التطبيق المبكر  . أو بعد ذلك التاريخ   

 ."سهم األدوات المالية والعقود األخرى التي يمكن تسويتها باأل– احربمن األ
  

   ٣٣أسباب تنقيح معيار المحاسبة الدولي 
 

 المنقح هذا كجزء مـن مـشروعه        ٣٣  وضع مجلس معايير المحاسبة الدولية معيار المحاسبة الدولي           ٢مقدمة

 تنفيذ المشروع في ضوء التساؤالت      وقد تم . المتعلق بإدخال التحسينات على معايير المحاسبة الدولية      

واإلنتقادات التي أثيرت حول المعايير من قبل منظمي أسواق األوراق المالية والمحاسبين المهنيـين              

وتمثلت أهداف المشروع في تقليل أو إلغاء البدائل والنـصوص غيـر            . وغيرهم من الجهات المهتمة   

لى بعض قضايا المقاربـة والقيـام بتحـسينات         الالزمة والتناقضات الواردة في المعايير والتطرق إ      

  .أخرى
 

 هو إجراء مراجعـة محـدودة       ٣٣ ي  كان الهدف الرئيسي للمجلس فيما يخص معيار المحاسبة الدول          ٣مقدمة

 سـهم لتقديم إرشادات إضافية وأمثلة توضيحية حول بعض القضايا المعقدة المنتقـاة، مثـل آثـار األ           

 العادية المحتملة للشركات التابعـة أو المـشاريع المـشتركة أو           سهم، واأل صدارالمشروطة القابلة لإل  

الشركات الزميلة، وأدوات حقوق الملكية المشتركة، وخيارات البيع المكتوبة، وخيارات الشراء والبيع            

ي فـي تحديـد     ساسولم يعد المجلس النظر في المنهج األ      . إلزامياًالمشتراة، واألدوات القابلة للتحويل     

 .  ٣٣ الواردة في معيار المحاسبة الدولي رباحهم من األوعرض حصة الس
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  ٣٣معيار المحاسبة الدولي 
  

  رباححصة السهم من األ
  

  الهدف
  

 مما رباح تحديد وعرض حصة السهم من األأجلإن الهدف من هذا المعيار هو وضع المبادئ من  ١
رات محاسبية مختلفة ة وبين فتيحسن من إمكانية مقارنة األداء بين المشاريع المختلفة ضمن نفس الفتر

 إختالف لها محددات بسبب رباح، وبالرغم من أن البيانات الخاصة بحصة السهم من األلنفس المشروع
 المقام المحدد بشكل متماثل يحسن عملية اإلفصاح فإن "رباحاأل"السياسات المحاسبية المستخدمة لتحديد 

  .رباحم من األ ويركز المعيار على حساب مقام حصة السه،المالي
  

  النطاق
  

   -:ينطبق هذا المعيار على ما يلي ٢
  

  -:البيانات المالية المنفصلة أو المنفردة للمنشأة  ) أ(

سوق (ها العادية المحتملة في سوق عام أسهمها العادية أو أسهمالتي يتم تداول  )١(
؛ )بورصة محلي أو أجنبي أو سوق بيع مباشر، بما في ذلك األسواق المحلية واإلقليمية

  أو

التي تودع، أو هي قيد إيداع، بياناتها المالية لدى هيئة أوراق مالية أو مؤسسة تنظيمية  )٢(
  العادية في سوق عام؛ وسهم األإصدارأخرى لغرض 

   
 -:البيانات المالية الموحدة لمجموعة ما في شركة أم ) ب(

سوق بورصة (ها العادية المحتملة في سوق عام أسهمها العادية أو أسهميتم تداول  )١(
   أو؛)محلي أو أجنبي أو سوق بيع مباشر، بما في ذلك األسواق المحلية واإلقليمية

تودع، أو هي قيد إيداع، بياناتها المالية لدى هيئة أوراق مالية أو مؤسسة تنظيمية  )٢(
  العادية في سوق عام؛ وسهم األإصدارأخرى لغرض 

 
تفصح عن الربح لكل سهم بما على المنشأة التي قامت باإلفصاح عن الربح لكل سهم أن تحسب و ٣

  .يتفق مع هذا المعيار
  

التي أعدت بما يتفق مع   المنفصلةوالبيانات المالية الموحدة  البيانات الماليةعرض عندما يتم  ٤
يجب عرض اإلفصاحات التي  "البيانات المالية الموحدة والمنفصلة" ٢٧معيار المحاسبة الدولي 

 عن حإن المنشأة التي تختار اإلفصا. لمعلومات الموحدة اأساسيقتضيها هذا المعيار فقط على 
 بياناتها المالية المنفصلة ينبغي أن تعرض المعلومات حول أساس على رباححصة السهم من األ
وال يمكن للمنشأة عرض هذه المعلومات . في الدخل الشامل اآلخر تلك فقط رباححصة السهم من األ

 .ت المالية الموحدة في البيانارباحعن حصة السهم من األ
  

في حال عرضت المنشأة مكونات الربح أو الخسارة في بيان دخل منفصل كما هو مذكور في الفقرة                 أ      ٤
، فعليها  )٢٠٠٧كما تم تعديله في عام      " (عرض البيانات المالية   "١ من معيار المحاسبة الدولي      ٨١

   .عرض حصة السهم من األرباح فقط في بيان الدخل ذلك
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  تعاريف
 

  -: للمعاني المحددة لهاوفقاًتستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار  ٥
  

 في حصة السهم مـن الخـسائر        إنخفاض أو   رباح زيادة في حصة السهم من األ      سهمزيادة دخل األ  

 أنه يتم تحويل األدوات القابلة للتحويل، أو ممارسـة الخيـارات أو الـضمانات، أو                إفتراضنتيجة  

  .  دية بعد تلبية شروط محددة العاسهم األإصدار

   
  .  تعتمد على تلبية شروط محددةسهم األصدارية إلإتفاق  مشروطةأسهمية إتفاق

  
 مقابل مبلغ نقـدي ضـئيل أو        صدار عادية قابلة لإل   أسهم صدار العادية المشروطة القابلة لإل    سهماأل

  . المشروطةهمسية األإتفاقبدون مقابل أو لقاء مقابل آخر عند تلبية شروط محددة في 

  
 أو زيادة في حصة السهم مـن الخـسائر          رباح في حصة السهم من األ     إنخفاض سهمتراجع دخل األ  

 أنه يتم تحويل األدوات القابلة للتحويل، أو ممارسـة الخيـارات أو الـضمانات، أو                إفتراضنتيجة  

  .   العادية بعد تلبية شروط محددةسهم األإصدار
  

  . عاديةأسهم مالية تعطي حاملها الحق في شراء واتأد هي هاات والضمانات وما يعادلالخيار
 

 هو أداة حقوق ملكية ذا مرتبة ثانية بالنسبة لكافة فئات أدوات حقوق الملكية السهم العادي
  .األخرى

  
  . العاديةسهمهو أداة مالية أو عقد آخر قد يعطي لحامله الحق في األ السهم العادي المحتمل

  
 . عاديةأسهم هي أدوات مالية تعطي حاملها الحق في شراء الخيارات أو سهمحقوق شراء األ

  .بسعر محدد في في الفترة الممنوحة
  

 الممتازة، سهم األخرى فقط مثل األسهم العادية في صافي الربح للفترة بعد أنواع األسهمتشارك األ ٦
 من ذات الفئة فلها سهمأما األ.  العاديةسهمومن الممكن أن يكون للمشروع اكثر من فئة واحدة من األ

  .سهم األأرباح إستالمنفس الحقوق في 
  

  -: العادية المحتملةسهمأمثلة على األ ٧

  ؛  عاديةأسهم الممتازة القابلة للتحويل الى سهمأدوات الدين أو حقوق الملكية بما في ذلك األ  )أ (

 ؛ والخياراتسهمحقوق شراء األ  )ب (

ناتجة عن ترتيبات تعاقدية مثل شراء منشأة ها عند تحقيق شروط معينة إصدار التي يتم سهماأل  )ج (
  .أعمال أو أصول أخرى

  

 تستخدم في ."العرض: األدوات المالية" ٣٢في معيار المحاسبة الدولي   المعرفةالمصطلحات التالية ٨
. ما عدا ما دون بطريقة أخرى، ٣٢ من المعيار ١١في الفقرة  للمعاني المحددة لها وفقاًهذا المعيار 

 المالية، أدوات حقوق الملكية والقيمة اتلتزامواإل المالية، صول األدوات المالية، األ٣٢ عرف المعيار

  .العادلة، وأصدرت توجيهاتها بتطبيق هذه التعاريف
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  القياس
  

  يةساس األرباححصة السهم من األ
  

ي لكل مبلغ سهم للربح أو الخسارة الموزعة على حاملي ساسعلى المنشأة أن تحسب الربح األ ٩

من العمليات الثابتة الموزعة على  تم عرض الربح أو الخسارة وإذا األم العادية للمنشأة سهماأل

 .حاملي حقوق الملكية
 
ية بتقسيم صافي الربح أو الخسارة للفترة العائد الى ساس األرباحيجب حساب حصة السهم من األ ١٠

المتداولة  العادية سهمزون لعدد األ على المعدل المو)بسط المقام ( األم للمنشأة  العاديةسهمحملة األ

 . خالل الفترة)المقام(
  

ية هو إيجاد قياس لفوائد كل سهم ساس األرباحإن الهدف من المعلومات حول حصة السهم من األ ١١
  .تقرير في أداء المنشأة خالل فترة الاألمعادي في الشركة 

 
  رباحاأل

  

 العادية سهمبالغ المنسوبة إلى حاملي األية، تكون المساس األرباحلغرض حساب حصة السهم من األ ١٢
  -: فيما يتعلق بما يلياألمفي الشركة 

  ؛ واألمالربح أو الخسارة من العمليات المستمرة المنسوبة إلى الشركة   )أ (

  .األمالربح أو الخسارة المنسوبة إلى الشركة   )ب (
  

 بعد الضريبة، والفـروق   الممتازة ما  سهم األ أرباحالمعدلة لمبالغ   ) ب(و  ) أ(هي المبالغ في البندين     
 الممتازة المصنفة على أنها     سهم الممتازة، واآلثار المشابهة األخرى لأل     سهمالناشئة عن تسوية األ   

  . حقوق ملكية
  

المعترف بها خالل فترة، بما  واألم العادية للمنشأة سهملحاملي األكافة بنود اإليرادات والمصروفات  ١٣
ات إلتزام الممتازة المصنفة على أنها سهم على األرباحويتم تضمين األ في ذلك مصروف الضريبة 

 معيار أنظر. (األم العادية في الشركة سهمفي تحديد الربح أو الخسارة للفترة المنسوبة إلى حاملي األ

  . )١المحاسبة الدولي 
  

  -: الممتازة الذي يتم خصمه من صافي الربح للفترة هو كما يليسهملأل ما بعد الضريبةإن مبلغ  ١٤

  ؛ و ممتازة غير تراكمية معلنة فيما يتعلق بالفترةسهمألية أل ما بعد الضريبةمبلغ   )أ (

 الممتازة التراكمية عن الفترة سواء أعلن سهم الممتازة المطلوبة لألرباحكامل مبلغ توزيعات األ  )ب (

 الممتازة عن الفترة ال يشتمل على مبلغ توزيعات رباحإن مبلغ توزيعات األ .عنها أم لم يعلن

 الممتازة التراكمية المدفوعة أو المعلنة خالل الفترة الحالية عن سهم الممتازة عن األرباحاأل

  .فترات سابقة
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 أولية متدنية لتعويض أسهم أرباح الممتازة التي يتأتى عنها سهميشار في بعض األحيان إلى األ ١٥

وى السوق في فترات  تزيد عن مستأسهم أرباح الممتازة بخصم معين، أو سهمالمنشأة عن بيع األ

 ممتازة ذات معدالت أسهم ممتازة بعالوة معينة، على أنها أسهمالحقة لتعويض المستثمرين عن شراء 

 الممتازة ذات معدالت متزايدة سهم أصلية على األإصدارويتم إطفاء أي خصم أو عالوة .  متزايدة

 ممتازة ألغراض أسهم أرباحا على أنها  طريقة الفائدة الفعالة وتتم معاملتهإستعمال المحتجزة برباحلأل

  .رباححساب حصة السهم من األ
  

وتمثل زيادة .  الممتازة بموجب عرض عطاء من المنشأة إلى المالكينسهمويمكن إعادة شراء األ ١٦

  الممتازة عائداًسهم الممتازة عن المبلغ المسجل لألسهمالقيمة العادلة للمقابل المدفوع لحاملي األ

ويتم خصم هذا المبلغ في حساب .  المحتجزة للمنشأةرباح الممتازة وتكلفة على األسهملحاملي األ

  .األم العادية في الشركة سهمالربح أو الخسارة المنسوبة لحاملي األ
  

 الممتازة القابلة للتحويل من خالل إجراء تغييرات سهميمكن أن تحث المنشأة على التحويل المبكر لأل ١٧

 العادية سهمإن الزيادة في القيمة العادلة لأل. صلية أو دفع مقابل إضافيأل امواتية على بنود التحويل

 بموجب بنود التحويل صدار العادية القابلة لإلسهمأو المقابل اآلخر المدفوع عن القيمة العادلة لأل

لى  الممتازة، ويتم خصمها في حساب الربح أو الخسارة المنسوبة اسهماألصلية تعتبر عائدا لحاملي األ

  .األم العادية في الشركة سهمحاملي األ
 

 الممتازة عن القيمة العادلة للمقابل المدفوع لتسويتها يتم سهمإن أية زيادة في المبلغ المسجل لأل ١٨
  .األم العادية في الشركة سهمإضافتها في حساب الربح أو الخسارة المنسوبة حاملي األ

  

  حصة السهم 
  

 العادية هو المعدل سهمية يجب أن يكون عدد األساس األاحرب حساب حصة السهم من األأجلمن  ١٩
  . العادية القائمة خالل الفترةسهمالموزون لعدد األ

  

 العادية القائمة خالل الفترة حقيقة أن مبلغ رأسمال المساهمين سهميعكس المعدل الموزون لعدد األ ٢٠
  القائمة في أي وقت، ويمثل همس عدد األإنخفاض أو زديادربما يكون قد تغير خالل الفترة نتيجة إل

 العادية القائمة في بداية سهمهو العدد لأل الفترة خالل العادية القائمة سهمعدد األالمعدل الموزون ل
 بعامل مضروباًها خالل الفترة إصدار العادية التي أعيد شراؤها أو سهممعدال بمقدار عدد األالفترة، 

 المحددة قائمة كنسبة من سهمأليام التي تكون خاللها األوزن زمني، وعامل الوزن الزمني هو عدد ا
 تقريب معقول للمعدل إستخدامإجمالي عدد األيام في الفترة، وفي بعض الحاالت من المناسب 

  .الموزون
  

 إستالم إستحقاق من تاريخ سهم في المعدل الموزون لعدد األسهمفي معظم الحاالت يتم إدخال األ ٢١
  -:، مثال ذلك)هاإصداريخ الذي هو عادة تار(الثمن 

  ؛ستالم العادية الصادرة عندما يكون النقد مستحق اإلسهميتم إدخال األ  )أ (

 العادية أو سهم األرباحي ألختيارإلستثمار اإل العادية الصادرة عند إعادة اسهميتم إدخال األ  )ب (
  ؛سهم األأرباحالممتازة في تاريخ دفع 
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 عادية في التاريخ الذي أسهمويل أداة دين الى  العادية الصادرة نتيجة لتحسهميتم إدخال األ  )ج (
  ؛ الفائدةإستحقاقيتوقف فيه 

 من الفائدة أو المبلغ األصلي ألدوات مالية أخرى في بدالً العادية الصادرة سهميتم إدخال األ  )د (
  ؛ الفائدةإستحقاقالتاريخ الذي يتوقف فيه 

  ؛ على المشروع في تاريخ التسديدإلتزام العادية الصادرة مقابل تسديد سهميتم إدخال األ  )هـ(

 النقد في التاريخ الذي يتم فيه إستثناءب أصل متالك العادية الصادرة كثمن إلسهميتم إدخال األ  )و (
  ؛ و متالكاإل بعترافإلا

  . الصادرة لتقديم خدمات للمشروع عند تقديم الخدماتسهميتم إدخال األ  )ز (
  

 العادية حسب األحكام والشروط سهمت إدخال األفي هذه الحالة وفي الحاالت األخرى يتم تحديد توقي
  .صدار محتوى أي عقد له عالقة باإلإلعتبارها، ويجب األخذ في اإصدارالخاصة ب

  

 األعمال التي هي عبارة عن إندماج في إعتبارات النقل العادية الصادرة كجزء من سهميتم إدخال األ ٢٢

في  ألن المنشأة الممتلكة تدخل نتائج .متالكاإل في تاريخ سهم في المعدل الموزون لعدد األإمتالك

  .من ذلك التاريخلمنشأة الممتلكة والخسارة ل لربحل بيان الدخل الشامل
  

 في حساب حصة إلزامياًها عند تحويل أداة قابلة للتحويل إصدار العادية التي سيتم سهميتم تضمين األ ٢٣

  .ية من تاريخ إبرام العقدساس األرباحالسهم من األ
  

 على أنها متداولة ويتم تضمينها في حساب حصة السهم صدار المشروطة القابلة لإلسهممعاملة األتتم  ٢٤

). أي تكون األحداث قد وقعت( جميع الشروط الضرورية إستيفاءية فقط من تاريخ ساس األرباحمن األ
بشكل  صدار قابلة لإلأسهم فقط بعد مرور الوقت ال تكون صدار التي تكون قابلة لإلسهمإن األ

  .مؤكداً أمراًمشروط، ألن مرور الوقت يعتبر 
  

  ]تم إلغائها  [  ٢٥

  

 العادية القائمة خالل الفترة ولكافة الفترات المعروضة سهميجب تعديل المعدل الموزون لعدد األ ٢٦

 العادية سهم العادية المحتملة، التي أدت الى تغيير عدد األسهم تحويل األإستثناءببالنسبة لألحداث، 

  . بدون أحداث تغيير مقابل في المواردالقائمة
  

 القائمة بدون إجراء تغيير مقابل في الموارد، سهم عادية أو تخفيض عدد األأسهم إصداريمكن  ٢٧

  -:ثلة على ذلك تشمل ما يلياألمو

  ؛)أسهم موزعة على شكل أرباحتعرف في بعض البلدان ب( المنحة أسهمالرسملة أو   )أ (

 للمساهمين أسهم إصدارال ذلك عنصر المنحة في حقوق  آخر، مثإصدارعنصر المنحة في أي   )ب (

  ؛الحاليين

  ؛ وسهمتجزئة األ  )ج (

  ).سهمتوحيد األ( عكسية أسهمتجزئة   )د (
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 عادية للمساهمين الحاليين أسهم إصدار يتم أسهم منحة أو تجزئة أسهم إصدارعند إجراء رسملة أو  ٢٨

ائمة بدون زيادة في الموارد، ويتم  العادية القسهمبدون مقابل إضافي، وعلى ذلك يتم زيادة عدد األ

 العادية القائمة سهم العادية القائمة قبل هذا اإلجراء بمقدار التغير النسبي في عدد األسهمتعديل عدد األ

كما لو أن هذا اإلجراء حدث في أول بداية الفترة األولى الواردة في التقرير، فعلى سبيل المثال في 

 في عامل صدار القائمة قبل اإلسهم لكل سهم يتم ضرب عدد األ سهمينأساس منحة على أسهم إصدار

 للحصول على عدد إثنان أو بعامل مقداره سهممقداره ثالثة للحصول على العدد اإلجمالي الجديد لأل

  . اإلضافيةسهماأل
  

 مقابل في إنخفاض العادية المتداولة دون سهم من عدد األعموماً العادية يقلل سهمإن توحيد األ ٢٩

 في نخفاض اإلفإن بالقيمة العادلة، سهمولكن عندما يتمثل األثر اإلجمالي في إعادة شراء األ. اردالمو

ومن األمثلة على ذلك توحيد .  مقابل في المواردإنخفاض العادية المتداولة يكون نتيجة سهمعدد األ

دية المتداولة  العاسهميتم تعديل عدد المتوسط المرجح لأل.  خاصةأسهم أرباح وجمعها مع سهماأل

 العادية من التاريخ سهم في عدد األنخفاضللفترة التي تحدث فيها المعاملة المختلطة بما يتناسب واإل

  .    الخاصةسهم األأرباح بعترافالذي يتم فيه اإل

 
   المخفضةرباححصة السهم من األ

  

 على حاملي  لكل مبلغ سهم للربح أو الخسارة الموزعةالمخفضعلى المنشأة أن تحسب الربح  ٣٠

 تم عرض الربح أو الخسارة من العمليات الثابتة الموزعة على وإذا ،األم العادية للمنشأة سهماأل

 .حاملي حقوق الملكية
 
الربح أو الخسارة  على المنشأة تعديليجب المخفضة،  رباح حساب حصة السهم من األأجلمن  ٣١

المتداولة، لجميع  العادية سهم لعدد األالمعدل الموزونو ،األم للمنشأة  العاديةسهملى حملة األع

  . العاديةسهمتأثيرات التخفيض المحتملة على األ
 
 -  يةساس األرباح المخفضة يتفق مع حساب حصة السهم من األرباحإن حساب حصة السهم من األ ٣٢

كافة  تأثير إلعتبارمع األخذ في ا - العادية في تمثيل المنشأة سهمللتزويد بقياس الفائدة لكل من األ

  -:كنتيجة العادية المحتملة المؤدية للتخفيض التي كانت قائمة خالل الفترة، سهماأل

 العادية بمقدار مبلغ ما بعد الضريبة الخاص سهمتتم زيادة صافي ربح الفترة العائد لأل  )أ (

 العادية سهم األأرباح والفائدة المعترف بها خالل الفترة المتعلقة بسهم األأرباحبتوزيعات 

لة المؤدية للتخفيض وتعديله بمقدار أية تغييرات أخرى في اإليرادات أو المصروفات المحتم

  ؛ و العادية المحتملة المؤدية للتخفيضسهمالتي ستنجم من تحويل األ

 سهم العادية القائمة بمقدار المعدل الموزون لعدد األسهمتتم زيادة المعدل الموزون لعدد األ  )ب (

 العادية المحتملة المؤدية سهم تحويل كافة األإفتراضائمة على العادية اإلضافية التي ستكون ق

  .للتخفيض
  

   رباحاأل

الربح أو الخسارة  على المنشأة تعديليجب   المخفضة،رباح حساب حصة السهم من األأجلمن  ٣٣
يجب تعديله بمقدار ) ١٢( للفقرة طبقاً كما هو محسوب ،األم للمنشأة  العاديةسهملى حملة األع

  : بعد الضريبة لما يليتأثيرات ما
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 العادية المحتملة القابلة للتخفيض التي خصمت للوصول الى صافي سهم لألأرباحأية توزيعات   )أ (
  ؛١٢ للفقرة طبقاً العادية كما هو محسوب سهمالربح العائد لحملة األ

 ؛ و العادية المحتملة المؤدية للتخفيضسهمالفائدة المعترف بها خالل الفترة لأل  )ب (

 العادية سهمأخرى في اإليرادات أو المصروفات التي ستنجم عن تحويل األأية تغيرات   )ج (
 .المحتملة المؤدية للتخفيض

  
 )ج(-)أ (٣٣، البنود التي تم تعريفها في الفقرة  عاديةأسهم العادية المحتملة الى سهمبعد تحويل األ ٣٤

حق في المشاركة في  العادية الجديدة السهم من ذلك سيكون لألوبدالً . التي ال تظهر مرة أخرى

لذلك يتم تعديل ) ١٢( للفقرة طبقاً ة المحسوب،األم للمنشأة  العاديةسهم الى حملة األأو الخسارةالربح 

 للبنود ١٢ للفقرة وفقاً المحسوبة األم العادية في الشركة سهمالربح أو الخسارة المنسوبة إلى حاملي األ

 سهموتشمل المصاريف المرتبطة باأل.  عالقةوأية ضرائب ذات) ج(-)أ (٣٣المحددة في الفقرة 

 ٩ الفقرة أنظر( لطريقة الفائدة الفعالة وفقاًالعادية المحتملة تكاليف المعاملة والخصومات المحسوبة 

، كما هو منقح في العام " والقياسعترافاإل: األدوات المالية" ٣٩من معيار المحاسبة الدولي 

٢٠٠٣.( 
  

  

العادية المحتملة الى تغييرات مترتبة على ذلك في اإليرادات  سهمقد يؤدي تحويل بعض األ ٣٥
 سهموالمصروفات األخرى، فعلى سبيل المثال قد يؤدي التخفيض في مصروف الفائدة المتعلق باأل

العادية المحتملة والزيادة الناتجة عن ذلك في صافي الربح للفترة الى زيادة في المصروف المتعلق 
 رباح حساب حصة السهم من األأجلية للموظفين، ومن ختيارإلغير ابخطة المشاركة في الربح 

المخفضة يتم تعديل صافي الربح أو الخسارة للفترة ألية تغييرات مترتبة في اإليرادات أو 
  .المصروفات

  

  حصة السهم 
  

 العادية هو المعدل سهم المخفضة يجب أن يكون عدد األرباح حساب حصة السهم من األأجلمن  ٣٦

 باإلضافة الى المعدل الموزون لعدد ٢٦ و١٩ للفقرتين طبقاً العادية محسوب سهملعدد األالموزون 

 العادية المؤدية للتخفيض المحتملة الى سهمها عند تحويل كافة األإصدار العادية التي سيتم سهماأل

 أسهم  العادية المحتملة المؤدية للتخفيض الىسهم قد تم تحويل األأنه إعتبار عادية، ويجب أسهم

  . العادية المحتملةسهم األإصدار في تاريخ الحقاً كان ذلك إذاعادية في بداية الفترة أو 
  

 سهمإن عدد األ.  العادية التي يحتمل تراجع دخلها بشكل مستقل لكل فترة معروضةسهميتم تحديد األ ٣٧

وسط المرجح لهذه العادية التي يحتمل تراجع دخلها المشمول في فترة السنة حتى تاريخه هو ليس المت

  .   المشمول في كل حساب مرحليسهماأل
   

 العادية سهمويتم تضمين األ.  العادية المحتملة خالل الفترة التي تكون فيها متداولةسهميتم قياس األ ٣٨

 رباح خالل الفترة في حساب الحصة المتراجعة من األانتهائهإالمحتملة التي يتم إلغائها أو السماح ب

 العادية المحتملة سهمفي حين يتم تضمين األ. ء من الفترة التي تكون فيها متداولةلكل سهم فقط لجز

 لكل سهم من رباح عادية خالل الفترة في حساب الحصة المتراجعة من األأسهمالتي يتم تحويلها إلى 

صة  العادية الناتجة من تاريخ التحويل في الحسهمويتم تضمين األ. بداية الفترة إلى تاريخ التحويل

  .       لكل سهمرباحية والمتراجعة من األساساأل
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 العادية المحتملة المؤدية للتخفيض سهمها عند تحويل األإصدار العادية التي سيتم سهميتم تحديد عدد األ ٣٩
 افضل سعر تحويل أو سعر ممارسة إستخدام العادية المحتملة، ويفترض الحساب سهمحسب شروط األ

 .العادية المحتملة سهممن وجهة نظر حامل األ
  

ا عادية محتملة قابلة للتحويل أما الى أسهمصدر منشأة تابعة أو مشروع مشترك أو منشأة زميلة تقد  ٤٠

 عادية للمشروع أسهم عادية للمنشأة التابعة أو المشروع المشترك أو المنشأة الزميلة، أو الى أسهم

لمنشأة التابعة أو المشروع المشترك أو المنشأة  العادية المحتملة لسهم كان لهذه األوإذا، )معد التقرير(

 يتم فإنهية الموحدة للمشروع معد التقرير ساس األرباحالزميلة تأثير تخفيضي على حصة السهم من األ

  . المخفضةرباحإدخالها في حساب حصة السهم من األ

  
  التخفيض العادية محتملة سهماأل

 

 أسهمها مؤدية للتخفيض فقط عندما يؤدي تحويلها الى  العادية المحتملة على أنسهميجب معاملة األ ٤١
  .عادية الى تخفيض في صافي ربح السهم من العمليات العادية المستمرة

  
المستخدم " رقم الضبط "أنهعلى  األم للمنشأة من األنشطة المستمرة أو الخسارة يستخدم المشروع الربح  ٤٢

من األنشطة أو الخسارة الربح .  أو ضد التخفيض العادية مؤدية للتخفيضسهم كانت األإذالتحديد ما 

ود الخاصة بالعمليات التي  البنإستبعاد يتمو ١٢ بما يتفق مع الفقرة األمالمنسوب الى المنشأة المستمرة 

  .توقفت
  

 عادية الى زيادة حصة أسهم العادية المحتملة مضادة للتخفيض عندما يؤدي تحويلها الى سهمتكون األ ٤٣

 من العمليات العادية المستمرة أو يخفض حصة السهم من الخسارة من العمليات حرباالسهم من األ

 العادية المحتملة المضادة للتخفيض في حساب حصة سهمالعادية المستمرة، ويتم تجاهل تأثيرات األ

  . المخفضةرباحالسهم من األ
  

 يتم النظر في كل فإنهيض  المحتملة مؤدية للتخفيض أو مضادة للتخفسهم كانت األإذاعند النظر فيما  ٤٤

 زيادة أجللذلك، ومن  العادية المحتملة بشكل منفصل وليس بشكل إجمالي، سهم أو سلسلة من األإصدار

 سهم أو مجموعة من األإصدار لكل سهم، تتم دراسة كل رباحية من األساستراجع الدخل للحصة األ

 سهم من حيث الدخل، أي يتم شمل األراجعاًت إلى األقل تراجعاًالعادية المحتملة بالتسلسل من األكثر 

في حساب الحصة "  التصاعديةسهم نسبة ربحية من األأقلالتي لها "العادية التي يحتمل تراجع دخلها 

.  التصاعديةسهم التي لها أعلى نسبة ربحية من األسهمأل لكل سهم قبل تلك ارباحالمتراجعة من األ

  .وال ألنها ال تؤثر على قيمة بسط الحساب شمل الخيارات والضمانات أعموماًويتم 
  

  الخيارات والضمانات وما يعادلها
  

 لكل سهم، تتولى المنشأة ممارسة الخيارات والضمانات رباحلغرض حساب الحصة المتراجعة من األ ٤٥

 قد تم أنهوتعتبر العائدات المتحملة من هذه األدوات على . المحتمل تراجع دخلها الخاصة بالمنشأة

إن الفرق .  العادية خالل الفترةسهم لألق العادية حسب متوسط سعر السوسهم األإصدارا من هإستالم

ها بمتوسط سعر إصدار العادية التى كان من الممكن سهم العادية الصادرة وعدد األسهمبين عدد األ

  . عادية بدون مقابلأسهم إصدار العادية خالل الفترة ينبغي معاملته على أنه سهم لألقالسو
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 أقل عادية بسعر أسهم إصداريكون من المحتمل تراجع دخل الخيارات والضمانات عندما تؤدى إلى  ٤٦
 هو متوسط سعر سهمويكون مبلغ تراجع دخل األ.  العادية خالل الفترةسهم لألقمن متوسط سعر السو

ة  حساب الحصأجللذلك، ومن . صدار منه سعر اإلمطروحاً العادية خالل الفترة سهمالسوق لأل
    -: العادية المحتملة على أنها تتألف مما يليسهم لكل سهم، يتم معاملة األرباحالمتراجعة من األ

.  العادية حسب متوسط سعرها في الـسوق خـالل الفتـرة           سهمعدد معين من األ   صدارعقد إل   )أ (
ويتم .  يتم تسعيرها بشكل معتدل وال تكون متراجعة أو مرتفعة الدخل          سهمويفترض أن هذه األ   

  .         لكل سهمرباحلها في حساب الحصة المتراجعة من األتجاه

 أية عائدات وال تؤثر على      سهموال تولد هذه األ   .  العادية بدون مقابل   سهم باقي األ  صدارعقد إل   )ب (
 متراجعـة   سـهم لذلك، تكون هذه األ   .  العادية المتداولة  سهمالربح أو الخسارة المنسوبة إلى األ     

 ربـاح العادية المتداولة في حساب الحصة المتراجعة مـن األ         سهمالدخل وتضاف إلى عدد األ    
  . لكل سهم

  

 سهم تراجع الدخل فقط عندما يكون متوسط سعر السوق لألإحتماليكون للخيارات والضمانات أثر  ٤٧
).  من سعر السوقأقل أنهاأي (العادية خالل الفترة يزيد عن سعر الممارسة للخيارات أو الضمانات 

 بأثر رجعى لكي تعكس التغيرات في أسعار سابقاً المبلغ عنها رباح من األسهم األوال يتم تعديل حصة
  . العاديةسهماأل

  
 التي ينطبق عليها المعيار الـدولى  سهم األأساسللدفع على  والترتيبات األخرى سهمبالنسبة لخيارات األ  أ٤٧

وسعر الممارسـة المـشار    ٤٦رة  المشار إليه في الفق    صدار، يتضمن سعر اإل   ٢ ةإلعداد التقارير المالي  
 القيمة العادلة ألية بضائع أو خدمات سيتم تزويدها للمنشاة في المـستقبل بموجـب               ٤٧إليه في الفقرة    

   . سهم األأساسخيار السهم أو ترتيب آخر للدفع على 
         

لعادية غير  اسهم ثابت أو قابل للتحديد واألأجل الموظفين التي يكون لها أسهمتتم معاملة خيارات  ٤٨
 لكل سهم، بالرغم من أنها قد رباحالمستحقة على أنها خيارات في حساب الحصة المتراجعة من األ

 أسهمفي حين تُعامل خيارات . وتُعامل على أنها متداولة في تاريخ المنح. ستحقاقتكون مشروطة باإل
ها مشروط إصدار ألن صدار مشروطة قابلة لإلأسهم األداء على أنها أساسالموظفين القائمة على 

  . بتلبية شروط محددة باإلضافة إلى مرور الوقت
  

  األدوات القابلة للتحويل 
  

 لكل سهم رباح لألدوات القابلة للتحويل في الحصة المتراجعة من األسهمينعكس أثر تراجع دخل األ ٤٩
  .٣٦ و ٣٣ للفقرتين وفقاً

  

 سهم على هذه األرباحتفع عندما يكون مبلغ األ مرأسهم الممتازة القابلة للتحويل ذات دخل سهمتكون األ ٥٠
المعلن عنها في الفترة الحالية أو المتراكمة للفترة الحالية لكل سهم عادي يمكن الحصول عليه عند 

وعلى نحو مماثل، يكون الدين القابل للتحويل .  لكل سهمرباحية من األساسالتحويل يتجاوز الحصة األ
صافى الضريبة والتغيرات األخرى في الدخل أو (ز فائدته  مرتفع عندما تتجاوأسهمذو دخل 
  .  لكل سهمرباحية من األساسلكل سهم عادي يمكن الحصول عليه عند التحويل الحصة األ) المصروف

  

 الممتازة القابلة للتحويل من الممكن أن يؤثر فقط على جزء سهم أو التحويل المستحث لألستردادإن اإل ٥١
وفي مثل هذه الحاالت، ُينسب أي مقابل زائد مشار . سابقاًابلة للتحويل المتداولة  الممتازة القسهممن األ

 كان من المحتمل إذاها أو تحويلها لغرض تحديد ما إسترداد التي يتم سهم إلى تلك األ١٧اليه في الفقرة 
 بشكل منفصل  المستردة أو المحولةسهمويتم دراسة األ.  الممتازة المتداولة المتبقيةسهمتراجع دخل األ

  .ها أو تحويلهاإسترداد التي ال يتم سهمعن تلك األ
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   صدار العادية المشروطة القابلة لإلسهماأل
  

 العادية المشروطة القابلة سهم لكل سهم، تُعامل األرباحية من األساسوكما في حساب الحصة األ ٥٢
 تم تلبية إذا لكل سهم رباح على أنها متداولة ويتم شملها في حساب الحصة المتراجعة من األصدارلإل

 من بداية صدار المشروطة القابلة لإلسهمويتم شمل األ). أي أن تكون األحداث قد حصلت(الشروط 
وفى حالة عدم تلبية الشروط، ).  كان في وقت الحقإذا المشروطة، سهمية األإتفاقأو من تاريخ (الفترة 
 لكل رباح في حساب الحصة المتراجعة من األ المشمولةصدار المشروطة القابلة لإلسهم عدد األفإن

 كانت نهاية الفترة هي نفسها نهاية الفترة إذاها إصدار التي سيتم سهم عدد األأساسسهم يقوم على 
  . الفترة المشروطةإنتهاء لم يتم تلبية الشروط عند إذاوال يسمح بإعادة العرض . المشروطة

  
  

 المشروط صدار لإلشرطاً لفترة ما يعتبر رباحد من األ كان الحصول أو المحافظة على مبلغ محدإذا ٥٣

 يجب المحافظة عليه لفترة إضافية إلى ما ن ولكتقرير تم الحصول على ذلك المبلغ في نهاية فترة الوإذا

 كان األثر هو تراجع دخل إذا العادية اإلضافية تُعامل على أنها متداولة، سهم األفإن، تقريربعد فترة ال

وفى تلك الحالة، يستند حساب الحصة .  لكل سهمرباحساب الحصة المتراجعة من األ، عند حسهماأل

 في رباح كان مبلغ األإذاها إصدار العادية التي يتم سهم لكل سهم إلى عدد األرباحالمتراجعة من األ

 فترة  يمكن أن تتغير فىرباحوألن األ.  في نهاية الفترة المشروطةرباح هو مبلغ األتقريرنهاية فترة ال

 العادية المشروطة سهم لكل سهم ال يتضمن هذه األرباحية من األساس حساب الحصة األفإنمستقبلية، 

  .  كافة الشروط الالزمةإستيفاء حتى نهاية الفترة المشروطة ألنه لم يتم صدارالقابلة لإل
  

 سهمستقبلي لأل المق على سعر السوصدار العادية المشروطة القابلة لإلسهميمكن أن يعتمد عدد األ ٥٤
 حساب الحصة المتراجعة من فإن، سهم كان األثر هو تراجع دخل األإذاوفى تلك الحالة، . العادية

 في نهاية فترة ق كان سعر السوإذاها إصدار العادية التي يتم سهم لكل سهم يستند إلى عدد األرباحاأل

 متوسط أسعار أساسط يقوم على  كان الشروإذا.  هو سعر السوق في نهاية الفترة المشروطةتقريرال

 متوسط الفترة الزمنية التي إستخدام، يتم تقرير خالل فترة زمنية تمتد إلى ما بعد نهاية فترة القالسو

 رباحية من األساس حساب الحصة األفإنوألن سعر السوق يمكن أن يتغير في فترة مستقبلية، . انقضت

 حتى نهاية الفترة المشروطة ألنه لم صدارة القابلة لإل العادية المشروطسهملكل سهم ال يتضمن هذه األ

  . كافة الشروط الالزمةإستيفاءيتم 
  

 المستقبلية واألسعار رباح على األصدار العادية المشروطة القابلة لإلسهممن الممكن أن يعتمد عدد األ ٥٥

مول في حساب الحصة  العادية المشسهم عدد األفإنوفى مثل هذه الحاالت، .  العاديةسهمالمستقبلية لأل

 حتى تاريخه وسعر السوق الحالي رباحأي األ( لكل سهم يستند إلى كال الشرطين رباحالمتراجعة من األ

 في حساب الحصة صدار العادية المشروطة القابلة لإلسهموال تُشمل األ). تقريرفي نهاية فترة ال

  . لكل سهم ما لم يتم تنفيذ الشرطين معارباحالمتراجعة من األ
  

 رباح على شرط آخر غير األصدار العادية المشروطة القابلة لإلسهموفي حاالت أخرى، يعتمد عدد األ ٥٦
وفى مثل هذه ). على سبيل المثال، افتتاح عدد معين من محالت البيع بالتجزئة(أو سعر السوق 

ة، تُشمل  أن الوضع الحالي للشرط يبقى دون تغير حتى نهاية الفترة المشروطإفتراضالحاالت، على 

 وفقاً لكل سهم رباح في حساب الحصة المتراجعة من األصدار العادية المشروطة القابلة لإلسهماأل

  .تقريرللوضع في نهاية فترة ال
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 سهمية األإتفاق تلك التي تغطيها إستثناءب (صدار العادية المحتملة المشروطة القابلة لإلسهمويتم شمل األ ٥٧

في حساب الحصة المتراجعة من )  والتحويلصدارة القابلة لإلالمشروطة، مثل األدوات المشروط

  -: لكل سهم كما يلىرباحاأل

 أسـاس  على   صدار العادية المحتملة تكون قابلة لإل     سهم أن األ  إفتراض يمكن   إذاتحدد المنشأة ما      )أ (

   و ؛٥٦– ٥٢ العادية المشروطة في الفقرات سهم ألحكام األوفقاًها صدارالشروط المحددة إل

 لكـل   ربـاح  العادية المحتملة في الحصة المتراجعة من األ       سهمان ال بد أن تنعكس تلك األ       ك إذا  )ب (

 لكل سهم من خالل إتبـاع       رباحسهم، تحدد المنشأة أثرها على حساب الحصة المتراجعة من األ         

، أو أحكام األدوات القابلة للتحويل في الفقرات        ٤٨–٤٥أحكام الخيارات والضمانات في الفقرات      

 أو  ٦١–٥٨ في الفقـرات     نقداً العادية أو    سهمأو أحكام العقود التي يمكن تسديدها باأل      ،  ٥١–٤٩

  .مناسباًاألحكام األخرى، حيثما يكون 
  

 لكل سهم ما لم     رباحإال أنه ال يتم تنفيذ الممارسة أو التحويل لغرض محاسبة الحصة المتراجعة من األ             
 ةملة المتداولة المشابهة التـي تكـون غيـر مـشروط     العادية المحتسهميتم تنفيذ ممارسة أو تحويل األ    

  .صداراإل
  

   النقدية العادية أو سهمالعقود التي يمكن تسديدها باأل
  

 المنشأة، تفترض المنشاة أن إختيار حسب نقداً أو سهمعندما تصدر المنشأة عقدا يمكن تسديده باأل ٥٨
تملة الناتجة سيتم شملها في الحصة  العادية المحسهم العادية، وأن األسهمالعقد سيتم تسديده باأل

  .سهم كان األثر هو تراجع دخل األإذا لكل سهم رباحالمتراجعة من األ
  

، أو يحتوي عنصر حقوق ملكية إلتزاموعندما يتم عرض مثل هذا العقد ألغراض المحاسبة كأصل أو  ٥٩
كن أن تكون قد نتجت ، تعدل المنشأة البسط ألية تغيرات في الربح أو الخسارة من الممإلتزاموعنصر 

وذلك التعديل مشابه للتعديالت . خالل الفترة لو تم تصنيف العقد بشكل كامل على أنه أداة حق ملكية
  .٣٣التي تقتضيها الفقرة 

  

 التسوية إستخدام المالك، يتم إختيار حسب نقداً العادية أو سهمبالنسبة للعقود التي يمكن تسويتها باأل ٦٠
 في حساب الحصة سهم من بين التسوية النقدية أو تسوية األسهمخل األ من حيث دتراجعاًاألكثر 

  . لكل سهمرباحالمتراجعة من األ
  

 هي أداة دين تعطى المنشاة، عند نقداً العادية أو سهمثلة على العقد الذي يمكن تسويته باألاألممن  ٦١
ثلة األخرى هو األمومن . يةها العادأسهم أو بنقداً غير مقيد لتسوية المبلغ الرئيسي حقاً، ستحقاقاإل

  .نقداً العادية أو سهمخيار البيع المكتوب الذي يعطى المالك حرية التسوية باأل
  

  الخيارات المشتراة
  

أي الخيارات المحتفظ بها من قبل (ال يتم شمل العقود مثل خيارات الشراء وخيارات البيع المشتراة  ٦٢
 لكل سهم ألن شملها يؤدى إلى رباحتراجعة من األفي حساب الحصة الم) ها العاديةأسهمالمنشاة في 

 كان سعر الممارسة أعلى من سعر السوق ويتم إذاويتم ممارسة خيار البيع فقط . سهمزيادة في دخل األ
  .    من سعر السوقأقل كان سعر الممارسة إذاممارسة خيار الشراء 
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  خيارات البيع المكتوبة
        

ها، مثل خيارات البيع المكتوبة وعقود الشراء أسهمنشأة إعادة شراء إن العقود التي تقتضي من الم ٦٣

 كان األثر هو تراجع دخل إذا لكل سهم رباحاآلجلة، تنعكس في حساب الحصة المتراجعة من األ

أي أن سعر الممارسة أو التسوية (خالل الفترة "  من سعر السوقأقل" كانت هذه العقود إذا. سهماأل

 على حصة سهم، يتم حساب األثر المحتمل لتراجع دخل األ)لسوق لتلك الفترةأعلى من متوسط سعر ا

    -: على النحو التاليرباحالسهم من األ

بمتوسط سـعر الـسوق   ( العادية سهم عدد كافي من األ إصدارُيفترض في بداية الفترة أن يتم         )أ (

   ؛بغية زيادة العائدات لتلبية شروط العقد) خالل الفترة

  و؛)سهمأي إعادة شراء األ( لتلبية شروط العقد صدار العائدات من اإلإستخدام ُيفترض أنه يتم   )ب (

 العادية التي يفترض أنهـا صـدرت        سهمالفرق بين عدد األ   ( العادية المتزايدة    سهم تُشمل األ   )ج (

في حساب الحصة المتراجعة من     ) ت نتيجة تلبية شروط العقد    إستلم العادية التي    سهموعدد األ 

 .  لكل سهمرباحاأل
  

  التعديالت بأثر رجعى
  

 أسهم إصدار العادية المحتملة المتداولة نتيجة الرسملة أو سهم العادية أو األسهم ارتفع عدد األإذا ٦٤
، يتم بأثر رجعى تعديل الحصة سهم نتيجة التجزئة العكسية لألإنخفض، أو سهممنحة أو تجزئة األ

 حدثت هذه التغييرات وإذا. رات المعروضة لكل سهم لكل الفترباحية من األساسالمتراجعة والحصة األ
 حسابات كل سهم لتلك فإن البيانات المالية، إصدار ولكن قبل التصريح بفترة إعداد التقريربعد 

وينبغي .  الجديدةسهمالبيانات المالية وأي بيانات مالية معروضة للفترة السابقة تستند إلى عدد األ
وباإلضافة إلى ذلك، . سهمس هذه التغيرات في عدد األاإلفصاح عن حقيقة أن حسابات كل سهم تعك

 لكل سهم لجميع الفترات المعروضة الستيعاب رباحية والمتراجعة من األساسيتم تعديل الحصة األ
  . آثار األخطاء والتعديالت الناتجة من التغيرات في سياسات المحاسبية التي تتم محاسبتها بأثر رجعى

  

ي فترة سابقة معروضة للتغيرات في أل لكل سهم رباح المتراجعة من األال تعيد المنشأة عرض الحصة ٦٥
 العادية المحتملة إلى سهم أو لتحويل األرباحات المستخدمة في حساب حصة السهم من األفتراضاإل

  . عاديةأسهم
  

  العرض
 

 أو  لكل سهم للربحرباحية والمتراجعة من األساس الحصة األ الشاملتعرض المنشأة في بيان الدخل ٦٦
 وللربح األمالخسارة من العمليات المستمرة المنسوبة إلى أصحاب حقوق الملكية العادية في الشركة 

 سهم للفترة لكل صنف من األاألمأو الخسارة المنسوبة إلى أصحاب حقوق الملكية العادية في الشركة 
ة أن تعرض الحصة وعلى المنشأ.  للمشاركة في ربح الفترةمختلفاً حقاًالعادية التي يكون لها 

 . لكل سهم بشكل متكافئ لجميع الفترات المعروضةرباحية والمتراجعة من األساساأل
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 تم اإلبالغ وإذا.  الشامل لكل فترة يتم بشأنها عرض بيان الدخلرباح يتم عرض حصة السهم من األ ٦٧
نها لجميع الفترات  لكل سهم على األقل لفترة واحدة، يتم اإلبالغ عرباحعن الحصة المتراجعة من األ

ية ساس كانت الحصة األوإذا.  لكل سهمرباحية من األساسالمعروضة، حتى لو كانت تساوى الحصة األ
 لكل سهم، يمكن تقديم عرض مزدوج في رباح لكل سهم مساوية للحصة المتراجعة من األرباحمن األ

 .  الشاملسطر واحد في بيان الدخل
  

ت الربح أو الخسارة في بيان دخل منفصل كما هو مذكور في الفقـرة               في حال عرضت المنشأة مكونا       أ٦٧
، فعليها عرض حصة الـسهم مـن        )٢٠٠٧ في عام    تعديلهكما تم    (١ من معيار المحاسبة الدولي      ٨١

 في  ٦٧ و ٦٦األرباح األساسية والحصة المتراجعة من األرباح لكل سهم، كما هو مطلوب في الفقرات              
  .بيان الدخل ذلك

  
على المنشأة التي تبلغ عن عملية متوقفة اإلفصاح عن المبالغ األساسية والمتراجعة لكل سـهم               يجب     ٦٨

  . بالنسبة للعملية المتوقفة إما في بيان الدخل الشامل أو في المالحظات
  
في حال عرضت المنشأة مكونات الربح أو الخسارة في بيان دخل منفصل كما هو مذكور في الفقـرة                     أ٦٨

، فعليها عرض حصة الـسهم مـن        )٢٠٠٧ في عام    تعديلهكما تم    (١ المحاسبة الدولي     من معيار  ٨١
األرباح األساسية والحصة المتراجعة من األرباح لكل سهم بالنسبة للعملية المتوقفة، كما هو مطلوب في        

  .  في بيان الدخل ذلك أو في المالحظات٦٨الفقرة 
  

ية والمخفضة حتى ولو كانت المبالغ التي تم اسس األرباح المشروع عرض حصة السهم من األعلى  ٦٩
  ).خسارة في حصة السهم(اإلفصاح عنها سالبة 

  

 اإلفصاح
  

  -:يجب على المشروع اإلفصاح عما يلي ٧٠

 لكل رباحية والمتراجعة من األساسالمبالغ المستخدمة في صورة البسط في حساب الحصة األ  )أ (

وينبغي أن .  للفترةاألممنسوبة إلى الشركة سهم، ومطابقة تلك المبالغ مع الربح أو الخسارة ال

  .رباحتتضمن المطابقة األثر الفردي لكل صنف من األدوات التي تؤثر على حصة السهم من األ

 رباح العادية المستخدمة كمقام في حساب حصة السهم من األسهمالمعدل الموزون لعدد األ  )ب (

  .ية والمخفضة ومطابقة هذه المقامات مع بعضهاساساأل

التي من المحتمل أن تخفض من الحصة ) صدار المشروطة القابلة لإلسهمبما في ذلك األ(دوات األ  )ج (

 لكل سهم في المستقبل، ولكنها لم تُشمل  في حساب الحصة المتراجعة من رباحية من األساساأل

  .المعروضة) أو الفترات( مرتفع خالل الفترة أسهم لكل سهم ألنها ذات دخل رباحاأل

 تلك التي تتم إستثناء العادية المحتملة، بسهم العادية أو معامالت األسهم األوصف لمعامالت  )د (

، التي تحدث بعد تاريخ الميزانية العمومية والتي كان من الممكن أن ٦٤ للفقرة وفقاًمحاسبتها 

 إذا العادية المحتملة المتداولة في نهاية الفترة سهم العادية أو األسهم األد كبير عدلتغير بشك

  . تقريرت تلك المعامالت قبل نهاية فترة الحدث
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  -:ما يلي) د(٧٠ثلة على المعامالت في الفقرة األمتتضمن  ٧١

  ؛ مقابل النقدسهم األإصدار  )أ (

نهاية فتـرة إعـداد      ممتازة متداولة في     أسهم العائدات لتسديد دين أو      إستخدام عند   سهم األ إصدار  )ب (
  ؛التقارير

  ؛ العادية المتداولةسهم األإسترداد  )ج (

 أسـهم  إلـى    نهاية فترة إعداد التقـارير     العادية المحتملة المتداولة في      سهمتحويل أو ممارسة األ     )د (
 ؛عادية

 ؛ و الخيارات أو الضمانات أو األدوات القابلة للتحويلإصدار)  هـ(

 .صدار المشروطة القابلة لإلسهم األإصدارتحقيق الشروط التي تؤدى إلى   )و (
  

ألن نهاية فترة إعداد التقـارير       للمعامالت التي تحدث بعد      رباح األ ال يتم تعديل مبالغ حصة السهم من      
    .هذه المعامالت ال تؤثر على مبلغ رأس المال المستخدم لتحقيق ربح أو خسارة الفترة

  

ا عادية محتملة أن تشتمل على شروط وأحكام أسهميمكن لألدوات المالية والعقود األخرى التي تنتج  ٧٢
ية والمخفضة، ويمكن لهذه الشروط واألحكام أن تحدد ساس األرباحم من األتؤثر على قياس حصة السه

 كانت كذلك بيان تأثيرها على المعدل وإذا عادية محتملة مؤدية للتخفيض أم ال، أسهم كانت أية إذافيما 
 العادية، سهم القائمة وأية تعديالت مترتبة على صافي الربح العائد لحملة األسهمالموزون لعدد األ

 يتطلب اإلفصاح عن "اإلفصاح: األدوات المالية "٧المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية سواء كان و
  . هذا المعيار يشجع على هذا اإلفصاحفإنالشروط واألحكام أم ال 

  

ية والمخفضة، عن مبالغ ساس األرباح قام المشروع باإلفصاح، باإلضافة إلى حصة السهم من األإذا ٧٣
أحد متطلبات  إستثناءب بيان الدخل الشامل أحد مكونات صافي الربح الظاهر في تخدامإسحصة السهم ب
يتم  لهذا المعيار، طبقاً العادية المحددة سهم المعدل الموزون لعدد األإستخدامالمبالغ بك، هذا المعيار

ذا العنصر  لكل سهم المتعلقة بهرباحية والمتراجعة من األساسبشكل متكافئ اإلفصاح عن المبالغ األ
 الذي يتم بناءاً عليه تحديد البسط، ساسوعلى المنشاة أن تشير إلى األ. مالحظاتالويتم عرضها في 
بيان  أحد عناصر إستخدام تم وإذا.  كانت المبالغ لكل سهم قبل أو بعد الضرائبإذابما في ذلك ما 
توفير المطابقة بين العنصر الذي ال يتم اإلبالغ عنه كبند سطر في بيان الدخل، يتم  الدخل الشامل

 .بيان الدخل الشاملالمستخدم وبند السطر الذي يتم اإلبالغ عنه في 
  

 أيضا على المنشأة التي تفصح، باإلضافة إلى حصة السهم من األرباح األساسـية              ٣٧ تنطبق الفقرة    أ    ٧٣
بالغ عنه في بيـان     والحصة المتراجعة من األرباح لكل سهم، المبالغ لكل سهم باستخدام مكون تم اال            

كما تم تعديله في عام      (١ من معيار المحاسبة الدولي      ٨١كما هو مذكور في الفقرة      (الدخل المنفصل   
   .، باستثناء ما هو مطلوب في هذا المعيار)٢٠٠٧

  

  النفاذ تاريخ 
  

لتي طبق هذا المعيار المحاسبي الدولي على البيانات المالية التي تغطي الفترات اعلى المنشأة أن ت ٧٤
 قامت إذاأما .  ويشجع التطبيق المبكر لهذا المعيار. أو بعد ذلك التاريخ٢٠٠٥ يناير ١تبدأ في 

 .، يجب عليها اإلفصاح عن هذه الحقيقة٢٠٠٥ يناير ١المنشأة بتطبيق هذا المعيار قبل الفترة 
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تخدمة في المعـايير    المصطلحات المس ) ٢٠٠٧ في عام    تعديلهكما تم    (١عدل معيار المحاسبة الدولي      . أ٤٧
ويجب على  . أ٧٣أ و ٦٨أ و ٦٧أ و ٤وإضافة لذلك، عدل المعيار الفقرات      . الدولية إلعداد التقارير المالية   

وإذا قامت  .  أو بعد ذلك   ٢٠٠٩ يناير   ١المنشأة تطبيق هذه التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في           
لفترة سابقة، فينبغي تطبيـق     ) ٢٠٠٧ في عام    عديلهتكما تم    (١المنشأة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي      

  . التعديالت على تلك الفترة السابقة
  

  سحب بيانات أخرى
  

 .)١٩٩٧صدر في ( "  العائد على السهم  "٣٣حل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي  ٧٥
  
 التي قد   األخرىود   األدوات المالية والعق   – رباح السهم من األ   حصة  "٢٤حل هذا المعيار محل التفسير       ٧٦

 ."سهمتتم تسويتها باأل
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  الملحق أ
  

  التطبيقات اإلرشادية
   

  . ال يتجزأ من المعيارجزءاًيعتبر هذا الملحق 
  

   األمالربح أو الخسارة المنسوبة إلى الشركة 
  

رة  الربح أو الخـسا    فإن البيانات المالية الموحدة،     أساس على   رباح حساب حصة السهم من األ     أجل من       ١أ
للحـصة الغيـر    تشير إلى الربح أو الخسارة للمنشأة الموحدة بعـد التعـديل           األمالمنسوبة إلى الشركة    

  . مسيطرة
  

   الحقوق إصدار
  

 العادية المحتملة ال يؤدي عادة إلى عنصر        سهم العادية في وقت ممارسة أو تحويل األ       سهمأل ا إصدارإن       ٢أ
 العادية المحتملة مقابل قيمة كاملة، مما ينتج عنه تغيـر  سهم األإصداروهذا ألنه يتم عادة   .  المنحة أسهم

 مـن القيمـة     أقل الحقوق، يكون عادة سعر الممارسة       إصداروفي  . نسبي في الموارد المتوفرة للمنشأة    
هـذا عنـصر    "  الحقوق إصدار"، يتضمن   )ب(٢٧لذلك، وكما هو مشار إليه في الفقرة        . سهمالعادلة لأل 

 العاديـة التـي     سهم الحقوق لكافة المساهمين الحاليين، يكون عدد األ       إصدارم تقديم    ت وإذا.  المنحة أسهم
 لكل سهم لجميـع الفتـرات قبـل    رباحية والمتراجعة من األ   ساسها في حساب الحصة األ    إستعمالينبغي  
  : بالعامل التاليمضروباً، صدار العادية المتداولة قبل اإلسهم الحقوق هو عدد األإصدار

  
  ادلة للسهم مباشرة قبل ممارسة الحقوقالقيمة الع

_______________________________________                  
   القيمة العادلة للحقوق السابقة النظرية لكل سهم                        

  
ويتم حساب القيمة العادلة للحقوق السابقة النظرية لكل سهم عن طريق إضافة قيمة الـسوق اإلجماليـة                 

 سـهم  مباشرة قبل ممارسة الحقوق إلى العائدات من ممارسة الحقوق، وتقسيمها على عـدد األ              سهملأل
 قبـل تـاريخ     سهم وبشكل منفصل عن األ    وحيث يتم تداول الحقوق علناً    . المتداولة بعد ممارسة الحقوق   

م فيـه تـداول     الممارسة، يتم تحديد القيمة العادلة ألغراض هذا الحساب في نهاية اليوم األخير الذي يت             
  . مع الحقوقسهماأل

  

  الرقم الرقابي
  

، نفترض أن لـدى  ٤٣ و ٤٢ توضيح طريقة تطبيق مفهوم الرقم الرقابي المذكور في الفقرتين      أجلمن       ٣أ
 وخسارة مـن    ، وحدة عملة  * ٤,٨٠٠ بقيمة   األمالمنشأة ربح من العمليات المستمرة ُينسب إلى الشركة         

 األم وحدة عملة، وخسارة تُنسب إلى الـشركة  )٧,٢٠٠( بقيمة األمى الشركة  العمليات المتوقفة تُنسب إل   
إن الحـصة   .  سهم عادى محتمـل متـداول      ٤٠٠ سهم عادى و   ٢,٠٠٠ وحدة عملة، و   )٢,٤٠٠(بقيمة  
وحـدة عملـة    )  ٣,٦٠( وحدة عملة للعمليات المـستمرة و        ٢,٤٠ لكل سهم تبلغ     رباحية من األ  ساساأل

 سهم  ٤٠٠ العادية المحتملة التي عددها      سهمتُشمل األ .  وحدة عملة للخسارة   ١,٢٠للعمليات المتوقفة، و    
 ٢,٠٠ الناتجة بقيمـة     رباحن حصة السهم من األ    أل لكل سهم    رباحفي حساب الحصة المتراجعة من األ     

 أنه ال يوجد أي أثر ربح أو        إفتراض، على   سهموحدة عملة للعمليات المستمرة ذات دخل متراجع من األ        

                                                      
 ".وحدات العملة"يتم في هذه اإلرشادات التعبير عن المبالغ النقدية بـ  *
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وألن الـربح مـن العمليـات المـستمرة         .  سهم ٤٠٠ العادية المحتملة التي عددها      سهمذه األ خسارة له 
 العادية المحتملـة التـي      سهم تلك األ  أيضاً هو الرقم المسيطر، تشمل المنشأة       األمالمنسوب إلى الشركة    

ناتجـة  ، بالرغم من أن المبالغ ال     رباح سهم في حساب المبالغ األخرى لحصة السهم من األ         ٤٠٠عددها  
 لكل  رباحية من األ  ساس مرتفع إلى المبالغ المقارنة للحصة األ      أسهم ذات دخل    رباحلحصة السهم من األ   

لكل سهم عن الخسارة من العمليات المتوقفة       )  وحدات عملة  ٣[( من   أقلسهم، أي أن الخسارة لكل سهم       
  )].لكل سهم عن الخسارة)  وحدة عملة١,٠٠(و

  

  دية العاسهممتوسط سعر السوق لأل
  

 العاديـة   سـهم  متوسط سعر الـسوق لأل     فإن لكل سهم،    رباحلغرض حساب الحصة المتراجعة من األ           ٤أ

.  العادية خـالل الفتـرة     سهم متوسط سعر السوق لأل    أساسها يتم حسابه على     إصدارالمفترض أنه يتم    

ديد متوسط سـعر     العادية لمنشأة ما في تح     سهمومن ناحية نظرية، يمكن شمل كل معاملة في السوق لأل         

  . مالئماًوبطريقة عملية، إن وجود معدل بسيط لألسعار األسبوعية أو الشهرية عادة ما يكون . السوق

  

ولكن عندما تتقلـب    . وبشكل عام، تُعتبر أسعار اإلقفال في السوق مالئمة لحساب متوسط سعر السوق                ٥أ

ويـتم  . تمثـيالً  أكثر   سعراًنية والمرتفعة   األسعار بشكل كبير، عادة ما ينتج عن متوسط األسعار المتد         

 الطريقة المستعملة لحساب متوسط سعر السوق ما لم تعد غير تمثيليـة بـسبب               إستخدامبشكل منسجم   

على سبيل المثال، إن المنشأة التي تستخدم أسعار اإلقفال في السوق لحساب متوسـط              . تغير الظروف 

 متوسط األسعار المتدنيـة     إستخداميمكن أن تنتقل إلى     ،  نسبياًسعر السوق لعدة سنوات ألسعار مستقرة       

 بدأت األسعار بالتقلب بشكل كبير ولم يعد ينتج عن أسعار اإلقفال في الـسوق متوسـط                 إذاوالمرتفعة  

  . سعر تمثيلي
  

  الخيارات والضمانات وما يعادلها
  

ممارستها لـشراء األداة القابلـة      يفترض أن الخيارات أو الضمانات لشراء األدوات القابلة للتحويل تتم                ٦أ

 العادية التي يتم الحصول عليها عنـد        سهمللتحويل عندما يكون متوسط أسعار األداة القابلة للتحويل واأل        

إال أن الممارسة ال تُفترض ما لم ُيفتـرض         . التحويل أعلى من سعر الممارسة للخيارات أو الضمانات       

  . داولة المشابهة تحويل األدوات القابلة للتحويل المتأيضاً
  
أو شركتها  (يمكن أن تسمح أو تقتضي الخيارات أو الضمانات عرض الدين أو أدوات أخرى للمنشاة                      ٧أ

وفي حساب الحصة المتراجعـة مـن       . ةلتسديد كل أو جزء من سعر الممارس      )  أو شركتها التابعة   األم

كان متوسط سعر   ) أ: (إذا سهمدخل األ  لكل سهم، يكون لتلك الخيارات أو الضمانات أثر تراجع           رباحاأل

 كان سعر البيـع لـألداة       إذا) ب( العادية ذات العالقة للفترة يزيد عن سعر الممارسة أو           سهمالسوق لأل 
ية الخيار أو الـضمان،     إتفاق من ذلك السعر الذى يمكن به عرض األداة بموجب           أقلالتي سيتم عرضها    

 العادية التي يمكن الحـصول      سهمأقل من سعر السوق لأل    ويحدد الخصم الناتج سعر الممارسة الفعال ب      

ُيفترض أنه تتم ممارسـة       لكل سهم،    رباحوفي حساب الحصة المتراجعة من األ     . عليها عند الممارسة  

 كان عرض النقد أكثر     وإذا. تلك الخيارات أو الضمانات ويفترض أنه يتم عرض الدين أو أدوات أخرى           
ويتم إضافة الفائـدة    . سمح العقد بعرض النقد، ُيفترض عرض النقد      جدوى لمالك الخيار أو الضمان وي     

 .  على أي دين ُيفترض عرضه على أنه تعديل للبسط) صافى الضريبة(
  
 الممتازة التي تكون ذات شروط مماثلة أو لألدوات األخرى التـي تـشتمل   سهموتُمنح نفس المعاملة لأل    ٨أ

  . الحصول على معدل تحويل أفضلأجل من نقداًعلى خيارات تحويل تسمح للمستثمر بالدفع 
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ية لخيارات أو ضمانات معينة تطبيق العائدات المستلمة من ممارسة تلك           ساسيمكن أن تقتضى البنود األ         ٩أ

وفـي حـساب    ).  أو شركتها التابعة   األمأو شركتها   ( دين ما أو أدوات أخرى للمنشأة        سترداداألدوات إل 
 لكل سهم، ُيفترض أنه تتم ممارسة تلك الخيارات أو الضمانات وأنه يتم             حرباالحصة المتراجعة من األ   

إال أن زيـادة    .  عاديـة  أسـهم  من شراء    بدالًتطبيق العائدات لشراء الدين حسب متوسط سعر السوق         
العائدات المستلمة من الممارسة المفترضة عن المبلغ المستخدم للشراء المفترض للدين تؤخـذ بعـين               

 رباحفي حساب الحصة المتراجعة من األ     )  العادية سهمها إلعادة شراء األ   إستعمالفترض  أي ي  (عتباراإل
  .على أي دين ُيفترض شرائه على أنه تعديل للبسط) صافى الضريبة(ويتم إضافة الفائدة . لكل سهم

  

  خيارات البيع المكتوبة  

ها أسهمر بيع مكتوب متداول في  خيا١٢٠ أن المنشأة تملك إفترض، ٦٣ توضيح تطبيق الفقرة أجلمن    ١٠أ
 ٢٨ها العادية للفتـرة هـو       سهمويكون متوسط سعر السوق أل    .  وحدة عملة  ٣٥العادية بسعر ممارسة    

 إصـدار  لكل سهم، تفترض المنشأة أنها قامت ب       رباحوفي حساب الحصة المتراجعة من األ     . وحدة عملة 
 ٤,٢٠٠ البيع الخاص بها بقيمة      إلتزام ءستيفا وحدة عملة للسهم في بداية الفترة إل       ٢٨ سهم بسعر    ١٥٠

 العاديـة   سـهم  مـن األ   ١٢٠ العادية الصادرة و     سهم من األ  ١٥٠ويتم إضافة الفرق بين     . وحدة عملة 
إلى المقام في حساب الحصة المتراجعة من       )  سهم عادى تصاعدي   ٣٠( خيار البيع    إستيفاءالمستلمة من   

  .  لكل سهمرباحاأل
  

        المشاريع المشتركة أو الشركات الزميلة      أدوات الشركات التابعة أو

 العادية المحتملة لشركة تابعة أو مشروع مشترك أو شركة زميلة التي يمكن تحويلها إلـى                سهمإن األ     ١١أ
 أو  األم عاديـة للـشركة      أسهم عادية للشركة التابعة أو المشروع المشترك أو الشركة الزميلة أو            أسهم

يتم شملها فـي حـساب الحـصة        ) المنشأة المعدة للتقارير  (شترك أو المستثمر    المشارك في مشروع م   
  -: لكل سهم كما يلىرباحالمتراجعة من األ

إن األدوات الصادرة عن شركة تابعة أو مشروع مشترك أو شركة زميلة والتي تُمكَن مالكيها من                  )أ (
شركة الزميلة يتم شملها     عادية في الشركة التابعة أو المشروع المشترك أو ال         أسهمالحصول على   

 لكل سهم للشركة التابعة أو المشروع المـشترك         رباحفي حساب بيانات الحصة المتراجعة من األ      
 تلك في حسابات حصة السهم مـن        رباحمن ثم يتم شمل حصة السهم من األ       . أو الشركة الزميلة  

ـ  ة المنشا إحتفاظ أساس الخاصة بالمنشأة المعدة للتقارير على       رباحاأل دة للتقـارير بـأدوات      المع
  .الشركة التابعة أو المشروع المشترك أو الشركة الزميلة

 عادية  أسهمإن أدوات الشركة التابعة أو المشروع المشترك أو الشركة الزميلة القابلة للتحويل إلى                )ب (
 العادية المحتملة للمنـشأة المعـدة للتقـارير         سهمخاصة بالمنشاة المعدة للتقارير تعتبر من بين األ       

 الخيـارات أو    فـإن وبطريقة مماثلـة،    .  لكل سهم  رباحغرض حساب الحصة المتراجعة من األ     ل
 سـهم الضمانات الصادرة عن الشركة التابعة أو المشروع المشترك أو الشركة الزميلة لشراء األ            

 العادية المحتملـة للمنـشأة المعـدة     سهمالعادية الخاصة بالمنشاة المعدة للتقارير تعتبر من بين األ        
  .  لكل سهمرباحتقارير لغرض حساب الحصة المتراجعة الموحدة من األلل

 
ـ          رباحلغرض تحديد أثر حصة السهم من األ          ١٢أ  ة لألدوات الصادرة عن المنشأة المعـدة للتقـارير القابل

 عادية لشركة تابعة أو مشروع مشترك أو شركة زميلة، ُيفترض أنـه يـتم تحويـل      أسهمللتحويل إلى   
الربح أو الخسارة المنسوبة إلى أصحاب حقوق الملكية العادية في الـشركة   (تعديل البسط   األدوات ويتم   

ى تغير في الربح    ألباإلضافة إلى تلك التعديالت، يتم تعديل البسط        . ٣٣ للفقرة   وفقاًحسب الحاجة   ) األم
ريقـة حقـوق     أو دخل ط   سهم األ أرباحمثل دخل   (أو الخسارة المسجلة من قبل المنشأة المعدة للتقارير         
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 العادية للشركة التابعة أو المشروع المشترك أو الـشركة          سهمالمنسوبة إلى الزيادة في عدد األ     ) الملكية
 ربـاح ال يتأثر المقام في حساب الحصة المتراجعة مـن األ         . الزميلة المتداولة نتيجة التحويل المفترض    

لمعدة للتقارير ال يتغيـر عنـد التحويـل          العادية المتداولة الخاصة بالمنشأة ا     سهملكل سهم ألن عدد األ    
  .المفترض

  

 المكونة من فئتين العادية سهمأدوات حقوق الملكية المشاركة واأل
  

  -:تتضمن حقوق الملكية لبعض المنشأت ما يلي    ١٣أ

 إثنـين ،  مثالً (سابقاً لمعادلة محددة    وفقاً العادية   سهم مع األ  سهم األ أرباحاألدوات التي تشارك في       )أ (
، إلى حد مبلغ محدد     مثالً(مع وجود، في بعض األحيان، حدا أعلى لنطاق المشاركة          ) واحدمقابل  

  ). للسهم لكن ال يتجاوزه

 فئة أخرى مـن     أرباح مختلف عن معدل     أسهم أرباح العادية التي يكون لها معدل       سهم فئة من األ    )ب (
  . العادية ولكن بدون حقوق سابقة أو حقوق أفضلسهماأل

  

 لكل سهم، يفترض التحويل لتلك األدوات المذكورة فـي          رباحالحصة المتراجعة من األ   لغرض حساب      ١٤أ
وبالنـسبة لتلـك    . سـهم  كان األثر هو تراجع دخل األ      إذا عادية   أسهمالقابلة للتحويل إلى    ) ١٣أ(الفقرة  

ئـات   العادية، يتم تخصيص ربح أو خسارة الفتـرة للف         سهماألدوات غير القابلة للتحويل إلى فئة من األ       
 الخاصة بها أو الحقـوق    سهم األ أرباح لحقوق   وفقاً وأدوات حقوق الملكية المشاركة      سهمالمختلفة من األ  

 لكـل   رباحية من األ  ساسولحساب الحصة المتراجعة واأل   .  غير الموزعة  رباحاألخرى للمشاركة في األ   
   -:سهم

تخفيض الـربح    (األمشركة   العادية في ال   سهميتم تعديل الربح أو الخسارة المنسوبة ألصحاب األ         )أ (
 وبـالمبلغ التعاقـدي     سـهم  المعلنة للفترة في كل فئة من األ       سهم األ أرباحبمبلغ  ) وزيادة الخسارة 

 ربـاح ، األمـثالً (التي يجـب دفعـه للفتـرة       ) أو الفائدة على السندات المشاركة     (سهم األ رباحأل
  ).المتراكمة غير المدفوعة

 العادية وأدوات حقوق الملكية المشاركة إلى الحد        سهم لأل يتم تخصيص الربح أو الخسارة المتبقية       )ب (
ويـتم  . كامل ربح أو خسارة الفترة      كما لو أنه قد تم توزيع      رباحالذي تشارك فيه كل أداة في األ      

تحديد مجموع الربح أو الخسارة المخصصة لكل فئة من أداة حقوق الملكية من خالل جمع المبلغ                
 .المخصص لخاصية المشاركة والمبلغ سهم األرباحالمخصص أل

يتم تقسيم إجمالي مبلغ الربح أو الخسارة المخصصة لكل فئة من أدوات حقوق الملكية على عـدد                   )ج (
 . لألداةرباح تحديد حصة السهم من األأجل من رباحاألدوات المتداولة التي يتم لها تخصيص األ

   
 العاديـة المحتملـة    سهممين جميع األ   لكل سهم، يتم تض    رباحوبالنسبة لحساب الحصة المتراجعة من األ     

  .  العادية المتداولةسهمها في األإصدارالمفترض أنه قد تم 
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  جزئياً المدفوعة سهماأل
  

ية مـن   ساس تُعامل في حساب الحصة األ     فإنها العادية وال يتم دفعها بالكامل،       سهم األ إصداروحيث يتم       ١٥أ
 أربـاح دي إلى الحد الذي تكون فيه مؤهلة للمشاركة في  لكل سهم على أنها جزء من السهم العا  رباحاأل
  .  خالل الفترة مقارنة بسهم عادي مدفوع بالكاملسهماأل

  
 خـالل   سـهم  األ أربـاح  غير مؤهلة للمشاركة في      جزئياً المدفوعة   سهمإلى الحد الذي ال تكون فيه األ          ١٦أ

 رباحالحصة المتراجعة من األ     في حساب   تُعامل على أنها مرادفة للخيارات أو الضمانات       فإنهاالفترة،  
ويكـون عـدد    .  عادية أسهمويفترض أن الرصيد غير المدفوع يمثل عائدات تُستخدم لشراء          . لكل سهم 

 المكتتبة وعدد   سهم لكل سهم هو الفرق بين عدد األ       رباح المشمولة في الحصة المتراجعة من األ      سهماأل
  . المفترض أنه قد تم شرائهاسهماأل



   ٣٣ معيار المحاسبة الدولي

١٦١١   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

  )ب (الملحق

  التعديالت على بيانات أخرى
 

.  أو بعد ذلك التاريخ    ٢٠٠٥ يناير ١يتم تطبيق التعديالت الواردة في هذا الملحق للفترات السنوية التي تبدأ في             

  .  قامت المنشأة بتطبيق هذا المعيار لفترة مبكرة، يتم تطبيق هذه التعديالت لتلك الفترة المبكرةوإذا

*****  

 فـي البيانـات ذات الـصلة        ٢٠٠٣ت الواردة في هذا الملحق عند تنقيح هذا المعيار عام            لقد تم دمج التعديال   

  .المنشورة في هذا الكتاب



  ٣٣ معيار المحاسبة الدولي

١٦١٢   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

   ٣٣ المجلس على معيار المحاسبة الدولي مصادقة
 

من قبل أعـضاء مجلـس      " رباححصة السهم من األ   "  ٣٣ معيار المحاسبة الدولي     إصدارتمت الموافقة على    

  .ولية البالغ عددهم أربعة عشر وهممعايير المحاسبة الد

 
  سير ديفيد تويدي                 الرئيس

  ثوماس إي جونز                 نائب الرئيس

  ماري إي بارث

  جورج برونز-هانز

  أنتوني تي كوب

  روبرت بي جارنيت

  جيلبرت جيالرد

  جيمس جيه ليسنرينغ

  وارن جيه ماكريجور

  باتريشيا إل أومالي

  هاري كيه شميد

  جون تي سميث

  جيوفري وايتينغتون

  تاتسومي يامادا

  



  ٣٣معيار المحاسبة الدولي 
  تأساس اإلستنتاجا

   ١٦١٣   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  

  حول اتستنتاجاإلأساس 
  حصة السهم من األرباح ٣٢معيار المحاسبة الدولي 

  

  . منهجزءاً، لكنه ليس ٣٣ هذا معيار المحاسبة الدولي اتستنتاجاإليرافق أساس 
  

  المقدمة
  

 مجلس معايير المحاسبة الدوليـة فـي التوصـل إلـى            اتإعتبار هذا   اتستنتاجاإليلخص أساس      ١ إستنتاج
. ٢٠٠٣ فـي العـام      "حصة السهم من األرباح   " ٣٣تنقيح معيار المحاسبة الدولي     اته حول   إستنتاج

  .وقد أولى مختلف أعضاء المجلس أهمية أكبر لبعض العوامل دون غيرها
  

، كجزء من جدول أعماله المبدئي حول المشاريع الفنية، أنه سوف           ٢٠٠١ يوليو  أعلن المجلس في      ٢ إستنتاج
وتم تنفيذ  . ٣٣ من المعايير، بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي          يقوم بتنفيذ مشروع لتحسين عدد    
 التي أثيرت حول المعايير من قبـل منظمـي أسـواق            اتنتقادواإلالمشروع في ضوء التساؤالت     

وتمثلـت أهـداف مـشروع      . األوراق المالية والمحاسبين المهنيين واألطراف المهتمة األخـرى       
 والنصوص غير الالزمة والتناقضات الواردة فـي المعـايير          التحسينات في تقليل أو إلغاء البدائل     

، نشر المجلـس    ٢٠٠٢ مايووفي  .  والتطرق إلى بعض قضايا المقاربة والقيام بتحسينات أخرى       
، مع تحديـد موعـد      التحسينات على معايير المحاسبة الدولية    اقتراحاته في مسودة عرض بعنوان      

 رسـالة   ١٦٠ المجلس أكثـر مـن       إستلمولقد  . ٢٠٠٢ سبتمبر ١٦ المالحظات في    ستالمنهائي إل 
  . مالحظات بشأن مسودة العرض

  

  وألن نية المجلس لم تكن إعادة النظر في المنهج األساسي لتحديد وعرض حـصة الـسهم مـن                    ٣ إستنتاج
ات هذا المتطلبات   ستنتاج، ال يناقش أساس اإل    ٣٣األرباح الذي نص عليه معيار المحاسبة الدولي        

  . التي لم يعد المجلس النظر فيها٣٣يار المحاسبة الدولي الواردة في مع
  

    األمعرض حصة السهم من األرباح المنفصلة للشركة 
  

  من النسخة السابقة من      ٣ و ٢ شطب الفقرتين    ٢٠٠٢ مايواقترحت مسودة العرض المنشورة في        ٤ إستنتاج
 البيانات الماليـة المنفـصلة      ، اللتين تنصان على أنه عندما يتم عرض       ٣٣معيار المحاسبة الدولي    

، ينبغي عرض حصة السهم من األرباح فقـط علـى أسـاس المعلومـات               األموالموحدة للشركة   
  . الموحدة

  

واحد للبيانـات   ( لحصة السهم من األرباح      إثنين من أن عرض عددين      أبدى بعض المجاوبون قلقاً     ٥ إستنتاج
  .مضلالً أمراًيمكن أن يكون ) مالية الموحدة واآلخر للبيانات الاألمالمالية المنفصلة للشركة 

  

 عن مبلغ حصة السهم من األرباح المنفصلة للشركة األم مفيـد فـي              فصاحالحظ المجلس أن اإل      ٦ إستنتاج
إال أن المجلس قرر أنه ينبغي على المعيار        . ختياراإل بحرية   حتفاظاإلحاالت محدودة، ولذلك قرر     

باح المنفصلة للشركة األم في البيانات الماليـة الموحـدة          منع عرض مبالغ حصة السهم من األر      
  ).      سواء في متن البيانات المالية أو في المالحظات(

  



  ٣٣ر المحاسبة الدولي معيا
  أساس اإلستنتاجات

 

      حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  ١٦١٤

   نقداًالعقود التي يمكن تسويتها باألسهم العادية أو 
  

ة اقترحت مسودة العرض أنه ينبغي على المنشأة أن تشمل في حساب عدد األسهم العادية المحتمل                 ٧ إستنتاج
في حساب الحصة المتراجعة من األرباح لكل سهم العقود التي يمكن تسويتها بواسـطة األسـهم                

 القابل للدحض بأن العقـود      فتراضاإل المنشأة المصدرة، على أساس      إختيار، حسب   نقداًالعادية أو   
 المقترح إذا تصرفت المنشأة المـصدرة       فتراضاإلويمكن دحض هذا    . سوف يتم تسويتها باألسهم   

 خالل نمط محدد من الممارسة السابقة أو سياسات معلنة أو من خالل تقديم بيان حالي محـدد                  من
ونتيجة لذلك أوجـدت المنـشأة      . يوضح لألطراف األخرى الطريقة التي تتوقع أن تتم بها التسوية         

 فيما يتعلق بتلك األطراف األخرى بأنها ستقوم بالتسوية بطـرق أخـرى             صحيحاً توقعاًالمصدرة  
  . إصدار األسهمغير 

  
وافق أغلب المجاوبون بشأن مسودة العرض على المعاملة المقترحة للعقود التي يمكن تـسويتها                 ٨ إستنتاج

إال أن المجلـس قـرر سـحب فكـرة      .  المنشأة المصدرة  إختيار حسب   نقداًفي األسهم العادية أو     
 األدوات  -ن األربـاح    حصة السهم م   "٢٤ القابل للدحض ودمج متطلبات التفسير رقم        فتراضاإل

 إعتبار ٢٤ويقتضي التفسير رقم    . في المعيار " المالية والعقود األخرى التي يمكن تسويتها باألسهم      
البيانات المالية والعقود األخرى التي يمكن أن تؤدي إلى إصدار األسهم العادية للمنشأة على أنهـا                

  .أسهم عادية محتملة خاصة بالمنشأة
  

من أن المعاملة المقترحة كان من الممكن أن تتوافق مع تلك المعاملة التي تقتضيها العديد               بالرغم     ٩ إستنتاج
حصة " ١٢٨من هيئات وضع المعايير التنسيقية، مثل بيان معايير المحاسبة المالية األمريكي رقم             

هدف  القابل للدحض ال تنسجم مع ال      فتراضاإل أن فكرة    إستنتج، إال أن المجلس     "السهم من األرباح  
 األمريكيووافق مجلس المعاير المحاسبية المالية      . المعلن للحصة المتراجعة من األرباح لكل سهم      

 جزء من مشروع المقاربة المشترك قصير األجل مع مجلس معـايير            ختالفاإل ا هذ إعتبارعلى  
  .     المحاسبة الدولية

  

       حساب الحصة المتراجعة من األرباح لكل سهم للسنة حتى تاريخه   
  

اقترحت مسودة العرض المنهج التالي لحساب الحصة المتراجعة من األرباح لكل سهم للسنة حتى                ١٠إستنتاج
  -:تاريخه

يكون عدد األسهم العادية المحتملة هو المتوسط المرجح للسنة حتى تاريخه لعـدد األسـهم                  )أ (
باح لكل سـهم،    العادية المحتملة المشمول في كل حساب مرحلي للحصة المتراجعة من األر          

 من المتوسط المرجح للسنة حتى تاريخه لعدد األسهم العادية المحتملة التي تـم قياسـها                بدالً
 المعلومات حول الحـصة     عتبارأي دون األخذ بعين اإل    (خالل الفترة التي كانت متداولة فيها       

  ).  المتراجعة من األرباح لكل سهم المبلغ عنها خالل الفترات المرحلية

 متوسط سـعر الـسوق خـالل الفتـرات          إستخدام عدد األسهم العادية المحتملة ب     يتم حساب   )ب (
  . متوسط سعر السوق خالل السنة حتى تاريخهإستخدام من بدالًالمرحلية، 

يتم قياس األسهم المشروطة القابلة لإلصدار للفترات المرحلية التي كانت خاللها مشمولة في               )ج (
 من شملها في حساب الحصة المتراجعة       بدالًم،  حساب الحصة المتراجعة من األرباح لكل سه      

أو ( للسنة حتى تاريخـه      تقريرمن بداية فترة ال   ) إذا تم تحقيق الشروط   (من األرباح لكل سهم     
  ).          ية األسهم المشروطة، إذا كان في وقت الحقإتفاقمن تاريخ 
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المقترح لحساب السنة حتـى تاريخـه        لم يوافق أغلبية المجاوبين على مسودة العرض مع المنهج           ١١ إستنتاج
 ضد هذا المنهج هو أن الحساب       توكانت أبرز المناقشا  . للحصة المتراجعة من األرباح لكل سهم     

المقترح للحصة المتراجعة من األرباح لكل سهم يمكن أن ينتج عنه مبلغ للحصة المتراجعة مـن                
تي تعد التقارير بـشكل متكـرر،       األرباح لكل سهم للسنة حتى تاريخه مختلف بالنسبة للمنشآت ال         

على سبيل المثال،على أساس فصلي أو نصف سنوي، والمنشآت التي تعد التقارير بشكل سـنوي               
  . التي تكون أعمالها موسميةالمنشآت أن هذه المشكلة تتفاقم مع أيضاًوقد لوحظ . فقط

  
  

د التقارير المرحلية إلى اإلبـالغ       في تكرار إعدا   اتختالفاإل درس المجلس ما إذا يقبل بأن تؤدي         ١٢ إستنتاج
التقارير الماليـة   " ٣٤إال أن معيار المحاسبة الدولي      . عن مبالغ مختلفة لحصة السهم من األرباح      

) سنوي، أو نـصف سـنوي، أو فـصلي        (أن تكرار إعداد التقارير للمنشأة      " على   بنص" المرحلية
 ألغراض  تهدف، ينبغي إجراء القياسا   ولتحقيق ذلك ال  ". ينبغي أال يؤثر في قياس نتائجها السنوية      

  . على أساس السنة حتى تاريخهةإعداد التقارير المرحلي
 
 التقارير المرحلية لضمان التوافق بين كل       د ما إذا يمكنه تحديد تكرار إعدا      أيضاً ودرس المجلس    ١٣ إستنتاج 

ر المالية، أي تلك التي تندرج       للمعايير الدولية إلعداد التقاري    وفقاًالمنشآت التي تعد البيانات المالية      
ت إختـار  بمقتضى إصدار أدوات للتداول العام أو ألنها         ٣٣ الدولي   ةضمن نطاق معيار المحاسب   

أن هذا المعيار   " ينص على    ٣٤ الدولي   ةغير أن معيار المحاسب   . عرض حصة السهم من األرباح    
 المرحلية، أو مـدى تكـرار       ةال يحدد أي المنشآت التي ينبغي أن يطلب منها نشر التقارير المالي           

 من  ة التقارير المرحلي  إعدادويتم تحديد تكرار    ". نشرها، أو وقت نشرها بعد نهاية الفترة المرحلية       
قبل منظمي األوراق المالية، وأسواق البورصة، والحكومات، وهيئات المحاسبة، وتختلف حـسب            

 . اتختصاصاإل
  

ب الحصة المتراجعة من األرباح لكل سهم للسنة حتى تاريخه           بالرغم من أن المنهج المقترح لحسا      ١٤ إستنتاج
 أن هذا   إستنتج، إال أن المجلس     ١٢٨كان سيتوافق مع بيان معايير المحاسبة المالية األمريكي رقم          

 وأنه ال يستطيع تحديد تكـرار إعـداد التقـارير           ٣٤المنهج ال ينسجم مع معيار المحاسبة الدولي        
 من جزءاً ختالف هذا اإل  إعتبار على   األمريكي المالية   ةايير المحاسب وقد وافق مجلس مع   . ةالمرحلي

مشروع المقاربة المشترك قصير األجل مع مجلس معايير المحاسبة الدولية باإلضافة إلى المسألة             
  ".٩ إستنتاج"المشار إليها في الفقرة 

  

  التغييرات األخرى 
  

، وكانت  ٣٣ النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي         نشأت العديد من مسائل التنفيذ منذ إصدار       ١٥ إستنتاج
ة على ذلك، قرر    إستجابو.  هياكل وترتيبات رأس المال المعقدة     ىعادة ما تتعلق بتطبيق المعيار عل     

المجلس توفير إرشادات تطبيق إضافية في الملحق إلى جانب األمثلة التوضـيحية حـول بعـض           
. ٣٣اولها في النسخة السابقة من معيـار المحاسـبة الـدولي             التي لم يتم تن    تعقيداًالمسائل األكثر   

وتتضمن هذه المسائل آثار األسهم المشروطة القابلة لإلصدار واألسهم العادية المحتملة للـشركات     
التابعة أو المشاريع المشتركة أو الشركات الزميلة وأدوات حقوق الملكية المشاركة وخيارات البيع             

  .  والبيع المشتراةالمكتوبة وخيارات الشراء
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 المحتويات                                        
  األمثلة التوضيحية 

  

  األسهم الممتازة ذات المعدالت المتزايدة  ١المثال 

  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية    ٢المثال 

  إصدار أسهم المنحة    ٣المثال 

  الحقوقإصدار    ٤المثال 

  رات األسهم على الحصة المتراجعة من األرباح لكل سهمآثار خيا   ٥المثال 

  تحديد سعر الممارسة لخيارات أسهم الموظفين    أ٥المثال 

  السندات القابلة للتحويل    ٦المثال 

  األسهم المشروطة القابلة لإلصدار    ٧المثال 

 المنـشأة  تيـار إخ حـسب  نقـداً السندات القابلة للتحويل التي تتم تسويتها باألسـهم أو              ٨المثال 

  .المصدرة

تحديد الترتيب الذي ينبغي به شمل األدوات التـي         : حساب المتوسط المرجح لعدد األسهم       ٩المثال 

  يحتمل تراجع دخلها   

  حساب الحصة المتراجعة واألساسية من األرباح لكل سهم: أدوات الشركة التابعة   ١٠المثال 

  ألسهم العادية المكونة من الفئتين أدوات حقوق الملكية المشاركة وا   ١١المثال 

مثـال  (حساب الحصة المتراجعة واألساسية من األرباح لكل سهم وعرض بيان الـدخل               ١٢المثال 

  )           شامل
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   ١٦١٧   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  

  "حصة السهم من األرباح" ٣٢معيار المحاسبة الدولي 
  أمثلة توضيحية

  
  . منهجزءاًولكن ال يعتبر . ٣٣هذا المثال ملحق بالمعيار 

 
   األسهم الممتازة ذات المعدالت المتزايدة-١مثال ال

  
   ١٥ و١٢، الفقرتان ٣٣معيار المحاسبة الدولي : المرجع

  
 ةإسميبقيمة  ) أ( من الفئة    ستردادلإل للتحويل وغير قابلة     ةأسهم ممتازة متراكمة غير قابل    ) د(أصدرت المنشأة   

أرباح أسهم سنوية تراكمية بقيمة     ) أ(من الفئة   ويستحق لألسهم الممتازة    . ٢٠٠١ يناير ١ وحدة عملة في     ١٠٠
   وحدات عملة للسهم من بداية عام ٧
  

مـا  ) أ(وفى وقت اإلصدار، كان مردود أرباح األسهم حسب معدالت السوق على األسهم الممتازة من الفئـة     
 وحدة عملـة    ١٠٠ عائدات بما يقارب     إستالم) د(لذلك، كان من الممكن أن تتوقع المنشأة        . سنوياً% ٧نسبته  

 وحدات عملة لكل سهم كان ساري المفعـول         ٧لو أن معدل أرباح األسهم بقيمة       ) أ(لكل سهم ممتاز من الفئة      
  . في تاريخ اإلصدار

  
 وحدة عملة لكل    ٨١,٦٣بقيمة  ) أ( األسهم الممتازة من الفئة      إصداروفيما يتعلق بشروط دفع أرباح األسهم، تم        

ويمكن حساب سعر اإلصدار بأخذ القيمـة الحاليـة         . عملة للسهم الواحد   وحدة   ١٨,٣٧ بخصم قيمته    أيسهم،  
  . خالل فترة ثالث سنوات% ٧، مخصومة بنسبة ) وحدة عملة١٠٠(
  

 على األرباح المحتجـزة     األصلي خصم اإلصدار    إطفاءوألنه يتم تصنيف األسهم على أنها حقوق ملكية، يتم          
ولحساب .  كأرباح أسهم ممتازة ألغراض حصة السهم من األرباح         طريقة الفائدة الفعالة وتتم معاملته     إستخدامب

) أ(الحصة األساسية من األرباح لكل سهم، يتم خصم أرباح األسهم المفترضة التالية لكل سهم ممتاز من الفئة                  
  :  لتحديد الربح أو الخسارة المنسوبة ألصحاب األسهم العادية في الشركة األم

  
  

  السنة
  
  
  

سهم المبلغ المسجل لأل
    ةالفئالممتازة من 

  يناير ١

 )أ( أرباح األسهم
  المفترضة

 المبلغ المسجل لألسهم
  الممتازة من الفئة  )ب(

  ديسمبر ٣١

أرباح األسهم 
  المدفوعة

  وحدة عملة  وحدة عملة  وحدة عملة  وحدة عملة  
          
١x٨٧,٣٤  ٥,٧١  ٨١,٦٣  ٢٠  -  
٢x٩٣,٤٦  ٦,١٢  ٨٧,٣٤  ٢٠  

  
-  

٣x١٠٠,٠٠  ٦,٥٤  ٩٣,٤٦  ٢٠  
  

-  

  )٧,٠٠(  ١٠٧,٠٠  ٧,٠٠  ١٠٠,٠٠  بعد ذلك
  

   %.٧بنسبة )   أ(
 قبل دفع أرباح األسهم) ب(
  

                                               



  ٣٣معيار المحاسبة الدولي 
  أمثلة توضيحية

 

      حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  ١٦١٨

   المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية٢المثال 
  

  ٢١–١٩، الفقرات ٣٣معيار المحاسبة الدولي : المرجع
  
  األسهم المتداولة  أأسهم الخزينة  األسهم الصادرة    
  ١,٧٠٠  ٣٠٠  ٢,٠٠٠  الرصيد في بداية السنة   ٢٠×١ يناير ١
ديدة مقابل  جإصدار أسهم     ٢٠×١ مايو ٣١

  النقد
٢,٥٠٠  -  ٨٠٠  

شراء أسهم خزينة مقابل      ٢٠×١ ديسمبر ١
  النقد 

-   ٢٥٠  
  

٢,٢٥٠  
  

          
  الرصيد في نهاية السنة       ٢٠×١ ديسمبر ٣١

  
٢,٨٠٠  
  

٥٥٠  
  

٢,٢٥٠  
  

  
  -: حساب المتوسط المرجح

  
)١,٧٠٠ x ٥/١٢) + (٢,٥٠٠x  ٦/١٢) + (٢,٢٥٠ x أو سهم  ٢,١٤٦) = ١/١٢  
  
)١,٧٠٠x  ٨٠٠) + (١٢/١٢ x ٢٥٠ (-)  ٧/١٢ x سهم٢,١٤٦) = ١/١٢   

                  
  

                                                
 بها من قبل المنشأة المصدرة نفسها أو شركاتها حتفاظة تم إعادة شرائها واإلسهم الخزينة هي عبارة عن أدوات حقوق ملكيأ 

  . التابعة



  ٣٣معيار المحاسبة الدولي 
  أمثلة توضيحية
 

   ١٦١٩   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  

   إصدار أسهم المنح  ٣المثال 
  

  ٢٨و ) أ(٢٧ و ٢٦، الفقرات ٣٣معيار المحاسبة الدولي : المرجع
 
  

الربح المنسوب إلى أصحاب األسهم العادية في الشركة األم لعـام           
٢٠×٠               

  ةدة عمل وح١٨٠

الربح المنسوب إلى أصحاب األسهم العادية في الشركة األم لعـام           
٢٠×١               

   وحدة عملة٦٠٠

                    ٢٠×١ سبتمبر ٣٠األسهم العادية المتداولة حتى 
  

    سهم٢٠٠

دي  سهم عادي لكـل سـهم عـا        ٢  ٢٠×١ أكتوبر ١إصدار األسهم المنحة 
    سبتمبر ٣٠متداول في 

٤٠٠ = ٢ × ١,٢٠٠×٢٠  
  

 وحـدة   ١,٠٠ =  وحدة عملـة   ٦٠٠  ٢٠×١الحصة األساسية من األرباح لكل سهم 
  )٤٠٠+٢٠٠(عملة 

  

 وحـدة   ٠,٣٠ =  وحدة عملة  ١٨٠  ٢٠×٠الحصة األساسية من األرباح لكل سهم 
  )٤٠٠+٢٠٠(عملة     

                                                                                                  
  .، أول فترة يتم عرضها٠x٢٠ إصدار أسهم المنح كان بدون مقابل، ُيعامل كما لو أنه حدث قبل بداية وألن

                                    
     



  ٣٣معيار المحاسبة الدولي 
  أمثلة توضيحية

 

      حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  ١٦٢٠

   إصدار الحقوق –٤المثال 
  

   ٢و أ) ب(٢٧ و ٢٦ ، الفقرات٣٣معيار المحاسبة الدولي : المرجع
  

  ٠x١  ٢٠x٢  ٢٠x٢٠  

الربح المنسوب إلى أصحاب األسهم العاديـة       
  األمفي الشركة 

  )وحدة عملة( ١٠٠,١
  

  )وحدة عملة( ٥٠٠,١
  

  )وحدة عملة( ٨٠٠,١
  

   سهم٥٠٠  األسهم المتداولة قبل إصدار الحقوق
 أســهم متداولــة  ٥ســهم واحــد جديــد لكــل       إصدار الحقوق

  ) سهم جديد١٠٠مجموع  (
   وحدات عملة٥,٠٠: سعر الممارسة

  ١x٢٠ يناير ١: تاريخ إصدار الحقوق
  ١x٢٠ مارس ١: آخر تاريخ لممارسة الحق

  

سعر السوق للسهم العادي الواحد  مباشرة قبل الممارسة 
  ١x٢٠ مارس ١: في
  

  

   وحدة عملة١١,٠٠

   ديسمبر ٣١                                           تقريرتاريخ ال
                                                                              

  حساب قيمة الحقوق النظرية السابقة لكل سهم 
  

   المجموع الكلى المستلم من ممارسة الحقوق+القيمة العادلة لجميع األسهم المتداولة قبل ممارسة الحقوق 
_________________________________________________________________  

  عدد األسهم الصادرة في الممارسة+ عدد األسهم المتداولة قبل الممارسة 
  

  ) سهم١٠٠ x وحدة عملة ٥) + ( سهم٥٠٠ x وحدة عملة  ١١,٠٠(
   سهم١٠٠+  سهم  ٥٠٠

  
   وحدات عملة١٠,٠٠= حقوق النظرية السابقة لكل سهم قيمة ال

  
  حساب عامل التعديل   

  
   ١,١٠=  وحدة عملة  ١١,٠٠=      القيمة العادلة لكل سهم قبل ممارسة الحقوق 
          وحدة عملة                                                    ١٠,٠٠         قيمة الحقوق السابقة النظرية لكل سهم     

          
  حساب الحصة األساسية من األرباح لكل سهم 

    ٠x١  ٢٠x٢  ٢٠x٢٠  
الحصة األساسية من األرباح    

 كما تم   ٠x٢٠لكل سهم للعام    
  اإلبالغ عنها أصال 

ــدة ١,١٠٠  وحــ
  م سه٥٠٠/

  

   وحدة٢,٢٠
  عملة

    

الحصة األساسية من األرباح    
 التي تم   ٠x٢٠لكل سهم للعام    

ــو  ــها لحق ــادة عرض  قإع
  اإلصدار

 وحدة عملة ١,١٠٠
 x سهم ٥٠٠/ (

١,١(  

       وحدة عملة٢,٠٠

الحصة األساسية من األرباح    
   بمـا     ١x٢٠لكل سهم للعام    

  في ذلك آثار إصدار الحقوق

 وحدة عملة  ١,٥٠٠
)٥٠٠x  ١,١ x 
٦٠٠) + ( ٢/١٢ 

x ١٠/١٢(  

     وحدة عملة٢,٥٤  

الحصة األساسية من األرباح    
     ٢x٢٠لكل سهم للعام 

 وحدة عملة ١,٨٠٠
   سهم٦٠٠/

   وحدات عملة٣    
  

  
  



  ٣٣معيار المحاسبة الدولي 
  أمثلة توضيحية
 

   ١٦٢١   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  

   األرباح لكل سهم ن آثار خيارات األسهم على الحصة المتراجعة م٥المثال 
  
  ٤٧–٤٥، الفقرات ٣٣معيار المحاسبة الدولي : المرجع
  
   وحدة عملة١,٢٠٠,٠٠٠  ٢٠×١بح المنسوب إلى أصحاب األسهم العادية في الشركة األم للعام الر

   سهم٥٠٠,٠٠٠    ٢٠×١المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المتداولة خالل العام 

   وحدة عملة٢٠,٠٠    ٢٠×١متوسط سعر السوق لسهم عادي واحد خالل العام 

   سهم١٠٠,٠٠٠     ٢٠×١وجب الخيار خالل العام المتوسط المرجح لعدد األسهم بم

   وحدة عملة١٥,٠٠     ٢٠×١سعر الممارسة لألسهم بموجب الخيار خالل العام 

  
  حساب حصة السهم من األرباح 

  
  لكل سهم  األسهم  األرباح  

الربح المنسوب إلى أصحاب األسهم العاديـة فـي      
    ٢٠×١الشركة األم للعام 

١,٢٠٠,٠٠٠ 
  وحدة عملة

    

المتوسط المرجح لألسهم العادية المتداولة خـالل       
    ٢٠×١العام 

  ٥٠٠,٠٠٠    

 وحدة ٢,٤٠      الحصة األساسية من األرباح لكل سهم 
  عملة

    ١٠٠,٠٠٠    المتوسط المرجح لعدد األسهم بموجب الخيار 
المتوسط المرجح لعدد األسهم التي كان من الممكن        

 ×  ١٠٠,٠٠٠: (إصدارها بمتوسط سعر الـسوق    
    وحدة عملة٢٠,٠٠) / وحدة عملة١٥,٠٠

 

 

  )أ(

 
 

)٧٥,٠٠٠(   

  

 ١,٢٠٠,٠٠٠  الحصة المتراجعة من األرباح لكل سهم
  وحدة عملة

 وحدة ٢,٢٩  ٥٢٥,٠٠٠
  عملة

  
  

  أنه قد تم إصدارها بدون مقابلإعتبرالتي ) ٢٥٠٠٠( فقط بمقدار عدد األسهم إرتفعلم تزداد األرباح ألن مجموع عدد األسهم ) أ(
  ).من المعيار) ب(٤٦ الفقرة أنظر(



  ٣٣معيار المحاسبة الدولي 
  أمثلة توضيحية

 

      حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  ١٦٢٢

  تحديد سعر الممارسة لخيارات أسهم الموظفين )  أ(٥المثال 
  

  ١,٠٠٠ المتوسط المرجح لعدد خيارات األسهم غير المستحقة لكل موظف 

مبلغ المتوسط المرجح لكل موظف ينبغي اإلعتراف به خالل ما تبقى من فتـرة              

 تقديمها كمقابل لخيارات األسهم، المحددة      اإلستحقاق لخدمات الموظفين التي سيتم    

  .   "الدفع على أساس األسهم" ٢ ة إلعداد التقارير المالي الدولي للمعياروفقاً

   عملة وحدة١,٢٠٠

   وحدة عملة١٥  سعر الممارسة النقدي لخيارات األسهم غير المستحقة

  

  حساب سعر الممارسة المعدل 
  

   وحدة عملة١,٢٠٠  قديمها فيما بعد لكل موظف القيمة العادلة للخدمات التي سيتم ت

   وحدة عملة١,٢٠  ) ١,٢٠٠/١,٠٠٠(القيمة العادلة للخدمات التي سيتم تقديمها فيما بعد لكل خيار 

 وحـدة   ١,٢٠+  وحدة عملـة     ١٥,٠٠(مجموع سعر الممارسة لخيارات األسهم      

  )عملة

   وحدة عملة١٦,٢٠

   
  
  



  ٣٣معيار المحاسبة الدولي 
  أمثلة توضيحية
 

   ١٦٢٣   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  

  *ل السندات القابلة للتحوي–٦المثال 
  
   ٤٩و ٣٦، ٣٤، ٣٣، الفقرات ٣٣معيار المحاسبة الدولي : المرجع
  

   وحدة عملة ١,٠٠٤  الربح المنسوب إلى أصحاب األسهم العادية في الشركة األم 

   ١,٠٠٠  األسهم العادية المتداولة 

   وحدة عملة ١,٠٠  الحصة األساسية من األرباح لكل سهم 

  ١٠٠  السندات القابلة للتحويل

     أسهم عادية ٣ سندات إلى ١٠حويل كل مجموعة مكونة من يتم ت

   وحدات عملة ١٠   للسندات القابلة للتحويل لتزاممصروف الفائدة للسنة الحالية المتعلقة بعنصر اإل

  وحدات عملة    ٤  الضريبة الحالية والمؤجلة المتعلقة بمصروف الفائدة ذلك

  

 معيـار   أنظـر  (لتزام الناتج من اإلعتراف األولي لعنصر اإل      يتضمن مصروف الفائدة إطفاء الخصم    : مالحظة
  ").العرض: األدوات المالية " ٣٢المحاسبة الدولي 

  

الربح المعدل المنسوب إلى أصحاب األسهم العادية في الشركة         

  األم

ــدة ١,٠٠٤ ــدات ١٠+  وح  ٤ – وح

    وحدة عملة ١,٠١٠= وحدات 

   ٣٠  دات   عدد األسهم العادية الناتجة عن تحويل السن

عدد األسهم العادية المستعملة لحساب الحصة المتراجعـة مـن          

  األرباح لكل سهم 

١,٠٣٠ = ٣٠ + ١,٠٠٠  

 ٠,٩٨ = ١,٠٣٠/ وحدة عملة    ١,٠١٠  الحصة المتراجعة من األرباح لكل سهم

  وحدة عملة

  
  

                                        

                                                 
نيف الفائدة وأرباح األسهم  ال يوضح هذا المثال تصنيف مكونات األدوات المالية القابلة للتحويل كالتزامات وحقوق ملكية أو تص *

   .٣٢ذات العالقة على أنها مصاريف وحقوق ملكية كما يقتضي معيار المحاسبة الدولي 
  

sfleifil



  ٣٣معيار المحاسبة الدولي 
  أمثلة توضيحية

 

      حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  ١٦٢٤

  إلصدار  األسهم المشروطة القابلة ل٧المثال 
       
   ٥٢ و٤٣–٤١ ،٣٧، ٣٦، ٢٤، ١٩، الفقرات ٣٣ المحاسبة الدولي معيار: المرجع

  
لم يكن هناك أي تداول للخيارات أو        ( ١,٠٠٠,٠٠٠     ٢٠×١األسهم العادية المتداولة خالل العام 

  ) الفترةالضمانات أو األدوات القابلة للتحويل خالل 

  
  
 األعمال على إصدار أسهم عاديـة إضـافية علـى  أسـاس              ندماج حديثة إل  ية معينة متعلقة بعملية   إتفاقتنص  

  : الشروط التالية
  

 لكل موقع تجزئة جديد تم      إضافي سهم عادى    ٥,٠٠٠  
     ٢٠×١ه خالل العام إفتتاح

 وحـدة   ١,٠٠٠ لكل قيمة    إضافي سهم عادى    ١,٠٠٠  
 وحـدة  ٢,٠٠٠,٠٠٠عملة من الربح الموحد بزيـادة       

     ١x٢٠ ديسمبر ٣١ في ةعملة للسنة المنتهي
  

     ٢٠×١ مايو ١موقع واحد في   :ها خالل السنةإفتتاحمواقع التجزئة التي تم 
     ٢٠×١ سبتمبر ١موقع واحد في   

األرباح الموحدة للسنة حتى تاريخه المنـسوبة إلـى         
  أصحاب األسهم العادية في الشركة األم

   ٢٠×١ مارس ٣١ وحدة عملة كما في ١,١٠٠,٠٠٠

     ٢٠×١ يونيو وحدة عملة كما في ٢,٣٠٠,٠٠٠  
  ٢٠×١ سبتمبر ٣٠ وحدة عملة كما في      ١,٩٠٠,٠٠٠  

 وحدة عملة خسارة من عمليـة       ٤٥٠,٠٠٠وتتضمن  (
  )متوقفة معينة

  ٢٠×١ ديسمبر ٣١ وحدة عملة كما في ٢,٩٠٠,٠٠٠  

 
                  

  
         

                                                 



  ٣٣معيار المحاسبة الدولي 
  أمثلة توضيحية
 

   ١٦٢٥   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  

  الحصة األساسية من األرباح لكل سهم 
 
  سنة كاملة  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  األولالربع   

) وحدة عملـة  (البسط  

  المقام  

٢,٩٠٠,٠٠٠  ١,٠٠٠,٠٠٠  )٤٠٠,٠٠٠(  ١,٢٠٠,٠٠٠  ١,١٠٠,٠٠٠  

  ١,٠٠٠,٠٠٠  ١,٠٠٠,٠٠٠  ١,٠٠٠,٠٠٠  ١,٠٠٠,٠٠٠  ١,٠٠٠,٠٠٠األسهم العادية المتداولة  

بنود طارئـة لموقـع     

   التجزئة

  ج ٥,٠٠٠  ١٠,٠٠٠  ب ٦,٦٦٧    أ ٣,٣٣٣  --

   دبنود طارئة لألرباح

    

--  --  --  --  --  

  ١,٠٠٥,٠٠٠  ١,٠١٠,٠٠٠  ١,٠٠٦,٦٦٧  ١,٠٠٣,٣٣٣  ١,٠٠٠,٠٠٠  مجموع األسهم 

الحصة األساسية مـن    

األربــاح لكــل ســهم 

  )وحدة عملة(

٢,٨٩  ٠,٩٩  )٠,٤٠(  ١,٢٠  ١,١٠  

  
     
  ٢/٣ x سهم  ٥,٠٠٠أ  

  )١/٣ x سهم ٥,٠٠٠+ ( سهم ٥,٠٠٠ ب

  )٤/١٢ x سهم ٥,٠٠٠) + (٨/١٢ x سهم ٥,٠٠٠ (ج

ال يكون للبنود الطارئة لألرباح أي أثر على الحصة األساسية من األرباح لكل سهم ألنه من غير المؤكد أنه يتم تلبية الشرط حتى  د

األثر لحسابات الربع الرابع والسنة الكاملة ألنه من غير المؤكد أنه يتم تلبية الشرط حتى ويتم تجاهل . نهاية الفترة المشروطة

  .آخر يوم من الفترة
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  الحصة المتراجعة من األرباح لكل سهم 
  
  سنة كاملة  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  األولالربع   

  
وحــدة (البــسط 

  )عملة
  المقام

٢,٩٠٠,٠٠٠  ١,٠٠٠,٠٠٠  )٤٠٠,٠٠٠(  ١,٢٠٠,٠٠٠  ١,١٠٠,٠٠٠  

األسهم العاديـة   
  المتداولة 

١,٠٠٠,٠٠٠  ١,٠٠٠,٠٠٠  ١,٠٠٠,٠٠٠  ١,٠٠٠,٠٠٠  ١,٠٠٠,٠٠٠  

ــة  ــود طارئ بن
  لموقع التجزئة

--  ١٠,٠٠٠  ١٠,٠٠٠  ١٠,٠٠٠  ٥,٠٠٠  

ــة  ــود طارئ بن
  لألرباح

    

   ب ٣٠٠,٠٠٠   أ --
  

  هـ ٩٠٠,٠٠٠   د٩٠٠,٠٠٠   ج --

  ١,٠٠٠,٠٠٠  مجموع األسهم 
  

١,٣٠٥,٠٠٠  
  

١,٠١٠,٠٠٠  
  

١,٩١٠,٠٠٠  
  

١,٩١٠,٠٠٠  
  

الحصة األساسية  
من األرباح لكل   

ــهم  ــدة (س وح
  )عملة

١,١٠  
  

٠,٩٢  
  

  و  )٠,٤٠(
  

٠,٥٢  
  

١,٥٢  
  

  
وال يسمح . ١x٢٠ مارس ٣١ وحدة عملة في ٢,٠٠٠,٠٠٠أرباح للسنة حتى تاريخه تزيد عما قيمته " أ"ليس لدى الشركة  ) أ(  

  .  المستقبلية وشمل األسهم الطارئة ذات العالقةمستويات األرباحالمعيار بتقدير 

   سهم ٣٠٠,٠٠٠=  سهم ١,٠٠٠ x] ١,٠٠٠) /  وحدة عملة٢,٠٠٠,٠٠٠ – وحدة عملة ٢,٣٠٠,٠٠٠[( ) ب(

  .  وحدة عملة٢,٠٠٠,٠٠٠خه أقل من تكون أرباح السنة حتى تاري)   ج(

   سهم٩٠٠,٠٠٠=  سهم ١,٠٠٠ x] ١,٠٠٠) / لة وحدة عم٢,٠٠٠,٠٠٠ – وحدة عملة ٢,٩٠٠,٠٠٠[()  د(

ويكون الرقم  . وألن الخسارة خالل الربع الثالث تُنسب إلى الخسارة من العملية المتوقفة، ال تنطبق أحكام زيادة دخل األسهم                )   هـ (

وتبعا ). لشركة األم أي الربح أو الخسارة من العمليات المستمرة التي تُنسب إلى أصحاب حقوق الملكية في ا              (المسيطر إيجابي   

  . لذلك، ُيشمل أثر األسهم العادية المحتملة في حساب الحصة المتراجعة من األرباح لكل سهم

  



  ٣٣معيار المحاسبة الدولي 
  أمثلة توضيحية
 

   ١٦٢٧   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  

 إختيار حسب   نقداً السندات القابلة للتحويل التي يتم تسديدها باألسهم أو          ٨المثال  
  المنشأة المصدرة

  
   ٥٩ و٥٨ و٣٦ و٣٣–٣١، الفقرات ٣٣معيار المحاسبة الدولي : المرجع

  

 سـنوات، ويـتم     ٣وتكون مـدة الـسندات      . األولى سند قابل للتحويل في بداية السنة        ٢,٠٠٠تصدر المنشأة   
 ٢,٠٠٠,٠٠٠وحدة عملة للسند الواحد، مما ينتج عنه مجموع عائدات بقيمة            ١,٠٠٠ ةسمياإلإصدارها بالقيمة   

ويـتم  %. ٦ بنـسبة    إسـمي  فائدة سنوي     بدفعات متأخرة السداد بسعر    سنوياًويستحق دفع الفائدة    . وحدة عملة 
وللمنشاة الخيار في تـسديد المبلـغ   . عادى سهم ٢٥٠تحويل كل سند في أي وقت لغاية تاريخ اإلستحقاق إلى       

  . نقداًالرئيسي للسندات القابلة للتحويل على شكل أسهم عادية أو 
  

لمشابهة بدون خيار التحويل تبلغ نسبته      وعندما يتم إصدار السندات، فإن سعر الفائدة السائد في السوق للديون ا           
ويتم تجاهـل ضـريبة     .  وحدات عملة  ٣ الواحد   العادي للسهم   قوفي تاريخ اإلصدار، يكون سعر السو     %. ٩

  . الدخل
  

الربح المنسوب إلى أصحاب األسهم العادية في الـشركة األم للـسنة            
  األولى  

   وحدة عملة ١,٠٠٠,٠٠٠

  ١,٢٠٠,٠٠٠  السهم العادية المتداولة
   ٢,٠٠٠  السندات القابلة للتحويل المتداولة 
  : تخصيص عائدات إصدار السندات

  اتلتزامعنصر اإل
  عنصر حقوق الملكية  

  
  أ  وحدة عملة ١,٨٤٨,١٢٢

   وحدة عملة٨٧٨,١٥١
   وحدة عملة ٠٠٠,٠٠٠,٢  
  

". العـرض : دوات المالية األ " ٣٢ لمعيار المحاسبة الدولي     وفقاً وحقوق الملكية    تالتزاميتم تحديد عنصري اإل   
إن المبلـغ   . ات وحقوق الملكية  لتزامويتم اإلعتراف بهذه المبالغ على أنها المبالغ المسجلة األولية لعنصري اإل          

المخصص لعنصر حقوق الملكية ذو خيار التحويل للمنشأة المصدرة عبارة عن إضافة لحقوق الملكية وال يتم                
  . تعديله

  
  -: لكل سهم في السنة األولىالحصة األساسية من األرباح

  
   وحدة عملة للسهم العادي٠,٨٣  =   وحدة عملة٠٠٠,٠٠٠,١
 ١,٢٠٠,٠٠٠   

                         
  -:الحصة المتراجعة من األرباح لكل سهم في السنة األولى

  
ب أثر تراجع   لذلك يتم حسا  . يفترض أن المنشأة المصدرة ستقوم بتسوية العقد من خالل إصدار األسهم العادية           

  .  من المعيار٥٩ للفقرة وفقاًدخل األسهم 
  

   وحدة عملة للسهم العادي٠,٦٩ =   أ وحدة عملة٣٣١,١٦٦+  وحدة عملة ٠٠٠,٠٠٠,١
  ب  ٥٠٠,٠٠٠ + ١,٢٠٠,٠٠٠         

  
 .ر الوقت مروإلتزاممن  %)X٩  وحدة عملة١,٨٤٨,١٢٢( وحدة عملة١٦٦,٣٣١يتم تعديل الربح لزيادة قيمتها لزيادة    أ

  . سند قابل للتحويل ٢,٠٠٠ x سهم عادى ٢٥٠=  سهم عادى ٥٠٠,٠٠٠ب 

  

                                                 
 وحدة عملة مستحقة الدفع في نهاية مدة ٢,٠٠٠,٠٠٠ -%٩والفائدة المخصومة بنسبة  هذا يمثل القيمة الحالية للمبلغ الرئيسي  أ 

   وحدة عملة مستحقة١٢٠,٠٠٠ثالث سنوات، 
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تحديد الترتيب الذي ينبغـي بـه   :  حساب المتوسط المرجح لعدد األسهم     ٩المثال  
   *شمل األدوات التي يحتمل تراجع دخلها

  
   ٤٤، الفقرة ٣٣معيار المحاسبة الدولي : المرجع الرئيسي

  
   ٥٠ و٤٩، ٤٧-٤١ ،٣٦، ٣٣-٣١ ،١٩ ،١٢ ،١٠، الفقرات ٣٣ المحاسبة الدولي معيار: المرجع الثانوي

  
  وحدة عملة   اإليرادات 

  

   ١٦,٤٠٠,٠٠٠  األرباح من العمليات المستمرة المنسوبة إلى الشركة األم 
  

  ) ٠٠٠,٤٠٠,٦(   منها أرباح األسهم على األسهم الممتازة مطروحاً
األرباح من العمليات المستمرة المنسوبة إلى أصحاب األسهم العاديـة          

  في الشركة األم
١٠,٠٠٠,٠٠٠   

  ) ٠٠٠,٠٠,٠٤(  الخسارة من العمليات المتوقفة المنسوبة إلى الشركة األم 
   ٠٠٠,٠٠٠,٦  األرباح المنسوبة إلى أصحاب األسهم العادية في الشركة األم

   ٢,٠٠٠,٠٠٠  األسهم العادية المتداولة 
   وحدة عملة ٧٥,٠٠  متوسط سعر السوق لسهم عادى واحد خالل السنة 

  األسهم العادية المحتملة 
  الخيارات

  
 ٦٠ بسعر ممارسة قيمته     ١٠٠,٠٠٠
  وحدة عملة 

 ١٠٠ ةإسمي سهم بقيمة    ٨٠٠,٠٠٠  األسهم الممتازة القابلة للتحويل 
وحدة عملة تستحق أربـاح أسـهم       

ت عملـة    وحـدا  ٨متراكمة بقيمة   
ويتم تحويل كل سهم ممتـاز      . للسهم
  .  من األسهم العاديةإثنينإلى 

ــغ   % ٥سندات قابلة للتحويل بنسبة  ــمياإلالمبل  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ س
يتم تحويل كـل سـند      . وحدة عملة 

 ٢٠ وحدة عملة إلـى      ١,٠٠٠بقيمة  
وليس هنـاك إطفـاء     . سهم عادى 

للعالوة أو الخصم يؤثر في تحديـد       
  .  مصروف الفائدة

  % ٤٠   معدل الضريبة
   
  

                                                 
لتزامات وحقوق ملكية أو تصنيف الفائدة وأرباح األسهم إ ال يوضح هذا المثال تصنيف مكونات األدوات المالية القابلة للتحويل ك*

  . ٣٢ذات العالقة كمصاريف وحقوق ملكية كما يقتضي معيار المحاسبة الدولي 
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  الزيادة في األرباح المنسوبة ألصحاب األسهم العادية عند تحويل األسهم العادية المحتملة 
  

  الزيادة في األرباح    
  )وحدة عملة(

الزيادة في عدد 
  األسهم العادية

األرباح المتزايدة 
  لكل سهم

  )وحدة عملة(
  الخيارات

   
   األرباحالزيادة في 

    
  
  صفر

    

سهم المتزايـدة   األ
ــدون  ــصادرة ب ال

  مقابل 

١٠٠,٠٠٠ x) ٧٥ 
 ٦٠ –وحــدة عملــة 

   وحدة ٧٥) / وحدة

  صفر  ٢٠,٠٠٠  

األسهم الممتـازة   
   القابلة للتحويل

  
  الزيادة في الربح 

  
  

  
  
  

ــدة ٨٠٠,٠٠٠  وحـ
 x ١٠٠ xعملـــة  

٠,٠٨   

  
  
  

٦,٤٠٠,٠٠٠  

    

  ٤,٠٠  ١,٦٠٠,٠٠٠      ٨٠٠,٠٠٠ ٢x  األسهم المتزايدة
ــسندات ال ــة ال قابل

  %٥للتحويل بنسبة 
  

  الزيادة في الربح 

  
  
  

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 
 ٠,٠٥ xوحدة عملة   

x) ٠,٤٠ -١(  

  
  
  

٣,٠٠٠,٠٠٠  

    

  ١,٥٠  ٢,٠٠٠,٠٠٠     x٢٠ ١٠٠,٠٠٠  األسهم المتزايدة
  
  -: الذي ينبغي فيه شمل األدوات المالية التي يحتمل تراجع دخلهاالترتيب

  الخيارات ١

  %  ٥ السندات القابلة للتحويل بنسبة ٢

 األسهم الممتازة القابلة للتحويل ٣

  
  حساب الحصة المرتجعة من األرباح لكل سهم 

  
األرباح من العمليات المستمرة   

المنسوبة إلى أصحاب األسهم 
  العادية في الشركة األم

  )الرقم الرقابي(

  لكل سهم  األسهم العادية  
  
  

  

    وحدة عملة      وحدة عملة  
    ٥,٠٠  ٢,٠٠٠,٠٠٠    ١٠,٠٠٠,٠٠٠  كما هو مبلغ عنه

      ٢٠,٠٠٠    -  الخيارات 

ذو دخل أسهم   ٤,٩٥  ٢,٠٢٠,٠٠٠    ١٠,٠٠٠,٠٠٠  
  متراجع

سندات قابلة للتحويـل    
  %٥بنسبة 

٣٠,٠٠٠,٠٠٠  
  

  ٢,٠٠٠,٠٠٠      

ذو دخل أسهم   ٣,٢٣  ٤,٠٢٠,٠٠٠    ١٣,٠٠٠,٠٠٠  
  متراجع

األسهم الممتازة القابلة   
  للتحويل 

١,٦٠٠,٠٠٠    ٦,٤٠٠,٠٠٠      

ذو دخل أسهم   ٣,٤٥  ٥,٦٢٠,٠٠٠    ١٩,٤٠٠,٠٠٠  
  مرتفع
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 األسهم الممتازة القابلة للتحويل     عتباربسبب ازدياد الحصة المتراجعة من األرباح لكل سهم عند األخذ بعين اإل           

، يكون من المحتمل تراجع دخل األسهم الممتازة القابلة للتحويل         ) وحدة عملة  ٣,٤٥ وحدة عملة إلى     ٣,٢٣من  (

وعليه، تكون الحصة المتراجعة من األرباح      . ي حساب الحصة المتراجعة من األرباح لكل سهم       ويتم تجاهلها ف  

  -: وحدة عملة٣,٢٣لكل سهم فيما يخص الربح من العمليات المستمرة هي 

  
الحصة األساسية من األرباح  لكل   

  سهم 
  )وحدة عملة(

الحصة المتراجعة من األرباح لكل 
  سهم

  )وحدة عملة (
  

 العمليـات المـستمرة     األرباح من 
المنسوبة إلى أصـحاب األسـهم      

  العادية في الشركة األم

٣,٢٣  ٥,٠٠  
  

الخسارة من العمليـات المتوقفـة      
المنسوبة إلى أصـحاب األسـهم      

  العادية في الشركة األم

  ب )٠,٩٩(  أ )٢,٠٠(

األرباح المنسوبة إلـى أصـحاب      
  األسهم العادية في الشركة األم  

  د ٢,٢٤  ج ٣,٠٠

  
  ) وحدة عملة٢,٠٠ = (٢,٠٠٠,٠٠٠) /   وحدة عملة٤,٠٠٠,٠٠٠ (أ

  )  وحدة عملة٠,٩٩ = (٤,٠٢٠,٠٠٠) /  وحدة عملة٤,٠٠٠,٠٠٠ (ب

   وحدة عملة٣,٠٠ = ٢,٠٠٠,٠٠٠/  وحدة عملة ٦,٠٠٠,٠٠٠ج

   وحدة عملة٢,٢٤= ٤,٠٢٠,٠٠٠)/  وحدة عملة٣,٠٠٠,٠٠٠+  وحدة عملة ٦,٠٠٠,٠٠٠  (د
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حساب الحـصة المتراجعـة واألساسـية مـن         : التابعة أدوات الشركة    ١٠المثال
  * األرباح لكل سهم

  
   ١٢ وأ١١ وأ٤٠، الفقرات ٣٣معيار المحاسبة الدولي : المرجع

  
    :الشركة األم

األرباح المنسوبة ألصحاب األسهم العادية في الشركة       
  األم  

 أية أربـاح للـشركة      إستثناءب(وحدة عملة   ١٢,٠٠٠
  )  دفوعة من قبلهاالتابعة أو أرباح أسهم م

   ١٠,٠٠٠  األسهم العادية المتداولة 
   سهم عادى ٨٠٠   األمأدوات الشركة التابعة المملوكة من قبل الشركة 

 ضمانة قابلة للممارسة لشراء األسـهم العاديـة         ٣٠
  للشركة التابعة 

   سهم ممتاز قابل للتحويل٣٠٠
  

    :الشركة التابعة
   وحدة عملة ٥,٤٠٠  الربح 
   ١,٠٠٠  م العادية المتداولة األسه

، قابلة للممارسة لشراء أسهم عاديـة للـشركة         ١٥٠  الضمانات 
  التابعة 

   وحدات عملة ١٠  سعر الممارسة 
   وحدة عملة ٢٠  متوسط سعر السوق للسهم العادي الواحد 

  ، كل واحد منها قابل للتحويل إلى سهم عادي٤٠٠  األسهم الممتازة القابلة للتحويل 
  وحدة عملة واحدة لكل سهم   اح األسهم على األسهم الممتازة أرب
  

تم إغفال ضريبة الدخل ألغراض     .  بين الشركات ضرورية إال ألرباح األسهم      تالمحذوفالم تكن التعديالت أو     
  .هذا التوضيح

  
  

                                                 
كإلتزامات وحقوق ملكية أو تصنيف الفائدة واألرباح ذات  ال يوضح هذا المثال تصنيف مكونات األدوات المالية القابلة للتحويل  *

  .٣٢ يقتضي معيار المحاسبة الدولي العالقة كمصاريف وحقوق الملكية كما
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  حصة الشركة التابعة من أرباح كل سهم 
  

 عملة   وحدة ٥,٠٠الحصة األساسية من األرباح لكل سهم بقيمة        
   -:محسوبة كما يلي

  

  بلة  وحدة عم٤٠٠ –  أ  وحدة عملة٤٠٠,٥
  ج ١,٠٠٠                     

 وحـدة   ٣,٦٦الحصة المتراجعة من األرباح لكل سهم بقيمـة         
  -:عملة محسوبة كما يلي

  )د( وحدة عملة ٤٠٠,٥
  )و ٤٠٠+  هـ ٧٥ + ١,٠٠٠  (

  
  سهم العادية في الشركة األمأرباح الشركة التابعة المنسوبة إلى أصحاب األ  أ 

  .أرباح األسهم المدفوعة من قبل الشركة  التابعة على األسهم الممتازة القابلة للتحويل  ب 

  .األسهم العادية المتداولة لشركة التابعة  ج 

 أسهم  وحدة عملة كأرباح٤٠٠بزيادة قيمتها  ) وحدة عملة٥,٠٠٠(أرباح الشركة التابعة المنسوبة إلى أصحاب األسهم العادية   د 

  .ممتازة لغرض حساب الحصة المتراجعة من اإلرباح لكل سهم

  .١٥٠ x ]  وحدة عملة٢٠) / وحدة عملة١٠ - وحدة عملة ٢٠([: األسهم المتزايدة من الضمانات المسحوبة كما يلي  هـ

  :   لمحسوبة كما يلياألسهم العادية للشركة التابعة المفترض تداولها من تحويل األسهم الممتازة القابلة للتحويل، او  

  .  عامل التحويلx  سهم ممتاز قابل للتحويل٤٠٠      

   
  حصة السهم من األرباح الموحدة

  
الحصة األساسية من األرباح لكل     

 وحـدة عملـة     ١,٦٣سهم بقيمة   
  : محسوبة كما يلي

  ب وحدة عملة ٣٠٠,٤ +  أ  وحدة عملة٠٠٠,١٢
  ج ١٠,٠٠٠

الحصة المتراجعة من األرباح لكل     
 وحـدة عملـة     ١,٦١هم بقيمة   س

  :محسوبة كما يلي

  و ٠٩٨,١+هـ  وحدة عملة٥٥+  د ٩٢٨,٢+  وحدة عملة ٢٠٠٠,١ 
                                    ١٠,٠٠٠  

  

  .أرباح الشركة التابعة المنسوبة إلى أصحاب األسهم العادية في الشركة األم  )أ (
  

  : من األرباح الموحدة لكل سهم مسحوب كما يليةي الحصة األساسيجزء من أرباح الشرك التابعة التي ينبغي شملها ف  )ب (

  .) وحدة عملةx١,٠٠ ٣٠٠)+( وحدة عملةx٥,٠٠ ٨٠٠(  )ج (

  .األسهم العادية المتداولة لشركة التابعة  )د (

  :الحصة التناسبية للشركة األم في أرباح الشركة التابعة المنسوبة إلى األسهم العادية، محسوبة كما يلي  )ه (

      )١,٠٠٠ / ٨٠٠ (x) سهم ١,٠٠٠ x وحدة عملة لكل سهم٣,٦٦  (  

 x٣,٦٦ سهم متزايد ٧٥(x) ١٥٠ / ٣٠: (للشركة األم في أرباح الشركة التابعة المنسوبة إلى الضمانات، محسوبة كما يلي  )هـ(

  ).وحدة عملة لكل سهم

: لممتازة القابلة للتحويل، محسوبة كما يلـي      الحصة التناسبية للشركة األم في أرباح الشركة التابعة المنسوبة إلى األسهم ا           و        )و (

)٤٠٠ /٣٠٠ ( x) سهم من التحويل ٤٠٠ x وحدة عملة لكل سهم٣,٦٦ (.      
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  * أدوات حقوق الملكية المشاركة واألسهم العادية المكونة من فئتين١١المثال 
  

      ١٤ وأ١٣، الفقرتان أ٣٣معيار المحاسبة الدولي : المرجع
  

منسوبة إلى أصحاب األسهم العاديـة فـي        األرباح ال 
    األمالشركة 

   وحدة عملة ١٠٠,٠٠٠

   ١٠,٠٠٠  األسهم العادية المتداولة  
   ٦,٠٠٠  األسهم الممتازة غير القابلة للتحويل

أرباح األسهم السنوية غير المتراكمة علـى األسـهم         
قبل دفع أي أرباح أسـهم علـى األسـهم          ( الممتازة  
  )العادية

  ة عملة لكل سهم وحد ٥,٥٠

  

 وحدة عملة لكل سهم من األسهم العادية، تشارك األسهم الممتازة فـي أيـة               ٢,١٠بعد دفع أرباح أسهم بقيمة      
 ٢,١٠ وحدة عملة و     ٥,٥٠أي بعد دفع أرباح أسهم بقيمتي       ( مع األسهم العادية     ٨٠: ٢٠أرباح إضافية بنسبة    

زة واألسهم العادية، تشارك األسهم الممتازة في أية أرباح         وحدة عملة على التوالي لكل سهم من األسهم الممتا        
  ).من المبلغ المدفوع لألسهم العادية على أساس كل سهم¼ إضافية بمعدل 

  

  ) وحدة عملة لكل سهم٥,٥٠(  وحدة عملة ٣٣,٠٠٠  أرباح األسهم على األسهم الممتازة المدفوعة 
  )  وحدة عملة لكل سهم٢,١٠( وحدة عملة  ٢١,٠٠٠  أرباح األسهم على األسهم العادية المدفوعة  

  

   :يتم إحتساب الحصة األساسية من األرباح لكل سهم على النحو التالي
  

  وحدة عملة  وحدة عملة                

األرباح المنسوبة إلـى أصـحاب      
  األسهم العادية في الشركة األم  

  ١٠٠,٠٠٠  

 منهـا أربـاح األسـهم       مطروحاً
  المدفوعة 
             الممتازة 
  العادية 

  األرباح غير الموزعة 

  
  

٣٣,٠٠٠  
٠٠٠,٢١  

  
  

  
  
  
  
  

 )٠٠٠,٥٤(   
٠٠٠,٤٦  

   غير موجودة في النص اإلنجليزي:تخصيص األرباح غير الموزعة
  أ = تخصيص لكل سهم عادى 
   أ ١/٤= ب ،   ب = تخصيص لكل سهم ممتاز 
   وحدة عملة ٤٦,٠٠٠) = ٦,٠٠٠ × أ ×¼ ) + (١٠,٠٠٠ xأ (
  ) ١,٥٠٠ + ١٠,٠٠٠/ ( وحدة عملة ٤٦,٠٠٠= أ 
   وحدة عملة٤٠٠= أ 

   أ١/٤=ب 
   وحدة عملة ١٠٠= ب 

  
  األسهم العادية  األسهم الممتازة  

   وحدة عملة  ٢,١٠   وحدة عملة٥,٥٠  األرباح الموزعة
   وحدة عملة٤,٠٠   وحدة عملة١,٠٠  األرباح غير الموزعة 

  لة  وحدة عم٦,١٠   وحدة عملة٦,٥٠   المجموع

                                                 
 ال يوضح هذا المثال تصنيف مكونات األدوات المالية القابلة للتحويل كإلتزامات وحقوق ملكية أو تصنيف الفائدة وأرباح األسهم *

  .٣٢ وحقوق ملكية كما يقتضي معيار المحاسبة الدولي ذات العالقة كمصاريف
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الحصة األساسية والمتراجعة من األرباح لكل سـهم        وعرض   حساب   ١٢المثال  
  *)مثال شامل(
  

يوضح هذا المثال الحسابات الفصلية والسنوية للحصة األساسية والمتراجعة من األرباح لكل سهم في العـام                
١xأو الخسارة من العمليات    إن الرقم المسيطر هو الربح      . ، التي يكون لها هيكل رأسمالي معقد      "أ " للشركة ٢٠

   -:وفيما يلي الحقائق األخرى المفترضة. المستمرة المنسوبة إلى الشركة األم
  

 كمـا   ١x٢٠كان متوسط أسعار السوق لألسهم العادية للسنة التقويمية         : متوسط سعر السوق لألسهم العادية    
   -:يلي

  
   وحدة عملة ٤٩   الربع األول
   وحدة عملة٦٠   الربع الثاني

   وحدة عملة٦٧   ع الثالثالرب
   وحدة عملة٦٧   الربع الرابع

  
  .  وحدة عملة٦٥ هو ١x٢٠ سبتمبر ١ إلى يوليو ١ لألسهم العادية من قكان متوسط سعر السو

    
 مـارس  ١فـي   .  سـهم  ٥,٠٠٠,٠٠٠ هو   ١x٢٠كان عدد األسهم العادية المتداولة في بداية         :األسهم العادية 

١xى مقابل النقد سهم عاد٢٠٠,٠٠٠ تم إصدار ٢٠ .  
  

بمبلغ أصلي  % ٥، تم بيع سندات قابلة للتحويل بنسبة        ٠x٢٠في الربع األخير من سنة      : سندات قابلة للتحويل  
ويـستحق  ). ةإسميقيمة  ( وحدة عملة    ١,٠٠٠ سنة مقابل النقد بقيمة      ٢٠ وحدة عملة تستحق خالل      ١٢٠,٠٠٠

ويتم تحويل كل سـند بقيمـة       . مايو واليوم األول من     رنوفمبدفع الفائدة مرتين في السنة، في اليوم األول من          
 ١تم تحويل كامل اإلصدار في      . ٠x٢٠لم تحول أية سندات في عام       .  سهم عادي  ٤٠ وحدة عملة إلى     ١,٠٠٠
  .طلبت اإلصدار) أ( الن الشركة ١x٢٠ إبريل

  
 سهم ممتـاز قابـل      ٨٠٠,٠٠٠، تم إصدار    ٠x٢٠في الربع الثاني من عام      : األسهم الممتازة القابلة للتحويل   

وتبلغ أرباح األسهم الفصلية على كل سهم ممتاز قابل للتحويل          . للتحويل مقابل أصول في معاملة شراء معينة      
ويتم تحويل كـل    .  وحدة عملة، يستحق دفعها في نهاية الربع لألسهم المتداولة في ذلك التاريخ            ٠,٠٥ما قيمته   

 سهم ممتاز قابل للتحويل أسهمهم الممتازة إلى أسهم         ٦٠٠,٠٠٠وقد حَول أصحاب    . سهم إلى سهم عادي واحد    
  .  ١x٢٠ يونيو ١عادية في 

  
 سـنوات  ٥ وحدة عملة لكل سهم لمدة ٥٥ سهم عادي بقيمة   ٦٠٠,٠٠٠لشراء   تم إصدار ضمانات   :الضمانات

  .     ١x٢٠ سبتمبروتم ممارسة كافة الضمانات القائمة في األول من . ١x٢٠ يناير ١في 
  

 ١٠ وحدة عملة لكـل سـهم لمـدة          ٧٥ سهم عادى بقيمة     ١,٥٠٠,٠٠٠تم إصدار خيارات لشراء     : تالخيارا
 ألن سعر الممارسة للخيارات تجـاوز       ١x٢٠ولم يتم ممارسة أية خيارات خالل       . ١x٢٠ يوليو ١سنوات في   

  .سعر السوق لألسهم العادية
  

  .١x٢٠للسنة % ٤٠كانت ضريبة الدخل : معدل الضريبة
  

                                                 
لتزامات وحقوق ملكية أو تصنيف الفائدة وأرباح األسهم إ ال يوضح هذا المثال تصنيف مكونات األدوات المالية القابلة للتحويل ك *

  .٣٢ذات العالقة كمصاريف وحقوق ملكية كما يقتضي معيار المحاسبة الدولي 
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١x٢٠  

من العمليات المستمرة ) الخسارة(لربح ا

   أالمنسوبة إلى الشركة األم

   وحدة عملة

المنسوبة إلى الشركة ) الخسارة(الربح 

  األم

   وحدة عملة

  ٥,٠٠٠,٠٠٠  ٥,٠٠٠,٠٠٠  الربع األول

  ٦,٥٠٠,٠٠٠  ٦,٥٠٠,٠٠٠  الربع الثاني

  ب) ١,٠٠٠,٠٠٠(     ١,٠٠٠,٠٠٠  الربع الثالث

  )٧٠٠,٠٠٠(  )٧٠٠,٠٠٠(  الربع الرابع 

  ٠٠٠,٨٠٠,٩  ٠٠٠,٨٠٠,١١  سنة كاملة

  
  ).قبل التعديل للسندات الممتازة(هذا هو الرقم المسيطر    )أ(
  .من العمليات المتوقفة في الربع الثالث) صافى الضريبة( وحدة عملة ٢,٠٠٠,٠٠٠تكبدت الشركة خسارة بقيمة  )ب(

  
  ١x٢٠الربع األول من 

  
  وحدة عملة  رباح لكل سهمحساب الحصة األساسية من األ

الربح من العمليات المستمرة المنسوبة إلى الـشركة        

  األم 

٥,٠٠٠,٠٠٠  

  ) أ ( )٠٠٠,٤٠(  أرباح األسهم الممتازة:  منهامطروحاً

فـي   األرباح المنسوبة إلى أصحاب األسهم العاديـة      

    مألالشركة ا

٠٠٠,٩٦٠,٤  

                                             
  المتوسط المرجح لألسهم  جزء من الفترة  األسهم المتداولة  تاريخ ال

  ٣,٣٣٣,٣٣٣  ٢/٣  ٥,٠٠٠,٠٠٠   فبراير ٢٨ - يناير ١

إصدار األسهم العادية في    

  مارس ١

  

٠٠٠,٢٠٠  

    

  ٣٣٣,٧٣٣,١  ١/٣  ٥,٢٠٠,٠٠٠  مارس ٣١ -مارس ١

  ٦٦٦,٠٦٦,٥      المتوسط المرجح لألسهم

الحصة األساسـية مـن     

  سهم األرباح لكل 

   وحدة عملة٠,٩٨    

  
  

  ...يتبع
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  يتبع...

  حساب الحصة المتراجعة من األرباح لكل سهم 

  
الربح المنسوب ألصحاب األسهم العاديـة فـي        

  الشركة األم 
  

   وحدة عملة٤,٩٦٠,٠٠٠  

  تأثير الربح للتحويالت المفترضة : إضافة إلى
  

  أرباح األسهم الممتازة 
  

   %٥لتحويل بنسبة الفائدة على السندات القابلة ل

  
  

  )ب( وحدة عملة٤٠,٠٠٠
  

  )ج(  وحدة عملة٠٠٠,٩٠

  

   وحدة عملة٠٠٠,١٣٠    تأثير التحويالت المفترضة 
الربح المنسوب ألصحاب األسـهم العاديـة فـي         

  م بما في ذلك التحويالت المفترضة ألالشركة ا
  
  

   وحدة عملة٠٠٠,٠٩٠,٥

  ٥,٠٦٦,٦٦٦    المتوسط المرجح لألسهم 
األسهم المتزايـدة مـن التحـويالت       : لىإضافة إ 
  المفترضة

  
  الضمانات 

  األسهم الممتازة القابلة للتحويل
  % ٥سندات قابلة للتحويل بنسبة 

  
  
  

  )د(صفر 
٨٠٠,٠٠٠  

٠٠٠,٤٨٠  

  

  ٠٠٠,٢٨٠,١    األسهم العادية المحتمل تراجع دخلها
  ٦٦٦,٣٤٦,٦    المتوسط المرجح المعدل لألسهم

   وحدة عملة٠,٨٠    باح لكل سهم الحصة المتراجعة من األر
 

  
  وحدة عملةx٠,٠٥ سهم ٨٠٠,٠٠٠  )أ (
   وحدة عملة ٠,٠٥ x سهم ٨٠٠,٠٠٠  )ب (
  %٤٠ منها الضرائب بنسبةمطروحاً، ٤%)/٥ xوحدة عملة  ۱۲۰۰,۰۰۰(  )ج (
 ٤٩ > ]سعر الممارسة[ وحدة عملة ٥٥(لم ُيفترض ممارسة الضمانات ألنها كانت ذات دخل مرتفع من األسهم خالل الفترة   )د (

  ). ]متوسط السعر[وحدة عملة  
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   ١x٢٠الربع الثاني من 
  

  وحدة عملة  حساب الحصة األساسية من األرباح لكل سهم 
  ٦,٥٠٠,٠٠٠  الربح من العمليات المستمرة المنسوبة إلى الشركة األم

  )أ  ()٠٠٠,١٠(  أرباح األسهم الممتازة :  منهامطروحاً
  ٠٠٠,٤٩٠,٦   األم الشركة الربح المنسوب ألصحاب األسهم العادية في

  
المتوسط المرجح   جزء من الفترة  األسهم المتداولة  التاريخ

  لألسهم
      ٥,٢٠٠,٠٠٠   إبريل ١

تحويل السندات القابلة للتحويل بنسبة     
  إبريل ١في % ٥

  
٠٠٠,٤٨٠  

    

  ٣,٧٨٦,٦٦٦  ٢/٣  ٥,٦٨٠,٠٠٠  إبريل ٣١ – إبريل ١
      ٠٠٠,٦٠٠  يونيو ١تحويل األسهم الممتازة في 

  ٣٣٣,٠٩٣,٢  ١/٣  ٦,٢٨٠,٠٠٠   يونيو ٣٠ – يونيو ١
  ٠٠٠,٨٨٠,٥      المتوسط المرجح لألسهم 

الحصة األساسية من األربـاح لكـل       
  سهم 

   وحدة عملة١,١٠    

  حساب الحصة المتراجعة من األرباح لكل سهم
الربح المنسوب ألصـحاب األسـهم العاديـة فـي          

  مألالشركة ا
  ٦,٤٩٠,٠٠٠  

  ير الربح للتحويالت المفترضة تأث: إضافة إلى
  أرباح األسهم الممتازة

  
  )ب(  وحدة عملة٠٠٠,١٠

  

  ٠٠٠,١٠    تأثير التحويالت المفترضة
الربح المنسوب ألصحاب األسهم العادية في الشركة       

  م بما في ذلك التحويالت المفترضةألا
   وحدة عملة٠٠٠,٥٠٠,٦  

  ٥,٨٨٠,٠٠٠    المتوسط المرجح لألسهم 
األسـهم المتزايـدة مـن التحـويالت        : إضافة إلى 
  المفترضة
   الضمانات

  
  

   ج ٥٠,٠٠٠

  

    د ٠٠٠,٦٠٠  األسهم الممتازة القابلة للتحويل 
  ٠٠٠,٦٥٠    األسهم العادية المحتمل تراجع دخلها 

  ٠٠٠,٥٣٠,٦    المتوسط المرجح المعدل لألسهم 
   وحدة عملة١,٠٠    الحصة المتراجعة من األرباح لكل سهم 

  
  . وحدة عملة٠,٠٥ x سهم ٢٠٠,٠٠٠    )أ(
   . وحدة عملة٠,٠٥  x سهم ٢٠٠,٠٠٠  )ب(
، ٥٥٠,٠٠٠=  وحدة عملة ٦٠/  وحدة عملة ٣٣,٠٠٠,٠٠٠ وحدة عملة، ٣٣,٠٠٠,٠٠٠ = ٦٠,٠٠٠ x وحدة عملة ٥٥  )ج(

=  سهم ٦٠٠,٠٠٠ x ] وحدة عملة٦٠) /  وحدة عملة٥٥ – وحدة عملة ٦٠([ سهم أو ٥٠٠٠٠ = ٥٥٠٠٠٠ – ٦٠٠,٠٠٠
  . سهم٥٠,٠٠٠

   .)١/٣ x سهم ٢٠,٠٠٠) + (٢/٣ x سهم ٨٠٠,٠٠٠(  )د(
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  ١x٢٠الربع الثالث من 
                                                                 

  وحدة عملة  حساب الحصة األساسية من األرباح لكل سهم 

  ١,٠٠٠,٠٠٠  الربح من العمليات المستمرة المنسوبة إلى الشركة األم 
  )٠٠٠,١٠(  أرباح األسهم الممتازة:  منهامطروحاً

الربح من العمليات المستمرة المنـسوب إلـى أصـحاب          
  األماألسهم العادية في الشركة 

  
٩٩٠,٠٠٠  

  )٠٠٠,٠٠٠,٢(  الخسارة من العمليات المتوقفة المنسوبة إلى الشركة األم 

  )٠٠٠,٠١٠,١(  ركة األمالربح المنسوب إلى أصحاب األسهم العادية في الش
  

  المتوسط المرجح لألسهم  جزء من الفترة  األسهم المتداولة  التاريخ
  ٤,١٨٦,٦٦٦  ٢/٣  ٦,٢٨٠,٠٠٠   أغسطس ٣١ – يوليو ١

 ١ممارســة الــضمانات فــي 
   سبتمبر

٠٠٠,٦٠٠      

  ٣٣٣,٢٩٣,٢  ١/٣  ٦,٨٨٠,٠٠٠   سبتمبر ٣٠ – سبتمبر ١
  ٠٠٠,٤٨٠,٦      المتوسط المرجح لألسهم 

صة األساسية من األربـاح     الح
  : لكل سهم

  الربح من العمليات المستمرة 
  الخسارة من العمليات المتوقفة

  
  
  

    
  

   وحدة عملة٠,١٥
  وحدة عملة) ٠,٣١(

  وحدة عملة) ٠,١٦(      الخسارة 
  حساب الحصة المتراجعة من األرباح لكل سهم  
  

الربح من العمليات المستمرة المنـسوب ألصـحاب        
  ة في الشركة األماألسهم العادي

   وحدة عملة٩٩٠,٠٠٠  

  تأثير الربح للتحويالت المفترضة : إضافة إلى
  أرباح األسهم الممتازة

  
   وحدة عملة٠٠٠,١٠

  

   وحدة عملة٠٠٠,١٠    تأثير التحويالت المفترضة

الربح من العمليات المستمرة المنسوب إلـى أصـحاب         
ـ          ويالت األسهم العادية في الشركة األم بما في ذلك التح

  المفترضة

   وحدة عملة١,٠٠٠,٠٠٠  

  وحدة عملة) ٠٠٠,٠٠٠,٢(    الخسارة من العمليات المتوقفة المنسوبة إلى الشركة األم

الخسارة من العمليات المستمرة المنـسوب لمـالكي        
 التحـويالت   م متـضمناً  ألاألسهم العاديـة للمنـشاة ا     

  المفترضة

  وحدة عملة) ٠٠٠,٠٠٠,١(  
  

  ٦,٤٨٠,٠٠٠    سهم المتوسط المرجح لأل
األسهم المتزايـدة مـن     : إضافة إلى 

  التحويالت المفترضة
  الضمانات

  

  أ ٦١,٥٣٨  األسهم الممتازة القابلة للتحويل 

٠٠٠,٢٠٠  
  

  ٥٣٨,٢٦١    األسهم العادية المحتمل تراجع دخلها 
  ٥٣٨,٧٤١,٦    المتوسط المرجح المعدل لألسهم

...يتبع
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   ١٦٣٩   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  

 

  يتبع...
 

  من األرباح لكل سهم حصة السهم المتراجعة 
  الربح من العمليات المستمرة 
  الخسارة من العمليات المتوقفة

  الخسارة

  
  
  

  
   وحدة عملة٠,١٥

  وحدة عملة) ٠,٣٠(
  وحدة عملة) ٠,١٥(

  

  
  . سهم٦١,٥٣٨ = ٢/٣ x ٩٢٣٠٨ سهم، ٩٢,٣٠٨ = ٦٠٠,٠٠٠ x ] وحدة عملة٦٥) /  وحدة عملة٥٥ – وحدة عملة ٦٥([ )أ(
  

مل األسهم المتزايدة من التحويالت المفترضة في حساب المبالغ المتراجعة من األرباح للخسارة من     يتم ش : مالحظة
الربح من العمليات    (رهذا ألن الرقم المسيط   . العمليات المتوقفة والخسارة رغم أنها مرتفعة من حيث دخل األسهم         

أي ربـح   (كان إيجابياً   ) ل لألرباح الممتازة  المستمرة المنسوب إلى أصحاب األسهم العادية في الشركة األم، المعد         
  ).  من خسارةبدالً
  

  ١x٢٠الربع الرابع من 
      

                                                                                   
  وحدة عملة  حساب الحصة األساسية والمتراجعة من األرباح لكل سهم 

  )٧٠٠,٠٠٠(  مألرة المنسوبة إلى الشركة االخسارة من العمليات المستم

  )٠٠٠,١٠(  أرباح األسهم الممتازة : إضافة إلى

  )٠٠٠,٧١٠(  م ألالخسارة المنسوبة إلى أصحاب األسهم العادية في الشركة ا

  
  المتوسط المرجح لألسهم  جزء من الفترة  األسهم المتداولة  التاريخ

  ٠٠٠,٨٨٠,٦  ٣/٣  ٦,٨٨٠,٠٠٠  ديسمبر ٣١ - أكتوبر ١

  ٠٠٠,٨٨٠,٦      المتوسط المرجح لألسهم

الحصة األساسية والمتراجعة من    

  األرباح لكل سهم 

  

الخسارة المنسوبة إلى أصـحاب     

  مألاألسهم العادية في الشركة ا

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  وحدة عملة) ٠,١٠(

       
  

اجعة من األربـاح لكـل   ال تُشمل األسهم المتزايدة من التحويالت المفترضة في حساب المبالغ المتر       : مالحظة
الخسارة من العمليات المستمرة المنسوبة إلى أصحاب األسـهم العاديـة فـي             (سهم ذلك ألن الرقم المسيطر      

  ). من ربحبدالًأي خسارة  (سلبياًكان )  المعدلة لألرباح الممتازةاألمالشركة 
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  ١x٢٠السنة الكاملة 
                                                                                         
  وحدة عملة  حساب الحصة األساسية من األرباح لكل سهم

  ١١,٨٠٠,٠٠٠  الربح من العمليات المستمرة المنسوب إلى الشركة األم

  )٠٠٠,٧٠(  أرباح األسهم الممتازة:  منهمطروحاً

  

ية في الشركة   الربح من العمليات المستمرة المنسوب إلى أصحاب األسهم العاد        

  األم 

١١,٧٣٠,٠٠٠  

  )٠٠٠,٠٠٠,٢(  مألالخسارة من العمليات المتوقفة المنسوبة إلى الشركة ا

  

  ٠٠٠,٧٣٠,٩  الربح المنسوب إلى أصحاب األسهم العادية في الشركة األم

  
  أسهم المعدل المرجح  جزء من الفترة  األسهم المتداولة  التاريخ

  ٨٣٣,٣٣٣  ٢/١٢  ٥,٠٠٠,٠٠٠  فبراير ٢٨ -يناير ١

 ١إصدار األسـهم العاديـة فـي        

   مارس

  

٠٠٠,٢٠٠  

    

  ٤٣٣,٣٣٣  ١/١٢  ٥,٢٠٠,٠٠٠  مارس ٣١ -مارس ١

تحويل السندات القابلـة للتحويـل      

   إبريل ١في % ٥بنسبة 

  

٠٠٠,٤٨٠  

    

  

  ٩٤٦,٦٦٧  ٢/١٢  ٥,٦٨٠,٠٠٠  مايو ٣١ - إبريل ١

 ١تحويل األسهم الممتـازة فـي       

   يونيو

  

٠٠٠,٦٠٠  

    

  ١,٥٧٠,٠٠٠  ٣/١٢  ٦,٢٨٠,٠٠٠   أغسطس ٣١ – يونيو ١

      ٠٠٠,٦٠٠   سبتمبر ١ممارسة الضمانات في 

  ٢,٢٩٣,٣٣٣  ٤/١٢  ٦,٨٨٠,٠٠٠   ديسمبر ٣١ – سبتمبر ١

  ٦,٠٧٦,٦٦٧      المتوسط المرجح لألسهم 
الحصة األساسية من األرباح لكل     

  :سهم
  

  الربح من العمليات المستمرة
  

  الخسارة من العمليات المتوقفة 

  
  
  
  
  
  
  

    
  
  

  

   وحدة عملة١,٩٣
  

  ) وحدة عملة٠,٣٣(

   وحدة عملة١,٦٠      الربح
  

  ...يتبع
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  يتبع... 
  

  حساب الحصة المتراجعة من األرباح لكل سهم 
  

الربح من العمليات المـستمرة المنـسوب إلـى         
  مألأصحاب األسهم العادية في الشركة ا

  ١١,٧٣٠,٠٠٠  

  ترضة تأثير الربح للتحويالت المف: إضافة إلى
  

  أرباح األسهم الممتازة
  %٥الفائدة على السندات القابلة للتحويل بنسبة 

  
  

   وحدة عملة٧٠,٠٠٠
   أ وحدة عملة٩٠,٠٠٠

  

   وحدة عملة١٦٠,٠٠٠    تأثير التحويالت المفترضة 
الربح من العمليـات المـستمرة المنـسوب إلـى          

م بمـا فـي     ألأصحاب األسهم العادية في الشركة ا     
  المفترضة ذلك التحويالت 

   وحدة عملة١١,٨٩٠,٠٠٠  

الخسارة من العمليات المتوقفـة المنـسوبة إلـى         
  مألالشركة ا

  وحدة عملة ) ٢,٠٠٠,٠٠٠(  
  

الربح المنسوب إلى أصحاب األسهم العاديـة فـي         
  م بما في ذلك التحويالت المفترضة ألالشركة ا

   وحدة عملة٩,٨٩٠,٠٠٠  
  

  ٦,٠٧٦,٦٦٧    المتوسط المرجح لألسهم 
  

األسهم المتزايـدة مـن التحـويالت       : إضافة إلى 
  المفترضة 

  
   الضمانات 

  األسهم الممتازة القابلة للتحويل 
  %٥سندات قابلة للتحويل 

  
  
  

  ب ١٤,٨٨٠

   ج ٤٥٠,٠٠٠
  د ١٢٠,٠٠٠

  

   ٥٨٤,٨٨٠    األسهم العادية المحتمل تراجع دخلها
  ٦,٦٦١,٥٤٧    المتوسط المرجح المعدل لألسهم 

  :عة من األرباح لكل سهمالحصة المتراج
  
  

  الربح من العمليات المستمرة 
  الخسارة من العمليات المتوقفة 

  
  
  
  

  
  
  

   وحدة عملة ١,٧٨
  وحدة عملة ) ٠,٣٠(

   وحدة عملة١,٤٨    الربح
  
  .%٤٠ منها الضرائب بنسبة مطروحاً، ٤%) / ٥ x ١٢,٠٠٠,٠٠٠ (  )أ (
 x ٢٢,٣٢٠ سـهم،  ٢٢,٣٢٠  = ٦٠٠,٠٠٠  x ]ملـة  وحدة ع١٢٥.٥٧) /  وحدة عملة٥٥ -وحدة عملة * ٥٧,١٢٥([  )ب (

  . سهم١٤,٨٨٠ = ٨/١٢
  

  .)٧/١٢ x سهم ٢٠٠,٠٠٠) + (٥/١٢ x سهم ٨٠٠,٠٠٠(  )ج (
   .٣/١٢ x سهم ٤٨٠,٠٠٠  ) د (
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 أن تعرض بيانات حصة السهم من األربـاح فـي بيـان الـدخل             ) أ(يوضح المثال التالي كيف يمكن للشركة       
   .ن العمليات الغير مستمرة غير مطلوب تقديمها في بيان الدخلالحظ أن القيم لكل سهم للخسارة م. الشامل

  
  ١x٢٠للسنة المنتهية في   

  وحدة عملة  حصة السهم من األرباح 
  ١,٩٣  الربح من العمليات المستمرة 

  )٠,٣٣(  الخسارة من العمليات المتوقفة 
  ١,٦٠  الربح 

  الحصة المتراجعة من األرباح لكل سهم 
  المستمرةالربح من العمليات 

  الخسارة من العمليات المتوقفة
  الربح

  
١,٧٨  

)٣٠,٠(  
١,٤٨  

  
والغرض من  ). أ(يتضمن الجدول التالي البيانات الفصلية والسنوية لحصة السهم من األرباح الخاصة بالشركة             

هذا الجدول توضيح أن مجموع بيانات حصة السهم من األرباح للفصول األربعة ليس بالضرورة أن يـساوى                 
  . عن هذه المعلوماتفصاحوال يقتضى المعيار اإل. يانات السنوية لحصة السهم من األرباحالب
  
الربــــع   

  األول
  

  وحدة عملة 

الربــــع 
  الثاني

  
  وحدة عملة

الربــــع 
  الثالث

  
  وحدة عملة

 الربع 
  الرابع

  
  وحدة عملة

 سنة كاملة
 
 

  وحدة عملة
الحصة األساسية من األرباح لكـل      

  :سهم
  

مـن العمليـات    ) الخـسارة ( الربح  
  المستمرة

  
  الخسارة من العمليات المتوقفة 

  
  
  

٠,٩٨  
  
  

--  

  
  
  

١,١٠  
  
  

--  

  
  
  

٠,١٥   
  
  
)٠,٣١ (  
  

  
  
  
)٠,١٠(  
  
  

--  

  
  
  

١,٩٣  
  
  
)٠,٣٣(  

   ٠,٩٨  )الخسارة(الربح 
  

١,١٠  
  

)٠,١٦(  
  

)٠,١٠(  
  

١,٦٠  

الحصة المتراجعة من األرباح لكـل      
  :سهم

  
مـن العمليـات    ) الخـسارة (الربح  
  المستمرة

  
  الخسارة من العمليات المتوقفة

  
  )الخسارة(الربح 

  
  
  

٠,٨٠  
  
  

--  
  

٠,٨٠  

  
  
  

١,٠٠  
  
  

--  
  

١,٠٠  
  

  
  
  

٠,١٥  
  
  
)٠,٣٠(  
  
)٠,١٥(  
  

  
  
  
)٠,١٠(  
  
  

--  
  
)٠,١٠(  
  

  
  
  

١,٧٨  
  
  
)٠,٣٠(  
  

١,٤٨  

 



   ٣٤ ة الدوليمعيار المحاسب
 

١٦٤٣   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

  ٣٤معيار المحاسبة الدولي 
  

  التقارير المالية المرحلية
 

ها حتى إصدارتتضمن هذه النسخة التعديالت الناشئة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التي تم 

  .٢٠٠٨ يناير ١٧تاريخ 

  
لمحاسبة الدولية في  من قبل لجنة معايير ا"التقارير المالية المرحلية" ٣٤ معيار المحاسبة الدولي إصدارتم 

  . ٢٠٠٠وُأجري تعديل محدود في العام . ١٩٩٨فبراير 
  

، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية بأن يستمر العمل بكافة المعايير والتفسيرات الصادرة ٢٠٠١وفي إبريل 

  . وحتى يتم تعديلها أو سحبها/ بموجب الدساتير السابقة ما لم

 
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية من خالل ٣٤ المحاسبة الدولي ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار

  -:التالية
  

    )٢٠٠٣في ديسمبر  تعديله هوكما   ("ض البيانات المـاليـةرعـ" ١ الدولي المحاسبة معيار •

      )٢٠٠٣في ديسمبر تعديله هو كما  ("الـمـخــزون" ٢ الدولي المحاسبة معيار •

العمالت  األخطاء التقديرات المحاسبية والتغيرات فيالسياسات المحاسبية،  "٨الدولي المحاسبة معيار •
 )٢٠٠٣الصادر في ديسمبر " (األجنبية

           )٢٠٠٣ في ديسمبر هليعدتهو  كما(" والمعدات والمصانعالممتلكات"  ١٦  الدولي المحاسبة   معيار •

فـي  تعديلـه   هو  كما   ("العمالت األجنبية  آثار التغيرات في أسعار صرف    " ٢١  الدولي المحاسبة معيار •
     )٢٠٠٣ديسمبر 

    )٢٠٠٤الصادر في مارس (" إندماج األعمال "٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •
 )٢٠٠٦الصادر في نوفمبر (" القطاعات التشغيلية "٨المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •
 )٢٠٠٧كما هو معدل في سبتمبر " ( ت الماليةعرض البيانا " ١معيار المحاسبة الدولي  •
 )٢٠٠٨كما هو معدل في يناير " ( إندماج اإلعمال " ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •
•   
  

  - :٣٤أحد تفسيرات يتعلق بالمعيار المحاسبي الدولي 

رير الماليـة المرحليـة   إعـداد التقـا     "١٠تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليـة           •

  )٢٠٠٦الصادر في يوليو " ( القيمةإنخفاضو
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١٦٤٤  لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة  حق التأليف ل©

  المحتويات
  الفقرات

  ٩-١دمةمق                          مقدمةال

   ٣٤معيار المحاسبة الدولي 

  التقارير المالية المرحلية

  الهدف

  ٣-١                   النطاق

  ٤                  تعريفات

  ٢٥-٥             محتوى التقرير المالي المرحلي

  ٨         األدنى من مكونات التقرير المالي المرحليالحد 

  ١٤-٩           شكل ومحتوى البيانات المالية المرحلية

  ١٨- ١٥             اإليضاحات التفسيرية المختارة

  ١٩       للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية متثال عن اإلفصاحاإل

  ٢٢-٢٠        طلب تقديم التقارير المالية المرحلية لهاتالفترات التي ي

  ٢٥-٢٣                  المادية

  ٢٧-٢٦             في البيانات المالية السنويةفصاحاإل

  ٤٢-٢٨                والقياسعترافاإل

  ٣٦-٢٨         نفس السياسات الخاصة بالبيانات المالية السنويةإتباع

  ٣٨-٣٧         أو من حين آلخردورياً أو فصلياًاإليرادات المستلمة 

  ٣٩        متساو خالل السنة الماليةالتكاليف المتكبدة بشكل غير 

  ٤٠             والقياسعترافتطبيق مبادئ اإل

  ٤٢-٤١                التقديراتإستخدام

  ٤٥-٤٣    التي قدمت عنها التقاريرالمستقبلية  الفترات المرحلية عرضإعادة 

  ٤٨-٤٦                تاريخ النفاذ

  المالحق

  توضيح الفترات المطلوب عرضها  أ 

   والقياسترافعأمثلة على تطبيق مبادئ اإل  ب 

  التقديراتإستخدامأمثلة على   ج 
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تتساوى جميع الفقرات في    .  ٤٨-١ مبين في الفقرة     "التقارير المالية المرحلية  " ٣٤إن معيار المحاسبة الدولي     

التأثير ولكنها تأخذ شكل المعايير الخاص بلجنة معايير المحاسبة الدولية عندما تبناها مجلس معايير المحاسـبة     

مقدمة إلى المعايير الدوليـة إلعـداد       " في سياق الهدف منه      ٣٤ يجب أن ُيقرأ معيار المحاسبة الدولي        .الدولية

السياسات المحاسبية،  " ٨معيار المحاسبة الدولية    . "إطار تحضير البيانات المالية وعرضها    " و   "التقارير المالية 

 وتطبيق السياسات المحاسـبية فـي غيـاب         ارختياً إل أساسقدم   ي  "التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء    

  .اإلرشاد الواضح
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  مقدمةال
  

 في معيار ا لم تتم تغطيتهمادة،  المعنون بالتقارير المالية المرحلية)٣٤المعيار (يتناول هذا المعيار  ١ مقدمة
 نافذ المفعول للفترات المحاسبية التي تبدأ ٣٤محاسبة دولي سابق، ويصبح معيار المحاسبة الدولي 

  . أو بعد ذلك١٩٩٩يناير  ١في 
  

التقرير المالي المرحلي هو تقرير مالي يحتوي إما على مجموعة كاملة أو مختصرة من البيانات  ٢ مقدمة
  .المالية لفترة اقل من السنة المالية الكاملة للمشروع

  

ال يحدد هذا المعيار بشكل إلزامي أية مشروع يجب عليه نشر تقارير مالية مرحلية أو عدد مرات  ٣ مقدمة
 يجب فإنه في أي وقت بعد نهاية الفترة المرحلية، وحسب رأي لجنة معايير المحاسبة الدولية ذلك أو

أن يقرر هذه األمور الحكومات الوطنية والجهات التي تضع أنظمة األوراق المالية وأسواق األوراق 
ر تقرير ت نشإختارالمالية والهيئات المحاسبية، وينطبق هذا المعيار إذا طلب من المشروع أو هي 

  .مالي مرحلي بموجب معايير المحاسبة الدولية
  

  -:هذا المعيار ٤ مقدمة

  ؛ و اتفصاحيحدد الحد األدنى من محتوى التقرير المالي المرحلي بما في ذلك اإل  )أ (

  . المحاسبي والقياس التي يجب تطبيقها في تقرير مالي مرحليعترافيحدد مبادئ اإل  )ب (
  

لمالي المرحلي بياناً موجزاً للمركز المالي، وبياناً موجزاً يعتبر الحد األدنى من المحتوي في التقرير ا ٥ مقدمة
للدخل الشامل وبياناً موجزاً للتدفقات النقدية وبياناً موجزاً للتغيرات في حقوق الملكية ومالحظات 

في حال عرضت المنشأة مكونات الربح أو الخسارة في بيان دخل منفصل كما هو . توضيحية مختارة
كما تم تعديله في عام " (عرض البيانات المالية "١من معيار المحاسبة الدولي  ٨١مذكور في الفقرة 

  . ، فعليها عرض معلومات موجزة مرحلية من بيان الدخل ذلك)٢٠٠٧
  

 إمكانية الوصول الى أيضاً أن أي شخص يقرأ التقرير المرحلي للمشروع ستتوفر له إفتراضعلى  ٦ مقدمة
ادة أو تحديث أية إيضاحات للبيانات المالية السنوية في  إعفعلياً ال يتم فإنهآخر تقرير سنوي له 

 لألحداث والتغيرات التي تفسيراً من ذلك تشمل اإليضاحات بشكل رئيسي وبدالًالتقرير المرحلي، 
  . سنويفترة إعداد آخر تقريرتعتبر هامة لفهم التغيرات في المركز المالي وفي أداء المشروع منذ 

  

س السياسات المحاسبية في تقريره المالي المرحلي كما هي مطبقة في يجب على المشروع تطبيق نف ٧ مقدمة
 البيانات أحدثبياناته المالية السنوية فيما عدا التغيرات في السياسة المحاسبية التي تمت بعد تاريخ 

المالية التي يجب أن تظهر في البيانات المالية السنوية التالية، ويجب أن ال يؤثر عدد مرات تقديم 
 على قياس نتائجه السنوية، ولتحقيق هذا - سنوي أو نصف سنوي أو فصلي- ر المشروعتقاري

  . السنة حتى تاريخهأساسالهدف تتم القياسات ألغراض التقارير المرحلية على 
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 والقياس في تواريخ مرحلية عترافية لإلساسيقدم الملحق لهذا المعيار إرشاداً لتطبيق المبادئ األ ٨ مقدمة
 والدخل والمصروف، ويكون مصروف ضريبة الدخل لفترة اتلتزام واإلولصلمختلف أنواع األ

 على نسبة معدل ضريبة دخل سنوية مقدرة سارية المفعول تتفق مع التقدير السنوي بناءاًمرحلية 
  .للضرائب

  

 عنه ألغراض التقارير المالية فصاح ببند أو تصنيفه أو اإلعتراف قرار بشأن كيفية اإلإتخاذعند  ٩ مقدمة
 يجب تقييم المادية فيما يتعلق بالبيانات المالية للفترة المرحلية وليس بالنسبة للبيانات المالية المرحلية

  .السنوية المتوقعة
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١٦٤٨  لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة  حق التأليف ل©

   ٣٤معيار المحاسبة الدولي 
  

 التقارير المالية المرحلية
  

 الهـدف
  

 عترافادئ اإلإن الهدف من هذا المعيار بيان الحد األدنى من محتوى التقرير المالي المرحلي وبيان مب

إن تقديم التقارير المالية المرحلية . والقياس في البيانات المالية الكاملة أو المختصرة لفترة مرحلية

الموثوق بها وفي حينها يحسن من قدرة المستثمرين والدائنين والجهات األخرى على إدراك قدرة 

  .يولتهالمشروع على تحقيق األرباح والتدفقات النقدية ومركزه المالي وس

  

 النطاق
  

ال يحدد هذا المعيار بشكل إلزامي المشاريع التي يجب أن يطلب منها نشر تقارير مالية مرحلية، وعدد  ١

مرات ذلك، أو في أي وقت بعد نهاية الفترة المرحلية، على أن الحكومات وواضعو أنظمة األوراق 

تطلب من المشاريع التي يتم تداول أوراقها  ما كثيراًالمالية وأسواق األوراق المالية والهيئات المحاسبية 

المالية الخاصة بالدين أو حقوق الملكية في سوق األوراق المالية نشر تقارير مالية مرحلية، وينطبق 

 هو نشر تقرير مالي بموجب معايير المحاسبة الدولية، إختارهذا المعيار إذا طلب من المشروع أو 

ة المشاريع المتداولة أسهمها في سوق األوراق المالية على تقديم  لجنة معايير المحاسبة الدولي*عوتشج

 المذكورة في هذا المعيار، وبالتحديد فصاح والقياس واإلعترافتقارير مالية مرحلية تتفق مع مبادئ اإل

  -:تشجع اللجنة المشاريع المتداولة أسهمها في سوق األوراق المالية على ما يلي

  ؛ و على األقل في نهاية النصف األول من سنتها الماليةتقديم تقارير مالية مرحلية   )أ (

  . يوما من نهاية الفترة المرحلية٦٠تقديم تقاريرها المالية المرحلية خالل فترة ال تزيد عن   )ب (
  

ه لمعايير المحاسبة إمتثال كما هو فيما يتعلق بمدى مرحلياً أو سنوياًيتم تقييم كل تقرير مالي، سواء كان  ٢

أن المشروع قد ال يكون قد قدم تقارير مالية مرحلية خالل سنة مالية معينة أو أنه قدم الدولية، وحقيقة 

تقارير مالية مرحلية ال تمتثل لهذا المعيار ال يحول دون أن تكون البيانات المالية السنوية للمشروع 

  . لذلك ممتثلة لهاخالفاًممتثلة لمعايير المحاسبة الدولية إذا كانت 
  

 يجب أن يمتثل لكافة فإنه ممتثل لمعايير المحاسبة الدولية أنهمالي مرحلي لمشروع إذا وصف تقرير  ٣

  .ات معينة بهذا الخصوصإفصاح ١٩متطلبات هذا المعيار، وتتطلب الفقرة 

  

                                                           
 .٢٠٠١ايير المحاسبة الدولية، الذي بدأ أعماله في  لجنة معايير المحاسبة الدولية التي تلت مجلس مع *
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  تعريفات
  

  -: للمعاني المحددة لهاوفقاًتستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار  ٤
  

  . التقارير المالية وتكون اقل من سنة مالية كاملة هي فترة تقدم حولهاالفترة المرحلية
  

كما هو ( يحتوي أما على مجموعة كاملة من البيانات المالية مالياً تقريراً يعني التقرير المالي المرحلي
أو على مجموعة من البيانات المالية ) "البيانات المالية عرض" ١مبين في معيار المحاسبة الدولي 

  .لفترة مرحلية) ين في هذا المعياركما هو مب(المختصرة 
  

  محتوى التقرير المالي المرحلي
  

المجموعة الكاملة من البيانات المالية على ) ٢٠٠٧ في كما هو معدل( ١يعرف معيار المحاسبة الدولي  ٥
  -:أنها تشمل المكونات التالية

  ؛ في نهاية الفترة القانونية هوبيان المركز المالي كما  )أ (

  ؛للفترةبيان الدخل الشامل   )ب (

 .التغير في حقوق الملكية للفترةبيان   )ج (

  ؛ و  للفترةبيان التدفق النقدي  )د (

  .المالحظات، متضمنة ملخص للسياسات المحاسبية المهمة والمعلومات التفسيرية األخرى   )هـ(    
بـأثر  بيان مركز مالي كما من بداية الفترة المقارنة األولى عند تطبيق المنشأة لـسياسة محاسـبية                   ) و(    

رجعي أو تقوم بإعادة بيان رجعية للبنود في بياناتها المالية، أو عندما تقوم بإعادة تصنيف البنود في              
  . بياناتها المالية

  

من أجل مصلحة التوقيت المناسب واعتبارات التكلفة، ولتجنب تكرار المعلومات التي صدرت عنها  ٦
 تقديم معلومات أقل في تواريخ مرحلية بالمقارنة  قد يطلب من المشروع أو قد يختار هوسابقاًالتقارير 

 أنهيحدد هذا المعيار الحد األدنى من محتوى التقرير المالي المرحلي على . مع بياناته المالية السنوية
يشمل بيانات مالية مختصرة وإيضاحات تفسيرية مختارة، ويقصد بالتقرير المالي المرحلي تقديم تحديث 

 لذلك فهو يركز على األنشطة واألحداث والظروف وتبعاًات المالية السنوية، آلخر مجموعة من البيان
  .سابقاًالجديدة وال يكرر المعلومات التي جرى اإلبالغ عنها 

  

ال يوجد شيء في هذا المعيار ما يقصد منه منع المشروع أو عدم تشجيعه على نشر مجموعة كاملة من  ٧
 من بيانات بدالًفي تقريره المالي المرحلي ) ١المحاسبة الدولي كما هو مبين في معيار (البيانات المالية 

مالية مختصرة وإيضاحات تفسيرية مختارة، كما أن هذا المعيار ال يمنع المشروع أو ال يشجعه على أن 
 من الحد األدنى من البنود أو اإليضاحات التفسيرية المختارة أكثريدخل ضمن بياناته المالية المختصرة 

 والقياس في هذا المعيار كذلك على المجموعة عترافبين في هذا المعيار، وينطبق إرشاد اإلكما هو م
ات التي يتطلبها فصاحالكاملة من البيانات المالية لفترة مرحلية، ويجب أن تتضمن هذه البيانات كافة اإل

التي تتطلبها ات فصاحوكذلك اإل) ١٦ات اإليضاح المختار في الفقرة إفصاحبشكل خاص (هذا المعيار 
  .معايير المحاسبة الدولية األخرى



   ٣٤ معيار المحاسبة الدولي

١٦٥٠  لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة  حق التأليف ل©

  الحد األدنى من مكونات التقرير المالي المرحلي
 

   -:يشمل التقرير المالي المرحلي، بالحد األدنى، المكونات التالية ٨

  .بيان موجز للمركز المالي  )أ (
 -:بيان موجز للدخل الشامل، ويتم عرضه إما )ب (

  كبيان موجز منفرد؛ أو  )١(
  .ل موجز وبيان دخل شامل موجزكبيان دخل منفص )٢(

 .بيان موجز للتغيرات في حقوق الملكية  )ج (
 .بيان موجز للتدفقات النقدية  )د (
 . مالحظات توضيحية مختارة) هـ(

  
 ٨١في حال عرضت المنشأة مكونات الربح أو الخسارة في بيان دخل منفصل كما هو مذكور في الفقرة                  . أ٨

، فعليها عرض معلومات موجزة مرحلية من       )٢٠٠٧ في عام    تعديلهكما تم    (١من معيار المحاسبة الدولي     
  .بيان الدخل ذلك

  

  شكل ومحتوى البيانات المالية المرحلية
  

 شكل فإنإذا قام المشروع بنشر مجموعة كاملة من البيانات المالية في تقريره المالي المرحلي  ٩
 الخاصة بمجموعة كاملة من ١ومحتوى هذه البيانات يجب أن يمتثل لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي 

 .البيانات المالية
 
 هذه البيانات فإنإذا قام المشروع بنشر مجموعة بيانات مالية مختصرة في تقريره المالي المرحلي  ١٠

 أحدثالمختصرة يجب أن تشمل كحد أدنى كل واحد من العناوين والمجاميع الفرعية التي دخلت ضمن 
 التفسيرية المختارة حسبما يتطلب هذا المعيار، ويجب إدخال بنود بياناته المالية السنوية واإليضاحات

  .أو إيضاحات إضافية إذا كان حذفها من شأنه أن يجعل البيانات المالية المختصرة المرحلية مضللة
  
يجب على المنشاة أن تعرض حصة السهم من األرباح األساسية والحصة المتراجعة من األرباح لكل  ١١

  .حلية البيان الذي يعرض مكونات الربح أو الخسارة لتلك الفترةسهم في الفترة المر

   
 في حال عرضت المنشأة مكونات الربح أو الخسارة في بيان دخل منفصل كما هو مذكور فـي الفقـرة       أ١١

، فعليها عرض حصة الـسهم مـن        )٢٠٠٧ في عام    تعديلهكما تم    (١ من معيار المحاسبة الدولي      ٨١

  . ة المتراجعة من األرباح لكل سهم في بيان الدخل ذلكاألرباح األساسية والحص
 

 تفسر ١ معيار المحاسبة الدولياإلرشاد بشأن) ٢٠٠٧ في كما هو معدل (١يقدم معيار المحاسبة الدولي ١٢
  .الطرق التي من خاللها عرض بيان المركز المالي، بيان الدخل الشامل في حقوق الملكية

 ]تم إلغائها[ ١٣
  
 البيانات المالية السنوية بيانات أحدث موحد إذا كانت أساسمالي المرحلي على يتم إعداد البيان ال ١٤

 أحدثالمنفصلة للشركة األم ليست متسقة أو تقارن مع البيانات الموحدة في المالية موحدة، والبيانات 

   األم تقرير مالي سنوي، وإذا شمل التقرير المالي السنوي للمشروع البيانات المالية المنفصلة للمنشأة



   ٣٤ معيار المحاسبة الدولي

١٦٥١  لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة  حق التأليف ل©

 هذا المعيار ال يتطلب وال يمنع إدخال البيانات المنفصلة للمنشأة فإنباإلضافة الى البيانات المالية الموحدة 

  .األم في التقرير المالي المرحلي للمشروع

  
  اإليضاحات التفسيرية المختارة

  

 مالي سنوي لذلك  تقريرأحدثإن مستخدم التقرير المالي المرحلي للمشروع يمكنه كذلك الوصول الى  ١٥

المشروع، وعلى ذلك ليس من الضروري بالنسبة إليضاحات التقرير المالي المرحلي إجراء تحديثات 

 تقرير سنوي، وفي تاريخ أحدث للمعلومات التي تم اإلبالغ عنها في اإليضاحات في نسبياًغير هامة 

في المركز المالي وأداء المشروع مرحلي يعتبر تفسير األحداث والعمليات التي هي هامة لفهم التغيرات 

 .نفعاً أكثر أنهتقرير سنوي فترة منذ آخر 
 
يجب على المشروع أن يدخل المعلومات التالية كحد أدنى في إيضاحات البيانات المالية المرحلية إذا  ١٦

 عنها في مكان آخر في التقرير المالي المرحلي، وعادة يجب فصاحكانت مادية وإذا لم يكن قد تم اإل
 يجب على أنه السنة المالية حتى تاريخه، على أساسقديم التقارير حول هذه المعلومات على ت

 -: عن أية أحداث أو معامالت تعتبر مادية لفهم الفترة المرحلية الحاليةفصاح اإلأيضاًالمشروع 

ها في البيانات المالية إتباعبيان يفيد بأن نفس السياسات المحاسبية وطرق الحساب يتم   )أ (

 البيانات المالية السنوية، أو إذا تم تغيير هذه السياسات أحدثرحلية بالمقارنة مع الم

  ؛ واألحداث إجراء وصف لطبيعة وأثر التغيير

  ؛مالحظات تفسيرية بشأن موسمية أو تكرار العمليات المرحلية  )ب (

دخل  أو حقوق الملكية أو صافي الاتلتزاماإل أو األصولطبيعة ومبلغ البنود التي تؤثر على   )ج (

  ؛أو التدفقات النقدية التي تعتبر غير عادية بسبب طبيعتها أو حجمها أو عدد مرات حدوثها

طبيعة ومقدار التغيرات في تقديرات المبالغ الواردة في التقارير في الفترات المرحلية   )د (

ة الحالية أو التغيرات في تقديرات المبالغ الواردة في التقارير في ـة للسنة الماليـالسابق

  ؛ مادي في الفترة المرحلية الحاليةأثرسنوات المالية السابقة إذا كان لهذه التغيرات ال

  ؛ ات وإعادة شراء وتسديدات األوراق المالية الخاصة بالدين وحقوق الملكيةإصدار   )هـ (

منفصلة لألسهم العادية واألسهم ) جمالية أو للسهم الواحدإلا(أرباح األسهم المدفوعة   )و (

  ؛ األخرى

يطلب اإلفصاح عن المعلومات القطاعية في التقرير المالي (معلومات التالية حول القطاعات ال   )ز (

القطاعات  "٨المرحلي لمنشأة ما فقط إذا اقتضى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

   -):من تلك المنشأة اإلفصاح عن المعلومات القطاعية في بياناتها المالية السنوية" التشغيلية

إليرادات من العمالء الخارجيين، في حال شُملت في قياس أرباح أو خسائر القطاع الذي ا )١(

يراجعه صانع القرار التشغيلي الرئيسي أو يتم تقديمه بخالف ذلك إلى صانع القرار 

  التشغيلي الرئيسي بشكل منتظم؛
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 يراجعه اإليرادات بين القطاعات، في حال شُملت في قياس أرباح أو خسائر القطاع الذي )٢(

صانع القرار التشغيلي الرئيسي أو يتم تقديمه بخالف ذلك بشكل منتظم إلى صانع القرار 

  التشغيلي الرئيسي؛

 قياس أرباح أو خسائر القطاع؛ )٣(

إجمالي األصول التي يوجد تغيير هام في مبلغها المفصح عنه في البيانات المالية  )٤(

 السنوية األخيرة؛

 أساس التجزئة أو في أساسمالية السنوية األخيرة في ات عن البيانات الختالفبيان اإل )٥(

 قياس أرباح أو خسائر القطاع؛

مطابقة إجمالي مقاييس أرباح أو خسائر القطاعات المشمولة في التقارير المالية مع  )٦(

. والعمليات المتوقفة) دخل الضريبة(أرباح أو خسائر المنشأة قبل مصروف الضريبة 

) دخل الضريبة(ود معينة مثل مصروف الضريبة لكن في حال خصصت منشأة ما بن

لقطاعات مشمولة في التقارير المالية، يجوز أن تقوم المنشأة بمطابقة إجمالي مقاييس 

ويتم تحديد بنود . أرباح أو خسائر القطاعات مع األرباح أو الخسائر بعد تلك البنود

 . المطابقة الهامة كل على حدة ويتم بيانها في تلك المطابقة

ألحداث المادية الالحقة لنهاية الفترة المرحلية التي لم يتم إظهارها في البيانات المالية للفترة ا  )ح (

  ؛ المرحلية

 أو إمتالكاألعمال وإندماج  التغير في تكوين المشروع أثناء الفترة المرحلية بما في ذلك أثر  )ط (

في   . غير المستمرةات طويلة األجل وإعادة الهيكلة والعملياتستثماربيع شركات تابعة واإل

 عنها فصاح عن المعلومات التي يجب اإلفصاح األعمال، يجب على المنشأة اإلإندماجحالة 

  ؛ و " األعمالإندماج"  ٣  المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةبموجب ٧٣-٦٦تحت الفقرة 

عداد التقارير إ نهاية آخر فترة منذ المحتملة األصول أو المحتملة اتلتزامالتغيرات في اإل  )ي (

 .السنوية
  

، وتقدم معايير المحاسبة الدولية الفردية ١٦ات التي تتطلبها الفقرة فصاحمدرج أدناه أمثلة على أنواع اإل ١٧

 -:ات للعديد من هذه البنودفصاحاإلرشاد بشأن اإل

  ؛تخفيض المخزونات الى صافي القيمة الممكن تحقيقها وعكس هذا التخفيض  )أ (

 غير الملموسة أو واألصول قيمة الممتلكات والمصانع والمعدات فاضإنخ بخسارة من عترافاإل  )ب (
 ؛ نخفاضإل األخرى، وعكس هذه الخسارة في ااألصول

  ؛ عكس أية مخصصات لتكاليف إعادة الهيكلة  )ج (

  ؛  وبيع بنود الممتلكات والمصانع والمعداتإمتالك  )د (

  ؛ ات لشراء ممتلكات ومصانع ومعداتإلتزام  )هـ(    

  ؛ يتسويات التقاض   )و (

  ؛ ةسابقالتصحيحات األخطاء الرئيسية    )ز (

   ] تم إلغائها[  )ح (
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  ؛ و أي تقصير في تسديد دين أو إخالل في اتفاق دين لم يتم تصحيحه فيما بعد  )ط (

  .العمليات ذات الصلة باألطراف  )ي (
  

ات التي يجب إجراؤها في البيانات المالية، وفي هذا فصاحتحدد معايير المحاسبة الدولية األخرى اإل ١٨

عني البيانات المالية المجموعات الكاملة للبيانات المالية من النوع الذي يتم تضمينه عادة في السياق ت

 ،)ط(١٦ ما عدا المطلوب في الفقرة تقرير مالي سنوي وفي بعض األحيان تضمينه في تقارير أخرى،

لتقرير المالي ات التي تتطلبها معايير المحاسبة الدولية األخرى هذه ليست مطلوبة إذا كان افصاحواإل

 من مجموعة بدالًالمرحلي للمشروع يشمل فقط بيانات مالية مختصرة وإيضاحات تفسيرية مختارة 

  .كاملة من البيانات المالية
  

 للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية متثال عن اإلفصاحاإل
  

 عن فصاح يجب اإلفإنهي هذا إذا كان التقرير المالي المرحلي للمشروع ممتثال لمعيار المحاسبة الدول ١٩
 ممتثل لمعايير المحاسبة الدولية إال إذا كان أنههذه الحقيقة، ويجب أن ال يوصف تقرير مالي مرحلي 

  .المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةممتثال لكافة متطلبات 
  

  التقارير المالية المرحلية لهاعرضها طلب تالفترات التي ي
  

  -:للفترات كما يلي) مختصرة أو كاملة(ارير المرحلية البيانات المالية المرحلية يجب أن تشمل التق ٢٠

بيان المركز المالي كما من نهاية الفترة المرحلية الحالية وبيان المركز المالي المقارن كمـا فـي                   )أ (
  . نهاية السنة المالية السابقة المباشرة

وبشكل تراكمي للسنة الماليـة الحاليـة حتـى         بيان الدخل الشامل المقارن للفترة المرحلية الحالية          )ب (
) الحالية والسنة حتى تاريخـه    (تاريخه، مع بيانات الدخل الشامل المقارنة للفترة المرحلية المماثلة          

كما تـم    (١وحسب ما هو مسموح في معيار المحاسبة الدولي         . من السنة المالية السابقة المباشرة    
قرير المحلي لكل فترة إما بيان دخل شامل منفرد أو          ، يمكن أن يعرض الت    )٢٠٠٧ في عام    تعديله

وبيان ثانيا يبدأ بـالربح أو الخـسارة        ) بيان دخل منفصل  (بيان يظهر مكونات الربح أو الخسارة       
 ). بيان الدخل الشامل(ويظهر مكونات الدخل الشامل اآلخر 

تاريخه، مع بيان مقارن    بيان التغيرات في حقوق الملكية بشكل تراكمي للسنة المالية الحالية حتى              )ج (
 . لفترة السنة حتى تاريخه المماثلة للسنة المالية السابقة المباشرة

بيان التدفقات النقدية بشكل تراكمي لسنة المالية الحالية حتى تاريخه، مع بيان مقارن لفترة الـسنة          )د (
  .حتى تاريخه المماثلة للسنة المالية السابقة المباشرة

  
تصل  شهراًثني عشر إلله موسمي إلى حد كبير قد تكون المعلومات المالية لبالنسبة للمشروع الذي عم ٢١

 لذلك يشجع وتبعاً السابقة ناقصة، شهراًثني عشر إلالمرحلي والمعلومات المقارنة لفترة افترة النهاية  الى
هذا المعيار المنشآت التي عملها موسمي الى حد كبير على النظر في تقديم التقارير حول هذه 

  .علومات باإلضافة الى المعلومات المطلوبة في الفقرة السابقةالم
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 الفترات التي يطلب عرضها من قبل المشروع الذي يقدم تقارير نصف سنوية أيوضح الملحق  ٢٢
  .والمشروع الذي يقدم تقارير فصلية

  

  المادية
يم التقارير  عنه ألغراض تقدفصاح ببند أو قياسه أو تصنيفه أو اإلعترافعند تقرير كيفية اإل ٢٣

ية، وعند تقييم نتقالإلالمرحلية يجب تقييم المادية فيما يتعلق بالبيانات المالية الخاصة بالمرحلة ا
ها على إعتماد بكثير من أكثرالمادية يجب إدراك أن القياسات المرحلية قد تعتمد على التقديرات 

  . السنويةقياسات البيانات المالية
 
السياسات المحاسبية، التغيرات في " ٨ ومعيار المحاسبة الدولي ١معيار المحاسبة الدولييعرف  ٢٤

 غير صحيح يمكن أن يؤثر مادية إذا كان حذفها أو تقديمها بشكلالبنود ال "التقديرات المحاسبية واألخطاء
يتطلب معيار المحاسبة  ،" على البيانات الماليةبناءاًية لمستخدميها المتخذة قتصادعلى القرارات اإل

العمليات غير المستمرة، ) على سبيل المثال( منفصل للبنود المادية، يتضمن إفصاح إجراء ١يالدول
 منفصل للبنود المادية غير العادية والبنود العادية إفصاح إجراء  ٨ويتطلب معيار المحاسبة الدولي

ئيسية والتغيرات ية والعمليات غير المستمرة والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء الرستثنائإلا
  .رشاد كمي بالنسبة للماديةإ على ٨ في السياسات المحاسبية، وال يحتوي معيار المحاسبة الدولي

  
 هذا المعيار يبني فإن الحكم الشخصي عند تقييم المادية ألغراض تقديم التقارير المالية دائماًبينما يطلب  ٢٥

فسها ألغراض فهم األرقام المرحلية، وهكذا  على بيانات الفترة المرحلية نفصاح واإلعترافقرار اإل
ية أو غير العادية والتغيرات في السياسات أو التقديرات ستثنائإل بالبنود اعترافعلى سبيل المثال يتم اإل

 على المادية فيما يتعلق ببيانات الفترة المرحلية بناءاً عنها فصاحالمحاسبية واألخطاء الرئيسية واإل
 إشتمال أهمية هو ضمان كثر، والهدف األفصاحضللة التي قد تنجم عن عدم اإلستدالالت المإللتجنب ا

التقرير المالي المرحلي على كافة المعلومات المتعلقة بفهم المركز المالي للمشروع وأداؤه خالل الفترة 
  .المرحلية

  

   في البيانات المالية السنويةفصاحاإل
  

ي الى حد كبير خالل الفترة المرحلية النهائية للسنة إذا تم تغيير تقييم لمبلغ ورد في تقرير مرحل ٢٦
 عن فصاح يجب اإلفإنهالمالية ولكن لم يتم نشر تقرير مالي منفصل لتلك الفترة المرحلية النهائية 

 .طبيعة ومبلغ ذلك التغيير في التقدير في إيضاح البيانات المالية السنوية لتلك السنة المالية
  
ومبلغ التغير في التقدير الذي ) عملياًإذا كان ذلك ( عن طبيعة فصاح اإل٨لي يتطلب معيار المحاسبة الدو ٢٧

إما له تأثير مادي في الفترة الحالية أو يتوقع أن يكون له تأثير مادي في الفترات الالحقة، وتتطلب 

لك  في التقرير المالي المرحلي، وتشمل األمثلة على ذمماثالً إفصاحاًمن هذا المعيار ) د(١٦الفقرة 

التغيرات في التقديرات في الفترة المرحلية النهائية الخاصة بتخفيض المخزون أو إعادة الهيكلة أو 

 المطلوب في فصاح القيمة التي وردت في تقارير فترة مرحلية سابقة للسنة المالية، واإلإنخفاضخسائر 

 يتعلق - في نطاقه ضيقاًن  ويقصد به أن يكو٨يتفق مع متطلب معيار المحاسبة الدولي الفقرة السابقة 

ية في بياناته نتقالإلفقط بالتغير في التقدير، وال يطلب من المشروع إدخال بيانات مالية خاصة بالمرحلة ا

  .المالية السنوية
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   والقياسعترافاإل
  

   نفس السياسات الخاصة بالبيانات المالية السنويةإتباع
 في بياناته المالية المرحلية كما هي مطبقة في يجب على المشروع تطبيق نفس السياسات المحاسبية ٢٨

 بيانات أحدثبياناته المالية السنوية، فيما عدا التغيرات في السياسة المحاسبية التي تمت بعد تاريخ 
 إصدارمالية سنوية والتي يجب أن تظهر في البيانات المالية السنوية التالية، على أن عدد مرات 

ثر على قياس نتائجه السنوية، ولتحقيق هذا الهدف يجب أن تتم تقارير المشروع يجب أن ال يؤ
  . السنة المالية حتى تاريخهأساسالقياسات ألغراض التقارير المرحلية على 

  

أن الطلب من المشروع أن يطبق نفس السياسات المحاسبية في بياناته المالية المرحلية كما في بياناته  ٢٩

 الفترة المرحلية تتم كما لو أن كل فترة مرحلية تقف وحيدة كفترة  يوحي بأن قياساتأنهالسنوية قد يبدو 

 تقارير المشروع يجب أن ال إصدار اإلشتراط على أن عدد مرات فإنتقديم تقارير مستقلة، ومهما يكن 

، أكبر تقر بأن الفترة المرحلية هي جزء من سنة مالية ٢٨ الفقرة فإنيؤثر على قياس نتائجه السنوية 

قياسات السنة حتى تاريخه تغيرات في تقديرات المبالغ الواردة في تقارير الفقرة المرحلية وقد تتضمن 

 والدخل والمصروفات اتلتزام واإلصول باألعترافالسابقة للسنة المالية الحالية، إال أن مبادئ اإل

  .للفترات المرحلية هي نفسها كما هي في البيانات المالية السنوية

  

  -:توضيحلل ٣٠

 قيمته في إنخفاض وقياس الخسائر من تخفيضات المخزون وإعادة هيكلته وعتراف اإلإن مبادئ  )أ (

ية هي نفس المبادئ التي يتبعها المشروع كما لو أنها أعدت فقط البيانات المالية إنتقالفترة 

 بهذه البنود وقياسها في فترة مرحلية واحدة وتغير التقدير في عتراف إذا تم اإلأنهالسنوية، على 

 يتم تغيير التقدير األصلي في الفترة المرحلية الالحقة فإنه مرحلية الحقة لتلك السنة المالية فترة

 ؛ سابقاًأما باستحقاق مبلغ إضافي من الخسارة أو بعكس المبلغ المعترف به 

 بيان المركز الماليالتكلفة التي ال تلبي تعريف األصل في نهاية فترة مرحلية ال يتم تأجيلها في   )ب (

نتظار معلومات مستقبلية حول ما إذا لبت تعريف األصل أو لتسهيل األرباح على مدى ما الإ

  ؛ و الفترات المرحلية ضمن سنة مالية

 تقدير للمتوسط أفضل على بناءاً بمصروف ضريبة الدخل في كل فترة مرحلية عترافيتم اإل  )ج (
، والمبالغ المستحقة الموزون لمعدل ضريبة الدخل السنوية المتوقعة للسنة المالية بكاملها

لمصروف ضريبة الدخل في فترة مرحلية واحدة قد يتوجب تعديلها في فترة مرحلية الحقة لتلك 
  .السنة المالية إذا تغير تقدير معدل ضريبة الدخل السنوية

  
عملية تضمين الميزانية " هو عتراف اإلفإن )اإلطار(إطار إعداد وعرض البيانات المالية بموجب  ٣١

 صول، وتعريفات األ"عترافو بيان الدخل بندا يلبي تعريف عنصر ويحقق معيار اإلالعمومية أ

 التقرير المالي  نهاية فترتي فيعتراف والدخل والمصروفات تعتبر جوهرية بالنسبة لإلاتلتزامواإل

  .السنوي والمرحلي
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خ المرحلية وفي نهاية ية المستقبلية في التواريقتصادات المنافع اإلإختبار تنطبق نفس صولبالنسبة لأل ٣٢

 في نهاية صولالسنة المالية للمشروع، والتكاليف التي بسبب طبيعتها ال تستوفي الشروط الخاصة باأل

 نهاية  فيلتزاماإلالسنة المالية ال تستوفي الشروط في التواريخ المرحلية كذلك، وبالمثل يجب أن يمثل 

تقرير الاريخ مثلما يتوجب عليه ذلك في تاريخ تقديم  القائم في ذلك التإللتزام ا التقرير المرحليفترة

  .سنويال
  

والمصروفات هو أن التدفقات الداخلة والخارجة ذات ) اإليراد(ية للدخل ساسإن أحد الخصائص األ ٣٣

 يتم فإنه قد حصلت بالفعل، وإذا حصلت هذه التدفقات الداخلة أو الخارجة اتلتزام واإلصولالعالقة باأل

 أنه اإلطار بهما، ويقول عتراف لذلك ال يتم اإلوخالفاًد والمصروف المتعلقان بذلك،  باإليراعترافاإل

ية المستقبلية قتصاد في المنافع اإلإنخفاض بالمصروفات في بيان الدخل عند حدوث عترافيتم اإل"

 ال يسمح واإلطار…  يمكن قياسه بشكل موثوق إلتزام في اصل أو زيادة في إنخفاضالمتعلقة ب

  ".صول أو األاتلتزام ببنود في الميزانية العمومية ال تلبي تعريف اإلرافعتباإل
  
 فإن والدخل والمصروفات والتدفقات النقدية الواردة في البيانات المالية اتلتزام واإلصولعند قياس األ ٣٤

 عتبار المعلومات التي تصبح متوفرةإل فقط يستطيع أن يأخذ في اسنوياًالمشروع الذي يقدم تقاريره 

 . سنوي حتى تاريخهأساسخالل السنة المالية، وقياساتها في النهاية هي على 
  
المشروع الذي يقدم تقارير نصف سنوية تستخدم المعلومات المتوفرة في منتصف السنة أو بعد ذلك  ٣٥

  األولى، والمعلومات المتوفرة في نهايةأشهربقليل عند إجراء القياسات في بياناته المالية لفترة الستة 

 التغيرات شهراً، وتعكس قياسات اإلثني عشر شهراًالسنة أو بعد ذلك بفترة قصيرة لفترة اإلثني عشر 

 األولى، والمبالغ الواردة في التقرير أشهرالمحتملة في تقديرات المبالغ الواردة في التقارير لفترة الستة 

 ٢٦ و)د(١٦ الفقرتين أني على  األولى ال يتم تعديلها بأثر رجعأشهرالمالي المرحلي لفترة الستة 

  . عن طبيعة ومبلغ أية تغيرات هامة في التقديراتفصاحتتطلبان اإل
  
 أساس من التقارير نصف السنوية تقيس الدخل والمصروفات على أكثرالمشروع الذي يقدم تقاريراً  ٣٦

 المعلومات المتوفرة عندما يتم إعداد كل مجموعة من إستخدامالسنة حتى تاريخه لكل فترة مرحلية ب

البيانات المالية، وتعكس مبالغ الدخل والمصروفات الواردة في تقارير الفترة المرحلية الحالية أية 

تغيرات في تقديرات المبالغ الواردة في الفترة المرحلية السابقة للسنة المالية، وال يتم تعديل المبالغ 

 عن فصاح تتطلبان اإل٢٦، )د(١٦ات المرحلية السابقة بأثر رجعي، على أن الفقرتين الواردة في الفتر

  .طبيعة ومبلغ أية تغيرات هامة في التقديرات
  
  

   أو من حين آلخردورياً أو فصلياًاإليرادات المستلمة 

يلها في  من حين آلخر خالل سنة مالية يجب عدم توقعها أو تأجدورياً أو موسمياًاإليرادات المستلمة  ٣٧

 . في نهاية السنة المالية للمشروعمناسباًتاريخ مرحلي إذا كان التوقع أو التأجيل لن يكون 
  

تشمل األمثلة إيراد أرباح األسهم والجعاالت والمنح الحكومية، إضافة الى ذلك تحصل بعض المشاريع  ٣٨

ليها في فترات مرحلية  مما تحصل عأكثربشكل ثابت على إيرادات في فترات مرحلية معينة لسنة مالية 

  . بها عند حدوثهاعترافأخرى، مثال ذلك اإليرادات الموسمية لتجار التجزئة، وهذه اإليرادات يتم اإل
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   بشكل غير متساو أثناء السنة الماليةالمتكبدةالتكاليف 

 التكاليف التي يتم تكبدها بشكل غير متساو خالل السنة المالية للمشروع يجب توقعها أو تأجيلها ٣٩

 من المناسب فقط تقدير أو تأجيل ذلك النوع من أيضاًألغراض إعداد التقارير المرحلية إال إذا كان 

  .التكلفة في نهاية السنة المالية
  

   والقياسعترافتطبيق مبادئ اإل

  .٣٩-٢٨ والقياس المذكورة في الفقرات عتراف أمثلة على تطبيق المبادئ العامة لإلبيقدم الملحق  ٤٠
  

  قديرات التإستخدام

 المعلومات أنها في تقرير مالي مرحلي بحيث تضمن إتباعيجب أن تصمم إجراءات القياس التي سيتم  ٤١

الناتجة موثوق بها وان كافة المعلومات المالية المادية الالزمة لفهم المركز المالي لمشروع أو أداؤه 

 من التقارير المالية السنوية  ما تكون القياسات في كلكثيراً عنها بشكل مناسب، وبينما فصاحيتم اإل

ا إستخدام إعداد التقارير المالية المرحلية يتطلب بشكل عام فإنوالمرحلية مبنية على تقديرات معقولة 

  . مما هو الزم للتقارير المالية السنويةأكثرألساليب التقرير 

  

  . التقديرات في الفترات المرحليةإستخدام أمثلة على جيقدم الملحق  ٤٢
  

  ض الفترات المرحلية السابقة التي قدمت عنها التقاريرإعادة عر
  

ية بموجب نتقالإل التغير المحدد له المرحلة اإستثناءبيجب أن يظهر التغير في السياسة المحاسبية  ٤٣

  -: جديد وذلك من خالل ما يليالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية

لسابقة من السنة المالية الحالية والفترات إعادة تقديم البيانات المالية للفترات المرحلية ا  )أ (
المرحلية المقابلة من السنوات المالية السابقة إذا كان المشروع يتبع معلجة نقطة المرجعية 

   أو؛٨بموجب معيار المحاسبة الدولي 
  

إعادة تقديم البيانات المالية للفترات المرحلية السابقة من السنة المالية الحالية إذا كان   )ب (
، وفي هذه ٨ يتبع المعاملة البديلة المسموح بها بموجب معيار المحاسبة الدولي المشروع

  .الحالة ال تتم إعادة تقديم الفترات المرحلية المقابلة للسنوات المالية السابقة
  

إن أحد أهداف المبدأ السابق ضمان تطبيق سياسة محاسبية واحدة على فئة معينة من العمليات خالل  ٤٤

 يتم عكس التغير في السياسة المحاسبية بالتطبيق ٨، وبموجب معيار المحاسبة الدولي سنة مالية كاملة

 إذا كان مبلغ أنه، على عملياًبأثر رجعي مع إعادة تقديم البيانات المالية للفترة السابقة إذا كان ذلك 

 الجديدة بموجب التعديل الخاص بالسنوات المالية ال يمكن تحديده بشكل معقول عندئذ يتم تطبيق السياسة

، والبديل المسموح به هو إدخال التعديل المتراكم بكامله المطبق بأثر مستقبلياً ٨معيار المحاسبة الدولي 

رجعي في تحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة التي يتم فيها تغيير السياسة المحاسبية، وأثر المبدأ 

ياسة المحاسبية خالل السنة المالية الحالية بأثر  هو طلب تطبيق أي تغير في الس٤٣المذكور في الفقرة 

  . من أول السنة الماليةرجعي اعتباراً
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من اجل السماح بانعكاس التغيرات المحاسبية في تاريخ مرحلي خالل السنة المالية يسمح بتطبيق  ٤٥

يجة سياستين محاسبيتين مختلفتين على صنف معين من العمليات أثناء سنة مالية واحدة، وتكون النت

مصاعب تخصيص مرحلية ونتائج تشغيل غامضة وتحليل وإمكانية فهم معقدة للمعلومات الخاصة 

  .بالفترة المرحلية
  

  تاريخ النفاذ
  

يصبح معيار المحاسبة الدولي هذا نافذ المفعول بالنسبة للبيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ في  ٤٦

 . أبكر لذلكتطبيقاً  أو بعد ذلك، ويشجع المعيار١٩٩٩ يناير ١
 

المصطلحات المستخدمة في المعايير ) ٢٠٠٧كما تم تعديله في عام  (١عدل معيار المحاسبة الدولي  ٤٧

، ٢٠ و١٢ و١١ و٨أ و٦٨ و٥ و٤وإضافة لذلك، عدل المعيار الفقرات . الدولية إلعداد التقارير المالية

تطبيق هذه التعديالت على الفترات ويجب على المنشأة . أ١١أ و٨ وأضاف الفقرات ١٣وحذف الفقرة 

 ١وإذا قامت المنشأة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي .  أو بعد ذلك٢٠٠٩ يناير ١السنوية التي تبدأ في 

 . لفترة سابقة، فينبغي تطبيق التعديالت على تلك الفترة السابقة) ٢٠٠٧كما تم تعديله في عام (
  

). ١ (١٦تعديل للفقرة ) ٢٠٠٨كما هو معدل في عام  (٣الية أورد المعيار الدولي إلعداد التقارير الم ٤٨

وفي حال طبقت . ٢٠٠٩ يوليو ١وتطبق المنشأة ذلك التعديل للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

لفترة سابقة، ينبغي تطبيق ) ٢٠٠٨المعدل في عام  (٣المنشأة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية

  .لك الفترة السابقةالتعديل أيضاً على ت
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  أملحق 
  

  لفترات المطلوب عرضهااتوضيح 
  

وضيح تطبيق المبدأ في الفقرة أمثلة لتهذا المعيار،  من جزءاًيقدم هذا الملحق الذي هو إيضاحي وال يشكل 
٢٠.  
  

  سنوياًمشروع ينشر تقاريره المالية المرحلية نصف 
  
، ويقوم المشروع بعرض البيانات المالية التالية )يةالسنة التقويم( ديسمبر ٣١تنتهي السنة المالية في  ١ أ

  -:١×٢٠ يونيو ٣٠في تقريره المالي المرحلي نصف السنوي في ) مختصرة أو كاملة(
  

  -:بيان المركز المالي
  ٠×٢٠ ديسمبر ٣١      ١×٢٠ يونيو ٣٠        في   
  

   الشاملبيان الدخل
  ٠×٢٠ يونيو ٣٠      ١×٢٠ يونيو ٣٠     شهور تنتهي في٦   
  
  ان التدفق النقديبي
  ٠×٢٠ يونيو ٣٠      ١×٢٠ يونيو ٣٠      شهور تنتهي في٦  
  

  بيان التغير في حقوق الملكية
  ٠×٢٠ يونيو ٣٠      ١×٢٠ يونيو ٣٠      شهور تنتهي في٦  
  

  فصلياًمشروع ينشر تقاريره المالية المرحلية 
  

 المشروع بعرض البيانات المالية ، ويقوم)السنة التقويمية( ديسمبر ٣١تنتهي السنة المالية للمشروع في  ٢ أ
  -:٢٠٠١ يونيو ٣٠في تقريره المالي المرحلي الفصلي في ) مختصرة أو كاملة(التالية 

  
  بيان المركز المالي

  ٠×٢٠ ديسمبر ٣١             ١×٢٠ يونيو ٣٠                    في   
  

   الشاملبيان الدخل
  ٠×٢٠ يونيو ٣٠      ١×٢٠ يونيو ٣٠      شهور تنتهي في٦   
  ٠×٢٠ يونيو ٣٠      ١×٢٠ يونيو ٣٠      شهور تنتهي في٣   
  

  بيان التدفق النقدي
  ٠×٢٠ يونيو ٣٠      ١×٢٠ يونيو ٣٠      شهور تنتهي في٦   
    

  -:بيان التغيرات في حقوق المساهمين
  ٠×٢٠ يونيو ٣٠      ١×٢٠ يونيو ٣٠      شهور تنتهي في٦   
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  بملحق 
  

  لقياس واعتراف مبادئ اإلتطبيقأمثلة على 
  

أمثلة لتوضيح تطبيق المبادئ العامة من هذا المعيار،  جزءاًيقدم هذا الملحق الذي هو إيضاحي وال يشكل 

  .٣٩-٢٨القياس الواردة في الفقرات  وعترافلإل
  

  ضرائب جدوى رواتب صاحب العمل ومساهمات التأمين
  

ين المضمونة من قبل إذا كانت ضرائب جدوى رواتب صاحب العمل أو مساهماته في أموال التأم ١ب
 بمصروف صاحب العمل المتعلق بذلك في عتراف يتم اإلفإنه سنوي أساسالحكومة يتم تقييمها على 

 رواتب سنوية سارية المفعول أو نسبة مساهمة ل متوسط مقدر لضريبة جدوإستخدامالفترات المرحلية ب
نة المالية، ومن األمثلة الشائعة على  من الدفعات يمكن إجراؤه في أوائل الس كبيراًجزءاًبالرغم من ان 

 رواتب صاحب العمل أو مساهمة التأمين التي تفرض حتى مستوى أعلى معين لذلك ضريبة جدو
لإليرادات لكل موظف، وبالنسبة للموظفين من ذوي الدخل األعلى للدخل قبل نهاية السنة المالية، وال 

  .يقوم الموظف بإجراء دفعات أخرى خالل نهاية السنة
  

  الصيانة أو اإلصالح الرئيسي الدوري المرسوم
  

إن تكلفة الصيانة أو اإلصالح الرئيسي الدوري المرسوم أو الصرف الموسمي اآلخر الذي يتوقع  ٢ب
 إلتزامحدوثه في أواخر السنة ليس متوقعا ألغراض تقديم التقارير المرحلية إال إذا تسبب حدث بحدوث 

  .إلتزاملحاجة لتحمل مصروف متعلق بالمستقبل ليس كافيا لحدوث اء، ومجرد النية أو اقانوني أو بنّ
  

  المخصصات
  

ية قتصاد سوى إجراء تحويل للمنافع اإلفعلياً  بمخصص عندما ال يكون لدى المنشأة بديالًعترافيتم اإل ٣ب
 خسارة  إما بالزيادة أو النقصان معإللتزاماء، ويتم تعديل مبلغ اا قانونيا أو بنّإلتزامنتيجة لحدث أوجد 

  .إللتزام تقدير للمشروع لمبلغ اأفضل إذا تغير الربح والخسارةأو ربح مواز يعترف به في 
  
 بمخصص في تاريخ مرحلي عترافيتطلب هذا المعيار أن يقوم المشروع بتطبيق نفس المقياس لإل ٤ب

لمنافع ليس  لتحويل اإلتزاموقياسه كما لو كانت ستفعل في نهاية السنة المالية، ووجود أو عدم وجود 
  .عمال يتم ضمن الفترة التي يقدم عنها التقرير بل هي مسألة حقيقة

  

  مكافآت نهاية السنة
  

تختلف طبيعة مكافآت نهاية السنة الى حد كبير حيث يتم الحصول على البعض منها من خالل الخدمة  ٥ب
فصلي أو  شهري أو أساسالمستمرة خالل فترة زمنية، وبعض المكافآت يتم الحصول عليها على 

 على سنوات من بناءاًي أو تعاقدي بحث أو إختيار أساسسنوي لنتيجة التشغيل، وقد تكون على 
 .السوابق التاريخية
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ا قانونيا إلتزامكانت المكافأة ) أ(: تكون المكافأة متوقعة ألغراض تقديم التقارير المرحلية إذا وفقط إذا ٦ب
. ء ال يوجد أمام المنشأة بديل حقيقي له سوى إجراء الدفعاتاا بنّإلتزامأو ممارسة سابقة تجعل المكافأة 

منافع "  ١٩، ويقدم معيار المحاسبة الدولي إللتزامكان من الممكن إجراء تقرير موثوق به ل) ب(
  ."الموظفين

  
  يةحتمالإلدفعات اإليجار ا

  

، إلتزاماء المعترف به كنّ القانوني أو البلتزام على اإلمثاالًية أن تكون حتمالإليمكن لدفعات اإليجار ا ٧ب
 على تحقيق المستأجر مستوى معينا من المبيعات بناءاًية إحتمالوإذا نص عقد إيجار على دفعات 

 خالل الفترات المرحلية للسنة المالية قبل تحقيق مستوى المبيعات إلتزام يمكن حدوث فإنهالسنوية 
بيعات، وعلى ذلك ال يوجد أمام المنشأة السنوي المطلوب إذا كان يتوقع تحقيق ذلك المستوى من الم

  .بديل واقعي سوى إجراء دفعة إيجار مستقبلية
  

   غير الملموسةصولاأل
  

 ألصل غير ملموس بنفس الطريقة في الفترة عترافيقوم المشروع بتطبيق تعريف ومقياس اإل ٨ب
 ألصل غير عترافالمرحلية كما في الفترة السنوية، والتكاليف التي تم تحملها قبل تلبية مقياس اإل

 بها كمصروف، والتكاليف التي يتم تحملها بعد النقطة الزمنية المحددة التي يتم عترافملموس يتم اإل
 في أصولالتكاليف ك" وتأجيل" بها كجزء من تكلفة أصل غير ملموس، عتراففيها تلبية المقياس يتم اإل

  . فيما بعد في السنة المالية ليس مبرراعترافمرحلي على أمل تلبية مقياس اإلال بيان المركز المالي
  

  التقاعـد
  

 معدل تكلفة التقاعد إستخدام السنة حتى تاريخه بأساسيتم حساب تكلفة التقاعد لفترة مرحلية على  ٩ب
عتبار تقلبات السوق الهامة منذ ذلك إلا في نهاية الفترة المالية السابقة معدلة لتأخذ في اإكتواريالمحددة 

  . الهامة والتسويات أو األحداث األخرى الهامة التي حدثت مرة واحدة فقطالوقت والتخفيضات
  

  اإلجازات والعطل وحاالت الغياب األخرى القصيرة المدفوعة
  

ها في الفترات المستقبلية إستعمالحاالت الغياب المتراكمة المدفوعة هي تلك الحاالت المرحلة ويمكن  ١٠ب
منافع   "١٩ما بكامله، ويتطلب معيار المحاسبة الدوليإذا لم يكن استحقاق الفترة الحالية مستخد

 فيما يتعلق بحاالت الغياب المتراكمة لتزام أن يقوم المشروع بقياس التكلفة المتوقعة واإل"الموظفين
  نهايةستحقاق غير المستخدم الذي تراكم فيإلالمدفوعة بمقدار المبلغ الذي يتوقع المشروع دفعه نتيجة ل

المرحلية، وبالعكس ال ترات إعداد التقاريرف  نهاية، ويطبق هذا المبدأ كذلك فيرير فترة إعداد التقا
فترة إعداد في نهاية  لحاالت الغياب غير المتراكمة المدفوعة إلتزاميعترف المشروع بمصروف أو 

  . في تاريخ تقديم تقرير سنويإلتزام مثلما ال تعترف بمصروف أو ةمرحليالالتقارير 
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  خرى المخطط  لها ولكنها تحدث بشكل غير منتظمالتكاليف األ

قد تشمل الميزانية التقديرية لمشروع تكاليف معينة يتوقع تكبدها بشكل غير منتظم خالل السنة المالية  ١١ب
مثل المساهمات الخيرية وتكاليف تدريب الموظفين،وهذه التكاليف بشكل عام خاضعة للتقدير الشخصي 

في نهاية فترة إعداد  في إلتزام بعترافألن تتكرر بين سنة وأخرى، واإلبالرغم من أنها متوقعة وتميل 
  .لتزاماإل لهذه التكاليف التي لم يتم تكبدها بشكل عام ال يتفق مع تعريف ةمرحليال التقارير المالية

  

  قياس مصروف ضريبة الدخل المرحلي

الذي ينطبق على إجمالي  متوسط الضريبة إستخداميستحق مصروف ضريبة الدخل للفترة المرحلية ب ١٢ب
المكاسب السنوية المتوقعة، أي متوسط معدل ضريبة الدخل السارية السنوية المقدرة المطبقة على 

  . ضريبة الدخل للفترة المرحليةإحتسابالدخل قبل 
  
 الذي ينص على وجوب تطبيق نفس مبادئ ٢٨ي الوارد في الفقرة ساسإن هذا يتفق مع المفهوم األ ١٣ب

اس المحاسبي في تقرير مالي مرحلي كما هي مطبقة في البيانات المالية السنوية، ويتم  والقيعترافاإل
 سنوي، كما يتم حساب مصروف ضريبة الدخل للفترة المرحلية أساستقييم ضرائب الدخل على 
 الضريبة للفترة المرحلية معدل الضريبة الذي ينطبق على إجمالي إحتساببالتطبيق على الدخل قبل 

السنوية المتوقعة أي متوسط معدل ضريبة الدخل السنوية المقدرة سارية المفعول، ومعدل األرباح 
المتوسط السنوي المقدر هذا يعكس مزيجا من هيكل معدل ضريبة الدخل المتصاعدة التي يتوقع أن 
تنطبق على أرباح السنة الكاملة، بما في ذلك التغيرات التي تمت بالفعل في معدالت ضريبة الدخل 

اإلرشاد ، "ضرائب الدخل " ١٢لمقرر تطبيقها فيما بعد في السنة المالية، ويقدم معيار المحاسبة الدولي ا
بشأن التغيرات التي تمت بالفعل في معدالت الضرائب، ويجب أن تتم إعادة تقدير معدل ضريبة الدخل 

) د(١٦ وتتطلب الفقرة  من هذا المعيار،٢٨ السنة حتى تاريخه بما يتفق مع الفقرة أساسالسنوي على 
  . عن التغيرات الهامة في التقديراتفصاحاإل

  
 إختصاص يتم تحديد متوسط معدل ضريبة دخل مقدرة سارية منفصلة لكل عملياًالى الحد الممكن  ١٤ب

، وبالمثل إذا إختصاص الضريبة للفترة المرحلية لكل إحتسابضريبي وتطبيقها فرديا على الدخل قبل 

مثل مكاسب راس المال أو (خل مختلفة تنطبق على فئات مختلفة من الدخل كانت معدالت ضريبة د

 تطبيق معدل منفصل على كل فئة عملياً يتم الى الحد الممكن فإنه) اإليراد المتحقق من صناعات معينة

 قد فإنه الضريبة للفترة المرحلية، وبينما هذه الدرجة من الدقة مرغوب بها إحتسابمفردة للدخل قبل 

 ختصاصإل متوسط موزون للمعدالت عبر مناطق اإستعمالكن تحقيقها في جميع الحاالت، ويتم ال يم

  . تحديدا له نتيجة تقريبية معقولةأكثر معدالت إستعمالأو عبر فئات الدخل إذا كان 
  
 ١٠,٠٠٠لتوضيح تطبيق المبدأ السابق يتوقع المشروع الذي يقدم تقارير ربع سنوية أن تحصل على  ١٥ب

على أول % ٢٠ تبلغ نسبة ضريبة دخله إختصاص الضريبة في كل فصل، وتعمل في بإحتساقبل 
على كل أرباح إضافية، واألرباح الفعلية تشابه التوقعات، ويبين % ٣٠ من األرباح السنوية و٢٠,٠٠٠

  -:الجدول التالي مبلغ مصروف ضريبة الدخل الذي تصدر عنه التقارير كل ربع سنة
  

  سنوياً  الربع الرابع  الربع الثالث  انيالربع الث  ولألالربع ا
  مصروف

  ١٠,٠٠٠    ٢,٥٠٠    ٢,٥٠٠    ٢,٥٠٠    ٢,٥٠٠  الضريبة 
  

 إحتساب قبل ٤٠,٠٠٠ للسنة بكاملها على دخل مقداره ١٠,٠٠٠يتوقع أن تستحق ضريبة مقدارها 
  .الضريبة
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 قبل ١٥,٠٠٠ه ، ويحصل على ربح مقدارفصلياًيقوم المشروع بتقديم تقاريره : فيما يلي إيضاح آخر ١٦ب

 في كل فصل من ٥,٠٠٠ الضريبة في الربع األول، إال أنه يتوقع أن يتكبد خسائر مقدارها إحتساب

 يقدر أن يبلغ فيه إختصاص، وتعمل في ) خالل السنةوهكذا يبلغ دخلها صفراً(الفصول الثالثة الباقية 

 مبلغ مصروف ضريبة الدخل ، ويبين الجدول التالي%٢٠معدل متوسط ضريبة الدخل السنوية المقدرة 

  -:الذي يرد في التقرير في كل فصل
  

  سنوياً  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول  
  مصروف 
  صفر   )١,٠٠٠(   )١,٠٠٠(   )١,٠٠٠(    ٣,٠٠٠  الضريبة

  

  الفرق بين سنة التقارير المالية والسنة الضريبية

ة الضريبية يتم قياس مصروف ضريبة الدخل للفترة المرحلية إذا اختلفت سنة التقارير المالية عن السن ١٧ب
 متوسط موزون لمعدالت ضريبة سارية مقدرة لكل سنة من سنوات إستخداملسنة التقارير المالية تلك ب

 الضريبة الذي تم تحقيقه في كل سنة من سنوات إحتسابضريبة الدخل المطبقة على جزء الدخل قبل 
  .ضريبة الدخل هذه

  

، وتنتهي سنته فصلياً يونيو وتقدم تقاريرها ٣٠ذلك تنتهي سنة التقارير المالية لمشروع في إليضاح  ١٨ب
 يوليو السنة األولى وتنتهي ١ ديسمبر، وبالنسبة للسنة المالية التي تبدأ في ٣١الخاضعة للضريبة في 

ويكون  الضريبة كل فصل، إحتساب قبل ١٠,٠٠٠ يونيو السنة الثانية يحصل المشروع على ٣٠في 
  .في السنة الثانية% ٤٠في السنة األولى و% ٣٠معدل متوسط ضريبة الدخل السنوية المقدرة 

  
  السنة     الربع    الربع     الربع    الربع     

   ةالمنتهي  المنتهي        المنتهي     المنتهي  المنتهي     
   يونيو٣٠ يونيو     ٣٠   مارس   ٣١    ديسمبر ٣١ سبتمبر    ٣٠    
  ٢السنة     ٢السنة     ٢السنة       ١لسنة ا     ١السنة     

  مصروف 
  ١٤,٠٠٠      ٤,٠٠٠    ٤,٠٠٠    ٣,٠٠٠    ٣,٠٠٠    الضريبة

  

  الخصومات الضريبية
 بناءاًات الضريبية دافعي الضرائب خصوما ضريبية على الضريبة المستحقة ختصاصإلتعطي بعض ا ١٩ب

 على أسس بناءاًوالتطوير أو على مبالغ المصروفات الرأسمالية أو الصادرات أو مصروفات البحث 
اخرى، ويتم بشكل عام إظهار المنافع الضريبية المتوقعة للسنة بكاملها في حساب معدل ضريبة الدخل 

 سنوي بموجب معظم أساسالسنوية السارية المقدرة ألن هذه الخصومات الضريبية تمنح وتحسب على 
المنافع الضريبية التي تتعلق بحدث مفرد  بعترافقوانين وأنظمة الضرائب، ومن ناحية أخرى يتم اإل

عند حساب مصروف ضريبة الدخل في تلك الفترة المرحلية بنفس الطريقة التي ال يتم بها مزج 
معدالت الضريبة الخاصة التي تنطبق على فئات معينة في معدل ضريبة سنوية سارية واحدة، إضافة 

ات الضريبية بما في ذلك تلك المتعلقة  المنافع أو الخصومفإنات ختصاصإلالى ذلك وفي بعض ا
بالمصروفات الضريبية ومستويات الصادرات، بينما يتم اإلبالغ عنها في بيان ضريبة الدخل فهي 

  . بها في الفترة المرحلية التي تنشأ بهاعتراف لمنحة حكومية، ويتم اإلأكثرمشابهة 
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  الخسارة والخصم الضريبي المعادة أو المرحلة
نافع من الخسارة الضريبية المعادة في الفترة المرحلية التي تحدث بها الخسارة الضريبية، يتم إظهار الم ٢٠ب

المنفعة المتعلقة بالخسارة الضريبية التي يمكن إعادتها " على أن ١٢وينص معيار المحاسبة الدولي 
 عتراف اإل، كما يتم كذلك" بها على أنها أصلعترافالستعادة الضريبة الحالية لفترة سابقة يجب اإل

  .بتخفيض مقابل في مصروف الضريبة أو زيادة في دخل الضريبة
  
 بأصل ضريبي مؤجل لترحيل الخسائر عترافيجب اإل"نه أ على ١٢ص معيار المحاسبة الدولي ين ٢١ب

الضريبية غير المستعملة والخصومات الضريبية غير المستعملة الى الحد الذي يحتمل فيه أن يتوفر 
لخصومات  الخسائر الضريبية غير المستعملة واإستخدامضريبة يتم مقابله ربح مستقبلي خاضع لل
 الربح الخاضع إحتمال معايير لتقييم ١٢، ويقدم معيار المحاسبة الدولي "الضريبية غير المستعملة

 الخسائر والخصومات الضريبية غير المستعملة، ويتم تطبيق إستخدامللضريبة الذي يمكن مقابله 
 ترحيل الخسارة الضريبية أثرهذه في نهاية كل فترة مرحلية، وإذا تم تلبيتها يتم إظهار معايير القياس 

 .في حساب معدل متوسط ضريبة الدخل السنوية المقدرة السارية
  
 ١٠,٠٠٠له خسارة تشغيلية مرحلة مقدارها   يكونفصلياًإيضاحاً لذلك، المشروع الذي يقدم تقاريره  ٢٢ب

 بأصل ضريبي مؤجل، لها عتراف السنة المالية الحالية التي لم يتم اإلألغراض ضريبة الدخل في بداية
 ١٠,٠٠٠ في الربع األول من السنة الحالية، ويتوقع أن تحصل على ١٠,٠٠٠ويحصل المشروع على 

 الخسارة التشغيلية المرحلة الى سنوات الحقة يتقوع إستثناءفي كل فصل من الفصول الثالث الباقية، وب
  -:، ويكون مصروف الضريبة كما يلي%٤٠نسبة ضريبة الدخل السنوية المقدرة أن يبلغ معدل 

  
  سنوياً  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول  

  مصروف 
  ١٢,٠٠٠    ٣,٠٠٠    ٣,٠٠٠    ٣,٠٠٠    ٣,٠٠٠  الضريبة

  
  التغيرات التعاقدية أو المتوقعة في سعر الشراء

م والتغيرات األخرى المتعاقد عليها في أسعار المواد الخام أو إن الحسومات أو الخصومات على الحج ٢٣ب
العمالة أو البضائع والخدمات األخرى المشتراة متوقعة في الفترات المرحلية من قبل كل من الدافع 

 الحسومات والخصومات فإنوالمستلم إذا كان من المحتمل أنها تم اكتسابها أو أنها ستحدث، وهكذا 
 الناتج لتزاماإل إال أن الحسومات والخصومات التقديرية ليست متوقعة ألن األصل أو التعاقدية متوقعة،

 يسيطر عليه مورداًال يلبيان الشروط الواردة في اإلطار التي تنص على وجوب أن يكون األصل 
 تدفقاً حاليا يتوقع أن ينجم عن تسويته اًإلتزام لتزاماإلالمشروع نتيجة لحدث سابق، ووجوب أن يكون 

  . في المواردخارجاً
  

   واإلطفاءإلستهالكا
 الممتلكة خالل تلك الفترة المرحلية، صول واإلطفاء لفترة مرحلية مبنيان فقط على األستهالكإن اإل ٢٤ب

  . المرسومة لفترة الحقة في السنة الماليةصول أو بيع األإمتالكعتبار حاالت إلوهما ال يأخذان في ا
  

  المخزون
،  على نفس المبادئ كما في نهاية السنة الماليةبناءاًقارير المالية المرحلية يتم قياس المخزونات للت ٢٥ب

 بالمخزونات وقياسها، وتشكل عترافمعايير اإل" المخزون "٢ويحدد معيار المحاسبة الدولي 
 بسبب الحاجة الى تحديد الكميات في نهاية فترة إعداد أي تقرير ماليالمخزونات مشاكل معينة في 

القيم الصافية للمخزون الممكن تحقيقها، وبالرغم من ذلك يتم تطبيق نفس مبادئ القياس والتكاليف و
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 ما تستخدم المشاريع التقديرات لقياس كثيراًعلى المخزونات المرحلية، ولتوفير التكلفة والوقت 
يما يلي  مما يتم في تواريخ تقديم التقارير السنوية، وفأكبرالمخزونات في التواريخ المرحلية الى حد 

نهاية فترة إعداد التقرير المالي  صافي القيمة الممكن تحقيقها في إختبارأمثلة على كيفية تطبيق 
، وكيفية أوالً يصرف أخيراً الوارد أساس، وكيفية تحديد المخزونات المرحلية المسعرة على المرحلي

  .معاملة التغيرات في التصنيع في التواريخ المرحلية
  

  كن تحقيقها للمخزوناتصافي القيمة المم

يتم تحديد صافي القيمة الممكن تحقيقها للمخزونات بالرجوع الى أسعار البيع والتكاليف المتعلقة بها  ٢٦ب

إلكمال بيعها في تواريخ مرحلية، ويقوم المشروع بعكس التخفيض إلى صافي القيمة الممكن تحقيقها 

  .ك في نهاية السنة الماليةفي فترة مرحلية الحقة فقط إذا كان من المناسب إجراء ذل
  
  ]إلغائهاتم  [ ٢٧ب

  

  التغيرات في تكلفة التصنيع للفترات المرحلية

 بالتغيرات في السعر والكفاءة والصرف والكمية لمشروع صناعي في الدخل في تواريخ عترافيتم اإل ٢٨ب

لسنة المالية،  بهذه التغيرات في الدخل في نهاية اعترافتقارير مرحلية الى نفس المدى الذي يتم فيه اإل

 ينجم عن ذلك أن ألنه من الممكن مناسباًوتأجيل التغيرات التي يتوقع استيعابها في نهاية السنة ليس 

بيان المخزون في التقرير في التاريخ المرحلي بمقدار يزيد أو يقل عن حصته في التكلفة الفعلية 

  .للتصنيع
  

  أرباح وخسائر ترجمة العمالت األجنبية

ح وخسائر ترجمة العمالت األجنبية للتقارير المالية المرحلية حسب نفس المبادئ كما في يتم قياس أربا ٢٩ب
  .نهاية السنة المالية

  
كيفية ترجمة "  التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبيةآثار " ٢١يحدد معيار المحاسبة الدولي  ٣٠ب

أو معدل  إستعمالاإلرشادات الخاصة بالبيانات المالية للعمليات األجنبية الى عملة التقرير، بما في ذلك 

أو ربح الدخال التعديالت الناجمة في لإلعتراف بإرشادات اإلصرف العمالت األجنبية وإقفال أسعار 

 المعدل الفعلي وأسعار اإلقفال للفترة المرحلية بما إستخدام ويتم ،بيان الدخل الشامل اآلخر أو الخسارة

ال تتوقع المشاريع بعض التغيرات المستقبلية في أسعار الصرف ، و٢١يتفق مع معيار المحاسبة الدولي

 .األجنبية في باقي السنة المالية الحالية عند ترجمة العمليات األجنبية في تاريخ مرحلي
  

 بتعديالت الترجمة كدخل أو كمصروفات في الفترات عتراف اإل٢١إذا تطلب معيار المحاسبة الدولي  ٣١ب

أ يطبق في كل فترة مرحلية، وال تقوم المشاريع بتأجيل بعض التعديالت في  هذا المبدفإنالتي تنشأ بها 

  .ترجمة العمالت األجنبية في تاريخ مرحلي إذا كان يتوقع أن يعكس التعديل قبل نهاية السنة المالية
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  يات ذات التضخم المرتفع قتصادالتقارير المالية المرحلية في اإل

يات ذات التضخم المرتفع بموجب نفس المبادئ كما في قتصادلية في اإليتم إعداد التقارير المالية المرح ٣٢ب
 .نهاية السنة المالية

  

 أن يتم تقديم "يات ذات التضخم المرتفعقتصاد في اإل الماليالتقرير" ٢٩يتطلب معيار المحاسبة الدولي  ٣٣ب
حدة القياس  ذات تضخم مرتفع حسب وإقتصادالبيانات المالية للمشروع الذي يقدم تقاريره بعملة 

، وإدخال الربح أو الخسارة في صافي المركز النقدي في صافي في نهاية فترة إعداد التقاريرالسارية 
الدخل، كذلك تتم إعادة تقديم البيانات المالية المقارنة الواردة في تقارير الفقرات السابقة حسب وحدة 

  .القياس الحالية
  

يخ المرحلية، وبذلك تعرض كافة البيانات المرحلية في وحدة تتبع المشاريع نفس هذه المبادئ في التوار ٣٤ب
القياس في نهاية الفترة المرحلية مع إدخال الربح أو الخسارة الناجمة من صافي المركز النقدي في 

 كما أنها ال سنوياً بالخسارة أو الربح عترافصافي دخل الفترة المرحلية، والمشاريع ال تجعل اإل
  . ذو تضخم مرتفعإقتصادي مقدر إلعداد تقرير مالي مرحلي في تستخدم معدل تضخم سنو

  

 صول قيمة األإنخفاض
  

 في القيمة نخفاضإل بخسارة اعتراف اإل"صول قيمة األإنخفاض"  ٣٦يتطلب معيار المحاسبة الدولي  ٣٥ب
  . سترجاع الى اقل من القيمة المرحلةإل المبلغ القابل لإنخفضإذا 

  

 عتراف القيمة واإلإنخفاضات إختبارمشروع بتطبيق نفس معايير يتطلب هذا المعيار أن يقوم ال ٣٦ب
 يجب على أنهوالعكس في تاريخ مرحلي كما كان سيفعل في نهاية سنة مالية، على أن ذلك ال يعني 

 القيمة في نهاية كل فترة مرحلية بل يقوم نخفاضإلالمشروع أن يقوم بالضرورة بإجراء حساب مفصل 
 سنة مالية أحدث مهم في القيمة منذ نهاية إنخفاضتحديد دالئل على وجود المشروع بإجراء مراجعة ل

  .لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لهذا الحساب
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  جملحق 
   التقديراتإستخدامأمثلة على 

  

 أمثلة إليضاح تطبيق المبدأ المذكور في ،٣٤المعيار   منجزءاًالذي هو إيضاحي وال يشكل يقدم هذا الملحق 
  .ن هذا المعيار م٤١الفقرة 

  
 قد ال تدعو الحاجة الى إجراءات كاملة للجرد والتقييم للمخزونات في التواريخ المرحلية :المخزون ١ ج

 يمكن إجراؤها في نهاية السنة المالية، وقد يكون كافيا إجراء تقديرات في التواريخ أنهبالرغم من 
ريخ المرحلية تقييم المخزونات المسعرة  على هوامش المبيعات، وبالمثل يمكن في التوابناءاًالمرحلية 

 عينات تمثيلية لكل فئة أو مجموعة من المخزونات إستخدام بأوالً يصرف أخيراً الوارد أساسعلى 
  . ومؤشرات التضخمأوالً يصرف أخيراً الوارد أساسالمسعرة على 

 
 شموالً أكثراء بحث قد تقوم المشاريع بإجر:  المتداولة وغير المتداولةاتلتزام واإلصولتصنيف األ ٢ ج

 على أنها متداولة أو غير متداولة في تواريخ التقارير السنوية وليس في اتلتزام واإلصوللتصنيف األ
  .التواريخ المرحلية

 
مثل مخصص للضمانات والتكاليف البيئية وتكاليف ( أن تحديد المبلغ المناسب لمخصص :المخصصات ٣ ج

 للوقت، وفي بعض األحيان تستخدم ومستهلكاً مكلفاً يكون  ماوكثيراً معقداًقد يكون ) ترميم الموقع
 عمل تقديرات مماثلة في تواريخ مرحلية أن. المشاريع خبراء خارجيين للمساعدة في الحسابات السنوية

 خبراء خارجيين لعمل حساب إستخدام من بدالً ما يستوجب تحديث المخصص السنوي السابق كثيراً
  .جديد

 
 أن يقوم المشروع بتحديد القيمة الحالية "منافع الموظفين " ١٩ر المحاسبة الدولي  يتطلب معيا:التقاعد ٤ ج

 في نهاية كل فترة إعداد تقارير خطة التقاعد صولات المنفعة المحددة والقيمة السوقية أللتزامإل
ات، لتزام لقياس اإلمهنياً مؤهل إكتواري خبير إستخدامعمومية، ويشجع المعيار المشروع على 

  .إكتواري تقييم أحدث إستنتاجراض التقارير المرحلية يمكن الحصول على قياس موثوق به بوألغ
 
 يمكن للمشروع أن يقوم بحساب مصروف ضريبة الدخل ومطلوب ضريبة الدخل :ضرائب الدخل ٥ ج

 فردي على قياسات الدخل لكل إختصاصالمؤجل في تواريخ سنوية بتطبيق معدل الضريبة لكل 
 بينما درجة الدقة تلك مطلوبة في تواريخ تقديم أنه ب من الملحق ١٤فقرة ، وتعترف الإختصاص

 متوسط إستعمال قد يكون من غير الممكن تحقيقها في جميع الحاالت، ويتم أنهالتقارير المرحلية إال 
 إستخدام ألثر  معقوالًات أو عبر فئات الدخل إذا كانت تقريباًختصاصإلموزون للمعدالت عبر ا

  .  تحديداًرأكثمعدالت 
 
 آراء الخبراء القانونيين أو مستشارين آخرين، ويتم في المحتملة قد يشمل قياس البنود :المحتملةالبنود  ٦ ج

، ومثل هذه المحتملةبعض األحيان الحصول على تقارير رسمية من خبراء مستقلين فيما يتعلق بالبنود 
 وحاالت عدم التأكد األخرى قد تكون ملةالمحتاآلراء حول المقاضاة والمطالبات والتقييمات والبنود 

  .مطلوبة أو ال تكون مطلوبة في التواريخ المرحلية
 
كات والمصانع الممتل" ١٦ يسمح معيار المحاسبة الدولي : ومحاسبة القيمة العادلة إعادة التقييم ٧ ج

بالمثل ودلة،  كمعاملة بديلة بإعادة تقييم الممتلكات والمصانع والمعدات بمقدار قيمتها العاوالمعدات
 العقارات، تحتاج إلى مشروع ليحدد القيمة العادلة "العقارات اإلستثمارية" ٤٠معيار المحاسبة الدولي 

 مهنياًيمكن للمشروع أن يعتمد على مقيمين مؤهلين ، القياسات التي وبالنسبة إلعادة التقييم. يةستثماراإل
 .قديم التقارير المرحليةفي تواريخ تقديم التقارير السنوية وليس في تواريخ ت

  

 بالنسبة لبعض األرصدة داخل الشركة التي تتم تسويتها على مستوى تفصيلي :التسويات داخل الشركة ٨ ج
 في تفصيالًفي إعداد البيانات المالية الموحدة في نهاية السنة المالية يمكن تسويتها عند مستوى أقل 

  .إعداد البيانات المالية الموحدة في تاريخ مرحلي
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 التكلفة والوقت قد تكون قياسات الفترة المرحلية في إرتفاع للتعقيد و نظراً:الصناعات المتخصصة ٩ ج

ات يإحتياطالصناعات المتخصصة أقل دقة مما هي عليه في نهاية السنة المالية، مثال ذلك حساب 

 .التأمين من قبل شركات التأمين

 



   ٣٦معيار المحاسبة الدولي 
 

  ١٦٦٩   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  

  ٣٦ الدولي ةمعيار المحاسب
  

   األصول قيمة إنخفاض
  

ها حتى تاريخ إصدارتتضمن هذه النسخة التعديالت الناشئة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التي تم 
  .٢٠٠٨ يناير ١٧

  

ية في يونيو من قبل لجنة معايير المحاسبة الدول"  قيمة األصولاضإنخف" ٣٦ معيار المحاسبة الدولي إصدارتم 
 القيمة التي شُملت في إنخفاض األصل واإلعتراف بخسائر إستردادوقد حّل محل متطلبات تقييم قابلية . ١٩٩٨

"  األعمالإندماج" ٢٢ ومعيار المحاسبة الدولي "الممتلكات والمصانع والمعدات" ١٦معيار المحاسبة الدولي 
 ٣١ ومعيار المحاسبة الدولي " الزميلةالمنشآت ات فيستثمارمحاسبة اإل" ٢٨ومعيار المحاسبة الدولي 

  .  ٢٠٠١ و يناير ٢٠٠٠ و١٩٩٩وقد تم إجراء تعديالت محدودة في ". الحصص في المشاريع المشتركة"
  

 يستمر العمل بكافة المعايير والتفسيرات الصادرة بأن، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية ٢٠٠١وفي إبريل 
  .  سحبهاأووحتى يتم تعديلها / ا لمبموجب الدساتير السابقة م

 
 : التاليةالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الحقاً من خالل ٣٦وتم تعديل معيار المحاسبة الدولي 

  

الصادر  ("األخطاء التقديرات المحاسبية والتغيرات في السياسات المحاسبية، " ٨ الدولي المحاسبة معيار •
       )٢٠٠٣في ديسمبر 

     )٢٠٠٣ في ديسمبر كما هو معدل( " والمعدات والمصانعالممتلكات" ١٦ الدولي المحاسبة معيار •

 فـي   كما هـو معـدل    ( "العمالت األجنبية   صرف أسعارآثار التغيرات في    " ٢١ الدولي المحاسبة معيار •
   )٢٠٠٣ديسمبر 

 في ديسمبر معدلكما هو ( "عـتراف والقياسإلا: األدوات الـمـالـيـة" ٣٩ الدولي المحاسبة معيار •
٢٠٠٣(       

     

، الذي  ٣٦ النسخة المعدلة من معيار المحاسبة الدولي        ٢٠٠٤ر مجلس معايير المحاسبة الدولية في مارس        أصد
  -:ات التاليةصدار على اإلبناءاًتم تعديله 

مليـات  األصول غير المتداولة المحتفظ بها  برسم البيـع والع         "  ٥المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       •
  )٢٠٠٤الصادر في مارس  ("المتوقفة

 )٢٠٠٤الصادر في نوفمبر  ( "القطاعات التشغيلية" ٨المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •

 )٢٠٠٧كما هو معدل في سبتمبر " (ض البيانات المـاليـةرعـ "١ الدولي المحاسبة معيار •

 )٢٠٠٨كما هو معدل في يناير " (ينعقود التأم" ٤المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •
    

  -:٣٦التفسيرات التالية تتعلق بمعيار المحاسبة الدولي 

 ٢٠٠٢الـصادر فـي مـارس        (" تكاليف الموقـع اإللكترونـي     –األصول غير الملموسة    "  ٣٢التفسير   •
    )والتعديالت الالحقة

ة ستعادلتزامات الحالية  لإلزالة واإل    التغيرات في اإل  "  ١تفسير لجنة معايير الدولية إلعداد التقارير المالية       •
     )٢٠٠٤الصادر في مايو ( " واإللتزامات المماثلة

"  القيمـة  إنخفاضإعداد التقارير المالية المرحلية و    " ١٠تفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية       •
  .)والتعديالت الالحقة٢٠٠٦الصادر في يوليو (

الصادر في نوفمبر    ("ترتيبات إمتياز تقديم الخدمات   " ١٢عداد التقارير المالية  تفسير لجنة معايير الدولية إل     •
٢٠٠٦.(  
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  المحتويات 
 لفقراتا

    ١٨- ١دمة مق                      مقدمة 

   ٣٦معيار المحاسبة الدولي 
  األصول قيمة إنخفاض

  

  ١                    الهدف

  ٥-٢                    النطاق

  ٦                   تعريفات
  ١٧- ٧             فض قيمته  الذي قد تنخصلتحديد األ

  ٥٧-١٨              ستردادإلقياس المبلغ القابل ل
  ٢٤     ذو عمر انتاجي غير محدد ملموس غير صل ألستردادقياس المبلغ القابل لإل

  ٢٩-٢٥             تكلفة البيع  منهامطروحاًالقيمة العادلة 
  ٥٧-٣٠                  القيمة المستعملة 

  ٣٨- ٣٣          لية  تقديرات التدفقات النقدية المستقبأساس  
  ٥٣- ٣٩          تكوين تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية 
  ٥٤          التدفقات النقدية المستقبلية للعملة األجنبية 

  ٥٧- ٥٥                سعر الخصم
  ٦٤-٥٨             القيمة وقياسهاإنخفاض بخسارة عترافاإل

  ١٠٨-٦٥               والشهرةوحدات توليد النقد 
  ٧٣-٦٦          صللتي ينتمي إليها األتحديد وحدة توليد النقد ا

  ١٠٣-٧٤         والمبلغ المرحل لوحدة توليد نقد ستردادإلالمبلغ القابل ل
  ٩٩-٨٠                   الشهرة

  ٨٧-٨٠            توزيع الشهرة على وحدات توليد النقد
  ٩٠-٨٨        قيمة وحدات توليد النقد التي تنطوي على الشهرةإنخفاض إختبار
  ٩٩-٩٦             قيمة الإنخفاض إختبارتوقيت 

  ١٠٣-١٠٠                أصول الشراكة 
  ١٠٨-١٠٤             قيمة وحدة توليد النقدإنخفاضخسارة 

  ١٢٥- ١٠٩               القيمة إنخفاضعكس خسارة 
  ١٢١- ١١٧             مفردأصلقيمة  إنخفاضعكس خسارة 
  ١٢٣- ١٢٢            وحدة توليد النقدقيمة  إنخفاضعكس خسارة 
  ١٢٥- ١٢٤             رة الشهقيمة  إنخفاضعكس خسارة 

  ١٣٧- ١٢٦                    اإلفصاح
   لوحدات توليد النقد ستردادقياس المبالغ القابلة لإللالتقديرات المستخدمة 

  ١٣٧- ١٣٤  ةمحددال غير اإلنتاجية األعمار ذات الملموسة غير األصول أو الشهرة المشتملة على
  ١٤٠- ١٣٨              األحكام اإلنتقالية وتاريخ النفاذ 

  ١٤١        )١٩٩٨المصدر في  ( ٣٦  المحاسبة الدوليرسحب معيا
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  المالحق

          إستخدام أساليب القيمة الحالية لقياس القيمة المستعملة    أ

    ١٦التعديل على معيار المحاسبة الدولي   ب

        اختبار إنخفاض قيمة وحدات توليد النقد ذات الشهرة والحصص غير المسيطرةج  

  ٣٦المحاسبة الدولية مصادقة المجلس على معيار 

  اتستنتاج اإلأساس

  اآلراء المعارضة

  أمثلة توضيحية
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تتـساوى  . ج- والملحـق أ     ١٤١-١مبين في الفقرة    " صول قيمة األ  نخفاضإ"  ٣٦إن معيار المحاسبة الدولي     

اها مجلس  جميع الفقرات في التأثير ولكنها تأخذ شكل المعايير الخاص بلجنة معايير المحاسبة الدولية عندما تبن              

 المعـايير   إلىمقدمة  " في سياق الهدف منه      ٣٦يجب أن ُيقرأ معيار المحاسبة الدولي       . معايير المحاسبة الدولية  

 ٨معيـار المحاسـبة الـدولي       ".  تحضير البيانات الماليـة وعرضـها      إطار" و "الدولية إلعداد التقارير المالية   

 وتطبيـق الـسياسات     ختياراً إل أساسيقدم  " ية واألخطاء السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسب     "

  .المحاسبية في غياب اإلرشاد الواضح
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  المقدمة
  

      ٣٦محل معيار المحاسـبة الـدولي       "  قيمة األصول  إنخفاض"  ٣٦معيار المحاسبة الدولي         يحل    ١مقدمة

 -:، ويجب تطبيقه)١٩٩٨الصادر عام  (" قيمة األصولإنخفاض "

 إندماج بالشراء على الشهرة واألصول غير الملموسة المشتراة في عمليات           ماجندفي حال اإل    )أ (

 .  بعد ذلك التاريخأو ٢٠٠٤ مارس ٣١ية في تفاقإلاألعمال التي يكون فيها تاريخ ا

 بعد ذلـك    أو ٢٠٠٤ مارس ٣١على جميع األصول األخرى، للفترات السنوية التي تبدأ في            )ب (

 . التاريخ

 . وُيفضل التطبيق المبكر  
  

   ٣٦أسباب تنقيح معيار المحاسبة الدولي 

 المنقح هذا كجزء من مشروعه      ٣٦   وضع مجلس معايير المحاسبة الدولية معيار المحاسبة الدولي            ٢مقدمة

 األعمال والمحاسبة   إندماج تحسين جودة محاسبة     إلىويهدف المشروع   .  األعمال إندماجالمتعلق ب 

 تحقيق مقاربة   إلى األعمال، والسعي    إندماج المشتراة في    الالحقة للشهرة واألصول غير الملموسة    

  . دولية بشأنها

 عـام    المجلس في نفس   إصداروقد نتج عن المرحلة األولى منهما       .    يتألف المشروع من مرحلتين      ٣مقدمة

 والنسخ المنقحـة مـن      " األعمال إندماج " ٣ الوقت للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية        ٢٠٠٤

وتركـزت  ". األصول غير الملموسـة    " ٣٨ ومعيار المحاسبة الدولي     ٣٦حاسبة الدولي   معيار الم 

 -:مداوالت المجلس في المرحلة األولى من المشروع بشكل رئيسي على المواضيع التالية

 ؛ األعمالإندماجطريقة محاسبة   )أ (

 إندماج في   ة المضمونة محتملات ال لتزامالقياس المبدئي لألصول القابلة للتحديد المشتراة واإل        )ب (
 ؛األعمال

 ؛ تقليل أنشطة المنشأة المشتراةأو بمخصصات إنهاء عترافاإل  )ج (

معالجة أي زيادة في حصة المنشأة المشترية في القيم العادلة لصافي األصول القابلة للتحديد                )د (
 ؛ وندماج األعمال عن تكلفة اإلإندماجالمشتراة في 

 .  األعمالإندماجراة في محاسبة الشهرة واألصول غير الملموسة المشت)  هـ(
  

نجم عن المرحلة الثانية من المشروع إصدار المجلس نسخة معدلة من المعيار الـدولي إلعـداد                   ٤مقدمة
بشكل " البيانات المالية الوحدة والمنفصلة    "٢٧ وتعديالت معيار المحاسبة الدولي      ٣التقارير المالية   

 أن يعكس   ٣٦اجعة معيار المحاسبة الدولي     وكانت نية المجلس أثناء مر    . ٢٠٠٨متزامن في عام    
 إعادة دراسة كافة المتطلبـات      ليسفقط التغيرات المتعلقة بقراراته في مشروع إندماج األعمال، و        

وتتعلق التغييرات التي تمت على المعيار بشكل أساسي باختبـار          . ٣٦في معيار المحاسبة الدولي     
  . إنخفاض قيمة الشهرة
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  يةملخص التغيرات الرئيس
  

   القيمةإنخفاض إختبارتكرار 
  

 صـل  لأل سـترداد  قياس المبلغ القابل لإل    ٣٦ت النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي        إقتض    ٥مقدمة

. وهذا المتطلب مشمول في المعيـار . صل قيمة األإنخفاضعندما يكون هناك مؤشر على إمكانية      

  -:أيضاًإال أن المعيار يقتضي 

 غير ملموس ذو عمر إنتاجي غيـر محـدد بـشكل         صل أل ستردادإل ل قياس المبلغ القابل    )أ (

ويمكـن  .  قيمتـه  إنخفـاض  كان هناك مؤشر على إمكانية       إذاسنوي، بغض النظر عما     

 الذي تم تنفيذه في فترة سابقة فـي         سترداد آخر حساب تفصيلي للمبلغ القابل لإل      إستخدام

 . شرط تلبية معايير محددة في الفترة الحالية، بصل القيمة لذلك األإنخفاض إختبار

 بشكل سنوي،   ستخدام غير ملموس غير متاح بعد لإل      صل أل ستردادقياس المبلغ القابل لإل     )ب (
 .   قيمتهإنخفاض كان هناك مؤشر على إمكانية إذابغض النظر عما 

 . سنوياً األعمال إندماج قيمة الشهرة المشتراة في إنخفاض إختبار  )ج (
  

  قياس قيمة اإلستخدام
  

  -:صل األإستخدام يوضح المعيار أن العناصر التالية يجب أن تنعكس في حساب قيمة    ٦مقدمة

  صل؛تقدير التدفقات النقدية المستقبلية التي تتوقع المنشأة أن تستمدها من األ  )أ (

 ؛ توقيت تلك التدفقات النقدية المستقبليةأوالتوقعات حول اإلختالفات المحتملة في مبلغ   )ب (

  ؛المتمثلة في سعر الفائدة الحالي في السوق الخالي من المخاطرالقيمة الزمنية للنقود،   )ج (

 صل؛ وسعر تحمل الشكوك الكامنة في األ  )د (

عوامل أخرى، مثل عدم السيولة، التي يعكسها المشاركون فـي الـسوق فـي تـسعير                )  هـ(
 . صلالتدفقات النقدية المستقبلية التي تتوقع المنشاة أن تستمدها من األ

  

 يمكن أن ينعكس العنصر الثاني والرابع والخامس من هذه العناصـر            أنه يضاًأويوضح المعيار   
  .  تعديالت على معدل الخصمأوإما كتعديالت على التدفقات النقدية المستقبلية 

  

 تـستند  بـأن  المتطلب الذي يقـضي      ٣٦  ينقل المعيار من النسخة السابقة لمعيار المحاسبة الدولي           ٧مقدمة

ات معقولة ومدعومة تمثـل     إفتراض إلى ستخدام المستخدمة لقياس قيمة اإل    تقديرات التدفق النقدي  

ية التي ستكون قائمة خالل العمر اإلنتاجي المتبقـي         قتصاد تقدير لدى اإلدارة لألوضاع اإل     أفضل

  -: يجب على اإلدارةأنهغير أن المعيار يوضح . صللأل

التدفق النقدي الحـالي مـن      ات التي تستند إليها تقديرات      فتراض تقييم مدى معقولية اإل     )أ (
خالل فحص أسباب اإلختالفات بين تقديرات التدفق النقدي السابق والتـدفقات النقديـة             

 . الفعلية
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ات التي تستند إليها تقديرات التدفق النقدي الحالي منسجمة مع          فتراضضمان أن تكون اإل     )ب (
الحقة التي لم تكن     الظروف ال  أوالنتائج الفعلية السابقة، شريطة أن تجعل آثار األحداث         
 .مناسباًقائمة عند توليد تلك التدفقات النقدية الفعلية هذا األمر 

  

 أن تـستند تقـديرات التـدفق النقـدي          ٣٦ت النسخة السابقة من معيار المحاسبة الـدولي         إقتض  ٨مقدمة
الموازنات الماليـة التـي تـصادق عليهـا         / أحدث التنبؤات  إلى ستخدامالمستخدمة لقياس قيمة اإل   

وتبنى المعيار هذا المتطلب، لكنه يوضح أن تقديرات التدفق النقدي تستثني أي تـدفقات              . إلدارةا
  -: صادرة مقدرة يتوقع أن تنشأ منأونقدية واردة 

 أو؛ عمليات مستقبلية إلعادة الهيكلة لم تلتزم بها المنشأة بعد  )أ (

 . صل تعزيز أداء األأوتحسين   )ب (
  

 أساليب القيمة الحالية في قيـاس       إستخدامار إرشادات إضافية حول     من المعي ) أ (  يتضمن الملحق     ٩مقدمة
 اإلرشادات الواردة في النسخة السابقة من معيـار         فإن ذلك،   إلىباإلضافة  . صل األ إستخدامقيمة  

 مـن  متاحاً صل حول تقدير معدل الخصم عندما ال يكون المعدل الخاص باأل    ٣٦المحاسبة الدولي   
  ). أ(ينها في الملحق السوق مباشرة تم إعادة تضم

  

  تحديد وحدة توليد النقد التي تخص األصل 
  

 كـان  إذا بأنـه  المتطلب الذي يقضي     ٣٦  ينقل المعيار من النسخة السابقة لمعيار المحاسبة الدولي           ١٠مقدمة
 صل يجب تحديد ذلك األ    فإنه مجموعة من األصول،     أو أصليوجد سوق نشط لإلنتاج المتأتي عن       

غير أن  .  كامل اإلنتاج داخليا   أو بعض   إستخدامل كوحدة توليد نقد، حتى لو تم         مجموعة األصو  أو
 أفـضل  إستخدام تقتضي، في مثل هذه الظروف،       ٣٦النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي       

 السوق المستقبلية لإلنتاج في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المستخدمة         سعارتقدير لدى اإلدارة أل   
 كانت المنشأة تقدر التدفقات النقدية المـستقبلية        إذا أنه أيضاًويقتضي  .  الوحدة إستخدامد قيمة   لتحدي

 تقـدير لـدى     أفـضل  إستخدام اإلنتاج، يجب    إستخدام لوحدات توليد النقد ب    ستخداملتحديد قيمة اإل  
ـ     أنهويقتضي المعيار   .  السوق المستقبلية لإلنتاج   سعاراإلدارة أل  ة الـواردة    كانت التـدفقات النقدي

 وحدة توليد نقد تتأثر بتسعير النقل الـداخلي، يجـب علـى المنـشأة أن          أو أصلالمتولدة من أي    
المستقبلي الذي يمكن تحقيقه فـي المعـامالت        ) سعاراأل( تقدير لدى اإلدارة للسعر      أفضلتستخدم  

  -: تجاري في تقييمأساسعلى 

 وحـدة   أو صل األ إستخدامحديد قيمة   التدفقات النقدية الواردة المستقبلية المستخدمة في ت        )أ (
  ؛ وتوليد النقد

 األصول األخرى   إستخدامالتدفقات النقدية الصادرة المستقبلية المستخدمة في تحديد قيمة           )ب (
 .  وحدات توليد النقد التي تتأثر بتسعير النقل الداخليأو

  

  تخصيص الشهرة لوحدات توليد النقد
  

 قيمة الشهرة المشتراة في     إنخفاض إختبار ٣٦ر المحاسبة الدولي    ت النسخة السابقة من معيا    إقتض  ١١مقدمة
وقـد  . توليد النقد المتعلقـة بهـا     ) وحدات( قيمة وحدة    إنخفاض إختبار األعمال كجزء من     إندماج
 قيمة الشهرة من خالل تخصيص      إنخفاض إختبارت منهجا شامال كان يتم بموجبه، فعليا،        إستخدم

 مجموعة من وحـدات توليـد النقـد التـي يمكـن      أصغر أونقد مبلغها المسجل لكل وحدة توليد   
ويقتضي المعيار على نحو    .  معقول ومتسق  أساستخصيص نسبة من ذلك المبلغ المسجل لها على         
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 إختبـار  األعمـال كجـزء مـن        إندماج قيمة الشهرة المشتراة في      إنخفاض إختبارمماثل أن يتم    
   -:أنهإال أن المعيار يوضح . ة بهاتوليد النقد المتعلق) وحدات( قيمة وحدة إنخفاض

 بالشراء، لكل وحـدة توليـد نقـد خاصـة           ندماجيجب تخصيص الشهرة، من تاريخ اإل       )أ (
 مجموعات وحدات توليد النقد، المتوقع أن تنتفع مـن تجميعـات            أوبالمنشأة المشترية،   

ات األخـرى للمنـشأة     لتزام اإل أو كانت األصول    إذا األعمال، بغض النظر عما      إندماج
 .  مجموعات الوحداتأولمشتراة معينة لتلك الوحدات ا

 -: مجموعة من الوحدات التي تخصص لها الشهرة أنأويجب على كل وحدة   )ب (

تمثل أدنى مستوى ضمن المنشأة تتم عنده مراقبـة الـشهرة ألغـراض اإلدارة               )١(
  ؛ والداخلية

ي إلعـداد   الـدول لمعيار  ل وفقاً االمحددة   أو التشغيليقطاع  ال من   أكبرأن ال تكون     )٢(
  ".القطاعات التشغيلية " ٨ التقارير المالية

 
  -: ما يليأيضاً  يوضح المعيار ١٢مقدمة

 األعمـال   إندماج كان من غير الممكن إتمام التخصيص المبدئي للشهرة المشتراة في            إذا  )أ (

 األعمال، يجب إتمام ذلك التخـصيص       إندماجقبل نهاية الفترة السنوية التي يحدث فيها        

 .  بالشراءندماجل نهاية الفترة السنوية األولى التي تبدأ بعد تاريخ اإلالمبدئي قب

) مجموعة مـن الوحـدات    (عندما تتصرف المنشأة بعملية معينة ضمن وحدة توليد النقد            )ب (
 -:التي تم تخصيص الشهرة لها، يجب أن تكون الشهرة المرتبطة بتلك العملية

 ؛ و الخسارة من التصرفأوربح مشمولة في المبلغ المسجل للعملية عند تحديد ال )١(

 القيم النسبية للعملية التي تم التصرف بها والنسبة المحتفظ          أساسيتم قياسها على     )٢(

، ما لم تتمكن المنشأة من إثبات       )مجموعة من الوحدات  (بها من وحدة توليد النقد      

 الشهرة المرتبطة بالعمليـة التـي تـم         أفضلوجود طريقة أخرى تعكس بشكل      

 .التصرف بها

 المالي الخاص بها بطريقة تغًير من تكوين تقريرندما تقوم المنشأة بإعادة تنظيم هيكل ال     ع  )ج (

التي تم تخصيص الشهرة لها، يجـب إعـادة         ) مجموعات الوحدات (وحدات توليد النقد    

ويجب أداء إعادة التخصيص    . المتأثرة) مجموعات الوحدات (تخصيص الشهرة للوحدات    

 نسبية مشابه لذلك المنهج الذي يستخدم عندما تتصرف          منهج ذو قيمة   إستخداممن خالل   

ما لم تتمكن المنـشأة     ،  )مجموعة من الوحدات  (المنشأة بعملية ما ضمن وحدة توليد النقد        

 الشهرة المرتبطة بالوحـدات المعـاد       أفضلمن إثبات وجود طريقة أخرى تعكس بشكل        

  ). مجموعات الوحدات(تنظيمها 
  

   الشهرة  قيمةإنخفاضات إختبارتوقيت 
  

 -:   يسمح المعيار بما يلي١٣مقدمة

التـي تـم    ) مجموعة الوحـدات  ( قيمة وحدة توليد النقد      نخفاض السنوي إل  ختبارأداء اإل   )أ (
 المالي السنوي، شريطة أن يتم أداء       التقريرتخصيص الشهرة لها في أي وقت أثناء فترة         

 .  في نفس الوقت من كل عامختباراإل
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المختلفـة فـي أوقـات      ) مجموعات الوحدات (ت توليد النقد     قيمة وحدا  إنخفاض إختبار  )ب (
 . مختلفة

 
 إنـدماج فـي   ) مجموعة الوحدات ( تم شراء بعض الشهرة المخصصة لوحدة توليد النقد          إذالكن  

 قيمـة الوحـدة     إنخفـاض  إختباراألعمال خالل الفترة السنوية الحالية، يقتضي المعيار أن يتم          
  . رة الحاليةقبل نهاية الفت) مجموعات الوحدات(

  
 سـترداد  آخر حساب تفصيلي تم تنفيذه في فترة سابقة للمبلـغ القابـل لإل      إستخدام   يسمح المعيار ب     ١٤مقدمة

 قيمـة تلـك     إنخفاض إختبارالتي خصصت لها الشهرة في      ) مجموعة الوحدات (لوحدة توليد النقد    
  .ددةفي الفترة الحالية، شريطة تلبية معايير مح) مجموعة الوحدات(الوحدة 

  

   قيمة الشهرة إنخفاضالقيود العكسية لخسائر 
  

 القيمـة   إنخفـاض  أن يتم عكس خـسارة       ٣٦ت النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي        إقتض  ١٥مقدمة
 القيمة بسبب حدث خارجي محـدد   إنخفاض وقعت خسائر    إذاالمعترف بها للشهرة في فترة سابقة       

ويمنع .  ذلك الحدث  أثروقعت أحداث خارجية الحقة تعكس      ية ال يتوقع تكراره و    ائإستثنذو طبيعة   
  .  قيمة الشهرةإنخفاض بالقيود العاكسة لخسائر عترافالمعيار اإل

  

  اإلفصاح 
  

 األعمال خـالل    إندماج لم يتم تخصيص أي نسبة من الشهرة المشتراة في           إذا أنهيقتضي المعيار      ١٦مقدمة
، يجب على المنشأة أن تفصح عـن مبلـغ          إعداد التقارير   نهاية فترة    فيالفترة لوحدة توليد النقد     

   .الشهرة غير المخصصة مع األسباب وراء ذلك
  
يكـون  ) مجموعة مـن الوحـدات    (   يقتضي المعيار اإلفصاح عن المعلومات لكل وحدة توليد نقد             ١٧مقدمة

ة المخصصة   األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحدد        أوالمبلغ المسجل للشهرة    
 األصـول   أو بالمقارنة مع إجمالي المبلغ المسجل للشهرة        كبيراً) مجموعة الوحدات (لهذه الوحدة   

ـ وترتبط تلك المعلومـات بـشكل   . غير الملموسة ذات األعمار غير المحددة لدى المنشأة    ي أساس
مجموعـات  ( لهـذه الوحـدات      ستردادات الرئيسية المستخدمة لقياس المبالغ القابلة لإل      فتراضباإل

  ). الوحدات
 
 كامل المبلغ  أو تم تخصيص بعض     إذا أن يتم اإلفصاح عن معلومات محددة        أيضاً   يقتضي المعيار      ١٨مقدمة

 األصول غير الملموسة ذات األعمار غير المحددة عبر وحـدات توليـد نقـد               أوالمسجل للشهرة   
مجموعة من  ( لكل وحدة    ، وال يكون المبلغ المخصص بهذه الطريقة      )مجموعات الوحدات (متعددة  
 األصـول غيـر الملموسـة ذات        أو بالمقارنة مع إجمالي المبلغ المسجل للشهرة        كبيراً) الوحدات

، في  سترداد كانت المبالغ القابلة لإل    إذافصاحات  إلوينبغي تقديم المزيد من ا    . األعمار غير المحددة  
 فتـراض  علـى نفـس اإل     مبنية) مجموعات الوحدات (مثل هذه الظروف، ألي من تلك الوحدات        

 األصـول غيـر الملموسـة ذات        أوالرئيسية وكان إجمالي المبلغ المسجل للشهرة       ) اتفتراضاإل(
 أو بالمقارنة مع إجمـالي المبلـغ المـسجل للـشهرة            كبيراًاألعمار غير المحددة المخصصة لها      

 .األصول غير الملموسة ذات األعمار غير المحددة لدى المنشأة
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   ٣٦الدولي معيار المحاسبة 
  

   قيمة األصولإنخفاض
  

  الهدف
  

ه بما ال يزيد عن مبلغها أصولهدف هذا المعيار بيان اإلجراءات التي يطبقها المشروع لضمان تسجيل  ١
 كان مبلغه المرحل يزيد إذا سترداد مرحالً بما يزيد عن مبلغه القابل لإلصل، ويكون األستردادالقابل لإل

 صل، وإذا كان الحال كذلك يوصف األصل بيع األأو إستعمال من خالل هإستردادعن المبلغ الذي سيتم 
، ويحدد المعيار نخفاض بخسارة اإلعترافت قيمته، ويتطلب المعيار أن يقوم المشروع باإلإنخفض بأنه

  .ت قيمتهاإنخفض التي صولكذلك إفصاحات معينة لأل
  

  النطاق
  -:األصول عدا ما يلي قيمة كافة إنخفاضيجب تطبيق هذا المعيار في محاسبة  ٢

  ؛ )"المخزون" ٢ معيار المحاسبة الدولي أنظر( المخزون  )أ (

  ؛ )"اإلنشاء عقود" ١١ معيار المحاسبة الدولي أنظر(األصول الناجمة من عقود اإلنشاء   )ب (

  ؛ )"ضرائب الدخل" ١٢ معيار المحاسبة الدولي أنظر(أصول الضريبة المؤجلة   )ج (

  ؛  )"منافع الموظفين" ١٩ معيار المحاسبة الدولي نظرأ( األصول الناجمة من منافع الموظفين   )د (

 اإلعتراف : األدوات المالية" ٣٩األصول المالية التي تدخل ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي   )هـ       (
  ؛"و القياس

 ٤٠ معيار المحاسبة الدولي أنظر( التي تقاس بموجب القيمة العادلة العقارات اإلستثمارية) و (
   ؛  )"ت اإلستثماريةالعقارا"

األصول البيولوجية العائدة ألنشطة زراعية والتي تقاس بموجب القيمة العادلة ناقصاً التكاليف ) ز (
  ؛")الزراعة "٤١ معيار المحاسبة الدولي أنظر(حتى نقطة البيع 

 بالشراء، واألصول غير الملموسة، الناشئة من الحقـوق التعاقديـة           ندماجالتكاليف المؤجلة لإل    )ح (
 ٤لشركة التأمين بموجب عقود التأمين ضمن نطاق المعيار الدولي إلعـداد التقـارير الماليـة                

  ؛ و"عقود التأمين"

 وفقاًالمصنفة على أنها محتفظ بها برسم البيع        )  مجموعات التصرف  أو(األصول غير المتداولة      )ط (
ظ بهـا برسـم البيـع       األصول غير المتداولة المحتف   "  ٥للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية      

  . "والعمليات المتوقفة
  

 أو الضريبة أصول أو الناشئة من عقود اإليجار صول األأوال ينطبق هذا المعيار على المخزونات  ٣
 التي تكون في مجموعة بيع مصنفة أو( األصول المعدة للبيع أو،  الناشئة من منافع الموظفينصولاأل

 تحتوي على متطلبات صولالدولية القائمة المنطبقة على هذه األن معايير المحاسبة أل )كأنها معد للبيع
 . وقياسهاصول بهذه األعترافمحددة لإل

 
  

 -: المالية مصنفة كالتاليصولينطبق هذا المعيار  على األ ٤
 المالية الموحدة البيانات" ٢٧الشركات التابعة كما هي معرفة في معيار المحاسبة الدولي   )أ (

  ؛"والمنفصلة
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ات في ستثماراإلعن محاسبة ال" ٢٨زميلة كما هي معرفة في معيار المحاسبة الدولي الشركات ال  )ب (
  ؛ و" الزميلةالمنشآت

الحصص في المشاريع " ٣١المشاريع المشتركة كما هي معرفة في معيار المحاسبة الدولي   )ج (
  ."المشتركة

  
   ٣٩لدولي  معيار المحاسبة اإلىيمكن الرجوع :  المالية اإلخرىصول األنخفاضبالنسبة إل

  
العقارات  أو، ٣٩ال ينطبق هذا المعيار على األصول المالية الواردة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  ٥

 األصول البيولوجية المرتبطة أو، ٤٠ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً المقاسة بالقيمة العادلة اإلستثمارية
 لمعيار المحاسبة وفقاًنها تكاليف نقطة البيع المقدرة  ممطروحاًبالنشاط الزراعي التي تقاس بالقيمة العادلة 

بموجب ) القيمة العادلة(ينطبق هذا المعيار على األصول المرحلة بمقدار مبلغ أعيد تقييمه .  ٤١الدولي 
معايير المحاسبة الدولية األخرى مثل المعاملة المحاسبية البديلة المسموح بها في معيار المحاسبة الدولي 

 قيمة أصل أعيد إنخفاض كان من الممكن إذا، على أن تحديد ما "لكات والمصانع والمعداتتلمما" ١٦
  -: المستخدم لتحديد القيمة العادلةساستقييمه يعتمد على األ

 صل الفرق الوحيد بين القيمة العادلة لألفإن هي قيمته السوقية صل كانت القيمة العادلة ألإذا  )أ (
  -:صلالمباشرة المتغيرة لبيع األوصافي سعر البيع له هي التكاليف 

 المعاد تقييمه يكون صل لألسترداد المبلغ القابل لإلفإن كانت تكاليف البيع ضئيلة إذا )١(
، وفي هذه الحالة بعد )القيمة العادلة( أعلى من مبلغه الذي أعيد تقييمه أوبالضرورة قريباً من 

 المعاد تقييمه وال توجد صلمة األتطبيق متطلبات إعادة التقييم من غير المحتمل أن تنخفض قي
 .ستردادحاجة لتقدير المبلغ القابل لإل

 من أقل المعاد تقييمه بالضرورة صل لم تكن تكاليف البيع ضئيلة يكون صافي سعر بيع األإذا )٢(
 من أقل كانت قيمته المستعملة إذا المعاد تقييمه صلقيمته العادلة، وعلى ذلك تنخفض قيمة األ

، وفي هذه الحالة بعد تطبيق متطلبات إعادة التقييم يطبق )القيمة العادلة(يمه مبلغه المعاد تقي
   .صل كان من الممكن أن تنخفض قيمة األإذاالمشروع هذا المعيار لتحديد ما 

 آخر غير قيمته السوقية فقد يكون مبلغه المعاد تقييمه أساس على صل تم تحديد القيمة العادلة ألإذا  )ب (
، وعلى ذلك بعد تطبيق متطلبات إعادة التقييم سترداد من مبلغه القابل لإلأقل أو برأك) القيمة العادلة(

  .صل كان من الممكن أن تنخفض قيمة األإذايطبق المشروع هذا المعيار لتحديد ما 
 

  تعريفات 
  

  -:تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار وفق المعاني المحددة لها كما يلي ٦
  

  - :ق يتحقق فيه جميع الشروط التاليةهو سو  السوق النشط

  ؛األشياء المتاجر بها ضمن هذا السوق هي متشابهة  )أ (

  ؛ و المشترين والبائعين الراغبين باإلمكان في العادة أن يوجدوا في أي وقت  )ب (

  .ةام متوفرة للعسعاراأل  )ج (
 

الك  هو المبلغ الذي يعترف به لألصل في الميزانية العمومية بعد خصم أي إستهلالمبلغ المرح
   . المتراكمة في قيمتهنخفاضمتراكم وخسائر اإل) اطفاء(
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 مجموعة من األصول القابلة للتحديد التي تولد تدفقات نقدية داخلة من أصغرهي  وحدة توليد النقد
 حد كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من األصول األخرى إلى المستمر والتي هي مستقلة إلستعمالا
  . مجموعات األصولأو
  

 الشهرة التي تساهم في التدفقات النقدية المستقبلية لكل من اءإستثنب هي األصول كةاأصول الشر
  .وحدة توليد النقد التي هي تحت المراجعة ووحدات توليد النقد األخرى

  
 وحدة توليد أو التصرف بأصل معين إلى هي التكاليف المتزايدة التي تُنسب مباشرة تكاليف التصرف

  .  تكاليف التمويل ومصروف ضريبة الدخلاءثنإستللنقد، ب
  

 به عن التكلفة في البيانات المالية أستعيض مبلغ آخر أو هو تكلفة األصل المبلغ القابل لإلستهالك
  .ناقصاً قيمته المتبقية

 
  .* هو التخصيص المنتظم للمبلغ القابل لإلستهالك ألصل على مدى عمره النافع)اإلطفاء(اإلستهالك 

  
 أو هي المبلغ الذي يمكن الحصول عليه من بيع أصل            منها التكاليف حتى البيع    مطروحاًالعادلة  القيمة  

 منهـا تكـاليف     مطروحاً تجاري بين أطراف مطلعة وراغبة،       أساسوحدة توليد نقد في معاملة على       
  .التصرف

  
  .سترداد هي مقدار زيادة المبلغ المرحل ألصل عن مبلغه القابل لإلنخفاضخسارة اإل

 
 أو  منها التكاليف حتى البيع      مطروحاً وحدة توليد نقد     أو القيمة العادلة لألصل     ستردادالمبلغ القابل لإل  

  . ، أيهما أعلىإستخدامه ةقيم
 

  -:إما هو العمر النافع

   أو ؛الفترة الزمنية التي يتوقع خاللها أن يستخدم المشروع األصل  )أ (

 .توقع أن يحصل المشروع عليها من األصل الوحدات المشابهة التي يأوعدد وحدات اإلنتاج   )ب (
  

هي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة التي يتوقع أن تنشأ من  القيمة المستعملة
  . المستمر ألصل ومن اإلستبعاد في نهاية عمره النافعإلستعمالا

  
  قيمته تحديد األصل الذي قد تنخفض 

  

، وتستخدم هذه المتطلبات المصطلح ستردادديد المبلغ القابل لإلمتى يجب تح ١٧-٨تحدد الفقرات من  ٧
 -:أما باقي الكتاب فتم تنظيمه كما يلي . وحدة توليد نقدأو مفرد أصلإال أنها تنطبق بالتساوي على " أصل"

 أيـضاً وتستخدم هـذه المتطلبـات      . سترداد متطلبات قياس المبلغ القابل لإل     ٥٧-١٨تبين الفقرات     )أ (

 .  المفرد ووحدة توليد النقدصل لكنها تنطبق بشكل متساوي على األ"صلاأل"مصطلح 

وتتنـاول  الفقـرات     .  القيمة وقياسها  إنخفاض بخسائر   عتراف متطلبات اإل  ١٠٨-٥٨تبين الفقرات     )ب (

وتتناول .  القيمة وقياسها لألصول المختلفة غير الشهرة      إنخفاض بخسائر   عتراف مسألة اإل  ٦٤-٥٨

 .  القيمة وقياسها لوحدات توليد النقد والشهرةإنخفاض بخسائر عتراف مسألة اإل١٠٨-٦٥الفقرات 

                                                           
  .وكال المصطلحان لهما نفس المعنى" اإلستهالك " بشكل عام بدل " اطفاء" في حالة أصل غير ملموس يستخدم المصطلح *
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 القيمة المعترف بها في فتـرات سـابقة         إنخفاض متطلبات عكس خسائر     ١١٦-١٠٩تبين الفقرات     )ج (

لكنهـا  " صـل األ" مصطلح   أيضاًومرة أخرى، تستخدم هذه المتطلبات      .  وحدة توليد النقد   أو صلأل

 متطلبـات   ١٢١-١١٧وتبين الفقرات   .  المفرد ووحدة توليد النقد    صلتنطبق بشكل متساوي على األ    

 متطلبات إضافية لوحدة توليد النقد، في حـين         ١٢٣ و ١٢٢ المفرد، وتبين الفقرتان     صلإضافية لأل 

 .  متطلبات إضافية للشهرة١٢٥ و ١٢٤تبين الفقرتان 

 القيمة والقيود   خفاضإن المعلومات التي يجب اإلفصاح عنها حول خسائر         ١٣٣-١٢٦تحدد الفقرات     )د (

 متطلبـات  ١٣٧-١٣٤وتحدد الفقرات .  قيمة األصول ووحدات توليد النقد   إنخفاضالعاكسة لخسائر   

 األصول غير الملموسة ذات     أواإلفصاح اإلضافية لوحدات توليد النقد التي تم لها تخصيص الشهرة           

 .  القيمةإنخفاض إختباراألعمار اإلنتاجية غير المحددة ألغراض 
  

 ١٤-١٢، وتبين الفقراتسترداد عن مبلغه القابل لإلصل عندما يزيد المبلغ المرحل لألصلفض قيمة األتنخ ٨
 يطلب من فإنه وجد أي دليل من هذه الدالئل إذا: إنخفاض حدوث خسارة إحتمالبعض الدالئل على 

 لم يتوفر أي إذاما أ، ١٠ما عدا ما وصف في الفقرة . ستردادالمشروع إجراء تقييم رسمي للمبلغ القابل لإل
بإجراء تقدير رسمي للمبلغ المشروع قوم ي المعيار ال يتطلب أن فإن نخفاضاإلمؤشر عن حدوث خسارة 

  .ستردادالقابل لإل
  
 إنخفاض كان هناك مؤشر على إمكانية إذاتقييم ما نهاية كل فترة إعداد التقارير يتعين على المنشأة في  ٩

 .  لألصلستردادهذا النوع، تقوم المنشأة بتقدير المبلغ القابل لإلوإذا وجد أي مؤشر من . قيمة األصل
  
   -:أيضاً القيمة، يجب على المنشأة إنخفاض كان هناك مؤشر على إذا بغض النظر عما  ١٠

 أصل غير ملمـوس غيـر       أو قيمة أصل غير ملموس ذو عمر إنتاجي غير محدد           إنخفاض إختبار  )أ (
. سـترداد قارنة مبلغه المسجل مع مبلغه القابـل لإل       متاح بعد لإلستخدام بشكل سنوي من خالل م       

 القيمة هذا في أي وقت خالل الفترة السنوية شريطة تأديته في نفس             إنخفاض إختبارويمكن أداء   
 قيمة األصول غير الملموسة المختلفـة فـي أوقـات           إنخفاض إختبارويمكن  . الوقت من كل عام   

ير الملموس خالل الفترة الـسنوية الحاليـة، يـتم           باألصل غ  مبدئياً تم اإلعتراف    إذالكن  . مختلفة
 .  قيمة ذلك األصل غير الملموس قبل نهاية الفترة السنوية الحاليةإنخفاض إختبار

 . ٩٩-٨٠ للفقرات وفقاً سنوياً األعمال إندماج قيمة الشهرة المشتراة في إنخفاض إختبار)ب (
  
ية مستقبلية كافية لتغطية مبلغه المسجل ادإقتص غير الملموس على توليد منافع صلتخضع عادة قدرة األ ١١

لذلك يقتضي هذا . ستخدام مما هي بعد إتاحته لإلأكثر ستخدام لإلصل شكوك كبيرة قبل أن يتاح األإلى
 غير الملموس صل قيمة المبلغ المسجل لألإنخفاض إختبار، بسنوياًالمعيار من المنشأة القيام، على األقل 

  . تخدامسالذي لم تتم بعد إتاحته لإل
  
ت قيمته يجب على المشروع أن يأخذ في إنخفض كانت توجد أية داللة على أن أصالً يكون قد إذالتقييم ما  ١٢

  -:اإلعتبار كحد أدنى الدالئل التالية
  

  المصادر الخارجية للمعلومات 

ت  مما كان يتوقع نتيجة لمرور الوقأكثر حد كبير إلىت القيمة السوقية لألصل إنخفضخالل الفترة   )أ (

 . اإلستعمال العاديأو

 ل ـدث في المستقبـ أنها ستحأو عكسي على المشروع خالل الفترة، أثرحدثت تغيرات هامة ذات   )ب (
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 في أو القانونية التي يعمل فيها المشروع أوية إلقتصاد اأو السوقية أوالقريب في البيئة التقنية 

 .السوق الذي ينتمي اليه األصل

ات خالل ستثمار معدالت العائد األخرى في السوق على اإلأو الفائدة في السوق أسعارزادت   )ج (

ات على سعر الخصم المستخدم في حساب قيمة األصل دالفترة، ومن المحتمل أن تؤثر هذه الزيا

 . بشكل ماديستردادالمستعملة وتخفض مبلغ األصل القابل لإل

  . لتكوينه الرأسماليالمبلغ المرحل لصافي أصول المشروع المقدم للتقارير أعلى من السوقية  )د (
  

  لمصادر الداخلية للمعلوماتا

  . حدوث تلف فيهأوتتوفر االدلة على بطالن إستعمال األصل    )هـ(    

 يتوقع حدوثها في المستقبل أو عكسي على المشروع خالل الفترة، أثرحدثت تغيرات هامة ذات   )و (
إستخدامه فيه وتشمل هذه  يتوقع أو باألسلوب الذي يستخدم فيه األصل أو المدى إلىالقريب 

 التصرف في األصل قبل أو إعادة هيكلة العملية التي ينتمي إليها األصل أوالتغيرات خططاً إليقاف 
 من كونه غير بدالً محدد أنهوإعادة تقييم العمر اإلنتاجي لألصل على . التاريخ المتوقع سابقاً

 *.محدد

 سيكون أسوأ أو أن األداء اإلقتصادي هو أسوأ دلة من التقارير الداخلية التي تدل علىألتتوفر ا  )ز (
 .مما هو متوقع

  

 قيمة إنخفاض ليست شاملة، ويمكن للمشروع أن يحدد دالئل أخرى على إمكانية ١٢أن القائمة في الفقرة  ١٣
، في حالة الشهرة، أداء أو سترداد القابل لإلصل تتطلب من المشروع تحديد مبلغ األأيضاً، وهذه صلاأل

  .٩٩-٨٠ للفقرات وفقاً القيمة اضإنخف إختبار
  

  -: وجود ما يليأصل قيمة إنخفاض إمكانية إلىتشمل األدلة من التقارير الداخلية التي تشير  ١٤

 إلى صيانته والتي هي أعلى أوات نقدية الحقة لتشغيله إحتياج أو، صل األمتالكتدفقات نقدية إل  )أ (

  ؛التقديريةات النقدية الواردة في الميزانية حتياجإلحد كبير من ا

 والتي هي أسوأ صل الخسارة التشغيلية المتدفقة من األأو الربح أوصافي التدفقات النقدية الفعلية   )ب (

  ؛ حد كبير من تلك الواردة في الميزانية التقديريةإلى

 زيادة كبيرة أو الربح التشغيلي في الميزانية التقديرية أو هام في صافي التدفقات النقدية إنخفاض  )ج (
   أو؛ صل الواردة في الميزانية التقديرية ناجمة من األفي الخسارة

 عندما تجمع أرقام الفترة الحالية مع األرقام في صل صافي تدفقات خارجة لألأوخسائر تشغيلية   )د (
  .الميزانية التقديرية للمستقبل

  

الملموس  غير صل قيمة األإنخفاض إختبار يقتضي هذا المعيار أن يتم ،١٠في الفقرة وكما هو مشار إليه  ١٥
ينطبق مفهوم . سنوياً والشهرة، على األقل ستخدام غير المتاح بعد لإلأوذو العمر اإلنتاجي غير المحدد 

 بينت إذا التقييم، فعلى سبيل المثال إلى بحاجة سترداد القابل لإلصل كان مبلغ األإذاالمادية في تحديد ما 

                                                           
 في مجموعة تصرف مصنفة على أنها محتفظ        أو يتم تضمينه  (ما أن يحقق األصل معايير تصنيفه على أنه محتفظ به برسم البيع               *

األصول غيـر   " ٥، يتم استثناؤه من نطاق هذا المعيار وتتم محاسبته وفقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية                )بها برسم البيع  
   ".البيع والعمليات المتوقفة المتداولة المحتفظ بها برسم
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 المشروع فإن حد كبير من مبلغه المرحل إلىى  أعلسترداد القابل لإلصلالحسابات السابقة أن مبلغ األ
 لم تقع أحداث تزيل ذلك الفرق، وبالمثل قد إذا سترداد القابل لإلصل إعادة تقييم مبلغ األإلىليس بحاجة 

من الدالئل الواردة ) أكثر أو( ليس حساساً لداللة واحدة سترداد القابل لإلصليبين تحليل سابق أن مبلغ األ
  .١٢في الفقرة 

  

 معدالت العائد األخرى في السوق على أو الفائدة في السوق أسعارزادت  إذا ١٥إيضاح للفقرة ك ١٦
 في سترداد القابل لإلصل ال يطلب من المشروع عمل تقييم رسمي لمبلغ األفإنهات خالل الفترة ستثماراإل

 -:الحاالت التالية

 المستعملة صل قيمة األ كان من غير المحتمل أن يتأثر سعر الخصم المستخدم في حسابإذا  )أ (
 الفائدة أسعار السوق هذه ، فعلى سبيل المثال قد ال يكون للزيادات في أسعاربسبب الزيادة في 

   . عمره الباقي النافع طويلصل مادي على سعر الخصم المستخدم ألأثرعلى المدى القصير 

 أن يتأثر بالزيادة  المستعملة من المحتملصل كان سعر الخصم المستخدم في حساب قيمة األإذا  )ب (
  -: أنسترداد السوق هذه ولكن يبين تحليل حساسية سابقة للمبلغ القابل لإلأسعارفي 

نه من أل سترداد القابل لإلصل مادي في مبلغ األإنخفاض سيكون هناك أنهمن غير المحتمل  )١(
حاالت قد فعلى سبيل المثال في بعض ال( أن تزيد التدفقات النقدية المستقبلية، أيضاًالمحتمل 

   أو؛ ) السوقأسعاراته للتعويض عن أية زيادة في إيراديكون المشروع قادراً على إظهار تعديل 

 مادية إنخفاض خسارة سترداد في المبلغ القابل لإلنخفاضمن غير المحتمل أن ينجم عن اإل )٢(
  .في القيمة

  

العمر النافع المتبقي وأسلوب  فقد يدل ذلك على أن أصل قيمة إنخفاض كانت توجد داللة على إمكانية إذا ١٧
 المراجعة والتعديل بموجب معيار المحاسبة إلى بحاجة صل القيمة المتبقية لألأو) اإلطفاء (ستهالكاإل

  .صل قيمة األإنخفاض بخسارة عتراف لم يتم اإلإذا ،صلالدولي الذي ينطبق على األ
  

   ستردادقياس المبلغ القابل لإل
  

 ناقص التكلفة القيمة المستعملة أيهما أعلى أووحدة توليد النقد  أنه على سترداديعرف هذا المعيار القابل لإل ١٨
، وتستخدم هذه سترداد متطلبات قياس المبلغ القابل لإل٥٧-١٩، وقد حددت الفقرات للبيع والقيمة المستعملة
  .نقد وحدة توليد الأو المفرد صلإال أنها تنطبق بالتساوي على األ" أصل" المتطلبات المصطلح 

  

 زاد أي من إذا وقيمته المستعملة،  التكلفة للبيع مهامطروحاًالقيمة العادلة ليس من الضروري دائماً تحديد  ١٩
 ال تنخفض قيمته، وليس من الضروري تقدير المبلغ صل األفإنمبلغين عن المبلغ المرحل لألصل هذين ال
  .اآلخر

  

 في سوق صل حتى ولو لم تتم المتاجرة باألفة للبيع،القيمة العادلة ناقص التكلقد يكون من الممكن تحديد  ٢٠
 لعدم وجود القيمة العادلة ناقص التكلفة للبيع ليس من الممكن في بعض األحيان تحديد ، أنه على .نشط
 في عملية تجارية بحتة بين صل إلجراء تقدير موثوق للمبلغ الذي يمكن الحصول عليه من بيع األأساس

  . قيمته المستعملة أنه سترداد القابل لإلصل هذه الحالة قد يعتبر مبلغ األأطراف مطلعة وراغبة، وفي
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القيمة العادلة ناقص التكلفة  المستعملة تزيد بشكل مادي عن صل قيمة األبأنعتقاد إل لم يوجد سبب لإذا ٢١

ون الحالة كذلك وكثيراً ما ستك، ستردادقد تستعمل كمبلغ قابل لإل القيمة العادلة ناقص التكلفة للبيع للبيع،

 المحتفظ به إلستبعاده صل أن القيمة المستعملة لألإلى محتفظ به إلستبعاده، ويعود ذلك صلبالنسبة أل

 من المحتمل أن تكون التدفقات النقدية المستقبلية أنهستتكون بشكل رئيسي من صافي عائدات البيع حيث 

  .ستبعاده ضئيلةإ أن يتم إلى ألصل المستمر لستعمالمن اإل
  

 يولد تدفقات نقدية داخلة من صل لم يكن األإذا مفرد، إال صل ألسترداديتم تحديد المبلغ القابل لإل ٢٢

 األخرى، وإذا صول مجموعات األأو صول حد كبير عن التدفقات من األإلى المستمر مستقلة ستعمالاإل

 أنظر ( صلتي ينتمي إليها األ لوحده توليد النقد الستردادكانت الحالة كذلك يتم تحديد المبلغ القابل لإل

  - :إذا، إال ) ١٠٣-٦٥الفقرات 

  أو ؛ أعلى من مبلغه المرحل العادلة ناقص التكلفة للبيعألصلقيمة ا  )أ (

 منها التكاليف حتى مطروحاً بحيث تكون مقاربة من قيمتها العادلة صل األإستخداميمكن تقدير قيمة   )ب (
  .التكاليف حتى البيع منها مطروحاًالبيع ويمكن تحديد القيمة العادلة 

  

 تقريبياً معقوالً تقديراًفي بعض الحاالت قد توفر التقديرات والمعدالت وطرق الحساب المختصرة  ٢٣
  . القيمة المستعملةأوللحسابات المفصلة الموضحة في هذا المعيار لتحديد صافي سعر البيع 

  

  ي غير المحدد  غير الملموس ذو العمر اإلنتاجصل ألستردادقياس المبلغ القابل لإل
  

 غير الملموس ذو العمر اإلنتاجي غير المحدد صل قيمة األإنخفاض إختبار أن يتم ١٠ تقتضي الفقرة  ٢٤

 كان هناك إذا، بغض النظر عما ستردادبشكل سنوي من خالل مقارنة مبلغه المسجل مع مبلغه القابل لإل

 ستردادحساب تفصيلي للمبلغ القابل لإل آخر إستخدام يمكن أنهغير .  قيمتهإنخفاضأي مؤشر على إمكانية 

 في الفترة الحالية، شرط تلبية صل قيمة ذلك األإنخفاض إختبار تم أداؤه في فترة سابقة في صللهذا األ

   -:جميع المعايير التالية
  

 حـد   إلى المستمر تكون مستقلة     ستخدام غير الملموس تدفقات نقدية واردة من اإل       صل لم يولد األ   إذا  )أ (
 إنخفـاض  إختبـار  مجموعات األصول األخرى وبالتالي يتم       أولك الناتجة من األصول     كبير عن ت  

ات التي تتألف منها    لتزامقيمتها كجزء من وحدة توليد النقد التي تنتمي إليها، لم تتغير األصول واإل            
  ؛سترداد حد كبير منذ آخر حساب للمبلغ القابل لإلإلىالوحدة 

  ؛ و بهامش كبيرصل مبلغ يتجاوز المبلغ المسجل لألستردادبل لإلأن ينتج عن آخر حساب للمبلغ القا  )ب (

 تحليل األحداث التي وقعت والظروف التي تغيرت منذ آخـر حـساب للمبلـغ القابـل                 أساسعلى    )ج (
 بعيد  صل الحالي بأقل من المبلغ المسجل لأل      سترداد تحديد المبلغ القابل لإل    إحتمال، يكون   ستردادلإل

 . الحدوث
  

   التكلفة للبيعمطروحاً منها القيمة العادلة
  

ية بيع ملزمة في عملية تجارية إتفاق السعر في و هالقيمة العادلة ناقص التكلفة للبيع دليل على أفضلأن  ٢٥
 .صلبحتة معدلة للتكاليف اإلضافية التي ستعزى مباشرة إلستبعاد األ
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القيمة العادلة ناقص التكلفة  فإن  في سوق نشطصلية بيع ملزمة ولكن تمت المتاجرة باألإتفاق لم توجد إذا ٢٦
 ناقصاً تكاليف البيع، وسعر السوق المناسب هو عادة سعر العرض الحالي، صل هو سعر السوق لألللبيع

القيمة العادلة اً لتقدير أساس فقد يوفر سعر آخر عملية ،متوفرةغير  العرض الحالية أسعاروعندما ال تكون 
ية بين تاريخ العملية قتصاد عدم حدوث تغير هام في الظروف اإل، شريطة التكلفة للبيع منهامطروحاً

  .والتاريخ الذي يتم فيه التقدير
  

 على بناءاً القيمة العادلة ناقص التكلفة للبيعكون ت ألصل، سوق نشط أوية بيع ملزمة إتفاق لم تكن هناك إذا ٢٧
نهاية فترة إعداد  في ،روع المعلومات المتوفرة إلظهار المبلغ الذي يمكن أن يحصل عليه المشأفضل
من إستبعاد األصل في عملية تجارية بحتة بين أطراف مطلعة وراغبة، وذلك بعد خصم تكاليف  التقارير

التصرف، ولتحديد هذا المبلغ يأخذ المشروع في اإلعتبار نتيجة العمليات األخيرة ألصول مشابهة ضمن 
 كانت اإلدارة مجبرة على إذااً أال إجباريعكس بيعاً تال  والقيمة العادلة ناقص التكلفة للبيعنفس الصناعة، 
  .البيع في الحال

  

يتم إقتطاعها عند تحديد القيمة العادلة ، إلتزامات بها كعتراف التكاليف التي تم اإلاءإستثنبتكاليف اإلستبعاد  ٢٨

مماثلة على العمليات واألمثلة على هذه التكاليف القانونية ورسوم الدمغة والضرائب ال. ناقص التكلفة للبيع

 في حالة البيع، على أن منافع نهاية صل والتكاليف المباشرة اإلضافية لجعل األصلوتكاليف إزالة األ

 إعادة هيكلة أعمال أووالتكاليف المتعلقة بتخفيض  )١٩كما هي معرفة في معيار المحاسبة الدولي (الخدمة 

 .صلة إلستبعاد األ ال تعتبر تكاليف مباشرة إضافيأصلبعد التصرف في 
  

القيمة العادلة فقط مفرداً ، ويتوفر إلتزام إمتالك أن يقوم المشتري بأصلفي بعض األحيان يتطلب إستبعاد  ٢٩

  . كيفية التعامل مع هذه الحاالت٧٨، وتوضح الفقرة واإللتزام صل لكل من األناقص التكلفة للبيع
  

  القيمة المستعملة 
  

  -: لألصلد قياس القيمة المستعملةعنالعناصر التالية يجب أن تظهر  ٣٠

 تقدير للتدفقات النقدية المستقبلية التي تتوقع المنشأة أن تستمدها من األصل؛  )أ (

  توقيت تلك التدفقات النقدية المستقبلية؛أوالتوقعات حول اإلختالفات المحتملة في مبلغ   )ب (

 الي من المخاطر؛ القيمة الزمنية لألموال، المتمثلة في سعر الفائدة الحالي في السوق الخ  )ج (

 سعر تحمل عدم الشكوك الكامنة في األصل؛ و  )د (

عوامل أخرى، مثل عدم السيولة، قد يعكسها المشاركون في السوق في تسعير التدفقات النقدية              )  هـ    (

 . المستقبلية التي تتوقع المنشأة أن تستمدها من األصل
  
  -: الخطوات التاليةألصليشمل تقدير القيمة المستعملة  ٣١

 ومن ألصل المستمر لستعمالقدير التدفقات النقدية المستقبلية الداخلة والخارجة التي تؤخذ من اإلت  )أ (

  ؛ واإلستبعاد النهائي له

 .تطبيق سعر الخصم المناسب على هذه التدفقات النقدية المستقبلية  )ب (
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 النقدية كتعديالت على التدفقات) هـ(و) د(و) ب (٣٠يمكن أن تنعكس العناصر المحددة في الفقرة  ٣٢

ومهما كان المنهج الذي تتبناه المنشأة لتعكس التوقعات حول .  كتعديالت على معدل الخصمأوالمستقبلية 

 توقيت التدفقات النقدية المستقبلية، يجب أن تعكس النتيجة القيمة الحالية أواإلختالفات المحتملة في مبلغ 

) أ(يقدم الملحق . مرجح لجميع النتائج المحتملةالمتوقعة للتدفقات النقدية المستقبلية، أي المتوسط ال

 . صل األإستخدام أساليب القيمة الحالية في قياس قيمة إستخدامإرشادات إضافية حول 
  

   تقديرات التدفقات النقدية المستقبليةأساس
  

  -:عند قياس القيمة المستعملة يجب على المنشأة أن ٣٣

 أفضلات معقولة ومدعومة تمثل إفتراضعلى  بناءاًيجب أن تكون توقعات التدفقات النقدية   )أ (

تقدير لإلدارة لمجموعة الظروف اإلقتصادية التي ستسود على مدى العمر النافع المتبقي 

  . لألدلة الخارجيةأكبرلألصل، ويجب إعطاء وزن 

النبوءات المالية  / على أحداث الميزانيات التقديريةبناءاًيجب أن تكون توقعات التدفقات النقدية   )ب (

 /تي اعتمدتها اإلدارة، ويجب أن تغطي هذه التوقعات المبنية على الميزانيات التقديريةال

  .  أمكن تبرير فترة أطولإذاالنبوءات المالية فترة قصوى مقدارها خمس سنوات، إال 

يجب تقدير توقعات التدفقات النقدية التي تزيد عن الفترة التي تغطيها أحدث الميزانيات   )ج (

النبوءات بإستخدام معدل  / على الميزانيات التقديريةبناءاً التوقعات إستنتاجات بالنبوء/التقديرية

 أمكن تبرير معدل متزايد، ويجب أن ال يزيد معدل إذا متناقص للسنوات الالحقة، إال أونمو ثابت 

 للبلدان أو للبلد أو الصناعات أوالنمو هذا عن متوسط معدل النمو على المدى الطويل للمنتجات 

 . أمكن تبرير معدل أعلىإذا للسوق الذي يستخدم فيه األصل، إال أوتي يعمل بها المشروع ال
  
ات التي تستند إليها تقديراتها بشأن التدفق النقدي الحالي من خالل فتراض تُقَيم اإلدارة مدى معقولية اإل ٣٤

وينبغي على اإلدارة . لفعليةفحص أسباب اإلختالفات بين تقديرات التدفق النقدي السابق والتدفقات النقدية ا

ات التي تستند إليها تقديراتها بشأن التدفق النقدي الحالي منسجمة مع المخرجات فتراضضمان أن تكون اإل

 الظروف الالحقة التي لم تكن قائمة عند توليد تلك أوالفعلية السابقة، شريطة أن تجعل آثار األحداث 

 .باًمناسالتدفقات النقدية الفعلية هذا األمر 
  
وموثوقة لفترات تزيد عن مفصلة وصريحة  مستقبليةنبوءات مالية / كل عام ميزانيات تقديريةشال تتوفر ب ٣٥

 .خمس سنوات، ولهذا السبب تكون تقديرات اإلدارة للتدفقات النقدية المستقبلية لفترة أقصاها خمس سنوات

 لفترة تزيد ةالنبوءات المالي/ يزانيات التقديرية على المبناءاً توقعات التدفقات النقدية إستخدامويمكن لإلدارة 

 على بناءاً كانت اإلدارة متأكدة أن هذه التوقعات موثوقة وأنها تستطيع إظهار قدرتها إذاعن خمس سنوات 

  .الخبرة السابقة للتنبؤ بالتدفقات النقدية بدقة على مدى الفترة األطول تلك
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 بناءاً توقعات التدفقات النقدية إستنتاج بصلنهاية العمر النافع أليتم تقدير توقعات التدفقات النقدية حتى  ٣٦
 أو معدل النمو للسنوات الالحقة، وهذا المعدل ثابت إستخدامالنبوءات المالية ب/ على الميزانيات التقديرية

 أوج  اتفقت الزيادة في المعدل مع المعلومات الموضوعية الخاصة بأنماط في دورة حياة منتإذامتناقص إال 
  . يكون سالباًأو صفراً يساوي يكون معدل النمو مناسباًصناعة، وإذا كان ذلك 

  
عندما تكون الظروف مواتية من المحتمل أن يدخل المنافسون في السوق ويحدون من النمو، وعلى ذلك  ٣٧

باً، تقري (  الطويلةاتستعاني المشاريع من الصعوبة في تجاوز متوسط معدل النمو التاريخي خالل الفتر
 للسوق الذي يستخدم أو البلدان التي يعمل بها المشروع، أوالبلد  أو ، الصناعات، للمنتجات)ون عاماًرعش

  .صلفيه األ
  
 كانت المعلومات إذاالنبوءات المالية ينظر المشروع فيما /  معلومات من الميزانيات التقديريةإستخدامعند  ٣٨

ية التي ستسود قتصادير لإلدارة لمجموعة الظروف اإل تقدأفضلات معقولة ومدعومة وتمثل إفتراضتعكس 
  .ألصلخالل العمر النافع المتبقي ل

  
  تكوين تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية 

  

  -:يجب أن تشمل التقديرات للتدفقات النقدية المستقبلية ما يلي ٣٩

  ؛توقعات التدفقات النقدية الداخلة من اإلستعمال المستمر لألصل  )أ (

فقات النقدية الخارجة التي يتم تحملها بالضرورة لتوليد التدفقات النقدية الداخلة من توقعات التد  )ب (
، )عداد األصل لإلستخدامإلبما في ذلك التدفقات النقدية الخارجة (اإلستعمال المستمر لألصل 

 ؛ و  معقول وثابت لألصلأساس يخصص ذلك بشكل مباشر على أوويمكن أن ينسب 

من إستبعاد األصل في نهاية )  دفعهاأو(ها إستالم التي سيتم ، إن وجدت،صافي التدفقات النقدية  )ج (
  .عمره النافع

 
 بسبب سعارات ثابتة للزيادات في األإفتراضتعكس تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية وسعر الخصم  ٤٠

دفقات النقدية  التفإن بسبب التضخم العام سعار الزيادات في األأثرالتضخم العام، ولذلك شمل سعر الخصم 
 بسبب سعار الزيادات في األأثرالمستقبلية تقدر حسب النواحي الشكلية، وإذا لم يشمل سعر الخصم 

ات إنخفاض أوولكنها تشمل زيادات (التضخم العام تقدر التدفقات النقدية المستقبلية حسب النواحي الفعلية 
  ).السعر المستقبلية محددة

  
لألصول ) بيوم - يوم( ادراج تلك التدفقات لعميات الخدمة األولية  الخارجةتشمل توقعات التدفقات النقدية  ٤١

 أساس تخصص على أوالمستقبلية التي يمكن ان تعزى بشكل مباشر  المصاريف غير المباشرة إلىإضافة 
  .معقول وثابت إلستعمال األصل

  
تي سيتم تكبدها قبل أن يكون  بعد كافة التدفقات النقدية الخارجة الصلعندما ال يشمل المبلغ المرحل أل ٤٢

خارج آخر نقدي  ألي تدفق تقديراً تقدير التدفقات النقدية المستقبلية يشمل فإن البيع أو ستعمالجاهزاً لإل

 البيع، فعلى سبيل المثال هذا هو الحال أو ستعمال جاهزاً لإلصليتوقع أن يتم تكبده قبل أن يكون األ

  . تطوير لم يتم إكماله بعد لمشروعأوبالنسبة لمبنى تحت اإلنشاء 
  
  -: المزدوج ال تشمل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية ما يليحتسابلتجنب اإل ٤٣

 المستمر والتي ال تعتمد ستعمالداخلة من اإلنقدية  تولد تدفقات أصولالتدفقات النقدية الداخلة من   )أ (
مثال ذلك (ت المراجعة  الذي هو تحصل حد كبير على التدفقات النقدية الداخلة من األإلى
   و؛) المالية مثل الذمم المدينةصولاأل
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 أومثال ذلك الذمم الدائنة  (إلتزامات بها كعترافم اإلتات إلتزامالتدفقات النقدية الخارجة المتعلقة ب  )ب (
  ). المخصصاتأوالتقاعد 

  
التدفقات النقدية يجب تقدير التدفقات النقدية المستقبلية لألصل في حالته الراهنة، ويجب أن ال يشمل  ٤٤

  -: الخارجة المستقبلية المقدرة التي يتوقع أن تنشأ مما يليأوالمستقبلية التدفقات الداخلة 

   أو؛ إعادة هيكلة مستقبلية لم يلتزم المشروع بها بعد  )أ (

  . األصلء قيمة أدازيادة أوحسن ت  )ب (
  

 القيمة المستعملة ال تعكس ما نفإن التدفقات النقدية المستقبلية مقدره لألصل في حالته الراهنة ألنظراً  ٤٥
  -:يلي

مثال ذلك التخفيضات ( الوفورات في التكلفة المتعلقة بذلك أوالتدفقات النقدية الخارجة المستقبلية   )أ (
عادة هيكلة مستقبلية لم يلتزم المشروع إ المنافع التي يتوقع أن تنشأ من أو) في تكاليف الموظفين

   أو؛ بها بعد

 بما يتعدى مستوى أدائه صل يزيد قيمة األأوقبلي الذي سيحسن المصروف الرأسمالي المست  )ب (
  . المنافع ذات العالقة من هذا الصرف المستقبليأو أصالًالمقدر 

  
 من نطاق العمل الذي إماإعادة الهيكلة هي برنامج مرسوم وتسيطر عليه اإلدارة، وهو يغير بشكل مادي  ٤٦

                 ٣٧ بالعمل، ويوفر معيار المحاسبة الدولي  األسلوب الذي يتم به القيامأويقوم به المشروع 
يمكن أن يوضح متى يكون المشروع ملزماً بإعادة إرشاداً  "المحتملةاإللتزامات واألصول ، المخصصات"

 .الهيكلة
  
 بإعادة الهيكلة هذه، صول من المحتمل أن تتأثر بعض األ،عندما يصبح المشروع ملتزماً بإعادة هيكلة ٤٧

 -: يصبح المشروع ملتزماً بإعادة الهيكلةوحالما

لتحديد القيمة المستعملة التي تعكس تقديرات التدفقات النقدية الداخلة والخارجة المستقبلية   )أ (
 / على أحدث ميزانية تقديريةبناءاً(الوفورات في التكلفة والمنافع األخرى من إعادة الهيكلة 

 ؛ و )نبوءات مالية اعتمدتها اإلدارة

عادة الهيكلة في نص إعادة الهيكلة بموجب معيار المحاسبة إلالتدفقات النقدية الخارجة تقديرات   )ب (
  .٣٧الدولي 

  
  . إعادة هيكلة مستقبلية على حساب القيمة المستعملةأثر) ٥(يوضح المثال 

  
 ان ، بما يتعدى مستوى أدائهصل يزيد قيمة األأو يحسن  تدفق نقدي خارجيإلى المشروع يتعرض إن إلى ٤٨

يرات التدفقات النقدية المستقبلية ال تشمل التدفقات النقدية الداخلة المقدرة المستقبلية التي يتوقع أن تنشأ تقد
 ).٦ مثالأنظر(من هذا الصرف ية المرافقة للتدفق النقدي الخارج قتصادمن المنافع اإل

  
قبلية الالزمة للحفاظ على تتضمن تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية التدفقات النقدية الصادرة المست ٤٩

وعندما تتألف وحدة توليد النقد . مستوى المنافع االقتصادية المتوقع نشوئها من األصول في وضعها الحالي
 إستبدال فإنية للتشغيل المستمر للوحدة، أساسمن أصول ذات اعمار إنتاجية مقدرة مختلفة، تعتبر جميعها 

   من التخديم اليومي للوحدة عند تقدير التدفقات النقدية عتبر جزءاًاألصول ذات األعمار اإلنتاجية القصيرة ي
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وعلى نحو مماثل، عندما يتألف األصل الواحد من عناصر ذات اعمار إنتاجية . المستقبلية المرتبطة بالوحدة
ر  من التخديم اليومي لألصل عند تقدي العناصر ذات األعمار القصيرة جزءاًإستبدالمقدرة مختلفة، يعتبر 

 .  التدفقات النقدية المستقبلية التي تولدها األصول
  

 -:يجب أن ال تشمل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية ما يلي ٥٠

  أو؛  الخارجة من األنشطة التمويليةأوالتدفقات النقدية الداخلة   )أ (

  .مقبوضات ودفعات ضريبة الدخل  )ب (
  

 لذلك سيتم وخالفاًفق مع طريقة تحديد سعر الخصم، ات تتإفتراضتعكس التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة  ٥١

ن القيمة الزمنية للنقود يتم إعتبارها بخصم أل يتم تجاهله، ونظراً أوات مرتين فتراضإل بعض اأثرحساب 

 الخارجة من أوالداخلة  النقدية  التدفقات النقدية هذه ال تشمل التدفقاتفإنالتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 

 يتم فإنه الضريبة إحتساب قبل أساس يتم تحديد سعر الخصم على أنهطة التمويلية، وبالمثل حيث األنش

  . الضريبةإحتساب قبل أساس تقدير التدفقات النقدية المستقبلية على أيضاً
  

إلستبعاد أصل في نهاية )  دفعها أو(ها إستالميجب أن يكون تقدير صافي التدفقات النقدية التي سيتم  ٥٢

لنافع هو المبلغ الذي يتوقع المشروع أن يحصل عليه من إستبعاد األصل في عملية تجارية بحتة عمره ا

  . بين أطراف مطلعة وراغبة بعد خصم التكاليف المقدرة لإلستبعاد
  

 في نهاية عمره أصلإلستبعاد )  دفعهاأو(ها إستالميتم تحديد صافي التدفقات النقدية المقدرة التي سيتم  ٥٣
  -: عند تقدير صافي التدفقات النقديةأنه، فيما عدا صلة مماثلة لتحديد صافي سعر بيع األالنافع بطريق

 نهاية عمرها إلى مماثلة وصلت صول السائدة في تاريخ التقدير ألسعاريستخدم المشروع األ   )أ (
  . فيهاصل األإستعمالالنافع والتي عملت في ظروف مماثلة للظروف التي سيتم 

 الناجمة من التضخم سعار كل من الزيادات المستقبلية في األأثر حسب ارسعيتم تعديل هذه األ   )ب (
ت تقديرات التدفقات النقدية إستثن إذا ،أنه على .ات المستقبلية المحددةنخفاضاإلوالعام والزيادات 
ثر يستثنى أل هذا افإن التضخم العام أثر وسعر الخصم صل المستمر لألستعمالالمستقبلية من اإل

  .صلافي التدفقات النقدية عند إستبعاد األ من صأيضاً
  

  التدفقات النقدية المستقبلية للعمالت األجنبية 
  

 سعر خصم مناسب إستخدامتقدر التدفقات النقدية المستقبلية بالعملة التي سيتم توليدها بها، ثم تم خصمها ب ٥٤
 سعر الصرف الفوري إستخدام بلتلك العملة، ويقوم المشروع بترجمة القيمة الحالية التي تم الحصول عليها

   .تاريخ حساب القيمة المستعملةفي 
  

  سعر الخصم 
  

 التقييم السوقي التي تعكس، الضريبة) أسعار( سعر إحتساب يجب أن تكون قبل  الخصم)أسعار (سعر ٥٥
  -:ـل

  ؛ و القيمة الزمنية للنقود  )أ (

 .المخاطر التي تم تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية لها  )ب (
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ن السعر الذي يعكس التقييمات السوقية الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة باألصل هو العائد إ ٥٦
ية أو يولد تدفقات نقدية لمبالغ وتوقيت ومخاطرة مسإستثمار كان عليهم إختيار إذاالذي يطلبه المستثمرون 

 السعر من السعر الضمني في عمليات لتلك التي يتوقع المشروع الحصول عليها من األصل، ويقدر هذا
 من تكلفة المعدل الموزون لرأس المال لمشروع مدرج في سوق أوالسوق الحالية ألصول مشابهة 

مشابهة من ناحية إمكانية ومخاطر الخدمة لألصل الذي )  محفظة أصولأو(راق المالية له أصل منفرد واأل
المستخدمة في قياس قيمة األصل المستعملة الخصم ) أسعار أو( يكون سعر  على أن .هو تحت المراجعة

من ناحية أخرى، ستتم محاسبة بعض . ال تعكس الخطر من تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية لها
 . ات بشكل مزدوجفتراضتأثير اإل

  

معدل  مباشرة من السوق، تستخدم المنشأة أساليب بديلة لتقدير صلعندما ال يتاح السعر الخاص باأل ٥٧
  . إرشادات إضافية حول تقدير معدل الخصم في مثل هذه الظروف) أ(ويقدم الملحق . الخصم

  
   القيمة وقياسهاإنخفاض بخسارة عترافاإل

  

 . عن الشهرة وقياسها، مفردأصل قيمة إنخفاض بخسائر عترافلبات اإل متط٦٤ إلى ٥٩حددت الفقرات  ٥٨
  .١٠٨ إلى ٦٥ الفقراتلهاأوتتن  والشهرةقدنال وقياس وحدة توليد إنخفاض بخسائر عترافاإل

  
 مقدار إلى يجب تخفيض المبلغ المرحل فإنه من مبلغه المرحل أقل ألصل سترداد كان المبلغ القابل لإلإذا ٥٩

  . القيمةإنخفاض، ويعتبر ذلك التخفيض خسارة في ستردادمبلغه القابل لإل
  

 رحل األصل إذاالدخل في الحال، إال  على أنها مصروف في بيان نخفاضيجب اإلعتراف بخسارة اإل ٦٠
مثال ذلك بموجب المعاملة البديلة المسموح (بمقدار مبلغ أعيد تقييمه بموجب معيار محاسبة دولي آخر 

 قيمة أصل أعيد تقييمه على إنخفاض، ويجب معاملة أية خسارة في )١٦بها في معيار المحاسبة الدولي 
  .ار المحاسبة الدولي اآلخر في إعادة التقييم بموجب معيإنخفاضأنها 

  

 أنه، على الربح والخسارة قيمة أصل أعيد تقييمه على أنها مصروف في إنخفاضيتم اإلعتراف بخسارة  ٦١
قييم مقابل أي فائض في إعادة تفي بيان الدخل الشامل اآلخر  قيمة أصل إنخفاضيتم اإلعتراف بخسارة 

عن المبلغ المحتفظ به في فائض إعادة التقييم لنفس  نخفاض الحد الذي ال تزيد فيه خسارة اإلإلى صلاأل
إن خسارة إنخفاض القيمة تلك على األصل المعاد تقييمه تؤدي إلى تخفيض فائض إعادة  .صلذلك األ

  .التقييم لذلك األصل
  

 فإنه في قيمة أصل أعلى من المبلغ المرحل لذلك األصل إنخفاضعندما يكون المبلغ المقدر لخسارة  ٦٢
  . تطلب ذلك معيار محاسبة دولي آخرإذامشروع اإلعتراف بإلتزام يجب على ال

  

 األصل في الفترات المستقبلية )إهالك ( القيمة يجب تعديل مبلغ إستهالكإنخفاضبعد اإلعتراف بخسارة  ٦٣
 منتظم على مدى أساسعلى ) إن وجدت(لتخصيص المبلغ المرحل المعدل لألصل ناقصاً قيمته المتبقية 

  .متبقيعمره النافع ال
  

 ضريبة مؤجلة متعلقة إلتزامات أو أصول يتم تحديد أية فإنه القيمة إنخفاض بخسارة في عتراف تم اإلإذا ٦٤
 مع قاعدته صل، وذلك بمقارنة المبلغ المرحل المعدل لأل١٢ بموجب معيار المحاسبة الدولي بذلك

  ).٣  التوضيحيمثالال أنظر(الضريبية 
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   د والشهرةات توليد النقوحد
  

، وكذلك صل متطلبات تحديد وحدة توليد النقد التي ينتمي إليها األ والملحق ج١٠٨- ٦٦ينت الفقرات ب ٦٥
  .و الشهرة  لوحدات توليد النقدنخفاض بخسائر اإلعترافتحديد المبلغ المرحل واإل

  

   صلتحديد وحدة توليد النقد التي ينتمي إليها األ
  

 لألصل سترداد يجب تقييم المبلغ القابل لإلفإنهتنخفض  كانت هناك أية داللة على أن قيم أصل قد إذا ٦٦
 يجب على المشروع فإنه لألصل المفرد ستردادالمفرد، وإذا لم يكن من الممكن تقدير المبلغ القابل لإل

  ).وحدة توليد النقد لألصل( لوحدة توليد النقد التي ينتمي إليها األصل ستردادتحديد المبلغ القابل لإل
  

  -: مفرد في الحاالت التاليةصل ألسترداد المبلغ القابل لإلال يمكن تحديد ٦٧

 لقيمة العادلة ناقصة التكلفة للبيع المستعملة لتكون مقاربة صل تقدير قيمة األممكناً لم يكن إذا  )أ (
 عل صل المستمر لألستعمال تقدير التدفقات النقدية المستقبلية من اإلممكناً لم يكن إذامثال ذلك (

  ؛ و)أنها ضئيلة

 حد كبير عن التدفقات النقدية من إلى تدفقات نقدية داخلة والتي هي مستقلة صل لم يولد األإذا  )ب (
  .أصول أخرى

 
 فقط لوحدة سترداد، ولذلك يمكن تحديد القيمة القابلة لإلوفي هذه الحاالت يمكن تحديد القيمة المستعملة

  .صلتوليد النقد لأل

  

 والتي صل تشمل األأصول مجموعة أصغر هي ٦ كما هي معرفة في الفقرة صلة توليد النقد لألإن وحد ٦٨
 حد بعيد عن التدفقات النقدية الداخلة إلى المستمر التي هي مستقلة ستعمالتولد تدفقات نقدية داخلة من اإل

وإذا  .كم الشخصي تشمل الحصل، وتحديد وحدة توليد النقد لألصول مجموعات األأو األخرى صولمن األ
 التي تولد صول مجموع لألأصغر مفرد يحدد المشروع صل ألسترداد تحديد المبلغ القابل لإلممكناًلم يكن 
 . المستمرستعمال حد بعيد من اإلإلىداخلة مستقلة نقدية تدفقات 

  

  مثال 
  

ة تعدين تمتلك سكة حديد خاصة لدعم أنشطتها التعدينية، ومن الممكن بيع سكة الحديد الخاصة فقط أمنش
 المستمر والتي ستعمال نقدية داخلة من اإلبمقدار قيمتها كخردة، وال تولد سكة الحديد الخاصة تدفقات

  . األخرى للمنجمصول حد كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من األإلىهي مستقلة 
  

 القيمة المستعملة لسكة الحديد ن لسكة الحديد الخاصة ألسترداد من الممكن تقدير المبلغ القابل لإليسل
لف عن قيمتها كخردة، ولذلك يقدر المشروع القيمة الخاصة ال يمكن تحديدها، ومن المحتمل أنها تخت

  . لوحدة توليد النقد التي تنتمي إليها سكة الحديد الخاصة، أي المنجم ككلستردادالقابلة لإل
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ي التدفقات الداخلة للنقد ومعادالت النقد المستلم من  المستمر هستعمالالتدفقات النقدية الداخلة من اإل ٦٩

 صل كانت التدفقات النقدية الداخلة من األإذاأطراف خارج المشروع الذي يقدم التقارير، وعند تحديد ما 

 مجموعة أو( األخرى صول حد كبير من التدفقات النقدية الداخلة من األإلىمستقلة ) صول مجموعة األأو(

 مختلف العوامل بما في ذلك كيفية متابعة اإلدارة لعمليات عتبارشروع يأخذ في اإل المفإن) صولاأل

 طريقة أو المناطق اإلقليمية أو المقاطعات أو المواقع الفردية أو األعمال أومثل خطوط اإلنتاج (لمشروع ا

إستبعادها،  أو وعمليات المشروع أصولستمرار في إلن اأ اإلدارة للقرارات بشإتخاذكيفية  أو، )أخرى

 .أمثلة على تحديد وحدة توليد النقد، ١ التوضيحيويعطي المثال
  

 مجموعة أو يجب تحديد هذا األصل فإنه مجموعة أصول أوشط للناتج الذي ينتجه أصل  ن وجد سوقإذا ٧٠

 كان التدفق إذا. كل الناتج مستخدم داخلياًأواألصول على أنها وحدة توليد نقد وحتى ولو كان بعض 

 على  يجبفإنه  الداخلية،سعار واحدات توليد النقد ومتأثر تحويالت األأوالداخلي مولد من األصل النقدي 

  -: السوق المستقبلية للناتجأسعار )لسعر ( تقدير لإلدارةأفضل إستخدام المنشأة
  

 لوحدة توليد أو لألصل  تحديد القيمة المستعملةالتدفق النقدي الداخلي  المستقبلي يستخدم في  )أ (
  ؛ و دالنق

 لوحدات أو ألي أصل  تحديد القيمة المستعملةالتدفق النقدي الخارجي المستقبلي يستخدم في  )ب (
  . التحويالت الداخليةأسعار التي تأثرت بتوليد النقد

  
 مجموعة من األصول من قبل وحدات أو الناتج بكامله الذي أنتجه أصل أوحتى ولو تم إستخدام جزء  ٧١

 هذا فإن) مثال ذلك منتجات في المرحلة المتوسطة لعملية إنتاج(ارير أخرى من المشروع المقدم للتق
 المشروع بيع هذا اإلنتاج في سوق إستطاع إذا مجموعة األصول تشكل وحدة توليد نقد منفصلة أواألصل 
 مجموعة األصول يمكنها توليد تدفقات نقدية داخلة الذي هو أو أن هذا األصل إلى ويعود ذلك .نشط

 مجموعة األصول، وعند إستخدام أود بعيد عن التدفقات النقدية الداخلة من األصول األخرى  حإلىمستقل 
 أو أي أصول أخرى أو، النبوءات المالية المتعلقة بوحدة توليد نقد/معلومات مبنية على الميزانيات التقديرية
 لم تكن إذاهذه المعلومات  يقوم المشروع بتعديل  الداخلية،سعاروحدات توليد النقد متأثرة بتحويالت األ

التي تم إنجازها عن طريق  السوق المستقبلية سعار تقدير لإلدارة ألأفضل التحويل الداخلية تعكس أسعار
 . تجاريأساسمعاملة على 

  

  

  مثال 
ي كل واحد تقوم شركة حافالت بتقديم الخدمات بموجب عقد مع بلدية تتطلب حداً أدنى من الخدمة ف

 المخصصة لكل مسار والتدفقات النقدية من كل مسار صولمن مسارات خمسة، ويمكن تحديد األ
  .واحد المسارات يعمل بخسارة كبيرةبشكل منفصل، 

  

 مستوى للتدفقات النقدية الداخلة أقل فإنن المشروع  ال يملك خيار إيقاف أي مسار للحافالت ألنظراً 
 حد كبير عن التدفقات النقدية الداخلة إلى المستمر والتي هي مستقلة تعمالسالتي يمكن تحديدها من اإل

 األخرى هي التدفقات النقدية التي تولدها المسارات الخمسة معاً، صول مجموعة األأو صولمن األ
  .ووحدة توليد النقد لكل مسار هي شركة الحافالت ككل
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 كان إذا األصول، إال أويجب تحديد وحدات توليد النقد بشكل متماثل من فترة ألخرى لنفس األصل  ٧٢
 .التغيير مبرراً

  
أنواع األصول تغير  أو ،د المشروع أن أصالً ينتمي لوحدة توليد نقد مختلفة عن الفترات السابقة حدإذا ٧٣

 إذا تتطلب إفصاحات معينة حول وحدة توليد النقد ١٣٠ الفقرة فإنالمجمعة ضمن وحدة توليد النقد ألصل 

لنسبة للبيانات المالية  تم عكسها لوحدة توليد النقد وكانت مادية باأوتم اإلعتراف بخسارة في القيمة 

  .للمشروع المقدم للتقارير ككل

  

   والمبلغ المرحل لوحدة توليد نقدستردادالمبلغ القابل لإل

 القيمة أو  للقيمة العادلة ناقص التكلفة للبيع لوحدة توليد نقد هو وحدة توليد النقدستردادالمبلغ القابل لإل ٧٤

 أية إشارة في الفقرات ، لوحدة توليد نقدسترداد القابل لإلالمستعملة لها أيهما أعلى، ولغرض تحديد المبلغ

  ".لوحدة توليد نقد"على أنها إشارة تقرأ " صلاأل "إلى ٥٧ إلى ١٩
  
 سترداد يتفق مع طريقة تحديد المبلغ القابل لإلأساسعلى يجب تحديد المبلغ المرحل لوحدة توليد نقد  ٧٥

 .لوحدة توليد النقد
  
  -:المبلغ المرحل لوحدة توليد النقد ٧٦

 أساس تخصص على أو فقط التي يمكن أن تعزى مباشرة صوليشمل المبلغ المرحل لتلك األ  )أ (

معقول وثابت لوحدة توليد النقد، والتي ستولد التدفقات النقدية الداخلة المستقبلية المقدرة عند تحديد 

  ؛ و القيمة المستعملة لوحدة توليد النقد

 سترداد تحديد المبلغ القابل لإلممكناً لم يكن إذا معترف به إال إلتزاملمبلغ المرحل ألي ال يشمل ا  )ب (

  .عتبار في اإللتزاملوحدة توليد النقد بدون اخذ هذا اإل

  
 والقيمة المستعملة لوحدة توليد النقد يتم تحديدهما القيمة العادلة ناقص التكلفة للبيع أن إلىيعود ذلك 

 لتزامات التي هي ليست جزءاً من وحدة توليد النقد واإلصولالنقدية المتعلقة باأل التدفقات اءإستثنب

  ).٤٣ و٢٨ الفقرتين أنظر(  بها في البيانات المالية عترافالتي تم اإل
 
 فمن المهم أن تشمل في وحدة توليد النقد سترداد في مجموعات لتقييم إمكانية اإلصولحيث يتم جمع األ ٧٧

 المستمر، وخالف ذلك قد تظهر وحدة توليد ستعمالد التدفقات النقدية الداخلة من اإل التي تولصولكافة األ

 قد وقعت في الحقيقة، وفي بعض الحاالت نخفاض تماماً عندما تكون خسارة اإلستردادالنقد أنها قابلة لإل

 ال يمكن فإنهقد  توليد ن معينة تساهم في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لوحدةأصولبالرغم من أن 

 أصول أو معقول ومتماثل، وقد يكون الحال كذلك بالنسبة للشهرة أساستخصيصها لوحدة توليد النقد على 

 عند صول كيفية التعامل مع هذه األ١٠٣-٨٠ المكتب الرئيسي، وتوضح الفقرات أصولالشركة مثل 

 . في قيمتهانخفاض وحدة توليد نقد لمعرفة اإلإختبار
  

 لوحدة سترداد لتحديد المبلغ القابل لإلعتبار معترف بها معينة في اإلإلتزاماتلضروري أخذ قد يكون من ا ٧٨

 كان التصرف في وحدة توليد نقد يتطلب أن يقوم المشتري بأخذ على عاتقه إذاتوليد نقد، وقد يحدث ذلك 

لتدفق النقدي المقدر من  اأو ( التكلفة للبيع منهامطروحاًالقيمة العادلة كون ت، وفي هذه الحالة لتزاماإل
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 معاً ناقصاً لتزام وحدة توليد النقد واإلصوللوحدة توليد النقد هو سعر البيع المقدر أل) اإلستبعاد النهائي

تكاليف اإلستبعاد، والجل إجراء مقارنة ذات معنى بين المبلغ المرحل لوحدة توليد النقد ومبلغها القابل 

 عند تحديد كل من قيمة وحدة توليد النقد المستخدمة ومبلغها زاملت يخصم المبلغ المرحل لإلستردادلإل

 .المرحل
  

  

  مثال
  

ة الموقع عند إكمال إستعادتقوم شركة بتشغيل منجم في بلد يتطلب تشريعه وجوب أن يقوم المالك ب
ا قبل  المواد الموجودة فوق المنجم التي يجب إزالتهإستبدالة ستعادعملياته التعدينية، وتشمل تكاليف اإل

 المواد الموجودة فوق المنجم عندما إستبدال بمخصص لتكاليف عترافبدء عمليات التعدين، وقد تم اإل
ها على مدى إستهالك بالمبلغ المخصص كجزء من تكلفة المنجم ويتم عترافأزيلت هذه المواد، كما تم اإل

والتي تساوي القيمة  .أ،ةعمل وحدة ٥٠٠ة هو ستعادالعمر النافع للمنجم، والمبلغ المرحل لمخصصات اإل
  .الحالية لتكلفة اإلستعادة

  

 قيمته، ووحدة توليد النقد للمنجم هي المنجم ككل، وقد إنخفاض أجليقوم المشروع بفحص المنجم من 
، وهذا السعر يشمل  وحدة عملة٨٠٠استلم المشروع عروضاً مختلفة لشراء المنجم بمبلغ مقداره حوالي 

ة المواد الموجودة فوق المنجم، وتكاليف اإلستبعاد إستعاد إلتزامذ على عاتقه حقيقة ان المشتري سيأخ
ة، ستعاد تكاليف اإلاءإستثن ب وحدة عملة١,٢٠٠للمنجم ضئيلة، وتبلغ القيمة المستخدمة للمنجم حوالي 

  . وحدة عملة١,٠٠٠والمبلغ المرحل للمنجم هو 
  

ة ستعاد تكاليف اإلعتبار، وهذا المبلغ يأخذ في اإلة وحدة عمل٨٠٠النقد يبلغ صافي سعر بيع وحدة توليد 
التي تم وضع مخصص لها، ونتيجة لذلك يتم تحديد القيمة المستخدمة لوحدة توليد النقد بعد أخذ تكاليف 

، ) وحدة عملة٥٠٠ ناقصاً  وحدة عملة١,٢٠٠ ( وحدة عملة٧٠٠نها تبلغ أ، وتقدر عتبارة في اإلستعاداإل
)  وحدة عملة١,٠٠٠( وهو المبلغ المرحل للمنجم  وحدة عملة٥٠٠ توليد النقد هو والمبلغ المرحل لوحدة

 المبلغ القابل فإن على ذلك بناءاً، و) وحدة عملة٥٠٠(ة ستعادلمخصص تكاليف اإلالمرحل ناقصاً المبلغ 
  .ز المبلغ المسجل وا لوحدات توليد النقد يتجستردادلإل
  

  ".ن.و" يتم تحديدها بـ بوحدات العملة في هذا المعيار، الوحدات النقدية) أ(

 
 

 التي هي صول األعتبار تحديد المبلغ المرحل لوحدة توليد نقد بعد األخذ في اإلأحياناًألغراض عملية يتم  ٧٩

 التي تم لتزامات اإلأو)  المالية األخرىصول األأومثال ذلك الذمم المدينة (جزء من وحدة توليد النقد 

، ففي هذه )مثال ذلك الذمم الدائنة والتقاعد والمخصصات األخرى(ت المالية  بها في البياناعترافاإل

 ويخفض بمقدار المبلغ صولالحاالت يزاد المبلغ المرحل لوحدة توليد النقد بمقدار المبلغ المرحل لهذه األ

  .لتزاماتالمرحل لهذه اإل

  
  الشهرة 

  

  توزيع الشهرة على وحدات توليد النقد 
  

 من تاريخ إبتداء األعمال، إندماج القيمة، يتم تخصيص الشهرة المشتراة في ضإنخفا إختبارلغرض  ٨٠

 مجموعات وحدات توليد النقد، أو بالشراء، لكل وحدات توليد النقد الخاصة بالمنشأة المشترية، ندماجاإل
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ألخرى  اإللتزامات اأو كانت األصول إذا األعمال، بغض النظر عما إندماجالمتوقع أن تنتفع من تجميعات 

 مجموعة من الوحدات أوإن كل وحدة .  مجموعات الوحداتأوللمنشأة المشتراة معينة لتلك الوحدات 

  -:يتم تخصيص الشهرة لها يجب

 أن تمثل أدنى مستوى ضمن المنشأة تتم عنده مراقبة الشهرة ألغراض اإلدارة الداخلية؛ و   )أ (

 ٨ الدولي إلعداد التقارير الماليـة       لمعيارل وفقاً المحددة   أوالتشغيلي  قطاع  ال من   أكبرأن ال تكون      )ب (

  ".القطاعات التشغيلية"

 

 لمنافع إقتصادية مستقبلية إستباقاً األعمال دفعة تسددها المنشأة المشترية إندماجتمثل الشهرة المشتراة في  ٨١
وال تولد الشهرة . تتأتى من األصول التي ال يمكن تحديدها بشكل مفرد واإلعتراف بها بشكل منفصل

 مجموعات األصول األخرى، وعادة ما تساهم في التدفقات النقدية أوبشكل مستقل تدفقات نقدية لألصول 
 غير اعتباطي أساسوال يمكن في بعض األحيان تخصيص الشهرة على . لوحدات توليد النقد المتعددة

 أدنى مستوى ضمن فإنونتيجة لذلك، . لوحدات توليد النقد المختلفة، بل لمجموعات وحدات توليد النقد فقط
 عددا من وحدات توليد النقد التي أحياناًالمنشأة تتم عنده مراقبة الشهرة ألغراض اإلدارة الداخلية يشمل 

 ٩٩-٨٣يجب قراءة اإلشارات الواردة في الفقرات . ترتبط بها الشهرة لكن ال يمكن أن تخصص لها
 مجموعة من وحدات توليد إلى أيضاًكإشارات  وحدة توليد النقد التي خصصت لها الشهرة إلى والملحق ج

  . النقد التي تخصص لها الشهرة
  

 قيمة الشهرة عند مستوى يعكس الطريقة إنخفاض إختبار ٨٠ينتج عن تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرة  ٨٢
ية ليس  تطوير أنظمة إبالغ إضاففإنلذلك، . التي تدير بها المنشأة عملياتها والتي ترتبط بها الشهرة عادة

  . ضرورياً أمراً
  

 القيمة قد ال تتوافق مع المستوى إنخفاض إختبارإن وحدة توليد النقد التي تخصص لها الشهرة لغرض  ٨٣
 صرف العمالت أسعارآثار التغيرات في  " ٢١ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاًالذي تخصص عنده الشهرة 

معيار المحاسبة  ىإقتض إذاعلى سبيل المثال، . لغرض قياس أرباح وخسائر العملة األجنبية "األجنبية
 لغرض قياس أرباح وخسائر العملة نسبياً مستويات متدنية إلى من المنشأة أن تخصص الشهرة ٢١الدولي 

 كانت تراقب إذا قيمة الشهرة عند نفس ذلك المستوى إال إنخفاض إختبار ال يقتضي منها فإنهاألجنبية، 
  .  ألغراض اإلدارة الداخلية عند ذلك المستوىأيضاًالشهرة 

  

 األعمال قبل نهاية الفترة إندماج كان من غير الممكن إتمام التخصيص المبدئي للشهرة المشتراة في إذا ٨٤
 األعمال، يتم إتمام ذلك التخصيص المبدئي قبل نهاية الفترة السنوية إندماجالسنوية التي يتم فيها تنفيذ 

  .  بالشراءجندمالى التي تبدأ بعد تاريخ اإلواأل
  

تحديد المحاسبة  تم إذا"  األعمالإندماج" ٣ للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية وفقاً كان من الممكن، إذا ٨٥
، على المنشأة ندماج األعمال بشكل مؤقت فقط بحلول نهاية الفترة التي يتم فيها تنفيذ اإلندماجالمبدئية إل
  -:المشترية

 ؛ وك القيم المؤقتة تلإستخدام بندماجمحاسبة اإل  )أ (

فترة القياس التي   اإلعتراف بأي تعديالت على تلك القيم المؤقتة نتيجة إتمام المحاسبة المبدئية خالل               )ب (
 .  بالشراءندماج من تاريخ اإل شهر١٢ال تزيد عن 
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 إنـدماج  في مثل هذه الظروف إتمام التخصيص المبدئي للشهرة المشتراة فـي             أيضاً ممكناًوقد ال يكون    
وفي مثل هذه الحالة، تفصح المنشأة عـن        . ندماجالتي يتم فيها تنفيذ اإل    مال قبل نهاية الفترة السنوية      األع

 . ١٣٣المعلومات التي تقتضيها الفقرة 
 

 تم تخصيص الشهرة لوحدة توليد النقد وتصرفت المنشأة بعملية معينة ضمن تلك الوحدة، يجب أن إذا ٨٦
   -:رف بهاتكون الشهرة المرتبطة بالعملية المتص

  الخسارة من التصرف؛ وأومشمولة في المبلغ المسجل لعملية عند تحديد الربح   )أ (

 القيم النسبية للعملية المتصرف بها والنسبة المحتفظ بها من وحـدة توليـد              أساسمقاسة على     )ب (
 الشهرة المرتبطـة  أفضلالنقد، ما لم تتمكن المنشأة من إثبات وجود طريقة أخرى تعكس بشكل    

 . التي تم التصرف بهابالعملية 
  
  

  

  مثال 
  

 وحدة عملة عملية معينة كانت جزءا من وحدة توليد نقد تم تخصيص             ١٠٠تبيع إحدى المنشآت مقابل        
 عند مستوى أدنى من     أصل ربطها بمجموعة    أووال يمكن تحديد الشهرة المخصصة للوحدة       . الشهرة لها 

 ٣٠٠ للنسبة المحتفظ بها من وحدة توليد النقد هي          تردادسإن المبلغ القابل لإل   . تلك الوحدة، إال اعتباطيا   
  .وحدة عملة

  

 ربطهـا بمجموعـة     أووألنه ال يمكن تحديد الشهرة المخصصة لوحدة توليد النقد بشكل غير اعتباطي               
 أساس عند مستوى أدنى من تلك الوحدة، يتم قياس الشهرة المرتبطة بالعملية المتصرف بها على                أصل

مـن الـشهرة    % ٢٥لذلك، يتم تضمين    . للعملية المتصرف بها ونسبة الوحدة المحتفظ بها      القيم النسبية   
  .  المخصصة لوحدة توليد النقد في المبلغ المسجل للعملية التي يتم بيعها

  

  

 من أكثر أو أعادت إحدى المنشآت تنظيم هيكل اإلبالغ الخاص بها بطريقة تغير من تكوين واحدة إذا ٨٧
. لتي تم تخصيص الشهرة لها، يجب إعادة تخصيص الشهرة للوحدات المتأثرةوحدات توليد النقد ا

ويجب أداء إعادة التخصيص هذا بإستخدام منهج ذو قيمة نسبية مشابه لذلك المنهج الذي يستخدم 
عندما تتصرف المنشأة بعملية معينة ضمن وحدة توليد النقد، ما لم تتمكن المنشأة من إثبات وجود 

  .  الشهرة المرتبطة بالوحدات المعاد تنظيمهاأفضل بشكل طريقة أخرى تعكس
  

  

  مثال
  

وال يمكن تحديد الشهرة    ). أ(والشهرة المخصصة للوحدة    ). أ(تم تخصيص الشهرة سابقا لوحدة توليد النقد        
يجـب  . ، إال اعتباطيا  )أ( عند مستوى أدنى من الوحدة       أصل ربطها بمجموعة    أو) أ(المخصصة للوحدة   

  ).د(، )ج(، )ب(ودمجها في ثالث وحدات توليد نقد أخرى وهي ) أ (تقسيم الوحدة
   

 عنـد   أصل ربطها بمجموعة    أو) أ(وألنه ال يمكن بشكل غير إعتباطي تحديد الشهرة المخصصة للوحدة           
 القـيم النـسبية     أساسعلى  ) د(،  )ج(،  )ب(، يتم إعادة تخصيصها للوحدات      )أ(مستوى أدنى من الوحدة     
  ).  د(، )ج(، )ب(قبل دمج هذه الحصص مع ) أ(لوحدة للحصص الثالث في ا
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   قيمة وحدات توليد النقد التي تنطوي على الشهرةإنخفاض إختبار
  

، لكن لم يتم تخصيصها لتلك ٨١عندما ترتبط الشهرة بوحدة توليد النقد، كما هو مذكور في الفقرة  ٨٨

 قيمة الوحدة، إنخفاضراً على إمكانية  قيمة الوحدة، متى كان هناك مؤشإنخفاض إختبارالوحدة، يجب 

ويجب . سترداد أي شهرة، مع مبلغها القابل لإلاءإستثنمن خالل مقارنة المبلغ المسجل للوحدة، ب

  . ١٠٤ للفقرة وفقاً القيمة نخفاضاإلعتراف بأي خسائر إل
  

 ملموس ذو عمر  تشمل في مبلغها المسجل أصل غير٨٨ كانت وحدة توليد النقد المذكورة في الفقرة إذا  ٨٩

 قيمة ذلك األصل فقط كجزء من إنخفاض إختبار غير متاح بعد لإلستخدام ويمكن أوإنتاجي غير محدد 

  .  بشكل سنويأيضاً قيمة الوحدة إنخفاض إختبار أن يتم ١٠وحدة توليد النقد، تقتضي الفقرة 
  

، ومتى كان هناك مؤشر سنوياً قيمة وحدة توليد النقد التي خصصت لها الشهرة إنخفاض إختباريتم  ٩٠

 قيمة الوحدة، من خالل مقارنة المبلغ المسجل للوحدة، بما في ذلك الشهرة، مع إنخفاضعلى إمكانية 

 للوحدة مبلغها المسجل، تعتبر الوحدة ستردادز المبلغ القابل لإلأو تجإذا.  للوحدةستردادالمبلغ القابل لإل

ز المبلغ المسجل للوحدة مبلغها القابل أوا تجوإذ. والشهرة المخصصة لها غير منخفضتي القيمة

  . ١٠٤ للفقرة وفقاً القيمة إنخفاض، يجب على المنشأة اإلعتراف بخسائر ستردادلإل
  
  

  ]تم إلغائها[  ٩٥- ٩١
  

   القيمةإنخفاضات إختبارتوقيت 
  

  القيمة السنوي لوحدة توليد النقد التي تم تخصيص الشهرة لها في أي وقتإنخفاض إختباريمكن أداء  ٩٦

 وحدات إختبارويمكن .  في نفس الوقت من كل عامختبارأثناء الفترة السنوية، شريطة أن يتم أداء اإل

 كامل الشهرة المخصصة لوحدة توليد أو تم شراء بعض إذالكن . قات مختلفةأوتوليد النقد المختلفة في 

 قيمة تلك الوحدة قبل نهاية ضإنخفا إختبار األعمال أثناء الفترة السنوية الحالية، يتم إندماجالنقد في 

  . الفترة السنوية الحالية
  

 قيمة األصول المكونة لوحدة توليد النقد التي خصصت لها الشهرة في نفس وقت إنخفاض إختبار تم إذا ٩٧

 قيمتها قبل الوحدة المحتوية إنخفاض إختبار قيمة الوحدة المحتوية على الشهرة، يتم إنخفاض إختبار

 قيمة وحدات توليد النقد المكونة لمجموعة إنخفاض إختبار تم إذاو مماثل، وعلى نح. على الشهرة

 مجموعة الوحدات المكونة للشهرة، إختباروحدات توليد النقد التي خصصت لها الشهرة في نفس وقت 

  .  قيمة الوحدات المختلفة قبل مجموعة الوحدات المحتوية على الشهرةإنخفاض إختباريتم 
  

 قيمة وحدة توليد النقد التي خصصت لها الشهرة مؤشر على إنخفاض إختباروقت  يمكن أن يوجد في  ٩٨
ال أوفي مثل هذه الظروف، تختبر المنشأة .  معين ضمن الوحدة المحتوية على الشهرةأصل قيمة إنخفاض
 قيمة وحدة توليد إنخفاض إختبار قبل صل القيمة لذلك األإنخفاض، وتعترف بخسائر صل قيمة األإنخفاض

 قيمة وحدة توليد النقد إنخفاضوعلى نحو مماثل، قد يكون هناك مؤشر على . قد المحتوية على الشهرةالن
 قيمة إنخفاضال أوفي مثل هذه الظروف، تختبر المنشأة . ضمن مجموعة وحدات تحتوي على الشهرة

ة مجموعة  قيمإنخفاض إختبار القيمة لتلك الوحدة، قبل إنخفاضوحدة توليد النقد، وتعترف بخسائر 
  .الوحدات التي تم تخصيص الشهرة لها
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 لوحدة توليد النقد ستردادويمكن إستخدام آخر حساب تفصيلي تم إجرائه في فترة سابقة للمبلغ القابل لإل ٩٩

 قيمة تلك الوحدة في الفترة الحالية، شرط تلبية المعايير إنخفاض إختبارالتي خصصت لها الشهرة في 

  -:التالية

ل واإللتزامات التي تكون الوحدة بشكل كبير منذ آخـر حـساب للمبلـغ القابـل                لم تتغير األصو    )أ (
 ؛ ستردادلإل

ز المبلغ المسجل للوحدة بهامش     أو مبلغ تج  ستردادنتج عن آخر حساب تفصيلي للمبلغ القابل لإل         )ب (

 كبير؛ و 

 تحليل األحداث التي وقعت والظروف التي تغيرت منذ آخر حـساب للمبلـغ القابـل               أساسعلى    )ج (

 الحالي بأقل من المبلغ المسجل لألصـل        سترداد تحديد المبلغ القابل لإل    إحتمال، يكون   ستردادلإل

 .بعيد الحدوث
 

  أصول الشراكة
  

 أو قسم في المنشأة أو أصول األقسام مثل مبنى المقر الرئيسي أو تشمل أصول الشركة أصول المجموعة  ١٠٠

 يلبي األصل تعريف إذادد هيكل المنشأة ما ويح.  مركز بحوثأومعدات معالجة البيانات اإللكترونية 

إن السمات المميزة ألصول الشركة هي تلك . أصول الشركة الوارد في هذا المعيار لوحدة توليد نقد محددة

 مجموعات األصول األخرى وال يمكن أن أوالتي ال تولد تدفقات نقدية واردة بشكل مستقل عن األصول 

  . ليد النقد قيد المراجعة وحدة توإلىُينسب مبلغها المسجل 

  

 صل ألستردادوألن أصول الشركة ال تولد تدفقات نقدية واردة منفصلة، ال يمكن تحديد المبلغ القابل لإل ١٠١

 كان هناك مؤشر على إمكانية إذاونتيجة لذلك، . صل قررت اإلدارة أن تتصرف باألإذاشركة منفرد إال 

 مجموعة وحدات أو لوحدة توليد النقد ستردادلغ القابل لإل معين للشركة، يتم تحديد المبأصل قيمة إنخفاض

 مجموعة أو الشركة، وتتم مقارنته بالمبلغ المسجل لوحدة توليد النقد هذه أصلتوليد النقد التي ينتمي إليها 

  . ١٠٤ للفقرة وفقاً القيمة إنخفاض بأي خسائر عترافويتم اإل. وحدات توليد النقد

  

 قيمة وحدة توليد النقد، بتحديد جميع أصول الشركة المرتبطة بوحدة إنخفاض إختبارتقوم المنشأة، في  ١٠٢

  -:وإذا كانت نسبة من المبلغ المسجل ألصول الشركة قابلة ألن. توليد النقد قيد المراجعة

 معقول ومتسق، تقوم المنشأة بمقارنة المبلغ المـسجل         أساسيتم تخصيصها لتلك الوحدة على        )أ (

 المبلغ المسجل ألصول الشركة المخصصة للوحدة، مع مبلغها القابل          للوحدة، بما في ذلك نسبة    

  . ١٠٤ للفقرة وفقاً القيمة إنخفاضويتم اإلعتراف بأي خسائر . ستردادلإل

   -: معقول ومتسق، ويتعين على المنشأةأساسال يتم تخصيصها لتلك الوحدة على   )ب (

 سـترداد لغهـا القابـل لإل     أصول الشركة، مع مب    اءإستثنمقارنة المبلغ المسجل للوحدة، ب     )١(

  ؛ ١٠٤ للفقرة وفقاً القيمة نخفاضواإلعتراف بأي خسائر إل

 مجموعة لوحدات توليد النقد التي تشمل وحدة توليد نقد قيد المراجعة والتي             أصغرتحديد   )٢(

  معقول ومتسق؛ وأساسيمكن تخصيص نسبة من المبلغ المسجل ألصول الشركة على 
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وحدات توليد النقد، بما في ذلك نسبة المبلـغ المـسجل           مقارنة المبلغ المسجل لمجموعة      )٣(

 لمجموعة  ستردادألصول الشركة المخصصة لمجموعة الوحدات تلك، مع المبلغ القابل لإل         

  . ١٠٤ للفقرة وفقاً القيمة نخفاضويتم اإلعتراف بأي خسائر إل. الوحدات

  

  .  تطبيق هذه المتطلبات على أصول الشركة٨يبين المثال التوضيحي رقم  ١٠٣
 

   قيمة وحدة توليد النقد إنخفاضخسارة 
  

 مجموعات وحدات توليد النقد التي من أصغر( قيمة وحدة توليد النقد إنخفاضيجب اإلعتراف بخسارة  ١٠٤

قابل  الوحدات  كان مبلغها ،إذا فقط أو، إذا)  أصول الشراكةأوأجلها يتم تخصيص الشهرة 

، ويجب تخصيص )مجموعة الوحدات ( المرحلدات الوح من مبلغهاأقل )مجموعة الوحدات(ستردادلإل

  -: في الترتيب التالي)مجموعة الوحدات ( لتخفيض مبلغ أصول الوحدةنخفاضخسارة اإل

  ؛ و )مجموعة الوحدات(مخصصة لوحدة توليد النقد  شهرة، طرق المبلغ المرحل من أي الًأو  )أ (

 على المبلغ بناءاًة  الحصأساسعلى ) مجموعة الوحدات( بعد ذلك لألصول األخرى للوحدة  )ب (
  .المرحل لكل أصل في الوحدة

  
 لألصول الفردية واإلعتراف إنخفاضيجب معاملة هذه التخفيضات في المبالغ المرحلة على أنها خسائر 

   .٦٠بها بموجب الفقرة 
  

 إلى يجب عدم تخفيض المبلغ المرحل لألصل فإنه ١٠٤ بموجب الفقرة إنخفاضعند تخصيص خسارة  ١٠٥

  - :األعلى لما يلي من الحد أقل

  ؛ ) كان من الممكن تحديده إذا ( قيمته العادلة ناقص التكلفة للبيع  )أ (

  ؛ و ) كان من الممكن تحديدها إذا( قيمته المستعملة   )ب (

  .صفر  )ج (
  

 لذلك لألصل يجب تخصيصه لألصول األخرى خالفاً الذي كان سيخصص نخفاضمبلغ خسارة اإل
  .)مجموعة الوحدات (  الحصةأساسللوحدة على 

  

 هذا المعيار فإن ، لكل أصل فردي لوحدة توليد نقدسترداد لم توجد طريقة عملية لتقدير المبلغ القابل لإلإذا ١٠٦

ن كافة أصول وحدة أل الشهرة اءإستثنب ، بين أصول تلك الوحدةنخفاضيتطلب توزيعاً تقديرياً لخسارة اإل

 .توليد النقد تعمل معاً
  

  - ):٦٧ الفقرة أنظر(  ألصل مفرد ستردادالقابل لإل كان من غير الممكن تحديد المبلغ إذا ١٠٧

قيمته العادلة ناقص  من أكبر كان مبلغه المرحل إذا صل لألنخفاض بخسارة اإلعترافيتم اإل  )أ (
 ؛ و  أيهما أعلى١٠٥ و١٠٤ نتائج إجراءات التخصيص المبينة في الفقرتين أو التكلفة للبيع

 لم تنخفض قيمة وحدة توليد النقد المتعلقة إذا أصل قيمة إنخفاض بأية خسارة في عترافال يتم اإل  )ب (
  . من مبلغه المرحلأقل صل وينطبق ذلك حتى ولو كان صافي سعر بيع األ. به
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 إنخفاضٍق لخسارة  يجب اإلعتراف بإلتزام ألي مبلغ متب١٠٥ و١٠٤بعد تطبيق المتطلبات في الفقرتين  ١٠٨

  .معيار آخر كان ذلك مطلوباً من قبل إذاقيمة وحدة توليد النقد فقط 
 

   القيمة إنخفاضعكس خسارة 
  

 الفترات وحدة توليد نقد في أو قيمة أصل إنخفاض متطلبات عكس خسارة ١١٦-١١٠تحدد الفقرات  ١٠٩

 وحدة توليد أوي على أصل مفرد أوس ينطبق بالتأنهال إ" أصل" السابقة، وهذه المتطلبات تستخدم المصطلح 

 ١٢٢متطلبات إضافية لألصل المفرد، وتحتوي الفقرتان  على١٢١-١١٧نقد، وتحتوي الفقرات 

  .على متطلبات للشهرة١٢٥و ١٢٤على متطلبات لوحدة توليد النقد، كما تحتوي الفقرات ١٢٣و

   مثال 
  

عانت آلة من تلف مادي إال أنها ال زالت تعمل بالرغم من ان عملها ليس جيداً كما كان، وصافي سعر بيع 
 المستمر لها، ستخداماآللة أقل من مبلغها المرحل، وال تولد اآللة تدفقات نقدية داخلة مستقبلية من اإل

 المستمر لها ستخدامنقدية داخلة من اإل قابلة للتحديد التي تشمل اآللة وتولد تدفقات أصولوأصغر مجموعة 
والمستقلة الى حد كبير عن التدفقات النقدية من األصول األخرى هي خط اإلنتاج الذي تنتمي له اآللة، 

  . لخط اإلنتاج إن خط اإلنتاج ككل لم تنخفض قيمتهستردادويبين المبلغ القابل لإل
  

اً لإلدارة الستبدال إلتزامة من قبل اإلدارة ال تعكس النبوءات المعتمد/لميزانيات التقديرية :١االفتراض 
  .اآللة

  

  : لآللة لوحدها حيث أن القيمة المستعملة لآللةستردادال يمكن تقدير المبلغ القابل لإل

 ؛ و قد تختلف عن صافي سعر بيعها  )أ (
 . )خط اإلنتاج (يمكن تحديدها فقط لوحدة تولد النقد التي تنتمي إليها اآللة   )ب (
  

 قيمة اآللة، وبالرغم من إنخفاض بأية خسارة في عترافيمة خط اإلنتاج، وعلى ذلك ال يتم اإل تنخفض قلم
 لآللة، ومن المحتمل أن الحاجة ستهالك او أسلوب اإلستهالكذلك قد يحتاج المشروع أن يعيد تقييم فترة اإل

قي المتوقع لآللة أو نمط  أسرع إلظهار العمر النافع المتبإستهالك أقل او أسلوب إستهالكتدعو الى فترة 
  .إستهالك المشروع للمنافع اإلقتصادية

  

 اإلدارة باستبدال اآللة وبيعها في إلتزامالنبوءات المعتمدة من قبل اإلدارة /عكس الميزانيات :٢االفتراض 
  .ئيلة المستمر لآللة الى أن تكون قيمة اإلستبعاد ضستخدامالمستقبل القريب، وتقدر التدفقات النقدية من اإل

  

 القابل، وعلى ذلك يمكن تحديد المبلغ  بيعهاسعريمكن تقدير القيمة المستخدمة لآللة أنها قريبة من صافي 
 أن صافي وحيث، )حدة اإلنتاجو( لوحدة توليد النقد التي تنتمي لها اآللة إعتبار لآللة وال يعطى ستردادلإل

  . اآللة في قيمةإنخفاضارة  بخسعترافسعر بيع اآللة أقل من مبلغها المرحل يتم اإل
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نت توجد أية داللة على أن خسارة  كاإذاتقييم ما نهاية كل فترة إعداد تقارير يجب على المشروع في  ١١٠

ت، واذا إنخفض أنها قد أو لم تعد توجد  الشهرةاءإستثنب  معترف بها ألصل في السنوات السابقةإنخفاض

  . لذلك األصلسترداد يجب على المشروع تقييم المبلغ القابل لإل،وجدت مثل هذه الداللة
  

 قيمة أصل إنخفاضحتمل لم تعد توجد خسارة في  من المأنه كانت هناك أية داللة على إذاعند تقييم ما  ١١١

 يجب على فإنه ،تإنخفض أنها أو  الشهرة من الممكن أن ال تكون أطولاءإستثنب ما في السنوات السابقة

  -:المشروع النظر كحد أدنى في الدالالت التالية
  

  مصادر المعلومات الخارجية

   . حد كبير خالل الفترةإلىزادت القيمة السوقية لألصل   )أ (

 أنها ستحصل في المستقبل القريب في أوحدثت تغيرات هامة لصالح المشروع خالل الفترة   )ب (
 في السوق الذي أو القانونية التي يعمل بها المشروع أو اإلقتصادية أو السوقية أوالبيئة التقنية 

  . ينتمي له األصل

ل الفترة، ومن  العوائد األخرى في السوق خالأسعار أو الفائدة في السوق أسعارت إنخفض  )ج (
ات على سعر الخصم المستخدم في حساب قيمة األصل نخفاضالمحتمل أن تؤثر هذه اإل

  . بشكل ماديستردادالمستعملة وتزيد مبلغ األصل القابل لإل
  

  مصادر المعلومات الداخلية 

 إلى يتوقع حدوثها في المستقبل القريب أوحدثت تغيرات هامة لصالح المشروع خالل الفترة   )د (
 يتوقع إستعماله، وتشمل هذه التغيرات المصروف أو باألسلوب الذي يستعمل به األصل أوالحد 

 زيادة قيمته بما يتعدى مستوى أدائه أوالرأسمالي الذي تم تكبده خالل الفترة لتحسين األصل 
  .  إعادة هيكلة العملية التي ينتمي إليها األصلأو إلتزاماً بإيقاف أوالمقيم أصالً 

 أو مما هو متوقع أفضلفر األدلة من التقارير الداخلية على أن األداء اإلقتصادي لألصل تو )هـ (   
  .سيكون كذلك

  

 الدالئل على ١١١ في الفقرة نخفاض محتمل في خسارة اإلإنخفاضتعكس بشكل رئيسي الدالئل على  ١١٢

  .١٢ محتمل في القيمة في الفقرة إنخفاض
  

 ذلك قد يدل فإنت إنخفض أنها أو قيمة أصل لم تعد توجد إنخفاض وجدت داللة على أن خسارة في إذا ١١٣

 القيمة المتبقية قد تحتاج لمراجعتها وتعديلها أو) طفاءإلا(على ان العمر النافع الباقي وأسلوب اإلستهالك 

 قيمة إنخفاضبموجب معيار المحاسبة الدولي الذي ينطبق على األصل حتى ولو لم يتم عكس خسارة في 

  .ذلك األصل
  

 كان هناك تغير في إذا المعترف بها ألصل في السنوات السابقة فقط نخفاضب عكس خسارة اإليج ١١٤

 إنخفاض منذ اإلعتراف بآخر خسارة في ستردادالتقديرات المستخدمة لتحديد مبلغ األصل القابل لإل

 ما عدا تم ،دستردا مبلغه القابل لإلإلىالقيمة، واذا كانت الحالة كذلك يجب زيادة المبلغ المرحل لألصل 

  .نخفاض وهذه الزيادة هي عكس لخسارة اإل، تكون الزيادة في المبلغ المرحل١١٧وصفه في الفقرة 
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 البيع منذ تاريخ أو من اإلستخدام إما زيادة في طاقة الخدمة المقدرة لألصل إنخفاضيظهر عكس خسارة  ١١٥

 المشروع تحديد  من ١٣٠ الفقرةطلب تت قيمة ذلك األصل، وإنخفاضآخر إعتراف للمشروع بخسارة 

التغيير في التقديرات الذي يسبب الزيادة في طاقة الخدمة المقدرة المحتملة، وتشمل األمثلة على التغيرات 

  -:في التقديرات ما يلي

 كان المبلغ المرحل مبني على صافي سعر البيع إذاأي ما  (سترداد المبلغ القابل لإلأساستغير في   )أ (
  ؛ ) القيمة المستعملةأو

 توقيت التدفقات أوتغير في مبلغ :  مبني على القيمة المستعملةسترداد كان المبلغ القابل لإلإذا  )ب (
  أو؛  في سعر الخصمأوالنقدية المستقبلية المقدرة 

يحدث تغيير في تقليل مكونات :  يعتمد على صافي سعر البيعسترداد كان المبلغ القابل لإلإذا  )ج (
  . صافي سعر البيع

  
 بسبب أن القيمة الحالية للتدفقات النقدية صلعلى من القيمة المرحلة لألأ المستعملة صلألقد تصبح قيمة ا ١١٦

 لم تزد، وعلى ذلك صلالداخلة المستقبلية تزيد حينما تصبح هذه التدفقات أقرب، على أن طاقة الخدمة لأل

 حتى ولو أصبح )الخصم" تعويم" تسمى أحياناً (  فقط بسبب مرور الوقتنخفاضال تعكس الخسارة في اإل

  . أعلى من مبلغه المسجلصل ألستردادالمبلغ القابل لإل
  

   القيمة ألصل مفردإنخفاضعكس خسارة 
  

 القيمة عن المبلغ المرحل إنخفاضيجب أن ال يزيد المبلغ المرحل المزاد ألصل بسبب عكس خسارة  ١١٧

 قيمة إنخفاض بأية خسارة في  لم يتم اإلعترافأنهلو )  اإلستهالكأوطفاء إلناقصاً ا(الذي كان سيحدد 

  .األصل في السنوات السابقة
  
لو ) ستهالك اإلأوطفاء إلناقصاً ا( عن المبلغ المرحل الذي كان سيحدد صلأية زيادة في المبلغ المرحل أل ١١٨

 وعند . في السنوات السابقة تعتبر أنها إعادة تقييمصل لألنخفاض بأية خسارة في اإلعتراف لم يتم اإلأنه

  .صلمحاسبة الخاصة بإعادة التقييم يطبق المشروع معيار المحاسبة الدولي الذي ينطبق على األإجراء ال
  
 رحل األصل إذاألصل على أنها دخل في الحال في بيان الدخل إال  نخفاضاإليجب اإلعتراف بخسارة  ١١٩

يلة المسموح مثال ذلك بموجب المعاملة البد(بمقدار مبلغ أعيد تقييمه بموجب معيار محاسبة دولي آخر 

 في قيمة أصل أعيد تقييمه يجب إنخفاض، وأي عكس لخسارة )١٦بها في معيار المحاسبة الدولي 

 . زيادة في إعادة التقييم بموجب معيار المحاسبة الدولي اآلخرأنهمعاملتها على 
  
وتم اإلعتراف به في بيان الدخل الشامل اآلخر  أعيد تقييمه صل ألنخفاضيضاف عكس خسارة اإل ١٢٠

 سابقاً بخسارة عتراف المدى الذي تم به اإلإلى أنه على .لذلك األصل  فائض إعادة التقييموالزيادة في

 على نخفاض بعكس تلك الخسارة في اإلعتراف يتم اإلفإنه أعيد تقييمه في بيان الدخل أصل في نخفاضاإل

  .أنها دخل في بيان الدخل
  
لألصل في الفترات ) طفاءإلا(تكلفة اإلستهالك  يجب تعديل نخفاضبعد اإلعتراف بعكس خسارة اإل ١٢١

على )  وجدتإن( مخصوماً منها قيمته المتبقية ،المستقبلية لتخصيص القيمة المرحلة المعدلة لألصل

  . منتظم على مدى حياته النافعة المتبقيةأساس
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   قيمة وحدة توليد النقد إنخفاضعكس خسارة 
 تناسبي لتلك أساس، ما عدا الشهرة، على ليد النقد قيمة وحدة توإنخفاضخسارة يجب تخصيص عكس  ١٢٢

 في قيمة نخفاضيجب معاملة هذه الزيادات في المبالغ المرحلة على أنها عكوسات لخسائر اإلاألصول

  .١١٩األصول المفردة ويتم اإلعتراف بها بموجب الفقرة 

  

جب عدم زيادة  ي،١٢٢ قيمة وحدة توليد النقد بموجب الفقرة إنخفاضعند تخصيص عكس خسارة  ١٢٣

  -:المبلغ المرحل لألصل بما يزيد عن األقل مما يلي

  ؛ و ) تحديدهممكناً كان ذلك إذا (ستردادمبلغه القابل لإل  )أ (

 لم يتم اإلعتراف بأية أنهلو )  اإلستهالكأوطفاء إلناقصاً ا(المبلغ المرحل الذي كان سيحدد   )ب (

  . قيمة األصل في السنوات السابقةإنخفاضخسارة في 
  

 بشكل  لذلك لألصل يجب تخصيصهخالفاً الذي كان سيخصص نخفاضعكس الخسارة في اإلمبلغ 

  . ما عدا الشهرة الحصةأساسألصول األخرى للوحدة على تناسبي مع ا
  

   قيمة الشهرة إنخفاضعكس خسارة 
  . في فترة الحقةهايجب عدم عكس القيمة المفصح عنها للشهرة إنخفاضخسارة  ١٢٤

  

 وأية زيادة .اإلعتراف بالشهرة المولدة داخلياً، "غير الملموسةاألصول " ٣٨لدولي سيمنع معيار المحاسبي ا ١٢٥

 القيمة للشهرة ممكن إنخفاضفي الفترة تتبع اإلعتراف بخسارة  للشهرة ستردادالحقة في المبلغ القابل لإل

حدث خارجي  أثر كانت الزيادة تتعلق بشكل واضح بعكس إذاالشهرة المولدة داخلياً، إال أن تكون مثل 

  .يةائإستثنمحدد ذا طبيعة 
  

  اإلفصاح
  

  -:يجب أن تفصح البيانات المالية لكل فئة من األصول عما يلي ١٢٦

 خالل الفترة وبنود بيان الدخل التي  الشامل المعترف بها في بيان الدخلنخفاضمبلغ خسائر اإل  )أ (
  .  هذهنخفاضعكست بها خسائر اإل

  خالل الفترة وبنود بيان الدخلالربح والخسارةا في  المعترف بهنخفاضمبلغ عكوسات خسائر اإل  )ب (
  .  هذهنخفاض التي عكست بها خسائر اإلالشامل

  .  المعترف بها مباشرة في حقوق الملكية خالل الفترةنخفاضمبلغ خسائر اإل  )ج (

  . خالل الفترةفي بيان الدخل الشامل اآلخر المعترف بها نخفاضمبلغ العكوسات لخسائر اإل  )د (
  

 . متشابهين في عمليات المشروعإستخدام ذات طبيعة وأصولي مجموعة  هأصولإن فئة  ١٢٧
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، صولمع المعلومات األخرى التي أفصح عنها لفئة األ ١٢٦يمكن عرض المعلومات المطلوبة في الفقرة  ١٢٨

متلكات والمصانع والمعدات مللفعلى سبيل المثال قد يتم إدخال هذه المعلومات في مطابقة للمبلغ المرحل 

 .١٦ة ونهاية الفترة حسبما هو مطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي في بداي
  

  ٨ إلعداد التقارير الماليةالدولي  معيار  أعد تقرير القطاع بما يتفق معيجب على المشروع الذي ١٢٩

 الفقرة ٨المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية :المرجع (عنهالتقارير اإلفصاح عما يلي لكل قطاع تصدر 

١١(:- 

  .  خالل الفترةفي الدخل الشامل اآلخر  الربح والخسارة المعترف بها فينخفاضمبلغ خسائر اإل  )أ (

 المعترف بها في بيان الدخل ومباشرة في حقوق الملكية خالل نخفاضمبلغ عكوسات خسائر اإل  )ب (
 .الفترة

  

 إنخفاضرة  عكوسات خساأو القيمة المادية إنخفاضعلى المنشأة اإلفصاح عما يلي لكل من خسارة  ١٣٠
 -: وحدة توليد النقدأو، متضمناً الشهرة، صل مفردأل  خالل الفترة قيمةال

  . ا عكسهأو نخفاض اإلعتراف بخسائر اإلإلىاألحداث والظروف التي أدت   )أ (

  .  المعكوسةأو المعترف بها نخفاضمبلغ خسارة اإل  )ب (

  -:بالنسبة لألصل المفرد  )ج (

  ؛ و طبيعة األصل )١(

، ٨ إلعداد التقارير الماليةالدولي معيار الاع بما يتفق مع  أعدت المنشأة تقرير القطإذا )٢(
 .تقارير القطاع التي ينتمي اليها األصل

  :بالنسبة لوحدة توليد النقد   )د (

 ناحية أو عملية تجارية أو مصنع أو كانت خط إنتاج إذامثل ما (وصف لوحدة توليد النقد  )١(
إلعداد التقارير الدولي عيار مال قطاع تصدر عنه التقارير كما هو معرف في أوجغرافية 
  ؛)٨ المالية

 المعكوسة حسب فئة األصول وحسب القطاع الذي أو المعترف بها نخفاضمبلغ خسارة اإل )٢(
المعيار الدولي كما هو معرف في ،  على الشكل الرئيسي للمشروعبناءاًتصدر عنه التقارير 
  ؛ و  بتقارير القطاع٨إلعداد التقارير المالية

 ستردادلمبلغ القابل لإلل األصول لتحديد وحدة توليد النقد منذ التقدير السابق  تغير تجميعإذا )٣(
 يجب على المشروع وصف الطريقة الحالية والسابقة فإنه) إن وجد(لوحدة توليد النقد 

   ؛لتجميع األصول وأسباب تغيير طريقة تحديد وحدة توليد النقد

 قيمته أوهو صافي سعر بيعه ) وحدة توليد النقد( لألصل سترداد كان المبلغ القابل لإلإذاما   )هـ(
  .المستعملة

 يجب اإلفصاح عن فإنه القيمة العادلة ناقص التكلفة للبيع هو سترداد كان المبلغ القابل لإلإذا  )و (
 كان سعر البيع قد حدد إذامثل ما  (القيمة العادلة ناقص التكلفة للبيع المستخدم لتحديد ساساأل

  و؛) سوق نشطإلىبالرجوع 
   

الخصم ) أسعار( يجب اإلفصاح عن سعر فإنه ، كان المبلغ المرحل هو القيمة المستعملةإذا  )ز (
 .للقيمة المستعملة) إن وجد(المستخدمة في التقدير الحالي والتقدير السابق 
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 القيمة وإجمالي القيود إنخفاضيجب أن تفصح المنشأة عن المعلومات التالية عن إجمالي خسائر  ١٣١
 القيمة المعترف بها خالل الفترة التي لم يتم اإلفصاح بشأنها عن أي معلومات إنخفاضر العكسية لخسائ

   - :١٣٠ للفقرة وفقاً

الفئات الرئيسية لألصول التي تأثرت و نخفاضالفئات الرئيسية لألصول التي تأثرت بخسائر اإل  )أ (
   .نخفاضعكوسات خسائر اإلب

  .نخفاضوعكس خسائر اإل نخفاضسائر اإلخب األحداث والظروف الرئيسية التي أدت لإلعتراف  )ب (
  

 لألصول ستردادات المستخدمة لتحديد المبلغ القابل لإلفتراضيتم تشجيع المنشأة على اإلفصاح عن اإل ١٣٢
 تقتضي من المنشأة اإلفصاح عن معلومات حول ١٣٤إال أن الفقرة . خالل الفترة) وحدات توليد النقد(

 األصل أو لوحدة توليد النقد عندما يتم تضمين الشهرة ستردادبل لإلالتقديرات المستخدمة لقياس المبلغ القا
 . غير الملموس ذو العمر اإلنتاجي غير المحدد في المبلغ المسجل لتلك الوحدة

  

، خالل الفترة ٨٤ للفقرة وفقاً األعمال، إندماج لم يتم تخصيص أي نسبة من الشهرة المشتراة في إذا ١٣٣
، يتم اإلفصاح عن مبلغ الشهرة نهاية فترة إعداد التقاريرفي )  الوحداتمجموعة من(لوحدة توليد النقد 

  . غير المخصصة مع األسباب وراء بقاء ذلك المبلغ بدون تخصيص
  

 لوحدات توليد النقد المشتملة   ستردادالتقديرات المستخدمة لقياس المبالغ القابلة لإل     
  اجية غير المحددة األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتأوعلى الشهرة 

  

مجموعة (لكل وحدة توليد نقد ) و(- )أ(معلومات التي تقتضيها البنود يجب على المنشأة اإلفصاح عن ال ١٣٤
 األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير أوحيث يكون المبلغ المسجل للشهرة ) من الوحدات

بالمقارنة مع إجمالي المبلغ المسجل  كبيراً) مجموعة من الوحدات(المحددة المخصصة لتلك الوحدة 
  -: األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة الخاصة بالمنشأةأوللشهرة 

 ). مجموعة من الوحدات(المبلغ المسجل للشهرة المخصصة للوحدة   )أ (

 المبلغ المسجل لألصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة المخصصة للوحـدة              )ب (
 ). مجموعة من الوحدات(

 أوأي قيمـة اإلسـتخدام   ) (مجموعة من الوحدات ( للوحدة   سترداد تحديد المبلغ القابل لإل    أساس  )ج (
 ).  منها التكاليف حتى البيعمطروحاًالقيمة العادلة 

 قيمـة   أسـاس مبنـي علـى     ) مجموعة من الوحدات  ( للوحدة   سترداد كانت المبلغ القابل لإل    إذا  )د (
 -:اإلستخدام

ت عليه اإلدارة في تقديرات التدفق النقدي للفترة التي         إستند رئيسي   إفتراضوصف لكل    )١(
ات الرئيسية هي تلك التي يكـون المبلـغ         فتراضالتنبؤات، واإل /تغطيها أحدث الموازنات  

 . حساسية تجاههاأكثر) مجموعة من الوحدات( الخاص بالوحدة ستردادالقابل لإل

 رئيسي، سواء كانت    إفتراضالمعينة لكل   ) يمالق(وصف لمنهج اإلدارة في تحديد القيمة        )٢(
 إذا تنسجم مع مصادر المعلومات الخارجية،       أوتعكس تجارب سابقة،    ) القيم(تلك القيمة   

 مـصادر   أو، وان لم تكن كذلك، فكيف ولماذا تختلف عن التجارب الـسابقة             مناسباًكان  
 .المعلومات الخارجية
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التنبؤات المالية  / الموازنات أساسالنقدية على   الفترة التي قدرت اإلدارة خاللها التدفقات        )٣(

 سنوات لوحدة توليـد     ٥المصادق عليها من قبل اإلدارة وعندما تستخدم مدة تزيد عن           

 .، كتفسير لسبب تبرير تلك الفترة األطول)مجموعة من الوحدات(النقد 

تغطيهـا   تقديرات التدفق النقدي فيما وراء الفترة التـي          ستقرارمعدل النمو المستخدم إل    )٤(

ز متوسط معدل النمـو     أوالتنبؤات، ومبرر إستخدام أي معدل نمو يتج      / احدث الموازنات 

 البلـدان التـي تعمـل فيهـا         أو البلد   أو الصناعات،   أوطويل األجل الخاص بالمنتجات،     

 ). مجموعة من الوحدات( السوق التي تخصص له الوحدة أوالمنشأة، 

 . ات التدفق النقديالخصم المطبق على تقدير) معدالت(معدل   )٥(

  

 القيمـة   أساسمبني على   ) مجموعة الوحدات ( الخاصة بالوحدة    سترداد كان المبلغ القابل لإل    إذا) هـ (
 مطروحـاً  منها التكاليف حتى البيع، المنهجية المستخدمة لتحديد القيمة العادلة           مطروحاًالعادلة  

 منها التكـاليف حتـى البيـع        مطروحاً  لم يتم تحديد القيمة العادلة     إذا. منها التكاليف حتى البيع   
 عـن   أيضاً ح، يتم اإلفصا  )مجموعة الوحدات ( بالوحدة   بإستخدام سعر السوق الملحوظ الخاص    

 -:معلومات التاليةال

 منها  مطروحاًت عليه اإلدارة في تحديد القيمة العادلة        إستند رئيسي   إفتراضوصف لكل    )١(
 سـترداد لك التي يكون المبلغ القابل لإل     ات الرئيسية هي ت   فتراضواإل. التكاليف حتى البيع  

 . حساسية تجاههاأكثر) مجموعة الوحدات(الخاص بالوحدة 

 رئيسي، سواء كانت    إفتراضالمعينة لكل   ) القيم(وصف لمنهج اإلدارة في تحديد القيمة        )٢(
 إذا تنسجم مع مصادر المعلومات الخارجية،       أوتعكس تجارب سابقة،    ) القيم(تلك القيمة   

 مـصادر   أو، وان لم تكن كذلك، فكيف ولماذا تختلف عن التجارب الـسابقة             مناسباًكان  
 .المعلومات الخارجية

ت عليه اإلدارة في تحديد المبلـغ   إستند الرئيسي الذي    فتراض أدى تغير محتمل معقول في اإل      إذا  )و (
ـ  إلى) مجموعة الوحدات ( الخاص بالوحدة    ستردادالقابل لإل  ز المبلـغ المـسجل الخـاص       وا تج
 -:ستردادمبلغها القابل لإل) مجموعة الوحدات (بالوحدة

 .  الخاص بالوحدة مبلغها المسجلستردادز فيه المبلغ القابل لإلأوالمبلغ الذي يتج )١(

 .  رئيسيفتراضالقيمة المعينة لإل )٢(

 الرئيسي، بعد دمج أي آثار      فتراضالمبلغ الذي يجب أن تتغير بمقداره القيمة المعينة لإل         )٣(
 في المتغيرات األخـرى المـستخدمة لقيـاس المبلـغ القابـل             مترتبة عن ذلك التغيير   

مع ) مجموعة الوحدات( الخاص بالوحدة    ستردادى المبلغ القابل لإل   وا، لكي يتس  ستردادلإل
 . مبلغها المسجل

  

 األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية أو كامل المبلغ المسجل للشهرة أو تم تخصيص بعض إذا  ١٣٥

، ولم يكن المبلغ المخصص بتلك )مجموعات الوحدات(وحدات توليد النقد المتعددة غير المحددة عبر 

 األصول أو بالمقارنة مع إجمالي المبلغ المسجل للشهرة كبيراً) مجموعة وحدات(الطريقة لكل وحدة 

 إلىغير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة، يجب اإلفصاح عن تلك الحقيقة، باإلضافة 

   األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة المخصصة أولي المبلغ المسجل للشهرة إجما
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 ألي من تلك سترداد كانت المبالغ القابلة لإلإذا ذلك، إلىباإلضافة ). مجموعات الوحدات(لتلك الوحدات 

رئيسية وكان إجمالي ال) اتفتراضاإل (فتراض نفس اإلأساسمبنية على ) مجموعات الوحدات(الوحدات 

 األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة المخصصة لها أوالمبلغ المسجل للشهرة 

 األصول غير الملموسة ذات ذات األعمار اإلنتاجية أو بالمقارنة مع إجمالي المبلغ المسجل للشهرة كبيراً

   - :إلىة، باإلضافة غير المحددة، يجب على المنشأة اإلفصاح عن تلك الحقيق

 ).مجموعات الوحدات(إجمالي المبلغ المسجل للشهرة المخصصة لتلك الوحدات   )أ (
إجمالي المبلغ المسجل لألصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة المخصـصة               )ب (

 ).مجموعات الوحدات(لتلك الوحدات 
 .الرئيسية) اتفتراضاإل (فتراضوصف اإل  )ج (
الرئيسية، سواء  ) اتفتراضاإل (فتراضلإلالمعينة  ) القيم(في تحديد القيمة    وصف لمنهج اإلدارة      )د (

 إذا تنسجم مع مصادر المعلومات الخارجيـة،        أوتعكس تجارب سابقة،    ) القيم(كانت تلك القيمة    
 مصادر المعلومات   أو، وان لم تكن كذلك، فكيف ولماذا تختلف عن التجارب السابقة            مناسباًكان  

 .الخارجية

ز المبالغ المـسجلة    أو تج إلىالرئيسية  ) اتفتراضاإل (فتراضاإل أدى تغير محتمل معقول في       ذاإ ) هـ (
  -:ستردادإجمالي مبالغها القابلة لإل) مجموعة الوحدات(الخاص بالوحدات 

مجموعـات  ( الخاص بالوحـدات     ستردادز فيه إجمالي المبالغ القابلة لإل     أوالمبلغ الذي يتج   )١(
 . لمسجلةإجمالي مبالغها ا) الوحدات

 . الرئيسية) اتفتراضاإل (فتراضلإلالمعينة ) القيم(القيمة  )٢(

ـ اإل( فتـراض المعينـة لإل  ) القـيم (المبلغ الذي يجب أن تتغير بمقداره القيمة         )٣( ) اتفتراض
الرئيسية، بعد دمج أي آثار مترتبة عن ذلك التغيير في المتغيرات األخـرى المـستخدمة               

 الخـاص   سـترداد ى إجمالي المبالغ القابلة لإل    أويتس، لكي   ستردادلقياس المبلغ القابل لإل   
 .مع إجمالي مبالغها المسجلة) مجموعات الوحدات(بالوحدات 

  

 لوحدة توليد سترداد يمكن تبني وإستخدام آخر حساب تفصيلي تم تنفيذه في فترة سابقة للمبلغ القابل لإل ١٣٦
مجموعة ( القيمة لتلك الوحدة خفاضإن إختبار، في ٩٩ أو ٢٤ للفقرة وفقاً، )مجموعة الوحدات(النقد 

وإذا كان الحال كذلك، ترتبط المعلومات بشأن . في الفترة الحالية، شريطة تلبية معايير محددة) الوحدات
 ١٣٥ و١٣٤التي تم دمجها في اإلفصاحات التي تقتضيها الفقرتان ) مجموعة الوحدات(تلك الوحدة 

  . ه الذي تم تبنيستردادبحساب المبلغ القابل لإل
  

  .  ١٣٥ و١٣٤ اإلفصاحات التي تقتضيها الفقرتات ٩يبين المثال التوضيحي  ١٣٧
 

  نتقالية وتاريخ النفاذإلاألحكام ا
  

  ]تم إلغائها[ ١٣٨
  

  -: لذلك، تطبق المنشأة هذا المعيار علىوخالفاً ١٣٩

 ٣١ية في   تفاق األعمال الذي تكون فيه تاريخ اإل      إندماجالشهرة واألصول غير الملموسة المشتراة في         )أ (
  بعد ذلك التاريخ؛ و أو ٢٠٠٤ مارس

 مـارس  ٣١لى التي تبـدأ فـي       وجميع األصول األخرى بأثر مستقبلي من بداية الفترة السنوية األ           )ب (
 .  بعد ذلك التاريخأو ٢٠٠٤
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 على تطبيق متطلبات هذا المعيار قبل تاريخ النفاذ ١٣٩يتم تشجيع المنشآت التي تنطبق عليها الفقرة  ١٤٠

 أيضاً طبقت المنشأة هذا المعيار قبل تواريخ النفاذ تلك، يجب أن تطبق إذالكن . ١٣٩المحدد في الفقرة 

في نفس ) ٢٠٠٤كما هو منقح عام  (٣٨ ومعيار المحاسبة الدولي ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 . الوقت
  

  
المـصطلحات  ) ٢٠٠٧ فـي عـام      كما تم تعديله  " (عرض البيانات المالية   "١عدل معيار المحاسبة الدولي       . أ١٤٠

 ١٢٦ و ٦١وإضافة لذلك، عدل المعيـار الفقـرات        . المستخدمة في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية      

 أو ٢٠٠٩ ينـاير  ١ويجب على المنشأة تطبيق هذه التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ فـي            . ١٢٩و

لفترة سابقة،  ) ٢٠٠٧كما تم تعديله في عام       (١اسبة الدولي   وإذا قامت المنشأة بتطبيق معيار المح     . بعد ذلك 

  . فينبغي تطبيق التعديالت على تلك الفترة السابقة

  
؛ ١٣٩ و ٨١ و ٦٥الفقـرات   ) ٢٠٠٨كما تم تعديله في عام       (٣عدل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       . ب١٤٠

لمنشأة تطبيق تلك التعـديالت علـى       ويجب على ا  ). ج( وأضاف الملحق    ١٣٨ و ٩٥-٩١وحذف الفقرات   

وإذا قامت المنشأة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد       .  أو بعد ذلك   ٢٠٠٩ يوليو   ١الفترات السنوية التي تبدأ في      

لفترة سابقة، فينبغي تطبيق التعديالت على تلـك الفتـرة          ) ٢٠٠٨كما تم تعديله في عام       (٣التقارير المالية   

  .السابقة

  
  )١٩٩٨الصادر عام  (٣٦بة الدولي سحب معيار المحاس

  

  ).  ١٩٩٨الصادر عام " ( قيمة األصولإنخفاض"  ٣٦يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي  ١٤١
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  ) أ(الملحق 
  

   ستخدام أساليب القيمة الحالية لقياس قيمة اإلإستخدام
  

 أساليب القيمة الحاليـة فـي       امإستخدوهو يوفر اإلرشادات حول     .  ال يتجزأ من المعيار    اًهذا الملحق هو جزء   
ي على  أو ينطبق بشكل متس   فإنه،  "صلاأل"وبالرغم من أن اإلرشادات تستخدم مصطلح       . ستخدامقياس قيمة اإل  

  . مجموعة األصول التي تكون وحدة توليد النقد
  

  مكونات قياس القيمة الحالية
  

  -:ية بين األصولقتصادتبرز العناصر التالية مجتمعة اإلختالفات اإل ١أ
، سلسلة من التدفقات النقدية المـستقبلية       تعقيداً كثر في الحاالت األ   أوتقدير التدفق النقدي المستقبلي،       )أ (

 صل؛التي تتوقع المنشأة أن تستمدها من األ

 ؛ توقيت تلك التدفقات النقديةأوالتوقعات حول اإلختالفات المحتملة في مبلغ   )ب (

  ؛ئدة الحالي في السوق الخالي من المخاطرالقيمة الزمنية لألموال، المتمثلة في سعر الفا  )ج (

 صل؛ وسعر تحمل الشكوك الكامنة في األ  )د (

التي قد يعكسها المشاركون    ) مثل عدم السيولة  (عوامل أخرى، قد ال تكون محددة في بعض األحيان          ) هـ (

 . صلفي السوق في تسعير التدفقات النقدية المستقبلية التي تتوقع المنشأة أن تستمدها من األ
 
 إستخدام أي منهما لتقدير قيمة      إستخدام يقارن هذا الملحق بين طريقتين في حساب القيمة الحالية، يمكن            ٢أ

) ـه (-)ب(، يتم تضمين التعديالت للعوامـل       "التقليدي"وبموجب المنهج   .  على الظروف  إعتماداً،  صلاأل

، )ب(، تسبب العوامل    "وقعالتدفق النقدي المت  "وبموجب منهج   . في معدل الخصم  " ١"المذكورة في الفقرة    

وأي كـان   .  التدفقات النقدية المتوقعة المعدلة حسب المخاطر      إلىإجراء تعديالت في التوصل     ) ه(،  )د(

 توقيت التدفقات النقدية    أوالمنهج الذي تتبناه المنشأة لتعكس التوقعات حول اإلختالفات المحتملة في مبلغ            

لحالية المتوقعة للتدفقات النقديـة المـستقبلية، أي المتوسـط          المستقبلية، يجب أن تعكس النتيجة القيمة ا      

  . المرجح لكافة المخرجات المحتملة
  

  المبادئ العامة
 الفائدة مـن حالـة ألخـرى        أسعارستختلف األساليب المستخدمة في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية و         ٣أ

لعامة التالية تحكم أي تطبيق ألساليب      غير أن المبادئ ا   .  المعني صل على الظروف المحيطة باأل    إعتماداً

   -:القيمة الحالية في قياس األصول

ات المنسجمة مـع تلـك      فتراض الفائدة المستخدمة لخصم التدفقات النقدية اإل      أسعاريجب أن تعكس      )أ (
 أوات مـرتين    فتراض بعض اإل  أثر لذلك، سيتم حساب     وخالفاً. ة في التدفقات النقدية المقدرة    أصلالمت

علـى التـدفقات النقديـة      % ١٢ على سبيل المثال، يمكن تطبيق معدل خصم بنـسبة           .سيتم إهماله 
ويعكس ذلك المعدل التوقعات حول التعثر المـستقبلي فـي سـداد            . التعاقدية لذمم القروض المدينة   

لخـصم التـدفقات    % ١٢ويجب أن ال يستخدم نفس ذلك المعدل بنسبة         . قروض ذات سمات محددة   
ات حول التعثـر المـستقبلي فـي        فتراض اإل مسبقاًك التدفقات النقدية تعكس     النقدية المتوقعة ألن تل   

 . السداد
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 صليجب أن تخلو التدفقات النقدية المقدرة ومعدالت الخصم من التحيز والعوامل غير المرتبطة باأل               )ب (

حية على سبيل المثال، إن تعمد التقليل من مبلغ صافي التدفقات النقدية المقدرة لتعزيز الرب             . المعني

 .  في القياستحيزاً يبرز صلالمستقبلية الواضحة لأل

 من مـن  بدالً معدالت الخصم نطاق المخرجات المحتملة أوالتدفقات النقدية المقدرة  يجب أن تعكس  )ج (

 .  أقصى محتملأومبلغ مفرد أدنى 
  

  مناهج التدفق النقدي التقليدية والمتوقعة للقيمة الحالية 
  

  المنهج التقليدي
  

لتطبيقات المحاسبية للقيمة الحالية بشكل تقليدي مجموعة واحدة من التدفقات النقدية المقـدرة             ت ا إستخدم ٤أ

ويفترض المنهج التقليدي بالفعل أن     ". بالمعدل المتناسب مع المخاطر   "ومعدل خصم مفرد، يوصف عادة      

ة ولية مع عـأل   أسلوب معدل الخصم المفرد يمكن أن يشمل جميع التوقعات حول التدفقات النقدية المستقب            

  .  معدل الخصمإختيارلذلك، يركز المنهج التقليدي بشكل كبير على . المخاطر المناسبة

  

وفي بعض الظروف، مثل تلك التي يمكن فيها مراقبة األصول القابلة للمقارنة في السوق، من الـسهل                  ٥أ

 تنـسجم مـع     فإنهـا اقدية،  أما بالنسبة لألصول ذات التدفقات النقدية التع      .  تطبيق المنهج التقليدي   نسبياً

  %".١٢سند بنسبة "الطريقة التي يصف به المشاركون في السوق األصول، مثل 

  

إال أن المنهج التقليدي قد ال يتطرق بشكل مناسب لبعض مشاكل القياس المعقدة، مثل قيـاس األصـول                   ٦أ

المعـدل  "ث المناسب عن    ويقتضي البح .  البند القابل للمقارنة   أوغير المالية التي ال يوجد لها سوق للبند         

 موجود في السوق وله سعر فائدة ملحوظ        أصل -تحليل بندين إثنين على األقل      " المتناسب مع المخاطر  

ويجب أن ُيستنتج معدل الخصم المالئم للتدفقات النقدية التي يتم قياسـها مـن              .  الذي يتم قياسه   صلواأل

، يجب أن تكـون سـمات       ستنتاجوضع ذلك اإل  ول.   اآلخر صلسعر الفائدة القابل للمالحظة في ذلك األ      

وبالتالي يجب على الجهـة     .  الذي يتم قياسه   صل اآلخر مشابهة لتلك الخاصة باأل     صلالتدفقات النقدية لأل  

  -:التي تقوم بالقياس

 ؛تحديد مجموعة التدفقات النقدية التي سيتم خصمها  )أ (

 ؛ آخر في السوق يبدو أن له سمات تدفق نقدي مشابهةأصلتحديد   )ب (

على سبيل المثال، هـل كـال       (ارنة مجموعات التدفق النقدي من البندين لضمان أنهما متشابهين          مق  )ج (

المجموعتين عبارة عن تدفقات نقدية تعاقدية، أم أن أحدهما عبارة عن تدفق نقدي تعاقدي واآلخـر                

 ؛)تدفق نقدي مقدر؟

علـى سـبيل المثـال،       ( كان هناك عنصر في أحد البندين غير موجود في البند اآلخر           إذاتقييم ما     )د (

  ؛ و) سيولة من اآلخر؟أقلأحدهما 

 كان من المحتمل أن تتصرف مجموعتا التدفقات النقدية بطريقة مشابهة في الظـروف              إذاتقييم ما   )  هـ  (

 . ية المتغيرةقتصاداإل
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  منهج التدفق النقدي المتوقع
  

وفي .  فاعلية من المنهج التقليدي    أكثرإن منهج التدفق النقدي المتوقع هو، في بعض الحاالت، أداة قياس             ٧أ
وضع قياس معين، يستخدم منهج التدفق النقدي المتوقع جميع التوقعات حول التدفقات النقدية المحتملـة               

 وحـدة   ١٠٠على سبيل المثال، يمكن أن يكون مقدار التدفق النقـدي           .  من تدفق نقدي واحد محتمل     بدالً
إن . ، على التوالي  %٣٠، و %٦٠، و %١٠ت  إحتماالملة ب  وحدة ع  ٣٠٠ أو وحدة عملة،    ٢٠٠ أوعملة،  

لذلك يختلف منهج التدفق النقـدي المتوقـع عـن المـنهج        .  وحدة عملة  ٢٢٠التدفق النقدي المتوقع هو     
 وضـوحا   أكثـر التقليدي من خالل التركيز على التحليل المباشر للتدفقات النقدية المعنية وعلى بيانات             

  . اسات المستخدمة في القيفتراضلإل
  
 أساليب القيمة الحالية عندما يكون توقيـت التـدفقات          إستخدام ب أيضاًيسمح منهج التدفق النقدي المتوقع       ٨أ

 وحدة عملة في سنة واحدة      ١,٠٠٠ تدفق نقدي مقداره     إستالمعلى سبيل المثال، يمكن     . النقدية غير مؤكد  
ويوضح المثال أدناه حساب   . على التوالي % ٣٠و  % ٦٠، و %١٠ت  إحتماال ثالث سنوات ب   أو سنتين   أو

  .القيمة الحالية المتوقعة في تلك الحالة
  

 وحدة عملة فـي سـنة       ١,٠٠٠قيمة حالية مقدارها    
  %٥ية إحتمالواحدة ب

   وحدة عملة٩٥٢,٣٨
١٠,٠٠%  

    
  

   وحدة عملة٩٥,٢٤
 وحدة عملة في سـنتين      ١,٠٠٠قيمة حالية مقدارها    

  %٥,٢٥ية إحتمالب
   وحدة عملة٩٠٢,٧٣
٦٠,٠٠%  

    
  

 وحدة ٥٤١,٦٤
  عملة

 وحدة عملة فـي ثـالث       ١,٠٠٠قيمة حالية مقدارها    
  %٥,٥٠ية إحتمالسنوات ب

   وحدة عملة٨٥١,٦١
٣٠,٠٠%  

    
  

 وحدة ٢٥٥,٤٨
  عملة

 وحدة ٨٩٢,٣٦      القيمة الحالية المتوقعة
  عملة

  
دير بمقـدار    تق فضل وحدة عملة عن الفكرة التقليدية أل      ٨٩٢,٣٦ تختلف القيمة الحالية المتوقعة بمقدار       ٩أ

يقتضي حساب القيمة الحالية التقليدي المطبق على هذا المثال          %). ٦٠ية  إحتمال( وحدة عملة    ٩٠٢,٧٣
ت إحتمـاال  أي من التواقيت المحتملة للتدفقات النقدية، وبالتالي فلـن يعكـس             إستخدام قرار حول    إتخاذ

تقليدي ال يمكن أن يعكس الشكوك      وهذا ألن معدل الخصم في حساب القيمة الحالية ال        . التواقيت األخرى 
  . في التوقيت

  
 إذاويتساءل البعض حول ما     . ي في منهج التدفق النقدي المتوقع     أساست هو عنصر    حتماال اإل إستخدامإن   ١٠أ

.  دقة مما هو موجود فـي الواقـع       أكثر حد كبير هو     إلىت لتقديرات غير موضوعية     إحتماالكان تعيين   
يقتضي نفس التقديرات وإنعدام    ) ٦كما هو مذكور في الفقرة أ     (تقليدي  غير أن التطبيق المناسب للمنهج ال     

  .الموضوعية بدون تقديم شفافية الحساب المتوفرة في منهج التدفق النقدي المتوقع
   
تشمل العديد من التقديرات التي تم وضعها في الممارسة الحالية عناصر التدفقات النقدية المتوقعة بشكل                ١١أ

 معلومـات   إسـتخدام  ب صـل  ذلك، يواجه المحاسبون عادة الحاجة لقياس األ       لىإباإلضافة  . غير رسمي 
على سبيل المثال، قد يواجـه المحاسـب الحـاالت          . ت التدفقات النقدية المحتملة   إحتماالمحدودة حول   

  -:التالية
  

 وحدة عملة، لكن ال يوجد مبلغ في النطاق         ٢٥٠ وحدة عملة و     ٥٠غ المقدر ما بين     ـح المبل أورـيت  )أ (
 على تلك المعلومات المحدودة، يبلغ التدفق النقدي المتوقع المقدر          اًإعتمادو.  أرجحية من غيره   رأكث

 ]. ٢)/٢٥٠ + ٥٠[( وحدة عملة ١٥٠



   ٣٦معيار المحاسبة الدولي 

١٧١٢   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

 ١٠٠ أرجحية هـو     كثر وحدة عملة، والمبلغ األ    ٢٥٠ وحدة عملة و   ٥٠ح المبلغ المقدر ما بين      وايتر  )ب (
ا على تلـك المعلومـات      إعتمادو.  معروفة ت المرفقة بكل مبلغ غير    حتماالإلغير أن ا  . وحدة عملة 

 ]. ٣)/٢٥٠ + ١٠٠ + ٥٠[( وحدة عملة ١٣٣,٣٣المحدودة، يبلغ التدفق النقدي المتوقع المقدر 

 أو،  %)٣٠ية  إحتمال( وحدة عملة    ٢٥٠ أو،  %)١٠ية  إحتمال( وحدة عملة    ٥٠ي المبلغ المقدر    واسيس  )ج (
علومات المحدودة، يبلغ التـدفق النقـدي       ا على تلك الم   إعتمادو%). ٦٠ية  إحتمال( وحدة عملة    ١٠٠

 )].٠,٦٠ x ١٠٠) + (٠,٣٠ x ٢٥٠)+(٠,١٠ x ٥٠[( وحدة عملة ١٤٠المتوقع المقدر 
  

 مـن  سـتخدام  لقيمـة اإل أفضل تقديراًوفي كل حالة، من المرجح أن يقدم التدفق النقدي المقدر المتوقع       
   . لوحدهمأخوذاً األقصى أو أرجحية كثر األأوالمبلغ األدنى 

  
وفي بعض الحـاالت، تـستطيع   .  المنفعة- قيود التكلفة إلى يخضع تطبيق منهج التدفق النقدي المتوقع      ١٢أ

وفـي  .  بيانات واسعة وقد تكون قادرة على وضع عدة سيناريوهات للتدفق النقدي           إلىالمنشأة الوصول   

التغير في التـدفقات     من بيانات عامة حول      أكثرالحاالت األخرى، قد ال تكون المنشأة قادرة على وضع          

 أن توازن بين تكلفة الحصول على معلومات إضافية    إلىوتحتاج المنشأة   . النقدية دون تكبد تكاليف كبيرة    

  . وبين الموثوقية اإلضافية التي ستوفرها المعلومات للقياس
  
حدود مـن    بند ذو عدد م    أو يؤكد البعض أن أساليب التدفق النقدي المتوقع غير مالئمة لقياس بند مفرد              ١٣أ

 التدفق النقدي سيكون    بأن% ٩٠ية  إحتمال:  ذو نتيجتين محتملتين   صل أل مثاالًويقدمون  . النتائج المحتملة 
وقد الحظوا أن التدفق    .  وحدة عملة  ١,٠٠٠ التدفق النقدي سيكون     بأن% ١٠ية  إحتمال وحدة عملة و   ١٠

نتيجة ال تمثل أيا من المبالغ التـي         وحدة عملة وانتقدوا أن ال     ١٠٩ يساويالنقدي المتوقع في ذلك المثال      
  . يمكن دفعها في النهاية

  
وإذا كان الهدف هـو     . تعكس التأكيدات كتلك التي تم تحديدها للتو إختالف في الرأي بشأن هدف القياس             ١٤أ

.  للتكلفة المتوقعـة   صحيحاً تقديراًتراكم التكاليف التي سيتم تكبدها، فقد ال تنتج التدفقات النقدية المتوقعة            
ومن غير المحتمل أن يكون المبلغ القابل       . صل لأل ستردادال أن هذا المعيار ُيعنى بقياس المبلغ القابل لإل        إ

هذا . إحتماالً كثر التدفق النقدي األ   أنه وحدات عملة، بالرغم     ١٠ يساوي في هذا المثال     صل لأل ستردادلإل
 من ذلـك، يـتم      وبدالً.  صلس األ  وحدات عملة ال يشمل عدم تؤكد التدفق النقدي في قيا          ١٠ألن قياس   

 معـين  أصـل وال توجد منشأة يمكن أن تبيع . عرض التدفق النقدي غير المؤكد وكأنه تدفق نقدي مؤكد    
  .  وحدات عملة١٠بهذه السمات مقابل 

  

  معدل الخصم 
  

 الفائـدة   أسـعار ، يجـب أن ال تعكـس        صل األ إستخدامأيا كان المنهج الذي تتبناه المنشأة لقياس قيمة          ١٥أ
 لذلك،  وخالفاً. لمستخدمة لخصم التدفقات النقدية المخاطر التي تم ألجلها تعديل التدفقات النقدية المقدرة           ا

  . ات مرتينفتراض بعض اإلأثرسيتم حساب 
  
 مباشرة من السوق، تستخدم المنشأة وسائل بديلة لتقـدير معـدل            صلعندما ال يتاح السعر الخاص باأل      ١٦أ

  -:قصى حد ممكن، تقييم السوق لما يلي أإلىوالهدف هو تقدير، . الخصم

 صل؛ والقيمة الزمنية للنقود للفترات حتى نهاية العمر اإلنتاجي لأل  )أ (
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 الحد الذي لم تسبب فيه تلك العوامل تعديالت         إلى،  ١المذكورة في الفقرة أ   ) هـ (،  )د(،  )أ(العوامل    )ب (

 .  التدفقات النقدية المقدرةإلىفي التوصل 
 
  -: المعدالت التاليةعتبار مثل هذا التقدير، يمكن أن تأخذ المنشأة بعين اإل وكنقطة بداية في إجراء ١٧أ

 أساليب مثل نمـوذج تـسعير أصـول رأس    إستخدامالمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال المحدد ب     )أ (
 ؛المال

  ؛ ومعدل اإلقتراض المتزايد الخاص بالمنشأة  )ب (

 .معدالت اإلقتراض األخرى في السوق  )ج (
  

  -:يل هذه المعدالتوعلى كل حال، يجب تعد  ١٨أ

 صل؛ ولتعكس الطريقة التي ُيقَيم بها السوق المخاطر المحددة المرتبطة بالتدفقات النقدية المقدرة لأل  )أ (

 التي من أجلها تـم تعـديل        أو صل المخاطر غير المرتبطة بالتدفقات النقدية المقدرة لأل       اءستثنإل  )ب (
 .التدفقات النقدية المقدرة

  

  .اطر محددة مثل مخاطرة البلد، ومخاطرة العملة، ومخاطرة السعر مخعتبارويجب األخذ بعين اإل
  

، صـل إن معدل الخصم مستقل عن هيكل رأس مال المنشأة والطريقة التي مولت بها المنشأة شراء األ                ١٩أ
 ال تعتمد على الطريقة التي مولت بها المنشأة         صلألن التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع أن تنشأ من األ        

 .  لصشراء األ
  

 ساسلذلك، عندما يكون األ   .  أن يكون معدل الخصم المستخدم هو معدل قبل الضريبة         ٥٥تقتضي الفقرة    ٢٠أ
 لـيعكس معـدل مـا قبـل         ساسالمستخدم لتقدير معدل الخصم هو ما بعد الضريبة، يتم تعديل ذلك األ           

 .الضريبة
  

 المنشأة تـستخدم معـدالت      إال أن . صل األ إستخدامتستخدم المنشأة عادة سعر خصم مفرد لتقدير قيمة          ٢١أ
 حساسة تجـاه اإلخـتالف فـي        ستخدامخصم منفصلة للفترات المستقبلية المختلفة حيث تكون قيمة اإل        

 .  الفائدةأسعار هيكل مدة أوالمخاطر للفترات المختلفة 
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 الملحق ب 
  

   ١٦ التعديل على معيار المحاسبة الدولي
  

الممتلكـات   "١٦ما تطبق المنـشأة معيـار المحاسـبة الـدولي           يتم تطبيق التعديل الوارد في هذا الملحق عند       

  ٣٦ه عندما يصبح معيـار المحاسـبة الـدولي    إستبدالويتم ). ٢٠٠٣كما هو منقح عام    " ( والمعدات والمصانع

ويحل هذا الملحق محل التعديالت المترتبة      . نافذ المفعول ) ٢٠٠٤كما هو منقح عام     " ( قيمة األصول  إنخفاض"

 ٣٦على معيـار المحاسـبة الـدولي    ) ٢٠٠٣كما هو منقح عام  (١٦ معيار المحاسبة الدولي   التي نص عليها  

كمـا هـو مـنقح عـام      (٣٦ويشمل معيار المحاسبة الدولي ). ١٩٩٨الصادر عام    (" قيمة األصول  إنخفاض"

 الـدولي    لذلك، تصبح التعديالت من معيار المحاسبة      وتبعاً. المتطلبات الواردة في فقرات هذا الملحق     ) ٢٠٠٤

كما هـو    (٣٦ليست ضرورية ما أن تخضع المنشأة لمعيار المحاسبة الدولي          ) ٢٠٠٣كما هو منقح عام      (١٦

 لذلك، يتم تطبيق هذا الملحق فقط على المنشآت التي تختار تطبيق معيار المحاسـبة               ووفقاً). ٢٠٠٤منقح عام   

  .قبل تاريخ نفاذه) ٢٠٠٣كما هو منقح عام  (١٦الدولي 

          ********  
  

  .  تم حذف نص هذا الملحق من هذا الكتاب
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  جالملحق 
  اختبار إنخفاض قيمة وحدات توليد النقد ذات الشهرة والحصص غير المسيطرة

  
  .يعتبر هذا الملحق جزءا ال يتجزأ من هذا المعيار

  

قوم المنشأة المشترية بقيـاس     ، ت )٢٠٠٨كما تم تعديله عام      (٣وفقاً للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية        . ١ج

علـى القيمـة    ) أ(الشهرة واإلعتراف بها كما من تاريخ اإلستمالك على أنها زيادة في القيمة الواردة في               

  ). ب(الواردة في 

  -:إجمالي  )أ (

، والذي يقتـضي    ٣العوض الذي تم تحويله وقياسه وفقاً للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية             )١(

   ؛لة في تاريخ اإلستمالكعموماً القيمة العاد

قيمة أي حصة غير مسيطرة في المنشأة المشتراة تم قياسها وفقاً للمعيار الدولي إلعداد التقارير                )٢(

 ؛ و٣المالية 

في عمليات إندماج األعمال التي تتم على مراحل، القيمة العادلة في تاريخ اإلستمالك لحصص               )٣(

  .ة المشترية في المنشاة المشتراةحقوق الملكية المحتفظ بها سابقاً من قبل المنشا

صافي مبالغ األصول القابلة للتحديد المستملكة واإللتزامات المتكبدة في تاريخ اإلستمالك والتي تـم               )ب (

  . ٣قياسها وفقاً للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  

  تخصيص الشهرة
 إندماج األعمال لكل من وحدات توليد        من هذا المعيار تخصيص الشهرة المستملكة في       ٨٠تقتضي الفقرة    . ٢ج

النقد الخاصة بالمنشأة المشترية، أو مجموعات وحدات توليد النقد، المتوقع أن تستفيد من توافق إندماجات               

األعمال، بصرف النظر سواًء كانت أصول وإلتزامات المنشأة المـشتراة معينـة لتلـك الوحـدات، أو                 

 الممكن أن يتم تخصيص بعض التوافقات الناجمة عن إنـدماج           ومن. مجموعات وحدات توليد النقد، أم ال     

  . األعمال إلى وحدة توليد نقد التي ال يوجد فيها مصلحة للحصة غير المسيطرة
  

  اختبار إنخفاض القيمة 
  . يشمل اختبار إنخفاض القيمة مقارنة المبالغ القابلة لإلسترداد لوحدة توليد النقد مع القيمة المسجلة لها . ٣ج

  
إذا قمت المنشأة بقياس حصص غير مسيطرة على أنها الحصة التناسبية في صـافي األصـول القابلـة                   . ٤ج

للتحديد لشركة تابعة في تاريخ اإلستمالك بدالً من القيمة العادلة، فإن الشهرة المنسوبة إلى الحصص غير                
ت العالقة ولكن ال يتم اإلعتراف      المسيطرة تعتبر مشمولة في المبلغ القابل لإلسترداد لوحدة توليد النقد ذا          

ونتيجة لذلك، تقوم المنشأة بمراكمة القيمة المسجلة للـشهرة         . بها في البيانات المالية الموحدة للشركة األم      

ويتم بعد ذلك مقارنـة     . المخصصة لوحدة توليد النقد لتشمل الشهرة المنسوبة إلى الحصة غير المسيطرة          

  .  القابل لإلسترداد للوحدة لتحديد ما إذا انخفضت قيمة وحدة توليد النقدالقيمة المسجلة المعدلة مع المبلغ
  



   ٣٦معيار المحاسبة الدولي 

١٧١٦   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

  تخصيص خسارة إنخفاض النقد
  

 تخصيص أي خسارة إنخفاض قيمة محددة أوالً لتخفيض القيمة المـسجلة للـشهرة              ١٠٤تقتضي الفقرة    . ٥ج

 المـسجلة لكـل     المخصصة للوحدة ومن ثم لألصول األخرى للوحدة حسب الحصص على أساس القيمة           

  . أصل في الوحدة
  

إذا كانت تعتبر الشركة التابعة التي تملك حصة غير مسيطرة، أو جزء منها، بحد ذاتها وحدة توليد نقـد،                   . ٦ج

فيتم تخصيص خسارة إنخفاض القيمة بين الشركة األم والحصة غير المسيطرة على نفس األساس الـذي                

  . يتم تخصيص الربح أو الخسارة بناء عليه
  

إذا كانت الشركة التابعة التي تملك حصة غير مسيطرة، أو جزًء منها، جزء من وحدة توليد نقد أكبـر،                   . ٧ج

فيتم تخصيص خسائر إنخفاض قيمة الشهرة إلى أجزاء وحدة توليد النقد التي لها حصة غيـر مـسيطرة                  

ـ         . واألجزاء التي ليس لها    د النقـد علـى   ويجب تخصيص خسائر إنخفاض القيمة إلى أجزاء وحـدة تولي

   -:أساس

القيمة المسجلة المعنية لشهرة األجزاء قبل إنخفاض القيمة، بالقدر الذي يرتبط فيه إنخفاض القيمـة                 ) أ(

  بالشهرة في وحدة توليد النقد، و

القيمة المسجلة المعنية لصافي األصول القابلة للتحديد لألجزاء قبل إنخفاض القيمة، بالقـدر الـذي                 ) ب(

ويتم تخـصيص إنخفـاض     . ة باألصول القابلة للتحديد في وحدة توليد النقد       يرتبط فيه إنخفاض القيم   

القيمة هذا إلى األصول في أجزاء وحدة توليد النقد لكل وحدة حسب الحصص على أساس القيمـة                 

 . المسجلة لكل أصل في الجزء
  

ة األم  وفي األجزاء التي ليس لها حصة غير مسيطرة، يتم تخصيص خسارة إنخفاض القيمة بين الـشرك               
  .والحصة غير المسيطرة على نفس األساس الذي يتم تخصيص الربح أو الخسارة بناء عليه

  

إذا كانت خسارة إنخفاض القيمة المنسوبة إلى الحصة غير المسيطرة ترتبط بالشهرة غير المعترف بهـا                . ٨ج

بإنخفاض القيمة هذا علـى     ، فال يتم اإلعتراف     )ج٤أنظر الفقرة   (في البيانات المالية الموحدة للشركة األم       

وفي هذه الحاالت، يتم اإلعتراف فقط بخـسارة إنخفـاض القيمـة المرتبطـة     . أنه إنخفاض قيمة للشهرة 

  . بالشهرة المخصصة للشركة األم على أنها إنخفاض قيمة للشهرة
  

  . شهرة اختبار إنخفاض القيمة لوحدة توليد نقد غير مملوكة بالكامل ذات٧يبين المثال التوضيحي . ٩ج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٣٦يار المحاسبة الدولي مع

١٧١٧   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

   ٣٦ المجلس على معيار المحاسبة الدولي مصادقة

 من قبل أعضاء مجلس معايير " قيمة األصولإنخفاض"  ٣٦ معيار المحاسبة الدولي إصدارتمت الموافقة على 

 ليسنرينغوالسيد كوب كما يظهر الرأي المعارض لكل من السيد . ة الدولية البالغ عددهم أربعة عشرالمحاسب

  . في هذا المعيارستنتاج اإلأساس بعد وايتينغتونوالبروفيسور 

  

  سير ديفيد تويدي                 الرئيس

  ثوماس إي جونز                 نائب الرئيس

  ماري إي بارث

  جورج برونز- هانز

  أنتوني تي كوب

  روبرت بي جارنيت

  جيلبرت جيالرد

  جيمس جيه ليسنرينغ

  وارن جيه ماكريجور

  ماليأويا إل باتريش

  هاري كيه شميد

  جون تي سميث

  جيوفري وايتينغتون

  تاتسومي يامادا

  
  



  ٣٦معيار المحاسبة الدولي 
 أساس اإلستنتاجات

    لجنة معايير المحاسبة الدولية          ة  مؤسس   حق التأليف ل     ©      ١٧١٨

  المحتويات
   ٣٦معيار المحاسبة الدولي ل  اتستنتاج اإلأساس

  قيمة األصولإنخفاض
  الفقرات

  ٣ - ١إستنتاج            مقدمة ال
  ٨ - ٤إستنتاج  النطاق

  ٣٠ - ٩إستنتاج  ستردادقياس المبلغ القابل لإل
  ١٣-١٢إستنتاج   على مبلغ التدفقات النقدية غير المخصومةبناءاً ستردادالمبلغ القابل لإل

  ٢٠-١٤إستنتاج   لألصل على القيمة العادلةبناءاً ستردادلغ القابل لإلالمب
  ٢٢-٢١إستنتاج   لألصل على القيمة المستعملةبناءاً ستردادالمبلغ القابل لإل
  األصل على صافي سعر بيع بناءاً ستردادالمبلغ القابل لإل

  ٢٧-٢٣إستنتاج  *أعلىيهما أ القيمة المستعملة أو
  ٢٧ إستنتاج  للبيع  المحتفظ بهاصولاأل   

  ٣٠-٢٨إستنتاج  ستردادتنقيحات أخرى لقياس المبلغ القابل لإل
  ٢٩ -٢٨إستنتاج  أعلى كحد اإلستبدالتكلفة   
  ٣٠ إستنتاج  مبالغ التقييم  

  ٣٩-٣١إستنتاج  صافي سعر البيع
  ٣٩-٣٧إستنتاج  صافي القيمة القابلة للتحقيق

  ٨٠-٤٠إستنتاج  القيمة المستعملة
  ٤٢-٤١إستنتاج  متوقعة القيمة الأسلوب

  داخلياًالمستعملة من الشهرة المولدة المستقبلية التدفقات النقدية 
  ٤٥-٤٣إستنتاج   األخرىصولومن التعاون مع األ

  ٥١-٤٦إستنتاج  القيمة المستعملة مقدرة بالعملة األجنبية
   ٥٥-٥٢إستنتاج  سعر الخصم

  ٨٠-٥٦إستنتاج  ٢٠٠٤ المعايير في نسخة إلىية مضافة أضافأدلة 
  ٦١ -٥٦إستنتاج  العوامل المؤثرة على القيمة المستعملة    
  ٧٥ -٦٢إستنتاج   المستقبلية للتدفق النقدي تقديراتال   
  ٨٠ –٧٦إستنتاج   القيمة الحالية لقياس القيمة المستعملةأساليب إستخدام   

  ٩٤-٨١إستنتاج  ضرائب الدخل
  ٨٤-٨١جإستنتا   التدفقات النقدية المستقبلية للضريبةإعتبار

  ٨٥إستنتاج  تحديد سعر خصم لما قبل الضريبة
  ٨٩-٨٦إستنتاج  ١٢التفاعل مع معيار المحاسبة الدولي 

  مالحظات المشاركين في الزيارات الميدانية والمجاوبين على مسودة 
  ٩٤-٩٠إستنتاج  ٢٠٠٢ ديسمبرالعرض في 

  ١١٢-٩٥إستنتاج   القيمةإنخفاض بخسارة عترافاإل
  ٩٧-٩٦إستنتاج  "دائم" على مقياس بناءاً القيمة اضإنخف بخسارة عترافاإل
  ١٠٤-٩٨إستنتاج  "إحتمال" على مقياس بناءاً القيمة إنخفاض بخسارة عترافاإل
  ١٠٢ -٩٩إستنتاج  )بدون تكاليف فائدة(مبلغ التدفقات النقدية المستقبلية غير المخصومة    
   ١٠ على معيار المحاسبة الدوليبناءاً حتمالمقياس اإل   
  ١٠٤-١٠٣إستنتاج   )١٩٩٤المعاد تصميمها في (    

                                                           
، الصادر عن   "األصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة         "٥إلعداد التقارير المالية    في المعيار الدولي       *

 ٣٦في معيـار المحاسـبة الـدولي        " صافي سعر البيع  "، تم استبدال مصطلح     ٢٠٠٤مجلس معايير المحاسبة الدولية في عام       
   ".القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع"بمصطلح 



  ٣٦معيار المحاسبة الدولي 
 أساس اإلستنتاجات

 

    ١٧١٩  لجنة معايير المحاسبة الدولية          مؤسسة     حق التأليف ل     ©  

  ١٠٧-١٠٥إستنتاج  "يإقتصاد" على مقياس بناءاً القيمة إنخفاض بخسارة عترافإلا
   القيمة في بيانإنخفاض بخسارة عترافاإل:  المعاد تقييمهاصولاأل
  ١١٢-١٠٨إستنتاج   بها مباشرة في حقوق الملكيةعترافلدخل مقابل اإلا

  ١١٨-١١٣إستنتاج  قدوحدات توليد الن
  ١١٨-١١٦إستنتاج  تسعير النقل الداخلي

  ١٣٠-١١٩إستنتاجة   غير المحدداألعمار اإلنتاجية قيمة البنود غير الملموسة ذات إنخفاض إختبار
  ١٢٨-١٢١إستنتاج   القيمةإنخفاض إختبار تكرار وتوقيت

  ١٢٨-١٢٧إستنتاج    ردادستترحيل حساب المبلغ القابل لإل   
   القيمة إنخفاض ومحاسبة خسائر ستردادقياس المبلغ القابل لإل

           القيمةإنخفاضخسائر والقيود العكسية ل
  

  ١٣٠-١٢٩إستنتاج
  ١٧٧-أ١٣١إستنتاج              قيمة الشهرةإنخفاض إختبار

  ١٥٩-١٣٧إستنتاج         تخصيص الشهرة لوحدات توليد النقد
  ١٥٢- ١٥١إستنتاج             للشهرةالمبدئيإتمام التخصيص    
  ١٥٦- ١٥٣إستنتاج     توليد النقد التي تتضمن الشهرةة من وحدبنسبةالتصرف    
  ١٥٩-١٥٧إستنتاج           اإلبالغ تنظيم هيكل إعادة   
  ١٧٠-١٦٠إستنتاج         ها القيمة وقياسإنخفاضخسائر ب عترافاإل
  ١٦٤- ١٦٠إستنتاج  العرض مسودة ات الواردة فيقتراحاإلخلفية عن    

  ١٧٠- ١٦٥إستنتاج               مناقشات المجلس   

 من المعيار الدولي إلعـداد التقـارير الماليـة          ٢٠٠٨التغيرات كنتيجة لنسخة    
  )الملحق ج(

  أ١٧٠إستنتاج 

  ١٧٧- ١٧١إستنتاج          القيمةإنخفاضات إختبار تحديد وقت
  ١٧٥-١٧٤جإستنتا             القيمةإنخفاضات إختبار تسلسل   
  ١٧٧-  ١٧٦إستنتاج        ستردادترحيل حساب المبلغ القابل لإل   

  ١٨١-١٧٨إستنتاج     القيمة بين أصول وحدة توليد النقدإنخفاضتخصيص خسارة 
  ١٨٦-١٨٢إستنتاج       الشهرةإستثناء القيمة لألصول بإنخفاضعكس خسائر 
  ١٩١-١٨٧إستنتاج         لشهرةا قيمة إنخفاضعكس خسائر 

  أو وحدات توليد النقد التي تتضمن الشهرة حولصاحات اإلف
       ة غير المحدداألعمار اإلنتاجيةالبنود غير الملموسة ذات 

  ٢٠٩-١٩٢إستنتاج

  ٢٠٤-١٩٢إستنتاج          مسودة العرضات الواردة فيقتراحاإلخلفية عن 
  ١٩٨- ١٩٥إستنتاج             الالحقيتدفق النقدالختبار إ   
  ٢٠٤ - ١٩٩إستنتاج       إلفصاح في المعيار المنقحتضمين متطلبات ا   

  ٢٠٩-٢٠٥إستنتاج                مناقشات المجلس
  ٢٢٨-٢١٠إستنتاج               يةنتقالاألحكام اإل

  ٢٢٢-٢١٦إستنتاج          ي للشهرةنتقال القيمة اإلإنخفاض إختبار
ـ   ي للبنود غير الملموسة ذات    نتقال القيمة اإل  إنخفاض إختبار  ةاألعمار اإلنتاجي

           ةغير المحدد
  ٢٢٦-٢٢٣إستنتاج

  ٢٢٨-٢٢٧إستنتاج                التطبيق المبكر
  ٢٢٩ إستنتاج          مسودة العرضعنرات الرئيسية يلتغيباملخص 
  ٢٣٣-٢٣٠إستنتاج       قيمة األصولإنخفاضحول   معين معياروضعتاريخ 

  



  ٣٦معيار المحاسبة الدولي 
 أساس اإلستنتاجات

    لجنة معايير المحاسبة الدولية          ة  مؤسس   حق التأليف ل     ©      ١٧٢٠

   قيمة األصولإنخفاض  ٣٦معيار المحاسبة الدولي لات ستنتاج اإلأساس
  

حول عمليـات    كجزء من مشروعه     ٣٦قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتنقيح معيار المحاسبة الدولي          
 في معيار المحاسبة الدولي      الواردة  دراسة جميع المتطلبات   إعادةولم يكن في نية المجلس      .  األعمال إندماج
  . كجزء من ذلك المشروع٣٦

   
لجنـة  الات  إعتبـار ات يلخـص    إستنتاج أساسب ٣٦بة الدولي    النسخة السابقة من معيار المحاس     تم إرفاق و

 قـام   وبغرض اإلفادة، . اتها في ذلك المعيار   إستنتاج بعض   إلى التوصلمعايير المحاسبة الدولية في     لالسابقة  
ات السابق الذي ينـاقش     ستنتاج اإل أساسمن  مأخوذة    به ات الخاص ستنتاجاإل أساسالمجلس بدمج مواد في     

.  قيمة األصـول   إنخفاضحول    معين  معيار وضعتاريخ  ) ب(دراستها، و  إعادةالمجلس ب  لم يقم    مسائل) أ(
وتم ترقيم الفقرات التـي تـصف   . "سابق"يسبقها كلمة  بأرقام  ومشار إليهافي الفقرات مشمولة  المواد  وتلك  
  . "إستنتاج" بكلمةاته إستنتاج إلى التوصلات المجلس في إعتبار

  
 عرض "١اإلستنتاجات لتعكس التغيرات الحاصلة في معيار المحاسبة الدولي         تم تعديل المصطلحات في أساس      

  ). ٢٠٠٧كما تم تعديله في عام  (”المالية البيانات
  

   المقدمة
 إلـى ات مجلس معايير المحاسبة الدوليـة فـي التوصـل           إعتبارات هذا   ستنتاج اإل أساسيلخص     ١ إستنتاج

 مختلف  أولىوقد  ".  قيمة األصول  إنخفاض " ٣٦ولي   في معيار المحاسبة الد    ات الواردة ستنتاجاإل
  . لبعض العوامل دون غيرهاأكبرأعضاء المجلس أهمية 

  

 فـي   ٣٦قامت لجنة معايير المحاسبة الدولية بإصدار النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي                ٢ إستنتاج
ويتـألف  .  األعمال دماجإنوتم تنقيحه من قبل المجلس كجزء من مشروعه المتعلق ب         . ١٩٩٨العام  

 مـن    منهما إصدار المجلس في نفس الوقت      ولىوقد نتج عن المرحلة األ    . المشروع من مرحلتين  
 والنسخ المنقحة من معيار     " األعمال إندماج " ٣ للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       ٢٠٠٤عام  

  لذلك، لم يكن في      ".موسة  األصول غير المل  "  ٣٨ ومعيار المحاسبة الدولي     ٣٦المحاسبة الدولي   
 إعادة من المشروع    ولى كجزء من المرحلة األ    ٣٦نية المجلس أثناء تنقيح معيار المحاسبة الدولي        

وتتعلق التغييرات التي أجريـت     . ٣٦دراسة جميع المتطلبات الواردة في معيار المحاسبة الدولي         
قيمة األصول غير الملموسـة      إنخفاضات  إختبار بشكل رئيسي ب   ٣٦على معيار المحاسبة الدولي     

البنود غير الملموسة ذات األعمـار      "يشار إليها فيما بعد بـ      (ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة      
نجم عن المرحلة الثانية من المشروع حول إنـدماج األعمـال           . والشهرة) اإلنتاجية غير المحددة  

 ونـسخة معدلـة مـن       ٣رير المالية   إصدار المجلس لنسخة معدلة من المعيار الدولي إلعداد التقا        
. ٢٠٠٨بشكل متزامن فـي عـام       " البيانات المالية الوحدة والمنفصلة    "٢٧معيار المحاسبة الدولي    

 ليعكس قراراته حـول قيـاس الحـصة غيـر           ٣٦وقام المجلس بتعديل معيار المحاسبة الدولي       
جلس المتطلبات األخـرى  ولم يناقش الم).  أ١٧٠أنظر الفقرة أساس   (المسيطرة في منشأة مشتراة     

وسيتم دراسة تلك المتطلبات األخرى كجزء من مشروع        . ٣٦الواردة في معيار المحاسبة الدولي      
  .  قيمة األصولإنخفاضمستقبلي حول 

  
ات إعتبـار ات يلخص   إستنتاج أساسب ٣٦ النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي        وتم إرفاق    ٣ إستنتاج

وبغـرض  . اتها في ذلـك المعيـار     إستنتاج بعض   إلى التوصللدولية في   لجنة معايير المحاسبة ا   
ات ستنتاج اإل أساس من    به مأخوذة  ات الخاص ستنتاجاإل أساس، قام المجلس بدمج مواد في       اإلفادة

مشار إليها  والمواد مشمولة في الفقرات     تلك  و.  لم يقم المجلس بدراستها    أموراًالسابق الذي يناقش    
 في الفقرات المشار إليهـا بأرقـام        إبدائهاوجهات النظر التي تم     إن  . "إستنتاج"يسبقها كلمة   بأرقام  

  .  لجنة معايير المحاسبة الدوليةتخص" إستنتاج"يسبقها كلمة 

 



  ٣٦معيار المحاسبة الدولي 
 أساس اإلستنتاجات

 

    ١٧٢١  لجنة معايير المحاسبة الدولية          مؤسسة     حق التأليف ل     ©  

  )٢ ةالفقر( النطاق
  

ن تقوم المنشأة بقياس المبلغ المسجل للمخزون أ "خزونالم "٢يتطلب معيار المحاسبة الدولي  ٤إستنتاج
 ال توجد حاجة لتعديل هذا المتطلب ألنه أنه ويعتقد المجلس .بلة للتحقيقبمقدار صافي قيمته القا

 وال يوجد فرق رئيسي بين معيار .ة المخزوناتإستعادية مكان مناسب إلإختبارمقبول بشكل جيد ك
 إستنتاج الفقرات أنظر( ٣٦والمتطلبات الواردة في معيار المحاسبة الدولي  ٢المحاسبة الدولي 

 ).٣٩ إستنتاج – ٣٧
  

  

 "ضرائب الدخل" ١٢ ومعيار المحاسبة الدولي "د االنشاءعقو " ١١يتناول معيار المحاسبة الدولي  ٥إستنتاج
 الضرائب المؤجلة على التوالي، أصول الناجم عن عقود االنشاء وصول قيمة األإنخفاض

 دستردايحدد المبلغ القابل لإل، ١٢ ومعيار المحاسبة الدولي ١١وبموجب معيار المحاسبة الدولي 
 هذا ال يتفق مع متطلبات معيار بأن ويعترف المجلس . غير مخصومأساسفي النهاية على 
 ليس من الممكن ازالة عدم االتساق هذا بدون أنهالمجلس يعتقد ، أن على .٣٦المحاسبة الدولي 

، وال توجد خطط ١٢ ومعيار المحاسبة الدولي ١١تغييرات رئيسية في معيار المحاسبة الدولي
  .١٢ معيار المحاسبة الدولي أو ١١ى المجلس لتعديل معيار المحاسبة الدوليحالية لد

  
 تعترف أن للمبلغ الذي يجب أعلىعلى حد " منافع الموظفين" ١٩يحتوي معيار المحاسبة الدولي  ٦إستنتاج

مثل  ٣٦ وعلى ذلك ال يتناول معيار المحاسبة الدولي .المنشأة به ألصل ناجم من منافع الموظفين
 إلى مخصوم يتفق أساس محدد على ١٩الحد المبين في معيار المحاسبة الدولي  و.صولهذه األ

 المؤجل بخسائر عتراف وال يبطل الحد اإل.٣٦حد كبير مع متطلبات معيار المحاسبة الدولي 
  .اكتوارية معينة وتكاليف خدمة معينة سابقة

  
متطلبات  باعداد حالياًقوم  ي" والقياسعترافاإل: األدوات المالية "٣٩  المحاسبة الدوليةمعيار ٧إستنتاج

  .الخسارة لألدوات المالية
  
 بالتحديد بغض النظر ،هاإستثناؤ تم إذا إال ،صولعلى كافة األ ٣٦ينطبق معيار المحاسبة الدولي  ٨إستنتاج

لم يكن  ٣٦ وقبل اصدار معيار المحاسبة الدولي . غير متداولةأو متداولة أصولعن تصنيفها ك
  . المخزوناتإستثناءب المتداولة صول قيمة األفاضإنخهناك معيار محاسبة دولي خاص ب

  

  )٥٧-١٥الفقرات ( ستردادقياس المبلغ القابل لإل
  

 في أولى كخطوة ، نظر المجلس،سترداد تحكم قياس المبلغ القابل لإلأن التي يجب ئلتحديد المباد ٩إستنتاج
 في أنه إلىس ت قيمته، وتوصل المجلإنخفض أصالً أنت إكتشف إذا الذي ستقوم به المنشأة جراءاإل

ت إكتشف إذا تتصرف به، فعلى سبيل المثال أو تحتفظ المنشأة باألصل أن إمامثل هذه الحاالت 
 -:تإنخفض طاقة الخدمة ألصل أنالمنشأة 

 ستعمال من اإلأعلى ستثمار لإلعائداً حقق صافي دخل البيع إذا األصلقد تقرر المنشأة بيع   )أ (
 أو ؛المستمر في العمليات

 مما كان أقله، حتى ولو كانت طاقة خدمته إستعمال باألصل وحتفاظأة اإلقد تقرر المنش  )ب (
 -:، وقد تكون بعض األسباب لذلك ما يلياألصل في متوقعاً

 ؛ التصرف به في الحالأو األصلمن غير الممكن بيع  )١(

  ؛ فقط بسعر منخفضاألصلالممكن بيع من  )٢(

 مصروف أو جهود ة طاقة الخدمة لألصل ولكن فقط معإستعادال زال من الممكن  )٣(
 أو؛ يأضاف

 متوقعاً نفس الحد الذي كان إلى ولكن ليس مربحاً األصل يكون أنال زال من الممكن   )٤(
  . األصلفي 
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 في جوهره قرار ، القرار الناجم من منشأة تتصرف بشكل معقول هوأن إلىتوصل المجلس 
  .األصلعة من  مبنى على صافي التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المتوقإستثمار

  
 ألصل الذي ستردادنظر المجلس بعد ذلك في أي من البدائل األربعة التالية لتحديد المبلغ القابل لإل ١٠إستنتاج

 -:ستنتاجسيظهر بأفضل شكل هذا اإل
 . يكون مبلغ التدفقات النقدية المستقبلية غير المخصومةأن يجب ستردادالمبلغ القابل لإل  )أ (
 المبلغ القابل أكثر وبتحديد :ن القيمة العادلة لألصل يكوأن يجب ستردادالمبلغ القابل لإل  )ب (

ه بشكل رئيسي من القيمة السوقية لألصل، وإذا تعذر تحديد القيمة إشتقاق يجب ستردادلإل
 المستعملة كبديل األصل على قيمة بناءاً سترداد يكون المبلغ القابل لإلأنئذ يجب السوقية عند

 .للقيمة السوقية
 . يكون القيمة المستعملة لألصلأن يجب دادسترالمبلغ القابل لإل  )ج (
أيهما   القيمة المستعملةأو األصل يكون صافي سعر بيع أن يجب ستردادالمبلغ القابل لإل  )د (

  *.أعلى
  

  . مناقشة لكل واحد من هذه البدائلفيما يلي    
  

اب  القيمة العادلة وصافي سعر البيع والقيمة المستعملة كلها تظهر حسأن إلىتجدر المالحظة  ١١إستنتاج
  -:األصللصافي التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المتوقعة من )  صريحةأوضمنية (قيمة حالية 

تظهر القيمة العادلة توقع السوق للقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية التي ستؤخذ من   )أ (
 ؛األصل

قبلية التي ستؤخذ يظهر صافي سعر البيع توقع السوق للقيمة الحالية للتدفقات النقدية المست  )ب (
 ؛ و منها التكاليف المباشرة التفاضلية للتصرف باألصلمخصوماً األصلمن 

القيمة المستعملة هي تقدير المنشأة للقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية التي ستؤخذ من   )ج (
  . المستمر لألصل والتصرف بهستعمالاإل

  
 مبلغ وتوقيت التدفقات إختالفية للنقود ومخاطر  القيمة الزمنعتبارجميع هذه األسس تأخذ في اإل

، وقد تختلف القيمة العادلة تقديرات عن الاألصلالنقدية الفعلية التي سيتم الحصول عليها من 
 مثل المنشأة اتفتراضوصافي سعر البيع عن القيمة المستعملة ألن السوق قد ال يستعمل نفس اإل

  .الفردية
  

   على مبلغ التدفقات النقدية غير المخصومةاًبناء ستردادالمبلغ القابل لإل
  

 مبلغ التدفقات النقدية المستقبلية غير أنه على سترداد يجب قياس المبلغ القابل لإلأنهيقول البعض  ١٢إستنتاج
 -:، ويدعمون قولهم بما يليأصلالمخصومة من 

ب ، وعلى ذلك يجصولية لألقتصادمحاسبة التكلفة التاريخية ليست معنية بقياس القيمة اإل  )أ (
  .أصله من إسترداد القيمة الزمنية للنقود عند تقدير المبلغ الذي سيتم أخذعدم 

 -: خصم بدون مزيد من البحث والمناقشات حول ما يليأساليب إستخداممن السابق ألوانه   )ب (

 ؛ ودور الخصم في البيانات المالية )١(

 . بشكل عامصولكيف يجب قياس األ )٢(

                                                           
، أصدرت من قبل "األصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة ٥في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  *

 ٣٦ه في معيار المحاسبة الدولية إستبدالتم " صافي سعر البيع"، مصطلح ٢٠٠٤مجلس معايير المحاسبة الدولية في عام 
 ". ة ناقص التكلفة للبيعالقيمة العادل" بالمصطلح 
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 المبالغ أوالتكلفة التاريخية ( متنوعة أسس على بناءاً مسجلة أصول شملت البيانات المالية إذا

  . للمستخدمين ذلك سيكون مربكاًفإن)  أخرىأسس أوالمخصومة 
  

 . على حكم غير موضوعيبناءاً ما يكون من الصعب وكثيراً تحديد سعر خصم مناسب إن  )ج (

س  القيمة المعترف بها، ويدخل ذلك مع متطلب عكإنخفاضسيزيد الخصم من عدد خسائر   )د (
 في بيان الدخل، وسيجعل من الصعب بالنسبة للمستخدمين متغيراً عنصراً نخفاضخسائر اإل

  .فهم أداء المنشأة
  

  ."صول قيمة األإنخفاض " ٥٥ي إوقد دعمت هذا الرأي أقلية من المعلقين حول مسودة العرض 
  

 غير المخصومة  على مبلغ التدفقات النقديةبناءاً ستردادرفض المجلس قياس المبلغ القابل لإل ١٣إستنتاج
 -:لألسباب التالية

، والنقود لها قيمة زمنية حتى إستثمار قرار إظهار هو سترداد هدف قياس المبلغ القابل لإلإن  )أ (

 أصلين فإن مستقرة، وإذا لم يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية سعاروعندما تكون األ

 سيظهران نفس المبلغ القابل يتسببان في تدفقات نقدية بنفس المبلغ ولكن في أوقات مختلفة

ية قتصاد قيمها السوقية الحالية ستكون مختلفة ألن جميع العمليات اإلأن، على ستردادلإل

 . القيمة الزمنية للنقودعتبارالمتعلقة تأخذ في اإل

 للمستثمرين أكثر القيمة الزمنية للنقود هي مناسبة عتبارالقياسات التي تأخذ في اإل  )ب (

ين للبيانات المالية ولالدارة من اجل قرارات تخصيص الموارد بغض والمستخدمين الخارجي

 . القياس العام المعتمد في البيانات الماليةأساسالنظر عن 

 الخصم، وبشكل خاص لدعم أساليب إستخدامهناك العديد من المنشآت التي هي على علم ب  )ج (
 .ستثمارقرارات اإل

ية المبنية على توقعات التدفقات النقدية مثل  مطلوب لنواحي أخرى في البيانات المالاإللتزام  )د (

 .المخصصات طويلة المدى والتزامات منافع الموظفين

 التي لن صول كانوا على علم في الوقت المناسب باألإذاستتحقق خدمة أفضل للمستخدمين   )هـ(  
 .تولد عائدات كافية لتغطي على األقل القيمة الزمنية للنقود

  

  على القيمة العادلة لألصلبناءاً دسترداالمبلغ القابل لإل

وعدد آخر من معايير  ،"* اإلفصاح والعرض:األدوات المالية" ٣٢يعرف معيار المحاسبة الدولي  ١٤إستنتاج
  -:أنهاالمحاسبة الدولية القيمة العادلة على 

  
 بين أطراف مطلعة وراغبة وليست ،إلتزام تسوية أو ،أصل إستبدالالمبلغ الذي يمكن مقابله … "

 ". ...حة في تحديد القيمة السوقية العادلةلها مصل
  

  -:ات التالية لقياس القيمة العادلةرشاد اإلأوتشمل معايير المحاسبة الدولية المتطلبات  ١٥إستنتاج

 المعدات بمقدار قيمتها العادلة يدل أو المصانع أو ، تقييم بند من بنود الممتلكاتإعادةلغرض   )أ (

 القيمة العادلة هي عادة أن على "ع والمعداتالممتلكات والمصان "١٦معيار المحاسبة الدولي 

                                                           
 ".العرض: األدوات المالية "  إلى ٢٠٠٥ في عام ٢٣ عدل مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار  *
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، وإذا لم مهنياًالقيمة السوقية لألصل تحدد عادة من خالل تقييم يقوم به مقيمون مؤهلون 

  . المستهلكةاألصل إستبدال على تكلفة بناءاًتوجد قيمة سوقية تكون القيمة العادلة 

قترح المجلس في مسودة  غير ملموس بمقدار قيمته العادلة يأصل تقييم إعادةلغرض   )ب (
 القيم إلى يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع أن " غير الملموسةصولألا" ٦٠ي إالعرض 

  تعريفا٦٠ًي إ وتقترح مسودة العرض . نشطةأسواقالسوقية التي يتم الحصول عليها من 
  *. للسوق النشط

 - ٦١ي إلعرض  مسودة اأنظر( ٢٢تعديالت على ر المحاسبة الدولي ييامع مجلس إقترح  )ج (
 نوايا الممتلك الخاصة عتباربحيث يتم تحديد القيمة العادلة بدون األخذ في اإل) "األعمالضم "

  .† المستقبلي لألصلستعمالباإل

 القيمة العادلة ألداة مالية فإن ، وجد سوق نشطإذا أنه إلى * ٣٩يشير معيار المحاسبة الدولي  )د (
 ، وإذا لم يوجد سوق نشط.األوراق المالية على سعر السوق كما هو في سوق بناءاًتكون 

 تقدير مثل القيم السوقية ألدوات مالية ذات نوعية أساليب إستخداميتم تحديد القيمة العادلة ب
  .مماثلة وتحليل التدفقات النقدية المخصومة ونماذج تسعير الخيارات

  
 بناءاً(هو القيمة العادلة  ألصل سترداد القياس المناسب الوحيد للمبلغ القابل لإلأنيقول البعض  ١٦إستنتاج

 على بناءاً يمكن مالحظتها في السوق أسعار لم توجد إذا أو المالحظة في السوق سعارعلى األ
، ويدعم ) مشابهة ونتائج حسابات التدفقات النقدية المستقبلية المخصومةصول التقديرية ألسعاراأل

 -:مؤيدوا القيمة العادلة رأيهم بما يلي
 هو تقدير القيمة السوقية وليس القيمة المحددة كما ستردادبلغ القابل لإلالغرض من قياس الم  )أ (

 على الحكم بناءاًتقدرها المنشأة، وتقدير المنشأة للقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية هي 
 السوق التي يمكن مالحظتها أسعارها، وإستخدامالشخصي، وفي بعض الحاالت قد يساء 

 عليه بشكل افضل للمبالغ التي سيتم عتمادوق هي قياس يمكن اإلوالتي تظهر رأي الس
 . رأي االدارةإستخدام، وهي تقلل من األصلها من إسترداد

 مما يتوقع توليده أكبر صافي تدفقات نقدية داخلة للمنشأة األصل يولد أن كان من المتوقع إذا  )ب (
 ناتجة من داخلياًمن شهرة مولدة  تقريباً دائماً العائدات األعلى تولد فإنللمشاركين اآلخرين 

ات المجلس إقتراحالتعاون بين منشأة العمل وفريقها االداري، ومن اجل تحقيق االتساق مع 
 عتراف التي تنص على وجوب عدم اإل" غير الملموسةصولاأل "٦٠ي إفي مسودة العرض 

 أعالهسوق المذكورة  هذه التدفقات النقدية للإستثناء يجب فإنه كأصل داخلياًبالشهرة المولدة 
  . لألصلستردادمن التقييمات الخاصة بالمبلغ القابل لإل

 أعلىيهما أ القيمة المستعملة أو صافي سعر البيع أنه على سترداد تحديد المبلغ القابل لإلإن  )ج (
 يوجد فقط قياس واحد فقط لتقدير المبلغ إنهو مساو لتحديد قياسين مختلفين، بينما يجب 

  .ستردادالقابل لإل
  

 قياس "صول قيمة األإنخفاضخسائر " ٥٥ي إدعمت أقلية من المعلقين على مسودة العرض 
 لم توجد إذا أو السوق القابلة للمالحظة، أسعار على بناءاً(المبلغ المسجل بمقدار القيمة العادلة 

 مماثلة ونتائج حسابات التدفقات صول المقدرة ألسعار سوق قابلة للمالحظة بمقدار األأسعار
  ).النقدية المستقبلية المخصومة

  

                                                           
  .١٩٩٨األصول غير الملموسة في عام  معيار محاسبة دولي خاص بإعتمادينوي المجلس     *
 .١٩٩٨ في عام " األعمالإندماج"  ٢٢صادق المجلس على معيار المحاسبة الدولي     †
عام الفي  ٣٩ومعيار المحاسبة الدولي  ٣٢نتج عن مشروع مجلس معايير المحاسبة الدولية لتنقيح معيار المحاسبة الدولي    *

 .٣٩ إلى معيار المحاسبة الدولي ٣٢ قياس القيمة العادلة من معيار المحاسبة الدولي بشأن موقع المتطلبات تغيير ٢٠٠٣
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 بناءاً( قيمته العادلة إلى بالرجوع سترداد بوجوب تحديد المبلغ القابل لإلقتراحرفض المجلس اإل ١٧إستنتاج

 المقدرة سعار لم يوجد سعر سوق قابل للمالحظة األإذا أوعلى سعر السوق القابل للمالحظة، 

  -:، وأسباب ذلك هي ما يلي)لية المقدرة مماثلة ونتائج حسابات التدفقات النقدية المستقبصولأل

 أساس( ألصل سترداد يجب عدم تفضيل توقع السوق للمبلغ القابل لإلأنهيعتقد المجلس   )أ (

على تقدير معقول تقوم به ) للقيمة العادلة عندما تكون قيم السوق متوفرة ولصافي سعر البيع

 السوق أسعارما ال تكون  للقيمة العادلة عندأساس (األصلالمنشأة الفردية التي تمتلك 

، فعلى سبيل المثال قد تتوفر للمنشأة معلومات حول التدفقات )متوفرة وللقيمة المستعملة

 تخطط أنالنقدية المستقبلية التي تفوق المعلومات المتوفرة في السوق، وكذلك يمكن للمنشأة 

  .إستخدام يختلف عن رأي السوق حول افضل أسلوب بأصل ستعمالإل

 كال أن كانت تظهر حقيقة إذاالسوقية هي طريقة لتقدير القيمة العادلة، ولكن فقط ن القيم إ  )ب (

الطرفين الممتلك والبائع راغبان في الدخول في عملية، وإذا كانت المنشأة قادرة على توليد 

 مضلالً امراً سيكون فإنه وليس من خالل بيعه أصل إستخدام من خالل أكبرتدفقات نقدية 

 في السوق ألن المنشأة المتعقلة لن األصل على سعر بناءاً ستردادالقابل لإل يكون المبلغ أن

 فقط لعملية سترداد ال يشير المبلغ القابل لإلأن، وعلى ذلك يجب األصلتكون راغبة في بيع 

 طاقة عتبار يأخذ في اإلأن أيضاًولكن يجب ) والتي من غير المحتمل حدوثها(بين طرفين 

  .ه من قبل المنشأةإستعمالالخدمة لألصل من خالل 

 تتوقع أن المبلغ الذي يمكن فإن ألصل سترداد عند تقدير المبلغ القابل لإلأنهيعتقد المجلس   )ج (

  . األخرى هو المناسبصول التعاون مع األأثر بما في ذلك األصله من إستردادالمنشأة 

 
قياس المبلغ القابل بوجوب قيام المنشأة ب) رفضه المجلس (قتراحيوضح المثاالن التاليان اإل

 على القيم السوقية التي يمكن مالحظتها بناءاًبشكل رئيسي ( لمنشأة بمقدار قيمته العادلة ستردادلإل
 ). توفرت هذه القيمإذا

 
  

 ١مثال 
  

ر سوق أنها، ومنذ ذلك الوقت ٢,٠٠٠ت منشأة مبنى مقرها الرئيسي مقابل إشتر سنوات ١٠قبل 

، وتكاليف التصرف ١,٠٠٠ للمبنى في الميزانية العمومية بمقدار العقارات وقدرت القيمة السوقية
 وعمره النافع ١,٥٠٠بالمبنى ستكون طفيفة، والمبلغ المسجل للمبنى في تاريخ الميزانية العمومية هو 

 ستتم تلبية هذه التوقعات أنه سنة، ويحقق المبنى كافة توقعات المنشأة، ومن المحتمل ٣٠المتبقي هو 

 من مقرها الحالي، وال يمكن نتقال المنظور، ونتيجة لذلك ال توجد لدى المنشأة خطط لإلفي المستقبل

تحديد القيمة المستعملة للمبنى ألن المبنى ال يولد تدفقات نقدية داخلة مستقلة، وعلى ذلك تقـرر 

 وحدة أنلحساب  لوحدة توليد النقد للمبنى أي المنشأة ككل، ويبين هذا استردادالمنشأة المبلغ القابل لإل

  .توليد النقد للمبنى لم تنخفض قيمتها

  ...يتبع
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  ...يتبع

 ١مثال 
  

 إذامبنية بشكل رئيسي على القيم السوقية التي يمكن مالحظتها (قد يقيس مؤيدوا القيمة العادلة 
ك  على ذلبناءاًو) ١,٠٠٠( للمبنى بمقدار قيمته السوقية ستردادالمبلغ القابل لإل) توفرت هذه القيم

 أنبالرغم من ) ١,٠٠٠  منهامطروحاً ١,٥٠٠ (٥٠٠ قيمتها إنخفاض بخسارة عترافيتم اإل
  . وحدة توليد النقد للمبنى لم تنخفض قيمتهاأنالحسابات تبين 

  
 في هذا أنه المبنى لم تنخفض قيمته، ويعتقد المجلس أن، ويعتقد سلوبال يدعم المجلس هذا األ

 البيع إفتراض وان ١,٠٠٠نشأة راغبة في بيع المبنى مقابل الوضع الذي تم بيانه لن تكون الم
  .مناسباًليس 

 
  

 ٢مثال 
  

 العام في عملياتها، وتم ستعمال لإل١٠٠ مقابل آلياً حاسباًت منشأة إشتر ٢٠×٠في نهاية عام 
 القسط الثابت، وتقدر القيمة المتبقية أساس سنوات على ٤ الحاسب اآللي على مدى إستهالك

، وهناك سوق نشط ٥٠ بلغت القيمة المسجلة للحاسب اآللي ٢٠×٢ وفي نهاية عام بمقدار صفر،
، وال تنوي المنشأة ٣٠للحاسبات المستعملة من هذا النوع، والقيمة السوقية لهذا الحاسب اآللي هي 

  . الحاسب قبل نهاية عمره النافع، ولم تنخفض قيمة وحدة توليد النقد للحاسب اآلليإستبدال
  

 كانت إذاالمبنية بشكل رئيسي على القيم السوقية التي يمكن مالحظتها (وا القيمة العادلة يقيس مؤيد
وعلى ذلك يتم ) ٣٠( للحاسب اآللي بمقدار قيمته السوقية ستردادالمبلغ القابل لإل) هذه القيم متوفرة

م حتى ولو لم يت) ٣٠  منهامطروحاً ٥٠ (٢٠ القيمة مقدارها إنخفاض بخسارة في عترافاإل
  . قيمة وحدة توليد النقد للحاسب اآلليإنخفاض

  

  -: الحاسب لم تنخفض قيمتهأن ويعتقد سلوبال يدعم المجلس هذا األ
 

 ؛ وما دامت المنشأة غير ملتزمة بالتصرف بالحاسب اآللي قبل نهاية عمره النافع المتوقع)  أ( 
  .ما دامت وحدة توليد النقد للحاسب لم تنخفض قيمتها)  ب(

 
 تقديراً القيمة المستعملة ستكون أن المجلس يعتبر فإنم يوجد سوق سائل وعميق ألصل  لإذا ١٨إستنتاج

 ضمن نطاق معيار المحاسبة أصول يحدث هذا لعدة أن للقيمة العادلة، ومن المحتمل معقوالً
 صول سوق من الممكن مالحظتها للشهرة ولمعظم األأسعار من غير المحتمل وجود ٣٦الدولي 

 يكون المبلغ القابل أندة بنود أمالك ومصانع ومعدات، ولذلك من المحتمل غير الملموسة ولع
 سترداد للمبلغ القابل لإلمماثالً ٣٦ المحدد بموجب معيار المحاسبة الدولي صول لهذه األستردادلإل

  .صولالمبني على القيمة العادلة لهذه األ
  

 سوق من الممكن أسعارجد تو ٣٦ ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي صولبالنسبة لبعض األ ١٩إستنتاج
 مماثلة، وفي هذه الحاالت سيختلف صول ألعتبار في اإلأسعار أخذ من الممكن أومالحظتها 

 عن القيمة العادية لألصل فقط بمقدار التكاليف المباشرة المتغيرة األصلصافي سعر بيع 
 القيمة أولبيع  هو صافي سعر استرداد المبلغ القابل لإلإعتبار بأنللتصرف به، ويقر المجلس 

 بناءاً سيختلف في بعض األحيان عن القيمة العادلة المحددة بشكل رئيسي أعلىالمستعملة أيهما 
، ويعود ذلك كما هو موضح )حتى وان كانت تكاليف التصرف باألصل طفيفة( السوق أسعارعلى 

فقات النقدية  بشأن التداتفتراض السوق قد ال يستخدم نفس اإلأن إلى) أ(١٧إستنتاجفي الفقرة 
 .المستقبلية مثل منشأة فردية
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 إستخداميشمل متطلبات كافية لمنع المنشأة من  ٣٦ معيار المحاسبة الدولي أنيعتقد المجلس  ٢٠إستنتاج

يطلب من المنشأة تحديد القيمة ،  تختلف عن السوق وغير مبررة، فعلى سبيل المثالاتإفتراض

 -:إستخدامالمستعملة ب

 لألدلة أكبرعطاء وزن إ معقولة ومدعومة واتإفتراض على توقعات تدفقات نقدية مبنية  )أ (

  ؛ والخارجية

 .سعر خصم يظهر تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة باألصل  )ب (
  

  على القيمة المستعملة لألصلبناءاً ستردادالمبلغ القابل لإل
  

 نظراً ألصل ستردادالمناسب للمبلغ القابل لإل القيمة المستعملة هي القياس الوحيد أنيقول البعض  ٢١إستنتاج
 -:لما يلي

 إعتباريالء أي إية المنشأة، ولذلك يجب عدم إستمراريتم اعداد البيانات المالية على فرض   )أ (

 . كان ذلك يظهر نوايا المنشأةإذا، األصل في تصرفاًلقياس بديل يعكس 

 إستعمالقديم الخدمة من  من طاقتها على تأعلى بمقدار مبالغ صوليجب عدم تسجيل األ  )ب (

 للقيمة المستعملة ال تظهر القيمة السوقية بالضرورة طاقة الخدمة وخالفاًالمنشأة لها، 

  .لألصل
  

  .٥٥ي إوقد دعم عدد قليل من المعلقين على مسودة العرض 
  

 -: لما يلينظراً قتراحرفض المجلس هذا اإل ٢٢إستنتاج

 المنشأة المتعقلة تتصرف فإن  من قيمته المستعملةأعلى األصل كان صافي سعر بيع إذا  )أ (

 على صافي بناءاً سترداد نحدد المبلغ القابل لإلأنباألصل، وفي هذه الحالة من المنطق 

 التي هي غير متعلقة بالحقيقة نخفاض بخسارة اإلعتراف لتجنب اإلاألصلسعر بيع 

   .يةقتصاداإل

 حتفاظرة تقرر اإل االداأن إال من قيمته المستعملة أعلى أصل كان صافي سعر بيع إذا  )ب (

تنخفض ) الفرق بين صافي سعر البيع والقيمة المستعملة(ية ضاف الخسارة األفإنباألصل 

 تنتج من قرار االدارة في هذه الفترات الالحقة نهابشكل مناسب في الفترات الالحقة أل

  . باألصلحتفاظلإل
 

ة  القيمأو األصل على صافي سعر بيع بناءاً ستردادالمبلغ القابل لإل
 *أعلىالمستعملة أيهما 

  

 القيمة المستعملة أو يكون صافي سعر البيع أن يجب سترداد المبلغ القابل لإلبأنينجم المتطلب  ٢٣إستنتاج
 يظهر أن ألصل يجب سترداد قياس المبلغ القابل لإلأن من القرار الذي ينص على أعلىايهما 

 تفضيل لتوقع السوق للمبلغ  أيإعطاءالسلوك المحتمل الدارة متعقلة، عالوة على ذلك يجب عدم 
على التقدير المعقول الذي قامت به المنشأة )  صافي سعر البيعأساس( ألصل ستردادالقابل لإل

 الفقرات أنظر( العكس بالعكس أو)  القيمة المستعملةأساس (األصلالمفردة التي تملك 
                                                           

، أصدرت مـن    "األصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة         " ٥ إلعداد التقارير المالية      في المعيار الدولي    *
 ٣٦ه في معيار المحاسـبة الدوليـة        إستبدالتم  " صافي سعر البيع  "، مصطلح   ٢٠٠٤قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في عام        

 ". عالقيمة العادلة ناقص التكلفة للبي" بالمصطلح 
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 المنشأة أو السوق اتإفتراض كانت إذاومن غير المؤكد ما ) ٢٢إستنتاج، ٢٠إستنتاج-١٧إستنتاج
 ضمن صول كاملة للعديد من األأسواق ال توجد وحالياً تكون صحيحة، أن إحتماالًهي األكثر 

 التنبؤات بالمستقبل ستكون دقيقة أن من غير المحتمل أنه، كما ٣٦نطاق معيار المحاسبة الدولي 
  .بشكل كامل بغض النظر عن الجهة التي تقوم بها

  
 بحاجة نخفاض كانت خسارة اإلإذاة ستستخدم الحكم الشخصي لتحديد ما  المنشأأنيعترف المجلس  ٢٤إستنتاج

بعض وسائل الحماية للحد  ٣٦ بها، ولهذا السبب يشمل معيار المحاسبة الدولي عترافألن يتم اإل
  -:ستردادمبالغ فيه للمبلغ القابل لإل) سلبي( تقدير ايجابي إجراءمن مخاطرة قيام المنشأة ب

 في أي وقت توجد سترداد للمبلغ القابل لإل رسمياًتقديراً ٣٦ الدولي يتطلب معيار المحاسبة  )أ (
 -:فيه داللة على ما يلي

 أو؛  قد تنخفضاألصلن قيم إ )١(
  . قلتأنها أو إنخفاضانه لم تعد توجد خسارة أ )٢(

 
 أنهابالرغم من  (نسبياًعلى قائمة مفصلة  ٣٦ يشمل معيار المحاسبة الدولي ،لهذا الغرض
 من ١١١ و١٢ الفقرتين أنظر( قد تنخفض قيمته األصل أنرات على للمؤش) ليست شاملة

  ).٣٦معيار المحاسبة الدولي 
  

 توقعات االدارة للتدفقات النقدية أساسات بشأن إرشاد ٣٦يقدم معيار المحاسبة الدولي   )ب (
 من معيار المحاسبة ٣٣ الفقرة أنظر(ها لتقدير القيمة المستعملة إستخدامالمستقبلية التي سيتم 

  ).٣٦لدولي ا
  

 كان إذانظر المجلس في تكلفة الطلب من المنشأة تحديد كل من صافي سعر البيع والقيمة المستعملة  ٢٥إستنتاج
 منافع هذا المتطلب أن إلى من المبلغ المسجل لألصل، وتوصل المجلس أقل أوالًالمبلغ المحدد 
  .تفوق التكاليف

  
 رأي المجلس بوجوب صولاأل قيمة إنخفاض–٥٥ي إدعم معظم المعلقين على مسودة العرض  ٢٦إستنتاج

  .أعلى القيمة المستعملة أيهما أو بمقدار صافي سعر البيع ستردادقياس المبلغ القابل لإل
 

  المحتفظ بها للبيعصولاأل
 

 ألصل محتفظ به للبيع فقط بمقدار سترداد كان يجب قياس المبلغ القابل لإلإذانظر المجلس فيما  ٢٧إستنتاج
 صافي فإن ضمن المستقبل القريب أصل تتصرف في أنأة صافي سعر البيع، وعندما تتوقع المنش

 القيمة المستعملة تتكون عادة أنسعر البيع لألصل يكون عادة قريبا من قيمته المستعملة، وفي الحقيقة 
 التدفقات النقدية أن حيث األصلها من إستالمفي معظم األحيان من صافي العائدات التي سيتم 

 تعريف أنتمر هي عادة قريبة من الصفر، وعلى ذلك يعتقد المجلس  المسستعمالالمستقبلية من اإل
 المحتفظ بها صول مناسب لأل٣٦ كما هو وارد في معيار المحاسبة الدولي ستردادالمبلغ القابل لإل

  .اترشاد اإلأو مزيد من المتطلبات إلىللبيع بدون الحاجة 
  

 ستردادتنقيحات اخرى لقياس المبلغ القابل لإل
  

 أعلى كحد ستبدالاإلتكلفة 
  

، ويدعمون قولهم سترداد لمبلغه القابل لإلأعلى يجب تبنيها كحد أصل إستبدال تكلفة أنيقول البعض  ٢٨إستنتاج
 بالنسبة للعمل لن تزيد عن المبلغ الذي تكون المنشأة راغبة في دفعه لألصل في األصل قيمة بأن

  .تاريخ الميزانية العمومية
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 ألصل، ويعود سترداد ليست مناسبة لقياس المبلغ القابل لإلتبدالاإلس تكلفة أساليب أنيعتقد المجلس  ٢٩إستنتاج

 ستردادية المستقبلية القابلة لإلقتصاد وليس المنافع اإلاألصل تقيس تكلفة اإلستبدال تكلفة أن إلىذلك 
  . التصرف فيهأو/ه وإستعمالمن 

  
 مبالغ التقييم

  

، والتقييم الخارجي ليس ستردادالقابل لإل للمبلغ خارجياً تقييماًفي بعض الحاالت قد تطلب المنشأة  ٣٠إستنتاج
 يجب على المنشأة فإنه مبالغ التقييم إستعمال تم إذا أنه بحد ذاته، ويعتقد المجلس  منفصالًاًأسلوب

  .٣٦ التقييم الخارجي يتبع متطلبات معيار المحاسبة الدولي أنالتحقق من 
  

 *)٢٩-٢٥الفقرات ( صافي سعر البيع
  

 المبلغ الذي يمكن الحصول عليه من بيع أنهصافي سعر البيع  ٣٦لدولي يعرف معيار المحاسبة ا ٣١إستنتاج
 منه مخصوماً في عملية بين أطراف مطلعة وراغبة وليس لها مصلحة في تحديد القيمة أصل

  . التصرف باألصلإلىالتكاليف المتغيرة التي تعزى 
  

 أخذستقبلية لألصل بعد بكلمات اخرى يظهر صافي سعر البيع توقعات السوق للتدفقات النقدية الم ٣٢إستنتاج
 مخصوماً هذه التدفقات النقدية ستالم للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة إلعتبارالسوق في اإل

 .منه تكاليف التصرف باألصل
  

 من المبلغ الذي األصل يجب عدم خصم التكاليف المباشرة المتغيرة للتصرف في أنهيقول البعض  ٣٣إستنتاج
 يجب فإنه، ألنه ما لم تكن االدارة قد قررت التصرف باألصل أصليمكن الحصول عليه من بيع 

  .ية المنشأةإستمرارتطبيق فرضية 
 

 من المناسب خصم التكاليف المباشرة المتغيرة للتصرف باألصل عند تحديد أنهيعتقد المجلس  ٣٤إستنتاج
ه من إستردادصافي سعر البيع ألن غرض هذه الممارسة تحديد صافي المبلغ الذي يمكن للمنشأة 

  .هإستعمال باألصل وحتفاظ في تاريخ القياس ومقارنته بالبديل وهو اإلأصليع ب
  

كما هي معرفة في معيار المحاسبة الدولي ( منافع نهاية الخدمة أن ٣٦يبين معيار المحاسبة الدولي  ٣٥إستنتاج
 األصل تنظيم عمل بعد التصرف في إعادة أووالتكاليف المرتبطة بتخفيض ) "ع الموظفينمناف" ١٩

 عرضية أنها، ويعتبر المجلس هذه التكاليف األصلاليفا مباشرة متغيرة للتصرف في ليست تك
 رشاد يتفق مع اإلرشاد هذا اإلفإن ذلك إلىة أضاف، األصلللتصرف في ) وليست نتيجة مباشرة(

  †. الوارد في المشروع الخاص بالمخصصات
  

فقد قرر " افي القيمة العادلةص" لتعريف مماثالًسيكون " صافي سعر البيع" تعريف أنبالرغم من  ٣٦إستنتاج
 أن، ويعتقد المجلس "صافي القيمة العادلة" من بدالً" صافي سعر البيع" المصطلح إستعمالالمجلس 

 تحدده المنشأة والذي ستتم أنيبين بشكل أفضل المبلغ الذي يجب " صافي سعر البيع"المصطلح 
  . المستعملةاألصلمقارنته مع قيمة 

 

                                                           
، أصدرت من   "األصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة           "  ٥ في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية         *

 ٣٦ه في معيار المحاسـبة الدوليـة        إستبدالتم  " صافي سعر البيع  "، مصطلح   ٢٠٠٤قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في عام        
 ". مة العادلة ناقص التكلفة للبيعالقي" بالمصطلح 

 

  .١٩٩٨ واإللتزامات واألصول المحتملة في عام ،دولي حول المخصصاتالمحاسبة ال المجلس معيار إعتمد  †
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 للتحقيقصافي القيمة القابلة 
  

  -:أنهاصافي القيمة القابلة للتحقيق على ، "المخزون" ٢يعرف معيار المحاسبة الدولي  ٣٧إستنتاج
  

 جراء منه التكاليف المقدرة الالزمة إلمخصوماً ...سعر البيع المقدر أثناء سير العمل العادي… "
  "…البيع 

  
صافي القيمة القابلة " المصطلح إستخدام قرر المجلس عدم ستردادلغرض تحديد المبلغ القابل لإل ٣٨إستنتاج

 -: لما يلينظراً ٢كما هو معرف في معيار المحاسبة الدولي " للتحقيق
 إلى ال تشير صراحة ٢ألن تعريف صافي القيمة القابلة للتحقيق في معيار المحاسبة الدولي   )أ (

 . عدم وجود مصلحة بين األطراف لتحديد القيمةأساسالعمليات التي تتم على 
 سعر بيع مقدر أثناء سير العمل العادي، وفي إلىبلة للتحقيق يشير ألن صافي القيمة القا  )ب (

 .ت االدارة على البيع في الحالأجبر إذا اًإجباريحاالت معينة يظهر صافي سعر البيع بيعا 

 يستخدم صافي صعر البيع كنقطة بداية سعر البيع المتفق عليه بين مشترين أنألنه من المهم   )ج (

 صراحة في تعريف صافي القيمة القابلة ذا ليس مذكوراًوبائعين مطلعين وراغبين، وه

  .للتحقيق
  

 المجلس أنفي معظم الحاالت يكون صافي سعر البيع وصافي القيمة القابلة للتحقيق متماثلين، على  ٣٩إستنتاج
 من الضروري تغيير تعريف صافي القيمة القابلة للتحقيق المستخدم في معيار المحاسبة أنهال يعتقد 
 أنهالنسبة للمخزونات تعريف صافي القيمة القابلة للتحقيق مفهوم بشكل جيد ويبدو ، ألنه ب٢الدولي 

  .يعمل بشكل مرض
  

 ) والملحق٥٧-٣٠الفقرات ( القيمة المستعملة
  

 القيمة الحالية للتدفقات النقدية أنهاالقيمة المستعملة على  ٣٦يعرف معيار المحاسبة الدولي  ٤٠إستنتاج
   .تدفق من ألصل تأنالمستقبلية المقدرة التي يتوقع 

 
  القيمة المتوقعةأسلوب

  

 الشكوك في التوقيت والمبالغ المالزمة للتدفقات النقدية المستقبلية إظهار من اجل ،أنهيقول البعض  ٤١إستنتاج
 التدفقات النقدية المتوقعة لتحديد القيمة المستعملة، ويأخذ إستخدام يجب فإنهالمقدرة بشكل أفضل 

 من التدفقات النقدية بدالً كافة التوقعات الخاصة بالتدفقات النقدية رعتبا القيمة المتوقعة في اإلأسلوب
 .إحتماالًالمستقبلية المفردة األكثر 

  
  

 مثال
  

 لتدفقات نقدية مستقبلية أولىية إمكان:  يوجد سيناريوهان للتدفقات النقدية المستقبليةأنهتقدر منشأة 
  %.٦٠ قدرة إحتمال مع ٨٠ارها ية ثانية مقدإمكانو% ٤٠ قدره إحتمال مع ١٢٠مقدارها 

  

 ٩٦ والتدفقات النقدية المتوقعة ستكون ٨٠ ستكون إحتماالًالتدفقات النقدية المستقبلية األكثر 
)٤٠×١٢٠% + ٦٠×٨٠.(%  
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 لتوقعات أساسالنبوءات التي هي / تعكس الميزانيات التقديريةأنفي معظم الحاالت من المحتمل  ٤٢إستنتاج
 للتدفقات النقدية المستقبلية فقط، ولهذا السبب قـرر المجلس السماح اًمفرد تقديراًالتدفقات النقدية 

  .مطلوباً القيمة المتوقعة ولكنه ليس أسلوبب
 

 ومن التعاون مع داخلياًالتدفقات النقدية المستقبلية من الشهرة المولدة 
  األخرىصولاأل

 

ستقبلية فقط التدفقات النقدية  تظهر التدفقات النقدية الداخلة المأن بوجوب اًإقتراحرفض المجلس  ٤٣إستنتاج
 األصل الجزء المتبقي من ذلك أو (مبدئياً به عترافالداخلة المستقبلية المتعلقة باألصل الذي تم اإل

 األصل ندخل ضمن قيمة أن، وهدف هذا المتطلب هو تجنب ) بيع جزء منهأو إستهالك تم إذا
 األخرى، صول من التعاون مع األأو داخلياًالمستعملة التدفقات النقدية الداخلة من الشهرة المولدة 

 لمنع " غير الملموسةصولاأل"  ٦٠ي إ المجلس في مسودة العرض إقتراح مع وهذا سيكون متفقاً
  *.أصل أنها على داخلياً بالشهرة المولدة عترافاإل

  
 الداخلة  من الناحية العملية التمييز بين التدفقات النقديةممكناًفي العديد من الحاالت لن يكون  ٤٤إستنتاج

 والتدفقات النقدية الداخلة المستقبلية من الشهرة المولدة مبدئياً المعترف به األصلالمستقبلية من 
 عندما أو، وهذا صحيح بشكل خاص عندما يتم دمج منشآت األعمال األصل التعديل على أو داخلياً

هو التركيز على ما  األهم أن إلى من خالل الصرف الالحق، وتوصل المجلس أصلتتم زيادة قيمة 
 ينجم بشكل جزئي سترداد كان اإلإذاه وليس على ما إسترداد كان المبلغ المسجل لألصل سيتم إذا

  .داخلياًمن الشهرة المولدة 
 

  

 تعكس التدفقات النقدية الداخلة المستقبلية فقط التدفقات النقدية الداخلة أن بوجوب – قتراحاإل إن ٤٥إستنتاج
 سيتعارض كذلك مع متطلب معيار المحاسبة الدولي –مبدئياً به رافعتالمتعلقة باألصل الذي تم اإل

 معقولة وقابلة للدعم وتمثل أفضل تقدير اتإفتراض تعكس توقعات التدفقات النقدية أنبوجوب " ٣٦
 أنظر" (ية التي ستسود على مدى العمر النافع المتبقي لألصلقتصادلالدارة لمجموعة الظروف اإل

، وعلى ذلك يتطلب المعيار وجوب تقدير التدفقات )٣٦محاسبة الدولي  من معيار ال٣٣الفقرة 
 لم تكن هذه التدفقات النقدية أوالنقدية الداخلة المستقبلية لألصل في حالته الراهنة، سواء كانت 

  . تعديله الحقاأو من ارتفاع قيمته أو مبدئياً به عتراف الذي تم اإلاألصلالداخلة المستقبلية من 
  

  

 مثال
  
 أصل أنهت به على إعترف عنوان ١٠,٠٠٠ت منشأة قائمة عمالء تحتوي على إشترل عدة سنين قب

 المبدئي تم عترافغير ملموس، وتستعمل المنشأة هذه القائمة للتسويق المباشر لمنتجاتها، ومنذ اإل
ليها، إ عنوان جديد ٣,٠٠٠ة أضاف عنوان من عناوين العمالء من القائمة و٢,٠٠٠حذف حوالي 

  .وم المنشأة بتحديد القيمة المستعملة لقائمة العمالءوتق
  

 تظهر المنشأة فقط التدفقات النقدية الداخلة المستقبلية أنبوجوب ) رفضه المجلس (قتراحبموجب اإل
 فقط هذه التدفقات عتبار المنشأة ستأخذ في اإلفإن مبدئياً به عترافالمتعلقة باألصل الذي تم اإل

  منهامطروحاً ١٠,٠٠٠ (٨,٠٠٠بلية المولدة من العناوين الباقية البالغ عددها النقدية الداخلة المستق
  .من القائمة التي تم الحصول عليها)  عميل٢,٠٠٠

  
 التدفقات النقدية الداخلة المستقبلية عتبارتأخذ المنشأة في اإل ٣٦بموجب معيار المحاسبة الدولي 

 عميل ١١,٠٠٠ من خالل كافة العمالء البالغ عددهم المولدة من قائمة العمالء في حالتها الراهنة أي
  ).٣,٠٠٠ إلىة ضاف باأل٨,٠٠٠(

  

                                                           
  .١٩٩٨ معيار محاسبة دولي حول األصول غير الملموسة في عام إعتمادينوي المجلس   *
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 )٥٤الفقرة (القيمة المستعملة مقدرة بعملة أجنبية 
  

 من معيار المحاسبة ٥٤ الميداني تشمل الفقرة ختبارة للمالحظات من المشاركين في اإلإستجاب ٤٦إستنتاج
ألصل الذي يولد تدفقات نقدية مستقبلية بعملة  بشأن حساب القيمة المستعملة لاًإرشاد ٣٦الدولي 
 عملة إلى تتم ترجمتها * القيمة المستعملة بعملة أجنبيةأن ٣٦ ويبين معيار المحاسبة الدولي .أجنبية

  . سعر الصرف الفوري في تاريخ الميزانية العموميةإستخدامالتقرير ب
  

 السعر الفوري يعكس فإن ،سوق نشط كانت عملة قابلة للتحويل بحرية وتتم المتاجرة بها في إذا ٤٧إستنتاج
 التقدير الوحيد فإن ، وعلى ذلك.أفضل تقدير للسوق لألحداث المستقبلية التي ستؤثر على العملة

 معدل بمقدار الفرق ،غير المتحيز المتوفر لسعر صرف أجنبي مستقبلي هو السعر الفوري الحالي
  .دين اللذين تنتمي لهما العملتانفي المعدالت المستقبلية المتوقعة للتضخم العام في البل

  
 -:إما تم حسابه أنه التضخم العام حيث أثريتناول حساب القيمة المستعملة  ٤٨إستنتاج

 التضخم العام أثرأي بما في ذلك (بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية من الناحية االسمية   )أ (
  أو ؛وخصمها بسعر يشمل آثار التضخم العام) سعاروالتغيرات المحددة في األ

 التضخم العام ولكن بما أثر إستثناءأي ب(بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية من الناحية الفعلية   )ب (

  . التضخم العامأثروخصمها بسعر يستثني ) سعار التغيرات المحددة في األأثرفي ذلك 
  

 ويعود ،مناسباً سعر آجل لترجمة القيمة المستعملة المعبر عنها بعملة أجنبية لن يكون إستخدام إن ٤٩إستنتاج

 هذا السعر ينجم إستخدام الفائدة، وأسعار أن السعر اآلجل يعكس تعديل السوق للتفاوت في إلىذلك 

  ). في سعر الخصم ثم بعد ذلك في السعر اآلجلأوالً(عنه العد المزدوج للقيمة الزمنية للنقود 
  

 مع ما يترتب – نشط  ال تتم المتاجرة بها في سوقأوحتى وان لم تكن العملة قابلة للتحويل بحرية  ٥٠إستنتاج

 سعر الصرف الفوري يعكس أفضل تقدير للسوق لألحداث أن إفتراضية إمكانعلى ذلك من عدم 

 المنشأة تستعمل أنيدل على  ٣٦ معيار المحاسبة الدولي فإن –المستقبلية التي ستؤثر على العملة 

ة المقدرة بعملة أجنبية، سعر الصرف الفوري في تاريخ الميزانية العمومية لترجمة القيمة المستعمل

 تقدير موثوق به إجراء تستطيع المنشأة أن من غير المحتمل أن المجلس يعتقد أن إلىويعود ذلك 

  . الصرف المستقبلية من سعر الصرف الفوري الحاليسعاربشكل أفضل أل
  

رها بعملة اخرى ن أحد البدائل لتقدير التدفقات النقدية المستقبلية في العملة التي تولد فيها هو تقديإ ٥١إستنتاج
نيابة عنها وخصمها بسعر مناسب لهذه العملة األخرى، وقد يكون هذا الحل أسهل وبشكل خاص 

في هذه الحاالت يفضل البعض ( مفرط التضخم اًإقتصادحيث تولد التدفقات النقدية في عملة 
 إذا مضلالً هذا الحل قد يكون أن بعملة غير عملة التقارير، على أو)  عملة صعبة كبديلإستعمال

 التغيرات في الفرق بين معدالت التضخم العام في البلدين إستثناءبتغير سعر الصرف ألسباب 
 بموجب معيار المحاسبة سلوب ذلك هذا الحل ال يتفق مع األإلىة أضافاللذين تنتمي لها العملتان، 

 كانت عملة إذاسمح والتي ال ت "فعيات ذات التضخم المرتقتصادرير المالي في اإلالتق" ٢٩الدولي 

                                                           
كما تم  ،  " صرف العمالت األجنبية   أسعار التغيرات في    آثار " ٢١ة الدولي   في معيار المحاسب  " عملة اإلبالغ " مصطلح   إستبدالتم    *

العملة التي تستخدم في البيئـة التـي تعمـل فيهـا            "بمصطلح  ،  ٢٠٠٣ في العام    تنقيحه من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية      
  ". المنشأة
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 البيان حسب عادة عملة صعبة كبديل إلإلى التضخم بالترجمة ، المفرطقتصاد هي عملة اإل*التقارير
  .وحدة القياس السائدة في تاريخ الميزانية العمومية

  

 )٢١-١٥ الملحق من٥٧- ٥٥الفقرات (سعر الخصم 
  

ية للنقود والشكوك المرتبطة بهذه  القيمة الزمنإظهارهدف خصم التدفقات النقدية المستقبلية هو  ٥٢إستنتاج

 -:التدفقات النقدية

 التي تولد نفس صول قيمة من األأكثر التي تولد تدفقات نقدية بعد وقت قصير صولاأل  )أ (

 القيمة الزمنية عتبارية المتعلقة تأخذ في اإلقتصادالتدفقات النقدية فيما بعد، وجميع العمليات اإل

ي داخلي حتى تاريخ ما في المستقبل هي تكلفة الفرصة  تدفق نقدإستالمللنقود، وتكلفة عدم 

 تلك النقود إستثمار الدخل الذي فقد بسبب عدم عتبارالضائعة التي يمكن قياسها باألخذ في اإل

 من خالل معدل العائد عتبار المخاطرة في اإلأخذللفترة، وتعطى القيمة الزمنية للنقود قبل 

  .ندات الحكومية لنفس المدة خال من المخاطرة مثل السإستثمارعلى 
  

 .المرتبطة مع التدفقات النقدية) أي المخاطر(تتأثر قيمة التدفقات النقدية المستقبلية بالتغير   )ب (
  .عتبارية المتعلقة المخاطرة في اإلقتصاد تأخذ كافة العمليات اإلأنوعلى ذلك يجب 

  
 -:نتيجة لذلك قرر المجلس ما يلي ٥٣إستنتاج

 أي السعر الساري المفعول الضمني عندما –ة التاريخيةخصم المبني على القيمرفض سعر ال  )أ (
 الفائدة أسعار على مبنياً يكون التقدير الالحق للمبلغ المسجل أن، ويجب األصلتم امتالك 

 باألصل مبنية على الظروف حتفاظ كان سيتم اإلإذاالسائدة ألن قرارات االدارة بشأن ما 
 .ية السائدةقتصاد تعكس الظروف اإل التاريخية السعارية السائدة، واألقتصاداإل

 تم تعديل التدفقات النقدية إذا إالرفض سعر الخصم المبني على سعر خال من المخاطرة،   )ب (
 .المستقبلية لكافة المخاطر الخاصة باألصل

 يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود سعراً يكون سعر الخصم أنطلب وجوب   )ج (
صل، وهذا السعر هو العائد الذي يطلبه المستثمرون لو كان عليهم والمخاطر المتعلقة باأل

 يولد تدفقات نقدية ذات مبالغ وتوقيت ومخاطرة معادلة لتلك التي تتوقع المنشأة إستثمار إختيار
  .األصل تحصل عليها من أن

  
لمحدد حسب  تكون القيمة المستعملة هي القياس الذي تستخدمه المنشأة اأنمن الناحية المبدئية يجب  ٥٤إستنتاج

 يكون سعر الخصم أن ومن ناحية منطقية يجب .األصل لذلك إستخدامرأي المنشأة حول أفضل 

 على التقدير الذاتي للمنشأة لكل من القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة بالتدفقات النقدية بناءاً

السعر بشكل موضوعي،  ال يمكن التحقق من هذا أنه المجلس يعتقد أن على .األصلالمستقبلية من 

 تقييمها للتدفقات النقدية إجراءوجوب قيام المنشأة ب ٣٦ولذلك يتطلب معيار المحاسبة الدولي 

 . الحد الممكن تقييم السوق للقيمة الزمنية للنقودإلى يعكس أن سعر الخصم يجب أن إالالمستقبلية 

 التدفقات النقدية المستقبلية غير  يعكس سعر الخصم الزيادة التي يتطلبها السوق منأنوبالمثل يجب 

  . على التوزيع الذي تقدره المنشأةبناءاًالمؤكدة 
  

                                                           
كما تم  ،  "ثار التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية      آ  "٢١في معيار المحاسبة الدولي     " عملة اإلبالغ " مصطلح   إستبدالتم     *

  ". الوظيفيةالعملة "بمصطلح ، ٢٠٠٣ في العام تنقيحه من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية
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 قلما يوجد سعر جار يحدده السوق لألصل الذي يغطيه معيار المحاسبة الدولي أنهيعترف المجلس  ٥٥إستنتاج

  أبعدإلىمماثلة ( األخرى صول الجارية التي يحددها السوق لألسعار، ولذلك تستخدم المنشأة األ٣٦

 لتعكس المخاطر المتعلقة سعاركنقطة بداية وتقوم بتعديل هذه األ) حد لألصل الذي تتم مناقشته

  . التدفقات النقديةتقديرات تعديل أنهاباألصل التي لم يتم بش
  

  ٢٠٠٤ المعايير في نسخة إلىية مضافة أضافأدلة 
  

  )٣٢-٣٠الفقرات ( العوامل المؤثرة على القيمة المستعملة
  

، في حين ٣٦دة العرض الخاصة بالتعديالت المقترحة على معيار المحاسبة الدولي ت مسوإقترح ٥٦إستنتاج
 -:ية لتوضيح ما يليأضافات إرشاديشتمل المعيار المنقح، 

 ؛ واألصل إستخدام في قيمة التي تنعكسالعناصر   )أ (

 توقيت التـدفقات    أو المحتملة في مبلغ     اتختالفاإل التوقعات حول    أي( العناصر   تلكن بعض   أ  )ب (
، والعوامل األخرى التي قد يعكسها      األصل في   الشكوك الكامنة سعر تحمل   ودية المستقبلية،   النق

 من تستمدهاالمشاركون في السوق في تسعير التدفقات النقدية المستقبلية التي تتوقع المنشأة أن            
 كتعـديالت علـى     أويمكن أن تنعكس إما كتعديالت على التدفقات النقدية المستقبلية          ) األصل
 .  الخصملمعد

  
ة لعدد من الطلبات الواردة     إستجاب مسودة العرض    إلىية  ضافات األ رشادوقرر المجلس ضم هذه اإل    

 حـول   ٣٦ لتوضيح المتطلبات في النسخة السابقة من معيار المحاسبة الـدولي            ه الفرعية من هيئات 
  .ستخدامقياس قيمة اإل

  
ختلف أولئك الذين لم يوافقوا إو. توافق المجاوبون على مسودة العرض بشكل عام على المقترحا ٥٧إستنتاج

 -:أنهبشكل كبير في وجهات نظرهم، مناقشين 

 طرق  إستخدام ب ستخدام ليسمح للمنشآت بقياس قيمة اإل     ٣٦يجب تعديل معيار المحاسبة الدولي        )أ (
 . أخرى عدا خصم التدفقات النقدية المستقبلية

أن تعكس سـعر تحمـل       المنشآت   على غير الملموس، يجب     األصل إستخدامعند قياس قيمة      )ب (
 . كتعديالت على التدفقات النقدية المستقبليةاألصل في الشكوك الكامنة

 أن يعكس في ذلك القياس عوامـل أخـرى قـد            ستخداممن غير المنسجم مع تعريف قيمة اإل        )ج (
يعكسها المشاركون في السوق في تسعير التدفقات النقدية المستقبلية التي تتوقـع المنـشأة أن               

 قيمـة المنـشأة    من بدالً تسعير السوق لألصل     إلى ويشير هذا العنصر     - ألصلا من   تستمدها
 الحد الذي   إلى فقط   ستخدامويجب أن تنعكس العوامل األخرى في قيمة اإل       . األصل التي تملك 

 . األصلتؤثر فيه على التدفقات النقدية التي يمكن أن تحققها المنشأة من 
   

 في معيار المحاسبة ستردادلمجلس أن قياس المبلغ القابل لإل، الحظ اأعاله) أ(أثناء دراسة البند  ٥٨إستنتاج
) أعلى منها التكاليف حتى البيع، أيهما مطروحاً القيمة العادلة أو ستخدامأي قيمة اإل (٣٦الدولي 

 الخاص باألصل سترداد المبلغ القابل لإلبأنينبثق عن قرار لجنة معايير المحاسبة الدولية الذي يفيد 
سلوك المحتمل لإلدارة العقالنية، بدون أي أفضلية لتوقعات السوق للمبلغ القابل يجب أن يعكس ال

على التقدير )  منها التكاليف حتى البيعمطروحاًأي القيمة العادلة ( الخاص باألصل ستردادلإل
 الفقرة أنظر( بالعكس أو) ستخدامقيمة اإل (األصلالعقالني الذي تقوم به المنشأة التي تسيطر على 

 المجلس إستنتج، ٣٦وأثناء وضع مسودة العرض وتنقيح معيار المحاسبة الدولي "). ٢٣ تنتاجإس"
 ٣٦ القياس المتبع في النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي أساس من غير المناسب تعديل أنه
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) أهداف( المتعلقة بهدف نطاقاً حتى يدرس المجلس المسألة األوسع ستردادلتحديد المبلغ القابل لإل
 إستخدام دون ٣٦وزيادة على ذلك، ال يحول معيار المحاسبة الدولي . القياس المناسبة في المحاسبة

على سبيل المثال، .  منها التكاليف حتى البيعمطروحاً التقييم األخرى في تقدير القيمة العادلة أساليب
 سوق نشط لألصل، أوع ملزمة ية بيإتفاق لم يكن هناك أي إذا "أنه من المعيار على ٢٧تنص الفقرة 

 أفضل المعلومات أساس منها التكاليف حتى البيع تكون مبنية على مطروحاً القيمة العادلة فإن
المتوفرة لكي تعكس المبلغ الذي يمكن للمنشأة الحصول عليه، في تاريخ الميزانية العمومية، من 

 إقتطاععة والراغبة بعد  تجاري بين األطراف المطلأساسالتصرف باألصل في معاملة على 
 ."تكاليف التصرف

  
 ٣٦، الحظ المجلس أن النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي أعاله) ب(أثناء دراسة البند  ٥٩إستنتاج

 في معدل الخصم، بدون اإلشارة أو تنعكس تعديالت المخاطر إما في التدفقات النقدية بأنسمحت 
 التعديالت وفق إستخدامذا المنهج ليقتضي وال يرى المجلس أي مبرر لتعديل ه.  أفضليةإلى

 رغبة المجلس تجنب تعديل إلى بالنظر وخصوصاًالمخاطر للشكوك كعامل في التدفقات النقدية، 
 سترداد لتحديد المبلغ القابل لإل٣٦المتطلبات الواردة في النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي 

 ذلك، قام المجلس إلىة أضاف. علقة بالقياس في المحاسبة المتنطاقاً أن يدرس المسألة األوسع إلى
إبداء كجزء من عمليته اإلستشارية بزيارات ميدانية ونقاشات الطاولة المستديرة خالل فترة 

 أفضلية إلى وأشار العديد من المشاركين في الزيارات الميدانية .*المالحظات على مسودة العرض
 .لخصمعكس تعديالت المخاطر هذه في معدل ا

 
، الحظ المجلس أن مقياس القيمة العادلة المتبع في معيار المحاسبة أعاله) ج(أثناء دراسة البند  ٦٠إستنتاج

بالرغم من أن التدفقات النقدية المستخدمة كنقطة . فقط" يخص المنشأة "مقياساً ليس ٣٦الدولي 
/ من آخر الميزانياتها إشتقاقأي يتم (انطالق في الحساب تمثل التدفقات النقدية الخاصة بالمنشأة 

ية قتصادالتنبؤات المالية التي أقرتها اإلدارة وتمثل أفضل تقدير لإلدارة يتعلق بمجموعة الظروف اإل
 يجب تحديد قيمتها الحالية أنه، إال )التي ستكون قائمة خالل العمر اإلنتاجي المتبقي لألصل

ية للمال والمخاطر الخاصة  معدل خصم يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنإستخدامب
 من النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي ٤٩الفقرة ( من المعيار ٥٦وتوضح الفقرة . باألصل

المعدل الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر الخاصة باألصل "أن ) ٣٦
 يولد تدفقات نقدية ذات مبالغ وتوقيت اًإستثماروا إختارهو العائد الذي قد يطلبه المستثمرون فيما لو 

وبعبارة أخرى، تعكس ". األصلومجموعة مخاطر مرادفة لتلك التي تتوقع المنشأة أن تستمدها من 
 كيفية تسعير السوق للتدفقات النقدية التي تتوقع اإلدارة أن تستمدها من األصل إستخدامقيمة 
 . األصل

  
  -:أنه المجلس إستنتجلذلك،  ٦١إستنتاج

فـي   تـضمين    ٣٦ المتبع في معيار المحاسبة الدولي       ستخدامالمنسجم مع مقياس قيمة اإل    من    )أ (
لتدفقات النقدية اقائمة العناصر العوامل األخرى التي يعكسها المشاركون في السوق في تسعير          

 . األصل من تستمدهاالمستقبلية التي تتوقع المنشأة أن 

                                                           
مجلس معـايير   وموظفو  ، وقد شارك فيها أعضاء      ٢٠٠٣ إبريل وأوائل   ٢٠٠٣ ديسمبر تم القيام بالزيارات الميدانية ما بين أوائل          *

سويـسرا  وجنوب أفريقيـا،    واليابان،  وألمانيا،  وفرنسا،  وستراليا،  أ شركة في    واحد وأربعين ات مع   إجتماعمحاسبة الدولية في    ال
 من نقاشات الطاولـة المـستديرة مـع         مجموعةمجلس معايير المحاسبة الدولية في      وموظفو  وشارك أعضاء   .  المتحدة والمملكة

 الشركات تواجهها التي التنفيذ مسائل بشأنحاسبة والمنظمين في كندا والواليات المتحدة واضعي معايير الموالمعدين، والمدققين، 
الـشهرة   " ١٤٢ و   " األعمـال  إندماج"  ١٤١ معايير المحاسبة المالية األمريكية      يبيانلتطبيق األول   ال خاللفي أمريكا الشمالية    

  . ٢٠٠١ يونيو في تم إصدارهاالكندي، التي الدليل المقابلة من قسام األ و،"واألصول غير الملموسة األخرى
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 مـن   ٣٠والمدرجة في الفقرة    (ة العرض   يجب أن تنعكس جميع العناصر المقترحة في مسود         )ب (
 . األصل إستخدامفي حساب قيمة ) المعيار المنقح

  

  )٤٤ و٣٤ ،٣٣الفقرات  ( المستقبلية للتدفق النقديتقديراتال
  

 على ستخدام التدفق النقدي المستخدمة في قياس قيمة اإلتقديراتت مسودة العرض أن تستند إقترح ٦٢إستنتاج

 كال من التدفقات النقدية الفعلية السابقة عتبارذ بعين اإل معقولة ومدعومة تأخاتإفتراض أساس

 .والقدرة السابقة لإلدارة على التنبؤ بالتدفقات النقدية بدقة
 

 -:أنه، مناقشين قتراحال يوافق العديد من المجاوبين على مسودة العرض على هذا اإل ٦٣إستنتاج

التدفقات النقدية الفعلية    تنبؤات التدفق النقدي السابقة عن       إختالف أسباب   من الممكن أن تكون     )أ (

 كان هناك تغيير رئيسي في اإلدارة،       إذاعلى سبيل المثال،    .  الحالية تقديرات صلة بال  تغير ذا 

 تقـديرات إلدارة على التنبؤ بالتدفقات النقدية قد تكون غير ذات صـلة بال           لقدرة السابقة   ال فإن

لنقدية بدقة قد يكون نتيجة عوامـل        في التنبؤ بالتدفقات ا     سيئاً سجالً فإنة لذلك،   أضاف. الحالية

 منها داللة علـى تحيـز       أكثر،  )٢٠٠١ سبتمبر ١١مثل أحداث   (خارجة عن سيطرة اإلدارة     

 .اإلدارة

 التـدفق  تقـديرات  التي تستند إليها   اتفتراض، كيف يمكن أن تأخذ اإل     عملياًمن غير الواضح،      )ب (

 .  والتدفقات النقدية الفعلية الفروقات السابقة بين تنبؤات اإلدارةعتبارالنقدي بعين اإل

 آخـر   إلـى  التدفق النقـدي     تقديرات تستند   بأن مع المتطلب الذي يقتضي      قتراحال ينسجم اإل    )ج (

 . التنبؤات المالية المصادق عليها من قبل اإلدارة/الميزانيات
  

 التي تستند إليها اتفتراض أن يقتضي تعديل اإلقتراح كان يمكن لإلأنهالحظ المجلس، كما ذكر،  ٦٤إستنتاج

تنبؤات التدفق النقدي للتدفقات النقدية الفعلية السابقة والقدرة السابقة لإلدارة على التنبؤ بالتدفقات 
، كيف يمكن تحقيق هذا عملياً من غير الواضح، أنهووافق المجلس مع المجاوبين . النقدية بدقة

 والقدرة السابقة األمر، وأنه يمكن في بعض الظروف أن تكون التدفقات النقدية الفعلية السابقة

غير أن المجلس . لإلدارة على التنبؤ بالتدفقات النقدية بدقة غير ذات صلة بوضع التنبؤات الحالية

 التي تستند إليها اتفتراض يجب على اإلدارة لدى وضع اإلأنهحافظ على وجهة نظره ومفادها 

ل التعديالت الالزمة، األداء ، وتقوم عند الضرورة بعمعتبارتنبؤات التدفق النقدي أن تأخذ بعين اإل
 تقلل بشكل منسجم من بيان تنبؤات أو التاريخ السابق لإلدارة التي تبالغ أوالسابق الفعلي للمنشأة 

 .التدفق النقدي
  

 من المعيار ٣٤ من ذلك في الفقرة بدالً، وأن يشمل قتراحلذلك، قرر المجلس أن ال يتابع اإل ٦٥إستنتاج

  -:ات توضح أن اإلدارةإرشاد

 التدفقات النقدية الحالية من خالل      تقديرات تستند إليها  التي   اتفتراضم معقولية اإل  قييجب أن تُ    )أ (

  و؛ والتدفقات النقدية الفعليةاألسبقة التدفقات النقدية تقديراتات بين ختالففحص أسباب اإل

 التدفقات النقدية الحالية منسجمة     تقديرات تستند إليها  التي   اتفتراض من أن اإل   تضمنيجب أن     )ب (

 الظروف الالحقة التـي لـم       أو األحداث   آثار تجعل، شريطة أن    السابقةمع المخرجات الفعلية    

 . مالئماً  التدفقات النقدية الفعلية هذاتلك عند توليد قائمةتكن 
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 موضوعين تم تحديدهما من قبل أيضاًوعند صياغة المعيار بشكله النهائي، درس المجلس  ٦٦إستنتاج

 المجلس من قبل لجنة تفسيرات إعداد التقارير إلىحالتهما المجاوبين على مسودة العرض وتمت إ

 من النسخة السابقة من ٣٧و) ب (٢٧ويرتبط كال الموضوعين بتطبيق الفقرات . المالية الدولية

 دراسة تلك إعادةولم يقم المجلس ب). ٤٤و) ب (٣٣ الفقرات حالياً (٣٦معيار المحاسبة الدولي 

 .  عند وضع مسودة العرضتالفقرا
  

 على آخر ستخدام التدفق النقدي المستخدمة لقياس قيمة اإلتقديراتأن تستند ) ب (٢٧ت الفقرة إقتض ٦٧إستنتاج

ت أن يتم تقدير التدفقات إقتض ٣٧إال أن الفقرة . التنبؤات المالية المقررة من قبل اإلدارة/الميزانيات

 التدفقات النقدية إستثناءيتم في ظروفها الحالية وأن ]  وحدة توليد النقدأو[النقدية المستقبلية لألصل 

 الهيكلة المستقبلية التي لم إعادة) أ: ( الصادرة المستقبلية المقدرة التي يتوقع أن تنشأ منأوالواردة 

 أو [األصل تعزز من أوالنفقات الرأسمالية المستقبلية التي ستحسن ) ب (أوتلتزم بها المنشأة بعد، 

  .*أصالًدائه المقيم بشكل يتجاوز معيار أ] وحدة توليد النقد
  

  -: بشراء وحدة توليد النقد عندمامرتبطاًكان أول موضوع درسه المجلس  ٦٨إستنتاج

 هيكلة رئيسية يتوقع    إعادة التي تشمل    تقديرات على ال  مبنياًيكون السعر المدفوع مقابل الوحدة        )أ (

 ؛ و من الوحدةالمستمدةأن ينتج عنها ارتفاع كبير في صافي التدفقات النقدية الواردة 

حتـى  تكـاليف   ال منها   مطروحاً تقدير القيمة العادلة للوحدة       منه  يمكن ملحوظيس هناك سوق    ل  )ب (

 .البيع
 

 إعـادة  لم يتم عكس صافي التدفقات النقدية الواردة الناشئة من           إذا بأنهوعبر المجاوبون عن قلقهم     
 المـسجل   والمبلـغ  سـترداد مقارنة المبلغ القابل لإل    ينتج عن    فإنه الوحدة،   إستخدامالهيكلة في قيمة    

  .  القيمةإنخفاض بخسارة عترافلوحدة المباشرة بعد اإلستمالك قد ينتج عنها اإلل
  

 إستخدامووافق المجلس، في حين تكون جميع األمور األخرى متساوية، مع المجاوبين على أن قيمة  ٦٩إستنتاج

وع مقابل الوحدة  من السعر المدفأقل، هي ٣٦ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً، حديثاًالوحدة المشتراة 
.  الهيكلة المستقبلية التي لم تلتزم بها المنشأة بعدإعادة الحد الذي يشمل فيه السعر صافي منافع إلى

 الخاص بالوحدة مع مبلغها المسجل مباشرة ستردادغير أن هذا ال يعني أن مقارنة المبلغ القابل لإل

 -:والحظ المجلس ما يلي.  القيمةفاضإنخ بخسارة عتراف بالشراء قد ينتج عنها اإلندماجبعد اإل

 أو ستخداماإل قيمة   أنهعلى   ٣٦ لمعيار المحاسبة الدولي     وفقاً ستردادتم قياس المبلغ القابل لإل    ي  )أ (
عادلـة  القيمة  ال المعيار   ويعرف. أعلى، أيهما    البيع  حتى تكاليفال منها   مطروحاًعادلة  القيمة  ال

 األصلحصول عليه من بيع     ال الذي يمكن المبلغ   "أنها البيع على     حتى تكاليفال منها   مطروحاً

 مطروحاً ، تجاري بين األطراف المطلعة والراغبة     أساس وحدة توليد النقد في معاملة على        أو
 ". منه تكاليف التصرف

 تكاليفال منها   مطروحاًات حول تقدير القيمة العادلة      إرشاد من المعيار    ٢٧-٢٥توفر الفقرات     )ب (

 سـتخدام  أفضل دليل على قيمـة اإل      من المحتمل أن يكون   ،  اترشاد اإل لتلك ووفقاً. البيعحتى  

 تجـاري   أساس هو سعر على     حديثاً مشتراةالبيع الخاصة بوحدة    حتى  تكاليف  ال منها   مطروحاً
                                                           

) أو وحدة توليـد النقـد     ( األصل   تعزز من  النفقات الرأسمالية المستقبلية التي ستحسن أو        إستثناءالذي يقضي ب  تم تعديل المتطلب      *
 لكـات متالم "١٦  ناتج من تنقيح معيار المحاسبة الـدولي       مترتب كتعديل   ٢٠٠٣ معيار أدائه المقيم أصال في عام        يتجاوزبشكل  

لتدفقات النقدية المـستقبلية    اتقديرات  أن تستثني    ٣٦ من معيار المحاسبة الدولي      ٤٤تقتضي اآلن الفقرة    و".  والمعدات والمصانع
  .  أداء األصلتعزيز أن تنشأ من تحسن أو المستقبلية المتوقعالتدفقات النقدية الواردة أو الصادرة 
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 تكاليف التصرف وأي تغيـرات فـي        إلستيعاب والذي تم تعديله      لشراء الوحدة،  دفعته المنشأة 

  . التقدير إجراءوالتاريخ الذي تم فيه  المعاملة خية بين تاريقتصادالظروف اإل

 البيع بطريقـة أخـرى،       حتى تكاليفال منها   مطروحاً القيمة العادلة للوحدة      سيتم تقدير   كان إذا  )ج (
 أن  منـشأة مـشترية   ستطيع أي   ت المتوقعة التي    المنافعتقييم السوق لصافي     أيضاً تعكس   فإنها

  . الية المستقبلية على الوحدة من النفقات الرأسمأو هيكلة الوحدة إعادة من تستمدها
  

 الخاص سترداد المبلغ القابل لإلفإن عليه، وفي حين تكون جميع األمور األخرى متساوية، بناءاًو ٧٠إستنتاج
. هاإستخدام منها التكاليف حتى البيع، وليس قيمة مطروحاًبالوحدة يمكن أن يكون قيمتها العادلة 

 الخاص بالوحدة، ويعني ذلك سترداد القابل لإل الهيكلة في المبلغإعادةوعليه، تنعكس صافي منافع 
 .  الحد الذي تبلغ فيه أية تكاليف تصرف ماديةإلى القيمة فقط إنخفاضنشوء خسارة 

  

 منها التكاليف حتى البيع الخاصة بالوحدة المشتراة مطروحاًأقر المجلس أن معاملة القيمة العادلة  ٧١إستنتاج
نسجم مع السبب الذي يؤكد على هدف قياس المبلغ  ال يسترداد مبلغها القابل لإلأنها على حديثاً

أيهما "، ستخدام قيمة اإلأو منها التكاليف حتى البيع مطروحاًالقيمة العادلة  "أنه على ستردادالقابل لإل
 منها التكاليف حتى مطروحاً القيمة العادلة أنه على ستردادويقصد من قياس المبلغ القابل لإل. أعلى
 إنخفاضها عند إتخاذية التي يتم قتصاد، عكس القرارات اإلأعلى، أيهما "دامستخ قيمة اإلأوالبيع 
 ه؟ إستخدام المحافظة على أو األصلأيهما أفضل بيع . األصلقيمة 

  

  -: المجلس أنإستنتجبالرغم من ذلك،  ٧٢إستنتاج

عمليات  ومنافع تكاليف   ستخدام ليشمل في حسابات قيمة اإل     ٣٦تعديل معيار المحاسبة الدولي       )أ (

مفهـوم  علـى   ر جوهري   ي تغي هو بمثابة هيكلة المستقبلية التي لم تلتزم بها المنشأة بعد          ال إعادة

وذلـك  . ٣٦ في النسخة السابقة من معيار المحاسـبة الـدولي           الذي تم تبنيه   ستخدامقيمة اإل 

 ".  لألصل في ظروفه الحاليةستخدامقيمة اإل"المفهوم هو 

 كجـزء مـن   ٣٦ معيار المحاسـبة الـدولي    فيستخدامتعديل مفهوم قيمة اإل  أن ال يتم    يجب    )ب (

المسألة األوسـع    دراسته فقط عندما يدرس المجلس       إعادة األعمال، لكن يجب     إندماجمشروع  

 . أهداف القياس المالئمة في المحاسبةب  المتعلقةنطاقاً
 

 يشكل أنهه بعض المجاوبين على إقترح الموضوع الثاني الذي درسه المجلس بما إرتبطفي حين  ٧٣إستنتاج

 من النسخة السابقة لمعيار المحاسبة ٣٧و) ب(٢٧ا بين المتطلبات الواردة في الفقرتين تعارض

 إلى ستخدامأن تستند قيمة اإل) ب(٢٧ت الفقرة إقتض). ٤٤و) ب(٣٣ الفقرتان حالياً (٣٦الدولي 

 التي من المرجح أن تعكس نوايا اإلدارة فيما يتعلق –آخر التنبؤات التي تصادق عليها اإلدارة 

 أن ٣٧ت الفقرة إقتض في حين - الهيكلة المستقبلية والنفقات الرأسمالية المستقبلية إعادةمليات بع

 الهيكلة المستقبلية التي لم تلتزم بها المنشأة بعد والنفقات إعادة آثار ستخدامتستثني قيمة اإل

 .*أصالًلمقيم  بشكل يتجاوز معيار أدائه ااألصل تعزز من أوالرأسمالية المستقبلية التي ستحسن 

                                                           
) أو وحدة توليـد النقـد     ( األصل   تعزز من  النفقات الرأسمالية المستقبلية التي ستحسن أو        إستثناءالذي يقضي ب  تم تعديل المتطلب      *

 لكـات متالم" ١٦ ناتج من تنقيح معيار المحاسبة الـدولي         مترتب كتعديل   ٢٠٠٣ معيار أدائه المقيم أصال في عام        يتجاوزبشكل  
لتدفقات النقدية المـستقبلية    اتقديرات  أن تستثني    ٣٦بة الدولي    من معيار المحاس   ٤٤تقتضي اآلن الفقرة    و. " والمعدات والمصانع

  .  أداء األصلتعزيز أن تنشأ من تحسن أو المستقبلية المتوقعالتدفقات النقدية الواردة أو الصادرة 
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ات في النسخة السابقة من معيار المحاسبة ستنتاج اإلأساس من الواضح من أنه المجلس إستنتج ٧٤إستنتاج
 تقديرات إستخدام بستخدام كان بنية لجنة معايير المحاسبة الدولية محاسبة قيمة اإلأنه ٣٦الدولي 

ذلك إتفق المجلس مع بعض ومع . التدفقات النقدية الواردة المستقبلية لألصل في ظروفه الحالية
 آخر التنبؤات التي تقرها إلى ستخدام تستند قيمة اإلبأنالمجاوبين على أن المتطلب الذي يقتضي 

 عندما تشمل تلك ٣٦ من النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي ٣٧اإلدارة ال ينسجم مع الفقرة 
 التدفقات النقدية أوتلتزم بها المنشأة بعد  الهيكلة المستقبلية التي لم إعادةالتنبؤات إما عمليات 

 . األصل تعزيز أداء أوالمستقبلية المرتبطة بتحسين 
  

من المعيار المنقح، وجوب أن تستند ) ب(٣٣لذلك، قرر المجلس أن يوضح، ما يعرف اآلن بالفقرة  ٧٥إستنتاج
ة، لكن يجب أن التنبؤات المالية التي أقرتها اإلدار/  آخر الميزانياتإلى التدفق النقدي تقديرات

 الصادرة المستقبلية المقدرة التي من المتوقع أن تنشأ من عمليات أوتستثني التدفقات النقدية الواردة 
 أنه توضيح أيضاًوقرر المجلس . األصل تعزيز أداء أو من تحسين أو الهيكلة المستقبلية إعادة

، على نحو مماثل، أو(ة مختلفة عندما تشتمل وحدة توليد النقد على أصول ذات أعمار إنتاجية مقدر
 األصول إستبدال، يعتبر ) من عناصر ذات أعمار إنتاجية مقدرة مختلفةاألصلعندما يتألف 

عند تقدير التدفقات ) األصل( من الخدمة اليومية للوحدة جزءاًذات األعمار القصيرة ) العناصر(
 ).األصل(النقدية المستقبلية المرتبطة بالوحدة 

  

   المستعملةقيمة ال لقياس  القيمة الحاليةيبأسال إستخدام
  )١٤أ-١ أالفقرات(

  

 القيمة الحالية لقياس قيمة أساليب إستخدامية حول أضافات تطبيق إرشادت مسودة العرض إقترح ٧٦إستنتاج
ة لطلبات إستجابية في مسودة العرض ضافات األرشادوقرر المجلس شمل هذه اإل. ستخداماإل

 حول قياس قيمة ٣٦خة السابقة من معيار المحاسبة الدولي توضيح المتطلبات الواردة في النس
 . ستخداماإل

  
وأولئك الذين لم يختلفوا . يةضافات األرشادوقد دعم المجاوبون على مسودة العرض بشكل عام اإل ٧٧إستنتاج

  -:واإقترحفي آرائهم 

 .غير كافهو  ٣٦ات بملحق مختصر في معيار المحاسبة الدولي رشادأن تحديد اإل  )أ (

 تضعف من الهدف الرئيـسي لمعيـار المحاسـبة          أنهاات مفيدة، إال    رشادن اإل بالرغم من كو    )ب (
لذلك، يجـب   .  قيمة األصول  إنخفاض ختبارة إل ي مبادئ محاسب  وضع المتمثل في ،  ٣٦الدولي  
 . ات من المعياررشادحذف اإل

 .ستخداميجب أن يطلب من المنشآت أن تستخدم منهج التدفقات النقدية المتوقعة لقياس قيمة اإل  )ج (

ال ينسجم منهج التدفقات النقدية المتوقعة مع كيفية تسعير المعامالت من قبل اإلدارة ويجـب                 )د (
 . منعه

  
، الحظ المجلس أن المجاوبين الذين أبدوا مالحظاتهم حول أعاله) ب(و ) أ(أثناء دراسة البندين  ٧٨إستنتاج

 . مفيدة وكافيةأنها على عموماًية يوافقون ضافات األرشاداإل
  

، الحظ المجلس أن النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي أعاله) د(و) ج(دين أثناء دراسة البن ٧٩إستنتاج
 منهج التدفقات النقدية المتوقعة، كما لم إستعمال من خالل ستخدام لم تقتضي حساب قيمة اإل٣٦

 منهج التدفقات النقدية إستخدام منع أواء قتضوال يرى المجلس أي مبرر إل. تمنع ذلك المنهج
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 رغبته تجنب تعديل المتطلبات الواردة في النسخة السابقة من إلى بالنظر وخصوصاً المتوقعة،
 أن يدرس مسائل القياس األوسع إلى سترداد لتحديد المبلغ القابل لإل٣٦معيار المحاسبة الدولي 

، قال بعض المشاركين في الزيارات )د( ذلك، وفيما يتعلق بالبند إلىة ضافباأل.  في المحاسبةنطاقاً
 ستخدام إلأساسالميدانية أنهم يقومون بشكل روتيني بتحليالت الحساسية والتحليالت اإلحصائية ك

 .  القرارات اإلستراتيجيةإتخاذالتنبؤات و/منهج القيمة المتوقعة في وضع الميزانيات
  

 القيمة أساليب إستخدامات التطبيق بشأن إرشادلذلك، قرر المجلس أن يضم في المعيار المنقح  ٨٠إستنتاج
  .ها في مسودة العرضإقتراحالية التي تم الح

  

 ضرائب الدخل
  

  التدفقات النقدية المستقبلية للضريبةإعتبار
  

 ومن المناسب تحليل .ستردادقد تؤثر التدفقات النقدية المستقبلية لضريبة الدخل على المبلغ القابل لإل ٨١إستنتاج
  -: مكونين اثنينإلىالتدفقات النقدية المستقبلية للضريبة 

النقدية المستقبلية للضريبة التي ستنجم من أي فرق بين القاعدة الضريبية الصل التدفقات   )أ (
 بأية خسارة في عتراف بعد اإل،ومبلغه المسجل) المبلغ الذي يعزى اليها لألغراض الضريبية(

 أنها هذه الفروقات على "خلضرائب الد" ١٢ ويصف معيار المحاسبة الدولي . القيمةإنخفاض
  ."فروقات مؤقتة"

 كانت القاعدة الضريبية لألصل مساوية إذالتدفقات النقدية المستقبلية للضريبة التي ستنجم ا  )ب (
  .ستردادلمبلغه القابل لإل

  
 إلتزام أنها تعترف المنشأة بالنتائج الضريبية للفروقات المؤقتة على ،صولبالنسبة لمعظم األ ٨٢إستنتاج

 ولذلك من أجل تجنب .١٢ ضريبي مؤجل بموجب معيار المحاسبة الدولي أصل أوضريبي مؤجل 
الجزء المكون األول المشار –لمستقبلية لهذه الفروقات المؤقتة النتائج الضريبية افإنالعد المزدوج 
 من مزيداً أنظر (سترداد عند تحديد المبلغ القابل لإلعتبار ال تؤخذ في اإل- ٨١إستنتاجاليه في الفقرة 

  ).٨٩ إستنتاج-٨٦إستنتاجالنقاش في الفقرات 
  

 يعكس صافي ، وعلى ذلك. المبدئي عادة مساوية لتكلفتهاعترافعدة الضريبية ألصل عند اإلالقا ٨٣إستنتاج
 ضمنيا تقييم المشاركين في السوق للتدفقات النقدية المستقبلية للضريبة التي ستنجم لو *سعر البيع

 تعديل إجراء ال يطلب ، وعلى ذلك.ستردادكانت القاعدة الضريبية لألصل مساوية لمبلغه القابل لإل
  .٨١إستنتاج الجزء المكون الثاني المشار اليه في الفقرة ظهارعلى صافي سعر البيع إل

  
 يجب أن تشمل القيمة المستعملة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية ،من الناحية المبدئية ٨٤إستنتاج

جزء المكون ال-للضريبة التي ستنجم لو كانت القاعدة الضريبية لألصل مساوية لقيمته المستعملة
 ذلك أثر وبالرغم من ذلك قد يكون من الصعب تقدير .٨١ إستنتاجالثاني المشار اليه في الفقرة 

 -: ما يليإلى ويعود ذلك .الجزء المكون

 ؛ و  الفروقات المؤقتةأثرلتجنب العد المزدوج من الضروري استبعاد   )أ (

ن الممكن أن يكون معقدا  حساب مكرر ومإجراء تحديد القيمة المستعملة بإلىتدعو الحاجة   )ب (
  .بحيث تعكس القيمة المستعملة ذاتها قاعدة ضريبية مساوية لتلك القيمة المستعملة

 

                                                           
، أصدرت مـن    "المتوقفةاألصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات          " ٥ في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية         *

 ٣٦ه في معيار المحاسـبة الدوليـة        إستبدالتم  " صافي سعر البيع  "، مصطلح   ٢٠٠٤قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في عام        
 ". القيمة العادلة ناقص التكلفة للبيع" بالمصطلح 
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 تدفقات نقدية لما قبل إستخداملهذه األسباب قرر المجلس الطلب من المنشأة تحديد القيمة المستعملة ب
  .الضريبة ومن ثم سعر خصم لما قبل الضريبة

  

  الضريبةتحديد سعر خصم لما قبل
 يجب أن يعكس خصم التدفقات النقدية لما بعد الضريبة بسعر خصم لما بعد ،من الناحية النظرية ٨٥إستنتاج

 ما ،الضريبة وخصم التدفقات النقدية لما قبل الضريبة بسعر خصم لما قبل الضريبة نفس النتيجة
بلغ والتوقيت  المظهاردام سعر الخصم لما قبل الضريبة هو سعر الخصم لما بعد الضريبة معدل إل

 هو سعر دائماً وسعر الخصم لما قبل الضريبة ليس .المحددين للتدفقات النقدية المستقبلية للضريبة
  .الخصم لما بعد الضريبة مزادا بمعدل ضريبة موحد

  

  الثم
  

 دائماًيوضح هذا المثال حقيقة أن سعر الخصم لما بعد الضريبة المزاد بمعدل ضريبة موحد ليس 
  .سب لما قبل الضريبةسعر خصم منا

  

 سنوات، والقاعدة ٥ وعمره النافع المتبقي ١,٧٥٧ بلغت القيمة المسجلة ألصل ٢٠×٠في نهاية عام 
، ٢٠×١، والتكلفة قابلة للخصم بشكل كامل في نهاية عام األصل هي تكلفة ٢٠×٠الضريبية في عام 
ما بعد الضريبة ويقدر  أساس، ويمكن تحديد سعر الخصم لألصل فقط على %٢٠ومعدل الضريبة 

 ما قبل أساس بلغت توقعات التدفقات النقدية المحددة على ٢٠×٠، وفي نهاية عام %١٠بمقدار 
 :الضريبة كما يلي

  

    ٢٠×٥  ٢٠×٤  ٢٠×٣  ٢٠×٢   ٢٠×١  
  ١٠٠  ٢٠٠  ٥٠٠  ٦٠٠  ٨٠٠  التدفقات النقدية لما قبل الضريبة)   ١(

  

  لما بعد الضريبة وسعر خصم لما بعد الضريبة تدفقات نقدية إستخدامالقيمة المستعملة محددة ب
  

  ٢٠×٥  ٢٠×٤  ٢٠×٣  ٢٠×٢  ٢٠×١    ٢٠×٢نهاية عام 
  -    -    -    -    )١,٧٥٧(     األصلخصم تكلفة )٢(
    التدفقات النقدية للضريبة )٣(

)]       ٢٠  ٤٠  ١٠٠  ١٢٠  )١٩١(    %]٢٠)*٢(-)١  
  التدفقات النقدية لما بعد الضريبة)٤(

)]       ٨٠  ١٦٠  ٤٠٠  ٤٨٠  ٩٩١    )]٣(-)١  
  التدفقات النقدية لما بعد الضريبة)٥(

  ٥٠  ١٠٩  ٣٠١  ٣٩٦  ٩٠١    %١٠        مخصومة بسعر 
  

  ٧٥٧,١           )] =٥(مجموع البند رقم [القيمة المستعملة 
              

   تدفقات نقدية لما قبل الضريبة وسعر خصم لما قبل الضريبة إستخدامالقيمة المستعملة محددة ب
 ) سعر الخصم لما بعد الضريبةمحدد بزيادة(
  

 ١٢,٥%)]٢٠-%١٠٠% (١٠) [مزاد(سعر الخصم لما قبل الضريبة 
  ٢٠×٥   ٢٠×٤  ٢٠×٣  ٢٠×٢  ٢٠×١    ٢٠×٠نهاية عام 

    التدفقات النقدية لما قبل الضريبة )٦(
  ٥٥  ١٢٥  ٣٥١  ٤٧٥  ٧١١    ٥.١٣رمخصومة بسع       

  ٧١٧,١           )]=٦(مجموع البند رقم [القيمة المستعلمة 
  ...يتبع  
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 ١٢التفاعل مع معيار المحاسبة الدولي  
  

 على حسابات مبنياً ستردادوجوب أن يكون المبلغ القابل لإل ٣٦يتطلب معيار المحاسبة الدولي  ٨٦إستنتاج
 لتزامات واإلصولاألالمشروع حدد ي ١٢القيمة الحالية، بينما بموجب معيار المحاسبة الدولي 

 على مبنياً كان المبلغ المسجل إذابقيمته الحالية (جلة للضريبة بمقارنة المبلغ المسجل ألصل المؤ
  .)مبلغ غير مخصوم( مع قاعدته الضريبية ستردادالمبلغ القابل لإل

  
 أساس المؤجلة للضريبة على لتزامات واإلصول أحد الطرق لحل هذا الخالف هذا هو قياس األإن ٨٧إستنتاج

 لم يكن ،)١٩٩٦ عام إعتمد( ١٢خة المعدلة من معيار المحاسبة الدولي  وعند تطوير النس.مخصوم
 . مخصومأساس الضريبية المؤجلة على لتزامات واإلصوليوجد دعم كاف لطلب وجوب قياس األ

 ولذلك يتطلب . بعد على دعم هذا التغيير في الممارسة الحاليةإجماع ال يوجد أنهويعتقد المجلس 
 إستخدامأن تقوم المنشأة بقياس اآلثار الضريبية للفروقات المؤقتة ب ٣٦معيار المحاسبة الدولي 

  .١٢ الواردة في معيار المحاسبة الدولي ئالمباد
  

 . ضريبة مؤجلة معينةإلتزامات وأصول بعترافللمنشأة باإل ١٢ال يسمح معيار المحاسبة الدولي  ٨٨إستنتاج
 ، وحدة توليد نقدأو ،ة ألصل يجب تعديل القيمة المستعملأنه يعتقد البعض ،وفي هذه الحاالت

 كان معدل إذا ، فعلى سبيل المثال. قيمتها المستعملة قبل الضريبةسترداد النتائج الضريبية إلظهارإل
 تدفقات نقدية لما قبل الضريبة ذات قيمة حالية إستالم يجب على المنشأة فإنه ،%٢٥الضريبة 
  .٣٠٠ مبلغ مسجل مقداره إسترداد من أجل ٤٠٠مقدارها 

  
،  ستضيف تعقيدا ليس ضرورياًأنها يعتقد أنه إاليعترف المجلس بالمزايا النظرية لهذه التعديالت  ٨٩إستنتاج

  .ال يتطلب وال يسمح بهذه التعديالت ٣٦ معيار المحاسبة الدولي فإنوعلى ذلك 

  يتبع ... 

 مثال    
  

  "الحقيقي"سعر الخصم لما قبل الضريبة تحديد 
  

يمكن تحديد سعر الخصم لما قبل الضريبة باجراء حساب متكرر بحيث أن القيمة المستعملة المحددة  
استخدام تدفقات نقدية لما قبل الضريبة وسعر خصم لما قبل الضريبة تساوي القيمة المستعملة المحددة ب

باستخدام تدفقات نقدية لما بعد الضريبة وسعر خصم لما بعد الضريبة، وفي هذا المثال سعر الخصم لما 
  .%١١,٢قبل الضريبة هو 

  

  ٢٠×٥  ٢٠×٤  ٢٠×٣  ٢٠×٢  ٢٠×١  ٢٠×٠نهاية عام  
  تدفقات النقدية لما قبل الضريبةال) ٧(

  ٥٩  ١٣١  ٣٦٤  ٤٨٥  ٧١٨  %١١,٢           مخصومة بسعر 
 ٧٥٧,١  )]=٧(مجموع البند [           القيمة المستعملة 

  

عن سعر الخصم لما بعد الضريبة الذي تمت تعليته بمقدار " الحقيقي"يختلف سعر الخصم لما قبل الضريبة 
مد على معدل الضريبة وسعر الخصم لما بعد الضريبة وتوقيت التدفقات  الذي يعت،معدل الضريبة الموحد

 القاعدة الضريبية لألصل في هذا المثال ليست تلك. النقدية الضريبية المستقبلية والعمر النافع لألصل
، وعلى ذلك ال توجد ضريبة مؤجلة ألخذها في االعتبار في ٠x٢٠وضعت مساوية لتكلفتها في نهاية عام 

  .ية العموميةالميزان
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مالحظات المشاركين في الزيارات الميدانية والمجاوبين على مسودة العـرض          
   ٢٠٠٢ ديسمبرفي 

  
، المتطلب الوارد في النسخة السابقة من معيار ٣٦، في تنقيح معيار المحاسبة الدولي درس المجلس ٩٠إستنتاج

  -: والذي يقتضي ما يلي٣٦المحاسبة الدولي 

التـدفقات النقديـة المـستقبلية       تقـديرات  مقبوضات ومدفوعات ضريبة الدخل مـن        إستثناء  )أ (
  ؛ وستخدامالمستخدمة لقياس قيمة اإل

 قبل الضريبة يعكس تقييمات     معدل هو   ستخدام لقياس قيمة اإل   لالمستعمأن يكون معدل الخصم       )ب (
  تعـديل  وفقهـا  والمخاطر الخاصة باألصل التي لـم يـتم  للمالالسوق الحالية للقيمة الزمنية   

 .   التدفق النقدي المستقبليتقديرات
 

إال أن بعض المشاركين في . لم يقم المجلس بدراسة هذه المتطلبات عند وضع مسودة العرض ٩١إستنتاج
 التدفقات النقدية قبل إستخدام بأنزيارات الميدانية والمجاوبين على مسودة العرض صرحوا ال

هذا ألن . الضريبة ومعدالت الخصم قبل الضريبة هو بمثابة قضية تنفيذ هامة بالنسبة للمنشآت
  القرارات في المنشأة هي متكاملة تماما على نحوتخاذأنظمة المحاسبة واألنظمة اإلستراتيجية إل

 إلىنموذجي وتستخدم التدفقات النقدية قبل الضريبة ومعدالت الخصم بعد الضريبة للوصول 
 . مقاييس القيمة الحالية

  
 في النسخة السابقة من معيار ستخدامأثناء دراسة هذا الموضوع، الحظ المجلس أن تعريف قيمة اإل ٩٢إستنتاج

 لم تكون دقيقة بشكل كاف خدامست والمتطلبات ذات العالقة حول قياس قيمة اإل٣٦المحاسبة الدولي 
لتعطي إجابة محددة على سؤال ما هي الخاصية الضريبية التي يجب أن تعكسها المنشأة في قيمة 

 حدد خصم التدفقات النقدية ٣٦على سبيل المثال، بالرغم من أن معيار المحاسبة الدولي . ستخداماإل
خصم قبل الضريبة هو معدل الخصم  حيث يكون معدل ال–قبل الضريبة بمعدل خصم قبل الضريبة 

 أنه إال ـبعد الضريبة المعدل ليعكس المبلغ والتوقيت المحدد للتدفقات النقدية الضريبية المستقبلية 
ويمكن أن تحتدم النقاشات حول .  يجب شملها في المعدل قبل الضريبةالتيلم يحدد اآلثار الضريبية 

 . المناهج المختلفة
  

 ٣٦ بتعديل المتطلب الوارد في النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي قرر المجلس أن أي قرار ٩٣إستنتاج
ه فقط بعد إتخاذالذي يقتضي بخصم التدفقات النقدية قبل الضريبة بمعدل خصم قبل الضريبة يجب 

. ستخدامأن يبت المجلس في مسألة تحديد الخاصية الضريبية التي يجب أن تنعكس في قيمة اإل
 -  األعمال إندماج يجب أن يحاول حل هذه المسألة األخيرة كجزء من مشروع  الأنهوقرر المجلس 

 فقط كجزء من مشروعه ستخدام القرارات حول معاملة الضريبة في حسابات قيمة اإلإتخاذإذ يجب 
 التدفقات النقدية قبل إستخدام ال يجب تعديل متطلب أنه المجلس إستنتجلذلك، . حول القياس

 كجزء من التنقيح الحالي لمعيار ستخدامصم قبل الضريبة عند قياس قيمة اإلالضريبة ومعدالت الخ
 . ٣٦المحاسبة الدولي 

  
غير أن المجلس الحظ، فيما يخص المفاهيم، أن خصم التدفقات النقدية بعد الضريبة بمعدل خصم  ٩٤إستنتاج

 عنهما بعد الضريبة وخصم التدفقات النقدية قبل الضريبة بمعدل خصم قبل الضريبة يجب أن يتأتى
نفس النتيجة، طالما كان معدل الخصم قبل الضريبة هو معدل الخصم بعد الضريبة المعدل ليعكس 

إن معدل الخصم قبل الضريبة هو . المبلغ والتوقيت المحدد للتدفقات النقدية الضريبية المستقبلية
  .  ليس معدل الخصم بعد الضريبة المجموع من خالل معدل موحد للضريبةعموماً
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  )٦٤- ٥٨الفقرات (  القيمةإنخفاض بخسارة عترافإلا
  

 القيمة عندما يكون المبلغ إنخفاض بخسارة عترافوجوب اإل ٣٦يتطلب معيار المحاسبة الدولي  ٩٥إستنتاج
 مختلف المقاييس عتبار المجلس في اإلأخذ وقد . من مبلغه المسجلأقل ألصل ستردادالقابل لإل

  -:ية في البيانات المالنخفاض بخسارة اإلعترافلإل

  ؛")مقياس دائم(" دائمة نخفاضت خسارة اإلإعتبر إذا عترافاإل  )أ (

 كان من المحتمل أن إذات قيمته، أي إنخفض األصل أن من المحتمل أن إعتبر إذا عترافاإل  )ب (

  و؛")حتمالمقياس اإل("المنشأة لن تسترد المبلغ المسجل لألصل 
المقياس (" من المبلغ المسجل أقل سترداد الفوري عندما يكون المبلغ القابل لإلعترافاإل  )ج (

  ").يقتصاداإل
  

  "الدائم" على المقياس بناءاً القيمة إنخفاضبخسارة  عترافإلا

 -:رأيهم بما يلي" الدائم"يدعم مؤيدوا المقياس  ٩٦إستنتاج

  .ات المؤقتة في المبلغ المسجل ألصلنخفاض باإلعترافيتجنب هذا المقياس اإل  )أ (

 وهي مخالفة لنظام التكلفة ؛ات المستقبلية العمليإلى نخفاض بخسارة اإلعترافيشير اإل  )ب (
هذه الخسائر ) االطفاء (ستهالك سيعكس اإل، كذلك.التاريخية لمحاسبة األحداث المستقبلية

  .المستقبلية على مدى العمر النافع المتبقي المتوقع لألصل
 

  ."صول قيمة األإنخفاض  "٥٥ي إدعم هذا الرأي فقط عدد قليل من المعلقين على مسودة العرض 
  

  -:بسبب ما يلي" الدائم"المقياس قرر المجلس رفض  ٩٧إستنتاج

 إستعمال عند ،بأنه وهناك مخاطرة . دائمةنخفاض كانت خسارة اإلإذامن الصعب تحديد ما   )أ (
   . القيمةإنخفاض بخسارة عترافهذا المقياس قد يتأخر اإل

ية صادإقت هو مورد يولد منافع األصلن أي ساسهذا المقياس ال يتفق مع المفهوم األ  )ب (
 التكلفة أن تعكس األحداث دون االشارة أساس وال يمكن لمحاسبة االستحقاق على .مستقبلية

 في المبلغ القابل إنخفاض إلى واذا وقعت األحداث التي أدت . التوقعات المستقبليةإلى
  . لذلكتبعاً يجب تخفيض المبلغ المسجل فإنه بالفعل ستردادلإل

  

 "حتمالاإل" على مقياس بناءاً  القيمةإنخفاضبخسارة  عترافإلا
 من المحتمل أن المبلغ أنه إعتبر إذا فقط نخفاض بخسارة اإلعتراف يجب اإلأنهيقول البعض  ٩٨إستنتاج

  -:مقسمون بين" حتمالاإل" ومؤيدوا مقياس .المسجل ألصل ال يمكن استرجاعه بكامله

قدية المستقبلية  على مبلغ التدفقات النبناءاً عتراف حافز لإلإستخدامولئك الذين يؤيدون أ  )أ (
  ؛ و"حتمالاإل" عملي لتنفيذ مقياس أسلوبك) غير مخصومة وبدون تخصيص لتكاليف الفائدة(

عام المعاد صياغته  (١٠ المتطلبات في معيار المحاسبة الدولي إظهارولئك الذين يؤيدون أ  )ب (

  ."* واألحداث التي تقع بعد تاريخ الميزانية العموميةالمحتملةالبنود ") ١٩٩٤
  

                                                           
  بالمتطلبات ١٩٩٨عام  ال في   ١٠لمحاسبة الدولي    من معيار ا   ١٩٩٤ة في نسخة عام     محتملبالبنود ال المتعلقة  المتطلبات   إستبدالتم    *

  . "المخصصات، اإللتزامات واألصول المحتملة" ٣٧ في معيار المحاسبة الدولي الواردة
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 )بدون تكاليف الفائدة( التدفقات النقدية المستقبلية غير المخصومة مبلغ
  

، إنخفاض بخسارة عتراف لإلأساسك" حتمالاإل"يستخدم بعض واضعي المعايير الوطنية مقياس  ٩٩إستنتاج

 كان إذا فقط نخفاض بخسارة اإلعتراف عملي لتطبيق ذلك المقياس وجوب اإلأسلوبويتطلبون ك

 من أقل) غير مخصوم وبدون تخصيص تكاليف الفائدة (أصلبلية من مبلغ التدفقات النقدية المستق

 الفرق بين أنها بها تقاس على عتراف القيمة عندما يتم اإلإنخفاضالمبلغ المسجل لألصل، وخسارة 

 سعار على األبناءاً( مقاس بمقدار القيمة العادلة ستردادالمبلغ المسجل لألصل ومبلغه القابل لإل

 صول المقدرة ألسعار على األبناءاً مدرجة في السوق أسعار لم توجد إذا أوالمدرجة في السوق، 

 قيمتها الحالية ونماذج تسعير إلى التقييم مثل مبلغ التدفقات النقدية المخصومة أساليبمشابهة ونتائج 

  ).الخيارات وتسعير المنظومة ونماذج فرق الخيارات المعدلة والتحليل الرئيسي
  
 فعلى . وقياسها مختلفةنخفاض بخسارة اإلعتراف اإلأسس هو أن سلوبألان أحد خصائص هذا ا ١٠٠إستنتاج

 عتراف ال يتم اإلفإنه ، من مبلغه المسجلأقل حتى ولو كانت القيمة العادلة ألصل ،سبيل المثال
) بدون تخصيص تكاليف الفائدة( كان مبلغ التدفقات النقدية غير المخصومة إذا إنخفاضبخسارة 

  . كان لألصل عمر نافع طويلإذا وبشكل خاص ، وقد يحدث هذا.ل لألصل من المبلغ المسجأكبر
  

بدون تخصيص ( مبلغ التدفقات النقدية المستقبلية غير المخصومة إستخداميقول اولئك الذين يؤيدون  ١٠١إستنتاج
 -: ما يليعترافكحافز لإل) تكاليف الفائدة

ع اطار التكلفة  على المبالغ غير المخصومة يتفق مبناءاً عتراف حافز لإلإستخدام إن  )أ (
  .التاريخية

 متقلبة وقد تضلل أنها المؤقتة وخلق ايرادات من المحتمل نخفاض بخسائر اإلعترافيتجنب اإل  )ب (
  .مستخدمي البيانات المالية

 والقيمة المستعملة ومن الصعب تقدير سعر †اثبات صحة صافي سعر البيع من الصعب  )ج (
   . سعر خصم مناسبأو األصلللتصرف في 

 إلى التوصل نسبياً، ويجب أن يكون من السهل نخفاض بخسائر اإلعتراف لإللىأع مستوى أنه  )د (
 يزيد عن المبلغ المسجل أو مبلغ التدفقات النقدية المستقبلية غير المخصومة سيساوي أن

  .لألصل بدون تحمل تكلفة تخصيص تدفقات نقدية متوقعة لفترات مستقبلية محددة
  

  ."صول قيمة األإنخفاض " ٥٥ي إلى مسودة العرض يدعم هذا الرأي أقلية من المعلقين ع
  

 -: بسبب ما يليسلوب رفض هذا األأن إال، عتبار في اإلأعاله المجلس الحجج المبينة أخذ ١٠٢إستنتاج

 ،وعلى ذلك. ستثمار تتخذ قرارا باإلفإنها قد تنخفض قيمته أصالً أنعندما تحدد منشأة متعقلة   )أ (

 عند تحديد ما عتبارطر المتعلقة باالصل في اإل القيمة الزمنية للنقود والمخاأخذمن المناسب 

 كان لألصل عمر طويل إذا وهذا صحيح بشكل خاص .ت قيمتهإنخفض قد األصلذا كان 

  .نافع

 لكل ]ستردادلإل[ تقوم المنشأة بتقدير المبلغ القابل أن ٣٦ال يتطلب معيار المحاسبة الدولي   )ب (

 قد تنخفض قيمته ماديا، األصل كانت هناك داللة على أن إذا كل سنة ولكن فقط أصل

 مناسب من غير المحتمل أن تنخفض قيمته أسلوبب) اطفاؤه(ه إستهالكواألصل الذي يتم 

                                                           
، أصدرت من "األصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة " ٥في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية    †

 ٣٦ه في معيار المحاسبة الدولية إستبدالتم " صافي سعر البيع"، مصطلح ٢٠٠٤عايير المحاسبة الدولية في عام قبل مجلس م
 ". القيمة العادلة ناقص التكلفة للبيع" بالمصطلح 

 



  ٣٦معيار المحاسبة الدولي 
 أساس اإلستنتاجات

    لجنة معايير المحاسبة الدولية          ة  مؤسس   حق التأليف ل     ©      ١٧٤٦

 مفاجىء في تقدير إنخفاض تغيرات في الظروف في حدوث أو تسببت احداث إذا إالماديا 

  .ستردادالمبلغ القابل لإل

 وتوقع التدفقات النقدية المستقبلية وطلب ، في تحديد القيمة المستعملةحتمال عوامل اإلإدخالتم   )ج (

 . أعلى القيمة المستعملة أيهما أو مساو لصافي البيع سترداد يكون المبلغ القابل لإلأنوجوب 

  

 سيكون فإنه سترداد المستخدمة لتحديد المبلغ القابل لإلاتفتراض حدث تغير سلبي في اإلإذا  )د (

 في الوقت اتفتراض بهذا التغير في اإل تم اعالمهمإذامن األفضل بالنسبة للمستخدمين 

  .المناسب
 

عام المعاد صياغته ( ١٠ على معيار المحاسبة الدولي بناءاً حتمالاإلمقياس 
١٩٩٤ (  

  

 مصروف أنها على نخفاضبمبلغ خسارة اإل "عترافوجوب اإل ١٠يتطلب معيار المحاسبة الدولي  ١٠٣إستنتاج
 -:ومطلوب في الحاالت التالية

 إسترداد أي عتبار بعد األخذ في اإل،أنهاألحداث المستقبلية ستؤكد  أن كان من المحتمل إذا  )أ (

  ؛ و  في تاريخ الميزانية العموميةإلتزام تحمل أو أصل قيمة إنخفاضمحتمل تم 

  . تقدير معقول لمبلغ الخسارة الناجمةإجراء أمكن إذا  )ب (
  

طلبات معيار على مت بناءاً نخفاض في خسارة اإلعترافرفض المجلس الرأي القائل بوجوب اإل ١٠٤إستنتاج
  -: بسبب ما يلي١٠المحاسبة الدولي 

، وتجعل من الصعب ليست مفصلة بشكل كاٍف ١٠المتطلبات في معيار المحاسبة الدولي   )أ (

  ."حتمالاإل"تطبيق مقياس 

 إدخال فقد تم أعاله وفي الحقيقة كما ذكر . آخر غير ضروريإحتماالًهذه المتطلبات ستدخل   )ب (

يمة المستعملة وفي طلب وجوب أن يكون المبلغ القابل  القتقديرات في حتمالعوامل اإل

  .أعلى القيمة المستعملة أيهما أو مساو لصافي سعر البيع ستردادلإل
  

 "يإقتصاد" على المقياس بناءاً  القيمة إنخفاض بخسارة عترافإلا
  

م أي يت__نخفاض بخسارة اإلعترافلإل" يإقتصادمقياس "على  ٣٦يعتمد معيار المحاسبة الدولي  ١٠٥إستنتاج
 من قيمته أقل ألصل سترداد في أي وقت يكون فيه المبلغ القابل لإلنخفاض بخسارة اإلعترافاإل

 هذا المقياس في العديد من معايير المحاسبة الدولية قبل معيار المحاسبة إستخدمالمسجلة، وقد 
 –٢٢لدولي  ومعيار المحاسبة ا"تكاليف البحث والتطوير  "٩مثل معيار المحاسبة الدولي  ٣٦الدولي 

  ."الممتلكات والمصانع والمعدات "١٦معيار المحاسبة الدولي  و" األعمالإندماج"
  

هو أفضل مقياس العطاء معلومات مفيدة للمستخدمين في " يقتصاداإل"المقياس يعتبر المجلس أن  ١٠٦إستنتاج
لنقود والمخاطر وعند تقدير القيمة الزمنية ل. تقييم التدفقات النقدية المستقبلية التي تولدها المنشأة ككل

 دوام أوية إحتمال العوامل مثل فإن ،ت قيمتهإنخفض قد األصل كان إذاالمتعلقة باالصل في تحديد ما 
  . يتم تصنيفها في القياسنخفاضخسارة اإل

  
 رأي المجلس بوجوب "صول قيمة األإنخفاض  "٥٥أيد معظم المعلقين على مسودة العرض أي  ١٠٧إستنتاج

  ".يقتصادالمقياس اإل" على بناءاً نخفاض بخسارة اإلعترافاإل
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 القيمة في بيان الدخل مقابل إنخفاض بخسارة عترافإلا:  المعاد تقييمهاصولاأل
 كيةفي حقوق الملمباشرة  بها عترافإلا

  

 مصروف في بيان أنه تقييمه على أعيد بأصل عترافوجوب اإل ٣٦يتطلب معيار المحاسبة الدولي  ١٠٨إستنتاج
 المدى الذي إلى † بها مباشرة في حقوق الملكيةعترافاإل يجب أنه في الحال، فيما عدا *الدخل

  .األصل تقييم سابقه لنفس إعادةتعكس فيه 
 
 أعيدألصل ) مثال ذلك تلف مادي( واضح في طاقة الخدمة إنخفاض عند وجود أنيقول البعض  ١٠٩إستنتاج

  . في بيان الدخلنخفاض بخسارة اإلعتراف يجب اإلفإنه ،تقييمه
  

 مصروف في بيان أنها على نخفاض بخسارة اإلعتراف اإلئماًدا يجب أنيقول البعض اآلخر  ١١٠إستنتاج
 في التدفقات إنخفاض تنشأ فقط حيث يوجد نخفاضالدخل، ومنطق هذه الحجة هو أن خسارة اإل

 وفي الحقيقة وبموجب . من األنشطة التشغيلية للعملجزءاًالنقدية المستقبلية المقدرة التي تشكل 
 في ستهالك بمبلغ اإلعتراف اإلدائماً أم ال يتم األصل تقييم عيدأ سواء ،١٦معيار المحاسبة الدولي 

 مختلفة عما نخفاض تكون معاملة خسارة اإلأن ويتساءل مؤيدوا هذا الرأي لماذا يجب .بيان الدخل
  . ستهالكهي بالنسبة لإل

  
 أو  تقييم نحو األقلإعادة هي نخفاض كانت خسارة اإلإذا من الصعب تحديد ما أنهيعتقد المجلس  ١١١إستنتاج

 قرر المجلس االبقاء على المعاملة المستخدمة في معيار ، وعلى ذلك. في طاقة الخدمةإنخفاض
 إعادة في إنخفاض أنها تقييمه على أعيد ألصل نخفاض، ومعاملة خسارة اإل١٦المحاسبة الدولي 

  ). التقييمإعادة زيادة الحقة في أنها على نخفاض عكس خسارة اإل،وبالمثل(التقييم 
  

        و ") إنخفاضعكس خسارة " ("إنخفاضخسارة " تقييمه يعتبر التمييز بين أعيدبة ألصل بالنس ١١٢إستنتاج
 عترافهام الغراض االفصاح، واذا تم اإل")  التقييمإعادةزيادة في " ( التقييمإعادة آخر في إنخفاض"

 من داًمزييتطلب  ٣٦ معيار المحاسبة الدولي فإن عكسها أو مادية للمنشأة ككل إنخفاضبخسارة 
 إعادة بعتراف مما هي مطلوبة لإلأكثر نخفاضالمعلومات حول كيفية قياس هذه الخسارة في اإل

 .١٦التقييم بموجب معيار المحاسبة الدولي 
  

 )٧٣-٦٦الفقرات ( وحدات توليد النقد
  

 الفردي فقط، وقد عبر عن هذا األصل أساس على سترداديؤيد البعض مبدأ تحديد المبلغ القابل لإل ١١٣إستنتاج
  -:، وهم يدعمون رأيهم بما يلي٥٥لرأي بعض المعلقين على مسودة العرض أي ا

 العمل ككل، وعلى ذلك إستثناءبسيكون من الصعب تحديد وحدات توليد النقد عند مستوى   )أ (

  ؛ و  الفرديةصول لألنخفاض أبدا بخسائر اإلعترافال يتم اإل

 يولد األصل كان إذا عما  بغض النظر،نخفاض بخسارة اإلعتراف اإلممكناًيجب أن يكون   )ب (

 صول مجموعات األأو االخرى صولتدفقات نقدية داخلة مستقلة عن التدفقات النقدية لأل
   . ال زالت مستعملةأنها إال قديمة، أو جداً ضئيالًها إستعمالالتي أصبح 

                                                           
 بالمتطلبات ١٠ من معيار المحاسبة الدولي ١٩٩٤ استبدال المتطلبات المتعلقة بالبنود المحتملة في نسخة عام ١٩٩٨تم في عام     *

  ". المخططات واألصول واإللتزامات المحتملة "٣٧الواردة في معيار المحاسبة الدولي 
  
، الصادر عـن    "األصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة         "٥في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية         †

 ٣٦فـي معيـار المحاسـبة الـدولي         " صافي سعر البيع  " تم استبدال مصطلح     ،٢٠٠٤ في عام    مجلس معايير المحاسبة الدولية   
 ".القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع"بمصطلح 
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 صول تحديد الحد األدنى للتدفقات النقدية الداخلة المستقلة لمجموعة من األبأنيعترف المجلس  ١١٤إستنتاج

:  مفهوم وحدات توليد النقد هو أمر واقعيأنعلى أن المجلس يعتقد . يعتمد على الحكم الشخصي
  . لتوليد تدفقات نقديةمعاً تعمل صولاأل

  
ات إرشاد ٣٦معيار المحاسبة الدولي و ،٥٥ة لطلب من المعلقين على مسودة العرض أي إستجاب ١١٥إستنتاج

 المبلغ المسجل لوحدات توليد النقد، ويؤكد معيار ية لتحديد وحدات توليد النقد ولتحديدأضافوأمثلة 
 يجب تحديد وحدات توليد النقد ألقل مستوى ممكن لمجموعة أنهعلى  ٣٦المحاسبة الدولي 

  .صولاأل
  

  ) ٧٠الفقرة (تسعير النقل الداخلي 
  

لإلنتاج   في حالة وجود سوق نشطأنه ٣٦ت النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي إقتض ١١٦إستنتاج
  -: مجموعة من األصولأو األصلتي من المتأ

كامـل   أوبعض   كان   إذا مجموعة األصول كوحدة توليد نقد، حتى        أو األصليجب تحديد ذلك      )أ (
 ؛ وداخلياً هإستخداميتم  اإلنتاج

 -: في تقديرلإلنتاج السوق المستقبلية سعارأفضل تقدير من قبل اإلدارة أل إستخداميجب   )ب (

 عند تحديد قيمـة  لإلنتاج الداخلي  ستخدام باإل المتعلقةبلية  التدفقات النقدية الواردة المستق    )١(
  ؛ و وحدة توليد النقد هذهإستخدام

 عند تحديد قيمـة  لإلنتاج الداخلي  ستخدام باإل المتعلقةالتدفقات النقدية الواردة المستقبلية      )٢(
 .  المنشأةفي توليد النقد األخرى وحدات إستخدام

  
غير أن بعض المجاوبين على مسودة .  المعيار المنقحإلى أعاله) أ(تم نقل المتطلب الوارد في البند  ١١٧إستنتاج

 في معاملة على سعارية لتوضيح دور تسعير النقل الداخلي مقابل األأضافات إرشادالعرض طلب 
وقرر المجلس أن يتناول هذا الموضوع من خالل .  تجاري عند وضع تنبؤات التدفق النقديأساس

 ليتعامل بشكل أوسع مع وحدات توليد النقد التي تتأثر أعاله) ب(تعديل المتطلب الوارد في البند 
 من وحدات توليد النقد التي يمكن بيع إنتاجها المستهلك بدالًتدفقاتها النقدية بتسعير النقل الداخلي، 

 .  في سوق نشطداخلياً
  
 وحدة توليد نقد أو أصل  تأثرت التدفقات النقدية الواردة التي يولدها أيإذا أنهلذلك، يوضح المعيار  ١١٨إستنتاج

 المستقبلية سعاربتسعير النقل الداخلي، يجب على المنشأة أن تستخدم أفضل تقدير من قبل اإلدارة لأل
  -: تجاري في تقديرأساسيمكن تحقيقه في المعامالت على 

 توليـد   ة وحد أو األصل إستخدامالتدفقات النقدية الواردة المستقبلية المستخدمة في تحديد قيمة           )أ (
   و؛النقد

 أو األصول األخـرى     إستخدامالتدفقات النقدية الصادرة المستقبلية المستخدمة في تحديد قيمة           )ب (
 .وحدات توليد النقد المتأثرة بتسعير النقل الداخلي
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  ة غير المحدداألعمار اإلنتاجية قيمة البنود غير الملموسة ذات إنخفاض إختبار
  

  -: األعمال الخاص به، ما يليإندماجشروع  من مولى المجلس، كجزء من المرحلة األإستنتج ١١٩إستنتاج

 عمر إنتاجي غير محدد عنـدما ال يكـون          و ذ أنه غير الملموس على     األصلعتبر  ييجب أن     )أ (
التنافـسية  والتعاقدية والتنظيمية ومثل القانونية  (ذات العالقةلعوامل  اتحليل   أساسهناك، على   

 صافي تدفقات نقدية واردة     األصليولد   أن   خاللها، حد منظور للفترة التي يتوقع       )يةقتصادواإل
 ؛ وللمنشأة

 إنخفاض إختبارنتاجي غير المحدد، لكن يجب      اإل العمر   وال يجب اطفاء البند غير الملموس ذ        )ب (
 . قيمته بشكل منتظم

 
 "ألصـول غيـر الملموسـة     ا" ٣٨معيار المحاسبة الدولي    الوارد في   ات  ستنتاج اإل أساسويتضمن  
 . كل من هذه المواضيعمناقشات المجلس حولب ملخصاً

  
 قيمة إنخفاض إختبارات، درس المجلس الشكل الذي يجب أن يتخذه ستنتاج هذه اإلإلىوبعد التوصل  ١٢٠إستنتاج

  -:أنه المجلس إستنتجو. البنود غبر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة

ـ  غيـر المحـدد    العمر اإلنتاجي  و قيمة البند غير الملموس ذ     إنخفاض إختباريجب    )أ (  أو، نوياًس

 ؛ و قيمتهإنخفاض يةإمكانعلى  كان هناك أي مؤشر إذا تكراراً أكثربشكل 

 القيمة  إنخفاض لمثل هذه األصول، ويجب محاسبة خسائر        سترداديجب قياس المبلغ القابل لإل      )ب (

 لمتطلبـات معيـار     وفقاًفيما يتعلق بهذه األصول،     )  القيمة إنخفاضخسائر  ل والقيود العكسية (

 .  لألصول األخرى عدا الشهرة٣٦لي المحاسبة الدو
 

ه حـول   إستنتاج إلى في التوصل مناقشات المجلس   " ١٢٦ إستنتاج -١٢١ إستنتاج"الفقرات  وتلخص  
. ة غيـر المحـدد    األعمار اإلنتاجية  قيمة البنود غير الملموسة ذات       إنخفاض إختبارتوقيت وتكرار   
اته إسـتنتاج  إلى في التوصل  المجلس   مناقشات" ١٣٠ إستنتاج"و  " ١٢٩ إستنتاج"تان  وتلخص الفقر 

والقيـود   القيمـة    إنخفـاض  لمثل هذه األصول ومحاسبة خسائر       ستردادحول قياس المبلغ القابل لإل    
  .  القيمةإنخفاضخسائر ل العكسية

  

  ))أ(١٠ و٩الفقرتان ( القيمة إنخفاض إختبارتكرار وتوقيت 
  

 قيمتها إنخفاضياس األصول عند  قإعادةالحظ المجلس، خالل وضع مسودة العرض، أن متطلب  ١٢١إستنتاج
 عليه البعض بـ إصطلحويركز هذا المفهوم، الذي .  منه لتخصيص التكلفةأكثرهو مفهوم تقييم 

 في المستقبل، وليس األصلها من إشتقاق، على المنافع التي سيتم "ستردادمفهوم التكلفة القابلة لإل"
 فإنلذلك، . صل لفترات محاسبية محددة المبلغ المسجل اآلخر لألأوعلى عملية تخصيص التكلفة 

 المبلغ المسجل لألصل من إسترداد كان سيتم إذا القيمة هو تقييم ما إنخفاض إختبارالهدف من 
 ألصل ذو عمر ستهالك تخصيص المبلغ القابل لإلفإنوبالرغم من ذلك، .  بيعهأوه إستخدامخالل 

 التأكيد مقابل تجاوز المبلغ المسجل  منتظم خالل ذلك العمر يوفر بعضأساسإنتاجي محدد على 
 غير الملموس يزيد من األصلوأقر المجلس أن عدم إطفاء . ستردادلألصل مبلغه القابل لإل

 لضمان أن ال يتجاوز األصل القيمة لذلك إنخفاضالموثوقية التي يجب أن تتوفر في مراجعات 
 . ستردادمبلغه المسجل مبلغه القابل لإل
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 قيمة البنود غير الملموسة ذات إنخفاض إختبارت مسودة العرض وجوب إقترح لذلك، ووفقاً ١٢٢إستنتاج
 إختبار أن إستنتجإال أن المجلس .  سنويالتقريراألعمار اإلنتاجية غير المحددة في نهاية كل فترة 

 أو عن إدراك اإلدارة لألحداث التي تقع بديالً قيمة هذه األصول بشكل سنوي ال يشكل إنخفاض
ت إقترحلذلك، .  قيمة محتملإنخفاض إلىات السنوية التي تشير ختبار بين اإلالظروف التي تتغير

 قيمة هذه األصول متى كان إنخفاض إختبار يجب أن يطلب من المنشأة أنه أيضاًمسودة العرض 
 . السنوي المقبلختبار قيمة محتمل، ال أن تنتظر حتى اإلإنخفاضهناك مؤشر على 

  
  

 قيمة البنود غير الملموسة إنخفاض إختبار إقتراحض بشكل عام أيد المجاوبون على مسودة العر ١٢٣إستنتاج
 قيمة إنخفاضذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة بشكل سنوي ومتى كان هناك مؤشر على 

 سنوياً القيمة إنخفاض إختبار إجراء ضرورة بأنوأولئك الذين أبدوا عدم موافقتهم ناقشوا . محتمل
 القيمة فقط متى كان هناك مؤشر إنخفاض إختبار إجراء بضرورة ، وأوصوازائداً عبئاًإنما يفرض 

وبعد دراسة هذه .  قيمة البند غير الملموس ذو العمر اإلنتاجي غير المحددإنخفاضية إمكانعلى 
  -: المجلسفإنالمالحظات 

 غير الملموس يزيد من الموثوقية التي يجب        األصل عدم إطفاء    بأنأكد مرة أخرى على رأيه        )أ (
 المـسجل   ال يتجاوز مبلغـه    أن   لضمان األصل القيمة لذلك    إنخفاض في مراجعات    أن تتوفر 

 . سترداد القابل لإلهمبلغ

لبنـود غيـر    ا قيمـة    إنخفاض إختبار يقتضي يجب أن    ٣٦ أن معيار المحاسبة الدولي      إستنتج  )ب (
 هنـاك مؤشـر علـى       ومتى كان سنوي  بشكل   ة غير المحدد  ةر اإلنتاجي اعمالملموسة ذات األ  

 .يمة محتمل قإنخفاض
  
ت مسودة العرض وجوب أداء إقترح، "١٢٢ إستنتاج"وعلى كل حال، وكما هو مشار إليه في الفقرة  ١٢٤إستنتاج

 قيمة البنود غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة في نهاية كل فترة إنخفاضات إختبار
 توقيت ٣٦الدولي  العديد من المجاوبين على ضرورة أن يحدد معيار المحاسبة إعترضو. سنوية
  -:حيث ناقشوا.  القيمة السنويةإنخفاضات إختبار

 القيمة السنوي   إنخفاض إختبارية أداء   إمكان) متطلبال حالياً (قتراحاإل مع   من غير المنسجم   أنه  )أ (
وليس هناك  .  الفترة السنوية  خالللوحدة توليد النقد التي تم تخصيص الشهرة لها في أي وقت            

 القيمة السنوي للبنود غير الملموسة      إنخفاض إختبار تحديد وقت ة في   مبرر لعدم توفير المرون   
 . ة غير المحددةر اإلنتاجياعمذات األ

ـ  اعملبنود غير الملموسة ذات األ    ا قيمة   إنخفاض إختبار إرتبط إذا  )ب (  ة غيـر المحـدد    ةر اإلنتاجي
مـر  ع ال ذو قيمة البند غير الملمـوس       إنخفاضتم تقييم    إذا أي(لشهرة  ا قيمة   إنخفاض إختبارب

 من  بدالً الشهرة،   الذي يكون نفس مستوى   مستوى وحدة توليد النقد      عند    غير المحدد  ياإلنتاج
، يمكن أن ينتج عن متطلب قياس       )صغرأ كجزء من وحدة توليد نقد       أوتكون بشكل منفرد     أن
لتـي   وحدة توليد النقـد ا     ة قيم إنخفاض إختبار في نهاية الفترة السنوية      سترداد القابل لإل  همبلغ
علـى سـبيل    . مرتين على األقل في كل فترة سنوية، وهذا عبء كبير         ) والشهرة(إليها   ينتمي

 عمر إنتـاجي    ونفترض أن وحدة توليد النقد تشتمل على الشهرة وبند غير ملموس ذ           لالمثال،  
 عنـد    غير المحدد  يمر اإلنتاج ع ال ذو قيمة البند غير الملموس      إنخفاضتم تقييم   يغير محدد، و  

تعـد   أن المنـشأة     أيضاًنفترض  لو.  الشهرة الذي يكون نفس مستوى   حدة توليد النقد    مستوى و 
لشهرة ا قيمة إنخفاض إختبار، وتقرر ديسمبرتنتهي السنة في حيث  بشكل ربع سنوي،     التقارير

. ةموازنالإعداد   / مع إتمام عملية التخطيط اإلستراتيجي السنوي      ليتزامنفي نهاية الربع الثالث     
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 العمـر  و القيمة السنوي للبنـد غيـر الملمـوس ذ         إنخفاض إختبار بوجوب أداء  قتراح اإل إن
  -: المنشأة يجب علىأنهاإلنتاجي غير المحدد في نهاية كل فترة سنوية يعني 

 مع  ومقارنته،  سبتمبر لوحدة توليد النقد في نهاية كل شهر         سترداد المبلغ القابل لإل   حساب )١(
 بخـسائر   عتراف اإل ،ستردادسجل المبلغ القابل لإل    المسجل، وإذا تجاوز المبلغ الم     مبلغه

 المبلغ المسجل للشهرة وتخصيص أي خـسائر  تخفيض القيمة للوحدة من خالل      إنخفاض
 ولبند غير الملمـوس ذ    ا قيمة متبقية لألصول األخرى في الوحدة، بما في ذلك           إنخفاض
 . اإلنتاجي غير المحددالعمر

لبند غيـر   ا قيمة   إنخفاض ختبارإل ديسمبر نفس الخطوات مرة أخرى في كل شهر         أداء )٢(
 .  اإلنتاجي غير المحددالعمر والملموس ذ

مؤشر  كان هناك    إذا الفترة السنوية    خالل نفس الخطوات مرة أخرى في وقت آخر         أداء )٣(
 العمر ولبند غير الملموس ذ   ا أو الشهرة   أو  قيمة وحدة توليد النقد    إنخفاضية  إحتمالعلى  

 . اإلنتاجي غير المحدد
  
 أفضلية الطلب من المنشآت أداء حسابات المبلغ إلىأثناء دراسة هذه المالحظات، أشار المجلس  ١٢٥إستنتاج

 لكل من الشهرة والبنود غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة في ستردادالقابل لإل
، أن )"ب(١٢٤ إستنتاج"وعلى كل حال، أقر المجلس، كما هو مبين في الفقرة . نهاية الفترة السنوية

 قيمة البنود غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة يمكن أن ترتبط إنخفاضات إختبار
 من الصعب أنه قيمة الشهرة، وأن العديد من المنشآت قد تجد إنخفاضات إختبارفي بعض األحيان ب
  . ات في نهاية الفترة السنويةختبارأداء جميع هذه اإل

  

 إنخفاض إختبار يتم أداء بأن، سمح المعيار سنوياً قيمة الشهرة إنخفاض إختبار مع وإنسجاماًلذلك،  ١٢٦إستنتاج
قيمة البند غير الملموس ذو العمر اإلنتاجي غير المحدد في أي وقت خالل الفترة السنوية، شريطة 

  . أن يتم أداؤه في نفس الوقت من كل سنة
  

  )٢٤الفقرة ( ستردادترحيل حساب المبلغ القابل لإل
  

 الخاص بالبند غير الملموس ذو ستردادمعيار بترحيل أحدث حساب تفصيلي للمبلغ القابل لإليسمح ال ١٢٧إستنتاج
 القيمة للفترة الحالية، إنخفاض إختباره في ستخدامالعمر اإلنتاجي غير المحدد من فترة سابقة إل
 . من المعيار٢٤شريطة تلبية جميع المعايير الواردة في الفقرة 

  

 قيمة البنود غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير إنخفاض بارإختإن قرار المجلس بوجوب  ١٢٨إستنتاج
 يجب على العديد من أنه ينطوي بشكل رئيسي على وجهة النظر التي مفادها سنوياًالمحددة 

 من مبلغه المسجل دون القيام أكبر األصل لمثل هذا سترداد المبلغ القابل لإلبأن ستنتاجالمنشآت اإل
 إذان الحال قد يكون كذلك فقط أ إستنتجغير أن المجلس . ستردادلمبلغ القابل لإل حساب اإعادة بفعلياً

 المبلغ المسجل بهامش كبير، ولم يحدث أي شيء منذ ذلك ستردادتجاوز تحديد آخر مبلغ قابل لإل
 المجلس أن السماح، في مثل هذه إستنتجو.  القيمةإنخفاضية حدوث خسائر إحتمال إلىالوقت يشير 
 الخاص بالبند غير الملموس ذو العمر ستردادبترحيل حساب تفصيلي للمبلغ القابل لإلالظروف، 

 القيمة للفترة الحالية سيقلل إنخفاض إختباره في ستخداماإلنتاجي غير المحدد من فترة سابقة إل
  .  القيمة، دون المساس بنزاهتهإنخفاض إختباربشكل كبير من تكاليف تطبيق 
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والقيـود   القيمـة    إنخفـاض  ومحاسبة خسائر    ستردادلإلقياس المبلغ القابل    
   القيمةإنخفاضخسائر ل العكسية

  

 سترداد القياس المتبع لتحديد المبلغ القابل لإلأساس إختالفال يرى المجلس سببا مقنعا يوجب  ١٢٩إستنتاج
 القيمة لمجموعة واحدة من إنخفاض القيمة والقيود العكسية لخسائر إنخفاضومعاملة خسائر 

ويمكن أن يؤدي تبني . بلة للتحديد عن تلك المطبقة على األصول القابلة للتحديد األخرىاألصول القا
 تقليل فائدة المعلومات المقدمة للمستخدمين حول األصول القابلة للتحديد للمنشأة، إلىطرق مختلفة 

ت ألن مستوى كال من قابلية المقارنة والموثوقية، اللتان تعتمدان على فكرة محاسبة المعامال
 سترداد يجب قياس المبالغ القابلة لإلأنه المجلس إستنتجلذلك، . المتشابهة بنفس الطريقة، سينخفض

 القيمة إنخفاضللبنود غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة، ويجب محاسبة خسائر 
األصول القابلة  القيمة فيما يتعلق بتلك األصول، بشكل ينسجم مع إنخفاضوالقيود العكسية لخسائر 

 . للتحديد األخرى التي يغطيها المعيار
 

  

 ٣٦ القياس المتبع في النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي أساسعبر المجلس عن قلقه بشأن  ١٣٠إستنتاج
ومعاملته ) أعلى صافي سعر البيع، أيهما أو ستخدامأي قيمة اإل (ستردادحول تحديد المبلغ القابل لإل

إال أن نية .  القيمة ألصول عدا الشهرةإنخفاض والقيود العكسية لخسائر  القيمةإنخفاضلخسائر 
 إنخفاض إختبار دراسة المنهج العام في إعادة لم تكن ٣٦المجلس من تنقيح معيار المحاسبة الدولي 

وبناءاً على ذلك، قرر المجلس وجوب معالجة المخاوف بشأن ذلك المنهج العام كجزء من . القيمة
 من أن يكون جزء من مشروعه بدالً بمجمله، ٣٦لمستقبلي لمعيار المحاسبة الدولي  الفحص اإعادة

  .  األعمالإندماجالمتعلق ب
  

  )٩٩-٨٠الفقرات ( قيمة الشهرة إنخفاض إختبار
  

  ]تم إلغائها[ ١٣١إستنتاج
  

، أو  ستنتج المجلس أنه يجب عدم إطفاء الشهرة، ويجب بدالً من ذلك اختبار إنخفاض قيمتها سنوياً              إ. أ١٣١إستنتاج
ويقتـضي  . بصورة أكثر تكراراً، إذا كانت األحداث أو التغيرات تشير إلى إمكانية إنخفاض قيمتها            

إطفاء الشهرة المستملكة على أساس منتظم على أفضل        " إندماج األعمال  "٢٢معيار المحاسبة الدولي    

 ٢٠ لم يتجـاوز     كان هناك إفتراض يمكن تفنيده بأن عمر الشهرة اإلنتاجي        . تقدير لعمرها اإلنتاجي  
وإذا تم تفنيد ذلك اإلفتراض، فيتعين اختبار إنخفاض قيمة الشهرة          . عاماً من تاريخ اإلعتراف األولي    

 على األقل عند نهاية كل سنة مالية،        ٣٦المستملكة وفقاً للنسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي         

  . حتى لو لم يكن هناك مؤشر على إنخفاض قيمتها
  

عند دراسة المحاسبة المالئمة للشهرة المستملكة بعد اإلعتراف األولي بها، فحص المجلس الطـرق              . ب١٣١إستنتاج

   -:الثالث التالية

اإلطفاء بطريقة القسط الثابت لكن مع إجراء اختبار إنخفاض قيمة في أي وقت يوجـد فيـه                   )أ (

 مؤشر على احتمال إنخفاض قيمة الشهرة؛
خفاض القيمة سنوياً أو بشكل متكـرر أكثـر إذا كانـت            عدم اإلطفاء لكن مع إجراء اختبار إن        )ب (

 األحداث أو التغيرات تشير إلى إمكانية إنخفاض قيمة الشهرة؛ و
 )ب(و) أ(السماح للمنشآت باإلختيار بين الطريقتين   )ج (
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والتي عبرت عن وجهة    " إندماج األعمال  "٣إستنتج المجلس، واتفق المجاوبون على مسودة العرض         . ج١٣١إستنتاج

) أ(ظر واضحة  بهذا الصدد، عموماً على أنه ينبغي السماح للمنشآت باإلختيار من بين الطريقتين                ن

ويقلل السماح بهذه اإلختيارات من قيمة المعلومات المقدمة لمستخدمي البيانات الماليـة ألن             ). ب(و

  . قابلية المقارنة والموثوقية تنعدمان
  

 والذين عبروا عن وجهة نظر واضحة بهذا الصدد عمومـاً           ٣العرض  دعم المجاوبون على مسودة       . د١٣١إستنتاج
   -:وقدموا البراهين التالية لدعم هذه الطريقة). أ(الطريقة 

لـذلك، يـضمن    . تعتبر الشهرة المستملكة أصال يتم استهالكه واستبداله بشهرة مولدة داخليـاً            )أ (
 اإلعتراف بالشهرة المولـدة     اإلطفاء اإلعتراف بالشهرة المستملكة في الربح أو الخسارة وعدم        

 ٣٨داخلياً كأصل بدالً منها، بصورة تتسق مع الحظر العام الوارد في معيار المحاسبة الدولي               
  . حول اإلعتراف بالشهرة المولدة داخلياً

من ناحية المفهوم، يعتبر اإلطفاء طريقة لتخصيص تكلفة الشهرة المستملكة على الفترات التي               )ب (
ق مع الطريقة المطبقة على األصول الثابتة األخرى الملموسة وغيـر           تستهلك فيها، وهي تتس   

وبالتأكيد، يتعين علـى المنـشآت تحديـد    . الملموسة التي ليس لها أعمار إنتاجية قابلة للتحديد   
األعمار اإلنتاجية لبنود الممتلكات والمصانع والمعدات، وتخصيص مبالغ اسـتهالكها علـى            

وليس هناك سبب لمعاملة الشهرة المستملكة بطريقة       . نتاجيةأساس منتظم على تلك األعمار اإل     
 . مختلفة

ال يمكن التنبؤ بالعمر اإلنتاجي للشهرة المستملكة بمستوى جيد من الموثوقية، وال يمكن كذلك                )ج (
غير أن اإلطفاء المنتظم على فترة تعتبر مع ذلك         . معرفة النمط الذي تتضاءل الشهرة وفقاً له      

 مناسبا بين الحكمة من ناحية المفهوم والقدرة علـى التطبيـق بتكلفـة              عشوائية، يوفر توازن  
 . وهذا هو الحل العملي الوحيد لمشكلة مستعصية. مقبولة

  
عند دراسة هذه التعليقات، وافق المجلس على أن إيجاد مستوى مقبـول مـن الموثوقيـة بـصورة               . هـ ١٣١إستنتاج

 كان يعتبر عمليا كان هو المشكلة األساسية التـي          مصداقية تمثيلية مع إيجاد نوع من التوازن مع ما        

والحظ المجلس أنه ال يمكن عموماً التنبـؤ بـالعمر          . واجهها أثناء مناقشة محاسبة الشهرة الالحقة     

اإلنتاجي للشهرة المستملكة والنمط التي تتناقص وفقاً له، ومع ذلك إطفاءهـا يعتمـد علـى تلـك                  

بلغ المطفأ في أي فترة على أنه أفضل تقـدير عـشوائي            ونتيجة لذلك، فيمكن وصف الم    . التنبؤات

وأقر المجلس أنه لو كانت الشهرة أصال، فهناك منطـق          . الستهالك الشهرة المستملكة خالل الفترة    

في القول بأن الشهرة المستملكة في إندماج األعمال يتم استهالكها واستبدالها بشهرة مولدة داخليـاً،               

مثال، من خالل إنفـاق     ( على المحافظة على القيمة اإلجمالية للشهرة        شريطة أن تكون المنشاة قادرة    

لكن، ظلت شكوك المجلس، التي تتسق مع وجهة لنظر التي          ). الموارد على اإلعالن وخدمة العمالء    

، حول فائدة تكلفة اإلطفاء التي تعكس استهالك الـشهرة          ٣توصل إليها عند صياغة مسودة العرض       

لذلك، أكد المجلس مجـددا     . تراف بالشهرة المولدة داخلياً التي تحل مكانها      المستملكة عند عدم اإلع   
على اإلستنتاج الذي توصل إليه أثناء صياغة مسودة العرض وهو أن إطفاء الشهرة بطريقة القسط               

وأشـار المجلـس إلـى أن دالئـل         . الثابت خالل فترة عشوائية لم ينجح في توفير معلومات مفيدة         

  . تدعم وجهة النظر هذهالمالحظات والبحوث 
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، الحظ المجلس أنه وبـالرغم      )ب(د  ١٣١عند دراسة تعليقات المجاوبين الملخصة في الفقر أساس           . و١٣١إستنتاج

من االرتباط المباشر بين األعمال اإلنتاجية للشهرة واألصول الثابتة الملموسة والفترة التي يتوقـع              

، فان الفائدة المادية المتوقعة للمنشأة من األصل الثابـت  خاللها أن يولدا صافي تدفقات نقدية للمنشأة    

وبمعنى آخر، وعلى عكس الشهرة، فان العمـر        . الملموس تضع حدا أعلى للعمر اإلنتاجي لألصل      

  . اإلنتاجي لألصل الثابت الملموس ال يمكن أبدا أن يتجاوز الفائدة المادية المتوقعة من األصل
  
 وهي أنـه وفـي      ٣اً وجهة النظر التي توصل إليها أثناء صياغة مسودة العرض           أكد المجلس مجدد  . ز١٣١ إستنتاج

حال تم وضع اختبار إنخفاض قيمة صارم وعملي، فسيتم توفير معلومات مفيدة أكثـر لمـستخدمي       
البيانات المالية للمنشأة بموجب طريقة ال يتم فيها إطفاء الشهرة، بل اختبار إنخفاض قيمتها سنوياً أو        

ررة إذا كانت األحداث أو التغيرات في الظروف تشير إلى إمكانيـة إنخفـاض قيمـة                بصورة متك 
وبعد دراسة تعليقات المجاوبين على مسودة عرض التعـديالت المقترحـة علـى معيـار               . الشهرة

 حول الشكل الذي يجب أن يأخذ اختبار إنخفاض القيمة، إستنتج المجلس أنـه              ٣٦المحاسبة الدولي   
  . خفاض قيمة صارم وعملي بما فيه الكفايةيمكن وضع اختبار إن

  

مناقشات المجلس حول الشكل الذي يجب أن يتخذه " ١٧٧ إستنتاج - ١٣٣ إستنتاج"تبين الفقرات  ١٣٢إستنتاج

  -: قيمة الشهرةإنخفاض إختبار

المتطلبات المتعلقة بتخصيص الشهرة لوحدات     " ١٥٩ إستنتاج -١٣٧ إستنتاج"تناقش الفقرات     )أ (
 . القيمة للشهرةإنخفاض إختبار عندهتم يي المستوى الذوتوليد النقد 

 إنخفاضخسائر  ب عترافالمتطلبات المتعلقة باإل  " ١٧٠ إستنتاج -١٦٠ إستنتاج"تناقش الفقرات     )ب (
 . القيمةإنخفاض إختبار، بما في ذلك تكرار هالشهرة وقياساقيمة 

 إنخفـاض  رإختبـا المتطلبات المتعلقة بتوقيت    " ١٧٧ إستنتاج -١٧١ إستنتاج"تناقش الفقرات     )ج (
 . لشهرةاقيمة 

 

 قيمة الشهرة وقياس المبلغ إنخفاض إختبار في مناقشاته، الهدف من أولىدرس المجلس، كخطوة  ١٣٣إستنتاج

والحظ المجلس أن المعايير األخيرة في . ختبار الذي يجب تبنيه في مثل هذا اإلستردادالقابل لإل

قيمة الشهرة، في حين تستند النسخة  إنخفاض ختبار إلأساسأمريكا الشمالية تستخدم القيمة العادلة ك

 منهج يتم بموجبه قياس المبلغ إلى ومعيار المملكة المتحدة ٣٦السابقة من معيار المحاسبة الدولي 

 .أعلى صافي سعر البيع، أيهما أو ستخدام قيمة اإلأنه على ستردادالقابل لإل
  

دفعة تسددها المنشأة المشترية  األعمال تمثل إندماج أن الشهرة المشتراة في أيضاًالحظ المجلس  ١٣٤إستنتاج
 بها عترافية مستقبلية من األصول التي ال يمكن تحديدها بشكل منفرد واإلإقتصادتوقعا لمنافع 
 مجموعات األصول األخرى أووال تولد الشهرة تدفقات نقدية مستقلة عن األصول . بشكل منفصل

 مبلغ متبقي، كونها الزيادة في أنها على  من ذلك، يتم قياسهاوبدالً. وبالتالي ال يمكن قياسها مباشرة
 األعمال عن حصة المنشأة المشترية في صافي القيمة العادلة لألصول القابلة للتحديد إندماجتكلفة 

وعالوة على ذلك، ال يمكن تحديد الشهرة . المحتملةللمنشأة المشتراة، وإلتزاماتها، وإلتزاماتها 
 األعمال ذلك بشكل منفصل، ألنهما إندماجلمولدة بعد  األعمال والشهرة اإندماجالمشتراة في 

 . *تساهمان بشكل مشترك في نفس التدفقات النقدية

                                                           
ي المرحلة الثانية من مشروعه حول إندماج األعمال، راجع المجلس تعريف قياس الشهرة في المعيار الدولي إلعداد التقارير    *

  ). ٢٠٠٨كما تم تعديله في عام  (٣من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ) أ(والملحق  ٣٢أنظر الفقرة . ٣المالية 
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 األعمال بشكل إندماج بعد داخلياً ولكونه من غير المحتمل قياس الشهرة المولدة أنه المجلس إستنتج ١٣٥إستنتاج

 المبلغ المسجل فإن،  قيمة الشهرة المشتراةإنخفاض إختبار ذلك القياس كعامل في إستخداممنفصل و

 إعتبرلذلك، . داخلياً القيمة من خالل تلك الشهرة المولدة إنخفاض محميا من دائماًللشهرة سيكون 

 قيمة الشهرة يمكن أن يكون في أفضل األحوال ضمان قابلية إنخفاض إختبارالمجلس أن الهدف من 

 يتم توليدها من قبل الشهرة المشتراة  المبلغ المسجل للشهرة من التدفقات النقدية المتوقع أنإسترداد

 .  األعمالإندماج بعد داخلياًوالشهرة المولدة 
  

 إختبار نقطة البداية في أي فإن مبلغ متبقي، أنها بسبب قياس الشهرة على أنهالحظ المجلس  ١٣٦إستنتاج

 الوحدة التي ترتبط بها أو للعملية سترداد قيمة للشهرة يجب أن يكون المبلغ القابل لإلإنخفاض

 إلى أنهوقرر المجلس . سترداد القياس المتبع لتحديد المبلغ القابل لإلأساسشهرة، بغض النظر عن ال

 فإنالقياس المالئمة في المحاسبة، ) أهداف( المتعلقة بهدف نطاقاًحين دراسة وحل المسألة األوسع 

 وبالرغم من أن لذلك،.  لتلك الوحدة سيكون مشكلةستردادتحديد القياس المالئم للمبلغ القابل لإل

 لتحديد المبلغ القابل ٣٦ القياس المتبع في معيار المحاسبة الدولي أساسالمجلس عبر عن قلقه حول 

 للوحدة سترداد عند قياس المبلغ القابل لإلساس ال يجب اإلبتعاد عن ذلك األأنه، فقد قرر ستردادلإل

هذا يمكن أن يضيف ميزة السماح والحظ المجلس أن . التي يشمل مبلغها المسجل الشهرة المشتراة

 ٣٦ القيمة في معيار المحاسبة الدولي إنخفاض إختبار قيمة الشهرة مع إنخفاض إختبار إندماجب

  . لألصول ووحدات توليد النقد األخرى التي تشتمل على الشهرة
   

  ) ٨٧-٨٠الفقرات ( تخصيص الشهرة لوحدات توليد النقد
 

 قيمة الشهرة كجزء إنخفاض إختبار أن يتم ٣٦محاسبة الدولي ت النسخة السابقة من معيار الإقتض ١٣٧إستنتاج

 تم بموجبه شامالً منهجاًت إستخدموقد .  قيمة وحدات توليد النقد التي ترتبط بهاإنخفاض إختبارمن 

 قيمة الشهرة من خالل تخصيص مبلغها المسجل لكل من وحدات توليد النقد إنخفاض إختبار فعلياً

 . معقول ومنسجمأساسنسبة من ذلك المبلغ المسجل لها على األصغر التي يمكن تخصيص 
  
  -:، ما يلي٣٦ مع النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي نسجامت مسودة العرض، باإلإقترح ١٣٨إستنتاج

 قيمة وحدات توليد النقد التـي       إنخفاض إختبار قيمة الشهرة كجزء من      إنخفاض إختباريجب    )أ (

 ؛ وترتبط بها

 للشهرة لكل من وحدات توليد النقد األصـغر والتـي يمكـن             يجب تخصيص المبلغ المسجل     )ب (

 .  معقول ومنسجمأساس المبلغ المسجل لها على ذلك من نسبةتخصيص 
 

 من المبلغ   نسبة إعتبار يجب   أنهوضح  ت ةيأضاف تاإرشادت مسودة العرض    إقترحوعلى كل حال،    

عقول ومنسجم فقط عنـدما      م أساس لوحدة توليد النقد على       يمكن تخصيصه  أنهالمسجل للشهرة على    

 األصول التي تـشتمل علـى       إستثمار علىأدنى مستوى تراقب فيه اإلدارة العائد       تلك الوحدة   تمثل  

 لتقريـر االمبني على صيغة     قطاع من   أكبر يمكن أن تكون   ال    تلك وحدة توليد النقد  إال أن   . الشهرة

  ". تقديم التقارير حول القطاعات"  ١٤ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاًللمنشأة المحددة الرئيسية 
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 لكون الشهرة المشتراة ال تولد تدفقات نقدية مستقلة عن أنه، الحظ المجلس قتراحأثناء وضع هذا اإل ١٣٩إستنتاج

 إختبار قيمتها فقط كجزء من إنخفاض إختبار يمكن فإنه مجموعات األصول األخرى، أواألصول 

 في حال عدم وجود أنه قلقاً أن المجلس كان غير.  قيمة وحدات توليد النقد التي ترتبط بهاإنخفاض

، قد يستنتج البعض " معقول ومنسجمأساسمخصصة على "ات حول المعنى الدقيق لعبارة إرشادأي 

 الخاصة بالمنشأة سابقاً األعمال من قيمة جميع وحدات توليد النقد الموجودة إندماج عندما يعزز أنه

 األعمال ذلك فقط على إندماجي شهرة مشتراة في  قيمة أإنخفاض إختبار يجب فإنهالمشترية، 

 من ذلك، يجب أن وبدالً.  المجلس أن الحال ال يجب أن يكون كذلكإستنتجو. مستوى المنشأة نفسها

 قيمة الشهرة ومستوى إعداد التقارير إنخفاض إختباريكون هناك رابط بين المستوى الذي يتم عنده 

لذلك، .  المنشأة عملياتها التي ترتبط بها الشهرة بشكل طبيعيالداخلية يعكس الطريقة التي تدير بها

 قيمة الشهرة بمستوى تتوفر فيه إنخفاض إختبارفقد كان من المهم بالنسبة للمجلس أن يتم 

 . ةالمعلومات حول عمليات المنشأة واألصول التي تدعمها ألغراض إعداد التقارير الداخلي
  

ى، الحظ المجلس أن مالحظات المجاوبين والمشاركين في وأثناء مناقشة هذا الموضوع مرة أخر ١٤٠إستنتاج

 أن نية المجلس المتعلقة بتخصيص الشهرة قد تم فهمها بشكل خاطئ إلىالزيارات الميدانية تشير 

 يجب تخصيص الشهرة على مستوى أدنى بكثير من المستوى أنه العديد إستنتج حد كبير، وإلى

 بعض المجاوبين والمشاركين في الزيارات الميدانية على سبيل المثال، كان. الذي قصده المجلس

 بتخصيص الشهرة على مثل هذا المستوى المتدني قد يجبر المنشآت على قتراحقلقين من أن اإل

ية ألداء أضاف أو لوحدات توليد النقد، وبالتالي وضع أنظمة إبالغ جديدة إعتباطياًتخصيص الشهرة 

 إختباروجوب أن يتوفر رابط بين المستوى الذي يتم عنده وأكد المجلس إن نيته كانت . ختباراإل

 قيمة الشهرة ومستوى إعداد التقارير الداخلية يعكس الطريقة التي تدير بها المنشأة إنخفاض

 مستوى أدنى منه، أو المنشآت التي ال تراقب الشهرة عند مستوى القطاع إستثناءلذلك، وب. عملياتها

 إلى قيمة الشهرة ال يجب أن تؤدي بالمنشآت إنخفاض إختباروى ات المرتبطة بمستقتراح اإلفإن

 وضع أنظمة إلىكما ال يجب أن تضطر المنشآت .  لوحدات توليد النقدإعتباطياًتخصيص الشهرة 

 .يةأضاف أوإبالغ جديدة 
  
  من سوء الفهم نتجكبيراً جزءاًالحظ المجلس من مناقشاته مع المشاركين في الزيارات الميدانية أن  ١٤١إستنتاج

 من مسودة العرض ٧٣ الوارد في الفقرة قتراحه مع اإلإرتباط، عند "وحدة توليد النقد"عن تعريف 
التي يمكن تخصيص نسبة من " وحدات توليد النقد األصغر" يتم تخصيص الشهرة لكل من بأن

 المشاركين في فإن ذلك، إلىة ضافباأل".  معقول ومنسجمأساسالمبلغ المسجل للشهرة لها على 
 من مسودة ٧٤ارات الميدانية والمجاوبين كانوا غير واضحين حول اإلشارة الواردة في الفقرة الزي

ات في األصول التي تشتمل ستثمارأدنى مستوى تراقب عنده اإلدارة العائد على اإل "إلىالعرض 
، مثل مجلس اإلدارة ("؟أي مستوى من اإلدارة " هو تردداً، حيث كان السؤال األكثر "على الشهرة

 ).  إدارة القطاعأو، ن كبير المسؤولين التنفيذييأو
  

  

 ما أن تم توضيح نيته حول هذا الموضوع للمشاركين في الزيارات الميدانية، أنهالحظ المجلس  ١٤٢إستنتاج
 قيمة الشهرة، إنخفاض إختبار يجب عنده أنه للمستوى الذي يعتقد المجلس دعماًأبدى جميعهم 

 .  قيمة الشهرة على مستوى المنشأةإنخفاض إختبار يجب أنه شركة واحدة تعتقد إستثناءب
  
 المالحظات المقدمة من عدد من المجاوبين والمشاركين في الزيارات الميدانية أيضاًوالحظ المجلس  ١٤٣إستنتاج

 قتراح اإلفإن مصفوفة، أساس تلك التي يتم إدارتها على وخصوصاً بالنسبة لبعض المؤسسات، أنه
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 من قطاع مبني على صيغة أكبري يتم تخصيص الشهرة لها  ال تكون وحدات توليد النقد التبأن
 للمنشأة يمكن أن ينتج عنه مخرجات غير منسجمة مع نية المجلس، أي يجب أن الرئيسية لتقريراال

 قيمة الشهرة ومستوى إعداد التقارير إنخفاض إختباريكون هناك رابط بين المستوى الذي يتم فيه 
 :ويوضح المثال التالي هذه النقطة.  بها المنشأة عملياتهاالداخلية يعكس الطريقة التي تدير

  

 جغرافي، حيث توفر أساس مصفوفة معينة على أساسيتم بشكل رئيسي تنظيم شركة تدار على 
ويتم شراء الشهرة كجزء من شراء مجموعة .  قطاعاتإلى في التقسيم ثانوياً أساساًمجموعات المنتج 

 مستمر ألغراض إعداد أساسرافية، ويتم بعد ذلك مراقبتها على المنتج الموجودة في عدة مناطق جغ
ومن المجدي أن يكون القطاع الثانوي، . القطاع الثانوي/ التقارير الداخلية كجزء من مجموعة المنتج

  . من القطاع الرئيسيأكبر، "أكبر" على تعريف كلمة إعتماداً
  

  -:لذلك، قرر المجلس ١٤٤إستنتاج

 تمثيلتم تخصيص الشهرة لها     ي مجموعة وحدات    أوحدة  من كل و  يجب أن يقتضي    المعيار  أن    )أ (
 . مراقبة الشهرة ألغراض اإلدارة الداخليةعندهأدنى مستوى ضمن المنشأة تتم 

لكـل  ،   بالشراء ندماجاإل الشهرة المشتراة، من تاريخ       وجوب تخصيص  يوضح في المعيار  أن    )ب (
دات توليد النقـد، التـي       مجموعات وح  أو،  بالمنشاة المشترية وحدات توليد النقد الخاصة     من  

اإللتزامـات األخـرى     أو كانت األصول    إذاما  ع النظر   غض، ب ندماجاإليتوقع أن تستفيد من     
 .  مجموعات الوحداتأو لتلك الوحدات معينة للمنشاة المشتراة

 مجموعات الوحدات التي يـتم تخـصيص        أو أن تكون وحدات توليد النقد       إقتراحأن يستبدل     )ج (

 الرئيسية للمنشأة، بمتطلب مفـاده أن       لتقريرلقطاع المبني على صيغة اال     من ا  أكبرالشهرة لها   

 إسـتنتج و.  الثانوية للمنـشأة   أو الرئيسية لتقرير من قطاع مبني على صيغة اال      أكبرال تكون   

 مـصفوفة   أساسالمجلس أن هذا التعديل ضروري لضمان أن تكون المنشآت التي تدار على             

يمة الشهرة عند مستوى إعداد التقـارير الداخليـة الـذي            ق إنخفاض إختبارمعينة قادرة على    

 . *يعكس الطريقة التي يديرون بها عملياتهم
  
ية التالية حول تخصيص الشهرة ضافأثار بعض المجاوبين على مسودة العرض المخاوف األ ١٤٥إستنتاج

  -: القيمةإنخفاض إختبارألغراض 

سينتج عنه  حيث   الئمغير م أمر   تخصيص الشهرة على األقل لمستوى القطاع هو         إن وجوب   )أ (
 .ةيأضاف أو ة جديدأنظمة إبالغ وضع إلى، وستحتاج المنشآت ةيإعتباط اتعادة تخصيص

هـو نفـس    لـشهرة   ا قيمـة    إنخفاض إختبار مستوى   يجب أن يكون  ،  تحقيق المقاربة ألسباب    )ب (

مجلس معايير المحاسـبة الماليـة      التابع ل  في بيان معايير المحاسبة المالية        المذكور المستوى

بيان معايير المحاسبة المالية    " (شهرة واألصول غير الملموسة األخرى    ال" ١٤٢  رقم مريكيةاأل

 ). وحدة اإلبالغ، مستوى أي) (١٤٢

يجب أن تُجمع وحدات توليد النقد التي تشكل األعمال ذات الـسمات المتـشابهة، كمـا هـو                    )ج (
ية إمكان، بالرغم من    ، وتعامل كوحدات منفردة   ١٤٢مطلوب في بيان معايير المحاسبة المالية       
  . مراقبتها بشكل مستقل ألغراض داخلية

  

                                                           
ال يتطلب ". القطاعات التشغيلية "٨ بالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ١٤ معيار المحاسبة الدولي إستبدال تم ٢٠٠٦في عام  *

  أ١٥٠راً الفقرة إستنتاج أنظ. اً عن معلومات القطاع األساسية و الثانوية إفصاح٨المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
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 الذي توصل إليه عند وضع مسودة ستنتاج، أكد المجلس مرة أخرى على اإل)أ(وفيما يتعلق بالبند  ١٤٦إستنتاج
 إستنتاج متطلب تخصيص الشهرة على األقل لمستوى القطاع هو أمر ضروري لتجنب بأنالعرض 

 سابقاً األعمال من قيمة جميع وحدات توليد النقد الموجودة ماجإند، عندما يعزز أنهالمنشآت خطًأ 
 األعمال فقط إندماج قيمة أي شهرة مشتراة في إنخفاض إختبارالخاصة بالمنشأة المشترية، يمكن 

 . على مستوى المنشأة نفسها
  

 إختبارم  يقتضي أن يت١٤٢، الحظ المجلس أن بيان معايير المحاسبة المالية )ب(وفيما يتعلق بالبند  ١٤٧إستنتاج
ووحدة اإلبالغ هي قطاع . "وحدة إبالغ" أنه قيمة الشهرة عند مستوى إبالغ يشار إليه على إنخفاض
اإلفصاحات حول قطاعات المنشأة " ١٣١كما تم تعريفه في بيان معايير المحاسبة المالية (تشغيلي 

).  عنصرأنهعلى يشار إليه ( مستوى أدنى من القطاع التشغيلي أو )*"والمعلومات ذات العالقة
 يتوفر بشأنه معلومات مالية عمالً كان العنصر يشكل إذاوعنصر القطاع التشغيلي هو وحدة إبالغ 

 يجب جمع أنهإال . منفصلة وتراجع إدارة قطاع بشكل منتظم النتائج التشغيلية لذلك العنصر
عناصر ذات سمات  كانت الإذاها وحدة إبالغ منفردة إعتبار للقطاع التشغيلي وأكثر أوعنصرين 
 كانت جميع عناصره متشابهة، إذا وحدة إبالغ أنهويعتبر القطاع التشغيلي على . ية متشابهةإقتصاد

 .  كان يشتمل فقط على عنصر منفردإذا أو لم يكن أي من عناصره بمثابة وحدة إبالغ، إذا أو
  

حدا على  ١٤٢ لماليةبيان معايير المحاسبة ا، يفرض ٣٦لذلك، وبخالف معيار المحاسبة الدولي  ١٤٨إستنتاج
 ). أي أدنى من القطاع التشغيلي بمستوى واحد ( القيمةإنخفاض ختبارمدى تقليل الشهرة إل

  
 إختبار حول مستوى ١٤٢  بيان معايير المحاسبة المالية القرار بعدم تحقيق المقاربة معإتخاذأثناء  ١٤٩إستنتاج

ت الميدانية ونقاشات الطاولة  النتائج التالية من الزياراإلى قيمة الشهرة، أشار المجلس إنخفاض
   -:المستديرة في أمريكا الشمالية

لمـسجلين فـي الواليـات المتحـدة أن         من ا صرح معظم المشاركين في الزيارات الميدانية         )أ (
 إختبـار ،  عمليـاً لشهرة سينتج عنـه،     ا قيمة   إنخفاض إختبارات المجلس حول مستوى     إقتراح

بيان معـايير المحاسـبة      ل وفقاًها  إختبارفيه  لشهرة في نفس المستوى الذي تم       ا قيمة   إنخفاض
 إنخفـاض  إختبارات المجلس سيتم    إقتراح بموجب   أنه العديد منهم صرح     إال أن . ١٤٢ المالية
. ١٤٢ بيان معـايير المحاسـبة الماليـة       بموجبمستوى أدنى من المستوى     عند  لشهرة  اقيمة  

 . أكثردارة معلومات مفيدة وفر للمستخدمين واإلي المجلس منهج، فهم يعتقدون أن ورغم ذلك

 ن فـي  مـشاركي ال في حالـة     أو(صرح العديد من المشاركين في مناقشات الطاولة المستديرة           )ب (
 مـستوى أدنـى مـن       عنداتهم في الشهرة    إستثماريديرون  بأنهم  ) عمالؤهموشركة التدقيق،   

يهم  ولـد  ١٤٢ بيان معـايير المحاسـبة الماليـة      في  المذكور   القيمة   إنخفاض إختبارمستوى  
وعبروا عن مستوى عالي من عدم الرضا لكـون         . اتستثماربشأن هذه اإل  معلومات متوافرة   

 الشهرة التي عرفـو   ا قيمة   إنخفاض ب عتراف يمنعهم من اإل   ١٤٢ بيان معايير المحاسبة المالية   
 وحـدات المـستوى     ما أن تم جمع   " تإختف"، لكنها   المتدنية هذه المستويات    عند موجودة   أنها

 .  القيمةإنخفاض خسائر كافية لمعادلة" اتإحتياط "تحتويحدات أخرى واألدنى مع 
 

                                                           
 القطاعات المبنية علـى     تحديد عن أساس    ١٣١بموجب بيان معايير المحاسبة المالية      " التشغيليةالقطاعات  " أساس تحديد    يختلف   *

 القطـاع   ١٣١يان معـايير المحاسـبة الماليـة        ف ب عروي .١٤ للمنشأة بموجب معيار المحاسبة الدولي        الرئيسية التقريرصيغة  
 إيرادات وتتحمل مصاريف، بما في       منها  األعمال التي يمكن أن تكسب     أنشطةيدخل في   ) أ(نه عنصر في المنشأ   أ على   التشغيلي

ـ  التـشغيلية تم مراجعة نتائجه    ت) ب( والمصاريف المرتبطة بالمعامالت مع العناصر األخرى في المنشأة،          اإليراداتذلك   شكل  ب
 تخصيصها للقطاع   ينبغي التي   المواردحول  وذلك إلتخاذ القرارات     في المنشأة    ات التشغيلية  القرار مسؤول اتخاذ منتظم من قبل    
 بالمعيار الدولي إلعداد التقـارير  ١٤ معيار المحاسبة الدولي إستبدالتم . مالية منفصلة  معلوماتتتوفر بشأنه ) ج(وتقييم أدائها،   

 .أ من أساس اإلستنتاج١٥٠ الفقرة أنظر .٢٠٠٦ في ٨المالية
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، الحظ المجلس أن جمع الوحدات التي تكّون "١٤٥ إستنتاج"في الفقرة ) ج (قتراحوفي دراسة اإل ١٥٠إستنتاج
 القيمة التي تعرف إنخفاضاء خسارة إختف إلىاألعمال ذات السمات المتشابهة يمكن أن يؤدي 

 ات كافيةإحتياطعلى  توليد النقد ألن الوحدات التي تم جمعها معها تشتمل اإلدارة بوجودها في وحدة
 كانت المعلومات حول خسائر إذاومن وجهة نظر المجلس، .  القيمةإنخفاضلمعادلة خسائر 

 قيمة الشهرة، بسبب الطريقة التي تدار بها المنشأة، متوافرة لإلدارة على مستوى معين، إنخفاض
  . لمستخدمي البيانات المالية للمنشأةأيضاًعلومات يجب أن تتوفر تلك الم

   
 ١٤ محل معيار المحاسبة الدولي ٨، حّل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ٢٠٠٦في العام  أ  ١٥٠إستنتاج

 -ين للقطاعاتإختبار، تم تحديد ١٤بموجب معيار المحاسبة الدولي .  تحديد القطاعاتأساسوغّير 
أما بموجب . المنتجات والخدمات ذات العالقة واآلخر يستند إلى المناطق الجغرافيةاألول يستند إلى 

 التقارير أساس يتم تحديد القطاعات التشغيلية على فإنه، ٨المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
جل  من قبل صانع القرار التشغيلي الرئيسي في المنشأة من أإنتظامالداخلية التي يتم مراجعتها ب

وكان الهدف من التغيير هو تحسين اإلفصاح عن . توزيع الموارد على القطاع وتقييم أدائه
 المتعلقة بتخصيص الشهرة ٣٦المعلومات القطاعية وليس تغيير متطلبات معيار المحاسبة الدولي 

سبة وتم تعديل الصياغة السابقة للمتطلب الوارد في معيار المحا.  القيمةإنخفاض إختبارفيما يخص 
ال ينبغي أن تكون " مجموعة وحدات يتم تخصيص الشهرة لها أو، ومفاده أن كل وحدة ٣٦الدولي 
 وفقاً الثانوية للمنشأة المحددة أو صيغة إعداد التقارير الرئيسية أساس من قطاع معين على أكبر

ال ينبغي "صبح  لت٨، من خالل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ١٤لمعيار المحاسبة الدولي 
وتدعم الحجج ". ٨ للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية وفقاً من قطاع تشغيلي محدد أكبرأن تكون 

 لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً القطاعات المحددة أساس المؤيدة للمتطلب األصلي على أعالهالمبينة 
طلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير  لمتوفقاً القطاعات المحددة أساس المتطلبات المنقحة على ١٤

   .٨المالية 
  

  )٨٥ و٨٤الفقرتان  ( للشهرةالمبدئيإتمام التخصيص 
  

 األعمال قبل نهاية إندماج لم يكن من الممكن إتمام التخصيص المبدئي للشهرة المشتراة في إذا ١٥١إستنتاج
ت، في حين يقتضى قترحإ مسودة العرض قد فإن األعمال، إندماجالفترة السنوية التي يتم فيها تنفيذ 

 التي تبدأ ولىالمعيار المنقح، وجوب إتمام التخصيص المبدئي للشهرة قبل نهاية الفترة السنوية األ
، في حين يقتضى ٣ت مسودة العرض إقترحوعلى العكس من ذلك، .  بالشراءندماجبعد تاريخ اإل

 ندماجن تحديد المحاسبة المبدئية إل كان من الممكإذا أنه، ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 األعمال، يجب على المنشأة إندماجاألعمال بشكل مؤقت فقط بحلول نهاية الفترة التي يتم فيها تنفيذ 

  :المشترية

 ؛ و القيم المؤقتة تلكإستخدام األعمال بإندماج محاسبة  )أ (
 شهراً  ١٢ خالل   بدئيةالم القيم المؤقتة نتيجة إتمام المحاسبة       تلك بأي تعديالت على     عترافاإل  )ب (

 . *بالشراء ندماجمن تاريخ اإل
  
 فترة إتمام التخصيص إختالفتساءل بعض المجاوبين على مسودة العرض عن سبب وجوب  ١٥٢إستنتاج

ومن وجهة نظر رأي المجلس .  األعمالندماجالمبدئي للشهرة عن  فترة إتمام المحاسبة المبدئية إل

إلتمام تخصيص الشهرة، ألن ذلك التخصيص ال  يجب السماح للمنشآت المشترية بفترة أطول أنه

   القيم أو ندماجوهذا ألن تكلفة اإل.  األعمالندماجيمكن أداءه عادة إال بعد إتمام المحاسبة المبدئية إل

                                                           
في المرحلة الثانية من مشروعه حول إندماج األعمال، وضح المجلس أن التعديالت على القيم المؤقتة يجب أن تتم فقط لـتعكس                       *

 معروفا، سيؤثر   المعلومات التي تم الحصول عليها المتعلقة بالحقائق والظروف الموجودة كما من تاريخ اإلستمالك، والذي إذا كان               
ويجب عمل هذه التعديالت ضمن فترة القياس، والتي يجب أن تتجاوز سنة واحدة             . على المبالغ المعترف بها كما في ذلك التاريخ       

   .من تاريخ اإلستمالك
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 أو إلتزاماتها أو بالشراء لألصول القابلة للتحديد للمنشأة المشتراة، ندماجالعادلة في تاريخ اإل

 األعمال، ال يمكن إتمامه بالشكل إندماجلتالي مبلغ الشهرة المشتراة في ، وباالمحتملةإلتزاماتها 

 للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية وفقاً األعمال ندماجالنهائي إال عند إتمام المحاسبة المبدئية إل

٣ .  
  

  )٨٦الفقرة (التصرف بنسبة من وحدة توليد النقد التي تتضمن الشهرة 
  

 عندما تتصرف المنشأة بعملية معينة ضمن وحدة توليد النقد التي تم أنه ت مسودة العرضإقترح ١٥٣إستنتاج
  -:تخصيص الشهرة لها، يجب على الشهرة المرتبطة بتلك العملية أن

 ؛ و التصرفمن الخسارة أوتكون مشمولة في المبلغ المسجل للعملية عند تحديد الربح   )أ (

 المستبقاة من وحـدة توليـد       والنسبةا   القيم النسبية للعملية المتصرف به     أساسيتم قياسها على      )ب (
 .النقد

  

يقتضي المعيار أن يتم قياس الشهرة .  تعديل واحدإجراء في المعيار مع قتراحتم تبني هذا اإل ١٥٤إستنتاج

 القيم النسبية للعملية المتصرف بها والنسبة المستبقاة أساسالمرتبطة بالعملية المتصرف بها على 

شأة أن تثبت وجود طريقة أخرى تعكس بشكل أفضل الشهرة من وحدة توليد النقد، ما لم تستطع المن

 .المرتبطة بالعملية المتصرف بها
  
 أنه القيمة يعني إنخفاض ختبار المجلس خالل وضع مسودة العرض أن المستوى المقترح إلإستنتج ١٥٥إستنتاج

 عند مستوى أدنى من وحدة توليد النقد التي تم أصل ربطها بمجموعة أوال يمكن تحديد الشهرة 
 عندما يتم التصرف بعملية أنه أيضاً إستنتجغير أن المجلس . إعتباطياًص الشهرة لها، إال تخصي

 أن بعض مبلغ الشهرة مرتبط بتلك فتراض من المالئم اإلفإنهمعينة ضمن وحدة توليد النقد تلك، 
لذلك يجب أن يطلب تخصيص الشهرة عندما يشكل الجزء الذي يتم التصرف به من وحدة . العملية

 . وليد النقد عملية معينةت
  
 ال يمكن في معظم الظروف تحديد أنه بالرغم أنه بعض المجاوبين على مسودة العرض إقترح ١٥٦إستنتاج

 مجموعة وحدات توليد أو عند مستوى أدنى من وحدة توليد النقد أصل ربطها بمجموعة أوالشهرة 

 يكون هناك بعض الحاالت  قدأنه القيمة، إال إنخفاض ختبارالنقد التي يتم تخصيص الشهرة لها إل

 يتم دمج المنشأة المشتراة مع واحدة أنهعلى سبيل المثال، لنفترض . التي ال يكون فيها الوضع كذلك

 الخاصة بالمنشأة المشترية التي لم تشتمل على أي شهرة في سابقاًمن وحدات توليد النقد الموجودة 

 األعمال، تقوم إندماج بعد تقريباًباشرة  أن المنشأة المشترية، مأيضاًلنفترض . مبلغها المسجل

 أنهووافق المجلس مع المجاوبين . بالتصرف بعملية معينة ينتج عنها خسائر ضمن وحدة توليد النقد

 لم يتم التصرف بأي جزء من المبلغ بأنه ستنتاجيمكن من المعقول في مثل هذه الظروف اإل

جزء من مبلغها المسجل من خالل تضمينه في  بأي عترافالمسجل للشهرة، وعليه ال يجب إلغاء اإل

  . الخسارة من التصرفأوتحديد الربح 
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  )٨٧الفقرة  (اإلبالغ تنظيم هيكل إعادة
  

 تنظيم هيكل اإلبالغ الخاص بها بطريقة تغير إعادة عندما تقوم المنشأة بأنهت مسودة العرض إقترح ١٥٧إستنتاج

 إلى تخصيص الشهرة إعادة يجب فإنهمن تكوين وحدات توليد النقد التي تم تخصيص الشهرة لها، 

 منهج ذو قيمة نسبية مشابه لذلك المنهج المستخدم عندما تتصرف المنشأة إستخدامالوحدات المتأثرة ب

 . بعملية معينة ضمن وحدة توليد النقد
  

 التنظيم الذي يغير من تكوين وحدة توليد النقد إعادة المجلس خالل وضع مسودة العرض أن إستنتج ١٥٨إستنتاج

 ظهور نفس مشكلة التخصيص التي تنشأ من التصرف إلى تخصيص الشهرة لها يؤدي التي تم

  . نفس منهجية التخصيص في كلتا الحالتينإستخداملذلك، يجب . بعملية معينة ضمن تلك الوحدة
   

ه حول تخصيص الشهرة عندما تتصرف إقتراح مع قرار المجلس بتعديل وإنسجاماًونتيجة لذلك،  ١٥٩إستنتاج

نة، يقتضي المعيار المنقح من المنشأة التي تعيد تنظيم هيكل اإلبالغ الخاص بها المنشأة بعملية معي

 -: من وحدات توليد النقد التي تم تخصيص الشهرة لهاأكثر أوبطريقة تغير من تكوين واحدة 

 ؛ و الوحدات المتأثرةإلى الشهرة تخصيص إعادة  )أ (

 ما المستخدم عند  لذلك المنهج ه   قيمة نسبية مشاب    منهج ذو  إستخدامب  التخصيص هذا  إعادةأداء    )ب (

ما لـم   ،  )مجموعة وحدات توليد النقد   (ضمن وحدة توليد النقد     معينة  ة بعملية   أصرف المنش تت

لوحدات با المرتبطة تعكس بشكل أفضل الشهرة      تثبت وجود طريقة أخرى   ة أن   أ المنش تستطع

 ). وحداتال عاتمجمو(المعاد تنظيمها 
  

  )١٠٤ و٩٩ -٨٨الفقرات  (هاقياس القيمة وإنخفاضخسائر ب عترافاإل
  

   مسودة العرض الواردة فياتقتراحاإلخلفية عن 
  
وتتضمن الخطوة .  قيمة الشهرةإنخفاض ختبار يتألف من خطوتين إلمنهجاًت مسودة العرض إقترحا ١٦٠إستنتاج

 لها تحديد الشهرة وفقاً المحتمل في قيمة الشهرة، يتم نخفاض آلية فحص لتحديد اإلإستخدام ولىاأل
 منخفضة القيمة بشكل محتمل فقط عندما يتجاوز المبلغ أنهاة لوحدة توليد النقد على المخصص

 قامت المنشأة بتحديد الشهرة المخصصة لوحدة توليد إذا. ستردادالمسجل للوحدة مبلغها القابل لإل
ت قيمة إنخفض إذا منخفضة القيمة بشكل محتمل، يمكن للمنشأة عندئذ أن تحدد ما أنهاالنقد على 

القيمة  "أنه، الذي يتم قياسه على ستردادلشهرة المخصصة للوحدة من خالل مقارنة مبلغها القابل لإلا
 قيمة متبقية، أنهاويمكن قياس القيمة الضمنية للشهرة على . للشهرة، مع مبلغها المسجل" الضمنية

  -:كونها زيادة في

 نخصيص الشهرة لها، ع الخاص بوحدة توليد النقد التي تم تستردادالمبلغ القابل لإل  )أ (

 التي تعترف   المحتملةاإللتزامات، واإللتزامات   و،  القابلة للتحديد صافي القيمة العادلة لألصول       )ب (
 إنخفـاض  إختبـار  األعمال في تاريخ     إندماج وحدة توليد النقد في      تإشتر أنهابها المنشاة لو    

 بـه   عترافلكن لم يتم اإل     األعمال إندماج في   شرائه تم   قابل للتحديد  أصل أي   إستثناءب(القيمة  
 ).  بالشراءندماجبشكل منفصل عن الشهرة في تاريخ اإل
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 سترداد على كيفية فصل المبلغ القابل لإلأوالًتركزت نقاشات المجلس خالل وضع مسودة العرض  ١٦١إستنتاج

 لم يمكن أنه نظراً للوحدة ككل، ستردادللشهرة المخصصة لوحدة توليد النقد عن المبلغ القابل لإل

 إستخدام يمكن أنه المجلس إستنتجو.  األعمال بشكل منفصلإندماج بعد داخلياًلشهرة المولدة قياس ا

 األعمال لصافي إندماجطريقة مشابهة للطريقة التي تستخدمها المنشأة المشترية لتخصيص تكلفة 

 لذلك، .مبدئياً بها عتراف الخاص بالشهرة بعد اإلسترداداألصول المشتراة لقياس المبلغ القابل لإل

 يجب طرح بعض مقاييس صافي أصول وحدة توليد النقد التي تم تخصيص أنهقرر المجلس 

 إستنتجو.  لتلك الوحدة لتحديد القيمة الضمنية الحالية للشهرةستردادالشهرة لها من المبلغ القابل لإل

ينتج )" ب(١٦٠ إستنتاج"المجلس أن قياس صافي األصول لوحدة توليد النقد المذكورة في الفقرة 

 بعد داخلياً لم يمكن قياس الشهرة المولدة أنه نظراًعنه أفضل تقدير للقيمة الضمنية الحالية للشهرة، 

 .  األعمال بشكل منفصلإندماج

  

 الخاص بالشهرة، قام المجلس ستردادبعد أن حدد المجلس المقياس األكثر مالئمة للمبلغ القابل لإل ١٦٢إستنتاج

.  قيمة الشهرةإنخفاض إختبارب فيها من المنشأة أداء بدراسة عدد المرات التي يجب أن يطل

 إستنتجاته حول البنود غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة، إستنتاج مع نسجاموباإل

 القيمة إنخفاضات إختبارالمجلس أن عدم إطفاء الشهرة يزيد من الموثوقية التي يجب أن تتوفر في 

 أنه لذلك، قرر المجلس وتبعاً. ستردادالمسجل للشهرة مبلغها القابل لإللضمان أن ال يتجاوز المبلغ 

 بديالً السنوي ليس ختبار أن اإلأيضاً إستنتجلكنه .  قيمة الشهرة بشكل سنويإنخفاض إختباريجب 

 إنخفاض إلىات السنوية التي تشير ختبار الظروف التي تتغير بين اإلأوعن وعي اإلدارة باألحداث 

 قيمة إنخفاض إختبار أن يطلب من المنشأة أيضاً يجب أنهلذلك، قرر المجلس . للشهرةقيمة محتمل 

 . قيمة محتملإنخفاضالشهرة متى كان هناك مؤشر على 
  

 ختبار القيمة، عبر عن بعض المخاوف من أن اإلإنخفاض إختباربعد أن حدد المجلس مدى تكرار  ١٦٣إستنتاج
القلق بشكل رئيسي بمتطلب تحديد القيمة العادلة  هذا إرتبطوقد . المقترح لن يكون متدني التكلفة

 به من قبل عتراف ضمن وحدة توليد النقد الذي يتم اإلمحتمل قابل للتحديد وإلتزام وإلتزام أصللكل 
 القيمة إنخفاض إختبار األعمال في تاريخ إندماجالمنشأة لو قامت بشراء وحدة توليد النقد في 

 ). لتقدير القيمة الضمنية للشهرة(
  

 القيمة للشهرة آلية فحص شبيهة إنخفاض إختبار في أولىلذلك، قرر المجلس أن يقترح كخطوة  ١٦٤إستنتاج

، ١٤٢وبموجب بيان معايير المحاسبة المالية . ١٤٢بتلك الموجودة في بيان معايير المحاسبة المالية 

 التي تم  من خالل مقارنة القيمة العادلة لوحدة اإلبالغأوالً قيمة الشهرة إنخفاض إختباريتم 

 تجاوزت إذا.  القيمة مع المبلغ المسجل لتلك الوحدةإنخفاض إختبارتخصيص الشهرة لها ألغراض 

وتحتاج .  الشهرة غير منخفضة القيمةإعتبار، يتم ستردادالقيمة العادلة للوحدة مبلغها القابل لإل

لك المنهج الموصوف في  منهج ينسجم مع ذإستخدامب(المنشأة لتقدير القيمة العادلة الضمنية للشهرة 

  . سترداد من مبلغها القابل لإلأقل كانت القيمة العادلة للوحدة إذافقط " ١٦٠ إستنتاج"الفقرة 
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  مناقشات المجلس 
  

 قيمة إنخفاض ختبار الذي يفيد بتبني منهج الخطوتين إلقتراحلم يوافق العديد من المجاوبين على اإل ١٦٥إستنتاج

 القيمة المقترح وطريقة إنخفاض إختبار الثانية من وعلى وجه الخصوص، أدت الخطوة. الشهرة

وقدم المجاوبون الحجج التالية ضد .  إبداء قلق كبيرإلى قيمة الشهرة إنخفاضقياس أي خسائر عن 

  -:المنهج المقترح

 فـي بيـان معـايير       الـوارد  منهج الخطوتين  بعض الجوانب فقط من       على عتماداإلمن خالل     )أ (
 أكثـر وبشكل  . ستخدام بين القيم العادلة وقيمة اإل     هو مزيج النتيجة   تكون،  ١٤٢المحاسبة المالية   

 الفرق بين القيمة العادلة للوحدة وصافي       أنهاعدم قياس القيمة الضمنية للشهرة على        فإن،  تحديدا
 الفرق أنهاعلى   من ذلك    بدالً قياسها   بل في الوحدة،    القابلة للتحديد القيمة العادلة لصافي األصول     

 منها  مطروحاًعادلة  القيمة   ال أو ستخداماإل قيمة   أي( الخاص بالوحدة    ستردادالقابل لإل بين المبلغ   
 فـي   القابلـة للتحديـد   وصافي القيمة العادلة لصافي األصول      ) أعلى، أيهما    البيع  حتى تكاليفال

وهـذا يطـرح    . ستردادالوحدة، ينتج عنه قياس للشهرة ال يكون قيمة عادلة وال مبلغا قابال لإل            
 الفرق بـين القيمـة      أنهالشهرة على   ا قيمة   إنخفاض قياس خسائر    صحة مفاهيم ت حول   تساؤال

 . الضمنية للشهرة والمبلغ المسجل

 القيمة عندما إنخفاض إختبار فيما يخص دراسة الشهرة بشكل منفصل    من غير المنسجم   أنهيبدو    )ب (
 نظراًة ككل،   درس كجزء من الوحد   ال تدرس األصول األخرى ضمن الوحدة بشكل منفصل بل تُ         

 بشكل   واردة أن الشهرة، على عكس العديد من األصول األخرى، ال تستطيع توليد تدفقات نقدية            
 إلـى  ٣٦ النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي        تإستندوقد  . مستقل عن األصول األخرى   

ل مجموعـة    كان من الممكن توليد سلسلة من التدفقات النقدية المستقلة فقط من خال            إذا أنهفكرة  
مـن  لمجموعـة   اتلـك   ل القيمة فقط    إنخفاضخسائر  دراسة    يجب فإنه،  معاًمن األصول تعمل    

 .األصول ككل  وال يجب دراسة األصول المنفردة في المجموعة بشكل منفصل

 للشهرة  التي ال تـستطيع توليـد التـدفقات           سترداد المبلغ القابل لإل   بوجوب قياس  ستنتاجاإلإن    )ج (
 القيمـة   إنخفـاض ل عن األصول األخرى  بشكل منفصل عن قياس خسائر           النقدية بشكل مستق  
 ا كيف يمكن للمجلس في المستقبل أن يستنتج بشكل معقول أن مثـل هـذ   فهميجعل من الصعب 

 وبعبـارة .  لألصـول األخـرى    مناسب غير   أيضاً و القيمة ه  إنخفاض قياس خسائر    المنهج في 
 بمنهج فعلياً أن يلزم نفسه     هلمقترح للشهرة، يمكن   ا منهج الخطوتين  تبنى المجلس  إذا فإنه،  ىخرأ
 إتخـاذ ويجب  .  قيمة جميع األصول األخرى    إنخفاضقياس  في  " القيمة العادلة /  المفرد األصل"

 ختبـار  لهدف القياس المالئـم إل     شاملة دراسة   إعادةن هذا الموضوع فقط كجزء من       أالقرار بش 
 . القيمة بشكل عامإنخفاض

 حساب القيمـة الـضمنية      إستخدام القيمة ب  إنخفاض ختبارشكل منفصل إل   تم دراسة الشهرة ب    إذا  )د (
عندما يتم دراسة األصول األخرى ضمن الوحدة فقط كجزء من الوحدة ككل، سيكون هناك عدم               

 إنخفـاض حيث ستحمي الشهرة غير المعترف بها القيمة المسجلة لألصول األخرى من            : تكافؤ
رف بها لألصول األخرى المبلغ المسجل للـشهرة مـن          القيمة، لكن لن تحمي القيمة غير المعت      

 ألن القيمة غير المعترف بهـا لتلـك األصـول           نظراًويبدو هذا غير معقول     .  القيمة إنخفاض
 ذلك، سيكون المبلغ المـسجل      إلىة  ضافباأل.  بها عترافاألخرى لن يكون من الممكن حينئذ اإل      

 قيمة الـشهرة    إنخفاضتتجاوز فيه خسائر     في أي وقت     سترداد من مبلغها القابل لإل    أقلللوحدة  
 .القيمة غير المعترف بها لألصول األخرى في الوحدة
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 ذلك، أثار المجاوبون والمشاركون في الزيارات الميدانية والمشاركون في نقاشات إلىة ضافباأل ١٦٦إستنتاج

طوتين الطاولة المستديرة في أمريكا الشمالية المخاوف التالية حول جدوى وتكاليف تطبيق منهج الخ

  -:المقترح

 إختبـار  الثانيـة مـن      الخطـوة  تقوم بشكل منتظم بأداء      بأنلعديد من الشركات    ايمكن أن يلزم      )أ (

إلتـزام،  و،  قابـل للتحديـد    أصلتحديد القيم العادلة لكل      إلى بالتالي   وستحتاج القيمة،   إنخفاض

 أنهـا نشأة لو   التي تعترف بها الم    ت قيمتها إنخفض التي   )الوحدات ( ضمن الوحدة  محتملوإلتزام  

بالرغم من أن   . القيمة إنخفاض إختبار األعمال في تاريخ     إندماج في   )الوحدات( الوحدة   تإشتر

 علـى   ،ألنه(تحديد هذه القيم العادلة، بالنسبة لبعض الشركات، لن يفرض تحديات عملية هامة             

 تاج معظمهـم  ، سيح )المعلومات عن القيمة العادلة ألصولهم الهامة     تتوفر بسهولة   سبيل المثال،   

 جميـع أصـول     أو وبتكلفة عالية، لـبعض      جداً مقّيمين مستقلين، على نطاق واسع       إشراك إلى

 عند تحديد وقياس القيم العادلة لألصول غير الملموسة المولدة          خصوصاً الحال   و ه وهذا. الوحدة

 .  غير المعترف بهاداخلياً

 ضمن  محتملإلتزام، وإلتزام   و،  تحديدقابل لل  أصلمن المرجح أن يكون تحديد القيم العادلة لكل           )ب (

 قطاعـات متعـددة   ألصحاب المصانع في غير عملي بالنسبة امراًت قيمتها   إنخفضالوحدة التي   

على سـبيل المثـال،     .  من وحدة توليد نقد    أكثرالتي تخدم   و  اإلنتاج متعددة  مرافق يديرون الذين

 أوروبا،  مثالً( جغرافي   أساسهو  تقسيم القطاعات   في   عند المنشاة    الرئيسي ساسنفترض أن األ  ل

فـي   الثـانوي    هاأساسوأن  )  وإفريقيا ،وقيانوسياوأآسيا،  وأمريكا الجنوبية،   وأمريكا الشمالية،   و

األدوية التـي تبـاع بـدون       وعمليات التلقيح،   (تقسيم القطاعات مبني على مجموعات اإلنتاج       

 -:أيضاً *نفترضلو). ة بالحميةالمواد الخاص/ األدوية التي تباع بوصفة والفيتاميناتووصفة، 

أدنى مستوى ضمن المنشاة يتم فيه مراقبة الشهرة ألغراض اإلدارة الداخلية هو أدنى أن  )١(
 األعمال المتعلقة بتصنيع الفيتامينات في أمريكا مثالً (الرئيسيبمستوى واحد من القطاع 

 ؛ قيمة الشهرة على هذا المستوىإنخفاض إختبار، ولذلك يتم )الشمالية

تقوم مرافق التوزيع والمصانع في كل منطقة جغرافية بتصنيع وتوزيع جميع مجموعات             )٢(
 ؛ واإلنتاج

  على الشهرة، تـم تخـصيص      تشتملوحدة توليد نقد    لكل  جل تحديد المبلغ المسجل     أمن   )٣(
 .المبلغ المسجل لكل مصنع ومرفق توزيع بين كل مجموعة إنتاج تقوم بخدمتها

  
 مبلغهـا  من   أقل لوحدة فيتامينات أمريكا الشمالية      ستردادمبلغ القابل لإل   كان ال  إذاعلى سبيل المثال،    

تلك الوحدة قد يتطلب القيام بعمليـة تقيـيم لجميـع           في   الضمنية للشهرة    ة قياس القيم  فإنالمسجل،  
 أصـل  من القيمة العادلة لكل      نسبة يصبح من الممكن تخصيص      بحيثاألصول في أمريكا الشمالية     

مستحيل من ال ومن المرجح أن تكون هذه التقييمات عالية التكلفة و        . مريكا الشمالية لوحدة فيتامينات أ  
 المشاركين في الزيارات الميدانية من ستة       تقديراتتراوحت  ( ضمن فترة زمنية معقولة      فعلياً هاإتمام
 بالنسبة لتلك المنـشآت التـي       أكبر ستكون   الجدوى العملية  إنعدامإن درجة   ).  إثني عشر شهرا   إلى
  . على مستوى القطاعتختبرهاراقب الشهرة وبالتالي ت

   

                                                           
وال يتطلب ". غيليةالقطاعات التش "٨ بالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ١٤، اُستبدل معيار المحاسبة الدولي ٢٠٠٦ في عام  *

 ". أ١٥٠ستنتاج إ" الفقرة راًأنظ.  اإلفصاح عن المعلومات القطاعية الرئيسية والثانوية٨المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
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  -: ما يليأعالهالحظ المجلس أثناء دراسة المالحظات  ١٦٧إستنتاج

المسجلين في الواليات المتحدة والمشاركين فـي       من  ن جميع المشاركين في الزيارات الميدانية       أ  )أ (
 إختبـار  الثانية من    الخطوةبوا للقيام   إضطرنقاشات الطاولة المستديرة في أمريكا الشمالية الذين        

 كانوا ملزمين بإشراك مقّيمـين      ١٤٢بيان معايير المحاسبة المالية     المذكور في    القيمة   إنخفاض
 . مستقلين وبتكلفة عالية

 الخطوتين فـي  منهج إلى يستند أنه القيمة المقترح في مسودة العرض، رغم     إنخفاضإن نموذج     )ب (
 ومن  ١٤٢ بيان معايير المحاسبة المالية      تبارإخ، يختلف عن    ١٤٢بيان معايير المحاسبة المالية     

 -:غير المرجح أن ينتج عن مقاربة لألسباب التالية

 لمعيـار  وفقـاً  اتم تخصيص الشهرة لهي الخاص بالوحدة التي ستردادالمبلغ القابل لإل  أن   )١(
تكـاليف  ال منها   مطروحاً العادلة   ةالقيم أو الوحدة   إستخدام قيمة   هو ٣٦المحاسبة الدولي   

وصرح العديد من المشاركين في الزيارات      .  القيمة العادلة  ، وليس أعلى أيهما   لبيع،احتى  
 الـذي   سـترداد  المسجلين في الواليات المتحدة أن مقياس المبلغ القابـل لإل           من الميدانية

 يختلف عن مقياس القيمـة العادلـة الـذي          ٣٦ لمعيار المحاسبة الدولي     وفقاًيستخدمونه  
 . ١٤٢ بيان معايير المحاسبة المالية وجبه بمإستخدامينبغي عليهم 

 لبيان معايير المحاسبة المالية    وفقاًالشهرة   قيمة   إنخفاض إختبارالمستوى الذي يتم فيه     إن   )٢(
 معيـار المحاسـبة   بموجبها إختبار فيه يتم من المستوى الذي  أعلى سيكون عادة    ١٤٢

 المـسجلين فـي      مـن  وصرح العديد من المشاركين في الزيارات الميدانية      . ٣٦الدولي  
 ٣٦معيار المحاسبة الـدولي      ل وفقاً قيمة الشهرة    إنخفاض إختبار يتم   أنهالواليات المتحدة   

ـ  ألحـد    ١٤٢بموجب بيان معايير المحاسبة الماليـة       هو   مما   أقلعلى مستوى     سببينال
 تقليـل  مـدى  علـى  ١٤٢ بيان معايير المحاسبة المالية      يفرضهالحد الذي   ) ١ (التاليين

) ٢ (أو،)التشغيلي بمستوى واحـد    من القطاع    أي أدنى ( القيمة   إنخفاض ختبارالشهرة إل 
 ذات العناصر   الذي يقتضي جمع   ١٤٢ في بيان معايير المحاسبة المالية        الوارد المتطلب

 علـى   جماع، وافق هؤالء المشاركون باإل    بالرغم من ذلك  . ية المشابهة قتصادالسمات اإل 
. أكثـر وفر للمستخدمين واإلدارة معلومات مفيدة      ي ٣٦ معيار المحاسبة الدولي     منهجأن  

 أن العديد من المشاركين في نقاشات الطاولة المستديرة في أمريكا           أيضاًوالحظ المجلس   
بـأنهم  )  شركات التـدقيق، عمالئهـم     في في حالة المشاركين     أو(الشمالية قد صرحوا    

فـي  غ كما هي محددة     وحدة اإلبال  مستوى أدنى من     عنداتهم في الشهرة    إستثماريديرون  
كما . اتستثماربشأن هذه اإل   ولديهم معلومات متوافرة     ١٤٢ بيان معايير المحاسبة المالية   

بيان معـايير    عن مستوى عالي من عدم الرضا لكون         عبر العديد من هؤالء المشاركين    
 أنهـا  الشهرة التي عرفـو   ا قيمة   إنخفاض ب عتراف يمنعهم من اإل   ١٤٢ المحاسبة المالية 

 وحـدات المـستوى     ما أن تم جمع   " تإختف"، لكنها   المتدنية هذه المستويات    عندة  موجود
 .  القيمةإنخفاض خسائر كافية لمعادلة" اتإحتياط "تحتويوحدات أخرى األدنى مع 

  
 اتخذ كنقطة بداية له نموذج أنه، ١٤٢، بخالف بيان معايير المحاسبة المالية أيضاًأشار المجلس  ١٦٨إستنتاج

 القيمة لجميع األصول إنخفاضات إختبار الذي يدمج ٣٦ر المحاسبة الدولي  القيمة في معياإنخفاض
، عموماً لمبادئ المحاسبة األمريكية المقبولة وخالفاً. ضمن وحدة توليد النقد، بما في ذلك الشهرة

 قيمة األصول المعمرة إنخفاض ختبارالتي تستخدم آلية فحص التدفق النقدي غير المخصوم إل
 الخاص سترداد أن يتم قياس المبلغ القابل لإل٣٦رة، يقتضي معيار المحاسبة الدولي  الشهإستثناءب

 كان إذا فإنهلذلك، .  قيمة محتملإنخفاض وحدة توليد النقد متى كان هناك مؤشر على أوباألصل 
تم تخصيص الشهرة لها مؤشر على " أكبر" قيمة وحدة إنخفاض إختبارهناك في الوقت الذي يتم فيه 
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، يجب على كبرمشمولة في تلك الوحدة األ" أصغر" وحدة توليد نقد أو قيمة محتمل لألصل ضإنخفا
 أنه المجلس إستنتج لذلك، وتبعاً. أوالً الوحدة األصغر أو األصل قيمة ذلك إنخفاض إختبارالمنشأة 

 إنخفاض أن ترتبط خسائر إحتمال أن نفترض ٣٦من المعقول في سياق معيار المحاسبة الدولي 
 بالشهرة في الوحدة، بعد تقييم جميع األصول والوحدات الصغيرة األخرى فيما كبرلقيمة للوحدة األا

 كانت المنشأة تتبع مبادئ إذا سيكون غير معقول فتراضومثل هذا اإل.  القيمةإنخفاضيخص 
  . عموماًالمحاسبة األمريكية المقبولة 

  
 أبدى أنهإال . ١٤٢ معايير المحاسبة الماليةدرس المجلس تحقيق المقاربة الكاملة مع منهج بيان  ١٦٩إستنتاج

 لن يوفر معلومات أفضل ١٤٢ منهج بيان معايير المحاسبة المالية، رغم دعمه للمقاربة، من أن قلقاً

وبالتالي إزالة العديد من  (أقل قيمة الشهرة عند مستوى إنخفاض إختبارمن المنهج الذي يتم بموجبه 

 قيمة إنخفاضلكن مع قياس مبلغ خسارة )  القيمةإنخفاضن التي تحمي الشهرة م" اتحتياطاإل"

  . ٣٦ لمنهج الخطوة الواحدة الوارد في النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي وفقاًالشهرة 
  
 المجلس أن تعقيد وتكاليف تطبيق منهج الخطوتين المقترح في مسودة العرض ستتجاوز إستنتج ١٧٠إستنتاج

 قيمة الشهرة إنخفاضلذلك، قرر المجلس الحفاظ على منهج قياس . المنافع المتأتية من ذلك المنهج
وعليه، يقتضي المعيار أن يتم . ٣٦المشمول في النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي 

التي تم تخصيص ) مجموعة وحدات( بأي زيادة في المبلغ المسجل لوحدة توليد النقد أوالً عترافاإل
من ثم يتم .  قيمة الشهرةإنخفاض خسارة من أنها على سترداد لإلالشهرة لها عن مبلغها القابل

 صفر من خالل تخصيصها إلى بأي زيادة متبقية بعد تخفيض المبلغ المسجل للشهرة عترافاإل
 . لألصول األخرى في الوحدة بشكل تناسبي مع مبالغها المسجلة

  

لتقارير المالية   للمعايير الدولية إلعداد ا    ٢٠٠٨التغيرات كنتيجة لمراجعة عام     
  ))ج(الملحق (
  

، تـم   )٢٠٠٨كما تم تعديله في عـام        (٣نتيجة للتغيرات في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية         . أ١٧٠إستنتاج
من المعيار واألمثلة التوضـيحية ذات العالقـة لـتعكس          ) ج(تعديل المتطلبات الواردة في الملحق      

بالقيمة العادلة وكجزء من صافي األصـول القابلـة         طريقتي قياس الحصص غير المسيطرة وهما       
  . لتوضيح متطلبات المعيار) ج( تعديل الملحق وتم أيضاً. للتحديد الخاصة بالمنشاة المشتراة

  

  )٩٩-٩٦الفقرات ( القيمة إنخفاضات إختبار تحديد وقت
دة العرض، ات الواردة في مسوقتراح مع اإلنسجام، وباإلختبارمن أجل تخفيض تكاليف تطبيق اإل ١٧١إستنتاج

التي تم ) مجموعة وحدات( القيمة السنوي لوحدة توليد النقد إنخفاض إختباريسمح المعيار بأداء 
 في نفس ختبارتخصيص الشهرة لها في أي وقت خالل الفترة السنوية، شريطة أن يتم أداء اإل

المختلفة ) مجموعات الوحدات( قيمة وحدات توليد النقد إنخفاض إختبارويمكن . الوقت من كل سنة
) مجموعة وحدات( كامل الشهرة المخصصة للوحدة أو تم شراء بعض إذالكن . في أوقات مختلفة

 قيمة تلك الوحدة إنخفاض إختبار يجب فإنه األعمال خالل الفترة السنوية الحالية، إندماجفي 
  . قبل نهاية الفترة السنوية الحالية) مجموعة وحدات(

  
للمنشأة المشتراة، ما " تدفع زيادة"آت المشترية في بعض األحيان أن  يمكن للمنشأنهالحظ المجلس  ١٧٢إستنتاج

 سترداد األعمال والشهرة الناتجة المبلغ القابل لإلندماج إلمبدئياً تجاوز المبلغ المعترف به إلىيؤدي 
 تتوفر لمستخدمي البيانات المالية للمنشأة معلومات صادقة أنه المجلس إستنتجو. ستثمارالخاص باإل

 القيمة تلك من قبل المنشأة إنخفاض بخسائر عتراف تم اإلإذا األعمال إندماجتالي مفيدة حول وبال
  .  األعمالإندماجالمشترية في الفترة السنوية التي حصل فيها 
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 القيمة تلك حتى إنخفاض بخسائر عترافية أن تقوم المنشآت بتأخير اإلإمكان من قلقاًأبدى المجلس  ١٧٣إستنتاج

 قيمة إنخفاض ختبار إل تضمن المعيار فقط متطلباًإذا األعمال إندماجقب الفترة السنوية التي تع

 سنوي في أي وقت أساسالتي تم تخصيص الشهرة لها على ) مجموعة وحدات(وحدات توليد النقد 

 تم إذا أنهي الذي يقتضي ضافلذلك، قرر المجلس أن يشمل في المعيار المتطلب األ. خالل الفترة

 األعمال خالل الفترة إندماجفي ) مجموعة وحدات(هرة المخصصة للوحدة  كامل الشأوشراء بعض 

  . قبل نهاية تلك الفترة) مجموعة وحدات( قيمة الوحدة إنخفاض إختبار يجب فإنهالسنوية الحالية، 
  

  )٩٧الفقرة ( القيمة إنخفاضات إختبار تسلسل
  

التي تشكل وحدة توليد ) وليد النقدوحدات ت( قيمة األصول إنخفاض إختبار تم إذا أنهيقتضي المعيار  ١٧٤إستنتاج

 قيمة الوحدة إنخفاض إختبارالتي تم تخصيص الشهرة لها في نفس وقت ) مجموعة الوحدات(النقد 

 قيمة تلك األصول األخرى إنخفاض إختبارالمشتملة على الشهرة، يجب ) مجموعة الوحدات(

 . المشتملة على الشهرة) مجموعة الوحدات(قبل الوحدة ) الوحدات(
  

 مجموعة وحدات تم تخصيص أو وحدات توليد النقد التي تشكل وحدة أوالحظ المجلس أن األصول  ١٧٥إستنتاج

 قيمة إنخفاض إختبار قيمتها في نفس وقت إنخفاض إختبار أن يتم إلىالشهرة لها يمكن أن تحتاج 

  قيمة محتملإنخفاض كان هناك مؤشر على إذا مجموعة الوحدات المشتملة على الشهرة أوالوحدة 

 مجموعة أو كانت الوحدة إذا من أجل تقييم ما أنه المجلس إستنتجو.  الوحدة األصغرأولألصل 

 تعديل المبلغ أوالًت قيمة الشهرة، يجب إنخفض إذاالوحدات تشتمل على الشهرة، وبالتالي ما 

 إنخفاض بخسائر عتراف مجموعة الوحدات التي تتضمن الشهرة من خالل اإلأوالمسجل للوحدة 

  .  مجموعة الوحداتأو الوحدات األصغر ضمن تلك الوحدة أومة المرتبطة باألصول القي
  

  )٩٩الفقرة  (ستردادترحيل حساب المبلغ القابل لإل
  

 قيمة البنود غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة، يسمح إنخفاض إختبار مع نسجامباإل ١٧٦إستنتاج

مجموعة ( الخاص بوحدة توليد النقد ستردادابل لإلالمعيار بترحيل أحدث حساب تفصيلي للمبلغ الق
 القيمة إنخفاض إختباره في إستخدامالتي تم تخصيص الشهرة لها من فترة سابقة ليتم ) الوحدات

  . ٩٩للفترة الحالية، شريطة تلبية جميع المعايير الواردة في الفقرة 
  

ي بشكل رئيسي على وجهة  ينطوسنوياً قيمة الشهرة إنخفاض إختبارإن قرار المجلس بوجوب  ١٧٧إستنتاج

 أن المبلغ القابل إستنتاج يجب على العديد من المنشآت أن تكون قادرة على أنهالنظر التي مفادها 
 من مبلغها أكبرالتي تم تخصيص الشهرة لها هو ) مجموعة الوحدات( لوحدة توليد النقد ستردادلإل

غير أن المجلس استخلص، ومرة . تردادس حساب المبلغ القابل لإلإعادة بفعلياًالمسجل دون القيام 

اته حول البنود غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة، أن إستنتاج مع نسجامأخرى باإل

 المبلغ المسجل للوحدة سترداد تجاوز آخر تحديد للمبلغ القابل لإلإذاالحال قد يكون كذلك فقط 

ية إحتمال إلىء منذ ذلك التحديد األخير يشير بهامش كبير، ولم يحدث أي شي) مجموعة الوحدات(

 المجلس أن السماح، في مثل هذه الظروف، بترحيل حساب إستنتجو.  القيمةإنخفاضحدوث خسائر 
من فترة سابقة ليتم ) مجموعة الوحدات( الخاص بوحدة توليد النقد ستردادتفصيلي للمبلغ القابل لإل

 إختبار الحالية سيقلل بشكل كبير من تكاليف تطبيق  القيمة للفترةإنخفاض إختباره في إستخدام

  .  القيمة، دون المساس بنزاهتهإنخفاض
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   القيمة بين أصول وحدة توليد النقدإنخفاضتخصيص خسارة 
  )١٠٧-١٠٤الفقرات (
  

 القيمة لوحدة توليد النقد إنخفاض متطلبات تخصيص خسارة ٣٦يتضمن معيار المحاسبة الدولي  ١٧٨إستنتاج
 ٥٥ت مسودة العرض إقترحوقد . ٥٥ات الواردة في مسودة العرض قتراحالتي تختلف عن اإل

  -: القيمةإنخفاض يجب تخصيص خسائر أنهبشكل خاص 

  ؛ للشهرة:أوالً  )أ (

  ؛ألصول غير الملموسة التي ال يوجد لها سوق نشطل: ثانيا  )ب (

  ؛ و المسجلةمبلغها من أقل لها *ألصول التي يكون صافي سعر البيعل: ثالثا  )ج (

 فـي   أصل تناسبي بناءاً على المبلغ المسجل لكل        أساس األخرى للوحدة على     ألصول ل ثممن    )د (
  . الوحدة
  

  -:قتراحية وراء وضع هذا اإلساسوفيما يلي األسباب األ ١٧٩إستنتاج

ألولوية، لألصول ذات القيم    ا حسب القيمة لوحدة توليد النقد،      إنخفاضيجب تخصيص خسائر      )أ (
سة التي ال يوجد لها سـوق نـشط         لشهرة واألصول غير الملمو   ا تإعتبرو. غير الموضوعية 

ألصول غير الملموسة التي ال يوجد لها سـوق         ا تإعتبرفي حين   .  الفئة ضمن تلك على أنهما   
كانت لجنة معايير المحاسبة الدولية تفكر في األسماء التجاريـة    (لشهرة  ل مماثلة أنهانشط على   

  .)الخ...وعناوين النشر
  

 لتخصيص  معقوالً أساساً هذا   إعتبرلغه المسجل،    من مب  أقل كان صافي سعر البيع لألصل       إذا  )ب (
 . من األصول األخرىبدالً األصل القيمة لذلك إنخفاضجزء من خسائر 

  

  -: وفق األسس التاليةقتراح على اإل٥٥ العديد من المعلقين على مسودة العرض إعترض ١٨٠إستنتاج

، التراخيص  مثالً(ال تتشابه جميع األصول غير الملموسة التي ليس لها سوق نشط مع الشهرة                )أ (
للقدير الذاتي   دائماً تخضعولم يوافقوا على أن قيمة األصول غير الملموسة         ). وحقوق االمتياز 

 ). ، المصانع والمعدات المتخصصةمثالً( األصول الملموسة  قيمة منأكثر

خاص بكل   منهج إلى وليس   ات شامل ألصول الوحد   منهج إلىيشير مفهوم وحدات توليد النقد        )ب (
 .  على حدةأصل

 
 ٥٥مسودة العرض  إقتراح المالحظات، قررت لجنة معايير المحاسبة الدولية سحب لهذهة إستجابو

التي يكون صافي سعر واألصول ألصول غير الملموسة لقيمة ال إنخفاضتخصيص خسائر المتعلق ب
  . المسجلةمبالغها من أقلالبيع لها 

  
   

 قيمة إنخفاض يجب تخصيص خسارة أنه مفاده اًإقتراحورفضت لجنة معايير المحاسبة الدولية  ١٨١إستنتاج
وتعتقد لجنة معايير المحاسبة الدولية . ت قيمته بشكل واضحإنخفض أصل ألي أوالًوحدة توليد النقد 

ت قيمته بشكل واضح من الممكن تحديده لألصل إنخفض ألصل سترداد كان المبلغ القابل لإلإذا أنه
وإذا لم .  لوحدة توليد النقد الخاصة باألصلستردادالمفرد، ليس هناك حاجة لتقدير المبلغ القابل لإل

 األصل قيمة إنخفاض لألصل المفرد، ال يمكن القول بسترداديكن من الممكن تحديد المبلغ القابل لإل
   . قيمة وحدة توليد النقد ترتبط بجميع أصول تلك الوحدةإنخفاضبشكل واضح ألن خسارة 

                                                           
لتي أصدرها  ، ا "األصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم للبيع والعمليات المتوقفة          "  ٥ في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية         *

 ٣٦فـي معيـار المحاسـبة الـدولي         " صافي سعر البيع  " مصطلح   إستبدالتم  ،  ٢٠٠٤مجلس معايير المحاسبة الدولية في عام       
 ".  البيع حتىتكاليفالالقيمة العادلة مطروحا منها "بمصطلح 
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  )١٢٣-١١٠الفقرات (الشهرة  اءإستثن القيمة لألصول بإنخفاضعكس خسائر 
  

 الشهرة إستثناء القيمة لألصل بإنخفاض وجوب عكس خسارة ٣٦يقتضي معيار المحاسبة الدولي  ١٨٢إستنتاج
 الخاص باألصل منذ سترداد المستخدمة لتحديد المبلغ القابل لإلتقديرات كان هناك تغير في الإذافقط 
 .  القيمةنخفاض بآخر خسارة إلعترافاإل

  

  -: القيمةإنخفاضكس خسائر وناقش معارضو ع ١٨٣إستنتاج

وعنـد  . نظام محاسبة التكلفة التاريخيـة    ل هي مخالفة  القيمة   إنخفاضخسائر  ل أن القيود العكسية    )أ (

 لذلك،  وتبعاً .جديد لألصل التكلفة  ال أساس سترداد المبلغ المسجل، يصبح المبلغ القابل لإل      تخفيض

 المبلغ  فإن وبالفعل. زيادة قيمته  ب األصل تقييم   إعادة القيمة عن    إنخفاض رة عكس خسا  ال يختلف 

. األصـل  تقييم   عادة القياس المستخدم إل   ساس أل مشابه، في العديد من الحاالت،      ستردادالقابل لإل 

 بها مباشرة في حقـوق      عتراف اإل أو القيمة   إنخفاضخسائر  ل القيود العكسية ، يجب إما منع     لذلك

 .  تقييمإعادة أنهاالملكية على 

وال يجـب أن    . األرباح المبلغ عنها   تباين في    إلى القيمة   إنخفاضخسائر  ل القيود العكسية ؤدي  ت  )ب (

 .رعم الماألصل في قياس غير المتحققة الدورية بالتغيرات األجلتتأثر قياسات الدخل قصيرة 

 القيمة لن تكون مفيدة لمستخدمي البيانات المالية بمـا          إنخفاضخسائر  ل القيود العكسية نتيجة  إن    )ج (

 مبلـغ ال يزيـد مـن المبلـغ          يقتصر على  ٣٦موجب معيار المحاسبة الدولي     أن مبلغ العكس ب   

 المبلـغ   أوتم عكسه   يوال يحتوي المبلغ الذي      . تكلفته التاريخية المستهلكة   فوقالمسجل لألصل   

 . تم تنقيحه على أي معلوماتيي ذالمسجل ال

ـ  عترافاإل  القيمة إنخفاضخسائر  ل القيود العكسية  سينتج عن وفي العديد من الحاالت،       )د ( ضمني ال

 .داخلياًبالشهرة المولدة 

المجال للتالعب وتسهيل زيـادة الـدخل أثنـاء          تتيح    القيمة إنخفاض خسائرل إن القيود العكسية  )  هـ(

 .الممارسة

 .  مكلفهو أمر القيمة إنخفاض خسائر  كان من الضروري عكسإذافيما المتابعة للتأكد   ) و(
 

  -: القيمةإنخفاض الدولية وراء طلب القيود العكسية لخسائر فيما يلي أسباب لجنة معايير المحاسبة ١٨٤إستنتاج

يتوقع ية المستقبلية التي لم     قتصاد اإل المنافعن  التي مفادها أ   مع اإلطار ووجهة النظر      تنسجم أنها  )أ (

 . هو مناسب تقييمها كما إعادة قد تم األصل أن تتدفق من سابقاً

ينسجم مع نظـام محاسـبة التكلفـة        هو  و تقييم   إعادة القيمة ال يعتبر     إنخفاضن عكس خسائر    إ  )ب (

تجاوز المبلغ المسجل لألصل تكلفته األصلية      ي أن   إلىالتاريخية طالما أن عملية العكس ال تؤدي        

 لـذلك،   ووفقـاً .  القيمة إنخفاض بخسائر   عتراف، لو لم يتم اإل    ستهالكاإل/ منها اإلطفاء  مطروحاً

ـ         القيمة في بيان الد    إنخفاض بعكس خسائر    عترافيجب اإل   نخل ومحاسبة أي مبلـغ يزيـد ع

 .  تقييمإعادة أنهالتكلفة التاريخية المستهلكة على 

وأي تغير في قياس خسائر     . تقديرات القيمة وقياسها بناءاً على ال     إنخفاض بخسائر   عترافيتم اإل   )ج (
الـسياسات   "٨يقتضي معيار المحاسبة الدولي     و.  القيمة يكون مشابها للتغير في التقدير      إنخفاض



  ٣٦معيار المحاسبة الدولي 
 أساس اإلستنتاجات

    لجنة معايير المحاسبة الدولية          ة  مؤسس   حق التأليف ل     ©      ١٧٧٠

تقـدير  ال أن يتم شـمل التغيـر فـي          "*ت المحاسبية واألخطاء  تقديراًبية، التغيرات في ال   المحاس

 التغيير على الفتـرة     أثر إذافترة التغيير،   ) أ( الربح في    أوفي تحديد صافي الخسارة     ي  المحاسب

 .  التغيير في كليهماأثر إذا ،فترة التغير والفترات المستقبلية) ب(فقط، 

 المنـافع  ةيإمكانول ح فائدة أكثر القيمة للمستخدمين مؤشر     إنخفاضخسائر  ل القيود العكسية وفر  ت  )د (

 .  مجموعة األصولأوالمستقبلية لألصل 

 في الفتـرة الحاليـة والفتـرات المـستقبلية ألن        صدقاً أكثر نتائج العمليات بشكل     سيتم عرض )  هـ(

إن منـع   . م تعد ذات صلة    القيمة السابقة التي ل    إنخفاض اإلطفاء لن يعكسا خسائر      أو ستهالكاإل

تالعب مثل تسجيل خسارة كبيـرة      عمليات   إلى القيمة قد يؤدي     إنخفاضخسائر  ل القيود العكسية 

 .ة الالحقوات في السنأعلى وأرباح أقلإطفاء  /إستهالكفي سنة ما ينتج عنها تكلفة 
  
لية حول القيود ات لجنة معاير المحاسبة الدوإقتراح ٥٥مسودة العرض أيدت غالبية المعلقين على  ١٨٥إستنتاج

 . القيمةإنخفاضالعكسية لخسائر 
  

 القيمة فقط بسبب إنخفاض تعترف بعكس خسائر بأن للمنشأة ٣٦ال يسمح معيار المحاسبة الدولي  ١٨٦إستنتاج
ذلك، ل وخالفاً. وأيدت لجنة معايير المحاسبة الدولية هذا المتطلب ألسباب عملية فقط. تعويم الخصم

، يتم ستخدام على قيمة اإلمبنياً سترداديمة وكان المبلغ القابل لإل القإنخفاض بخسائر عتراف تم اإلإذا
في يعود سبب هذا، و.  القيمة في كل سنة الحقة لتعويم الخصمإنخفاض بعكس خسائر عترافاإل

وتعتقد لجنة . ستخدام عن نمط قيمة اإلمختلفاً األصل إستهالك نمط إختالف إلىمعظم الحاالت، 
 المستخدمة لتقدير المبلغ القابل اتفتراض عندما ال يكون هناك تغير في اإلمعايير المحاسبة الدولية،

 بخسائر عتراف كل سنة بعد اإل بتعويم الخصم فيعتراف من اإلأن المنافع المتأتية، ستردادلإل
 ألن العكسيةبأحد القيود  عتراف تم اإلإذا لكن.  ال تبرر التكاليف المتكبدة القيمةإنخفاض

  .  المعترف بهالقيد العكسمبلغ في  تعويم الخصم أثر يتم تضمينغيرت،  قد تاتفتراضاإل
  

  )١٢٤الفقرة  (لشهرةا قيمة إنخفاضعكس خسائر 
  

 بالقيود العكسية لخسائر عتراف الوارد في مسودة العرض، يمنع المعيار اإلقتراح مع اإلنسجامباإل ١٨٧إستنتاج

 أن يتم عكس ٣٦حاسبة الدولي ت النسخة السابقة من معيار المإقتضوقد .  قيمة الشهرةإنخفاض

 بها في فترة سابقة عندما تكون قد حصلت بسبب عتراف قيمة الشهرة التي تم اإلإنخفاضخسائر 

ية لم يكن يتوقع حدوثه، وعندما تقع أحداث خارجية الحقة إستثنائحدث خارجي محدد ذو طبيعة 

 .  ذلك الحدثأثرتعكس 
  

 قيمة إنخفاض يجب منع القيود العكسية لخسائر أنه وافق معظم المجاوبين على مسودة العرض على ١٨٨إستنتاج

 قيمة الشهرة إنخفاض يجب معاملة القيود العكسية لخسائر أنهوناقش أولئك الذين لم يوافقوا . الشهرة

 قيمة األصول األخرى، لكنها تقتصر إنخفاضبنفس الطريقة التي تُعامل بها القيود العكسية لخسائر 

 القيمة بسبب أحداث محددة خارجة عن سيطرة إنخفاضخسائر على الظروف التي تحدث فيها 

 . المنشأة
  

                                                           
 بمعيار ٢٠٠٣في عام "  محاسبية واألخطاءالسياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات ال " ٨ معيار المحاسبة الدولي إستبدالتم   *

 ".تقديرات المحاسبية واألخطاءالالتغيرات في  والسياسات المحاسبية"  ٨المحاسبة الدولي 
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    ١٧٧١  لجنة معايير المحاسبة الدولية          مؤسسة     حق التأليف ل     ©  

األصول "  ٣٨ أن معيار المحاسبة الدولي ٣٦الحظ المجلس أثناء تنقيح معيار المحاسبة الدولي  ١٨٩إستنتاج
 سمح بالقيود العاكسة لخسائر إذالذلك، . داخلياً بالشهرة المولدة عتراف يمنع اإل"غير الملموسة

رة، تكون المنشأة بحاجة لوضع الحد الذي تُنسب فيه الزيادة الالحقة في المبلغ  قيمة الشهإنخفاض

 من الزيادة في بدالً الشهرة المشتراة ضمن وحدة توليد النقد، إسترداد إلى للشهرة ستردادالقابل لإل

وألن الشهرة .  ما سيحدث المجلس أن هذا نادراًإستنتجو.  ضمن الوحدةداخلياًالشهرة المولدة 

 أي زيادة فإن تساهمان بشكل مشترك في نفس التدفقات النقدية، داخلياًمشتراة والشهرة المولدة ال

 الخاص بالشهرة المشتراة ال يمكن تمييزها عن الزيادة في الشهرة ستردادالحقة في المبلغ القابل لإل

بخسائر  عتراف اإلإلىوحتى لو تم عكس الحدث الخارجي المحدد الذي أدى . داخلياًالمولدة 

 زيادة مقابلة في أنها عملية العكس تلك على أثر من شبه المستحيل تحديد فإنه القيمة، إنخفاض

 يجب منع القيود العكسية لخسائر أنه المجلس إستنتجلذلك، .  للشهرة المشتراةستردادالمبلغ القابل لإل

 . قيمة الشهرةإنخفاض
  
 قيمة إنخفاضبالقيود العكسية لخسائر  عترافعبر المجلس عن بعض المخاوف حول أن منع اإل ١٩٠إستنتاج

 يمكن أن ينظر إليه من قبل البعض على داخلياً بالشهرة المولدة عترافالشهرة من أجل تجنب اإل

 القيمة حماية إنخفاض إختباروهذا ألنه ينتج عن .  قيمة الشهرةإنخفاض إختبار غير منسجم مع أنه

ووصف البعض هذا . داخلياً الشهرة المولدة  القيمة من خاللإنخفاضالمبلغ المسجل للشهرة من 

 . داخلياًللشهرة المولدة " رسملة غير مباشرة "أنهاألمر على 
  
 القيمة من خالل إنخفاض بخسائر عترافإال أن المجلس لم يبد قلقه بشأن حماية الشهرة من اإل ١٩١إستنتاج

 التي يمكن داخلياًلمولدة  المباشر بالشهرة اعتراف بقدر ما أبدى قلقه حيال اإلداخلياًالشهرة المولدة 

 إستنتاج"وكما نوقش في الفقرة .  القيمةإنخفاضأن تحدث لو تم السماح بالقيود العكسية لخسائر 

 قيمة للشهرة المشتراة يلغي إنخفاض إختبار من غير الممكن صياغة أنه، يرى المجلس "١٣٥

 إندماج بعد داخلياً المولدة  القيمة التي توفرها الشهرةإنخفاض بخسائر عترافات ضد اإلحتياطاإل

  . األعمال
    

البنـود غيـر الملموسـة ذات        أو وحدات توليد النقد التي تتضمن الشهرة        حولاإلفصاحات  
  )١٣٥ و١٣٤ ناتالفقر (ةغير المحدداإلنتاجية  األعمار

  

   مسودة العرض الواردة فياتقتراحاإلخلفية عن 
فصاح عن مجموعة من المعلومات حول ت مسودة العرض ضرورة أن تقوم المنشأة باإلإقترح ١٩٢إستنتاج

 بنود غير ملموسة ذات أعمار غير أووحدات توليد النقد التي تشتمل مبالغها المسجلة على شهرة 
  -:وتتضمن تلك المعلومات ما يلي. محددة

 غيـر   األعمـار اإلنتاجيـة   المبلغ المسجل للشهرة والمبلغ المسجل للبنود غير الملموسة ذات            )أ (
 .ةالمحدد

 ستخدام قيمة اإل  أي(الخاص بالوحدة    ستردادالمبلغ القابل لإل  تحديد   بناءاً عليه    تملذي   ا ساساأل  )ب (
 ).  صافي سعر البيعأو

 . المسجلها الخاص بالوحدة مبلغستردادالمبلغ القابل لإلبه يتجاوز  المبلغ الذي  )ج (
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 الوحـدة  الخاص ب  سترداد الرئيسية المستخدمة لقياس المبلغ القابل لإل      تقديرات وال اتفتراضاإل  )د (
ـ لتغيـرات فـي اإل    تجـاه ا   ستردادوالمعلومات حول حساسية ذلك المبلغ القابل لإل        اتفتراض

 . الرئيسيةتقديراتوال
  

تقديم التقارير " ١٤ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً قامت المنشأة باإلبالغ عن معلومات القطاع إذا ١٩٣إستنتاج
علومات بشكل إجمالي لكل ، تقترح مسودة العرض ضرورة اإلفصاح عن هذه الم"حول القطاعات

 أن يتم أيضاًت مسودة العرض إقترحكما .  الرئيسية للمنشأةلتقرير صيغة االأساسقطاع على 
  -:اإلفصاح عن المعلومات بشكل منفصل لوحدة توليد النقد عندما

 ة غيـر المحـدد    ة اإلنتاجي األعمارلبنود غير الملموسة ذات      ا أوكون المبلغ المسجل للشهرة     ي  )أ (
لبنود غير الملموسـة     ا أوإجمالي المبلغ المسجل للشهرة     ب يتعلق فيما   كبيراًلوحدة  المخصصة ل 

 ؛ وة غير المحددة اإلنتاجياألعمارذات 

 عـن   مختلفاً  الخاص بالوحدة  ستردادالمبلغ القابل لإل  تحديد   بناءاً عليه    يتم الذي   ساسأل ا يكون  )ب (
 أو المسجلة على شهرة     الغهامبي تشتمل   ت األخرى ضمن القطاع ال    للوحدات المستخدم   ساساأل

 ؛ وة غير محددة إنتاجيأعماربنود غير ملموسة ذات 

 بنـاءاً  معدل النمو الذي قامت اإلدارة       أو الرئيسية   اتفتراض القيمة المحددة لإل   أوتكون طبيعة     )ج (
 الخاص بالوحدة مختلفة بشكل كبير عن تلك المـستخدمة          ستردادعليه بتحديد المبلغ القابل لإل    

 بنود غير ملموسة    أو المسجلة على شهرة     مبالغهاي تشتمل   تخرى ضمن القطاع ال   للوحدات األ 
 .ة غير محددة إنتاجيأعمارذات 

  
 متطلبات اإلفصاح هذه في مسودة العرض، الحظ المجلس أن عدم إطفاء قتراحأثناء مناقشاته إل ١٩٤إستنتاج

موثوقية التي يجب أن الشهرة والبنود غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة يزيد من ال
 قيمة تلك األصول لضمان أن ال تتجاوز مبالغها المسجلة المبالغ القابلة إنخفاضات إختبارتتوفر في 

  القيمة تعني أن المبالغإنخفاضات إختبار طبيعة فإنوعلى كل حـال، .   الخـاص بهـاستردادلإل
 ستلقى عادة ستردادلغ المسجلة قابلة لإل تلك المبابأنالمسجلة لمثل هذه األصول والتأكيد ذو العالقة 

لذلك، قرر المجلس فحص الطرق التي يمكن من خاللها .  اإلدارةتقديراتالدعم فقط من خالل 
 قيمة الشهرة والبنود غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير إنخفاضات إختبارتحسين موثوقية 

 تدفق نقدي الحق في المعيار المنقح، ختبارإة أضاف، قام المجلس بدراسة أولىوكخطوة . المحددة
 قيمة األصول إنخفاض" ١١شبيه بذلك الموجود في معيار إعداد التقارير المالية البريطانية رقم 

  . "الثابتة والشهرة 
 

   الالحقيتدفق النقدال إختبار
    

 تدفق نقدي الحق إختبار أن تقوم المنشأة بأداء ١١يقتضي معيار إعداد التقارير المالية البريطانية  ١٩٥إستنتاج
 الوحدة عند إستخدام التدفق النقدي المستخدمة لقياس قيمة تقديراتللتأكيد، في ذلك الوقت، على 

، يجب مقارنة ١١وبموجب معيار إعداد التقارير المالية البريطانية .  قيمة الشهرةإنخفاض إختبار
 إختباردة خمس سنوات بعد كل التدفقات النقدية الفعلية المتحققة مع تلك التي تم التنبؤ بها لم

 كانت التدفقات إذا. ستخدام إلى قيمة اإلسترداد فيه المبلغ القابل لإلإستند قيمة للشهرة الذي إنخفاض
 التدفقات النقدية الفعلية في إستخدام بكثير من تلك التي تم التنبؤ بها بحيث أن أقلالنقدية الفعلية 
 القيمة في الفترات السابقة، يجب إعادة إنخفاض بافعتر كان سيتطلب اإلستخدامحساب قيمة اإل
 التدفقات النقدية الفعلية، لكن دون تنقيح أي تدفقات إستخدام القيمة األصلي بإنخفاضأداء حسابات 

  تلك التي تتغير كنتيجة مباشرة لحدوث التدفقات النقدية الفعلية، إستثناءب(ات أخرى إفتراض أونقدية 



  ٣٦معيار المحاسبة الدولي 
 أساس اإلستنتاجات
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 بأي عترافمن ثم يجب اإل). سبيل المثال، عندما يتم تأجيل تدفق نقدي وارد رئيسي لمدة سنة على
 القيمة وتلبي عملية عكس الخسائر إنخفاض قيمة محدد في الفترة الحالية، ما لم يتم عكس إنخفاض

د العكسية لخسائر  فيما يتعلق بالقيو١١المعايير الواردة في معيار إعداد التقارير المالية البريطانية 
  . قيمة الشهرةإنخفاض

  

  -: مماثل في المعيار المنقحإختبارأشار المجلس إلى الحجج التالية التي تدعم تضمين  ١٩٦إستنتاج

ية تجنب المنشآت   إحتماللشهرة من خالل منع     ا قيمة   إنخفاض إختبار موثوقية   يعزز من أنه    )أ (
 فـي   جداًمتفائلة  نقدي    تقديرات تدفق  إستخدام القيمة من خالل     إنخفاض بخسائر   عترافاإل

 . ستخدامحسابات قيمة اإل

وفر معلومات مفيدة لمستخدمي البيانات المالية الخاصة بالمنشأة ألن سـجل التـدفقات             يأنه    )ب (
 إلى إثـارة الـشكوك    ميل  المقدرة ي  أقل من التدفقات النقدية      دائماًالذي يكون   النقدية الفعلية   

 . موثوقية التقديرات الحاليةحول
 

 قيمة إنخفاض التدفق النقدي الالحق فقط لمنع المنشآت من تجنب إختبارل، يتم تصميم وعلى كل حا ١٩٧إستنتاج
 للتوجهات الحالية في تكاليف إعادة الهيكلة الجذرية، أن المخاطرة نظراًوالحظ المجلس، . الشهرة

 المالي يمكن أن تكون بسبب محاولة المنشآت شطب الشهرة دون تقريرالكبرى فيما يخص جودة ال
  -: ما يليأيضاًوالحظ المجلس . بالميزانية العمومية" للتالعب" كاف في محاولة مبرر

 على التدفقات النقدية يتجاهل العناصـر األخـرى فـي قيـاس قيمـة               ختبارأن تركيز اإل    )أ (
ودرس .  نتائج صادقة في نظام قياس القيمـة الحاليـة         يقدم ال   فهوونتيجة لذلك،   . ستخداماإل

إعـادة  فـي    سـتخدام لعناصر األخرى في قياس قيمـة اإل      المجلس دمج تصحيح تقديرات ا    
 أن تحديد أي العناصر التي      إستنتجالمجلس  إال أن   . ختبار اإل  بموجب الذي يتم أدائه  الحساب  

العناصـر  تلـك    ذلك، فإن إضافة تصحيح تقديرات       على وعالوة. سيشملها سيكون مشكلة  
 حـساب   ألداء إعـادة   متطلب   لى إ ختبار تحويل اإل  إلى فعلياً سيؤدي ختباراألخرى إلى اإل  
 إنخفـاض  إختبـار  التي تلي   الخمس  السنوية تقرير ال  لكل من فترات   ستخدامشامل لقيمة اإل  

 .القيمة

 إنخفاض هو مبلغ    ختبار قيمة بموجب اإل   إنخفاضخسارة  ك به   عترافتم اإل يالمبلغ الذي   إن    )ب (
غيرات في تقـديرات     به، شريطة أن يتم تجاهل الت      عترافالقيمة الذي كان يمكن أن يتم اإل      

 مبلغـاً  يعتبـر    فهـو لذلك،  . التدفقات النقدية المتبقية والتغيرات في الخصم ومعدالت النمو       
 للمبلـغ الحـالي وال      تقديراً وهو ليس    - القرارات   تخاذ ال يوفر معلومات مفيدة إل     ياًإفتراض
 .  بالتدفقات النقدية النهائيةتنبؤاً

 التي تلـي    الخمس  السنوية تقرير ال من فترات لكل   ختبارإل ا أداءيمكن أن ينتج عن متطلب        )ج (
خمس مجموعات مـن حـسابات      ب اإلحتفاظ القيمة أن تضطر المنشأة إلى       إنخفاض إختبار

لذلك، من المرجح أن يكـون      . الخمس سنوات لكل وحدة توليد نقد تم تخصيص الشهرة لها         
ه الوحـدات، بـدون      إذا كان لدى المنشأة عدد كبير من هذ        وخصوصاً عبئا ثقيال،    ختبارإلا

 .  القراراتإتخاذ معلومات مفهومة أو مفيدة تساعد على تقديم
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إال أنه ظل .  تدفق نقدي الحق في مسودة العرضإختباروبناءاً على ذلك، قرر المجلس أن ال يقترح  ١٩٨إستنتاج
 القيمة للشهرة والبنود غير الملموسة إنخفاضات إختبارملتزما بإيجاد طريقة ما لتحسين موثوقية 

 األعمار اإلنتاجية غير المحددة، وقرر أن يحاول تحسين تلك الموثوقية من خالل متطلبات ذات
  . اإلفصاح

  

 تضمين متطلبات اإلفصاح في المعيار المنقح
 

 يحدد الموثوقية كواحدة من الخصائص اإلطارالحظ المجلس خالل وضع مسودة العرض أن  ١٩٩إستنتاج

 إتخاذت حتى تكون مفيدة للمستخدمين في النوعية الرئيسية التي يجب أن تتوفر في المعلوما

وحتى تكون المعلومات موثوقة، يجب أن تخلو من األخطاء المادية والتحيز . يةقتصادالقرارات اإل

 مدى المالئمة اإلطارويحدد . ويكون من الممكن اإلعتماد عليها لكي تمثل بصدق ما تقصد تمثيله
 إتخاذعلومات حتى تكون مفيدة للمستخدمين في كخاصية نوعية رئيسية أخرى يجب أن تتوفر في الم

وحتى تكون المعلومات مالئمة، يجب أن تساعد المستخدمين في تقييم . يةقتصادالقرارات اإل

 . األحداث الماضية والحالية والمستقبلية، أو أن تؤكد أو تصحح تقييماتهم السابقة
  

م موثوقية المعلومات األخرى المشمولة الحظ المجلس أن المعلومات التي تساعد المستخدمين في تقيي ٢٠٠إستنتاج
في البيانات المالية هي نفسها مالئمة، ويزيد مستوى مالئمتها كلما تناقصت موثوقية تلك المعلومات 

على سبيل المثال، إن المعلومات التي تساعد المستخدمين في تقييم موثوقية المبلغ المعترف . األخرى
أي النتائج (يم أثر حدث ماضي د المستخدمين في تقيبه لمخصص معين تكون مالئمة ألنها تساع

أي مبلغ التدفق (وحدث مستقبلي )  تعاقدي حاليإلتزامية للحدث الماضي الذي ينشأ عنه اإلقتصاد
 لذلك، ووفقاً).  التعاقديلتزامية المطلوبة لتسوية اإلقتصادالصادر المستقبلي المتوقع للمنافع اإل

 من المنشاة "المحتملةات واألصول لتزامالمخصصات، اإل"  ٣٧يقتضي معيار المحاسبة الدولي 
اإلفصاح، لكل صنف من المخصصات، عن معلومات حول الشكوك المحيطة بمبلغ وتوقيت 

ات الرئيسية التي تخص األحداث فتراضية، واإلقتصادالتدفقات الصادرة المتوقعة من المنافع اإل
 التعاقدي وتم عكسه في مبلغ لتزاممطلوب لتسوية اإلالمستقبلية التي يمكن أن تؤثر على المبلغ ال

 .المخصص
  
 لكون المعلومات التي تساعد المستخدمين في تقييم موثوقية المعلومات األخرى أنه المجلس إستنتج ٢٠١إستنتاج

هي نفسها مالئمة، فإنه يجب على المنشاة أن تفصح عن المعلومات التي تساعد المستخدمين في 
تي تستخدمها اإلدارة لدعم المبالغ المسجلة للشهرة والبنود غير الملموسة تقييم موثوقية التقديرات ال

 . ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة
  
 أن مثل هذه اإلفصاحات توفر معلومات أكثر فائدة للمستخدمين لتقييم موثوقية أيضاً المجلس إستنتج ٢٠٢إستنتاج

مار اإلنتاجية غير المحددة أكثر  القيمة للشهرة والبنود غير الملموسة ذات األعإنخفاضات إختبار
 .  التدفق النقدي الالحقإختبارمن المعلومات التي يوفرها 

  
وبحث المجلس فيما بعد كيف يمكن تحقيق بعض التوازن بين الهدف المتمثل في توفير المعلومات  ٢٠٣إستنتاج

 للشهرة المفيدة للمستخدمين لتقييم موثوقية التقديرات التي تستخدمها اإلدارة لدعم المبلغ المسجل
والبنود غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة، وبين الضخامة المحتملة لمثل هذه 

 . اإلفصاحات
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قرر المجلس أنه يمكن تحقيق توازن معقول بين الهدف من اإلفصاحات وضخامتها المحتملة من  ٢٠٤إستنتاج
  -:خالل طلب ما يلي

  الرئيـسية  تقريـر الناءاً على صيغة     لكل قطاع ب   إجمالياإلفصاح عن المعلومات على أساس        )أ (
 غير  ة اإلنتاجي األعمارالبنود غير الملموسة ذات      وأ المسجل الشهرة    مبلغهشمل في   يللمنشأة  
  لكنة؛المحدد

المعلومـات  إجمـالي    القطاع مـن      ذلك ستثناء المعلومات حول وحدة توليد نقد معينة ضمن       إ  )ب (
 -:واإلفصاح عنها بشكل منفصل عندما

 المنهجيـة أو     أو )سـتخدام  صافي سـعر البيـع أو قيمـة اإل         يأ(األساس  يختلف   )١(
 عن تلك المستخدمة    سترداد القابل لإل  هاات الرئيسية المستخدمة لقياس مبلغ    فتراضاإل

  أو؛ للوحدات األخرى في القطاعستردادلقياس المبالغ القابلة لإل

 غيـر   ةجي اإلنتا األعمارالمبلغ المسجل للشهرة أو البنود غير الملموسة ذات         يكون   )٢(

 فيما يتعلق بإجمالي المبلغ المسجل للشهرة أو البنود غيـر           كبيراً في الوحدة    ةالمحدد

 .ة غير المحددة اإلنتاجياألعمارالملموسة ذات 
  

  مناقشات المجلس 
ه إستنتاجبعد دراسة مالحظات المجاوبين والمشاركين في الزيارات الميدانية، أكد المجلس على  ٢٠٥إستنتاج

لتي تساعد المستخدمين في تقييم موثوقية المعلومات األخرى هي نفسها السابق بأن المعلومات ا

لذلك، فإن المنشآت . مالئمة، ويزيد مستوى مالئمتها كلما تناقصت موثوقية تلك المعلومات األخرى

ملزمة باإلفصاح عن المعلومات التي تساعد المستخدمين في تقييم موثوقية التقديرات التي تستخدمها 
.  المبالغ المسجلة للشهرة والبنود غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددةاإلدارة لدعم

والحظ المجلس أن معظم المشاركين في الزيارات الميدانية والعديد من المجاوبين عبروا عن دعمهم 

ه الذي يفيد بأنه طالما يؤدي عدم إطفاء الشهرة والبنود غير الملموسة ذات ستنتاجإلالصريح 

 قيمة إنخفاضات إختبارإلى زيادة الموثوقية التي يجب أن تتوفر في  عمار اإلنتاجية غير المحددةاأل
تلك األصول، تكون بعض اإلفصاحات اإلضافية ضرورية لتوفير المعلومات للمستخدمين من أجل 

 . القيمة تلكإنخفاضات إختبارتقييم موثوقية 
  

كين في الزيارات الميدانية أن اإلفصاحات وعلى كل حال، كان من الواضح من ردود المشار ٢٠٦إستنتاج
المقترحة لم يكن من الممكن جمعها بطريقة ذات معنى على مستوى القطاع الى الحد الذي أمل 

 بطلب اإلفصاح عن المعلومات على أساس إجمالي لكل قتراحونتيجة لذلك، فإن اإل. المجلس بوجوده

 إستنتاج"في الظروف المحددة في الفقرة قطاع، لكن مع إفصاحات منفصلة لوحدات توليد النقد 

 .ال يؤدي إلى تحقيق توازن معقول بين الهدف من اإلفصاحات والضخامة المحتملة لها" ١٩٣
  

 مع مخاوف المجاوبين والمشاركين في الزيارات الميدانية بأن تعاطفاً أيضاًأبدى المجلس  ٢٠٧إستنتاج

وفير المعلومات المالئمة للمستخدمين اإلفصاحات المقترحة قد تجاوزت هدفهم المقصود المتمثل في ت

 القيمة للشهرة والبنود غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير إنخفاضات إختبارلتقييم موثوقية 

 -:حيث ناقش المجاوبون والمشاركون في الزيارات الميدانية على سبيل المثال بما يلي. المحددة

 مفيـدة   إفـصاحات  فـي    ستردادقابل لإل  صياغة حسابات المبلغ ال    جداًيكون من الصعب    س  )أ (
 واحـدة   يتم دفعة وموجزة ألن هذه اإلفصاحات تكون عادة معقدة وال ينتج عنها عادة تقدير             

عندما فقط   سترداد القيمة المفردة للمبلغ القابل لإل     ويتم عادة تحديد   – ستردادللمبلغ القابل لإل  
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 من المبلغ المسجل لوحـدة توليـد         اقل سترداد المبلغ القابل لإل   نطاقفي   الحد األدنى    يكون
 تحلـيالت  وخـصوصاً  المعلومات،   إمكانية تقديم  حول   شكوكاًهذه الصعوبات   تثير  و. النقد

 .في الوقت المناسبالحساسية، 

 رئيـسي   إفتـراض كـل   ل القيم المحددة    وخصوصاًن اإلفصاح عن المعلومات المقترحة،      إ  )ب (

 جسيم، قد يسبب ضرر تجاري      ستردادلإل حسابات المبلغ القابل     تستند إليه  ته، التي وحساسي

 مستخدمو البيانات المالية، على سبيل المثال، اإلفصاحات الكمية         يستعمليمكن أن   و. للمنشأة

حال كـان مـن     أساس لرفع دعوى قضائية ضد المنشأة، أو مجلس إدارتها أو اإلدارة في             ك

اوى القـضائية   وتـشجع مخـاطر الـدع     . دقةقل  أات  فتراضن تكون هذه اإل   أ جداًالمحتمل  

غيـر  بالتالي تخفـيض    عنها  ات عالية التحفظ، ينتج     إفتراض إستخدامالمتزايدة اإلدارة على    

 جميـع   لوضـع قيمة األصول، أو تـضطر اإلدارة إلشـراك خبـراء مـستقلين             صحيح ل 

 العديد  عبر ذلك،   إلىضافة  باإل. ستردادحسابات المبلغ القابل لإل   وأداء  ات الرئيسية   فتراضاإل

 الذي قـد يتركـه     األثر المحتمل    حيالكين في الزيارات الميدانية عن مخاوفهم       من المشار 

اإلفصاح عن مثل هذه المعلومات على قدرتهم على الدفاع عن أنفـسهم فـي اإلجـراءات                

 .القانونية المختلفة
  

  -:لذلك، قام المجلس بدراسة الموضوعين المتداخلين التاليين ٢٠٨إستنتاج

 يجـب  المقصود منها، فما هي المعلومات التـي         إذا تجاوزت اإلفصاحات المقترحة الهدف      )أ (
 اتإختبـار اإلفصاح عنها لكي يكون لدى المستخدمين معلومات كافيـة لتقيـيم موثوقيـة              

 ؟ ة غير المحددة اإلنتاجياألعمار القيمة للشهرة والبنود غير الملموسة ذات إنخفاض

ر المعلومـات   كيف يمكن عرض هذه المعلومات بحيث يكون هناك توازن مالئم بين تـوفي              )ب (

 القيمـة، والـضخامة المحتملـة لهـذه         إنخفـاض  اتإختبـار للمستخدمين لتقييم موثوقية    

 اإلفصاحات؟ 
  

  -:ونتيجة للمناقشات التي عقدها المجلس، فقد قرر ما يلي ٢٠٩إستنتاج

 إنخفاض اتإختبار اإلفصاح عن المعلومات لتقييم موثوقية بطلب قتراحعدم متابعة اإل  )أ (
 لكل إجمالي بشكل ة غير المحددة اإلنتاجياألعمارملموسة ذات القيمة للشهرة والبنود غير ال

 من وبدالً. قطاع وبشكل منفصل عن وحدات توليد النقد ضمن القطاع في ظروف محددة
المعلومات فقط لكل وحدة توليد نقد هذه ذلك، يقتضي المعيار أن يتم اإلفصاح عن 

البنود غير الملموسة ذات  وأكون المبلغ المسجل للشهرة يالتي ) وحداتمن المجموعة (
 بالمقارنة مع إجمالي المبلغ كبيراً لتلك الوحدة ةمخصصال ة غير المحددة اإلنتاجياألعمار

 . المنشأةفي  ة غير المحددة اإلنتاجياألعمارالبنود غير الملموسة ذات  وأالمسجل للشهرة 

المبلـغ  بـه    يتجاوز   ذيالمبلغ ال طلب من المنشأة اإلفصاح عن       بأن ي  قتراحعدم متابعة اإل    )ب (
 من ذلـك، يقتـضي المعيـار أن         وبدالً.  المسجل مبلغها لوحدة توليد النقد     ستردادالقابل لإل 

 فتـراض  تغير معقـول ومحتمـل فـي اإل        أدىتفصح المنشأة عن هذه المعلومات فقط إذا        
 الخـاص بالوحـدة     سـترداد لمبلغ القابل لإل  ا يدتحدفي   عليه اإلدارة    تإستندالرئيسي الذي   

) وحـدات مـن ال  مجموعة  ( تجاوز المبلغ المسجل للوحدة   ي أن   إلى) وحداتمن ال جموعة  م(
 . سترداد القابل لإلهامبلغ
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 إفتـراض طلب من المنشأة اإلفصاح عن القيمة المحـددة لكـل            بأن ي  قتراحإلعدم متابعة ا    )ج (
ن تتغير  مبلغ الذي يجب أ   ال، و ستردادلمبلغ القابل لإل  ا تحديد   في المنشأة   ت عليه إستندرئيسي  
 لذلك التغيير على المتغيرات األخرى المـستخدمة        آثار مترتبة القيمة، بعد دمج أي     به تلك   

مـع   بالوحـدة  الخاص سترداد المبلغ القابل لإلحتى يتساوى،  ستردادلقياس المبلغ القابل لإل   
 إفتراض من ذلك، يقتضي المعيار أن تفصح المنشأة عن وصف لكل            وبدالً . المسجل مبلغها
 اإلدارة في تحديـد     ومنهح،  ستردادلمبلغ القابل لإل  ا تحديد   اإلدارة في  ت عليه إستند رئيسي
تعكس تجربـة   ) القيم( القيمة   تلك كانت   وما إذا  رئيسي،   إفتراض لكل   المعينة )القيم (القيمة
، مع المصادر الخارجية للمعلومات، وإن لم تكن كذلك،         مالئماًحيثما كان   ،   تنسجم  أو سابقة

 أدىإذا  لكـن   . مصادر الخارجية للمعلومات  ال أو   السابقةلف عن التجربة    ت تخ فكيف ولماذا 
 تجـاوز المبلـغ المـسجل للوحـدة       ي أن   إلى الرئيسي   فتراضتغير معقول ومحتمل في اإل    

أن تفصح عـن     أيضاًة  أطلب من المنش  ، ي سترداد القابل لإل  هامبلغ) وحداتمن ال مجموعة  (
بعد دمج أي   ،  القيمةبه تلك   لمبلغ الذي يجب أن تتغير       الرئيسي، وا  فتراضالقيمة المحددة لإل  

، سترداد لذلك التغيير على المتغيرات األخرى المستخدمة لقياس المبلغ القابل لإل          آثار مترتبة 
 مع مبلغهـا   )مجموعة من الوحدات  (بالوحدة   الخاص   سترداد المبلغ القابل لإل   حتى يتساوى 

 .المسجل

 رئيسي لـه    إفتراض أليات الرئيسية   فتراضول اإل  عن المعلومات ح   أيضاًطلب اإلفصاح     )د (

) وحداتال ات من مجموع( لوحدات توليد النقد المتعددة      ستردادعالقة بتحديد المبلغ القابل لإل    

التي تشتمل بشكل منفرد على مبالغ غير هامة من الشهرة أو البنود غيـر الملموسـة ذات                 

 الشهرة  إجمالي، على مبالغ هامة من    ة، لكنها تحتوي، بشكل      غير المحدد  ة اإلنتاجي األعمار

 .ة غير المحددة اإلنتاجياألعمارأو البنود غير الملموسة ذات 
  

  )١٤٠-١٣٨الفقرات (األحكام اإلنتقالية 
  

 من أي تاريخ يسبق إبتداءاً ٣ت المنشاة أن تطبق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية إختارإذا  ٢١٠إستنتاج
 أن تطبق أيضاً، يجب عليها ٣ر الدولي إلعداد التقارير المالية تواريخ النفاذ المذكورة في المعيا

" ١٨٤ إستنتاج -١٨١  إستنتاج"وتحدد الفقرات .  من نفس ذلك التاريخ٣٦معيار المحاسبة الدولي 
 مناقشات المجلس حول هذا ٣ات في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ستنتاجمن أساس اإل

  .*الموضوع
  

  -:٣٦، يتم تطبيق معيار المحاسبة الدولي وخالفا لذلك ٢١١إستنتاج

  فيها  األعمال التي يكون   إندماجعمليات   في   المشتراةعلى الشهرة واألصول غير الملموسة        )أ (
 ؛ و ذلك التاريخأو بعد ٢٠٠٤ مارس ٣١تاريخ اإلتفاقية في 

 ٣١مستقبلي من بداية الفترة السنوية األولى التي تبدأ في          بأثر  على جميع األصول األخرى       )ب (
 . ذلك التاريخأو بعد ٢٠٠٤ مارس

  
، درس المجلس ما إذا كان يجب أن يطلب "٢١١ إستنتاج"وخالل وضع المتطلبات المبينة في الفقرة  ٢١٢إستنتاج

  -:من المنشآت أن

 ؛ ولشهرة المنقحا قيمة إنخفاض إختبارأن تطبق بأثر رجعي   )أ (

رة وبالتـالي   لـشه ا قيمة   إنخفاضخسائر  ل القيود العكسية أن تطبق بأثر رجعي متطلب منع         )ب (
 .  بها قبل تاريخ إصدار المعيار المنقحعتراف تم اإلة قيود عكسيةإلغاء أي

                                                 
وترتبط هذه الفقرة بالمعيـار الـدولي   . ٣دلة من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية    أصدر المجلس نسخة مع    ٢٠٠٨في عام     *

   .٢٠٠٤ كما تم إصداره في عام ٣إلعداد التقارير المالية 
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 قيمة الشهرة المنقح سيكون مشكلة لألسباب إنخفاض ختبار المجلس أن التطبيق بأثر رجعي إلإستنتج ٢١٣إستنتاج

  -:التالية

تكـون   في العديد من الحاالت ألن المعلومات المطلوبـة قـد ال              تطبيقه مستحيلال كان من   )أ (
 . موجودة أو أصبح من غير الممكن الحصول عليها

 ستنـشأ  سابق، وبالتـالي     تاريخ في   كان سيتم إجرائها  أنه قد يتطلب تحديد التقديرات التي         )ب (
 إختبـار ثر الفهم التحليلي عن العوامل الموجـودة فـي تـاريخ            أ فصل   يةكيفحول  مشكلة  
 .  القيمةإنخفاض

 
 قيمة الشهرة بشكل سنوي، بغض النظر عما إذا كان إنخفاض إختبار أن متطلب أيضاًالحظ المجلس  ٢١٤إستنتاج

 قيمتها، سيضمن أنه بحلول نهاية الفترة األولى التي يكون فيها إنخفاضهناك مؤشر على إمكانية 
 .  قيمة كامل الشهرة المعترف والمشتراة قبل تاريخ نفاذهإنخفاض إختبار، يتم نافذاًالمعيار 

  
 قيمة الشهرة، أقر المجلس أن طلب إلغاء القيود العكسية إنخفاضئر في حالة القيود العكسية لخسا  ٢١٥إستنتاج

 بالنظر الى أسباب وخصوصاً، مالئماً أمراًالمعترف بها قبل تاريخ نفاذ المعيار المنقح قد يبدو 
 -١٨٧ إستنتاج" الفقرات أنظر( قيمة الشهرة إنخفاضالمجلس في منع القيود العكسية لخسائر 

 المجلس، على كل حال، أن اإلطفاء السابق لتلك الشهرة، باإلضافة إلى إستخلصو). ١٩١ إستنتاج
 قيمة الشهرة بشكل سنوي على األقل، يضمن بأن ال يتجاوز المبلغ المسجل إنخفاض إختبارمتطلب 

 إستنتجلذلك، . نافذاً التي يكون فيها المعيار تقرير في نهاية فترة الستردادللشهرة مبلغها القابل لإل
  .نه يجب تطبيق المعيار على أساس مستقبليالمجلس أ

  

   القيمة اإلنتقالي للشهرةإنخفاض إختبار
  

 األعمال كان السعى الى تحقيق إندماجحيث أن أحد أهداف المرحلة األولى من مشروع عمليات   ٢١٦إستنتاج
 أن ٣٦مقاربة دولية حول محاسبة الشهرة، درس المجلس ما إذا كان يجب لمعيار المحاسبة الدولي 

 قيمة انتقالي للشهرة مشابه لذلك المشمول في بيان معايير المحاسبة إنخفاض إختبارعلى يشتمل 
 قيمة الشهرة إنخفاض إختبار أن يتم ١٤٢ويقتضي بيان معايير المحاسبة المالية . ١٤٢المالية 
ات السنوية إذا وقع حدث ما أو تغيرت الظروف ويكون من المرجح تخفيض ختبار، تبين اإلسنوياً
في حين تقتضي األحكام اإلنتقالية الواردة . مة العادلة لوحدة اإلبالغ الى أقل من مبلغها المسجلالقي

إال .  قيمة الشهرة بأثر مستقبليإنخفاض إختبار أن يتم تطبيق ١٤٢في بيان معايير المحاسبة المالية 
ة التي يتم فيها تطبيق  السنة الماليبداية القيمة اإلنتقالي للشهرة من إنخفاض إختبارأنه يجب أداء 

 القيمة المعترف بها إنخفاض بخسائر عترافويتم اإل.  بمجمله١٤٢بيان معايير المحاسبة المالية 
.  قيمةإنخفاض اإلنتقالي على أنها أثر التغير في مبادئ المحاسبة، وليس كخسارة ختبارنتيجة اإل

 من المنشأة أن تقوم ١٤٢بة المالية  اإلنتقالي، يقتضي بيان معايير المحاسختبارباإلضافة إلى اإل
 قيمة الشهرة السنوي المطلوب في السنة التي يتم فيها تطبيق بيان معايير إنخفاض إختباربأداء 

 إنخفاض إختباروبعبارة أخرى، ال يمكن أن يعتبر .  بمجمله بشكل مبدئي١٤٢المحاسبة المالية 
 األولى ما لم تحدد المنشأة بداية سنتها المالية في  سنوي للسنةإختبار أنهالقيمة اإلنتقالي للشهرة على 

 .  قيمة الشهرةنخفاض السنوي إلختبارتاريخ اإل
  
 مجلس معايير المحاسبة المالية أنه يمكن تحديد الشهرة التي لم تُعتبر أنها منخفضة القيمة إستنتج ٢١٧إستنتاج

 ١٤٢المحاسبة المالية  قبل إصدار بيان معايير عموماًبموجب مبادئ المحاسبة األمريكية المقبولة 
 القيمة على تلك الشهرة في التاريخ الذي إنخفاض إختبارعلى أنها منخفضة القيمة إذا تم تطبيق 

ويعود سبب هذا، بموجب مبادئ .  بشكل مبدئي١٤٢طبقت فيه المنشأة بيان معايير المحاسبة المالية 
 قيمة الشهرة إنخفاض إختبار بنموذجياًآت  السابقة، إلى قيام المنشعموماًالمحاسبة األمريكية المقبولة 
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 مجلس معايير المحاسبة المالية إستنتجو.  تقديرات غير مخصومة للتدفقات النقدية المستقبليةإستخدامب
 -: ما يليأيضاً

  قيمة انتقالية قد نتج على األرجح من التغير فـي          إنخفاضأن الجزء األكبر من أي خسائر         )أ (
 الخسائر على أنها ناشئة من التغيرات فـي المبـادئ           تلكلة  بالتالي معام وتكون  . األساليب

 . في التمثيلصدقاًالمحاسبية أكثر 

 القيمة اإلنتقالية على أنهـا تغيـر فـي المبـادئ            إنخفاضنه يجب اإلبالغ عن خسائر      وأل  )ب (
 القيمة اإلنتقالي للشهرة من تاريخ تطبيـق بيـان          إنخفاض إختبار يجب تطبيق المحاسبية،  

 . مبدئي بشكل ١٤٢ة المالية معايير المحاسب
 

 إختبار ٣٦الحظ المجلس أنه كان من المطلوب بموجب النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي  ٢١٨إستنتاج
 سنة، في نهاية كل سنة مالية على ٢٠ قيمة الشهرة، التي تم إطفاؤها خالل فترة تتجاوز إنخفاض
 ٢٠ تم إطفاؤها خالل فترة ال تتجاوز  قيمة الشهرة، التيإنخفاض إختباروكان من المطلوب . األقل

ويقتضي .  قيمتهاإنخفاضسنة، في تاريخ الميزانية العمومية إذا كان هناك أي مؤشر على إمكانية 
 إذا كان هناك أي تكراراً أو بشكل أكثر سنوياً قيمة الشهرة إنخفاض إختبارالمعيار المنقح أن يتم 

 ٣٦ما يلي من النسخة السابقة لمعيار المحاسبة الدولي كما ينقل .  قيمتهاإنخفاضمؤشر على إمكانية 
 أو القيمة ستخدامأي قيمة اإل (ستردادمقياس المبلغ القابل لإل) ب( القيمة، إنخفاضمؤشرات ) أ(

متطلب ان يتم تخصيص خسائر ) ج(، ) منها التكاليف حتى البيع، أيهما أعلىمطروحاًالعادلة 
 .وال من أجل تخفيض المبلغ المسجل ألي شهرة مخصصة للوحدة القيمة لوحدة توليد النقد أإنخفاض

  

 للنسخة السابقة من المعيار المنقح مباشرة قبل وفقاً قيمتها إنخفاض إختبارلذلك، فإن الشهرة التي تم  ٢١٩إستنتاج

 ٢٠ألنه قد تم إطفاؤها خالل فترة تتجاوز  (نافذاً التي يصبح فيها المعيار المنقح تقريربداية فترة ال

ال يمكن أن تُحدد على أنها منخفضة )  قيمتهاإنخفاضنه كان هناك مؤشر على إمكانية سنة أو أل

وهذا ألن تطبيق . نافذاً في بداية الفترة التي يصبح فيها ٣٦القيمة بموجب معيار المحاسبة الدولي 

 النقد  القيمة للشهرة فقط إذا كان المبلغ المسجل لوحدة توليدإنخفاضالمعيار ينتج عنه تحديد خسائر 

، وكان يضمن ستردادالتي تم تخصيص الشهرة لها يتجاوز مبلغها القابل لإل) مجموعة وحدات(

 . أن الحال لن يكون كذلك٣٦ القيمة في النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي إنخفاض إختبار
  

  

 القيمة نخفاضإ إختبار المجلس أنه قد يكون هناك حالة واحدة فقط يمكن أن ينشأ فيها عن إستنتج ٢٢٠إستنتاج

وهذه الحالة هي عندما تصبح الشهرة التي تم .  قيمة الشهرةإنخفاض بخسائر عترافاإلنتقالي اإل

 سنة، مباشرة قبل بداية الفترة التي يصبح فيها المعيار المنقح ٢٠إطفائها خالل فترة ال تتجاوز 

جب بشكل معقول دراسته  القيمة الذي كان يإنخفاض، منخفضة القيمة في غياب أي مؤشر على نافذاً

 .نادراً حدثاً المجلس أنه من المرجح أن يكون هذا إستنتجو. من قبل المنشأة
  
 القيمة نتيجة تطبيق نخفاض بمثل هذه الخسائر إلعترافالحظ المجلس أنه يمكن رغم ذلك اإل ٢٢١إستنتاج

شكل  قيمة الشهرة بإنخفاض إختبار الذي يقتضي ٣٦المتطلب الوارد في معيار المحاسبة الدولي 

 القيمة اإلنتقالي سيكون، في إنخفاض إختبارلذلك، فإن الفائدة الوحيدة من تطبيق . سنوي على األقل

 القيمة الناشئة قبل الفترة التي يكون فيها المعيار المنقح إنخفاضتلك الحاالت النادرة، فصل خسائر 

 .  القيمة الناشئة بعد بداية تلك الفترةإنخفاضنافذ المفعول عن خسائر 
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 للظروف النادرة التي ينشأ فيها هذا الموضوع، أن التكاليف اإلضافية ونظراً المجلس أنه إستنتج ٢٢٢إستنتاج
لذلك قرر المجلس وجوب أن ال .  القيمة اإلنتقاليإنخفاض إختبار تفوق الفائدة من تطبيق ختبارلإل

  . قيمة انتقالي للشهرةإنخفاض إختباريقتضي المعيار المنقح 
  

 األعمار اإلنتاجيـة  يمة اإلنتقالي للبنود غير الملموسة ذات        الق إنخفاض إختبار
  ةغير المحدد

  

 القيمة اإلنتقالي، من إنخفاض إختبار أن يتم تطبيق ١٤٢ بيان معايير المحاسبة المالية أيضاًيقتضي  ٢٢٣إستنتاج
بداية السنة المالية التي يتم فيها تطبيق ذلك المعيار بشكل مبدئي، على األصول غير الملموسة 

 التي يتم إعادة تقييمها على أنها ذات ١٤٢ف بها قبل تاريخ نفاذ بيان معايير المحاسبة المالية المعتر
 ختبار القيمة الناشئة عن ذلك اإلإنخفاض بخسارة عترافويتم اإل. أعمار إنتاجية غير محددة

ا خسارة  القيمة على أنها أثر لتغير معين في المبادئ المحاسبية وليس على أنهنخفاضاإلنتقالي إل
  -:أما بالنسبة للشهرة.  قيمةإنخفاض

 المبدئي التطبيق   عند يتوقف إطفائها ألصول غير الملموسة التي     ا قيمة   إنخفاض إختباريتم    )أ (
 طريقة مختلفة عن تلك التـي       إستخدامبيان ب هذا ال  ل وفقاً ١٤٢لبيان معايير المحاسبة المالية     

 سابقاً الذي لم يعتبر  ألصل  ل بالنسبةحتمل  لذلك، من الم  .  على تلك األصول   سابقاً تم تطبيقها 
 بموجب بيان معـايير المحاسـبة الماليـة         أن يتم تحديده على أنه كذلك      القيمة منخفضأنه  
١٤٢ . 

 قيمـة   إنخفـاض  مجلس معايير المحاسبة المالية أن الجزء األكبر من أي خـسائر             إستنتج  )ب (
لـذلك تكـون    .  القيمة إنخفاض إختبار أساليبانتقالية هو ناتج على األرجح من التغير في         

فـي   صـدقاً معاملة هذه الخسائر على أنها ناشئة من التغيرات في المبادئ المحاسبية أكثر           
 .التمثيل

 
 القيمة إنخفاض إختبار على ٣٦درس المجلس ما إذا كان يجب أن يشتمل معيار المحاسبة الدولي  ٢٢٤إستنتاج

 المحددة شبيه بذلك الموجود في بيان اإلنتقالي للبنود غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير
 . ١٤٢معايير المحاسبة المالية 

  
ت إقتض" األصول غير الملموسة "  ٣٨الحظ المجلس أن النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي  ٢٢٥إستنتاج

 سنة في نهاية ٢٠ قيمة األصل غير الملموس الذي يتم إطفاؤه خالل فترة تتجاوز إنخفاض إختبار
وبموجب النسخة . ٣٦ للنسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي وفقاً األقل كل سنة مالية على

 قيمة األصل غير الملموس الذي يتم إنخفاض إختبار، يجب ٣٦السابقة من معيار المحاسبة الدولي 
 سنة في تاريخ الميزانية العمومية فقط إذا كان هناك أي مؤشر ٢٠إطفاؤه خالل فترة ال تتجاوز 

 قيمة األصل غير إنخفاض إختبارويقتضي المعيار المنقح أن يتم .  قيمة األصلإنخفاض على إمكانية
 متابعة قياس المبلغ القابل أيضاًكما يقتضي . سنوياًالملموس ذو العمر اإلنتاجي غير المحدد 

 منها التكاليف حتى مطروحاً أو القيمة العادلة ستخدام لمثل هذا األصل على أنه قيمة اإلستردادإل
 . البيع، أيهما أعلى

  

 القيمة اإلنتقالي إنخفاض إختبار المجلس وجوب أن ال يقتضي المعيار المنقح إستنتجبالنسبة للشهرة،  ٢٢٦إستنتاج
 -:للبنود غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة ألن

 عتـراف  القيمـة اإلنتقـالي اإل     إنخفاض إختباريمكن أن ينشأ فيها عن      التي   الوحيدةحالة  ال  )أ (
 قيمة بند غير ملموس ذو عمر إنتـاجي غيـر           إنخفاضهي عند    القيمة،   إنخفاض ةخسارب

، مباشرة قبل بداية الفترة التي يـصبح  سنة ٢٠ خالل فترة ال تتجاوز   سابقاًئه  تم إطفا محدد  
كان ينبغـي دراسـته      القيمة   إنخفاض، في غياب أي مؤشر على       نافذاًفيها المعيار المنقح    
 .لمنشأة ابشكل معقول من قبل

الـوارد   القيمة نتيجة تطبيق المتطلب      نخفاضإلخسائر  المثل هذه   ب عترافيتم رغم ذلك اإل     )ب (
لذلك، .  قيمة هذه األصول بشكل سنوي على األقل       إنخفاض إختبار الذي يقتضي في المعيار   

 القيمة الناشـئة    إنخفاضخسائر  هو فصل    ختبارفإن الفائدة الوحيدة من تطبيق مثل هذا اإل       
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 قيمة ناشـئة بعـد      إنخفاض أي خسائر    عن نافذاً فيها المعيار المنقح     يكونرة التي   قبل الفت 
  . بداية تلك الفترة

 اإلضـافية التكـاليف   تفـوق    التي قد ينشأ فيها هذا الموضوع،        جداً للظروف النادرة    نظراً  )ج (
  . القيمة اإلنتقاليإنخفاض إختبارمن تطبيق المتأتية  الفائدة ختبارلإل

  

  )١٤٠الفقرة (التطبيق المبكر 
  

 الحظ المجلس أن إصدار أي معيار إنما يوضح رأيه بأن تطبيق المعيار سينتج عنه تقديم معلومات  ٢٢٧إستنتاج
وعلى ذلك األساس، . مفيدة أكثر للمستخدمين حول المركز المالي للمنشأة أو أدائها أو تدفقاتها النقدية

 قبل تاريخ ٣٦لمحاسبة الدولي هناك حالة تسمح، بل وتشجع بالفعل، المنشآت على تطبيق معيار ا
 أن السماح بتطبيق المعيار المنقح قبل تاريخ نفاذه أيضاً عتبارإال أن المجلس أخذ بعين اإل. نفاذه

التي تسبق تاريخ النفاذ ذلك، ) الفترات(يمكن أن يخفض من قابلية المقارنة بين المنشآت في الفترة 
 . ويكون له أثر إتاحة الخيار للمنشآت

  
 المجلس أن المنفعة المتأتية من تزويد المستخدمين بمعلومات مفيدة حول المركز المالي إستنتج ٢٢٨إستنتاج

 ٣٦للمنشأة أو أدائها أو تدفقاتها النقدية من خالل السماح بالتطبيق المبكر لمعيار المحاسبة الدولي 
متطلبات لذلك، يتم تشجيع المنشآت على تطبيق .  المحتمل لقابلية المقارنةنخفاضتفوق مساوئ اإل

 ألن تنقيح معيار المحاسبة ونظراًوعلى كل حال، .  قبل تاريخ نفاذه٣٦معيار المحاسبة الدولي 
 أن يتم تطبيق ٣٦ هو جزء من مجموعة متكاملة، يقتضي معيار المحاسبة الدولي ٣٦الدولي 

) ٢٠٠٤ن عام كما هما منقحا (٣٨ ومعيار المحاسبة الدولي ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  .في نفس الوقت

  

  ملخص بالتغييرات الرئيسية عن مسودة العرض
  

  -:فيما يلي التغييرات الرئيسية عن مسودة العرض ٢٢٩إستنتاج

 العمـر   و غيـر الملمـوس ذ     األصل قيمة   إنخفاض إختبارت مسودة العرض أن يتم      إقترح  )أ (
ـ    المسجل مبلغهغير المحدد قبل نهاية كل فترة سنوية من خالل مقارنة           اإلنتاجي    ه مع مبلغ
 قيمة هذا األصل غير الملموس بـشكل        إنخفاض إختبارويقتضي المعيار   . ستردادالقابل لإل 

 إختبـار بويمكن القيام   . سترداد القابل لإل  ه المسجل مع مبلغ   مبلغه مقارنة   سنوي من خالل  
في نفس الوقت من    أداؤه   الفترة السنوية، شريطة أن يتم       خالل القيمة في أي وقت      إنخفاض

. ألصول غير الملموسة المختلفة في أوقات مختلفة      ا قيمة   إنخفاض إختبار ويمكن،  سنةكل  
 الفتـرة الـسنوية الحاليـة،       خالل األصل غير الملموس     بهذا مبدئياً عتراف إذا تم اإل   لكن

ألصل غير الملموس قبل نهايـة الفتـرة        ذلك ا  قيمة   إنخفاض إختباريقتضي المعيار أن يتم     
 . السنوية الحالية

 ستخدام المستخدمة لقياس قيمة اإل     النقدي  تقديرات التدفق  تستند مسودة العرض أن     تإقترح  )ب (
 التدفقات النقدية الفعلية السابقة والقدرة      عتبار بعين اإل  تأخذ ومدعومةات معقولة   إفتراض إلى

.  في المعيـار   قتراحإلولم يتم شمل هذا ا    . السابقة لإلدارة على التنبؤ بالتدفقات النقدية بدقة      
 -:وضح أنه يجب على اإلدارةت ت من ذلك، يضم المعيار إرشاداوبدالً

   تقديرات تدفقاتها النقدية الحالية من تستند إليهاات التي فتراضم معقولية اإليتقي )١(
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 والتـدفقات   السابقة بين تقديرات التدفقات النقدية      اتختالفاإلخالل فحص أسباب    

 ؛ والنقدية الفعلية

 تقديرات تدفقاتها النقديـة الحاليـة       تستند إليها  ات التي فتراض اإل  تكون  أن ضمان )٢(

 وأ األحـداث    آثـار ، شريطة أن تجعـل      السابقةمنسجمة مع المخرجات الفعلية     

 التدفقات النقدية الفعليـة هـذا       تلك عند توليد    قائمةالظروف الالحقة التي لم تكن      

 . مناسبااألمر
 من األصـل أو مجموعـة       ت مسودة العرض أنه إذا وجد سوق نشط لإلنتاج المتأتى         إقترح  )ج (

األصول، يجب تحديد ذلك األصل أو مجموعة األصول على أنها وحدة توليد نقد، حتى لو               

 أفـضل   إستخداموفي مثل هذه الظروف، يجب      . داخلياًكان بعض أو كامل اإلنتاج يستخدم       

قبلية تقدير لدى اإلدارة ألسعار السوق المستقبلية لإلنتاج في تقدير التدفقات النقديـة المـست             

 انه عنـد تقـدير      أيضاًت مسودة العرض    إقترحو.  الوحدة إستخدامالمستخدمة لتحديد قيمة    

 وحدات توليد النقد التي تـستخدم اإلنتـاج،         إستخدامالتدفقات النقدية المستقبلية لتحديد قيمة      

ويقتضي المعيار  .  أفضل تقدير لدى اإلدارة ألسعار السوق المستقبلية لإلنتاج        إستخداميجب  

 من األصل أو مجموعة األصـول،       المتأتى لإلنتاج إذا وجد سوق نشط      أنهريقة مشابهة   بط

 األصل أو مجموعة األصول على أنها وحدة توليد نقد، حتى لو كان بعض               ذلك يجب تحديد 

التـدفقات  كانـت  إذا أنـه  وعلى كل حال، يوضح المعيار . داخلياًستخدم  يكامل اإلنتاج أو  

بتسعير النقل الـداخلي،    تتأثر  أصل أو وحدة توليد نقد      أي   من خالل    المولدة الواردة   النقدية

 المستقبلي التـي    )لألسعار(للسعر  يجب على المنشأة أن تستخدم أفضل تقدير لدى اإلدارة          

  -: في المعامالت على أساس تجاري في تقدير ما يليقيمكن أن تتحق

 األصـل أو    إسـتخدام يمة  تحديد ق لالتدفقات النقدية الواردة المستقبلية المستخدمة       )١(

 ؛ و توليد النقدةوحد

ألصـول أو   ا إستخدام تحديد قيمة لالتدفقات النقدية الصادرة المستقبلية المستخدمة       )٢(

 . بتسعير النقل الداخليتتأثروحدات توليد النقد األخرى التي 

 األعمـال   إنـدماج ت مسودة العرض وجوب أن يتم تخصيص الشهرة المشتراة في           إقترح  )د (

أكثر من وحدات توليد النقد، بحيث تمثل كل من هذه الوحدات أصغر وحدة توليد              لواحدة أو   

. نقد يمكن أن يتم تخصيص حصة من المبلغ المسجل للشهرة على أساس منسجم ومنطقـي              

  -:أيضاًت مسودة العرض إقترحو

 تخصيـصها   يمكن من المبلغ المسجل للشهرة على أنها        نسبةظر إلى   الننه يجب   أ )١(
الوحدة أدنـى   تلك  قد على أساس معقول ومنسجم فقط عندما تمثل         لوحدة توليد الن  

 اإلستثمار في األصـول التـي تتـضمن         علىمستوى تراقب فيه اإلدارة العائد      
 .الشهرة

 تقريـر الكبر من القطاع المبني على صيغة       أنقد  اليجب أن ال تكون وحدة توليد        )٢(
 حـول   التقارير تقديم"  ١٤ لمعيار المحاسبة الدولي     وفقاًالمحددة   للمنشأة   الرئيسية

 ".لقطاعاتا
  

 األعمال لكل مـن وحـدات       إندماج المشتراة في يقتضي المعيار أن يتم تخصيص الشهرة       
 وحدات توليد النقد، التـي يتوقـع أن         ات، أو مجموع  بالمنشأة المشترية توليد النقد الخاصة    
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ات األخـرى   زاملتاإل وأإذا كانت األصول    عما   النظر   بغض،  ندماجاإل تجمعاتتستفيد من   
 مـن  أيضاًويقتضي المعيار   .  لتلك الوحدات أو مجموعات الوحدات     معينة المشتراة   للمنشأة

تمثل أدنى مـستوى فـي   ) ١: (تم تخصيص الشهرة لها أنيكل وحدة أو مجموعة وحدات     
كبر مـن القطـاع     أال تكون   ) ٢(المنشأة يتم فيه مراقبة الشهرة ألغراض اإلدارة الداخلية،         

 لمعيـار المحاسـبة     وفقـاً الثانوية للمنشأة المحددة    أو    الرئيسية تقريرى صيغة ال  علالمبني  
  . ١٤الدولي 

 ت مسودة العرض أنه عندما تتصرف المنشاة بعملية معينة ضمن وحدة توليد النقـد   إقترح) ـه( 

  -:التي تم تخصيص الشهرة لها، فإن الشهرة المرتبطة بالعملية يجب أن

 مـن   الـربح أو الخـسارة    المسجل للعملية عند تحديـد      تكون مشمولة في المبلغ      )١(
 ؛ والتصرف

مـن   والنسبة المستبقاة يتم قياسها على أساس القيم النسبية للعملية المتصرف بها           )٢(
 .وحدة توليد النقد

 

يقتضي المعيـار أن يـتم      حيث  . تعديل واحد إجراء   في المعيار مع     قتراحتم شمل هذا اإل   
تم التصرف بها على أساس القيم النسبية للعملية التي         يالتي  العملية  ب المرتبطةقياس الشهرة   

تثبـت  ة أن   أ المنـش  ما لم تستطع  وحدة توليد النقد،    من   والنسبة المستبقاة تم التصرف بها    ي

  . لعملية المتصرف بهابا المرتبطة تعكس بشكل أفضل الشهرة وجود طريقة أخرى
  

ة تنظيم هيكل اإلبالغ الخـاص بهـا        ت مسودة العرض أنه عندما تقوم المنشأة بإعاد       إقترح  )و (

بطريقة تغير من تكوين وحدات النقد التي تم تخصيص الشهرة لها، فإنـه يجـب إعـادة                 

 منهج ذو قيمة نسبية مشابه لذلك المـنهج         إستخدامتخصيص الشهرة إلى الوحدات المتأثرة ب     

المعيـار  ويقتضي  . المستخدم عندما تتصرف المنشأة بعملية معينة ضمن وحدة توليد النقد         

على نحو مماثل من المنشأة التي تعيد تنظيم هيكل اإلبالغ الخاص بها بطريقة تغيـر مـن        

تكوين واحدة أو أكثر من وحدات توليد النقد التي تم تخصيص الشهرة لها أن تقوم بإعـادة                 

وعلى كـل حـال، يقتـضي       . المتأثرة) مجموعات الوحدات (تخصيص الشهرة للوحدات    

 منهج ذو قيمة نسبية مـشابه لـذلك المـنهج           إستخداملتخصيص هذا ب  المعيار أداء إعادة ا   

المستخدم عندما تتصرف المنشأة بعملية معينة ضمن وحدة توليد النقد، مـا لـم تـستطع                

المنشأة أن تثبت وجود طريقة أخرى تعكس بشكل أفضل الشهرة المرتبطة بالوحدات التي             

  ). مجموعات الوحدات(تم إعادة تنظيمها 

وتتضمن .  قيمة الشهرة  إنخفاض ختبارإل يتألف من خطوتين     منهجاًودة العرض   ت مس إقترح  )ز (
 وفقـاً يتم   المحتمل في قيمة الشهرة،      نخفاضاإل آلية فحص لتحديد     إستخدامالخطوة األولى   

محتمل فقط  بشكل  قيمة  على أنها منخفضة ال    الشهرة المخصصة لوحدة توليد النقد       لها تحديد 
مت المنـشأة بتحديـد     اإذا ق . سترداد القابل لإل  ها للوحدة مبلغ  تجاوز المبلغ المسجل  يعندما  

ة أمحتمل، يمكن للمنش  بشكل  قيمة  على أنها منخفضة ال   الشهرة المخصصة لوحدة توليد النقد      
 هـا لشهرة المخصصة للوحدة من خالل مقارنة مبلغ      ا قيمة   تإنخفضعندئذ أن تحدد ما إذا      

.  المـسجل مبلغهـا للشهرة، مع " القيمة الضمنية "تم قياسه على أنه     ي، الذي   ستردادالقابل لإل 
متبقية، كونها زيادة في المبلـغ القابـل   قيمة ويمكن قياس القيمة الضمنية للشهرة على أنها  

ـ          ستردادلإل  صـافي القيمـة العادلـة      ن لوحدة توليد النقد التي تم تخصيص الشهرة لها، ع
لمنشاة إذا قامـت بـشراء      رف بها ا   التي تعت  ةمحتملات ال لتزاماإلالقابلة للتحديد و  لألصول  
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ن أويقتضي المعيار   .  القيمة إنخفاض إختبار األعمال في تاريخ     إندماجوحدة توليد النقد في     
التي تـم   ) وحداتالمجموعة  (  بأي زيادة في المبلغ المسجل لوحدة توليد النقد        عترافيتم اإل 

 قيمـة   نخفـاض إل ةسارأوال على أنها خ    سترداد القابل لإل  ها مبلغ عنتخصيص الشهرة لها    
 المبلغ المسجل للـشهرة إلـى       تخفيض بعد   تتبقى بأي زيادة    عترافيتم اإل من ثم   . لشهرةا

 مبالغهـا ا لألصول األخرى في الوحدة بطريقة تناسـبية مـع           هصفر من خالل تخصيص   
  . المسجلة

ت مسودة العرض ضرورة أن تقوم المنشأة باإلفصاح عن معلومات حول وحـدات             إقترح  )ح (
قد التي تشتمل مبالغها المسجلة على شهرة أو بنود غير ملموسة ذات أعمار إنتاجية              توليد الن 

وتضمنت تلك المعلومات المبلغ المسجل للشهرة والمبلغ المسجل للبنود غيـر           . غير محددة 
الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة، واألساس الذي تم بناءاً عليه تحديد المبلـغ              

، والمبلغ الـذي    ) أو صافي سعر البيع    ستخدامأي قيمة اإل  ( الخاص بالوحدة    ستردادالقابل لإل 
ـ واإل الخـاص بالوحـدة مبلغهـا المـسجل،          سترداديتجاوز به المبلغ القابل لإل      اتفتراض

والمعلومات   الخاص بالوحدة  ستردادوالتقديرات الرئيسية المستخدمة لقياس المبلغ القابل لإل      
ـ  تجاه التغيرات فـي اإل     ستردادلإلحول حساسية ذلك المبلغ القابل       ات والتقـديرات   فتراض

 لمعيار المحاسـبة الـدولي      وفقاًإذا قامت المنشأة باإلبالغ عن معلومات القطاع        . الرئيسية
، تقترح مسودة العرض ضرورة اإلفصاح عن هذه المعلومات بـشكل إجمـالي لكـل     "١٤

 أن  أيـضاً ت مسودة العرض    إقترحكما  .  الرئيسية للمنشأة  تقريرقطاع على أساس صيغة ال    
. يتم اإلفصاح عن المعلومات بشكل منفصل لوحدة توليد النقد إذا تمت تلبية معايير محـددة              

  -:إن المعيار

 القيمة للـشهرة    إنخفاض اتإختبارال يقتضي اإلفصاح عن معلومات لتقييم موثوقية         )١(
ي لكل قطاع   إجمال بشكل   ة غير المحدد  ة اإلنتاجي األعماروالبنود غير الملموسة ذات     

 من  وبدالً.  معايير محددة  تلبية توليد النقد ضمن القطاع عند       ات لوحد وبشكل منفصل 
مجموعـة  ( المعلومات لكل وحدة توليد نقد        هذه ذلك، يقتضي المعيار اإلفصاح عن    

 المبلغ المسجل للشهرة أو البنـود غيـر الملموسـة ذات             فيها كونيالتي  ) وحدات
 كبيـراً ) مجموعة وحدات ( المخصصة لتلك الوحدة     ة غير المحدد  ة اإلنتاجي األعمار

 األعمـار البنود غير الملموسة ذات      وأبالمقارنة مع إجمالي المبلغ المسجل للشهرة       
 . في المنشأة ة غير المحددةاإلنتاجي

 سـترداد  المبلغ القابل لإل    به ال يقتضي من المنشأة اإلفصاح عن المبلغ الذي يتجاوز         )٢(

 من ذلك، يقتضي المعيار مـن المنـشأة         وبدالً.  المسجل لها  لوحدة توليد النقد المبلغ   

 فتـراض  تغير معقول ومحتمـل فـي اإل       أدىاإلفصاح عن هذه المعلومات فقط إذا       

 الخـاص   سـترداد لمبلغ القابـل لإل   ا يدتحدفي   عليه اإلدارة    تإستندالرئيسي الذي   

مجموعـة  ( تجاوز المبلغ المسجل للوحدة   يإلى أن   ) وحداتمن ال مجموعة  (بالوحدة  

 .سترداد القابل لإلهامبلغ) وحداتمن ال
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ت إسـتند  رئيـسي    إفتراضال يقتضي من المنشأة اإلفصاح عن القيمة المحددة لكل           )٣(

به تلك  مبلغ الذي يجب أن تتغير      ال، و ستردادلمبلغ القابل لإل  ا تحديد   في المنشاة   عليه

خرى المـستخدمة    لذلك التغيير على المتغيرات األ     آثار مترتبة القيمة، بعد دمج أي     

 بالوحدة الخاص   سترداد المبلغ القابل لإل   حتى يتساوى ،  ستردادلقياس المبلغ القابل لإل   

 من ذلك، يقتضي المعيار أن تفصح المنشأة عن وصـف           وبدالً . المسجل مع مبلغها 

 ومنهح،  ستردادلمبلغ القابل لإل  ا تحديد   في اإلدارة ت عليه إستند رئيسي   إفتراضلكل  

 تلـك  كانـت    وما إذا  رئيسي،   إفتراض لكل   المعينة )القيم (د القيمة اإلدارة في تحدي  

، مـع المـصادر     مالئمـاً حيثما كان   ،   تنسجم  أو سابقةتعكس تجربة   ) القيم(القيمة  

 الـسابقة لف عن التجربة    تالخارجية للمعلومات، وإن لم تكن كذلك، فكيف ولماذا تخ        

 فتراضقول ومحتمل في اإل    تغير مع  أدىإذا  لكن  . مصادر الخارجية للمعلومات  الأو  

 القابـل   هامبلغ) وحداتالمجموعة  ( تجاوز المبلغ المسجل للوحدة   يالرئيسي إلى أن    

 فتـراض أن تفصح عـن القيمـة المحـددة لإل         أيضاًة  أطلب من المنش  ، ي ستردادلإل

 لذلك  آثار مترتبة بعد دمج أي    ،  القيمةبه تلك   الرئيسي، والمبلغ الذي يجب أن تتغير       

حتـى  ،  سـترداد المتغيرات األخرى المستخدمة لقياس المبلغ القابل لإل      التغيير على   

 مـع مبلغهـا    )مجموعة الوحدات (بالوحدة   الخاص   سترداد المبلغ القابل لإل   يتساوى

 .المسجل

 إفتـراض ات الرئيـسية ألي     فتراضيقتضي أن يتم اإلفصاح عن معلومات حول اإل        )٤(
وحـدات توليـد النقـد المتعـددة         ل ستردادرئيسي له عالقة بتحديد المبلغ القابل لإل      

التي تشتمل بشكل منفرد على مبالغ غير هامة من الشهرة أو           ) مجموعات الوحدات (
 اإلنتاجية غير المحددة، لكنها تحتـوي، بـشكل         األعمارالبنود غير الملموسة ذات     

إجمالي، على مبالغ هامة من الشهرة أو البنـود غيـر الملموسـة ذات األعمـار                
 .محددةاإلنتاجية غير ال

  

   قيمة األصولإنخفاض  معين حول معياروضعتاريخ 
  

 إنخفاض إعداد معيار محاسبي دولي حول ١٩٩٦ يونيوقررت لجنة معايير المحاسبة الدولية في  ٢٣٠إستنتاج
  -: قيمة األصولإنخفاضوفيما يلي األسباب وراء وضع معيار معين حول . قيمة األصول

 فـي معيـار     وعكسها  بها عترافواإل اه القيمة وقياس  إنخفاض ةخسار جمع متطلبات تحديد    )أ (
 ؛ المتطلبات بين هذهنسجاماإللضمان واحد 

 في معايير المحاسبة الدولية مفـصلة بـشكل كـاف           ةلم تكن المتطلبات واإلرشادات السابق      )ب (
ـ  إنخفاض ةخسار تحديدب المنشآت   لضمان قيام   بطريقـة   بهـا عتـراف واإل ها القيمة وقياس

 القيمـة، مثـل     إنخفـاض  ةاء بدائل معينة لقياس خسار    متشابهة، مثال كان هناك حاجة إللغ     
 ؛ و الخصمإستخدامالخيار السابق بعدم 

 أن تكتشف ما إذا كانت فترة إطفاء        ١٩٩٦ مارسقررت لجنة معايير المحاسبة الدولية في         )ج (
 إذا  سنة ٢٠تجاوز، في بعض الظروف النادرة،      تاألصول غير الملموسة والشهرة يمكن أن       

 . موثوقة قيمة سنوية مفصلة إنخفاض اتختبارإلاضعة  األصول ختلككانت 
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 قيمة إنخفاض"  ٥٥ على مسودة العرض ١٩٩٧ إبريلصادقت لجنة معايير المحاسبة الدولية في  ٢٣١إستنتاج
 رسالة مالحظات من أكثر من ٩٠ت لجنة معايير المحاسبة الدولية أكثر من إستلم وقد ".األصول

. ٥٥ات الواردة في مسودة العرض قتراحداني لإل ميإختباركما قامت اللجنة بأداء .  بلدا٢٠
 ختبار بلدان مختلفة في اإل١٠ شركة من قطاعات األعمال المختلفة ومن ٢٠وشاركت أكثر من 

 معايير إستخدام الميداني بياناتهم المالية بختباروقد أعد أكثر من نصف المشاركين في اإل. الميداني
وأكمل المشاركون في .  معايير أخرىإستخدامداد التقارير بالمحاسبة الدولية وقام النصف اآلخر بإع

 كما تمت زيارة معظمهم من قبل موظفي لجنة معايير المحاسبة  مفصالًاًإستبيان الميداني ختباراإل
وتم .  على بعض أصولهم٥٥ات الواردة في مسودة العرض قتراحالدولية لمناقشة نتائج تطبيق اإل

 ختبار ونتائج اإل٥٥ها حول مسودة العرض إستالمظات التي تم نشر ملخص موجز برسائل المالح
 . ١٩٩٧ ديسمبرالميداني في النشرة اإلخبارية للجنة معايير المحاسبة الدولية في 

  

 بالتعاون مع مجالس معايير المحاسبة في ١٩٩٧ أكتوبرقامت لجنة معايير المحاسبة الدولية في  ٢٣٢إستنتاج

المراجعة "تحدة والواليات المتحدة بنشر ورقة مناقشة بعنوان ستراليا وكندا ونيوزلندا والمملكة المأ
كان ("  بالنسبة لألصول المعمرةسترداد المبلغ القابل لإلإختبارالدولية لمعايير المحاسبة التي تحدد 

ونتجت ورقة ). جيم بول، من موظفي المؤسسة األسترالية لبحوث المحاسبة، هو المؤلف الرئيسي

التي تتألف من بعض أعضاء المجلس وموظفين رئيسيين " مجموعة العمل"اشات المناقشة هذه عن نق

  -:الورقةإن . من الهيئات الواضعة للمعايير المدرجة أعاله ولجنة معايير المحاسبة الدولية

 أو المقترحـة ألعـضاء مجموعـة        القائمة لمعايير المحاسبة    الرئيسية الميزات   أشارت إلى   )أ (
 ؛ و هذه المعاييروقارنت القيمة، خفاضإن إختبارالعمل التي تقتضي 

 .القضايا الرئيسيةت أراء مجموعة العمل حول إقترح  )ب (
  

 ونتائج ٥٥ها حول مسودة العرض إستالم، وبعد دراسة المالحظات التي تم ١٩٩٨ إبريلوفي  ٢٣٣إستنتاج
 إنخفاض"  ٣٦ الميداني، صادقت لجنة معايير المحاسبة الدولية على معيار المحاسبة الدولي ختباراإل

   ."قيمة األصول
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  المعارضةاآلراء 
   

ليـسنرنج،  . جيـه . جيمسوكوب،  . تي.ونيت أن اآلراء المعارضة لكل من   
  يتنجتوناوجيوفري و

  

  .٣٦يتنجتون على موضوع معيار المحاسبة الدولي ا السادة كوب وليسنرنج والبروفسور وإعترض   ١آراء 
  

 القيمـة   إنخفاض إختبارنجتون لعدم موافقتهم على     يتا السادة كوب وليسنرنج والبروفسور و     إعترض   ٢آراء  

  .  بالنسبة للشهرةالذي يقتضيه المعيار
 

 مـن   ٥٤ في الفقرة     الوارد ذكره  *الشهرة إطفاء   ليسنرنج على منع  السيد   كوب و  كل من السيد  وافق     ٣آراء  
 أن  والتجـارب وقد أظهرت األبحـاث     ".  األعمال إندماج " ٣  الدولي إلعداد التقارير المالية    المعيار

وعلى كل حال، إذا لم يتم إطفـاء        . إطفاء الشهرة ينتج عنه بيانات ال معنى لها، وربما تكون مضللة          
ات في معيار   ستنتاجوينص أساس اإل  .  أن يتم محاسبتها بحذر    تقتضيطبيعتها الخاصة   فإن  الشهرة،  

 نخفـاض إل قيق وعملـي   د إختباروضع  أمكن  إذا  " نهأ) "١٣١ إستنتاج "الفقرة (٣٦المحاسبة الدولي   
سيتم توفير معلومات أكثر فائدة لمستخدمي البيانات المالية للمنشأة بموجـب            ،]للشهرةبالنسبة  [قيمة  ال

 أو بـشكل    سـنوياً  قيمتها   إنخفاض إختبار من ذلك    بدالً بل يتم  إطفاء الشهرة،    فيه ال يتم    منهج معين 
ووافق السادة  ". تها قيم إنخفاض إحتمال ىإلمتكرر إذا كانت األحداث أو التغيرات في الظروف تشير          

 القيمة الذي وافـق عليـه       إنخفاض إختبار أن   غير أنهما يعتقدان    . النص ذلككوب وليسنرنج على    
  .لتلبية ذلك الشرط الدقةغالبية المجلس يفتقر إلى 

 
 مبـين و  ليسنرنج في تحفظاتهم مع بعض أعضاء المجلس، كما ه        السيد   كوب و  كل من السيد  يشترك     ٤آراء  

 إختبـار ، حـول    ٣٦ات في معيار المحاسبة الـدولي       ستنتاجمن أساس اإل  "١٣٠ إستنتاج"في الفقرة   
 أصل ذو عمـر غيـر       وباألخص لألصل،   سترداد القيمة المبني على قياس المبلغ القابل لإل       إنخفاض

ـ  سـتخدام البيع أو قيمة اإل   حتى  تكاليف  ال منها   مطروحاًقيمة عادلة   النه  أمحدد، على    . ا أعلـى  ، أيهم
موضـوع  النظر فـي    والسادة كوب وليسنرنج راضون في الوقت الحاضر، على كل حال، بتأجيل            

 إسـتخدام  أن   أشاروا إلى وقد  . (القياس العام، بانتظار المزيد من البحث والنقاش حول مبادئ القياس         
كن يجـب القيـام     ل). عموماً مقاربة هامة مع مبادئ المحاسبة األمريكية المقبولة         يحققالقيمة العادلة   

 إختبـار  من   بدالً للشهرة، كيفما تم قياسه،      ستردادبالمزيد من الجهود الحثيثة لتحديد المبلغ القابل لإل       
 أصـالً  المجلس   هاإقترحالتي  " الخطوتين"طريقة  لقد كانت   .  القيمة المنقح الخاص بالمجلس    إنخفاض

 ٣٨ ومعيار المحاسبة الدولي     ٣٦ لتعديالت المقترحة على معيار المحاسبة الدولي     افي مسودة عرض    
 علـى ذلـك     المحافظـة  يجـب وكان  . للشهرة" القيمة الضمنية "تحديد  ل أكثر فائدة    عبارة عن منهج  

  .ختباراإل
 

 التعقيـد   حيالات  إعتراضأبدت  قد  ليسنرنج أن بعض الهيئات الفرعية      السيد   كوب و  كل من السيد     أقر  ٥آراء  
 أن العديد من المعلقين     يعتقدان إال أنهما . ة في مسودة العرض   والتكاليف المحتملة للمتطلبات المقترح   

 هـذا   تم توضـيح  وقد  . وفقه القيمة   إنخفاض إختبار أداء المجلس   قصدقد أساءوا فهم المستوى الذي      
 من معيـار    ٩٩ أحكام الفقرة    تقدموزيادة على ذلك،    .  الميداني لمسودة العرض   ختبار اإل األمر خالل 

 واسـع   إعفاءاً القيمة،   إنخفاض إختبار الوقت الذي ال يجب فيه أداء     تي تحدد   ، ال ٣٦المحاسبة الدولي   
 وكان قد فضل كل من السيد كوب والسيد ليـسنرنج         .  من ضرورة القيام بالحسابات المتكررة     النطاق

 المـستوى   وفـق  القيمة   إنخفاض إختبار وجوب أداء  تحديد   ل من خال  اتعتراضاإل تلك تلبية  يتم أن
التـابع   "الشهرة واألصول غير الملموسة األخرى     " ١٤٢معايير المحاسبة المالية     بيان   الموضح في 

  . مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكيل
 

                                                 
وتم حظر إطفاء الشهر ولكن مرجـع       . ٣ أصدر المجلس نسخة معدلة من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية            ٢٠٠٨في عام     *

   ).٢٠٠٨كما تم تعديله في عام  (٣ة لم يعد موجودا في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية الفقر
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 القيمة المقترح غير مرضيين بشكل     إنخفاض إختبارفي   جانبينيتنجتون أن هناك    ايعتقد البروفسور و     ٦آراء  
ة أ للمنش داخلياً القيمة الذي توفره الشهرة المولدة       ضإنخفااألول، الفشل في إلغاء الحماية من       . خاص
 فتقاراإلوالثاني،  . "٧آراء   " في الفقرة   الجانب تم مناقشة هذا  تو.  بالشراء ندماجاإل عند عملية    الدامجة

 عدم  كما أن . "١٠آراء  -٨آراء  " في الفقرات     الجانب تم مناقشة هذا  يو.  تدفق نقدي الحق   إختبار إلى
التي تحـدث بعـد     و داخلياً القيمة الذي توفره الشهرة المولدة       إنخفاضلحماية من   القدرة على إلغاء ا   

 طريقة عملية واضحة للتعامل مـع هـذه         إال أنه ال توجد   . أيضاًمشكلة  هي   بالشراء   ندماجتاريخ اإل 
  .  القيمة التقليديةإنخفاضات إختبارالمشكلة ضمن إطار 

 
 إنخفاض إختبار المشترية، فإن    للمنشأةعمليات الموجودة   المع  عندما يتم دمج مؤسسة أعمال مشتراة          ٧آراء  

 سـابقاً  الموجودة   داخلياً الشهرة المولدة    عتبار ال يأخذ بعين اإل    ٣٦القيمة في معيار المحاسبة الدولي      
 الخاصـة بالمنـشأة    سـابقاً  الموجودة   داخلياً الشهرة المولدة    توفر لذلك،.  المشترية الخاصة بالمنشأة 

.  الالحقـة  داخليـاً تلك التي توفرها الشهرة المولدة      إلى   القيمة إضافة    إنخفاض ضداية  المشترية حم 
 علـى متطلـب     إشتمل لو   دقة القيمة سيكون أكثر     إنخفاض إختباريتنجتون أن   اويعتقد البروفسور و  

  قيمة األصول الثابتة   إنخفاض"  ١١ في معيار إعداد التقارير المالية البريطاني        المشمولمشابه لذلك   
الخاصـة  القيمة الضمنية للـشهرة     على   القيمة،   إنخفاض إختبار، ألغراض   ينص، والذي   "والشهرة  
  .  بالشراءندماج المشترية الموجودة في وقت اإلبالمنشأة

 
مـن أسـاس    " ١٩٨ إستنتاج – ١٩٥ إستنتاج" التدفق النقدي الالحق في الفقرات       إختبارتم مناقشة   يو   ٨آراء  

ات إختبـار  التدفق النقدي الالحـق فـي        إختبارويحل  . ٣٦المحاسبة الدولي   ات في معيار    ستنتاجاإل
 لتلك التي تـم تقـديرها فـي وقـت           فعالًحدثت   القيمة السابقة محل التدفقات النقدية التي        إنخفاض
 ةإلى خـسار  ستؤدي   ة المنقح ات التقدير كانت القيمة، ويقتضي تخفيض القيمة إذا       إنخفاضات  إختبار

 في معيار   ختبارتم دمج مثل هذا اإل    يو.  معين  تصحيح لتقدير  وبالتالي ه و. شهرةلا قيمة   إنخفاضمن  
  . ١١إعداد التقارير المالية البريطاني 

 
الالحـق فـي      التدفق النقدي  ختبارإل أسباب رفض المجلس     )"ج(-)أ (١٩٧ إستنتاج"   تتضمن الفقرة      ٩آراء  

 التـدفق النقـدي     إختبـار خطأ في توجيه    أن هناك   على  " ١٩٧ إستنتاج" مقدمة الفقرة    وتنص. الفقرة
وعلى كـل   . تفاديها مشكلة يجب    أن تثير  يمكنلشهرة  ا قيمة   نخفاضإل ةالزائدالعمليات   ألنالالحق  
المخرجـات  أسـاس   على   ( فقط قيمةلل التدفق النقدي الالحق تخفيضات واقعية       إختبار يقتضيحال،  
، فقد صحيحاً "١٩٧ إستنتاج" في الفقرة لواردالنص اوإذا كان . زائدةتخفيضات قيمة ، وليس )الفعلية

  . قتضي معالجة مختلفةي القيمة إنخفاض إختبار في عملية نقص آخريشير هذا إلى 
 

ألنه يتجاهـل   "  ال يقدم نتائج صادقة     التدفقات النقدية  إختبار نأ"على  " )أ( ١٩٧ إستنتاج" الفقرة     تؤكد  ١٠آراء  
محـل التـدفق    فقط  وكما هو موضح أعاله، فإنه يحل       . مستخداالعناصر األخرى في قياس قيمة اإل     

 تفـاؤل ضد المغاالة فـي     لتقدير، الذي يجب أن يكون له معنى واضح ويوفر حماية           لالنقدي الناتج   
لعناصر األخرى مهما في هذا الـسياق، مثـل         ا تصحيح تقديرات    إعتبروإذا  . تقدير التدفقات النقدية  

 ١٩٧ إستنتاج"ويبدو أن الفقرة     . ، يمكن دمجها في الحساب    التغيرات التي حصلت في أسعار الفائدة     
 القيمة  إنخفاضبالنسبة لمعنى خسائر    ،  ")أ( ١٩٧ إستنتاج" الفقرة   التي تثيرها تثير نفس النقطة    " )ب(

 التـدفق   إختبـار العبء الزائد الذي قد يفرضه      " )ج( ١٩٧ إستنتاج" الفقرة   وتنتقد. ختباربموجب اإل 
 يتنجتون أن حجم العبء يعتمد، بالطبع، علـى مـدى تكـرار           ا البروفسور و  والحظ.  الالحق يالنقد

 إختبارب حالياً المرتبطة الكثيرةمتطلبات اإلفصاح   أنه يمكن التقليل من      أيضاًوالحظ  . ختبار اإل تطبيق
 .  التدفق النقدي الالحقإختبارسيتم تطبيق  القيمة إذا كان إنخفاض
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  المحتويات
  الفقرات

  أمثلة توضيحية
  

  ٢٢-١مثال                   تحديد وحدات توليد النقد  -١مثال

  ٤-١مثال                         سلسلة مخازن البيع بالتجزئة  - أ 

  ١٠-٥مثال                               في عملية إنتاجوسيطة لخطوة مصنع   -ب

  ١٦-١١مثال                                  الفردالمنشأة ذات المنتج    -ج         

  ١٩-١٧مثال                          عناوين المجالت    -د         

  ونصفه مشغولالمبنى المؤجر نصفه لآلخرين   -ه
   ٢٢-٢٠مثال                            الذاتيستعماللإل                

  

  ٣٢- ٢٣مثال        القيمةإنخفاضخسارة  بعترافواإلحساب القيمة المستعملة   -٢مثال
  

   ٣٧- ٣٣مثال                      آثار الضريبة المؤجلة  -٣مثال
  ٣٥-٣٣مثال           نخفاض بخسارة اإلعترافالضريبة المؤجلة لإل آثار   - أ
  ٣٧- ٣٦مثال                 تخلق أصل ضريبة مؤجلةنخفاض بخسارة اإلعترافاإل -ب

  

  ٤٣-٣٨مثال                               القيمةخفاضإنعكس خسارة   -٤مثال
  

  ٥٣-٤٤مثال                                  لة أعاده الهيكلة المستقبليةمعام  -٥مثال
  

  ٦١-٥٤مثال                     معاملة الصرف الرأسمالي المستقبلي  -٦مثال
  

   القيمة لوحدات توليد النقد إنخفاض إختبار  -٧مثال
  ٦٨- ٦٢مثال                والحصة والغير مسيطرةمع الشهرة             

من صافي   الحصص الغير مسيطرة مقاسة مبدئياً كحصص تناسبيةأ   ٧
     األصول القابلة للتحديد تم تجاهل اآلثار الضريبية في هذا المثال  

 ٦٨-٦٢مثال 

  
لشركةالتابعة الحصص غير المسيطرة التي تم قياسها بالقيمة العادلة واب  ٧

     ذات العالقة التي تعتبر وحدة توليد نقد مستقلة
  هـ٦٨ أ٦٨ مثال 

الحصص غير المسيطرة التي تم قياسها بالقيمـة العادلـة والـشركة              ج٧
  التابعة ذات العالقة التي تعتبر وحدة توليد نقد مستقلة

  

  ي٦٨-و٦٨ مثال 

  ٧٩-٦٩مثال                        الشركةأصولتخصيص    -٨مثال
  

  وحدات توليد النقد مع الشهرة  اإلفصاحات حول –٩مثال
  ٨٩-٨٠مثال         مع العمر النافع غير المحدد األصول غير الملموسة أو           
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   لإنخفاص قيمة األصو  ٣٦معيار المحاسبة الدولي 
  أمثلة توضيحية

  

، تفترض كافة األمثلة في هذا الملحق أن المشروع ٣٦ المعيارهذا الملحق إيضاحي فقط، وال يشكل جزءاً من 
بوحدة العملة "  المبالغ النقدية في األمثلة تم تحديدها . العمليات المبينةبإستثناءله عمليات  ذات العالقة ال يوجد

  )وحدة عملة(  "
  

   وحدات توليد النقدتحديد  – ١مثال 
  

  -:هدف هذا المثال ما يلي

  ؛ وي مختلف الحاالتفإعطاء داللة لكيفية تحديد وحدات توليد النقد   )أ (

 عند تحديد وحدة توليد النقد عتبارإلقاء الضوء على عوامل معينة قد يأخذها المشروع في اإل  )ب (
  .التي ينتمي إليها األصل

  
  سلسلة مخازن البيع بالتجزئة  -أ 

  

  ةالخلفي
  

بإجراء كافة مشترياته  )س(، ويقوم المخزن )م(لسلسلة مخازن التجزئة ) س(ينتمي المخزن  ١مثال
سياسات  )م(، وتقرر سلسلة المخازن )م(بالتجزئة من خالل مركز الشراء لسلسلة المخازن 

فيما عدا توظيف أمناء الصناديق والبائعين للمخزن (التسعير والتسويق والدعاية والموارد البشرية 
 خمسة مخازن أخرى في نفس أيضاً) م(تملك سلسلة المخازن ). م(حيث يقررها المخزن )) س(

 مخزناً آخر في مدن أخرى، ٢٠و) بالرغم من أنها في مناطق مختلفة) (س(المدينة مثل المخزن 
، وقد تم شراء المخزن )س(وتتم إدارة كافة المخازن األخرى بنفس الطريقة التي يدار بها المخزن 

  . بالشهرةعتراف سنوات وتم اإل٥ مخازن أخرى قبل ٤و ) س(
  

  ؟)) س(وحدة توليد النقد (، )س(ما هي وحدة توليد النقد للمخزن  
  

  التحليل
  

  -: ينظر المشروع على سبيل المثال فيما يلي،)س(لتحديد وحدة توليد النقد للمخزن  ٢مثال

  ؛ وى أساس كل مخزن على حدةفيما إذا كانت تقارير اإلدارة الداخلية منظمة لقياس األداء عل  )أ (

/  على أساس المنطقةأوفيما إذا كانت اإلعمال يتم تشغيلها على أساس الربح لكل مخزن   )ب (
  .المدينة

  
في مناطق مختلفة، ومن المحتمل أن لها قواعد عمالء مختلفة وهكذا بالرغم من ) م(جميع مخازن  ٣مثال

يولد تدفقات نقدية داخلة مستقلة ) س(على مستوى الشركة فإن المخزن ) س(أنه تتم إدارة المخزن 
، وعلى ذلك من الممكن )م(لمخازن األخرى لسلسلة المخازن لإلى حد كبير عن التدفقات النقدية 

  .هو وحدة توليد النقد) س( أن المخزن إعتبار
  

يتم وفقه ) م( تمثل أدنى مستوى ضمن سلسلة المخازن )س(إذا كانت وحدة توليد النقد للمخزن  ٤مثال
 القيمة المذكور إنخفاض إختباربتطبيق ) م(هرة ألغراض اإلدارة الداخلية، يقوم المخزن مراقبة الش
وإذا لم تتوفر المعلومات .  على وحدة توليد النقد تلك٣٦ من معيار المحاسبة الدولي ٩٠في الفقرة 

يد حول المبلغ المسجل للشهرة ولم تتم مراقبتها ألغراض اإلدارة الداخلية على مستوى وحدة تول
 من ٨٨ القيمة المذكور في الفقرة إنخفاض إختباربتطبيق ) م(، يقوم المخزن )س(النقد للمخزن 

  . على وحدة توليد النقد تلك٣٦معيار المحاسبة الدولي 
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   لخطوة وسيطة في عملية إنتاجمصنع - ب
  

  الخلفية
  

سيط يتم شراؤه من هو منتج و) ي(أحد المواد الخام الهامة المستخدمة لإلنتاج النهائي للمصنع  ٥مثال
بسعر التحويل الذي يتعدى ) ي(إلى ) س( ويتم بيع منتجات .لنفس المشروع) س(المصنع 

إلى عمالء خارج المشروع ) ي(من اإلنتاج النهائي للمصنع % ٨٠ ويتم بيع .)س(الهوامش إلى 
لمتبقي البالغ  ويتم بيع ا.)ي(إلى ) س(من اإلنتاج النهائي للمصنع % ٦٠ ويتم بيع .المقدم للتقارير

  .إلى عمالء خارج المشروع الذي يقدم التقارير% ٤٠
  

  ؟)ي(والمصنع ) س(بالنسبة لكل حالة من الحاالت التالية ما هي وحدات توليد النقد للمصنع 
  

 وأسعار .في سوق نشط) ي(بيع المنتجات التي يبيعها للمخزن ) س( المخزن إستطاع : ١الحالة 
  .   أسعار السوقالتحويل الداخلية أعلى من 

  ).ي(للمصنع ) س(ال يوجد سوق نشط للمنتجات التي يبيعها المصنع :  ٢الحالة 
  

  التحليل
  

  ١لحالة ا
  

 فهو يولد تدفقات نقدية داخلة من ،بيع منتجاته في سوق نشط، وهكذا) س( المصنع إستطاع ٦مثال
 من المحتمل ، ولذلك.)ي( المستمر الذي هو مستقل إلى حد بعيد من التدفقات النقدية من ستخداماإل

) ي(هو وحدة توليد نقد مستقلة بالرغم من أن جزءاً من إنتاجه يستخدمه المصنع ) س(أن المصنع 
  ).٣٦ من معيار المحاسبة الدولي ٧٠ فقرة أنظر(

  
من % ٨٠) ي( ويبيع المصنع .هو كذلك وحدة توليد نقد مستقلة) ي(من المحتمل أن المصنع  ٧مثال

 تدفقاته النقدية الداخلة من إعتبار ولذلك يمكن .المشروع المقدم للتقاريرمنتجاته إلى عمالء خارج 
  . المستمر أنها مستقلة إلى حد بعيدستعمالاإل

  
 عند تحديد القيمة المستخدمة ، ولذلك.)س(ال تعكس أسعار التحويل الداخلية أسعار السوق إلنتاج  ٨مثال

النبوءات المالية /ميزانيات التقديرية يقوم المشروع بتعديل ال،)ي(والمصنع ) س(لكل من المصنع 
المستخدمة داخلياً ) س(إلظهار أفضل تقدير لإلدارة ألسعار السوق المستقبلية لمنتجات المصنع 

  ).٣٦ من معيار المحاسبة الدولي ٧٠ الفقرة أنظر(
  

  ٢الحالة 
  

لغ القابل من المحتمل أنه من غير الممكن تقييم المبلغ المرحل لكل مصنع بشكل مستقل عن المب ٩مثال
  -: للمصنع اآلخر بسبب ما يليستردادلإل

 تعتمد ، وهكذا.داخلياً وال يمكن بيعة في سوق نشط) س( معظم إنتاج المصنع إستخداميتم   )أ (
 ال ،، ولذلك)ي(على الطلب على منتجات المصنع ) س(التدفقات النقدية الداخلة للمصنع 

ة مستقلة إلى حد بعيد من منتجات أنه يولد تدفقات نقدية داخل) س( المصنع إعتباريمكن 
  ).ي(المصنع 

  .تتم إدارة المصنعين معاً  )ب (
  

 تولد أصول مجموعة أصغرمعاً أنهما  )ي(والمصنع  )أ( المصنع إعتبار من الممكن ،نتيجة لذلك ١٠مثال
  . المستمر مستقلة إلى حد بعيدستعمالتدفقات نقدية داخلة من اإل
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 المنشأة ذات المنتج المفرد  - ج
  

 الخلفية
  

 وكل مصنع موقعة في قارة .)ج( و)ب(، )أ(منتجاً مفرداً، وتملك المصانع ) م(تنتج المنشاة  ١١مثال
 وال يتم .)ج(أو )ب(جزءاً من اإلنتاج يتم تجمعيه أما في المصنع ) أ( وينتج المصنع .مختلفة
) ب(أما من المصنع ) م( ويتم بيع منتجات المشروع .بكاملها) ج( أو) ب( طاقة المصنعين إستخدام

في القارة ) ب( يمكن بيع منتجات المصنع ، فعلى سبيل المثال.على نطاق العالم) ج( المصنع أو
 .)ب(أسرع من المصنع ) ج(إذا أمكن تسليم المنتجات من المصنع ) ج(التي يوجد بها المصنع 

  .على توزيع المبيعات بين الموقعين) ج) (ب( المصنعين إستخداموتعتمد مستويات 
  

   ؟)ج( و)ب(، )أ ( حالة من الحاالت التالية ما هي وحدات توليد النقد للمصانع بالنسبة لكل
  

  .)أ(يوجد سوق نشط لمنتجات المصنع :  ١الحالة 
  

  .)أ(ال يوجد سوق نشط لمنتجات المصنع :  ٢الحالة 
 التحليل 

  

 ١الحالة 
  

 المثال أنظر (وحدة توليد نقد منفصلة لوجود سوق نشط لمنتجاته) أ(من المحتمل أن المصنع  ١٢مثال
  ).المصنع لخطوة وسيطة في عملية إنتاج، الحالة األولى–)ب(

  

بتجميعهما تعتمد التدفقات ) ج(، )ب(بالرغم من وجود سوق نشط للمنتجات التي يقوم المصنعان  ١٣مثال
على توزيع اإلنتاج بين الموقعين، ومن غير المحتمل أنه ) ج(و) ب(النقدية الداخلة للمصنعين 

فردياً، وعلى ذلك من غير ) ج( و)ب(دفقات النقدية الداخلة المستقبلية للمصنعين سيمكن تحديد الت
 قابلة للتحديد تولد تدفقات أصول مجموعات أصغرمعاً ) ج( و)ب(المحتمل أن يكون المصنعان 

  . المستمر والتي هي مستقلة إلى حد كبيرستعمالنقدية داخلة من اإل
  

) م(يقوم المشروع ) ج(باإلضافة إلى المصنع ) ب( و)أ (عند تحديد القيمة المستخدمة للمصنعين ١٤مثال
النبوءات المالية إلظهار أفضل تقديرها ألسعار السوق المستقبلية / بتعديل الميزانيات التقديرية

  . )٣٦ من معيار المحاسبة الدولي ٧٠ الفقرة أنظر) (أ(لمنتجات المصنع 
  

 ٢الحالة 
  

 لكل مصنع بشكل مستقل نظراً لما سترداد القابل لإلمن غير المحتمل أن ال يمكن تقييم المبلغ ١٥مثال
  -:يلي

) أ( تعتمد التدفقات النقدية الداخلة للمصنع ،، ولذلك)أ(ال يوجد سوق نشط لمنتجات المصنع   )أ (
   .)ج( و)ب(على مبيعات المنتجات النهائية من قبل المصنعين 

 بتجميعها تعتمد ،)ج(و) ب(بالرغم من وجود سوق نشط للمنتجات التي يقوم المصنعان   )ب (
 ومن غير .على توزيع اإلنتاج بين الموقعين) ج( و)ب(التدفقات النقدية الداخلة للمصنعين 

  .فردياً) ج( و)ب(المحتمل أن يكون تحديد التدفقات النقدية الداخلة للمصنعين 
  

هي ) ككل) م(أي المشروع (معاً ) ج(و) ب(، )أ( من المحتمل أن تكون المصانع ،نتيجة لذلك ١٦مثال
 المستمر والتي هي ستعمال قابلة للتحديد تولد تدفقات نقدية داخلة من اإلأصول مجموعة صغرأ

  .مستقلة إلى حد كبير
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  عناوين المجالت  - د
  

  الخلفية
  

 مجلة قام الناشر بإنشائها ٨٠ مجلة منها تم شراؤها و٧٠  عنوان مجلة،١٥٠يملك أحد الناشرين  ١٧مثال
 كما يتم . لعنوان مجلة مشتراة على أنه أصل غير ملموس بالسعر المدفوععتراف ويتم اإل.بنفسه
 بتكاليف خلق عناوين مجالت والمحافظة على األسماء الموجودة على أنها مصروف عترافاإل

 ومن الممكن تحديد التدفقات النقدية الداخلة من المبيعات المباشرة واإلعالن لكل .عندما يتم تحملها
لمجالت حسب قطاعات العمالء ويعتمد مستوى الدخل من  وتتم إدارة عناوين ا.عنوان مجلة

 .اإلعالن لعنوان المجلة على سلسلة من األسماء في قطاع العمالء الذي يعود عنوان المجلة له
قتصادي لها واستبدالها في الحال إلوتتبع اإلدارة سياسة ترك األسماء القديمة قبل نهاية العمل ا

  .بأسماء جديدة لنفس قطاع العمالء
  

  ما هي وحدة توليد النقد لعنوان مجلة فردية ؟ 
  

  التحليل 
  

 وبالرغم من أن مستوى . لعنوان مجلة فرديةستردادأنه يمكن تقييم المبلغ القابل لإلالمحتمل من  ١٨مثال
الدخل من اإلعالن لعنوان يتأثر إلى حد معين بالعناوين األخرى في قطاع العمالء فانه يمكن تحديد 

 بالرغم من ، إضافة إلى ذلك.اخلة لكل عنوان من المبيعات المباشرة واإلعالنالتدفقات النقدية الد
أنه تتم إدارة الملكيات حسب قطاعات العمالء فأن قرارات ترك العناوين تتم على أساس العنوان 

  .الفردي
  

د  من المحتمل أن عناوين المجالت الفردية تولد تدفقات نقدية داخلة مستقلة إلى ح، على ذلكبناءاً ١٩مثال
  .كبير عن بعضها وأن عنوان كل مجلة هو وحدة توليد نقد مستقلة

  

  الذاتي ستعمالخرين ونصفه مشغول لإللآلمؤجر نصفه إلى ال المبنى - ه
  

  الخلفية
  

 وهي تملك مبنى فيه مقرها الرئيسي كان مشغوالً بكامله .هي شركة تصنيع) م(المشروع  ٢٠مثال
 نصف المبنى داخلياً والنصف إستعمالتم حالياً يالمشروع وبعد تقليص حجم .  الداخليستعماللإل

  . ية اإليجار مع المستأجر هي لمدة خمس سنواتإتفاق، وثالثاآلخر مؤجر إلى طرف 
  

  ما هي وحدة توليد النقد للمبنى؟ 
  

  التحليل
  

 ولذلك ال ،)م( لدعم أنشطة التصنيع للمشروع ،الغرض الرئيسي للمبنى هو العمل كأصل للشركة ٢١مثال
 النقدية  المبنى ككل أنه يولد تدفقات نقدية داخلة مستقلة إلى حد كبير من التدفقاتإعتباريمكن 

  .ككل) م(للمشروع  من المحتمل أن وحدة توليد النقد للمبنى هي ، وهكذا.الداخلة من المشروع ككل
  

 ليس من المناسب تحديد القيمة المستخدمة ، وعلى ذلك.إستثمارالمبنى ليس في حيازة الشركة ك ٢٢مثال
  . على التوقعات الخاصة باإليجارات المستقبلية ذات العالقة في السوقبناءاًمبنى لل
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   بخسارة عترافحساب القيمة المستعملة واإل  – ٢مثال 
   القيمةإنخفاض

  
  . تم تجاهل اآلثار الضريبية،في هذا المثال

  

  خلفية وحساب القيمة المستعملة 
  

له مصانع ) م( والمشروع ١٠,٠٠٠مقابل ) م(روع المش) ت( يمتلك المشروع ٢٠×٠في نهاية عام  ٢٣مثال
  .تصنيع في ثالث بلدان

  ٠×٢٠ البيانات في نهاية عام .١جدول 
  

  الشهرة           القيمة العادلة     تخصيص سعر     ٠×٢٠نهاية عام 
   )وحدة عملة (  صوللأل   )وحدة عملة (الشراء

  )وحدة عملة(القابلة للتحديد      
  ١,٠٠٠      ٢,٠٠٠      ٣,٠٠٠  )أ(نشطة في البلد األ

  ٥٠٠      ١,٥٠٠      ٢,٠٠٠  )ب(األنشطة في البلد 
  ١,٥٠٠      ٣,٥٠٠      ٥,٠٠٠  )ج(األنشطة في البلد 

  
  ٣,٠٠٠      ٧,٠٠٠     ١٠,٠٠٠     اإلجمالي

  

  يمكنالتي يتم مراقبة الشهرة ألغراض الرقابة الداخليةنقد   وحدات توليدأصغر تمثلاألنشطة في كل بلد ) أ(
 ، على سعر شراء األنشطة في كل بلدبناءاًكإختالف التخصيص (  لها على أساس معقول وثابتالشهرةتخصيص 

  ).، و القيمة األدلة لألصل القابل للتحديدية الشراءإتفاقكما هو محدد في 
  

 قيمة كل من تلك األنشطة إنخفاض إختبار ألنه تم تخصيص الشهرة لألنشطة في كل بلد، فإنه يجب  أ٢٣مثال
 من ٩٠ الفقرة أنظر( قيمتها إنخفاض متكرر إذا كان هناك أي مؤشر على إمكانية أوي بشكل سنو

  ).٣٦معيار المحاسبة الدولي 
  

 القيمة العادلة أو ستخدامأي قيمة اإل( الخاصة بوحدات توليد النقد سترداديتم تحديد المبالغ القابلة لإل ٢٤مثال
وتتجاوز قيمة . ستخدام حسابات قيمة اإلعلى أساس) مطروحا منها التكاليف حتى البيع، أيهما أعلى

لذلك ينظر إلى األنشطة في . ٢٠×١ و ٢٠×٠ كل وحدة توليد نقد مبلغها المسجل في نهاية إستخدام
  . كل بلد والشهرة المخصصة لتلك األنشطة على أنها غير منخفضة القيمة

  

إصدار تشريع يحد إلى حد  وتقوم الحكومة ب.)أ( حكومة جديدة في البلد إنتخاب يتم ،٢×٢٠في عام  ٢٥مثال
 وفيما يتعلق بالمستقبل المنظور ، ونتيجة لذلك.)ت(كبير من صادرات المنتج الرئيسي للمشروع 

  %.٤٠بمقدار ) ت(سيتم تخفيض إنتاج المشروع 
  

بتقدير مبلغ ) ت( الناتج في اإلنتاج أن يقوم المشروع نخفاضيتطلب الحد الكبير من التصدير واإل ٢٦مثال
 .٠×٢٠في بداية عام ، )أ(لبلد لعميات ا ستردادالشهرة القابل لإل

  
 سنة ١٢ على أساس القسط الثابت على مدى عمر مقداره ستهالك أسلوب اإل)ت (يتبع المشروع ٢٧مثال

 وال يتوقع قيمة متبقية) أ( البلد صولأل
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 بما على المشروع أن يقوم" ٢ الجدول أنظر) " أ(لتحديد القيمة المستعملة لوحدة توليد النقد للبلد  ٢٨مثال
  -:يلي

نبوءات مالية للسنوات / ميزانيات تقديريةأحدثإعداد نبوءات التدفق النقدي المأخوذة من   )أ (
  .ها اإلدارةتإعتمدالتي ) ٦×٢٠-٢×٢٠(السنوات (الخمس القادمة 

على معدالت نمو آخذة في  بناءاً) ٢×٢٠–٧×٢٠األعوام (تقدير التدفقات النقدية التالية   )ب (
 من متوسط النمو أقل، وهذا المعدل %٣بمقدار  ٧×٢٠مو لعام ، ويقدر معدل الننخفاضاإل

  ).أ(على المدى الطويل للسوق في البلد 

، وهو يمثل سعر ما قبل الضريبة، ويعكس تقييمات السوق %١٥ سعر خصم مقداره إختيار  )ج (
  ).أ(الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة بوحدة توليد النقد للبلد 

  

   القيمة وقياسهاإنخفاضخسارة  بعترافاإل
  

  ).وحدة عملة(١,٣٦٠هو ) أ( لوحدة توليد النقد للبلد ستردادالمبلغ القابل لإل ٢٩مثال
  

مع مبلغها المرحل ) أ( لوحدة توليد النقد للبلد ستردادبمقارنة المبلغ القابل لإل) ت(يقوم المشروع  ٣٠مثال
  ).٣ الجدول أنظر(

  

يقوم المشروع ) وحدة عملة (١,٤٧٣ بمبلغ ستردادلإلألن المبلغ المرحل يزيد عن المبلغ القابل  ٣١مثال
 ويتم . في الحال في بيان الدخل) وحدة عملة (١,٤٧٣ البالغة نخفاض بخسارة اإلعترافباإل) ت(

 قبل تخفيض المبلغ المرحل  الى الصفر)أ( المبلغ المرحل للشهرة المتعلق بعمليات البلد تخفيض
 من معيار ١٠٤ الفقرة أنظر) (أ(دة توليد النقد للبلد  األخرى القابلة للتحديد ضمن وحصوللأل

  ).٣٦المحاسبة الدولي 
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 "الدخل ضرائب" ١٢تتم محاسبة اآلثار الضريبية بشكل مستقل بموجب معيار المحاسبة الدولي  ٣٢مثال
  ).أ٣ المثال أنظر(

  
  ٢×٢٠في نهاية عام ) أ(د النقد للبلد  حساب القيمة المستعملة لوحدة تولي.٢ جدول

  
  التدفقات النقدية     عامل القيمة  التدفقات النقدية  عدالت النموم    

  المستقبلية      ندع  الحالية  المستقبلية  على المدى  
  المخصومة     ٣%١٥سعر خصم         الطويل             السنة
  ٢٠٠    ٠,٨٦٩٥٧    ١٢٣.      )١=ن(٢×٢٠
١٩١    ٠,٧٥٦١٤    ١٢٥٣        ٣×٢٠  
١٨٠    ٠,٦٥٧٥٢    ١٢٧٣        ٤×٢٠  
١٦٦    ٠,٥٧١٧٥    ١٢٩٠        ٥×٢٠  
١٥١    ٠,٤٩٧١٨    ١٣٠٤        ٦×٢٠  
١٣٥    ٠,٤٣٢٣٣    ٢٣١٣    %٣      ٧×٢٠  
١١٥    ٠,٣٧٥٩٤    ٢٣٠٧    %٢-    ٨×٢٠  
٩٤     ٠,٣٢٦٩٠    ٢٢٨٩    %٦-    ٩×٢٠  
٧٠    ٠,٢٨٤٢٦    ٢٤٥٢    %١٥-    ٠×٢٠  
٤٥    ٠,٢٤٧١٩    ٢١٨٤    %٢٥-    ١×٢٠  
١٣    ٠,٢١٤٩٤    ٢٦١    %٦٧-    ٢×٢٠  

  ١٣٦٠                    القيمة المستخدمة
  

  
    %).٤٠بعد التخفيض البالغ ( على افضل تقدير لإلدارة لتوقعات صافي التدفق النقدي بناءاً ١
  . معدالت نمو متناقصةإستخدام من التدفق النقدي للسنة السابقة بإستنتاج على بناءاً ٢
  .مدة الخصم = وحدة عملةسعر الخصم =  حيث أ ن)أ+١/(١=يحسب عامل القيمة الحالية ك  ٣

  
 عام بدايةفي ) أ( في القيمة لوحدة توليد النقد للبلد نخفاضحساب وتوزيع خسارة اإل  .٣ جدول

٢×٢٠:-  
  

  المجموع                  صولاأل    )وحدة عملة(الشهرة    ٢×٢٠ عام بداية
  )وحدة عملة(  )وحدة عملة(القابلة للتعريف              

  ٣,٠٠٠      ٢,٠٠٠      ١,٠٠٠    التكلفة التاريخية
  تراكمالم ستهالكاإل
)١٦٧(      )١٦٧(      -     )١×٢٠(  

  ٢,٨٣٣      ١,٨٣٣      ١,٠٠٠    المبلغ المرحل 
  )١,٤٧٣(      )٤٧٣(     )١,٠٠٠(    نخفاضخسارة اإل

  المبلغ المرحل بعد خسارة
  ١,٣٦٠      ١,٣٦٠      -    نخفاضاإل
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  الضريبة المؤجلة آثار  ٣مثال 
  

   نخفاضاإل بخسارة عترافآثار الضريبة المؤجلة لإل  -أ 
  

 مع معلومات ملحقة كما هو ،)٢(كما هي معروضة في المثال ) ت( البيانات للمشروع إستخدام
  .مبين في هذا المثال

  

ما ) أ( القابلة للتحديد لوحدة توليد النقد للبلد صول تبلغ القاعدة الضريبية لأل٢×٢٠في نهاية عام  ٣٣مثال
ألغراض الضريبية هو  ليست قابلة للخصم لنخفاض وخسائر اإل،)وحدة عملة (٩٠٠مقداره 

٤٠.%  
  

الفروقات الضريبية المؤقتة ) أ( في قيمة وحدة توليد النقد للبلد نخفاض بخسارة اإلعترافيخفض اإل ٣٤مثال

  . الضريبة المؤجلةإلتزام لذلك يخفض ، وتبعاًصولالمتعلقة بهذه األ
  

   القابلةصولاأل    خسارة     القابلةصولاأل    ٢×٢٠ عام بداية
  بعد للتعريف   فاضنخاإل    للتعريف قبل        
  نخفاضخسارة اإل        نخفاضخسارة اإل        

  )وحدة عملة(   )عملة حدةو(     )عملة حدةو(
  

  ١,٣٦٠      )٤٧٣(      ١,٨٣٣  )٢مثال(المبلغ المرحل 

  ٩٠٠      -          ٩٠٠    القاعدة الضريبية
  الفرق المؤقت 

  ٤٦٠      )٤٧٣(      ٩٣٣    للضريبة الخاضع

   الضريبةإلتزام

  ١٨٤      )١٨٩(      ٣٧٣  %٤٠المؤجل بمعدل 

  

 مبدئياً بضريبة مؤجلة عتراف لم يتم اإل،"ضرائب الدخل" ١٢عيار المحاسبة الدولي بموجب م ٣٥مثال

 المتعلقة بالقيمة بحدوث تعديل في نخفاض ال تتسبب خسارة اإل، وعلى ذلك.متعلقة بالشهرة

  .الضريبة المؤجلة
  



   ٣٦معيار المحاسبة الدولي 
 أمثلة توضيحية

١٧٩٨   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

  لة أصل ضريبة مؤجيخلق نخفاضاإل بخسارة عترافاإل - ب
  

، )وحدة عملة(٦٥٠ سترداد، ومبلغه القابل لإل)وحدة عملة( ١,٠٠٠منشأة لها أصل قيمته المرحلة  ٣٦مثال

 والخسائر في ).وحدة عملة( ٨٠٠والقاعدة الضريبية لألصل % ٣٠ويبلغ معدل الضريبة 

 : هو كما يلينخفاض وتأثير الخسارة في اإل. ليست قابلة للخصم لألغراض الضريبيةنخفاضاإل
  

  نخفاضإلابعد     نخفاض اإلأثر    نخفاضبل اإلق        
  )عملة حدةو(    ) حدة عملةو(     ) حدة عملةو(       

  ٦٥٠      )٣٥٠(          ١,٠٠٠      المبلغ المرحل 

  ٨٠٠      -        ٨٠٠      القاعدة الضريبية

  الفرق المؤقت الخاضع 

  ) ١٥٠(       )٣٥٠(        ٢٠٠  )القابل للخصم( للضريبة

  ريبةالض) أصل (إلتزام
  )٤٥(        )١٠٥(        ٦٠    %٣٠المؤجلة عند معدل 

  

 يعترف المشروع بأصل الضريبة المؤجلة إلى الحد الذي ،١٢بموجب معيار المحاسبة الدولي  ٣٧مثال

  . الفرق المؤقت القابل للخصمإستعماليحتمل فيه توفر الربح الخاضع للضريبة الذي يمكن مقابلة 

  



  ٣٦معيار المحاسبة الدولي 
 أمثلة توضيحية

١٧٩٩  حاسبة الدولية حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير الم©

  ة القيمإنخفاضخسارة  عكس  ٤مثال 
  

 مع معلومات إضافية كما هي مقدمة في هذا ،)٢(كما هي معروضة في المثال ) ت(استخدم البيانات للمشروع 
  .المثال تم تجاهل اآلثار الضريبيةالمثال ، وفي هذا 

  

  الخلفية 
  

  .، إال أن أوضاع العمل آخذة في التحسن)أ( ال زالت الحكومة في السلطة في البلد ،٣×٢٠في عام  ٣٨مثال
 تقدر اإلدارة أن اإلنتاج سيزيد ، ونتيجة لذلك.والًأ مما توقعت اإلدارة أقلدير وانين التصوتأثير ق
 ستردادويتطلب هذا التغير لصالح المشروع أن تقوم بإعادة تقدير المبلغ القابل لإل% ٣٠بمقدار 
 . )٣٦ من معيار المحاسبة الدولي ١١١-١١٠ الفقرتين أنظر) ( أ( عمليات البلد أصوللصافي 

  ) .أ(ال زالت هي عمليات البلد ) أ(ووحدة توليد النقد الصافي أصول عمليات البلد 
  

 لوحدة توليد النقد ستردادأن المبلغ القابل لإل) ٢(تبين حسابات مشابهة للحسابات الواردة في المثال  ٣٩مثال
  . )وحدة عملة (١٩١٠هو اآلن ) أ(للبلد 

  

   القيمةإنخفاضعكس خسارة 
  

 مع صافي المبلغ المسجل لوحده توليد النقد للبلد ستردادقارنة المبلغ القابل لإلبم) ت(يقوم المشروع  ٤٠مثال
  .)أ(

  
  .٣×٢٠في نهاية عام ) أ( حساب المبلغ المرحل لوحده توليد النقد للبلد .١جدول 

  
  اإلجمالي      صولاأل    الشهرة

    القابلة للتحديد    
  )وحدة عملة(    )وحدة عملة(  وحدة عملة(

   )٢مثال ( ٢×٢٠نهاية عام 

   ٣,٠٠٠       ٢,٠٠٠     ١,٠٠٠  التكلفة التاريخية 

  ) ١٦٧(      ) ١٦٧(     -      المتراكمستهالكاإل

  ) ١,٤٧٣(      ) ٤٧٣(  ) ١,٠٠٠(          نخفاضخسارة اإل

  المبلغ المرحل بعد 

  ١٣٦٠      ١٣٦٠    -        نخفاضخسارة اإل

  ٣×٢٠نهاية عام 
  ) ٢٤٧(      ) ٢٤٧(     -     أ) سنة٢( إضافي إستهالك

    ١,١١٣       ١,١١٣     -        المبلغ المرحل 

  ١,٩١٠              ستردادالمبلغ القابل لإل

   ستردادالزيادة في المبلغ القابل لإل

   ٧٩٧              عن المبلغ المرحل 
  

  
 ،٧من ) (أ(لتحديد للبلد بتعديل مبلغ اإلستهالك لألصول القابلة ل) ت(قام ، ٢×٢٠ عام بدايةبعد اإلعتراف بخسارة اإلنخفاض في ) أ(

  )  سنة ١١( على المبلغ المرحل المعدل والعمر النافع المتبقي بناءاً) في السنة ) وحدة عملة( ١٦٦
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١٨٠٠   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

منذ أن ) أ( البلد أصول لصافي ستردادحدث تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد المبلغ القابل لإل ٤١مثال
 ٣٦ من معيار المحاسبة الدولي ١١٤لفقرة  لتبعاً وعلى ذلك .إنخفاض بآخر خسارة عترافتم اإل

  ، .٢×٢٠ بها في عام عتراف التي تم اإلنخفاضبعكس خسارة اإل) ت(يعترف المشروع 
  

بزيادة المبلغ ) ت(يقوم المشروع ، ٣٦ من معيار المحاسبة الدولي ١٢٣ ،١٢٢بموجب الفقرتين  ٤٢مثال
 أن، أي )٣ الجدول أنظر ()ةوحدة عمل(٣٨٧بمقدار ) أ( القابلة للتعريف للبلد صولالمرحل لأل

وحدة (١,٥٠٠(لفة التاريخية المستهلكة  التكأو) )وحدة عملة(١,٩١٠ (ستردادالمبلغ القابل لإل
 بهذه الزيادة في عتراف، ويتم اإلأقل القابلة للتعريف أيهما صوللأل). ٢ الجدول أنظر() )عملة

  .بيان الدخلالحال في 
  

  . قيمة الشهرةإنخفاض ال يتم عكس خسارة ،٣٦ الدولي  من معيار المحاسبة١٢٤بموجب الفقرة  ٤٣مثال
  

  .٣×٢٠في نهاية عام ) أ( القابلة للتحديد للبلد صولتحديد التكلفة التاريخية المستهلكة لأل. ٢ جدول 
  

   القابلة للتحديد صول  األ            ٢٠×٦نهاية عام 
  )وحدة عملة(       

  ٢,٠٠٠              التكلفة التاريخية  

  )٥٠٠(           ) سنوات٣ ×١٦٦,٧( لمتراكم  استهالكاإل

  ١,٥٠٠             المستهلكةالتكلفة التاريخية 

  ١,١١٣            ) ١جدول (المبلغ المسجل 

  ٣٨٧                   الفرق

  
  ٣×٢٠في نهاية عام ) أ( البلد صول المبلغ المسجل أل.٣جدول 

  
  اإلجمالي   صولاأل     الشهرة        ٣×٢٠نهاية عام 

   حديدالقابلة للت                
  )وحدة عملة(  )وحدة عملة(  )وحدة عملة(            

   ٣,٠٠٠     ٢,٠٠٠      ١,٠٠٠        إجمالي المبلغ المسجل

  ) ٤١٤(  )   ٤١٤(     -         طفاء المتراكمإلا

  ) ١,٤٧٣(    )٤٧٣(   )١,٠٠٠(       المتراكمةنخفاضخسارة اإل

  ١,١١٣     ١,١١٣    -          المبلغ المسجل

   ٣٨٧       ٣٨٧      صفر        نخفاضعكس خسارة اإل
  

  ١,٥٠٠    ١,٥٠٠     -    نخفاضالمبلغ المسجل بعد عكس خسارة اإل

  
  



  ٣٦معيار المحاسبة الدولي 
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١٨٠١  حاسبة الدولية حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير الم©

  إعادة الهيكلة المستقبلية  معاملة  – ٥مثال 
  

  .تم تجاهل اآلثار الضريبية ،في هذا المثال
  

  الخلفية 
  

 والمصنع هو وحده . قيمتهإنخفاض أجل مصنع من إختبارب) ك( تقوم المنشاة ٠×٢٠في نهاية عام  ٤٤مثال

 والمبلغ المسجل للمصنع هو . المصنع مسجلة بمقدار التكلفة التاريخية المستهلكةأصول و.توليد نقد

  . سنوات١٠ والعمر النافع المتبقي له هو )وحدة عملة( ٣,٠٠٠
  

وعلى  )القيمة المستعملة والقيمة العادلة ناقص التكلفة أيهما أعلى (  للمصنعستردادالمبلغ القابل لإل ٤٥مثال

 خصم لما  سعرإستخدام وتتم حساب القيمة المستعملة ب.قيمته المستعملةاألساس حساب الذلك فان 

  .%١٤قبل الضريبة مقداره 
  

  -:ت اإلدارة ميزانيات تقديرية تعكس ما يليإعتمد ٤٦مثال

 ).وحدة عملة(١٠٠ ستتم إعادة هيكلة المصنع بتكلفة تقديرية مقدارها ٢٠×٣في نهاية عام   )أ (

 بمخصص لتكاليف عتراف لم يتم اإلتها،ليست ملتزمة بعد إعادة هيكل) ك (شأةوحيث أن المن

  .إعادة الهيكلة المستقبلية

قبلية ستتحقق منافع مستقبلية من إعادة الهيكلة هذه على شكل تدفقات نقدية خارجة مست  )ب (

  .مخفضة
  

يف مقدرة على  وال زالت التكال.ملتزمة بإعادة الهيكلة) ك(ة أ تصبح المنش،٢٠×٢في نهاية عام  ٤٧مثال

 والتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة . لذلكتبعاً بمخصص عتراف ويتم اإل).وحدة عملة(١٠٠أنها 

المعتمدة من  ٥١مثالالمحددة في الفقرة  الميزانيات التقديرية أحدثللمصنع التي تم إظهارها في 

  . ٠×٢٠فسها المقدرة في نهاية عام اإلدارة وسعر الخصم الحالي هي ن
  

 ومرة ).وحدة عملة( ١٠٠ف إعادة هيكلة فعلية مقدارها  يتم تحمل ودفع تكالي ٣×٢٠ في نهاية عام ٤٨مثال

 الميزانيات التقديرية أحدثأخرى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للمصنع التي تم إظهارها في 

  . ٢٠×٠نفسها المقدرة في نهاية عام المعتمدة من اإلدارة وسعر الخصم الحالي هي 



   ٣٦معيار المحاسبة الدولي 
 أمثلة توضيحية

١٨٠٢   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

  ٠×٢٠في نهاية عام 
  

   ٠×٢٠القيمة المستعملة للمصنع في نهاية عام  حساب  .١ جدول 
  

  مخصومة بسعر         التدفقات النقدية            السنة
  )وحدة عملة(% ١٤    )وحدة عملة(المستقبلية

٢٦٣         ٣٠٠          ١× ٢٠   
٢١٥         ٢٨٠          ٢× ٢٠  
٢٨٣         ١٤٢٠         ٣× ٢٠  
٣٠٨        ٢٥٢٠         ٤× ٢٠  
١٨٢           ٢٣٥٠          ٥× ٢٠  
١٩١         ٢٤٢٠        ٦× ٢٠    
١٩٢           ٢٤٨٠         ٧× ٢٠  
١٦٨         ٢٤٨٠          ٨× ٢٠  
١٤١          ٢٤٦٠          ٩× ٢٠  
١٠٨         ٢٤٠٠          ١٠× ٢٠  

  ٢,٠٥١               القيمة المستعملة
  

  .ديرية لإلدارة تستثنى تكاليف إعادة الهيكلة المقدرة التي تم إظهارها في الميزانيات التق ١
  .تستثنى المنافع المتوقعة من إعادة الهيكلة التي تم إظهارها في الميزانيات التقديرية لإلدارة  ٢

  
عترف ي وعلى ذلك . من مبلغه المسجلأقلللمصنع ) القيمة المستعملة (ستردادالمبلغ القابل لإل ٤٩مثال

  . قيمة المصنعإنخفاضبخسارة ) ك(المشروع 
  

  ٢٠× ٠ القيمة في نهاية عام نخفاضإ حساب خسارة .٢جدول 
  المصنع   
 )وحدة عملة(
  

  ٣,٠٠٠           نخفاضالمبلغ المسجل قبل خسارة اإل

  ٢,٠٥١            ) ١جدول  (ستردادالمبلغ القابل لإل

  ) ٩٤٩(                نخفاضخسارة اإل

  ٢,٠٥١                      نخفاضالمبلغ المسجل بعد احتساب خسارة اإل
  

  ٢٠×١م في نهاية عا 
  

 إجراء ال تطلب ، وعلى ذلك. للمصنعستردادال يقع أي حدث يتطلب إعادة تقدير المبلغ القابل لإل ٥٠مثال
  .ستردادحساب للمبلغ القابل لإل
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  ٢×٢٠في نهاية عام 
  

 تؤخذ المنافع ، عند تحديد القيمة المستعملة للمصنع، وعلى ذلك. بإعادة الهيكلةة اآلن ملتزمالمنشأة ٥١مثال

 عند التنبؤ بالتدفقات النقدية، وينجم عن ذلك زيادة في عتباردة الهيكلة في اإلالمتوقعة من إعا

 .٠×٢٠يمة المستعملة في نهاية عام التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المستخدمة لتحديد الق

 ستردادتتم إعادة المبلغ القابل لإل، ٣٦ من معيار المحاسبة الدولي ١١١-١١٠وبموجب الفقرتين 
  .٢×٢٠ع في نهاية عام للمصن

  
  ٢×٢٠ حساب القيمة المستعملة للمصنع في نهاية .٣جدول 

  
  % ١٤مخصومة بسعر      التدفقات النقدية          السنة  
٣٦٨                    ١٤٢٠            ٣× ٢٠  

٤٣٩             ٢٥٧٠            ٤× ٢٠  

٢٥٦      ٢ ٣٨٠            ٥× ٢٠  

٢٦٦       ٢٤٥٠           ٦× ٢٠  

٢٦٥       ٢٥١٠           ٧× ٢٠  

٢٣٢       ٢٥١٠             ٨× ٢٠  

١٩٢       ٢٤٨٠           ٩× ٢٠  
١٤٤              ٢٤١٠          ١٠× ٢٠  

  ٢,١٦٢            القيمة المستعملة      
  

  .إلتزام بعترافنه تم اإلألتستثنى تكاليف إعادة الهيكلة المقدرة   ١
  .الهيكلة التي تم إظهارها في الميزانيات التقديرية لإلدارة تشمل المنافع المقدرة من إعادة الهيكلة المتوقعة من إعادة  ٢

  
)  ٤ الجدول أنظر(أعلى من مبلغه المسجل ) القيمة المستعملة( للمصنع ستردادالمبلغ القابل لإل ٥٢مثال

ام ـ المعترف بها للمصنع في نهاية عنخفاضك بعكس خسارة اإلالمشروع قوم ي ،وعلى ذلك
٠×٢٠.  
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  ٢٠×٢ في نهاية عام نخفاضاإل حساب عكس خسارة .٤جدول 
  المصنع

   )وحدة عملة(

  ٢,٠٥١         ) ٢جدول  (٠×٢٠المبلغ المسجل في نهاية عام 

   ٢٠×٢نهاية عام 

  ) ٤١٠(        )  ٥ جدول –٢×٢٠، ١×٢٠لعامي  (ستهالكمبلغ اإل

   ١,٦٤١                المبلغ المسجل قبل العكس

  ٢,١٦٢             )٣جدول  (ستردادالمبلغ القابل لإل

  ٥٢١                 نخفاضعكس خسارة اإل

  ٢,١٦٢              المبلغ المسجل بعد العكس

   ٢,٤٠٠        )٥جدول (التكلفة التاريخية المستهلكة : المبلغ المسجل 
  

  

  ٢٠×٣في نهاية عام 
  

 عندما يتم دفع تكاليف إعادة الهيكلة، وبالرغم من حدوث تدفق ١٠٠يحدث تدفق نقدي خارجي مقدار  ٥٣مثال
يوجد تغير في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المستخدمة لتحديد القيمة المستعملة نقدي خارجي ال 

  .٢٠×٣ للمصنع في نهاية عام سترداد، وعلى ذلك ال يتم حساب المبلغ القابل لإل٢٠×٢في نهاية عام 
  

ار التكلفة التاريخية ال ينجم عن العكس زيادة المبلغ المسجل للمصنع عما سيكون عليه المبلغ المسجل بمقد) أ (
  .المستهلكة، وعلى ذلك يتم اإلعتراف بالعكس الكامل لخسارة اإلنخفاض 

  
   ملخص للمبلغ المسجل للمصنع . ٥جدول 

  
  المبلغ خسارة   خسارة     مبلغ     المبلغ     التكلفة     نهاية
  المسجل   نخفاض  اإل  ستهالكاإل     القابل  التاريخية     عام 

   نخفاضبعد اإل           المعدل     ستردادلإل  المستهلكة   
  )وحدة عملة(   )وحدة عملة(  )وحدة عملة(  )وحدة عملة(  )وحدة عملة(  )وحدة عملة(
  

  ٢,٠٥١   ) ٩٤٩(        صفر      ٢,٠٥١     ٣,٠٠٠     ٠×٢٠

  ١,٨٤٦  صفر       )   ٢٠٥(    م .  غ     ٢,٧٠٠     ١×٢٠

٢,١٦٢   ٥٢١        ) ٢٠٥(     ٢,١٦٢      ٢,٤٠٠     ٢×٢٠  

  ١,٨٩٢  صفر       )  ٢٧٠(    م . غ     ٢,١٠٠     ٣×٢٠
  
  .النقصان/  ممكن أن تكون في الزيادة نخفاضال يتم إحتسابه ألنه ال يوجد داللة على أن خسارة اإل= م .غ
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  الصرف الرأسمالي المستقبلي   معاملة ٦مثال 
  

  . تم تجاهل اآلثار الضريبية،في هذا المثال
  

  الخلفية 
  

 وحدة توليد واآللة .يمتها قإنخفاض أجل من آلةبفحص ) و(المشروع قوم ي ٠×٢٠في نهاية عام  ٥٤مثال

 ).وحدة عملة(١٥٠,٠٠٠، وهذه مسجلة بمقدار التكلفة التاريخية المستهلكة ومبلغها المسجل هو نقد

  . سنوات١٠ويبلغ عمرها النافع المتبقي المقدر 
  

) القيمة العادلة ناقص التكلفة للبيع أيهما أعلىهو القيمة المستعملة و( المبلغ القابل لإلستراداد لآللة  ٥٥مثال

 سعر إستخدام، ويتم حساب القيمة المستعملة ب المستعملةةقيمويتم تحديده على أساس حساب ال
  .%١٤خصم قبل الضريبة مقداره 

  
  -:ت اإلدارة ميزانيات تقديرية تعكس ما يليإعتمد ٥٦مثال

 اإلقتصادية المتوقع أن تنشأ من التكاليف المقدرة الالزمة للمحافظة على مستوى المنافع  )أ (
  ؛ واآللة في ظروفها الحالية

 لزيادة كفاءة اآللة )وحدة عملة( ٢٥,٠٠٠ سيتم تحمل صرف مقداره ،٤×٢٠في عام   )ب (
  .بزيادة قدرتها اإلنتاجية

  
، والتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للطائرة التي تم  تم تحمل تكاليف تجديد٢٠×٤ة عام في نهاي ٥٧مثال

 وسعر  ٦٠مثال ال في فقرة اإلدارة ميزانيات تقديرية معتمدة من قبل مجلس أحدث في إظهارها

  .٢٠×٠نفسها المقدرة في نهاية عام الخصم الحالي هي 
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  ٢٠×٠في نهاية عام  
  

  ٢٠×٠ حساب قيمة الطائرة المستعملة في نهاية عام .١جدول 
  

  % ١٤ بسعر مخصومة       التدفقات النقدية المستقبلية           السنة 
  )وحدة عملة(      )وحدة عملة(            )وحدة عملة(

١٩,٤٤٣     ١٢٢,١٦٥        ١× ٢٠  
١٦,٥٠٥     ١٢١,٤٥٠        ٢× ٢٠  
١٣,٨٧١      ١٢٠,٥٥٠        ٣× ٢٠  
١٤,٦٣٩             ١,٢٢٤,٧٢٥        ٤× ٢٠  
١٣,١٥٣             ١,٣٢٥,٣٢٥        ٥× ٢٠  
١١,٣١٠      ١,٣٢٤,٨٢٥        ٦× ٢٠           
٩,٦٤٠      ١,٣٢٤,١٢٣        ٧× ٢٠  
٨,٩٥١       ١,٣٢٥,٥٣٣        ٨× ٢٠  
٧,٤٥٢              ١,٣٢٤,٢٣٤        ٩× ٢٠  
٦,١٦٤              ١,٣٢٢,٨٥٠       ١٠× ٢٠  

  ١٢٨,١٢١              القيمة المستعملة 
  

 مـن   أ اإلقتصادية المتوقع أن تنش    المنافع للمحافظة على مستوى     الالزمةتشمل على التكاليف المقدرة      ١
  .ها الحاليةاآللة في ظروف

  .في الميزانيات التقديرية لإلدارة   تظهر التي زيادة كفاءة اآللةمن  المقدرة تكاليفالتستثني  ٢
  . في الميزانيات التقديرية لإلدارة تظهر التي زيادة كفاءة اآللةتستثني المنافع المقدرة المتوقعة من  ٣

  
تقر ) و(وبالتالي فإن ) القيمة المستعملة (دستردا من القيمة القابلة لإلأقلالقيمة المرحلة للطائرة هي  ٥٨مثال

  . في القيمة للطائرةإنخفاض بخسارة عترافباإل
  

   ٢٠×٠ القيمة في نهاية عام إنخفاضإحتساب خسارة . ٢جدول 
  الطائرة                 

   ١٥٠,٠٠٠         القيمة إنخفاضالقيمة المرحلة قبل خسارة   

   ١٢١,١٢٨             ستردادالقيمة القابلة لإل  

  ) ٢٨,٨٧٢(             القيمة إنخفاضارة خس  

   ١٢١,١٢٨           القيمة إنخفاضالقيمة المرحلة بعد   

  

  ٣×٢٠-١×٢٠األعوام 
  

 حساب إجراء ال يطلب ، وعلى ذلك.لآللة ستردادال يقع أي حدث يتطلب إعادة تقييم المبلغ القابل لإل ٥٩مثال
  .ستردادللمبلغ القابل لإل
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  ٢٠×٤في نهاية عام   
  

 المنافع أخذروف الرأسمالي، وعلى ذلك عند تحديد القيمة المستعملة للطائرة يتم تم تحمل المص ٦٠مثال
 عند التنبؤ بالتدفقات النقدية، وينجم عن ذلك عتبارالمستقبلية المتوقعة من تجديد المحرك في اإل

م يمة المستعملة في نهاية عازيادة في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المستخدمة لتحديد الق
تتم إعادة  ٣٦من معيار المحاسبة الدولي  ١١١ و١١٠، ونتيجة لذلك وبموجب الفقرتين ٢٠×٠

  .٢٠×٤ للطائرة في نهاية عام ستردادحساب المبلغ القابل لإل
  

   ٢٠×٤ حساب القيمة المستعملة للطائرة في نهاية عام .٣جدول 
  

  % ١٤مخصومة بسعر        أ ة  التدفقات النقدية المستقبلي      السنة 
  )وحدة عملة(                   )وحدة عملة(      )وحدة عملة(

٢٦,٥٩٧       ٣٠,٣٢١        ٥×٢٠  
٢٥,٢٠٠       ٣٢,٧٥٠        ٦×٢٠  
٢١,٤١١       ٣١,٧٢١        ٧×٢٠  
١٨,٩١٧       ٣١,٩٥٠        ٨×٢٠  
١٧,١٩١       ٣٣,١٠٠        ٩×٢٠  
١٢,٧٥٦       ٢٧,٩٩٩        ١٠×٢٠  

  ١٢٢,٠٧٢              القيمة المستعملة 
  

 التي تم إظهارها في الميزانيات التقديرية لإلدارةزيادة كفاءة اآللة المتوقعة من افع المقدرة  تشمل المنأ 
  

أعلى من المبلغ المسجل للطائرة والتكلفة التاريخية ) القيمة المستعملة( للطائرة ستردادالقابل لإل ٦١مثال
 المعترف بها نخفاضبعكس خسارة اإل) ك( تقوم المنشاة ، وعلى ذلك.)٤ جدول أنظر(المستهلكة 

  . بحيث تسجل الطائرة بمقدار التكلفة التاريخية المستهلكة٢٠×٠للطائرة في نهاية عام 
  

  ٤×٢٠ في نهاية عام نخفاض خسارة اإلس حساب عك.٤جدول 

  اآللة
  )وحدة عملة(

  ١٢١,١٢٨         )٢جدول  (٠×٢٠المبلغ المسجل في نهاية عام 

  ٢٠×٤نهاية عام 

  )٤٨,٤٥٢(         ) ٥ جدول – ٤×٢٠الى  ١×٢٠ (ستهالكمبلغ اإل

  ٢٥,٠٠٠              زيادة الكفاءةالصرف على 

  ٩٧,٦٧٦              المبلغ المسجل قبل العكس 

  ١٢٢,٠٧٢            )٣جدول  (ستردادالمبلغ القابل لإل

  ١٧,٣٢٤               نخفاضعكس خسارة اإل

  ١١٥,٠٠٠              المبلغ المسجل بعد العكس 

  أ ١١٥,٠٠٠        ) ٥جدول (خية المستهلكة التكلفة التاري: المبلغ المسجل 
  

 يقتصر ، وعلى ذلك. عما سيكون عليه مبلغها المسجل عند التكلفة التاريخية المستهلكةلآللةالقيمة المستعملة تزيد أ 

 .العكس على مبلغ ال ينجم عنه زيادة المبلغ المسجل للطائرة عن التكلفة التاريخية المستهلكة
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  مسجل للطائرة المبلغ ال  ملخص.٥جدول 
  

   المبلغ   خســارة     مبلغ   المبلغ القابل     التكلفة  السنة
  المسجل  نخفاضاإل  ستهالكاإل   ستردادلإل   التاريخية
  نخفاضاإل بعد            المعدل   المستهلكة

 )وحدة عملة(  )وحدة عملة(  )وحدة عملة(  )وحدة عملة(  )وحدة عملة(
  

  ١٢١,١٢٨  ) ٢٨,٨٧٢(      صفر  ١٢١١٢٨  ١٥٠,٠٠٠   ٠×٢٠

  ١٠٩,٠١٥    صفر  )١٢,١١٣(    م.غ  ١٣٥,٠٠٠  ١×٢٠

  ٩٦,٩٠٢    صفر  )١٢,١١٣(    م.غ  ١٢٠,٠٠٠  ٢×٢٠

  ٨٤,٧٨٩    صفر  )١٢,١١٣(    م.غ  ١٠٥,٠٠٠  ٣×٢٠

١٢,١١٣(       ٩٠,٠٠٠  ٤×٢٠(  

  -                 ٢٥,٠٠٠   الزيادة

  ١١٥,٠٠٠   ١٧,٣٢٤  )١٢,١١٣(  ١٢٢,٠٧٢  ١١٥,٠٠٠  

  ٩٥,٨٣٣            صفر  )١٩,١٦٧(            م.غ             ٩٥,٨٣٣  ٢٠×٥
  

  .النقصان/  ممكن أن تكون في الزيادةنخفاضال يتم إحتسابه ألنه ال يوجد داللة على أن خسارة اإل= م .غ
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والحصص الغير لوحدات توليد النقد مع الشهرة القيمة  إنخفاضإختبار  ٧مثال 
  مسيطرة

  

صص تناسبية من صـافي     أ  الحصص الغير مسيطرة مقاسة مبدئياً كح       ٧مثال  
  .تم تجاهل اآلثار الضريبية في هذا المثالاألصول القابلة للتحديد 

  

  الخلفية 
  

 ١ وحدة عملة في ٢,١٠٠من حصص الملكية في شركة تابعة مقابل % ٨٠تستملك الشركة األم  ٦٢مثال
 قيمة وفي ذلك التاريخ، كان لصافي األصول القابلة للتحديد الخاصة بالشركة التابعة. ٢٠×٣يناير 

واختارت الشركة األم قياس الحصص غير المسيطرة كحصة .  وحدة عملة١,٥٠٠عادلة تساوي 
من % ٢٠( وحدة ٣٠٠تناسبية في صافي األصول القابلة للتحديد الخاصة بالشركة التابعة بقيمة 

 وحدة عملة هي الفرق بين إجمالي العوض ٩٠٠وتعتبر الشهرة بقيمة ).  وحدة عملة١,٥٠٠
وصافي )  وحدة عملة٣٠٠+  وحدة عملة ١,٢٠٠(مبلغ الحصص غير المسيطرة المنقول و

  ).  وحدة عملة١,٥٠٠(األصول القابلة للتحديد 
  

تشكل األصول في الشركة التابعة مجتمعة أصغر مجموعة من األصول التي تولد التدفقات النقدية  ٦٣مثال
صول األخرى أو مجموعات الواردة والمستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية الواردة من األ

وألنه من المتوقع أن تستفيد وحدات توليد . لذلك، تعتبر الشركة التابعة وحدة توليد نقد. األصول
 ٥٠٠النقد األخرى في الشركة األم من توافقات اإلندماج، فقد تم تخصيص الشهرة التي تساوي 

والن . رى ضمن الشركة األموحدة عملة المرتبطة بتلك التوافقات إلى وحدات توليد النقد األخ
وحدة توليد النقد التي تشكل الشركة التابعة تشمل الشهرة ضمن قيمتها المسجلة، فيجب اختبار 

أنظر (إنخفاض قيمتها سنوياً، أو بصورة متكررة إذا كان هناك مؤشر على إمكانية إنخفاض قيمتها 
  ). ٣٦ من معيار المحاسبة الدولي ٩٠الفقرة 

  
، تحدد الشركة األم المبلغ القابل لإلسترداد للشركة التابعة التي تعتبر وحدة ٢٠×٣في نهاية عام  ٦٤مثال

وتساوي القيمة المسجلة لصافي صول الشركة التابعة، باستثناء .  وحدة عملة١,٠٠٠توليد نقد وهو 
  .  وحدة عملة١,٣٥٠الشهرة، 

  

  )وحدة توليد النقد(اختبار إنخفاض قيمة الشركة التابعة  
  

ة المنسوبة إلى الحصص غير المسيطرة مشمولة في المبلغ القابل لإلسترداد الخاص تكون الشهر ٦٥مثال
 وحدة عملة ولكن لم يتم اإلعتراف بها في البيانات المالية ١,٠٠٠بالشركة التابعة والذي يساوي 

، يتم ٣٦في معيار المحاسبة الدولي ) ج( من الملحق ٤لذلك، ووفقاً للفقرة ج. الموحدة للشركة األم
اكمة القيمة المسجلة للشركة التابعة لتشمل الشهرة المنسوبة إلى الحصص غير المسيطرة، قبل مر

وتساوي الشهرة المنسوبة .  وحدة عملة١,٠٠٠مقارنتها مع المبلغ القابل لإلسترداد الذي يساوي 
 وحدة ٤٠٠في تاريخ اإلستمالك، % ٨٠إلى حصة الشركة األم في الشركة التابعة والتي تساوي 

لذلك، .  وحدة عملة إلى وحدات توليد النقد األخرى ضمن الشركة األم٥٠٠ملة بعد تخصيص ع
من الشركة التابعة في % ٢٠تساوي الشهرة المنسوبة إلى الحصص غير المسيطرة التي نسبتها 

  . وحدة عملة١٠٠٠تاريخ اإلستمالك، 
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  ٢٠×٣ في نهاية للشركة التابعة القيمة إنخفاض إختبار -١الجدول 
  

            ٢٠×٣نهاية 
شهرة الشركة   

 التابعة
  )وحدة عملة(

صافي األصول   
  القابلة للتحديد

  )وحدة عملة(

  المجموع  
  )وحدة عملة(

  ١,٧٥٠    ١,٣٥٠    ٤٠٠  المبلغ المسجل
غيـر  الحصة الغير مـسيطرة و    

  المعترف بها
١٠٠    -    ١٠٠  

  ١,٨٥٠    ١٣٥٠    ٥٠٠  المعدلالمبلغ المسجل 
  ١,٠٠٠          ردادستالمبلغ القابل لإل

  ٨٥٠           القيمةإنخفاض ةخسار
  

  تخصيص خسارة إنخفاض القيمة 

، يتم تخصيص خسارة إنخفاض القيمة البالغة ٣٦ من معيار المحاسبة الدولي ١٠٤وفقاً للفقرة  ٦٦مثال
  .  وحدة عملة إلى األصول في الوحدة من خالل تخفيض القيمة المسجلة للشهرة أوال٨٥٠

  
 وحدة عملة إلى ٨٥٠وحدة عملة من خسارة إنخفاض القيمة البالغة  ٥٠٠لذلك، يتم تخصيص  ٦٧مثال

، إذا كانت الشركة التابعة ٣٦من معيار المحاسبة الدولي ) ج( من الملحق ٦ووفقاً للفقرة ج. الشهرة
المملوكة جزئيا عبارة عن وحدة توليد نقد بذاتها، فيتم تخصيص خسارة إنخفاض قيمة الشهرة إلى 

ر المسيطرة على نفس األساس الذي يتم تخصيص الربح أو الخسارة بناء الحصص المسيطرة وغي
وألنه . وفي هذا المثال، يتم تخصيص الربح والخسارة على أساس حصص الملكية النسبية. عليه

، %٨٠يتم اإلعتراف بالشهرة فقط بمقدار حصص ملكية الشركة األم في الشركة التابعة ونسبتها 
  ).  وحدة عملة٤٠٠أي (من خسارة إنخفاض قيمة الشهرة % ٨٠ نسبته تعترف الشركة األم فقط بما

  
 وحدة عملة من خالل تخفيض القيم ٣٥٠يتم اإلعتراف بباقي خسارة إنخفاض القيمة التي تساوي  ٦٨مثال

  ).٢أنظر الجدول (المسجلة لألصول القابلة للتحديد الخاصة بالشركة التابعة 
  

  .٢٠×٣ركة التابعة في نهاية تخصيص خسارة إنخفاض القيمة للش. ٢الجدول 
  

صافي األصول   الشهرة   ٢٠×٣نهاية عام 
  القابلة للتحديد

  اإلجمالي

 وحدة عملة وحدة عملة  وحدة عملة  
  ١,٧٥٠  ١,٣٥٠  ٤٠٠  القيمة المسجلة 

  )٧٥٠(  )٣٥٠(  ٤٠٠٩(  خسارة إنخفاض القيمة

  ١,٠٠٠  ١,٠٠٠  ـــ  القيمة المسجلة بعد خسارة إنخفاض القيمة
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الحصص غير المسيطرة التي تم قياسها بالقيمة العادلة . ب٧ل المثا
  والشركة التابعة ذات العالقة التي تعتبر وحدة توليد نقد مستقلة

  
  .تم تجاهل اآلثار الضريبية في هذا المثال

  

  الخلفية

 ١ وحدة عملة فـي  ٢,١٠٠من حصص الملكية في شركة تابعة مقابل   % ٨٠تستملك الشركة األم     . أ٦٨مثال 
وفي ذلك التاريخ، كان لصافي األصول القابلة للتحديد الخاصة بالشركة التابعة قيمة            . ٢٠×٣يناير  

واختارت الشركة األم قياس الحصص غير المسيطرة بالقيمـة         .  وحدة عملة  ١,٥٠٠عادلة تساوي   

 وحدة عملة هـي الفـرق بـين       ٩٠٠ وحدة عملة وتعتبر الشهرة بقيمة       ٣٥٠العادلة، التي تساوي    

 وحـدة   ٣٥٠+  وحـدة عملـة      ١,٢٠٠(الي العوض المنقول ومبلغ الحصص غير المسيطرة        إجم

  ).  وحدة عملة١,٥٠٠(وصافي األصول القابلة للتحديد ) عملة
  

تشكل األصول في الشركة التابعة مجتمعة أصغر مجموعة من األصول التي تولد التدفقات النقدية              . ب٦٨مثال  

تدفقات النقدية الواردة من األصول األخـرى أو مجموعـات          الواردة والمستقلة بشكل كبير عن ال     

وألنه من المتوقع أن تستفيد وحدات توليـد        . لذلك، تعتبر الشركة التابعة وحدة توليد نقد      . األصول

 ٥٠٠النقد األخرى في الشركة األم من توافقات اإلندماج، فقد تم تخصيص الشهرة التي تـساوي                
والن . ات إلى وحدات توليد النقد األخرى ضـمن الـشركة األم          وحدة عملة المرتبطة بتلك التوافق    

الشركة التابعة تشمل الشهرة ضمن قيمتها المسجلة، فيجب اختبار إنخفـاض قيمتهـا سـنوياً، أو                

 مـن معيـار     ٩٠أنظر الفقرة   (بصورة متكررة إذا كان هناك مؤشر على إمكانية إنخفاض قيمتها           

  ). ٣٦المحاسبة الدولي 
  

   قيمة الشركة التابعة اختبار إنخفاض

، تحدد الشركة األم المبلغ القابل لإلسترداد للشركة التابعة التي تعتبر وحـدة             ٢٠×٣في نهاية عام    . ج٦٨مثال  

وتساوي القيمة المسجلة لـصافي صـول الـشركة التابعـة،           .  وحدة عملة  ١,٦٥٠توليد نقد وهو    

  .  وحدة عملة١,٣٥٠باستثناء الشهرة، 
  

  ٢٠×٣نخفاض قيمة الشركة التابعة في نهاية عام اختبار إ. ١الجدول 
  
  
  
   
  
  
  
  
  

  خصيص خسارة إنخفاض القيمة ت

، يتم تخصيص خسارة إنخفاض القيمـة البالغـة         ٣٦ من معيار المحاسبة الدولي      ١٠٤وفقاً للفقرة   . د٦٨مثال  

  .  وحدة عملة إلى األصول في الوحدة من خالل تخفيض القيمة المسجلة للشهرة أوال١٥٠

صافي األصول   الشهرة   ٢٠×٣نهاية عام 
  القابلة للتحديد

  اإلجمالي

 وحدة عملة وحدة عملة  وحدة عملة  
  ١,٨٠٠  ١,٣٥٠  ٤٥٠  القيمة المسجلة 

  ١,٦٥٠      خسارة إنخفاض القيمة
  ١٥٠      القيمة المسجلة بعد خسارة إنخفاض القيمة
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.  وحدة عملة من الوحدة إلى الـشهرة       ١٥٠غة  لذلك، يتم تخصيص كامل خسارة إنخفاض القيمة البال        . هـ٦٨مثال
، إذا كانت الشركة التابعة المملوكة      ٣٦من معيار المحاسبة الدولي     ) ج( من الملحق    ٦ووفقاً للفقرة ج  

جزئيا عبارة عن وحدة توليد نقد بذاتها، فيتم تخصيص خسارة إنخفاض قيمة الشهرة إلى الحـصص                
  . ذي يتم تخصيص الربح أو الخسارة بناء عليهالمسيطرة وغير المسيطرة على نفس األساس ال

  

 بالقيمة العادلة الحصص غير المسيطرة التي تم قياسها مبدئياً. ج٧المثال 
  والشركة التابعة ذات العالقة التي تعتبر جزء من وحدة توليد نقد أكبر

  
  .تم تجاهل اآلثار الضريبية في هذا المثال

  

  الخلفية
، أن أصـول الـشركة      ٧أ من المثال    ٦٨دماج األعمال المذكور في الفقرة مثال       افترض، بالنسبة إلن    . و٦٨مثال

التابعة ستولد تدفقات نقدية واردة باإلضافة إلى األصول األخرى أو مجموعات األصـول الخاصـة               
لذلك، وبدالً من أن تكون الشركة التابعة هي وحدة توليد النقـد ألغـراض اختبـار                . بالشركة األم 

وسـيكون مـن    ). ع(صبح الشركة التابعة جزء من وحدة توليد نقد أكبر، وهـي            إنخفاض القيمة، ت  
  . المتوقع أن تستفيد وحدات توليد النقد األخرى من توافقات اإلندماج

  

الحصص غير المسيطرة التي تم قياسـها بالقيمـة العادلـة           . ج٧المثال  
  والشركة التابعة ذات العالقة التي تعتبر وحدة توليد نقد مستقلة

  
  .م تجاهل اآلثار الضريبية في هذا المثالت

  

  الخلفية
 ١ وحدة عملـة فـي       ٢,١٠٠من حصص الملكية في شركة تابعة مقابل        % ٨٠تستملك الشركة األم      . ز٦٨مثال

وفي ذلك التاريخ، كان لصافي األصول القابلة للتحديد الخاصة بالشركة التابعة قيمـة             . ٢٠×٣يناير  
واختارت الشركة األم قياس الحصص غير المـسيطرة بالقيمـة          .  وحدة عملة  ١,٥٠٠عادلة تساوي   

 وحدة عملة هي الفرق بين إجمالي       ٩٠٠ وحدة عملة وتعتبر الشهرة بقيمة       ٣٥٠العادلة، التي تساوي    
وصافي )  وحدة عملة  ٣٥٠+  وحدة عملة    ١,٢٠٠(العوض المنقول ومبلغ الحصص غير المسيطرة       

 وحـدة   ٥٠٠لذلك، تم تخصيص الشهرة التي تساوي       ). لة وحدة عم  ١,٥٠٠(األصول القابلة للتحديد    
المرتبطة بإندماج  ) ع(وتساوي شهرة   . عملة المرتبطة بتلك التوافقات إلى وحدات توليد النقد األخرى        

  . وحدة عملة٨٠٠األعمال السابق 
  

الـسابقة،  تشمل الشهرة ضمن قيمتها المسجلة، من الشركة التابعة ومن إنـدماج األعمـال       ) ع(ن  أل  .ح٦٨مثال
فيجب اختبار إنخفاض قيمتها سنوياً، أو بصورة متكررة إذا كان هناك مؤشر على إمكانية إنخفاض               

  ).٣٦ من معيار المحاسبة الدولي ٩٠أنظر الفقرة (قيمتها 
  

  اختبار إنخفاض قيمة الشركة التابعة 
التي تعتبر وحدة توليد نقـد      ) ع(ـ  ، تحدد الشركة األم المبلغ القابل لإلسترداد ل       ٢٠×٣في نهاية عام     . ط٦٨مثال

وتساوي القيمة المسجلة لصافي صول الشركة التابعة، باستثناء الـشهرة،          .  وحدة عملة  ١,٦٥٠وهو  
  .  وحدة عملة٢,٢٥٠

  
  ٢٠×٣في نهاية عام ) ع(اختبار إنخفاض قيمة . ١الجدول 

  
صافي األصول   الشهرة   ٢٠×٣نهاية عام 

  القابلة للتحديد
  اإلجمالي

 وحدة عملة وحدة عملة  عملةوحدة   
  ٣,٥٠٠  ٢,٢٥٠  ١,٢٥٠  القيمة المسجلة 

  ٣,٥٠٠      خسارة إنخفاض القيمة
  ٢٠٠      القيمة المسجلة بعد خسارة إنخفاض القيمة
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  تخصيص خسارة إنخفاض القيمة 

 ٢٠٠غة  ، يتم تخصيص خسارة إنخفاض القيمة البال      ٣٦ من معيار المحاسبة الدولي      ١٠٤وفقاً للفقرة   . ي٦٨مثال  

لـذلك، يـتم    . وحدة عملة إلى األصول في الوحدة من خالل تخفيض القيمة المسجلة للـشهرة أوال             

إلـى  ) ع( وحدة عملة من لوحدة توليـد النقـد          ٢٠٠تخصيص كامل خسارة إنخفاض القيمة البالغة       

التابعة ، إذا كانت الشركة     ٣٦من معيار المحاسبة الدولي     ) ج( من الملحق    ٧ووفقاً للفقرة ج  . الشهرة

المملوكة جزئيا عبارة عن جزء من وحدة توليد نقد أكبر، فيتم تخصيص خـسارة إنخفـاض قيمـة                  

ثم إلى الحصص المسيطرة وغير المسيطرة فـي الـشركة          ) ع(الشهرة أوال أجزاء وحدة توليد النقد       

  .التابعة المملوكة جزئيا

  
وحدة توليد النقد على أساس القيمة المسجلة       تخصص الشركة األم خسارة إنخفاض القيمة إلى أجزاء          . ك٦٨مثال

مـن  % ٣٦وفي هذا المثال، يتم تخصيص نـسبة        . النسبية للشهرة لتلك األجزاء قبل إنخفاض القيمة      

ويتم عندئذ تخصيص خسارة إنخفاض القيمـة       ). ٤٥٠/١,٢٥٠(إنخفاض القيمة إلى الشركة التابعة      

 الذي يتم تخصيص الربح أو الخـسارة        إلى الحصص المسيطرة وغير المسيطرة على نفس األساس       

  . بناء عليه
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   الشركةأصول تخصيص – ٨مثال 
  

  . تم تجاهل اآلثار الضريبية،في هذا المثال
  

  الخلفية
  

 القيمة المرحلة لهذه الوحدات ال تشمل .)ج(و) ب(و) أ(ثالث وحدات توليد نقد هي ) م(للمشروع  ٦٩مثال
 يقوم ، وعلى ذلك.)م( وهناك تغيرات عكسية في البيئـة التقنية التي يعمل بها المشروع .الشهرة

 . قيمة كل وحدة من وحدات توليد النقد الخاصة بهاإنخفاضات خاصة بإختباربإجراء ) م(مشروع ال
 على ٢٠٠ و١٥٠، ١٠٠هي ) ج(و) ب(و) أ( كانت المبالغ المرحلة للوحدات ٠×٢٠وفي نهاية عام 

   .التوالي
  
: )دة عملةوح(٢٠٠ المقر الرئيسي هو صول والمبلغ المرحل أل.يتم إجراء العمليات من مقر رئيسي ٧٠مثال

 والمبالغ المرحلة الخاصة بوحدات توليد ).وحدة عملة( ٥٠ ومركز أبحاث ١٥٠مبنى المقر الرئيسي 
النقد هي داللة معقولة على الحجم النسبي لمبنى المقر الرئيسي المخصص لكل وحدة من وحدات 

حدات توليد النقد  والمبلغ المرحل لمركز األبحاث ال يمكن تخصيصه على أساس معقول لو.توليد النقد
  .الفردية

  
 وتبلغ األعمـار النافعة . سنوات١٠ما مقداره ) أ(يبلغ العمر النافع الباقي المقدر لوحدة توليد النقد  ٧١مثال

 المقر أصول إستهالك ويتم حساب . سنة٢٠ المقر الرئيسي أصولو) ج(و) ب(الباقية للوحدتين 
  .الرئيسي على أساس القسط الثابت

  
وحدة توليد ل) القيمة المستعملة والقيمة العادلة ناقص التكلفة للبيع أيهما أعلى ( ستردادالمبلغ القابل لإل ٧٢مثال

 سعر خصم لما قبل الضريبة إستخدام ويتم حساب القيمة المستعملة ب. المستعملة على أساس القيمةنقد
  %.١٥مقداره 

  

   الشركةأصولتحديد 
  

 أصولأوال بتحديد كافة ) م(م المشروع  يقو٣٦ من معيار المحاسبة الدولي ١٠٢بموجب الفقرة  ٧٣مثال
 المشروع هي أصول و.المشروع التي تتعلق بوحدات توليد النقد الفردية التي هي موضوع البحث

  .مبنى المقر الرئيسي ومركز األبحاث
  

  -: المشروعأصولبعد ذلك بتقرير كيفية معاملة كل اصل من ) م(يقوم المشروع  ٧٤مثال

المقر الرئيسي على أساس معقول وثابت لوحدات توليد يمكن تخصيص المبلغ المرحل لمبنى   )أ (
  و ؛ تحت المراجعةالنقد

ال يمكن تخصيص المبلغ المرحل لمركز األبحاث على أساس معقول وثابت لوحدات توليد النقد   )ب (
  . تحت المراجعةالفردية

  

   الشركة أصولتخصيص 
  

 ويستخدم . وحدة توليد نقد فرديةيتم تخصيص المبلغ المرحل لمبنى المقر الرئيسي للمبلغ المرحل لكل ٧٥مثال
 بينما ، سنوات١٠أساس تخصيص موزون ألن العمر النافع المقدر المتبقي لوحدة توليد النقد أ هو 

  . سنة٢٠هي ) ج(و) ب(األعمار النافعة المقدرة المتبقية لوحدتي توليد النقد 
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   حساب تخصيص موزون للمبلغ المسجل لمبنى المقر الرئيسي– ١جدول 
  

  اإلجمالي  ج  ب  أ    ٢٠×٠اية عام نه  
  )وحدة عملة(  ) وحدة عملة(  ) وحدة عملة(  ) وحدة عملة(    
    
  ٤٥٠  ٢٠٠  ١٥٠  ١٠٠  المبلغ المرحل   
   سنة٢٠   سنة٢٠     سنوات١٠    العمر النافع  
  ٢  ٢  ١   على العمر النافعبناءاًالوزن   
  ٨٠٠  ٤٠٠  ٣٠٠  ١٠٠  المبلغ المرحل بعد الوزن  
  %١٠٠  %٥٠  %٣٨  %١٢  لمبنىالتخصيص حسب الحصة ل  
      )٤٠٠/٨٠٠(  )٣٠٠/٨٠٠(   )١٠٠/٨٠٠(  
  تخصيص المبلغ المرحل للمبنى  
  )١٥٠(  ٧٥  ٥٦  ١٩  ) على الحصة أعالهبناءاً(  
      
  بعد (المبلغ المرحل   
  ٦٠٠  ٢٧٥  ٢٠٦  ١١٩  )تخصيص المبنى  

      
  

   القيمة إنخفاض وحساب خسارة ستردادتحديد المبلغ القابل لإل
  

 لكل سترداد أن يتم أوال مقارنة المبلغ القابل لإل٣٦ من معيار المحاسبة الدولي ١٠٢قرة  تقتضي الف ٧٦مثال

وحدة توليد نقد مع مبلغها المسجل، بما في ذلك حصة المبلغ المسجل لمبنى المقر الرئيسي المخصص 

بعد  من نفس المعيار ١٠٢كما تقتضي الفقرة .  قيمة ناتجةإنخفاض بأية خسائر عترافللوحدة، واإل

أي أصغر مجموعة لوحدات (ككل ) م( الخاص بالمنشأة ستردادذلك أن يتم مقارنة المبلغ القابل لإل

مع مبلغها المسجل، بما في ذلك مبنى المقر الرئيسي ) توليد النقد التي تشتمل على مركز األبحاث

  .ومركز األبحاث
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  -:٠×٢٠في نهاية عام) م(وع وللمشر) ج(و) ب(و) أ( حساب القيم المستعملة للوحدات – ٢جدول 

  

  م  ج  ب  أ  
  الخصم  التدفقات  الخصم  التدفقات  الخصم  التدفقات  الخصم  التدفقات  
  بسعر  النقديـة  بسعر  النقديـة  بسعر  النقديـة  بسعر  النقديـة  

  %١٥  المستقبلية  %١٥  المستقبلية  %١٥  المستقبلية  %١٥  المستقبلية  السنة
  وحدة  وحدة  وحدة  وحدة  وحدة  وحدة  وحدة  وحدة   
  عملة  عملة  عملة  عملة  عملة  عملة  عملة  عملة  

  

٣٤  ٣٩  ٩  ١٠  ٨  ٩  ١٦  ١٨  ١  
٥٤  ٧٢  ١٥  ٢٠  ١٢  ١٦  ٢٣  ٣١  ٢  
٦٩  ١٠٥  ٢٢  ٣٤  ١٦  ٢٤  ٢٤  ٣٧  ٣  
٧٣  ١٢٨  ٢٥  ٤٤  ١٧  ٢٩  ٢٤  ٤٢  ٤  
٧١  ١٤٣  ٢٥  ٥١  ١٦  ٣٢  ٢٤  ٤٧  ٥  
٦٧  ١٥٥  ٢٤  ٦  ١٤  ٣٣  ٢٢  ٥٢  ٦  
٦١  ١٦٢  ٢٢  ٦٠  ١٣  ٣٤  ٢١  ٥٥  ٧  
٥٤  ١٦٦  ٢١  ٦٣  ١١  ٣٥  ١٨  ٥٥  ٨  
٤٨  ١٦٧  ١٨  ٦٥  ١٠  ٣٥  ١٥  ٥٣  ٩  
٤٢  ١٦٩  ١٦  ٦٦  ٩  ٣٥  ١٢  ٤٨  ١٠  
٢٨  ١٣٢  ١٤  ٦٦  ٨  ٣٦      ١١  
٢٥  ١٣١  ١٢  ٦٦  ٧  ٣٥      ١٢  
٢١  ١٣١  ١١  ٦٦  ٦  ٣٥      ١٣  
١٨  ١٢٨  ٩  ٦٥  ٥  ٣٣      ١٤  
١٥  ١٢٢  ٨  ٦٢  ٤  ٣٠      ١٥  
١٢  ١١٥  ٦  ٦٠  ٣  ٢٦      ١٦  
١٠  ١٠٨  ٥  ٥٧  ٢  ٢٢      ١٧  
٨  ٩٧  ٤  ٥١  ١  ١٨      ١٨  
٦  ٨٥  ٣  ٤٣  ١  ١٤      ١٩  
٤  ٧١  ٢  ٣٥  ١  ١٠      ٢٠  
  

  أ ٧٢٠     ٢٧١      ١٦٤      ١٩٩      القيم المستعملة
 

 

 فمبلغ القيمة المستعملة لكل وحدة توليد نقد ، وعلى ذلك.فترض ان مركز األبحاث يولد تدفقات مستقبلية إضافية للمشروع ككلإأ 
  .الرئيسي لمقر وال تعزى التدفقات النقدية اإلضافية الى مبنى ا.فردية هي أقل من القيمة المستخدمة للمشروع ككل

  

   القيمة أ، ب و جإنخفاض إختبار – ٣جدول   

  

  ج  ب  أ    ٢٠×٠نهاية عام     

وحدة  وحدة  وحدة    

  عملة  عملة  عملة  

  ٢٧٥  ٢٠٦  ١١٩  )١جدول ) (بعد تخصيص المبني(المبلغ المسجل   

  ٢٧١  ١٦٤  ١٩٩  )٢جدول  (ستردادالمبلغ القابل لإل  

  )٤(  )٤٢(  صفر  نخفاضخسارة اإل  
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  . وحدات توليد النقد ومبنى المقر الرئيسيأصول بين نخفاضة التالية هي توزيع خسائر اإلالخطو ٧٧مثال

  

  - ):ج(و) ب( لوحدتي توليد النقد نخفاض تخصيص خسائر اإل– ٤جدول رقم 
  

  ج  ب  وحدة توليد النقد  
  )وحدة عملة(  ) وحدة عملة(    
  )٧٥/٢٧٥×٤( )١(    )٥٦/٢٠٦×٤٢( )١٢(  الى مبنى المقر الرئيسي  
  )٢٠٠/٢٧٥×٤( )٣(    )١٥٠/٢٠٦×٤٢( )٣٠(   في وحدة توليد النقدصولالى األ  

  )٤(    )٤٢(  
      

يقوم ) ج(و) ب(و) أ(ال يمكن تخصيص مركز األبحاث على أساس معقول وثابت لوحدات توليد النقد  ٧٨مثال
ل بمقارنة المبلغ المرحل ألصغـر وحدة توليد النقد التي يمكن تخصيص المبلغ المسج) م(المشروع 

  .ستردادمع مبلغها القابل لإل) ككل) م(أي المشروع (لمركز األبحاث لها 
  

ألصغـر وحدة توليد النقد التي يمكن تخصيص المبلغ المسجل لمركز  نخفاضفحص اإل – ٥جدول  
  ستردادمع مبلغها القابل لإل) ككل) م(أي المشروع (األبحاث لها 

   مركز            
  م   األبحاث  المبنى  ج  ب  أ    ٢٠×٠نهاية عام   
      وحدة  وحدة       وحدة     وحدة    وحدة           
            عملة        عملة      عملة     عملة    عملة          

  
  ٦٥٠  ٥٠  ١٥٠  ٢٠٠  ١٥٠  ١٠٠  المبلغ المسجل  
   الناجمة مننخفاضخسارة اإل  
  )٤٦(  -  )١٣(  )٣(  )٣٠(  -  "أسفل ألعلى "إختبار     
      
  ٦٠٤  ٥٠  ١٣٧  ١٩٧  ١٢٠  ١٠٠  "أسفل ألعلى "إختبارد المبلغ المسجل بع  
  ستردادالمبلغ القابل لإل  
  ٧٢٠            )٢جدول (  
   الناجمة مننخفاضخسارة اإل  
  صفر            "أعلى ألسفل "إختبار     
                

، ككل) م( القيمة للمشروع إنخفاض إختبار إضافية من تطبيق إنخفاض على ذلك ال تنتج خسارة بناءاً ٧٩مثال
الخطوة األولى من  نتيجة لتطبيق )وحدة عملة(٤٦ مقدارها إنخفاض فقط بخسارة عترافإلويتم ا

  .اإلختبا لـ أ، ب وج
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 أو األصـول غيـر       الـشهرة  مع اإلفصاحات حول وحدات توليد النقد       -٩المثال  
   غير المحددمع العمر النافعالملموسة 

  

 من معيـار المحاسـبة      ١٣٥ و   ١٣٤ تان الفقر الهدف من هذا المثال هو توضيح اإلفصاحات التي تقتضيها        إن  
  .٣٦الدولي 

   

  الخلفية
  

لها في إعداد التقارير  متعددة الجنسيات تستخدم القطاعات الجغرافية     تصنيعهي شركة   ) م(المنشأة  إن     ٨٠مثال  

 هـي   والتي ينبغي إعداد التقارير حولها     )م(لمنشأة  التابعة ل  والقطاعات الثالث . عن معلومات القطاع  

 القيمة لثالث وحدات    إنخفاض إختباروتم تخصيص الشهرة ألغراض     . سياآأمريكا الشمالية و  ووروبا  أ

الوحـدة  (وواحدة في أمريكا الـشمالية      ) )ب( و   )أ( تانالوحد( في أوروبا    إثنتان -توليد نقد منفصلة    

ثل كل من   وتم. في آسيا ) )س ص ع  ( تشمل العملية (من وحدات توليد النقد     واحدة  مجموعة  ل و -) )ج(

 مراقبـة    وفقـه   يتم )م(المنشأة   أدنى مستوى ضمن     )س ص ع  (والعملية  ) ج(و  ) ب(و  ) أ(الوحدات  

  . الشهرة ألغراض اإلدارة الداخلية
  

. ٢٠×٠ ديـسمبر  في أمريكا الشمالية، في تصنيع، وهي عملية   )ج( بشراء الوحدة    )م(المنشأة  قامت      ٨١مثال  

ذات فـي صـناعة     ) ج ( الوحدة خرى في أمريكا الشمالية، تعمل     األ )م(المنشأة  وعلى عكس عمليات    

وتم منح  . الرئيسيمنتجها  على   سنوات   ١٠ وبمنفعة براءة لمدة  ،  مرتفعةهوامش عالية ومعدالت نمو     

، )ج (شراء الوحـدة  وكجزء من محاسبة    . )م(المنشأة  من قبل    ئهاقبل شرا مباشرة  ) ج (للوحدةالبراءة  

 بقيمة ة تجاري عالمة وحدة عملة و   ٣,٠٠٠ بقيمةافة إلى البراءة، بالشهرة     ، باإلض )م(المنشأة   اعترفت

.  عمر إنتاجي غيـر محـدد      ة التجاري العالمة أن لدى    )م(المنشأة  وحددت إدارة   .  وحدة عملة  ١,٠٠٠

  .  ذات أعمار إنتاجية غير محددة أخرى أي أصول غير ملموسة)م(المنشأة وليس لدى 
  

 المسجلة للشهرة واألصول غير الملموسة ذات األعمـار اإلنتاجيـة غيـر المحـددة      فيما يلي المبالغ   ٨٢مثال  
  -:)س ص ع(والعملية ) ج) (ب) (أ(المخصصة للوحدات 

  
   الشهرة  

  وحدة عملة
األصــول غيــر الملموســة ذات   

   األعمار اإلنتاجية غير المحددة
  وحدة عملة

      ٣٥٠ أ
      ٤٥٠ ب
  ١,٠٠٠    ٣,٠٠٠ ج
      ١,٢٠٠ )س ص ع(

  ١,٠٠٠    ٥,٠٠٠ المجموع

  
 في قيمة أي مـن      إنخفاض أنه ال يوجد   )م(المنشأة  ، تحدد   ٢٠×٣ ديسمبر ٣١ في   المنتهيةخالل السنة     ٨٣مثال  

 على الـشهرة أو األصـول       التي تشتمل وحدات توليد النقد أو مجموعة وحدات توليد النقد الخاصة بها           
 قيمـة   أي (سـترداد ويتم تحديد المبالغ القابلـة لإل     . غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة      

الخاصـة بتلـك الوحـدات ومجموعـة        ) البيعحتى  تكاليف  ال منها   مطروحاًالعادلة   أو القيمة    ستخداماإل
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 سـترداد  أن حسابات المبلغ القابل لإل     )م(المنشأة  وتحدد  . ستخدامالوحدات على أساس حسابات قيمة اإل     
  -:اإلفتراضات التالية أكثر حساسية للتغيرات في هي

  
  

 )س ص ع(العملية   )ج(الوحدة   )ب(و) أ (تانالوحد
إجمالي هامش الربح خالل فتـرة      

 ٤ هـي    الموازنـة فترة   (الموازنة
  )سنوات

ــة   ــندات الحكوم ــعر س س
 سـنوات   ٥ ومدتهااألمريكية  

فتـرة   (الموازنـة خالل فترة   
  ) سنوات٥ هي الموازنة

إجمالي هامش الـربح خـالل      
 الموازنـة فترة   (نةالموازفترة  
  ) سنوات٥هي 

 خـالل   الخامتضخم أسعار المواد    
  الموازنةفترة 

 الخـام تضخم أسعار المـواد     
  الموازنةخالل فترة 

/ سعر صرف الـين اليابـاني     
الدوالر األمريكي خالل فتـرة     

  الموازنة
حصة الـسوق خـالل فتـرة         الموازنةحصة السوق خالل فترة 

  الموازنة
حصة الـسوق خـالل فتـرة       

   لموازنةا
 إستقراءمعدل النمو المستخدم في     

التدفقات النقديـة خـارج فتـرة       
  الموازنة

معدل النمـو المـستخدم فـي       
 التدفقات النقدية خارج    إستقراء

  الموازنةفترة 

معدل النمـو المـستخدم فـي       
 التدفقات النقدية خارج    إستقراء

  الموازنةفترة 
   

 مـن   )س ص ع  ( العمليةو) ب ( و )أ (للوحدتين الموازنة يتم تقدير إجمالي هوامش الربح خالل فترة           ٨٤ مثال 
 إجمالي هوامش الربح المتحققة في الفترة مباشرة قبل بدايـة فتـرة             أساس متوسط  على   )م(المنشأة  قبل  

منتجات ) ب(و) أ (انالوحدتوتنتج  . كل سنة لتحسينات الكفاءة المتوقعة    % ٥، التي تتزايد بنسبة     الموازنة
  . لتحقيق نفس إجمالي هوامش الربح)م(المنشأة تكميلية ويتم تشغيلها من قبل 

  

 حصص السوق   أساس متوسط  على   )م(المنشأة   من قبل    الموازنةيتم تقدير حصص السوق خالل فترة          ٨٥ مثال
أي نمو أو هبوط ستيعاب نة إل، التي يتم تعديلها كل س وازنةالمتحققة في الفترة مباشرة قبل بداية فترة الم       

  .متوقع في حصص السوق
  

  -:)م(المنشأة وتتوقع 

 الموازنة، لكن ستنمو كل منهما خالل فترة        )ب( و) أ (للوحدتينتختلف حصص السوق بالنسبة     أن    )أ (
  . كل سنة نتيجة للتحسينات المستمرة في جودة المنتج% ٣بنسبة 

تزايـد  كل سنة نتيجـة   %٦ بنسبة الموازنة خالل فترة) ج (الخاصة بالوحدةستنمو حصة السوق     )ب (
علـى   سـنوات  ١٠ التي مدتها  من الحماية التي توفرها البراءة       والمنافع المتأتية  اإلعالنيةنفقات  ال

 . الرئيسيمنتجها 
 نتيجـة   الموازنـة  خالل فترة    )س ص ع  (لن يطرأ أي تغير على حصة السوق الخاصة بالعملية            )ج (

 .  جودة المنتج والزيادة المتوقعة في المنافسةلجمع بين التحسينات المستمرة فيا
  

) ج(الوحـدة    شتريوردين األوروبيين، في حين ت    م من نفس ال   الخامالمواد  ) ب(و) أ (الوحدتان  تشتري   ٨٦مثال  
 خالل فترة   الخامويتم تقدير تضخم أسعار المواد      .  أمريكا الشمالية  في من موردين مختلفين     الخامالمواد  
 التـي تنـشرها    المقدرة أسعار المستهلك    مؤشراتلكي تكون منسجمة مع     ) م( المنشأة    من قبل  الموازنة

  .  األوروبية وأمريكا الشمالية ذات العالقةالبلدانالوكاالت الحكومية في 
  

 بحيـث  الموازنـة خالل فترة    سنوات   ٥التي مدتها    سعر سندات الحكومة األمريكية      )م(المنشأة    وتقدر   ٨٧مثال  
 سعر صـرف    )م(كما تقدر المنشأة    . وازنةالسندات في بداية فترة الم    تلك  مع العائد على    تكون منسجمة   

سعر الصرف في السوق للعقود اآلجلة      متوسط   تكون منسجمة مع     بحيثالدوالر األمريكي   /الين الياباني 
  . الموازنةخالل فترة 
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و ) أ (وحـدتين  لل الموازنةفترة  خارج  النقدية   التدفقات   إلستنتاجمعدالت نمو ثابتة    ) م(تستخدم المنشأة       ٨٨مثال  
 )س ص ع  (والعملية  ) ب(و  ) أ (وحدتين معدالت النمو لل   )م(المنشأة   وتقدر). س ص ع  (والعملية  ) ب(

 لألسواق  جل تكون منسجمة مع المعلومات المتوافرة للعامة حول متوسط معدالت النمو طويلة األ            بحيث
) ج (الوحدةوعلى كل حال، فان معدل نمو       ). س ص ع  (العملية  و) ب ( و )أ (الوحدتانالتي تعمل فيها    

) م(إدارة المنـشأة    تعتبر  و). ج (الوحدة للسوق الذي تعمل فيه      األجليتجاوز متوسط معدل النمو طويل      
  . الرئيسيمنتجها على  سنوات ١٠ التي مدتهامعقول في ضوء الحماية التي توفرها البراءة األمر هذا 

  
  .٢٠×٣ ديسمبر ٣١اإلفصاح التالي في مالحظات بياناتها المالية للسنة المنتهية في ) م(منشأة تشمل ال   ٨٩مثال 
  

  غير المحددةاإلنتاجية  قيمة الشهرة واألصول غير الملموسة ذات األعمار إنخفاضات إختبار
  

  فـي  إثنتـان  - القيمة لثالث وحدات توليد نقد منفـردة         إنخفاض إختبارتم تخصيص الشهرة ألغراض     
مجموعة من وحدات توليد النقد     ل و -) الوحدة ج (وواحدة في أمريكا الشمالية     )  أ و ب   تانالوحد(أوروبا  

س (والعمليـة    )ج(للوحدة  للشهرة المخصصة   المبلغ المسجل   إن  . في آسيا ) )س ص ع  ( تشمل العملية (
جل للـشهرة    المبلـغ المـس    فـي حـين أن     بالمقارنة مع إجمالي المبلغ المسجل للشهرة،        كبيراً) ص ع 

 للوحدتين سترداد المبالغ القابلة لإل   تستند،  ومع ذلك .  كذلك ليس) ب( و) أ (لكل من الوحدتين  المخصصة  
 للشهرة المخصصة   اإلجماليالمبلغ المسجل   يكون  ، و  نفسها  اإلفتراضات الرئيسية  إلى بعض ) ب( و) أ(

  . كبيراً الوحدات لتلك
  

  )س ص ع(العملية 
  

. سـتخدام حـساب قيمـة اإل    أساس  على  ) س ص ع  ( الخاص بالعملية    ستردادلإلتم تحديد المبلغ القابل     
قرهـا اإلدارة التـي     ت التي   الموازنات المالية  على   المبنية الحساب تقديرات التدفق النقدي      ذلكويستخدم  

 التدفقات النقدية خارج فترة الخمس      إستقراءوتم  %. ٨,٤ بمقدار سنوات، ومعدل الخصم     ٥تغطي فترة   
وال يتجاوز معدل النمو هذا متوسط معدل النمـو طويـل    . ٦,٣ معدل نمو ثابت نسبته      تخدامإسسنوات ب 

وتعتقد اإلدارة أن أي تغيـر محتمـل معقـول فـي           ). س ص ع  (لسوق الذي تعمل فيه العملية      جل ل األ
لى ال يؤدي إ  ) س ص ع  ( الخاص بالعملية    سترداد المبلغ القابل لإل   التي يستند إليها  اإلفتراضات الرئيسية   

  . سترداد القابل لإلهامبلغ) س ص ع(تجاوز المبلغ المسجل للعملية يأن 
  

  )ج(الوحدة 
  

. سـتخدام  حـساب قيمـة اإل      أسـاس  على) ج( الخاص بالوحدة    ستردادتحديد المبلغ القابل لإل    أيضاًتم  
رة التـي   قرهـا اإلدا  ت التي   الموازنات المالية  على   المبنية الحساب تقديرات التدفق النقدي      ذلكويستخدم  

خارج ) ج(لوحدة  ل التدفقات النقدية    إستقراءتم  يو%. ٩,٢ بمقدار سنوات، ومعدل الخصم     ٥تغطي فترة   
ويتجاوز معدل النمو هذا متوسـط معـدل        %. ١٢ معدل نمو ثابت نسبته      إستخدامفترة الخمس سنوات ب   

مـن  ) ج( الوحـدة    وتـستفيد . بأربع نقاط مئوية  ) ج(لسوق الذي تعمل فيه الوحدة      ل جلالنمو طويل األ  
 ديـسمبر  لها في    منحت، التي   الرئيسيمنتجها  على   سنوات   ١٠ التي مدتها الحماية التي توفرها البراءة     

وتعتقـد  . البـراءة تلـك   معقول في ضوء    هو معدل    %١٢ بنسبة   وتعتقد اإلدارة أن معدل نمو    . ٢٠×٢
 المبلـغ القابـل     يـستند إليهـا     أن أي تغير محتمل معقول في اإلفتراضات الرئيسية التي         أيضاًاإلدارة  

 القابـل   هـا مبلغ) ج(تجاوز المبلغ المسجل للوحـدة      يال يؤدي الى أن     ) ج( الخاص بالوحدة    ستردادلإل
  .ستردادلإل
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  )ب(و) أ (تانالوحد
  

. سـتخدام  قيمة اإل  ات حساب  أساس على) ب( و) أ(بالوحدتين   ة الخاص سترداد لإل ة القابل المبالغتحديد  تم  

  اإلفتراضات الرئيـسية   بعض إلى سترداد لإل ةالقابلتستند مبالغها   حدات منتجات تكميلية،     الو تلكنتج  وتُ

 التـي   الموازنات المالية  على   المبنية تقديرات التدفق النقدي     ستخدامإل قيمة ا  يحسابكال  ستخدم  يو. نفسها

ال مجموعتي   ك إستقراءتم  يو%. ٧,٩ بمقدار سنوات، ومعدل الخصم     ٤والتي تغطي فترة    اإلدارة  قرها  ت

وال يتجـاوز معـدل     %. ٥ معدل نمو ثابت نسبته      إستخدام سنوات ب  األربعالتدفقات النقدية خارج فترة     

 أيـضاً كما تقوم   ). ب(و) أ (تانلسوق الذي تعمل فيه الوحد    ل جلالنمو هذا متوسط معدل النمو طويل األ      

نفس إجمالي هـوامش    أساس  على  ) ب(و) أ( لكال الوحدتين    الموازنةتقديرات التدفق النقدي خالل فترة      

وتعتقـد  . الموازنـة  خالل فتـرة     الخام ونفس تضخم أسعار المواد      الموازنة خالل فترة     المتوقعة الربح

 تجـاوز يهذه اإلفتراضات الرئيسية لن يـؤدي الـى أن          أي من   اإلدارة أن أي تغير محتمل معقول في        

  .  الوحداتلتلك ستردادالقابل لإلالمبلغ إجمالي ) ب( و) أ (تين المسجل للوحدالمبلغ إجمالي
  

) ب(و) أ (تانالوحد  )ج(الوحدة   )س ص ع(العملية   
  )جمالباإل(

المبلــغ المــسجل  
  للشهرة

   وحدة عملة٨٠٠   وحدة عملة٣,٠٠٠   وحدة عملة١,٢٠٠

 للعالمةالمبلغ المسجل   
 العمــر ات ذةالتجاريــ

  اإلنتاجي غير المحدد
  

  -   وحدة عملة١,٠٠٠  -

  

  أستخدامإلرئيسية المستخدمة في حسابات قيمة ااإلفتراضات ال
  

اإلفتـــــراض  •
 الرئيسي

  
  
ــد   • ــاس تحدي أس

ــة ــيم (القيم  )الق
 لإلفتراض  المعينة
  الرئيسي

إجمــالي هــوامش  •
الربح المشمول في   

  .الموازنة
ــالي  • متوســط إجم

ــربح  ــوامش ال ه
المتحققة في الفترة   
مباشرة قبل بدايـة    
ــة،  ــرة الموازن فت
المتزايدة لتحسينات  

 .ة المتوقعةالكفاء
 المعينةتعكس القيم    •

لإلفتراض الرئيسي  
التجربة الـسابقة،   

 تحـسينات   إستثناءب
ــاءة ــد . الكف وتعتق

 اإلدارة أن     
التحسينات بنـسبة   

لكل سنة يمكن   % ٥
 على نحـو    تحقيقها
  .معقول

 الحكومة  اتسعر سند  •
 التي مـدتها  األمريكية  

 . سنوات٥
العائد علـى سـندات      •

الحكومــة األمريكيــة 
 سنوات  ٥ االتي مدته 

ــرة   ــة فت ــي بداي ف
 .الموازنة

 المعينـة القيمة  تنسجم   •
لإلفتراض الرئيـسي   
مع المصادر الخارجية   

  .للمعلومات
  
  

إجمالي هوامش الربح    •
  .المشمول في الموازنة

متوســط إجمــالي   •
هـــوامش الـــربح 
المتحققة فـي الفتـرة     
مباشرة قبل بداية فترة    
الموازنة، المتزايـدة   
ــاءة  ــسينات الكف لتح

 .المتوقعة
 المعينـة القيم  تعكس   •

لإلفتراض الرئيـسي   
ــسابقة،   ــة ال التجرب

ــتثناءب ــسينات إس  تح
وتعتقد اإلدارة  . الكفاءة

أن التحسينات بنـسبة    
لكل سنة يمكـن    % ٥

 علـى نحـو     تحقيقها
  . معقول

  ...يتبع
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  يتبع... 
  

اإلفتــــراض  •
  .الرئيسي

ــد  • ــاس تحدي أس
ــة ــيم (القيم  )الق
 لإلفتراض  المعينة
  .الرئيسي

ف الـين   سعر صـر   •
ــاني ــدوالر / الياب ال

األمريكي خالل فتـرة    
 .الموازنة

سعر الصرف  متوسط   •
في الـسوق للعقـود     
اآلجلة خـالل فتـرة     

 .الموازنة
 المعينـة القيمة  تنسجم   •

لإلفتراض الرئيـسي   
مع المصادر الخارجية   

  . للمعلومات

تضخم سـعر المـواد      •
 .الخام

ــعار مؤشـــار •  أسـ
ــستهلك  ــدرةالم  المق

خالل فترة الموازنـة    
 أمريكا الشمالية   لدانلب

التي يتم شراء المواد    
  . منهاالخام 

 المعينـة القيمة  تنسجم   •
لإلفتراض الرئيـسي   
مع المصادر الخارجية   

  .للمعلومات

تضخم سـعر المـواد      •
 .الخام

ــعار مؤشـــار •  أسـ
ــستهلك  ــدرةالم  المق

خالل فترة الموازنـة    
التي يتم  أوروبا   لبلدان

الخـام  شراء المـواد    
  . منها

 المعينـة القيمة  تنسجم   •
لإلفتراض الرئيـسي   
مع المصادر الخارجية   

 .للمعلومات
  

اإلفتــــراض  •
 .الرئيسي

ــد  • ــاس تحدي أس
ــة ــيم (القيم  )الق
 لإلفتراض  المعينة
  .الرئيسي

ــسوق  • ــصة الـ حـ
ــي  ــشمولة فـ المـ

 .الموازنة
متوسط حصة السوق    •

في الفترة مباشرة قبل    
 .فترة الموازنة

 المعينـة  ةتعكس القيم  •
لإلفتراض الرئيـسي   

ال .  الـسابقة  التجربة
حدوث تغير في   توقعي  

حصة السوق نتيجـة    
لتحسينات المـستمرة   ا

جــودة المنــتج فــي 
 الزيـادة  إضافة إلـى  

  . في المنافسةةالمتوقع
  

ــسوق  • ــصة الـ حـ
ــي  ــشمولة فـ المـ

 .الموازنة
متوسط حصة السوق    •

في الفترة مباشرة قبل    
فتــــــــــرة 
الموازنة،المتزايدة في  
كل سنة للنمو المتوقع    

 .في حصة السوق
عتقد اإلدارة أن نمـو     ت •

حصة السوق بنـسبة    
لكل سنة يمكـن    % ٦

علـى نحـو    تحقيقها  
 الزيـادة  معقول بسبب 

في النفقات اإلعالنيـة    
 مـن   والمنافع المتأتية 

الحماية التي توفرهـا    
 ١٠ مدتهاالبراءة التي   

منـتج  السنوات على   
، )ج(الرئيسي للوحدة   

ــاون ــات التع  وعالق
المتوقع تحقيقها مـن    

) ج(تــشغيل الوحــدة 
كجــزء مــن قطــاع 

في أمريكا  ) م(المنشأة  
 .الشمالية

  

  

هي فقط تلك المستخدمة فـي حـسابات المبلـغ القابـل            ) ب( و) أ (تيناإلفتراضات الرئيسية المبينة في الجدول للوحد     إن    أ
  .لإلسترداد لكال الوحدتين
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  ٣٧المعيار المحاسبي الدولي 
  

  المحتملة األصول ات ولتزامإلالمخصصات، ا
  

 ١٧ها حتى تاريخإصدارتتضمن هذه النسخة التعديالت الناشئة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تم 
   .٢٠٠٨يناير 

  

من قبل لجنة معايير " اإللتزامات واألصول المحتملة ،مخصصاتال "٣٧ معيار المحاسبة الدولي إصدارتم 
 ١٠وقد حل هذا المعيار محل أجزاء من معيار المحاسبة الدولي . ١٩٩٨المحاسبة الدولية في سبتمبر 

 والمعاد صياغته في عام ١٩٧٨الصادر في عام ("  التي تقع بعد تاريخ الميزانية العموميةحداثالطوارئ واأل"
  . التي تناولت البنود الطارئة) ١٩٩٤

  

، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية بأن يستمر العمل بكافة المعايير والتفسيرات الصادرة ٢٠٠١وفي إبريل 
  .  سحبهاأووحتى يتم تعديلها / بموجب الدساتير السابقة ما لم

 
المعايير الدولية إلعداد  في مرحلة الحقة من خالل ٣٧تم تعديل معيار المحاسبة الدولي منذ ذلك الحين 

  -: التاليةليةالتقارير الما
  

الصادر ( "األخطاءالتقديرات المحاسبية والتغيرات في السياسات المحاسبية، "  ٨الدولي المحاسبة معيار •
      )٢٠٠٣ر في ديسمب

     ) ٢٠٠٣الصادر في ديسمبر (  "فترة إعداد التقاريربعد  حداثاأل" ١٠ الدولي المحاسبة معيار •

     ) ٢٠٠٣ في ديسمبر المعدل( " والمعداتمصانع والالممتلكات" ١٦  الدولي المحاسبة معيار •

 في ديسمبر معدلكما هو ( "عـتراف والقياسإلا: األدوات الـمـالـيـة" ٣٩  الدولي المحاسبة معيار •
٢٠٠٣ (   

  )٢٠٠٤الصادر في مارس ( " األعمالإندماج" ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •

  ) ٢٠٠٤الصادر في مارس ( "عقود التأمين" ٤لية المعيار الدولي إلعداد التقارير الما •

األصول غير المتداولة المحتفظ بها برسـم البيـع والعمليـات       "  ٥المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       •
   ) ٢٠٠٤الصادر في مارس (" المتوقفة

لعقـود الماليـة    ا "٤ والمعيار الدولي إلعداد التقـارير الماليـة         ٣٩التعديل على معيار المحاسبة الدولي       •
 )٢٠٠٥الصادر في أغسطس " (المضمونة

   )٢٠٠٧كما تم تعديلها في سبتمبر " ( ض البيانات المـاليـةرعـ "١ الدولي المحاسبة معيار •

 )٢٠٠٨ في يناير هو معدلكما  ("إندماج األعمال" ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •

  -:٣٧ الدولي التفسيرات التالية تتعلق بمعيار المحاسبة

الـصادر فـي    " (القانونيـة لعقـود التـأجير      لـصيغة تقييم محتوى العمليات التي تتضمن ا     " ٢٧التفسير   •
  )٢٠٠١ديسمبر

  )والتعديالت الالحقة ٢٠٠١الصادر في ديسمبر ("  ترتيبات امتياز تقديم الخدمات– اإلفصاح" ٢٩التفسير  •
ـ التغيرات في اإللتزامات الحاليـة  لإل      "  ١تفسير لجنة معايير الدولية إلعداد التقارير المالية       • ة واإلسـتعادة   زال

    )٢٠٠٤الصادر في مايو  ("واإللتزامات المماثلة
ـ الحقوق في الحصص الناجمة من صـناديق اإل       " ٥تفسير لجنة معايير الدولية إلعداد التقارير المالية       • ة زال

  )٢٠٠٤الصادر في ديسبمر ( " البيئيصالحواإلستعادة واإل
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 – اإللتزامات  الناجمة من المشاركة في سوق محـدد " ٦ة معايير الدولية إلعداد التقارير الماليةتفسير لجن •

     )٢٠٠٥الصادر في سبتمبر  ("مخلفات المعدات الكهربائية واإللكترونية

 الصادر في نوفمبر   ("ترتيبات إمتياز تقديم الخدمات   " ١٢تفسير لجنة معايير الدولية إلعداد التقارير المالية         •

 ) والتعديالت الالحقة٢٠٠٦

 ) ٢٠٠٧الصادر في يونيو " (برامج والء العمالء "١٣تفسير لجنة معايير الدولية إلعداد التقارير المالية  •

حدود األصـل ذو     -١٩معيار المحاسبة الدولي     " ١٤تفسير لجنة معايير الدولية إلعداد التقارير المالية         •
 ). والتعديالت الالحقة٢٠٠٧الصادرة في يوليو (" تمويل وتفاعلهاالمنافع  المحددة والمتطلبات الدنيا لل
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  المحتويات
  

  الفقرات                   المقدمة
  ٢٣ -١ مقدمة     

  

   ٣٧معيار المحاسبة الدولي 
  المحتملةاألصول و اتلتزاماإلالمخصصات، 

  

  ف الهد
  ٩ - ١                       النطاق
   ١٣-١٠  تعريفات

  ١١  األخرى اتلتزاماإلالمخصصات و
  ١٣-١٢  المحتملة اتلتزاماإلالعالقة بين المخصصات و

  ٣٥-١٤  عترافاإل
  ٢٦-١٤  المخصصات

  ١٦- ١٥   الحاليلتزام     اإل
  ٢٢- ١٧       الحدث السابق

  ٢٤- ٢٣  يةإقتصادمنافع لل المجسدة     التدفق الصادر المحتمل للموارد 
  ٢٦- ٢٥  لتزام     التقدير الموثوق لإل

  ٣٠-٢٧  المحتملة اتلتزاماإل
  ٣٥-٣١  المحتملة األصول
  ٥٢-٣٦   القياس
  ٤١-٣٦   تقديرأفضل

  ٤٤-٤٢  المخاطرة وحاالت عدم التأكد
  ٤٧-٤٥  القيمة الحالية

  ٥٠-٤٨   المستقبليةحداثألا
  ٥٢-٥١  اإلستبعادات المتوقعة في األصول

  ٥٨-٥٣  التعويضات
  ٦٠-٥٩  التغيرات في المخصصات

  ٦٢-٦١   المخصصاتإستخدام
  ٨٣-٦٣   والقياسافعترتطبيق قواعد اإل

  ٦٥-٦٣  خسائر التشغيل المستقبلية
  ٦٩-٦٦  العقود المثقلة باألعباء

  ٨٣-٧٠   الهيكلةإعادة
  ٩٢-٨٤  فصاحإلا

  ٩٣   انتقاليةأحكام
  ٩٥  تاريخ النفاذ

  المالحق
  التعويضاتالمحتملة، األصول المحتملة،  اتلتزاماإل المخصصات، – الجداول  أ
  خارطة القرارات  ب
  افعترإلا: مثلةأ  ج
  حاتفصاإلا: امثلة    د
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. ٩٥-١ مبـين فـي الفقـرة        "المحتملةاألصول     و اتلتزاماإلالمخصصات،  " ٣٧إن معيار المحاسبة الدولي     

تتساوى جميع الفقرات في التأثير ولكنها تأخذ شكل المعايير الخاص بلجنة معايير المحاسبة الدوليـة عنـدما                 

مقدمـة  " في سياق الهدف منه ٣٧ أن يقرأ معيار المحاسبة الدولي   يجب. تبناها مجلس معايير المحاسبة الدولية    

 معيار المحاسبة الدولي  . " تحضير البيانات المالية وعرضها    إطار"و"  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     إلى

بيق السياسات   وتط ختيارقدم أساساً إل   ي " التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء    السياسات المحاسبية،   " ٨

  .المحاسبية في غياب اإلرشاد الواضح
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  مقدمةال
األصول  ات ولتزام كافة المخصصات، اإلإفصاح محاسبة و٣٧يبين معيار المحاسبة الدولي  ١ مقدمة

  -:المحتملة، فيما عدا

  ؛ دلةا العةقيمبالتلك الناجمة عن األدوات المالية المرحلة   )أ (

ات، لتزام باإلمثقالًفيها يكون العقد الحاالت التي ا تلك الناجمة عن العقود غير المنفذة، فيما عد  )ب (
 قام كال أواته إلتزام من ياًأوالعقود غير المنفذة هي العقود التي لم ينجز بموجبها أي طرف 

  ؛  حد متساوإلى جزئياًاتهما إلتزام إنجازالطرفان ب

  أو؛ تلك الناشئة في منشآت التأمين من العقود مع حملة البوالص  )ج (

  .غطيها معيار محاسبة دولي آخرتلك التي ي  )د (
  

  المخصصات
 مبلغ غير مؤكدين، ويجب أوذات توقيت ات إلتزام أنهايعرف هذا المعيار المخصصات على  ٢ مقدمة

  -:فقط في الحاالت التاليةبها  عترافاإل

  ؛ نتيجة لحدث سابق)  إستنتاجيأوقانوني ( حالي إلتزام المشروععندما يكون على   )أ (

 للموارد المجسدة صادراً تدفقاً أن)  من عدمهإحتمال أكثرأي (عندما يكون من المحتمل   )ب (
  و؛ لتزام لتسديد اإلمطلوباًية سيكون قتصادللمنافع اإل

نه فقط في أ إلى، ويشير المعيار لتزام به لمبلغ اإلاً موثوقاً تقديرإجراء كان من الممكن إذا  )ج (
  .  مكناً أمراً مموثوق بهلها  تقدير إجراءفيها  ال يكون جداًحاالت نادرة 

  

  -:ات المشروع حيثإجراء ينتج عن إلتزام أنه المستنتج على لتزاميعرف المعيار اإل ٣ مقدمة

 سياسات أو األخرى من خالل نمط قائم للممارسة السابقة طرافيكون المشروع قد صرح لأل  )أ (
  ؛ و بيان حالي محدد بشكل كاف أنها ستقبل مسؤوليات معينةأومعلنة 

 األخرى أنها ستقوم بتنفيذ هذه طراف لدى األصحيحاً توقعاًنتيجة لذلك أوجد المشروع   )ب (
  .المسؤوليات

  

 كان على إذافي حاالت نادرة، على سبيل المثال في قضية قانونية، قد ال يكون من الواضح ما  ٤ مقدمة
 كان إذا حالي إلتزام سيتسبب في نشوء سابقاً حدثاً أن حالي، وفي هذه الحاالت يعتبر إلتزامالمشروع 

فترة نهاية  حالي في إلتزام المتوفرة، بوجود دلة كافة األعتبار، مع األخذ في اإلبرأك إحتمالهناك 
 عتراف تمت تلبية معايير اإلإذا الحالي لتزام، ويعترف المشروع بمخصص لذلك اإلإعداد التقارير

 احفص حالي يقوم المشروع باإلإلتزام بعدم وجود أكبر إحتمال كان هناك وإذااألخرى المبينة أعاله، 
ة ية بعيدقتصادللمنافع اإلالمجسدة  حدوث تدفق صادر للموارد إمكانية كانت إذا إال محتمل، إلتزامعن 

  .الحدوث
  

 الحالي في لتزاملتسديد اإل لتزام تقدير للصرف اإلأفضل يكون المبلغ المعترف به كمخصص أنيجب  ٥ مقدمة
 لتزامنشأة بشكل معقول لتسديد اإل المبلغ الذي ستدفعه المأخرى، وبكلمات فترة إعداد التقاريرنهاية 

  . طرف آخر في ذلك الوقتإلى تحويله أو فترة إعداد التقاريرنهاية في 
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 -: مايتطلب المعيار وجوب قيام المشروع بما يلي عند قياس مخصص ٦ مقدمة
  

 مخصصات إنشاء عدم التأكد ال يبرر ،أن على .عتبار المخاطر وحاالت عدم التأكد في اإلأخذ  )أ (

  ؛ اتلتزاماإل تحديد مبلغلغة المتعمدة في  المباأوزائدة 

 أو( سعر إستخدام، وذلك بمادياً حيث يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود ،خصم المخصصات  )ب (

لما قبل الضريبة تعكس التقييمات الحالية في السوق للقيمة الزمنية للنقود وتلك )  خصمأسعار

 إستعمال تقدير للصرف، وحيث يتم أفضله في إظهارالذي لم يتم  لتزامالمخاطر المتعلقة باإل

  ؛  مصروف فائدةأنه بالزيادة في المخصص نتيجة لمرور الوقت على عترافالخصم يتم اإل

 حيث ، مثل التغييرات في القانون والتغييرات التقنية، المستقبليةحداث األعتباراألخذ في اإل  )ج (

   ؛ و  موضوعية كافية أنها ستقعأدلةتوجد 

حتى ولو كان التصرف  األصول المكاسب من التصرف المتوقع في تبارععدم األخذ في اإل  )د (

  .المتوقع مرتبطا بشكل وثيق بالحدث الذي يتسبب في نشوء المخصص

  

مثال ذلك من خالل (لتسديد مخصص  لتزام كل الصرف اإلأو بعض إستردادقد يتوقع المشروع  ٧ مقدمة
  -:لى المشروع، ويجب ع) ضمانات الموردينأو بنود التعويض أوعقود التأمين 

 قام إذاه إسترداد ذلك المبلغ سيتم أن بالفعل مؤكداً بمبلغ مسترد فقط عندما يكون عترافاإل  )أ (

 عن مبلغ ستردادإله، ويجب أن ال يزيد المبلغ المعترف به لإلتزامالمشروع بتسديد 

  ؛ و المخصص

 يمكن عرض ، الشامل وفي بيان الدخل. منفصلأصل أنه بالتعويض على عترافاإل  )ب (

  .ستردادإللمصروف المتعلق بمخصص مخصوما منه المبلغ المعترف به لا

  

 تقدير حالي، أفضل ظهارإلوتعديلها  نهاية كل فترة إعداد التقاريريجب مراجعة المخصصات في  ٨ مقدمة

 لتسديد مطلوباًية سيكون قتصاد للموارد المتضمنة للمنافع اإلصادراً تدفقاً أن لم يعد من المحتمل وإذا

  . يجب عكس المخصصهفإن لتزاماإل

  

  . بالمخصص لها في األصلعتراف مخصص فقط للمصروفات التي تم اإلإستخداميجب  ٩ مقدمة
  

   تطبيقات محددة–المخصصات 
خسائر :  بالمخصصات وقياسها في ثالث حاالت محددةعترافيوضح المعيار كيف يجب تطبيق اإل ١٠ مقدمة

  .ة الهيكلإعادةات ولتزامالتشغيل المستقبلية والعقود المثقلة باإل

  

 بالمخصصات لخسائر التشغيل المستقبلية، وتوقع خسائر تشغيل مستقبلية هو عترافيجب عدم اإل ١١ مقدمة

 هذه إختبار معينة للعملية، وفي هذه الحالة يقوم المشروع بأصول قيم إنخفاض إحتمالداللة على 

  ."األصول قيمة إنخفاض " ٣٦ بموجب معيار المحاسبة الدولي  قيمتهاإنخفاض أجلمن األصول  
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 الحالي بموجب العقد وقياسه على لتزام باإلعتراف يجب اإلفإنه كان للمشروع عقد مثقل باألعباء إذا ١٢ مقدمة
 مخصص، والعقد المثقل باألعباء هو العقد الذي تزيد فيه التكاليف التي ال يمكن تجنبها لتلبية أنه
  .وجبهها بمإستالمية التي يتوقع قتصادات بموجب العقد عن المنافع اإللتزاماإل

  
  

  -:إما مادياً وتحت سيطرتها، ويغير دارةإل برنامج خططت له اأنها الهيكلة على إعادةيعرف المعيار  ١٣ مقدمة

  أو ؛نطاق العمل الذي تواله المشروع  )أ (

  . القيام بالعملأسلوب  )ب (
  

 عتراف هيكلة التكاليف فقط عندما تتم تلبية المقاييس العامة لإلعادةإل بمخصص عترافيتم اإل ١٤ مقدمة
  -: الهيكلة فقط عندما يكون المشروععادةإل بناء إلتزام هذا المجال ينشأ بالمخصصات، وفي

  

  - : الهيكلة تحدد على األقل ما يليعادةله خطة مفصلة رسمية إل  )أ (

  ؛ منه جزءأوالعمل المعني  )١(

  ؛ المواقع الرئيسية المتأثرة )٢(

  ؛ موقع وعمل والعدد التقريبي للموظفين الذين سيتم تعويضهم عن إنهاء خدماتهم )٣(

  ؛ و لصرف الذي سيتم القيام بها )٤(

  ؛ و متى سيتم تنفيذ الخطة )٥(
  

 الهيكلة بالبدء في تنفيذ إعادة المتأثرين بها بأنها ستقوم بتنفيذ أولئك لدى صحيحاً توقعاًأحدثت   )ب (
  . المتأثرين بهاولئك اإلعالن عن خصائصها الرئيسية ألأوتلك الخطة 

  

 إال فترة إعداد التقاريرنهاية  بناء في إلتزام الهيكلة ادةإع بدارة لمجلس اإلأو دارةال ينشأ عن قرار لإل ١٥ مقدمة
  -:ما يلي فترة إعداد التقاريرنهاية  المشروع قبل إتخذ إذا

   أو ؛  الهيكلةإعادةبدأ في تنفيذ خطة   )أ (

 محدد بشكل كاف لخلق توقع أسلوب الذين يتأثرون بها بأولئك إلى الهيكلة إعادةأبلغ خطة   )ب (
  . الهيكلةإعادةيقوم بتنفيذ صحيح لديهم بأن المشروع س

  

 للبيع حتى يلتزم المشروع بالبيع، أي توجد إلتزام الهيكلة بيع عملية ال ينشأ أي إعادةل حيث تشم ١٦ مقدمة
 .ية بيع ملزمةإتفاق

  

 الهيكلة والتي إعادة الهيكلة فقط المصروفات المباشرة الناجمة من إعادة يشمل مخصص أنيجب  ١٧ مقدمة
  -:هي

  ؛ و يكلة الهإعادةناجمة بالضرورة عن   )أ (

:  الهيكلة تكاليف مثلإعادةليست متعلقة باألنشطة القائمة للمشروع، وهكذا ال يشمل مخصص   )ب (
نظمة جديدة أ في ستثمار اإلأو التسويق أو تغيير موقع الموظفين الدائمين أو تدريب إعادة

  .وشبكات التوزيع
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  المحتملة اتلتزاماإل

  -:أنهالمحتمل على  لتزاميعرف المعيار اإل ١٨ مقدمة

 عدم وقوع حدث أو سابقة ووجوده سيتأكد فقط بوقوع أحداث محتمل يمكن أن ينشأ من زامإلت  )أ (
  أو ؛ ليس ضمن السيطرة الكاملة للمشروع أكثر أومستقبلي واحد غير مؤكد 

  

 -: سابقة ولكن غير معترف به بسبب ما يليأحداث حالي ينشأ من إلتزام  )ب (

 مطلوباًية سيكون قتصادة للمنافع اإل للموارد المجسدصادراً تدفقاً أنليس من المحتمل  )١(
  أو ؛لتزاملتسديد اإل

  . بموثوقية كافيةلتزامال يمكن قياس مبلغ اإل )٢(

  

 محتمل إلتزام عن إلفصاحمحتمل، ويجب على المشروع ا إلتزام بعترافيجب على المشروع عدم اإل ١٩ مقدمة
  .بعيداًية قتصاد حدوث تدفق للموارد الصادرة المجسدة للمنافع اإلإحتمال كان إذا إال

  

  المحتملةاألصول 

 سابقة وسيتم تأكيد وجوده أحداث ممكن أن ينشأ عن أصلنه أيعرف المعيار األصل المحتمل على  ٢٠ مقدمة
 ليس ضمن السيطرة الكاملة أكثر أو عدم وقوع حدث مستقبلي واحد غير مؤكد أوفقط بوقوع 

يث تكون النتيجة غير للمشروع، ومثال ذلك مطالبة يتابعها المشروع من خالل عمليات قانونية ح
  .مؤكدة

  

 محتمل حيث يكون أصل عن إلفصاح بأصل محتمل، ويجب اعترافيجب على المشروع عدم اإل ٢١ مقدمة
  .محتمالًية قتصادالتدفق الوارد للمنافع اإل

  

، ويكون محتمالً أصالً بالفعل عندئذ ال يكون األصل المتعلق بذلك مؤكداًعندما يكون تحقيق الدخل  ٢٢ مقدمة
  .مناسباً به عترافاإل

  

  تاريخ النفاذ

 يوليو ١يصبح هذا المعيار نافذ المفعول بالنسبة للبيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ في  ٢٣ مقدمة

  . بعد ذلك، ويشجع المعيار على تطبيقه بشكل أبكرأو ١٩٩٩
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  ٣٧معيار المحاسبة الدولي 
  المحتملةصول ألاو اتلتزاماإل ،المخصصات

  

  الهدف
  

 المناسبة على المخصصات عتراف وأسس اإلعترافن تطبيق مقاييس اإلهدف هذا المعيار ضما
 عن معلومات كافية لتمكين المستخدمين من فهم طبيعتها إلفصاحالمحتملة، وأنه يتم ااألصول و اتلتزاماإلو

  .وتوقيتها ومبلغها
  

  النطاق
المحتملة  اتلتزاماإل يطبق هذا المعيار جميع المشاريع في المحاسبة عن المخصصات وأنيجب  ١

  -:المحتملة، فيما عدااألصول  و

  و ؛ باألعباءمثقالًتلك الناجمة من العقود غير المنفذة، فيما عدا حيث يكون العقد   )أ (

  ]تم إلغائها[  )ب (

  .تلك التي يغطيها معيار محاسبة دولي آخر  )ج (
  

محاسبة ضمن نطاق معيار الالتي هي ) بما في ذلك الضمانات(ينطبق هذا المعيار على األدوات المالية  ٢
 ." والقياسعترافاإل: األدوات المالية" ٣٩الدولي 

  

 قام كال الطرفان أواته إلتزامالعقود غير المنفذة هي العقود التي لم يقم بموجبها أي طرف بأداء أي من  ٣
 كانت مثقلة إذا إالالمعيار على العقود غير المنفذة  وال ينطبق هذا . حد متساوإلى جزئياًاتهما إلتزامبأداء 

  .األعباءب
  

  ]تم إلغائها[ ٤
  

األصول     أوالمحتملة  اتلتزاماإل أو ، من المخصصاتمحدداً نوعاً يتناول معيار محاسبة دولي آخر عندما ٥
 أنواع إلى، يتم التطرق سبيل المثالوعلى . من هذا المعياربدالً يطبق المشروع ذلك المعيار ،المحتملة

  -: يليمعينة من المخصصات في المعايير الخاصة بما

  ؛ )"نشاءإلود اقع" ١١ معيار المحاسبة الدولي أنظر(نشاء إلعقود ا  )أ (

  ؛ )"ضرائب الدخل" ١٢ معيار المحاسبة الدولي أنظر(ضرائب الدخل   )ب (

 حيث ال يحتوي معيار ،أنه، على )"يجارإلعقود ا" ١٧ معيار المحاسبة الدولي أنظر(يجار إلعقود ا  )ج (
 فإنتناول العقود التشغيلية التي أصبحت مثقلة باألعباء  على متطلبات محددة ل١٧المحاسبة الدولي 

  ؛ هذا المعيار ينطبق على هذه الحاالت

 و ؛)"لموظفينمنافع ا" ١٩ معيار المحاسبة الدولي أنظر(منافع الموظفين   )د (

ـ     إال"). د التأمين عقو" ٤ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       أنظر(ود التأمين   عق )هـ (   ار  أن هـذا المعي
ة لشركة التأمين، بإسـتثناء تلـك       محتملة واألصول ال  محتملات ال لتزامينطبق على المخصصات واإل   

اتها وحقوقها التعاقدية بموجب عقود التأمين ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد           إلتزامالتي تنشأ عن    
  .٤التقارير المالية 
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، مثال ذلك عندما إليراد باعتراف باإلقد تتعلق بعض المبالغ التي تمت معاملتها على أنها مخصصات ٦
   ويحدد معيار المحاسبة .إليراد باعتراف وال يتناول هذا المعيار اإل.يعطي المشروع ضمانات مقابل رسم

 بشأن تطبيق مقاييس عملياً إرشاداً ويقدم يراد باإلعتراف الظروف التي يتم فيها اإل"ديرااإل" ١٨الدولي 
  .١٨يار متطلبات معيار المحاسبة الدولي  وال يغير هذا المع.عترافاإل

  

 وفي بعض البلدان . مبلغ غير مؤكدينأوذات توقيت ات إلتزاميعرف هذا المعيار المخصصات على أنها  ٧
والديون األصول  قيمة إنخفاض وستهالكإل في سياق بنود مثل اأيضاً" مخصص"يستخدم المصطلح 

  . وال يتناولها هذا المعيارلألصوللة وهذه تعديالت على المبالغ المرح: المشكوك فيها
  

 وهذه . كمصروفاتأو كأصولنفاق تعامل إل كانت عمليات اإذاتحدد معايير المحاسبة الدولية األخرى ما  ٨
 ال يمنع وال يتطلب هذا المعيار رأسملة التكاليف المعترف ، لذلكوتبعاً .المواضيع ال يتناولها هذا المعيار
  .بها عندما يتم وضع مخصص

  

 إعادة وحيث تلبي .)بما في ذلك العمليات المتوقفة( الهيكلة عادةإلينطبق هذا المعيار على المخصصات  ٩
غير المتداولة ألصول ا" ٥إلعداد التقارير المالية الدولي معيار الهيكلة تعريف العملية المتوقفة فقد يطلب 
  .ةإضافيات إفصاح "المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة

  

  عريفاتت
 

  -:تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار وفق المعاني المحددة لها ١٠
  

  .ذو توقيت ومبلغ غير مؤكدين إلتزام هو المخصص
  

صادر من   ينجم عن تسديدها تدفقأن سابقة يتوقع أحداث حالي للمشروع ناشىء من إلتزامهو  لتزاماإل

  .يةإقتصادالمشروع لموارد تجسد منافع 

  

  مستنتجاً ينجم عنه عدم وجود بديل حقيقي للمشروعأو قانونياً إلتزاماً هو حدث يخلق ملزمالحدث ال

  .لتزاملتسديد ذلك اإل

  

  -: مأخوذ منإلتزام هو  القانونيلتزاماإل

  ؛ ) الضمنيةأوه الصريحه أحكاممن خالل (عقد   )أ (

  أو ؛تشريع  )ب (

  . آخر للقانونإنطباق  )ج (
  

  -: أعمال المشروع حيث مأخوذ منإلتزام هو  اإلستنتاجيلتزامإلا

 أنه أخرى طراف المشروع أل أشار السياسة المعلنةأومن خالل نمط ثابت من الممارسة السابقة   )أ (

  ؛ و بيان حالي محدد بشكل كافأوسيقبل مسؤوليات معينة 

  سيقوم بأداء هذهأنه األخرى طراف من جانب األصحيحاً توقعاًنتيجة لذلك أوجد المشروع   )ب (

  .المسؤوليات
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  -: هوالمحتمل تزاملإلا
  

  عدم وقوعأو سابقة وسيتم تأكيد وجوده فقط بوقوع أحداث محتمل يمكن أن ينجم من إلتزام  )أ (
  أو ؛ ليس ضمن السيطرة الكاملة للمشروعأكثر أوحدث مستقبلي واحد غير مؤكد 

  -: غير معترف به بسبب ما يليأنه إال سابقة أحداثي ينشأ من  حالإلتزام  )ب (

 ية لتسديدقتصادطلب تدفق صادر للموارد المجسده للمنافع اإل يأنليس من المحتمل  )١(
  أو ؛لتزاماإل

  . بموثوقية كافيةلتزامال يمكن قياس مبلغ اإل )٢(

  

عدم  أو سابقة، وسيتأكد وجوده فقط بوقوع أحداث محتمل يمكن أن ينشأ من أصل هو األصل المحتمل
  .لكاملة للمشروع ليس ضمن السيطرة اأكثر أووقوع حدث مستقبلي واحد غير مؤكد 

  

بموجب  اتلتزام هو العقد الذي تزيد منه التكاليف التي ال يمكن تجنبها لتلبية اإلالعقد المثقل باألعباء

  .ها بموجبهإستالمية التي يتوقع قتصادالعقد عن المنافع اإل

  

  -:ماإ مادياً، ويغير دارةإل هي برنامج مرسوم وضمن سيطرة ا الهيكلةإعادة

  أو ؛ تواله المشروعنطاق العمل الذي  )أ (

  . القيام بالعملأسلوب  )ب (

  

  األخرى اتلتزاماإلالمخصصات و
األخرى مثل الذمم التجارية الدائنة والمستحقات بسبب وجود عدم  اتلتزاماإليمكن تمييز المخصصات عن  ١١

  -:في التسديد، وبالمقارنة مع ذلكلتزام مبلغ الصرف المستقبلي اإلأوتأكد فيما يتعلق بتوقيت 

 التزود أوها إستالم الخدمات التي تم أوللدفع مقابل البضائع ات إلتزاملتجارية الدائنة هي الذمم ا  )أ (
   و؛  رسميا بشأنها مع الموردتفاقإل تم اأوبها وقدمت الفواتير لها 

 التزود بها ولكن أوها إستالم الخدمات التي تم أوللدفع مقابل البضائع ات  إلتزامالمستحقات هي   )ب (

 رسميا بشأنها مع المورد، بما في ذلك المبالغ تفاقإل اأو فواتير لها إصدار أولم يتم دفعها 

 من أنه، وبالرغم من )جازةإلمثال ذلك المبالغ المتعلقة براتب مستحق (المستحقة للموظفين 

 مما أقل عدم التأكد بشكل عام فإن توقيت المستحقات أوالضروري في بعض األحيان تقدير مبلغ 

  .صاتهو بالنسبة للمخص
  

 ما يتم التقرير عن المستحقات على أنها جزء من الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى، بينما كثيراً
  .يتم التقرير عن المخصصات بشكل منفصل
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  المحتملة اتلتزاماإلالعالقة بين المخصصات و

 ضمن أنهت والمبلغ، على بشكل عام تعتبر كافة المخصصات محتملة ألنها غير مؤكدة من ناحية التوقي ١٢

غير المعترف بها ألن وجودها سيتأكد فقط  اتلتزاماإل ولألصول" محتمل"هذا المعيار يستعمل المصطلح 

 ليس ضمن السيطرة الكاملة للمشروع، أكثر أو عدم وقوع حدث مستقبلي واحد غير مؤكد أوبوقوع 

  .عترافالتي ال تلبي مقاييس اإلات  زاملتلإل" المحتملة اتلتزاماإل" ذلك يستعمل المصطلح إلىإضافة 
 

  -:يميز هذا المعيار بين ما يلي ١٣

ألنها عبارة )  عمل تقدير موثوق بهإمكانية إفتراضعلى (ات إلتزام المعترف بها ك–المخصصات   )أ (

ية سيكون قتصاد للموارد المجسدة للمنافع اإلصادراً تدفقاً أنات حالية ومن المحتمل إلتزامعن 

   ؛ و اتلتزاماإل لتسديد مطلوباً

  -:إماألنها ات  إلتزام المعترف بها ك– المحتملة اتلتزاماإل  )ب (

 إلى يؤدي أن حالي يمكن إلتزام كان على المشروع إذاات ممكنة، حيث يجب تأكيد ما إلتزام )١(

   أو ؛ يةقتصادتدفق صادر للموارد المتضمنة للمنافع اإل

 تدفقاً أن ليس من المحتمل إماألنه (عيار  في هذا المعترافات حالية ال تلبي مقاييس اإلإلتزام )٢(

 ألنه ال يمكن أو، لتزام لتسديد اإلمطلوباًية سيكون قتصاد للموارد المتضمنة للمنافع اإلصادراً

  ).لتزام تقدير موثوق به بشكل كاف لمبلغ اإلإجراء
  

  عترافاإل
  

  المخصصات
  -: بمخصص عندماعترافيجب اإل ١٤

   ؛نتيجة لحدث سابق)  إستنتاجيأونوني قا( حالي إلتزاميكون على المشروع   )أ (

  ؛ و لتزامية لتسديد اإلقتصاد سيطلب تدفق صادر للموارد المجسده للمنافع اإلأنهمن المحتمل   )ب (

  .لتزاميمكن عمل تقدير موثوق به لمبلغ اإل  )ج (
  

  . بمخصصعتراف يجب عدم اإل، لم يتم تلبية هذه الشروطإذا
  

   الحاليلتزاماإل

 سابقاً حدثاً أن حالي، وفي هذه الحاالت يعتبر إلتزاممن الواضح وجود في حاالت نادرة ال يكون  ١٥

حالي  إلتزام كان وجود إذا المتوفرة دلة كافة األعتبار حالي، ومع األخذ في اإلإلتزامسيتسبب في نشوء 

  .نهاية فترة إعداد التقارير من عدمه في إحتمال أكثر
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 حالي، وفي إلتزام كان حدث سابق تسبب في نشوء إذا  سيكون من الواضح ماتقريباًفي معظم الحاالت  ١٦

 معينة قد وقعت أحداث كانت إذاحاالت نادرة، مثال ذلك في قضية قانونية، قد يكون هناك خالف حول ما 

 حالي إلتزام كان إذا حالي، وفي هذه الحالة يحدد المشروع ما إلتزام حداث كان ينجم عن هذه األإذا ما أو

 بما في ذلك على سبيل المثال عتبار المتوفرة في اإلدلة بأخذ كافة األترة إعداد التقاريرفي نهاية فموجودا 

 بعد تاريخ الميزانية حداثة توفرها األإضافي أدلة أية عتبار المأخوذة في اإلدلةرأي الخبراء، وتشمل األ

  -:دلةالعمومية، وعلى أساس هذه األ
  

 يعترف نهاية فترة إعداد التقارير عدمه في  منإحتمال أكثر حالي إلتزامحيث يكون وجود   )أ (
  ؛ و )عتراف تم تلبية مقاييس اإلإذا(المشروع بمخصص 

 

يفصح المشروع عن في نهاية فترة إعداد التقارير  إحتمال أكثر حالي إلتزامحيث يكون عدم وجود   )ب (
 أنظر (اإلحتمال ية بعيدقتصاد كان التدفق الصادر للموارد المجسدة للمنافع اإلإذا إال محتمل إلتزام

  ).٨٦الفقرة 
  

  الحدث السابق
 من ملزماً حدثاً، وحتى يكون الحدث ملزماً حدثاً حالي يسمى إلتزام إلىالحدث السابق الذي يؤدي  ١٧

 الذي أوجده الحدث، وتكون الحالة كذلك لتزامالضروري عدم وجود بديل فعلي لدى المشروع لتسديد اإل
  -:فقط

  أو ؛ بموجب القانونلتزامحيث يمكن فرض تنفيذ اإل  )أ (

 صحيحة توقعات)  للمشروعإجراءالذي قد يكون ( اإلستنتاجي حيث يوجد الحدث لتزامفي حالة اإل  )ب (
  .هإلتزام المشروع سينفذ أن أخرى أطرافلدى 

  

تتناول البيانات المالية المركز المالي لمشروع في نهاية فترته الخاصة بتقديم التقارير وليس مركزه   ١٨
 بمخصص للتكاليف التي يلزم تحملها للعمل في عتراف وعلى ذلك ال يتم اإل.قبلالممكن في المست

 لمشروع هي تلك القائمة في بيان المركز المالي بها في عترافالوحيدة التي يتم اإل اتلتزاماإل و.المستقبل
  .نهاية فترة إعداد التقارير

  

 دارةأي اإل(ألعمال المستقبلية لمشروع  سابقة القائمة بشكل منفصل عن اأحداثات الناشئة من لتزاماإل  ١٩
ات هي لتزام بها كمخصصات، واألمثلة على هذه اإلعترافهي فقط التي يتم اإل) المستقبلية لعملها

 تدفق صادر للموارد المجسدة إلى تكاليف التنظيف للتلف البيئي غير القانوني اللتان قد تؤديان أوالعقوبات 
ات المستقبلة للمشروع ، وبالمثل يعترف المشروع جراءإللنظر عن اية كتسديد بغض اقتصادللمنافع اإل

 الحد الذي يجبر فيه المشروع إلى محطة توليد طاقة نووية أو مشروع نفطية إغالقبمخصص لتكاليف 
 المتطلبات القانونية قد أو للضغوطات التجارية نظراً التلف الذي حدث، وبالمقارنة مع ذلك إصالحعلى 

مثال ذلك تركيب فلترات ( القيام باإلنفاق للعمل بطريقة معينة في المستقبل إلى يحتاج وأينوي المشروع 
نفاق المستقبلي من خالل إل ألن المشروع يمكنها تجنب اونظراً، )دخان في نوع معين من المصانع

لمستقبلي وال  حالي لذلك اإلنفاق اإلتزام عمله ال يكون عليه أسلوباته المستقبلية، مثال ذلك بتغيير إجراء
  . بمخصصعترافيتم اإل
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 ليس من الضروري معرفة شخصية أنه له، على مستحقاً لتزام بطرف آخر يكون اإلدائماً لتزاميتعلق اإل ٢٠

 لتزام ألن اإلونظراً للجمهور بشكل عام، لتزام في الحقيقة قد يكون اإل– لتزامالطرف الذي يستحق له اإل

 إستنتاجي إلتزام ال ينشأ عنه دارةإل مجلس اأو دارة قرار اإلأن ذلك  ينجم عنفإنهيشمل تعهدا لطرف آخر 

 الذين يتأثرون به ولئكأل نهاية فترة إعداد التقارير القرار قبل إبالغ تم إذا إال نهاية فترة إعداد التقاريرفي 

  . المشروع سيقوم بتنفيذ مسؤولياتهأنبطريقة محددة بشكل كاف إليجاد توقع صحيح لديهم 

 

 أو في تاريخ الحق بسبب تغيرات في القانون إلتزام في الحال قد ينشأ عنه إلتزامدث الذي ال ينشأ عنه الح ٢١

 إلتزاميقوم به المشروع يتسبب في حدوث ) مثال ذلك بيان علني محدد بشكل كاف (إجراء أنبسبب 

 السبب أنم النتائج، على  لتقويإلتزامإستنتاجي، فعلى سبيل المثال عندما يحدث تلف بيئي قد ال يكون هناك 

 عندما يتقبل المشروع أو التلف الحالي إصالح عندما يتطلب قانون جديد ملزماً حدثاًفي التلف سيصبح 

  . إستنتاجياًإلتزاماً بطريق تخلق صالحإلعلنا مسؤولية ا

  

 التشريع أن عندما يكون من المؤكد بالفعل إلتزام تفاصيل قانون جديد مقترح ينشأ إكمالحيث لم يتم بعد  ٢٢

ختالفات إل قانوني، واإلتزام أنه على لتزامسيصدر كما تمت صياغته، ولغرض هذا المعيار يعامل هذا اإل

 مؤكداً التشريع تجعل من المستحيل تحديد حدث واحد يجعل سن القانون إصدارفي الظروف المحيطة ب

  . يصدر بالفعلأن إلىه إصدارن سيتم  القانوأنبالفعل، وفي العديد من الحاالت يكون من المستحيل التأكد 
  

  يةقتصادالتدفق الصادر المحتمل للموارد المجسدة للمنافع اإل
  

 إحتمال أيضاً حالي ولكن إلتزام ال يكون هناك فقط أن يجب عترافشروط اإلإلتزام يحقق أن أجلمن  ٢٣

 يعتبر *ض هذا المعيار، ولغرلتزامية لتسديد ذلك اإلقتصادالتدفق الصادر للموارد المجسدة للمنافع اإل

 إحتمال أن من عدمه، أي أكبر حدوثه إحتمال كان إذا محتمل أنه حدث آخر أوالتدفق الصادر للموارد 

 حالي يفصح إلتزام عدم وقوعه، وحيث ال يكون من المحتمل وجود إحتمال من أكبروقوع الحدث 

ية قتصادموارد المجسدة للمنافع اإل حدوث تدفق صادر للإمكانية كانت إذا إالمحتمل إلتزامالمشروع عن 

 ).٨٦ الفقرة أنظر (اإلحتمالبعيد 
  

 فإن)  عقود مماثلةأومثال ذلك ضمانات المنتجات (ات المتشابهة لتزامحيث يكون هناك عدد من اإل  ٢٤

 أنات ككل، وبالرغم من لتزام للتسديد يتم تحديده بالنظر في فئة اإلمطلوباً يكون التدفق الصادر أن إحتمال

 ستكون هناك حاجة لبعض أنه فقد يكون من المحتمل ضئيالً التدفق الصادر ألي بند واحد قد يكون حتمالإ

 إذا( بمخصص عتراف لم تكن الحالة كذلك يتم اإلوإذاات ككل، لتزامالتدفق الصادر للموارد لتسديد فئة اإل

  ). األخرى قد تمت تلبيتهاعترافكانت مقاييس اإل
  

                                            
  .ال ينطبق بالضرورة في معايير المحاسبة الدولية األخرى" حتماالًإأكثر "في هذا المعيار على أنها " محتمل" تفسير كلمة إن  *
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  لتزامالتقدير الموثوق لإل
  

 صحيحاًعداد البيانات المالية وال يقلل من موثوقيتها، ويعتبر ذلك إل التقديرات هو جزء أساسي إستخدام إن ٢٥
في بيان المركز  من معظم بنود أكثربشكل خاص في حالة المخصصات التي هي بطبيعتها غير مؤكدة 

ديد نطاق من النتائج الممكنة،  سيكون المشروع قادرة على تحجداً، وفيما عدا في حاالت نادرة المالي
  . بمخصصعترافه في اإلستخدام موثوق به بشكل كاف إللتزام على ذلك عمل تقدير لإلبناءاًويستطيع 

  

 ويتم ، بهعترافال يمكن اإل إلتزام التي ال يمكن فيها عمل تقدير موثوق به يوجد جداًفي الحاالت النادرة   ٢٦
  ).٨٦ الفقرة أنظر(تمل مح إلتزام أنهعلى  لتزام عن اإلإلفصاحا

  

  المحتملة اتلتزاماإل
  

  .محتمل إلتزام بعترافيجب على المشروع عدم اإل  ٢٧
  

 التدفق الصادر للموارد إمكانية كانت إذا إال ،٨٦محتمل حسبما تتطلبه الفقرة  إلتزام عن إلفصاحيتم ا  ٢٨
  .ية بعيدةقتصادالمجسدة للمنافع اإل

  

 تقوم أن الذي يتوقع لتزام يعامل ذلك الجزء من اإلإلتزام عن ردياًوف جماعياًحيث يكون المشروع مسؤوالً  ٢٩
 لتزاممحتمل، ويعترف المشروع بمخصص لذلك الجزء من اإل إلتزام أنه األخرى بتلبيته على طرافاأل

 التي جداً في الحاالت النادرة إالية له، قتصادالذي يحتمل حدوث تدفق صادر للموارد المجسدة للمنافع اإل
  . تقدير موثوق بهإجراءن فيها ال يمك

  

 إذا لتحديد ما ارإستمر، وعلى ذلك يتم تقييمها بمبدئياًالمحتملة بطريقة غير متوقعة  اتلتزاماإلقد تتطور   ٣٠
 أنه أصبح من المحتمل وإذا، محتمالًية قد أصبح قتصادكان التدفق الصادر للموارد المجسدة للمنافع اإل

محتمل  إلتزام أنهية المستقبلية لبند تم في السابق التعامل معه على ادقتصسيطلب تدفق صادر للمنافع اإل
فيما عدا في  (اإلحتمال بمخصص في البيانات المالية للفترة التي يحدث فيها تغير في عتراف يتم اإلفإنه

  ). تقدير موثوق بهإجراء التي ال يمكن فيها جداًالحاالت النادرة 
  

  المحتملةاألصول 
  

 . بأصل محتملعترافروع عدم اإليجب على المش  ٣١
  

 إمكانية غير متوقعة تتسبب في أخرى أحداث أو غير مرسومة أحداثالمحتملة عادة من األصول تنشأ   ٣٢
ية للمشروع، ومثال ذلك مطالبة يتابعها المشروع من خالل عملية قانونية حيث قتصادتدفق وارد للمنافع اإل

  .تكون النتيجة غير مؤكدة
  

 بالدخل الذي عتراف قد ينجم عن ذلك اإلأنهالمحتملة في البيانات المالية حيث األصول   بعترافال يتم اإل ٣٣
 محتمالً أصالً بالفعل عندئذ ال يكون األصل مؤكداً عندما يكون تحقيق الدخل أنه، على أبداًقد ال يتحقق 
  .مناسباً به عترافويكون اإل

  

ية قتصاد حيث يكون التدفق الوارد للمنافع اإل،٨٩ محتمل حسبما تتطلبه الفقرة أصل عن فصاحيتم اإل ٣٤
  .محتمالً
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 التطورات بالشكل المناسب في البيانات المالية، إظهارالمحتملة بشكل مستمر لضمان األصول  يتم تقييم  ٣٥
 باألصل عتراف يتم اإلفإنهية سيحدث قتصاد للمنافع اإلوارداً تدفقاً أن أصبح من المؤكد بالفعل وإذا

 أصبح التدفق الوارد للمنافع وإذالق به في البيانات المالية للفترة التي يحدث فيها التغيير، وبالدخل المتع
  ).٨٩ الفقرة أنظر( عن األصل المحتمل فصاح يقوم المشروع باإلمحتمالًية قتصاداإل

  

  القيـاس
  

  تقديرأفضل
  

 الحالي في لتزاماإللتسديد  لتزام تقدير للصرف اإلأفضل يكون المبلغ المعترف به كمخصص أنيجب  ٣٦
  .نهاية فترة إعداد التقارير

  

 الحالي هو المبلغ الذي يدفعه المشروع بشكل معقول لتزاملتسديد اإل لتزام تقدير للصرف اإلأفضل إن ٣٧
 ما يكون وكثيراً طرف آخر في ذلك الوقت، إلى لتحويله أو نهاية فترة إعداد التقارير في لتزاملتسديد اإل
 تقدير المبلغ أن، على  نهاية فترة إعداد التقارير في إلتزام تحويل أوبشكل مانع لتسديد  مكلفاً أو مستحيالً

لتسديد  لتزام تقدير للصرف اإلأفضل يعطي لتزام تحويل اإلأوالذي يدفعه المشروع بشكل معقول لتسديد 
 .نهاية فترة إعداد التقارير الحالي في لتزاماإل

  

 المشروع يعززه خبرة العمليات المماثلة، وفي إدارة المالي حسب رأي يتم تحديد تقديرات النتيجة واألثر ٣٨
ة توفرها إضافي أدلة أية عتبار التي تؤخذ في اإلدلةبعض الحاالت تقارير من خبراء مستقلين، وتشمل األ

  .فترة إعداد التقارير بعد حداثاأل
  

صص بطرق متعددة حسب  به كمخعترافيتم التعامل مع الشكوك المحيطة بالمبلغ الذي سيتم اإل ٣٩
 بوزن جميع لتزامالظروف، وحيث يتعلق المخصص الذي يتم قياسه بعدد كبير من البنود يتم تقدير اإل

، وعلى ذلك "القيمة المتوقعة" اإلحصائي للتقدير سلوبتها، ويسمى هذا األالحتماًإالنتائج الممكنة حسب 
 أو% ٦٠خسارة مبلغ معين هو على سبيل المثال  إحتمال كان إذا على ما اعتماداً مختلفاًيكون المخصص 

، وحيث يكون هناك نطاق مستمر من النتائج الممكنة وكل نقطة في ذلك النطاق محتملة مثل غيرها %٩٠
  .تستخدم نقطة الوسط في النطاق
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  مثال  
  

 عيوب في الصنع أيةات إصالحيقوم مشروع ببيع بضائع مع ضمان يغطى بموجبه العمالء عن تكلفة   
 عيوب صغيرة في جميع المنتجات إكتشاف تم وإذا ستة شهور بعد البيع، أولتصبح ظاهرة خالل 

 عيوب رئيسية في جميع إكتشاف تم وإذا مليون، ١ مقدارها إصالح ستنجم تكاليف فإنهالمباعة 
ع  مليون، وتدل الخبرة السابقة للمشرو٤ سينجم عن ذلك تكاليف بيع مقدارها فإنهالمنتجات المباعة 

من البضائع المباعة لن يكون بها عيوب، % ٧٥ فإن بالنسبة للسنة القادمة أنه المستقبلية على توقعاتوال
من البضائع المباعة سيكون بها عيوب % ٥من البضائع المباعة سيكون بها عيوب صغيرة، % ٢٠

  .ضمان ككلات اللتزام التدفق الصادر إلإحتمال تقوم المنشأة بتقييم ٢٤رئيسية، وحسب الفقرة 
  

  -: هيصالحالقيمة المتوقعة لتكلفة اإل  
  ٤٠٠,٠٠٠) =  ماليين٤من % ٥) + ( مليون١من % ٢٠) + (من الصفر% ٧٥(  

  

  
 حتى أنه، على لتزام تقدير لإلأفضل قد تكون إحتمال النتيجة الفردية األكثر فإن مفرد إلتزامحيث يتم قياس  ٤٠

 النتائج األخرى الممكنة، وحيث تكون النتائج األخرى عتبارفي مثل هذه الحالة يأخذ المشروع في اإل
  تقدير مبلغاًأفضل يكون إحتمال من النتيجة األغلب أقل على األغلب أو على األغلب اعلى أنها إماالممكنة 
 خطأ جسيم في مصنع رئيسي أقامته إصالح كان على المنشأة إذا، فعلى سبيل المثال أقل مبلغا أواعلى 
، ١,٠٠٠ محاولة بتكلفة مقدارها أول عند صالح هي نجاح اإلإحتمالاألغلب جة الفردية  النتيفإنلعميل 

  .أخرى محاوالت إجراء كبير بضرورة إحتمال كان هناك إذا أكبرولكن يتم وضع مخصص لمبلغ 
  

 الضريبة حيث يتم تناول النتائج الضريبية للمخصص والتغيرات فيه إحتسابيتم قياس المخصص قبل  ٤١
  .١٢ار المحاسبة الدولي بموجب معي

  

  المخاطر وحاالت عدم التأكد

 من عتبار والظروف في اإلحداث بالعديد من األحتماً المخاطر وحاالت عدم التأكد التي تحيط أخذيجب  ٤٢
  . تقدير للمخصصأفضل إلى التوصل أجل

  

 المطلوب، وتدعو تصف المخاطرة تقلبات الناتج، وقد يزيد تعديل المخاطرة من المبلغ الذي يقاس بمقداره ٤٣

 في ظل ظروف غير مؤكدة بحيث ال تتم المبالغة في أحكام إصدار جانب الحذر عند إتخاذ إلىالحاجة 

 عدم التأكد ال يبرر أنبأقل من قيمتها، على  اتلتزاماإل أووعدم تقدير المصروفات األصول  أوالدخل 

 قدرت التكاليف المتوقعة إذا المثال ، فعلى سبيلاتلتزاماإل مبالغة متعمدة في أووضع مخصصات مفرطة 

 أكثر أنه هذا الناتج ال يعامل عندئذ بشكل متعمد على فإنلناتج عكسي بشكل خاص على أساس حصيف 

 العناية لتجنب ازدواجية التعديالت للمخاطرة وعدم التأكد إلى من الحالة الواقعية، وتدعو الحاجة إحتمال

  .مع نتائجه المبالغة في المخصص
  

  ).ب( ٨٥ بموجب الفقرة إجراؤه عن ظروف عدم التأكد المحيطة بمبلغ الصرف الذي تم فصاحاإليتم  ٤٤
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  القيمة الحالية
 يكون مبلغ المخصص هو القيمة الحالية للمصروفات أن يجب مادياً القيمة الزمنية للنقود أثرحيث يكون  ٤٥

  .لتزام تكون مطلوبة لتسديد اإلأنالمتوقع 
  

 المخصصات الخاصة بالتدفقات النقدية الصادرة التي تنشأ بعد وقت قصير فإنللنقود بسبب القيمة الزمنية  ٤٦

 من تلك المخصصات حيث تنشأ تدفقات نقدية صادرة بنفس المبلغ أكبر عبئاًتشكل  فترة إعداد التقاريربعد 

  .مادياًفيما بعد، ولذلك يتم خصم المخصصات حيث يكون األثر 
  

ما قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق ) أسعار(هو سعر ) لخصم اأسعار أو( يكون سعر أنيجب  ٤٧

الخصم ) أسعار( ال يعكس سعر أن، ويجب لتزامالحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة باإل

  .المخاطر التي تم تعديل تقديرات التدفق النقدي لها
  

   المستقبليةحداثاأل
 وذلك في مبلغ مخصص إلتزاملتسديد  لتزامقد تؤثر على المبلغ اإل المستقبلية التي حداث األإظهاريجب  ٤٨

  . موضوعية كافية على أنها ستقعأدلةحيث توجد 
  

 المستقبلية المتوقعة هامة بشكل خاص عند قياس المخصصات، فعلى سبيل المثال قد حداثقد تكون األ ٤٩

التغيرات المستقبلية في التقنية، يعتقد المشروع أن تكلفة تنظيف موقع في نهاية عمره النافع ستخفضها 

 كافة عتبار وموضوعيين مع األخذ في اإلفنياً لمراقبين مؤهلين معقوالً توقعاًويعكس المبلغ المعترف به 

 المتوفرة بالنسبة للتقنية التي ستكون متوفرة في وقت التنظيف، وهكذا من المناسب على سبيل المثال دلةاأل

 التكلفة أوالتكلفة المرتبطة مع الخبرة الزائدة في تطبيق التقنية الحالية  التخفيضات المتوقعة في إدخال

 المشروع أن مما تم في السابق، على تعقيداً أكثر أو أكبرالمتوقعة لتطبيق التقنية الحالية في عملية تنظيف 

  . موضوعية كافية على ذلكأدلة كانت هناك إذا إالتوقع تطوير تقنية جديدة كلية للتنظيف يال 
  

 موضوعية كافية أدلة حالي عندما توجد إلتزام عند قياس عتبار التشريع الجديد الممكن في اإلأثريؤخذ  ٥٠

 صدور التشريع مؤكد بالفعل، ومجموعة الظروف المختلفة التي تنشأ أثناء التطبيق تجعل من أنعلى 

بة بالنسبة لما سيطلبه  مطلودلة كافية وموضوعية في كل حالة، واألأدلةالصعب تحديد حدث واحد يوفر 

 سيصدر وينفذ في الوقت المناسب، وفي العديد من الحاالت لن أنه كان من المؤكد بالفعل إذاالتشريع وما 

  . يتم صدور التشريع الجديدأن إلى موضوعية كافية أدلةتوجد 
  

  لألصولاإلستبعاد المتوقع 
  

  . عند قياس مخصصتبارع في اإللألصول المكاسب من اإلستبعاد المتوقع أخذيجب عدم  ٥١
  

 عند قياس مخصص حتى ولو كان التصرف عتبار في اإللألصولال تؤخذ المكاسب من اإلستبعاد المتوقع  ٥٢
 من ذلك يعترف المشروع وبدالً بشكل وثيق بالحدث الذي يتسبب في نشوء المخصص، المتوقع مرتبطاً

دده معيار المحاسبة الدولي الذي يتناول  في الوقت الذي يحلألصولبالمكاسب من اإلستبعادات المتوقعة 
  .المعنيةاألصول 

  



   ٣٧ معيار المحاسبة الدولي

١٨٤١   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

  التعويضات 

 يجب فإنهلتسديد مخصص  لتزام جميع المصروف اإلأو برد بعض أخرى تقوم جهة أنحيث يتوقع  ٥٣
 قام إذا مبلغ التعويض إستالم سيتم أنه بالتعويض فقط عندما يكون من المؤكد بالفعل عترافاإل

 ال يزيد مبلغ أن منفصل، ويجب أصل أنه، ويجب معاملة مبلغ التعويض على ملتزاالمشروع بتسديد اإل
  .التعويض المعترف به عن مبلغ المخصص

 

 منه مبلغ التعويض المعترف  يمكن عرض المصروف المتعلق بمخصص مخصوماً الشاملفي بيان الدخل ٥٤
  .به

  

لتسديد  لتزامصرف اإلن يقوم بدفع جزء من الأفي بعض األحيان يتوقع المشروع من طرف آخر  ٥٥

 وقد يقوم .) ضمانات الموردينأو بنود التعويض أومثال ذلك من خالل عقود التأمين ( كامله أومخصص 

  . بدفع المبالغ مباشرةأوما برد المبالغ التي دفعها المشروع إالطرف اآلخر 
  

روع تسديد المبلغ في معظم الحاالت يبقى المشروع مسؤوالً عن المبلغ بكامله بحيث يتوجب على المش ٥٦

 لتزام بمخصص لمبلغ اإلعتراف يتم اإل، وفي هذه الحالة. يقم الطرف اآلخر بالدفع ألي سبب لمإذابكامله 

 مبلغ التعويض أن بالفعل مؤكداً بأصل منفصل للتعويض المتوقع عندما يكون عترافبكامله، كما يتم اإل

  .لتزام قام المشروع بتسوية اإلإذاه إستالمسيتم 
  

 وفي هذه . لم يقم الطرف اآلخر بالدفعإذا ال يكون المشروع مسؤوالً عن التكاليف ،بعض الحاالتفي  ٥٧
  . عن هذه التكاليف وال تدخل ضمن المخصصإلتزامالحالة ال يتحمل المشروع أي 

  

 إلى محتمل إلتزام هو وفردياً جماعياً المسؤولة عنه المشروع لتزام اإلفإن ،٢٩كما هو مبين في الفقرة  ٥٨
  .لتزام بتسديد اإلأخرى أطراف تقوم أنالحد الذي يتوقع فيه 

  

  التغيرات في المخصصات

 لم وإذا تقدير حالي، أفضل ظهاروتعديلها إل نهاية كل فترة إعداد التقاريريجب مراجعة المخصصات في  ٥٩
 يجب فإنه لتزامية لتسديد اإلقتصاد سيطلب تدفق صادر للموارد المجسدة للمنافع اإلأنهيعد من المحتمل 
  .عكس المخصص

  

 عتراف ويتم اإل. الخصم يزيد المبلغ المرحل لمخصص في كل فترة ليعكس مرور الوقتإستخدامحيث يتم  ٦٠
  .إقتراضبهذه الزيادة على أنها مصروف 

  

   المخصصاتإستخدام

  . لها بالمخصص في األصلعتراف مخصص فقط للمصروفات التي تم اإلإستخداميجب  ٦١
  
 ووضع المصروفات مقابل مخصص تم . المتعلقة بالمخصص األصلي مقابلهتوضع فقط المصروفات ٦٢

  . حدثين مختلفينأثر به في األصل لغرض آخر سيخفي عترافاإل
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   والقياسعترافتطبيق قواعد اإل
  

  خسائر التشغيل المستقبلية
  

  . بمخصصات لخسائر التشغيل المستقبليةعترافيجب عدم اإل ٦٣
  
 العامة للمخصصات عتراف ومقاييس اإل١٠في الفقرة  لتزامبلية تعريف اإلال تلبي خسائر التشغيل المستق ٦٤

  .١٤الواردة في الفقرة 
  
 معينة للعملية، ويقوم المشروع أصول إنخفاض إحتمالإن توقع خسائر تشغيل مستقبلية هو داللة على  ٦٥

 قيمة ضإنخفا" ٣٦ بموجب معيار المحاسبة الدولي  القيمةإنخفاض أجلمن األصول  هذه إختبارب
  ."األصول

  

  العقود المثقلة باألعباء

 الحالي بموجب العقد وقياسه لتزام باإلعتراف يجب اإلفإنه كان المشروع داخالً في عقد مثقل باألعباء إذا ٦٦
  .كمخصص

  

بدون دفع تعويض للطرف ) مثال ذلك بعض طلبيات الشراء الروتينية( العديد من العقود إلغاءيمكن  ٦٧
 أطرافات كل طرف من إلتزام، والعقود األخرى تحدد كال من حقوق وإلتزاماآلخر، ولذلك ال يوجد 
 باألعباء يكون العقد ضمن نطاق هذا المعيار ويوجد مثقالً مثل هذا العقد حداثالعقد، وحيث تجعل األ

  . به، والعقود غير المنفذة التي هي ليست مثقلة باألعباء تقع خارج نطاق هذا المعيارعترافيتم اإل إلتزام
  

 عقد تزيد فيه التكاليف التي ال يمكن تجنبها لتلبية أنهعيار العقد المثقل باألعباء على يعرف هذا الم ٦٨
ها بموجبه، وتعكس التكاليف التي ال يمكن إستالمية المتوقع قتصادات بموجب العقد عن المنافع اإللتزاماإل

 عقوبات ناجمة أوفاء به وأي تعويض  صافي تكلفة خروج من العقد وهي تكلفة الوأقلتجنبها بموجب عقد 
  .أقلمن عدم الوفاء به، أيهما 

  

 القيمة إنخفاض بأية خسارة في عترافقبل وضع مخصص منفصل لعقد مثقل باألعباء يقوم المشروع باإل ٦٩
  ).٣٦ معيار المحاسبة الدولي أنظر ( مخصصة لذلك العقدألصولحدثت 

  

   الهيكلةإعادة

 -: الهيكلةإعادةلتي قد تقع ضمن تعريف  احداثمثلة على األأفيما يلي  ٧٠
  ؛نهاء خط عملإ أوبيع   )أ (

 أو بلد إلى منطقة أو تغيير موقع انشطة عمل من بلد أو منطقة أو مواقع العمل في بلد إغالق  )ب (
  ؛ أخرىمنطقة 

  ؛ و إدارة طبقة إلغاء، مثال ذلك  دارةإلتغيرات في هيكل ا  )ج (

  .طبيعة وتركيز عمليات المشروع تنظيم رئيسية لها تأثير مادي على إعادةعمليات   )د (

  

 العامة للمخصصات عتراف الهيكلة فقط عندما تتم تلبية مقاييس اإلإعادة بمخصص لتكاليف عترافيتم اإل ٧١
 العامة على عتراف مقاييس اإلإنطباق أدناه كيفية ٨٣- ٧٢، وتبين الفقرات ١٤كما هي واردة في الفقرة 

  . الهيكلةإعادةحاالت 
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  -: الهيكلة فقطعادةتنتاجي إل اإلسلتزامينشأ اإل ٧٢

 -: الهيكلة تحدد على األقل ما يليعادةإلعندما يكون للمشروع خطة مفصلة رسمية   )أ (

  ؛  جزء من العمل المعنيأوالعمل  )١(

  ؛ المواقع الرئيسية التي تأثرت )٢(

  ؛موقع وعمل الموظفين وعددهم التقريبي الذين سيتم تعويضهم عن انهاء خدماتهم )٣(

  ؛ و اجراؤهإالمصروفات التي سيتم  )٤(

  ؛ و متى سيتم تنفيذ الخطة )٥(

 الهيكلة إعادة سيقوم بتنفيذ أنه الذين يتأثرون به أولئك لدى صحيحاً توقعاًالمشروع يوجد عندما   )ب (
  . الذين يتأثرون بهاولئكعالن عن مالمحها الرئيسية ألإل اأوبالبدء في تنفيذ تلك الخطة 

  

 بيع أو بتفكيك مصنع ، هيكلة على سبيل المثالإعادةخطة ن المشروع بدأ في تنفيذ أ على دلةيتم تقديم األ ٧٣

 إلتزاماً الهيكلة عادةعالن عن خطة مفصلة إلإل ويشكل ا.عالن المالمح الرئيسية للخطةإ بأو أصول

بحيث ) أي تحديد المالمح الرئيسية للخطة( تم بطريقة وبتفصيل كاف إذا الهيكلة فقط إعادةإستنتاجياً ب

 أن)  ممثليهمأو( مثل العمالء والموردين والموظفين أخرى أطراف صحيحة لدى تتوقعايتسبب في نشوء 

  . الهيكلةإعادةالمشروع سيقوم بتنفيذ 
  

 الحاجة فإن الذين يتأثرون بها ولئكها ألإبالغ إستنتاجي عند إلتزام تكون الخطة كافية لنشوء أنألجل  ٧٤

 أن زمني من غير المحتمل إطارها ضمن مالكإل تخطيط تنفيذها للبدء فيها بأسرع وقت ممكن وإلىتدعو 

 إعادة سيكون هناك تأخير كبير قبل بدء أنه كان من المتوقع وإذا .تحدث خالله تغيرات هامة في الخطة

 الخطة أن من غير المحتمل فإنه بشكل غير معقول طويالً وقتاً الهيكلة ستستغرق إعادة أن أوالهيكلة 

 الهيكلة، ألن إعادة المشروع ملتزم في الوقت الحالي بأنخرين ستتسبب في حدوث توقع صحيح لدى اآل

  . المشروع لتغيير خططهأمام الزمني يتيح الفرص طارإلا
  

 إستنتاجي إلتزامفي نشوء  نهاية فترة إعداد التقارير قبل دارةإل مجلس اأو دارةإلته اإتخذال يتسبب قرار  ٧٥
  -:بما يلي نهاية فترة إعداد التقاريرع قبل  قام المشروإذا إال نهاية فترة إعداد التقاريرفي 

  أو ؛ الهيكلةإعادةبدأ في تنفيذ خطة   )أ (

 محدد بشكل كاف أسلوب الذين يتأثرون بها بولئك الهيكلة ألإعادةأعلن المالمح الرئيسية لخطة   )ب (
  . الهيكلةإعادة المشروع سيقوم بتنفيذ أنلخلق توقع صحيح لديهم 

  

 الذين ولئك يعلن عن مالمحها الرئيسية ألأو ، هيكلةإعادةتنفيذ خطة في بعض الحاالت يبدأ المشروع في 
 بموجب معيار المحاسبة الدولي مطلوباً فصاحيتأثرون بها فقط بعد تاريخ الميزانية العمومية، وقد يكون اإل

م  عدأن الهيكلة ذات أهمية كبيرة بحيث إعادة كانت إذا، "فترة إعداد التقاريربعد تاريخ  حداثاأل "١٠
  . عنها سيؤثر على قدرة مستخدمي البيانات الماليةفصاحاإل
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 سابقة أحداث عن لتزام فقط فقد ينجم اإلدارةإل اإلستنتاجي ال ينشأ فقط نتيجة لقرار التزام اإلأنبالرغم من  ٧٦
 دفعات نهاية أجل تكون المفاوضات مع ممثلي الموظفين من ، فعلى سبيل المثال. ذلك القرارإلىباالضافة 

 وعندما .دارةإلن تكون خاضعة لموافقة مجلس اأ مع المشترين لبيع عملية قد تمت فقط على أو ،لخدمةا
 تمت إذا الهيكلة عادةإل بناءاً إلتزام األخرى يكون على المشروع طرافه لألإبالغيتم صدور هذا القرار و
  .٧٢تلبية الشروط في الفقرة 

  

 بإستثناءسندة لمجلس تشمل عضويته ممثلين عن المصالح  تكون الصالحية النهائية م،في بعض البلدان ٧٧
 إتخاذ يقوم المجلس بأن قبل ضرورياً هؤالء الممثلين إبالغ قد يكون أو، )مثال ذلك الموظفين (دارةاإل

 إستنتاجي إلتزام الممثلين فقد ينجم عن ذلك أولئك إلىه إبالغ للمجلس يتضمن قراراً ألن ونظراً .قرار
  . الهيكلةإعادةب

 
  .ية بيع ملزمةإتفاق أن يلتزم المشروع بالبيع، أي تكون هناك إلى عن بيع عملية إلتزامال ينشأ أي  ٧٨
  

 بالبيع لتزام ال يمكنه اإلفإنه  ببيع عملية وأعلن عن ذلك القرارقراراً إتخذحتى وعندما يكون المشروع قد  ٧٩
ية بيع ملزمة سيكون إتفاقن هناك  تكوأنية بيع ملزمة، والى إتفاق يتم تحديد مشتر وكان هناك أن إلى

 لم يمكن ايجاد مشتر آخر بشروط إذا آخر إجراء إتخاذ، وعليه في الحقيقة هالمشروع قادر على تغيير رأي
 أجل العملية من أصول تتم مراجعة فإنه الهيكلة إعادة جزء من أنهمقبولة، وعندما يعتبر بيع عملية 

 الهيكلة يمكن إعادة من جزءاً، وعندما يكون البيع فقط ٣٦ولي بموجب معيار المحاسبة الد قيمتها إنخفاض
  .ية بيع ملزمةإتفاق توجد أن الهيكلة قبل إعادة إستنتاجي لألجزاء األخرى من إلتزامنشوء 

  

 الهيكلة، والتي إعادة فقط المصروفات المباشرة الناجمة من ، الهيكلةإعادة يشمل مخصص أنيجب  ٨٠
  -:هي

  ؛ و  الهيكلةدةإعاناجمة بالضرورة عن   )أ (

  .ليست مرتبطة مع األنشطة القائمة للمشروع  )ب (
  

  - : الهيكلة تكاليفا مثلإعادةال يشمل مخصص  ٨١

  ؛  تغيير موقع الموظفين الدائمينأو التدريب إعادة  )أ (

   أو؛ التسويق  )ب (

  . في أنظمة وشبكات توزيع جديدةستثماراإل  )ج (
  

نهاية فترة إعداد  الهيكلة في عادةإلات امإلتز المستقبلي للعمل وهي ليست جراءإلتتعلق هذه المصروفات با
  . الهيكلةإعادة بهذه المصروفات على نفس األساس كما لو أنها نشأت مستقلة عن عتراف ويتم اإل.التقارير

  

 كانت تتعلق بعقد مثقل إذا إال ،ال تدخل خسائر التشغيل المستقبلية التي يمكن تحديدها في مخصص ٨٢
  .١٠ باألعباء كما هو معرف في الفقرة

  

 عند قياس عتبارفي اإل األصول ال تؤخذ المكاسب من التصرف المتوقع ب،٥١حسبما تتطلبه الفقرة  ٨٣
  . الهيكلةإعادة جزء من أنه لاألصو بيع إلى الهيكلة حتى ولو نظر إعادةمخصص 
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  إلفصاحا
 

  -:بالنسبة لكل فئة من المخصصات يجب على المشروع أن يفصح عما يلي ٨٤

  ؛داية ونهاية الفترةالمبلغ المرحل في ب  )أ (

  ؛ ة التي وضعت خالل الفترة، بما في ذلك الزيادات في المخصصات الحاليةضافيإلالمخصصات ا  )ب (

  ؛)أي التي تم تحملها وتحميلها مقابل المخصص خالل الفترة(المبالغ المستعملة   )ج (

  ؛ والمبالغ غير المستعملة المعكوسة خالل الفترة  )د (

 سعر لغ المخصوم الناشىء من مرور الوقت وأثر أي تغيير فيالزيادة خالل الفترة في المب )هـ ( 
  .الخصم

  

  .المعلومات المقارنة ليست مطلوبة

  -: عما يلي لكل فئة من المخصصاتإلفصاحيجب على المشروع ا ٨٥

  ؛يةقتصاد والتوقيت المتوقع ألية تدفقات صادرة ناجمة للمنافع اإللتزاموصف موجز لطبيعة اإل  )أ (

 وحيث يكون من الضروري . توقيت هذه التدفقات الصادرةأوبلغ  الشكوك حول مإلىشارة أ  )ب (
ات الرئيسية التي وضعت فتراضإل عن اإلفصاح يجب على المشروع ا،تقديم معلومات مناسبة

  ؛ و٤٨ المستقبلية كما تم تناولها في الفقرة حداثفيما يتعلق باأل

  .ويض به لذلك التععتراف تم اإلأصلمبلغ أي تعويض متوقع وبيان مبلغ   )ج (

  

 لكل فئة من إلفصاح بعيد يجب على المشروع ا، حدوث أي تدفق صادر كتسديدإمكانيةما لم تكن  ٨٦
المحتمل، وحيث  لتزامعن وصف موجز لطبيعة اإل نهاية فترة إعداد التقاريرالمحتملة في  اتلتزاماإل

  -:عملياًيكون ذلك 

  ؛٥٢-٣٦تقدير ألثره المالي مقاس بموجب الفقرات   )أ (

  ؛ و توقيت أي تدفق صادرأوشكوك المتعلقة بمبلغ  الإلىاشارة   )ب (

  . أي تعويضإمكانية  )ج (

 
محتلمة يمكن تجميعها لتكوين فئة من الضروري األخذ في ات إلتزام أو مخصصات أيةعند تحديد  ٨٧

 كانت طبيعة البنود متشابهة بشكل كاف بحيث يلبي بيان مفرد بشأنها المتطلبات في الفقرة إذا ما عتباراإل
 قد يكون من المناسب معاملة المبالغ المتعلقة بضمانات ، وهكذا.)ب(، )أ(٨٦ والفقرة )ب(، )أ(٨٥

 فئة واحدة من المخصصات، ولكن لن يكون من المناسب معاملة المبالغ أنها على ،لمنتجات مختلفة
  .ات القانونية على أنها فئة واحدةجراءإلالمتعلقة بالضمانات العادية والمبالغ الخاضعة ل

  

ات إلفصاح يقوم المشروع بعمل ا،محتمل من نفس مجموعة الظروف إلتزامنشأ مخصص وحيث ي ٨٨
  .المحتمل لتزام بطريقة تبين الصلة بين المخصص واإل٨٦-٨٤المطلوبة في الفقرات 



   ٣٧ معيار المحاسبة الدولي

١٨٤٦  تأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية حق ال©

  

 عن وصف موجز إلفصاح يجب على المشروع امحتمالًية قتصادحيث يكون التدفق الوارد للمنافع اإل ٨٩
 عن تقدير إلفصاح ا،عملياً، وحيث يكون ذلك  نهاية فترة إعداد التقاريرة في المحتملاألصول لطبيعة 

  .٥٢-٣٦ المبادىء المبينة للمخصصات في الفقرات إستخدامألثرها المالي مقاس ب
  

  . نشوء دخللحتماً دالالت مضللة إلإعطاءالمحتملة األصول  ات الخاصة بإلفصاح تتجنب اأنمن المهم  ٩٠
  

 إجراء ألنه من غير العملي ٨٩ و٨٦عن أي من المعلومات المطلوبة في الفقرتين  إلفصاححيث ال يتم ا ٩١
  . عن هذه الحقيقةإلفصاح يجب افإنه ،ذلك
  

 كل المعلومات المطلوبة في أو عن بعض إلفصاح يتسبب اأن من الممكن توقع جداًفي حاالت نادرة  ٩٢
 فيما يتعلق أخرى أطرافع خالل بشكل جسيم بمركز المشروع في نزاع مإل في ا٨٩- ٨٤الفقرات 

 األصل المحتمل، وفي هذه الحاالت ال يكون المشروع بحاجة أوالمحتمل  لتزام اإلأوبموضوع المخصص 
 المعلومات أن عن الطبيعة العامة للنزاع مع حقيقة فصاح عن المعلومات، ولكن يجب عليها اإلفصاحلإل

  . عنها والسبب في ذلكفصاحلم يتم اإل
 

   انتقاليةأحكام

فتتاحي إل تعديل للرصيد اأنهعلى )  قبل ذلكأو( تطبيق هذا المعيار في تاريخ نفاذه أثريجب التقرير عن  ٩٣
 ولكن ، ويشجع المعيار المنشآت.للمرة األولىلألرباح غير الموزعة للفترة التي تم تطبيقها فيها المعيار 

 عرض إعادةب فترة معروضة وفتتاحي لألرباح غير الموزعة ألقرإل منها تعديل الرصيد ا،ال يطلب
  . عن هذه الحقيقةفصاح يجب اإلفإنه عرض المعلومات المقارنة إعادة لم تتم وإذا .المعلومات المقارنة

  
 ]تم إلغائها[ ٩٤

  

  تاريخ النفاذ

يصبح معيار المحاسبة الدولي هذا نافذ المفعول بالنسبة للبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات  ٩٥
 قام المشروع وإذا . ويشجع المعيار على تطبيقه بشكل أبكر. بعد ذلكأو ١٩٩٩ يوليو ١التي تبدأ في 

  . عن هذه الحقيقةفصاح يجب عليها اإلفإنه ،١٩٩٩ يوليو ١بتطبيق هذا المعيار للفترات التي تبدأ قبل 
  
  ]تم إلغائها[ ٩٦
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  ملحق أ
  المحتملة  اتلتزاماإل المخصصات و–الجداول 

   والتعويضات المحتملةاألصول و
  

  .المتطلبات الرئيسية للمعاييره تلخيص هدفو، ٣٧المعيار  من جزءوهو ال يشكل توضيحي، هذا الملحق 
  

  المحتملة اتلتزاماإلالمخصصات و
  

 لتزامإل) أ: (ية لتسديدقتصاد سابقة، تدفق صادر للموارد المجسدة للمنافع اإلحداثحيث قد، يوجد نتيجة أل
 أكثر أو عدم وقوع حدث مستقبلي واحد غير مؤكد أومحتمل يتأكد وجوده فقط بوقوع  لتزامإل) ب( أوحالي 

 .ليس ضمن السيطرة الكاملة للمشروع
  

 أن حـالي يحتمـل      إلتـزام يوجد  
 . للمواردصادراً تدفقاًيتطلب 

  

 إلتـزام  أو محتمـل    إلتـزام يوجد  
 صـادراً  تـدفقاً حالي قد يتطلـب     

 .للموارد ولكن ال يحتمل ذلك

  

 إلتـزام  أو محتمـل    لتـزام إيوجد   
 التـدفق   إحتمالحالي حيث يكون    

  .بعيداًللموارد  الخارج

 
  

   بمخصص عترافيتم اإل
 .)١٤ الفقرة(

  

    بمخصصعترافيتم اإل ال
 ).٢٧ الفقرة(

  

    بمخصصعترافال يتم اإل
 .)٢٧ الفقرة(

  ات مطلوبة للمخصصفصاحاإل
  .)٨٥ ، ٨٤الفقرتان (
  

ــة لإلفــصاحاإل ــزام ات مطلوب لت
  )٨٦الفقرة (لمحتمل ا

   إفصاحال يطلب أي 
  .)٨٦الفقرة (

  

 به ألنه ال يمكن قياسه عترافال يمكن اإل إلتزام حيث يوجد جداً المحتمل كذلك في الحالة النادرة لتزامينشأ اإل
  . المحتمللتزامات مطلوبة لإلفصاحبشكل موثوق به، واإل

  

  المحتملةاألصول 

 عدم وقوع حدث أو من المكن أن يتأكد وجوده فقط من خالل وقوع أصل سابقة، حداث يوجد، نتيجة أل
 . ليس ضمن السيطرة الكاملة للمنشأةأكثر أومستقبلي واحد غير مؤكد 

  
ية قتـصاد التدفق الوارد للمنافع اإل   

 .مؤكد بالفعل

  
ية قتـصاد التدفق الوارد للمنافع اإل   

 . بالفعلمؤكداًمحتمل ولكنه ليس 

  
 .محتمالًالتدفق الوارد ليس 

   محتمالًاألصل ليس 
  .)٣٣الفقرة (
  

 أصــل بــأي عتــرافال يــتم اإل
  .)٣١الفقرة(
  

   أصل بأي عترافال يتم اإل
  ).٣١ الفقرة(
  

  
  
  

 

  
  .)٨٩الفقرة ( ات مطلوبةفصاحاإل

 

  
  .)٨٩الفقرة ( إفصاحال يطلب أي 
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  التعويضات 
  

 .ن قبل طرف آخرلتسديد مخصص يتوقع تعويضه م لتزام كامل الصرف اإلأوبعض 

  
 عن  إلتزامال يوجد على المنشأة     

الجزء من الصرف الذي سـيتم      
 .تعويضه من قبل الطرف اآلخر

  
 عن المبلـغ الـذي      لتزاميبقى اإل 

يتوقع تعويضه على المـشروع،     
ومن المؤكد بالفعل إن التعـويض      

 قام المـشروع    إذاه  إستالمسيتم  
  .بتسديد المخصص

 

  
ـ     لتزاميبقى اإل  ذي  عن المبلـغ ال

يتوقع تعويضه على المـشروع ،      
 إذا بالفعل   مؤكداًوالتعويض ليس   

 .قامت المنشأة بتسديد المخصص

 عـن  إلتزامال يوجد على المنشأه    
 الفقرة ( هإستردادالمبلغ الذي سيتم 

  .)٥٧ الفقرة(

  

يتم اإلعتراف بالتعويض كأصـل     
 بيان المركـز المـالي    منفصل في   

 مقاصة بينه وبـين     إجراءويمكن  
،  الشامل روف في بيان الدخل   المص

والمبلغ المعترف بـه للتعـويض      
ــن   ــد عـ ــع ال يزيـ المتوقـ

  .)٥٤ و٥٣الفقرتان (المطلوب

  

 بالتعويض علـى    عترافال يتم اإل  
  .)٥٣الفقرة  (أصل أنه

  

 
 .إفصاحال يطلب أي 

  
 عن التعـويض مـع      فصاحيتم اإل 

 المبلغ المعتـرف بـه للتعـويض      
  .))ج (٨٥الفقرة (
 

  
 التعويض المتوقع    عن فصاحيتم اإل 

 .))ج( ٨٥الفقرة (
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  ملحق ب
  

  خارطة القرارات
  

 عترافتلخيص متطلبات اإل المعيارهذا غرض و، ٣٧المعيار  من جزءاًوهو ال يشكل توضيحي، هذا الملحق 
  .المحتملة اتلتزاماإل بالمخصصات والرئيسية للمعايير الخاصة

  

  
  
  

                             
  

                                                                     
  
  

 
 
 
 

 
            

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

 أن يعتبر ، وفي هذه الحاالت. حاليإلتزام كان هناك إذافي حاالت نادرة ال يكون من الواضح ما : مالحظة
 إحتمال كان هناك إذا ، المتوفرةدلةاأل كافة عتباري اإلمع األخذ ف،  حاليإلتزام تسبب في نشوء سابقاً حدثاً
  ). من المعيار١٥ الفقرة أنظر( نهاية فترة إعداد التقارير حالي في إلتزام بوجود أكبر

       

       

       

         

  البداية

اإللتزام الحالي هو 
  ؟ لحدث ملزمنتيجة 

  إلتزام
  ؟ محتمل

  يوجد تدفق
  ؟ صادر محتمل

  بعيد
  ؟ حتمالإلا

  تقدير
  ؟ موثوق به

     ال

نعم    

 ال تفعل أي شيء إفصح عن اإللتزام المحتملكن مخصصاً

نعم

)نادراً(ال 

نعم

     ال

     ال

 نعم

     ال

نعم
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  ملحق ج
  عترافاإل: أمثلة

  

  . من هذا المعيار من جزءاًوهو ال يشكل توضيحي، هذا الملحق 
  

 تقدير إجراء يمكن أنه يفترض ،جميع الحاالت ديسمبر، وفي ٣١كافة المشاريع في األمثلة تنتهي سنتها في 
 إنخفاض نجم عن الظروف المبينة أنه وفي بعض األمثلة من المحتمل .موثوق به ألية تدفقات صادرة متوقعة

  . وهذه الناحية لم يتم تناولها في األمثلة– األصولفي قيمة 
  

  .ناسبة بشكل خاص م للمعايير الواردة في األمثلة على فقراتأدلةتدل اإلشارات المتب
  

  .مادياً القيمة الزمنية للنقود أثر حيث يكون ،هي لمبلغ القيمة الحالي"  تقديرأفضل "إلىاإلشارات 
  

  

  الضمانات:  ١مثال 
 وبموجب شروط عقد البيع يتعهد الصانع بتقويم . ضمانات في وقت البيع لمشتريي منتجاتهإعطاءيقوم صانع ب

، ستبدالإل اأو صالحإلل ثالث سنوات من تاريخ البيع وذلك من خالل ا التي تظهر خال،العيوب الصناعية
  . ستكون هناك مطالبات بموجب الضماناتأنه) إحتمال أكثرأي ( من المحتمل ، على الخبرة السابقةبناءاًو
  

 إلتزام ينشأ عنه ، الحدث اإللزامي هو بيع المنتج مع ضمان–  الحالي نتيجة لحدث إلزامي سابقلتزاماإل
  .نونيقا
  

  ).٢٤ الفقرة أنظر( محتمل بالنسبة للضمانات ككل –ية لتسديد إقتصادالتدفق الصادر للموارد يتضمن منافع 
  

نهاية  بمخصص ألفضل تقدير لتكاليف التقويم بموجب الضمان للمنتجات المباعة قبل عتراف يتم اإل– الخالصة
  ).٢٤، ١٤ الفقرتين أنظر( فترة إعداد التقارير

  

   التشريع المؤكد صدوره بالفعل–األرض الملوثة : أ٢مثال 
 ويقوم بالتنظيف فقط عندما يطلب منه ذلك  في حدوث تلوثيعمل في الصناعة النفطية يتسبب مشروع 

 وأحد البلدان الذي يعمل فيه المشروع لم يكن لديه .بموجب القوانين الخاصة في البلد الذي يعمل فيها
 ديسمبر ٣١ وفي . تلوث في ذلك البلد لعدة سنواتأحداثالمشروع في  إستمر و.تشريعات تتطلب التنظيف

 سيتم بعد وقت قصير من نهاية العام صدور مشروع قانون يتطلب تنظيف األرض التي أنه من المؤكد ٠×٢٠
  .تم تلويثها في السابق

  

لفعلي من صدور  الحدث الملزم هو تلويث األرض بسبب التأكد ا سابقإلتزام الحالي نتيجة لحدث لتزاماإل
  .تشريع يتطلب التنظيف

  

  . محتملية لتسديدقتصادالتدفق الصادر للموارد المتضمنة للمنافع اإل
  

  ).٢٢ و١٤ الفقرتين أنظر( بمخصص ألفضل تقدير لتكاليف التنظيف عتراف يتم اإل– الخالصة
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   اإلستنتاجي لتزام األرض الملوثة واإل:ب٢مثال 

. عمل في بلد ال يوجد فيه تشريعات بيئيةي النفطية في حدوث تلوث وهو يتسبب مشروع يعمل في الصناعة
 ويبين سجل . المشروع يتبع سياسة معلنة بشكل واسع يتعهد بموجبها بتنظيف كل التلوث الذي يحدثهأنعلى 

  . يقوم بالوفاء بسياستها المعلنةأنههذا المشروع 
  
 بناء إلتزاملزم هو تلويث األرض مما ينشأ عنه  الحدث الم–  الحالي نتيجة لحدث ملزم سابقلتزاماإل

 المشروع سيقوم بتنظيف أن المتأثرين به أولئك من جانب صحيحاً توقعاًإستنتاجي ألن سلوك المشروع خلق 
  .التلوث

  
  . محتمل– ية كتسويةقتصادالتدفق الصادر للموارد المتضمنة للمنافع اإل

  
)  البناءلتزامتعريف اإل (١٠ الفقرة أنظر(لتكاليف التنظيف  بمخصص ألفضل تقدير عتراف يتم اإل– الخالصة
  ).١٧ والفقرة ١٤والفقرة 

  

  الحقل النفطي في عرض البحر: ٣مثال 

ة جهاز إزالية الترخيص منه أن يقوم بإتفاقيقوم مشروع بتشغيل حقل نفطي في عرض البحر حيث تتطلب 
جهاز الحفر  ةإزالون بالمائة من التكاليف النهائية ب ويتعلق تسع. قاع البحرإصالحنتاج وإلالحفر في نهاية ا

نهاية فترة إعداد  النفط، وفي إستخراج التلف الناجم عن تركيبه، وينشأ عشرة بالمائة من خالل إصالحو
  . النفطإستخراج كان الجهاز قد تم تركيبه ولكن لم يتم التقارير

  
 رخصة أحكام بموجب قانونياً إلتزاماًهاز الحفر  يخلق تركيب ج–  الحالي نتيجة لحدث ملزم سابقلتزاماإل
 ال نهاية فترة إعداد التقارير في أنهة الجهاز واستعادة وضع قاع البحر، وهكذا فهو حدث ملزم، على إزال

  . النفطإستخراج التلف الذي سينتج عن صالح إلإلتزاميوجد 
  

  .حتمل م–ية كتسديد قتصادالتدفق الصادر للموارد المجسدة للمنافع اإل
  

ة جهاز إزال بمخصص ألفضل تقدير لتسعين بالمائة من التكاليف النهائية المتعلقة بعتراف يتم اإل– الخالصة
، وهذه التكاليف تدخل ضمن تكلفة جهاز الحفر )١٤ الفقرة أنظر( التلف الناجم من تركيبه إصالحالحفر و

 إستخراجعندما يتم  إلتزام أنها النفط على اجإستخر بالعشرة بالمائة الناجمة من عترافكجزء منها، ويتم اإل
  .النفط

  

   سياسة رد األموال: ٤مثال 
 إلتزام مخازن التجزئة سياسة رد األموال للمبيعات للعمالء غير الراضين بالرغم من عدم وجود أحديتبع 

  .قانوني ألن يقوم المخزن بذلك، وسياسته الخاصة برد أموال المبيعات المرتجعة معروفة
  
 بناء إستنتاجي إلتزام الحدث الملزم هو بيع المنتج مما ينشأ عنه –  الحالي نتيجة لحدث ملزم سابقلتزاماإل

  . لدى العمالء بأن المخزن سيقوم برد أثمان المبيعات المرتجعةصحيحاً توقعاًألن سلوك المخزن خلق 
  

 نسبة من المشتريات من إعادةمل  من المحت– ية كتسويةقتصادالتدفق الخارج للموارد المجسدة للمنافع اإل
  ).٢٤ الفقرة أنظر( أثمانها إسترداد أجل

  
تعريف  (١٠ الفقرة أنظر( بمخصص ألفضل تقدير لتكاليف المبالغ التي تم ردها عتراف يتم اإل– الخالصة

  .)٢٤ و١٧، ١٤، والفقرات ) البناءلتزاماإل
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  د التقاريرنهاية فترة إعدا عدم التنفيذ قبل – قسم إغالق :أ ٥مثال 

 ٣١( نهاية فترة إعداد التقارير وقبل . األقسامأحد إغالق مشروع إدارة قرر مجلس ٠×٢٠ ديسمبر ١٢في 
 لتنفيذ أخرى خطوات أية إتخاذ القرار ألي ممن يتأثرون به ولم يتم إبالغلم يكن قد تم ) ٠×٢٠ديسمبر 
  .القرار

  

  .إلتزامدث ملزم وهكذا ال يوجد  لم يوجد ح –  الحالي نتيجة لحدث ملزم سابقلتزاماإل
  

  ).٧٢ و١٤ الفقرتين أنظر( بمخصص عتراف ال يتم اإل– الخالصة
  

  نهاية فترة إعداد التقاريرقبل  التنفيذ / بالغإل ا– قسم إغالق :ب ٥مثال 

 ٠×٢٠ ديسمبر ٢٠ وفي .خاصاً منتجاً قسم يصنع إغالق مشروع إدارة قرر مجلس ،٠×٢٠ ديسمبر ١٢في 
 العمالء تطلب منهم البحث عن مصدر إلى وأرسلت رسائل ؛ القسمغالقس على خطة مفصلة إلوافق المجل

  . موظفي القسم الزائدين عن الحاجةإلىبديل للتزود وأرسلت إشعارات 
  

 مما ينشأ ، العمالء والموظفينإلى القرار إبالغ الحدث الملزم هو –  الحالي نتيجة لحدث سابق ملزملتزاماإل
  .هإغالق القسم سيتم أن صحيحاً توقعاًيخلق  ألنه ،تنتاجي من ذلك التاريخ إسإلتزامعنه 

  

  . محتمل–ية لتسديد قتصادالتدفق الخارج للموارد المجسدة للمنافع اإل
  

 أنظر( القسم إغالق ألفضل تقدير لتكاليف ٠×٢٠يسمبر  د٣١ بمخصص في عتراف يتم اإل– الخالصة
  ).٧٢ و١٤الفقرتين 

  

   القانوني لتركيب فلترات دخانالمتطلب:  ٦مثال 

، ولم يقم ٠×٢٠ يونيو ٣٠بموجب التشريع الجديد يطلب من المشروع تركيب فلترات دخان على مصانعه قبل 
 .المشروع بتركيب فلترات الدخان

  

  .١٩٩٩ ديسمبر ٣١ نهاية فترة إعداد التقاريرفي   )أ (
  

م وجود حدث ملزم سواء بالنسبة لتكاليف تركيب  لعدإلتزام ال يوجد –  الحالي نتيجة لحدث ملزم سابقلتزاماإل
  . للغرامات بموجب التشريعأوفلترات الدخان 

  

  ).١٩ - ١٧ والفقرات ١٤ الفقرة أنظر( بمخصص لتكلفة تركيب فلترات الدخان عتراف ال يتم اإل– الخالصة
  

  .١×٢٠ ديسمبر ٣١ نهاية فترة إعداد التقاريرفي   )ب (
  

 بالنسبة لتكاليف تركيب فلترات الدخان لعدم إلتزام ال زال ال يوجد – سابق الحالي نتيجة لحدث ملزملتزاماإل
 عقوبات بموجب التشريع ألن أو بدفع غرامات إلتزام قد ينشأ ،أنه على .)تركيب الفلترات(وقوع حدث ملزم 
  ).متثال للمصنعإلعملية عدم ا(الحدث الملزم وقع 

  
 تحمل غرامات وعقوبات إحتمال يعتمد تقييم –ية لتسديد صادقتالتدفق الصادر للموارد المجسدة للمنافع اإل

  .من قبل عملية غير ممتثلة على تفاصيل التشريع وشدة سلطة التنفيذ
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 بأفضل تقدير ألية عتراف يتم اإل،أنه على . بمخصص لتركيب فلترات الدخانعتراف ال يتم اإل– الخالصة
  ).١٩-١٧ والفقرات ١٤ الفقرة أنظر( من عدمه أكبر فرضها إحتمالغرامات وعقوبات 

  

   تدريب الموظفين نتيجة للتغييرات في نظام ضريبة الدخلإعادة:  ٧مثال 
 سيكون المشروع ، ونتيجة لهذه التغييرات. عدد من التغييرات في نظام ضريبة الدخلإدخالتقوم الحكومة ب

داريين والعاملين في إل موظفيها ا تدريب نسبة كبيرة منإعادة إلىالعامل في قطاع الخدمات المالية بحاجة 
 إعادةلم تتم  نهاية فترة إعداد التقاريرمتثال المستمر ألنظمة الخدمات المالية، وفي إلمجال المبيعات لضمان ا

  .تدريب للموظفين
  
  ). التدريبإعادة( لعدم وقوع حدث ملزم إلتزام ال يوجد –  الحالي نتيجة لحدث ملزم سابقلتزاماإل
  

  .)١٩-١٧ والفقرات ١٤ الفقرة أنظر( بمخصص عتراف يتم اإلال  – الخالصة
  

  العقد المثقل باألعباء:  ٨مثال 
 وخالل شهر .يقوم مشروع بالعمل بشكل مربح من خالل مصنع قام بتأجيره بموجب عقد إيجار تشغيلي

صنع القديم يستمر عقد ايجار الم.  مصنع جديدإلى يقوم المشروع بتغيير موقع عملياته ٠×٢٠ديسمبر عام 
  .وال يمكن الغاؤه كما ال يمكن تأجير المصنع لمستخدم آخر ،للسنوات األربع القادمة

  

 إلتزام الذي ينشأ عنه ،يجارإل الحدث الملزم هو توقيع عقد ا–  الحالي نتيجة لحدث ملزم سابقلتزاماإل
  .قانوني

  
عباء يحتمل أل بامثقالًيجار إلا يصبح عقد ا عندم–ية لتسديد قتصادالتدفق الصادر للموارد المجسدة للمنافع اإل

 باألعباء يكون مثقالًيجار إل يصبح عقد اأنوالى (ية قتصادحدوث تدفق صادر للموارد المجسدة للمنافع اإل
  )."يجارإلقود اع" ١٧ بموجب معيار المحاسبة الدولي يجارإلالمشروع مسؤوالً عن عقد ا

  

، )ج(٥ الفقرات أنظر(يجار التي ال يمكن تجنبها إلير لدفعات ا بمخصص ألفضل تقدعتراف يتم اإل– الخالصة

  ).٦٦ و١٤
  

   ضمان مفرد: ٩مثال 
 التي وضعها ،)ب( ضمان القتراضات معينة للمشروع إعطاءب) أ(يقوم المشروع  ،٠×٢٠ ديسمبر ٣١في 

 ١×٢٠ونيو  ي٣٠، وفي )ب( يسوء الوضع المالي للمنشأة ،١×٢٠ وخالل عام .المالي في ذلك الوقت سليم
  . للحماية من دائنيهيقدم المشروع طلباً

  
 ضـمن   أنه إال". عقود التأمين " ٤يلبي هذا العقد تعريف عقد التأمين في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية             

 تعريف عقد الضمان    أيضاً، ألنه يلبي    "اإلعتراف والقياس : األدوات المالية " ٣٩نطاق معيار المحاسبة الدولي     
 تعتبر هذه   أنها كانت الجهة المصدرة قد أكدت في السابق صراحة          وإذا،  ٣٩مالي في معيار المحاسبة الدولي      ال

 يمكن للجهة المصدرة أن تختـار       فإنهت المحاسبة المطبقة على عقود التأمين       إستخدم عقود تأمين و   أنهاالعقود  
 على عقود الضمان المـالي      ٤التقارير المالية    المعيار الدولي إلعداد     أو ٣٩تطبيق إما معيار المحاسبة الدولي      

 في سياسـاتها المحاسـبية      ارستمر للمنشأة المصدرة اإل   ٤ويسمح المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية        .هذه
 أيـضاً كما يسمح هذا المعيار     .  تم تلبية الحد األدنى من المتطلبات المحددة       إذاالقائمة فيما يخص عقود التأمين      

وفيما يلي مثال على سياسة محاسبية معينة يسمح        . ي السياسات المحاسبية التي تلبي معايير محددة      بتغييرات ف 
 ٣٩والتي تتفق كذلك مع المتطلبات في معيار المحاسبة الـدولي           . ٤بها المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       

  .٣٩لعقود الضمان المالي ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 
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  ٠×٢٠٠ ديسمبر ٣١في ) أ(
 

  . قانونيإلتزام الذي ينشأ عنه ، الضمانإعطاء الحدث الملزم هو –  الحالي نتيجة لحدث سابق ملزملتزاماإل
  

 ٣١في   ال يحتمل حدوث تدفق صادر للمنافع–ية لتسديد قتصادالتدفق الصادر للموارد المجسدة للمنافع اإل
  .٠×٢٠ديسمبر 

  

  .أدلةعند القيمة الع بالضمان عتراف يتم اإل– الخالصة
  

  ١×٢٠ ديسمبر ٣١في   )ب (
  

  . قانونيإلتزام الذي ينشأ عنه ، الضمانإعطاء الحدث الملزم هو –  الحالي نتيجة لحدث ملزم سابقلتزاماإل
  

 سيطلب تدفق أنه من المحتمل ،١×٢٠ ديسمبر ٣١ في –ية لتسديد قتصادالتدفق الصادر المجسد للمنافع اإل
  .لتزامية لتسديد اإلقتصادمنافع اإلصادر للموارد المجسدة لل

  

 أنظـر  (لتـزام  تقـدير لإل   أفـضل  -أ:  بأي المبلغين التاليين، أيهما أعلى     الحقاً يتم قياس الضمانة     – الخالصة
، اإلطفاء التراكمي   مناسباً منه، حيثما يكون     مطروحاً المبلغ المعترف به بشكل أولي       –و ب ) ٢٣ و ١٤الفقرتين  

  ."يراداإل" ١٨لدولي  لمعيار المحاسبة اوفقاً
  

 بموجب معيار المحاسبة الدولي يراد باإلعتراف يتم اإل،وحيث يعطي المشروع ضمانات مقابل رسم: مالحظة

  ."يراداإل" ١٨

  قضية محكمة:  ١٠أمثال 
 توفي عشرة اشخاص، من المحتمل نتيجة للتسمم الغذائي من منتجات باعها ،٠×٢٠بعد حفل زفاف في عام 

 حتى . تعارض المسؤوليةأنها إالات القانونية تطالب بالتعويضات من المشروع جراءإلدأت ا وقد ب.المشروع
 إعتبار من المحتمل أنهابلغ المحامون للنشر  ،٠×٢٠ ديسمبر ٣١ البيانات المالية للسنة حتى إعتمادتاريخ 

 ،١×٢٠ ديسمبر ٣١ حتى  عند قيام المشروع باعداد البيانات المالية للسنة،أنهالمشروع غير مسؤوالً، على 
  . المشروع مسؤوالًإعتبار لحدوث تطورات في القضية من المحتمل نظراً ،أنهابلغ المحامون 

  

  ٠×٢٠ ديسمبر ٣١في   )أ (
  

 ال يوجد ، البيانات الماليةإعتماد المتوفرة عندما تم دلة على األبناءاً –  الحالي نتيجة لحدث ملزم سابقلتزاماإل
  .ة سابقحداث نتيجة ألإلتزام

  

 إلتزام أنه عن األمر على فصاح ويتم اإل.)١٦ و١٥ الفقرتين أنظر( بمخصص عتراف ال يتم اإل– الخالصة
  ).٨٦الفقرة  (بعيداً أي تدفق صادر إحتمال اعتبر إذا إالمحتمل 

 

  ١×٢٠ ديسمبر ٣١في  )ب(
  

  . حاليزامإلت هناك ، المتوفرةدلة على األبناءاً –  الحالي نتيجة لحدث ملزم سابقلتزاماإل
  

  . محتمل–ية لتسديد قتصادالتدفق الصادر للموارد المجسدة للمنافع اإل
  

  ).١٦-١٤الفقرات  (لتزام بمخصص ألفضل تقدير للمبلغ لتسديد اإلعتراف يتم اإل– الخالصة
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  ات والصيانةصالحإلا:  ١١مثال 

 وتجديد إصالح سنوات لعمليات  كل بضعكبيراً انفاقاً ، جانب الصيانة الروتينيةإلىاألصول  تتطلب بعض 
رشاد بشأن إلا، " والمعداتوالمصانع الممتلكات" ١٦ ويعطي معيار المحاسبة الدولي . اجزاء رئيسيةإستبدالو

 تقدم أنها أوعمار نافعة مختلفة  أ لهذه المكوناتأننفاق الخاص بأصل على اجزائه المكونة له حيث إلتوزيع ا
  .منافع بأنماط مختلفة

 

   ال يوجد متطلب تشريعي– تكاليف التجديد : أ١١مثال 

كانت البطانة  نهاية فترة إعداد التقارير بطانته كل خمس سنوات ألغراض فنية، وفي إستبدال إلىفرن بحاجة 
  .مستعملة لمدة ثالث سنوات

  

  . حاليإلتزام ال يوجد –  الحالي نتيجة لحدث ملزم سابقلتزاماإل
  

  ).١٩-١٧ والفقرات ١٤ الفقرة أنظر(ص  بمخصعتراف ال يتم اإل– الخالصة
  

 بتبديل البطانة بشكل إلتزامال يوجد  نهاية فترة إعداد التقارير في ، البطانة ألنهإستبدال بعترافال يتم اإل
 في ارستمرإلنفاق تعتمد على قرار الشركة باإل النية لتحمل اأنحتى –ات المستقبلية للشركةجراءإل عن امستقل

 البطانة من خالل إستهالك بمخصص تتم محاسبة عتراف من اإلوبدالً . البطانةتبدالإس أوتشغيل الفرن 
 تجديد البطانة التي تم إعادة وتتم رأسملة تكاليف .ها على مدى خمس سنواتإستهالك يتم أنهاها، أي إستعمال

  .مسة التالية على مدى السنوات الخستهالكإل كل بطانة جديدة مبينة من خالل اإستعمالتحملها عندئذ مع 
  

   متطلب تشريعي– صالحإلتكاليف ا:  ب١١مثال 

  . شامل لطائراتها كل ثالث سنواتإصالح إجراءشركة خطوط جوية يطلب منها بموجب القانون 
  

  . حاليإلتزام ال يوجد –  الحالي نتيجة لحدث ملزم سابقلتزاماإل
  

  ).١٩-١٧ والفقرات ١٤ الفقرة أنظر( بمخصص عتراف ال يتم اإل– الخالصة
  

 بتكلفة عتراف ال يتم اإلأنه مخصص لنفس األسباب حيث أنهاعلى  بتكاليف ترميم الطائرات عترافال يتم اإل
 وحتى المتطلب القانوني للترميم ال يجعل تكاليف الترميم .أ١١ مخصص في المثال أنها البطانة على إستبدال
 يستطيع –ات المستقبلية للمشروع جراءإلن ا لترميم الطائرات بشكل مستقل عإلتزام لعدم وجود مطلوباً

 من وبدالً . مثال ذلك بيع الطائرات.اتها المستقبليةإجراءالمشروع تجنب الصرف المستقبلي من خالل 
 حدوث التكاليف المستقبلية للصيانة، أي يتم عتبار الطائرات في اإلإستهالك بمخصص يأخذ عترافاإل

  . المتوقعة على مدى ثالث سنوات مبلغ معادل لتكاليف الصيانةإستهالك
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  الملحق د
  اتفصاحاإل: أمثلة

  . ٣٧المعيار  من جزءوهو ال يشكل توضيحي، هذا الملحق 
  

  -:٨٥ات المطلوبة بموجب الفقرة فصاحفيما يلي مثاالن على اإل
  

  

  الضمانات -  ١مثال 
  

 وبموجب شروط الضمان .ثالثة ضمانات في وقت البيع لمشتريي منتجات خطوط إنتاجه الإعطاءيقوم صانع ب
نهاية  وفي .هاإستبدال أو البنود التي ال تعمل بشكل مرض لمدة سنتين من تاريخ البيع إصالحيتعهد الصانع ب

 الخصم أثر أن، ولم يتم خصم المخصص حيث ٦٠,٠٠٠ بمخصص مقداره عتراف تم اإل،فترة إعداد التقارير 
  :تالية عن المعلومات الفصاح ويتم اإل.مادياًليس 

  

 للمطالبات المتوقعة للضمانات الخاصة بالمنتجات التي تم بيعها ٦٠,٠٠٠ بمخصص مقداره عترافم اإلت
 ويتوقع تحمل غالبية هذا الصرف خالل السنة المالية التالية، وسيتم .خالل السنوات المالية الثالثة األخيرة

  .نهاية فترة إعداد التقاريرتحمل كافة ذلك خالل سنتين من 
  

  
  

  تكاليف انهاء العمل -٢مثال 
  

 يعترف مشروع  يعمل في مجال األنشطة النووية بمخصص لتكاليف انهاء العمل مقداره ،٢٠٠٠في عام 
 يوجد ،أنه سنة، على ٧٠-٦٠ انهاء العمل سيتم خالل أن إفتراض إستخدام مليون، ويقدر المخصص ب٣٠٠
 إلىه الحالة ستنخفض القيمة الحالية للتكاليف  سنوات، وفي هذ١١٠- ١٠٠ بأن ذلك لن يحصل حتى إحتمال

  : عن المعلومات التاليةفصاححد كبير، ويتم اإل
  

 ويتوقع تحمل هذه التكاليف بين عامي ، مليون لتكاليف إنهاء العمل٣٠٠ بمخصص مقداره عترافتم اإل
 تم قياس وإذا، ٢١١٠-٢١٠٠ بأن إنهاء العمل لن يتم حتى األعوام إحتمال يوجد ،أنه على ؛٢٠٧٠، ٢٠٦٠

 ١٣٦ إلى يتم تخفيض المخصص فإنه ٢١١٠-٢١٠٠ على توقع أنه لن يتم تحملها حتى األعوام بناءاًالتكاليف 
 سعر خصم حقيقي إستخدام الحالية وخصمه بسعار التقنية الحديثة باألإستخداممليون، وقد تم تقدير المخصص ب

  %.٢مقداره 
  

  

 بعض المعلومات المطلوبة إعطاء حيث لم يتم ٩٢ة بموجب الفقرة ات المطلوبفصاحفيما يلي مثال على اإل
  . ستخل بشكل خطير بمركز المشروعأنها يتوقع أنألنه يمكن 

  
 

  فصاحاستثناء اإل -٣مثال 
  

 المنشأة تعدت على براءات وتطالب أن المنافسين نزاع، ويدعي هذا المنافس أحدمشروع بينها وبين 
 إال، لتزام ويعترف المشروع بمخصص ألفضل تقدير لها لإل. مليون١٠٠بتعويضات عن األضرار مقدارها 

 عن المعلومات فصاح من المعيار، ويتم اإل٨٥، ٨٤إنه ال يفصح عن أي من المعلومات التي تتطلبها الفقرتان 
  :التالية

  

ضات  الشركة تعدت على براءات ويطالب بتعويأنتجري مقاضاة ضد الشركة تتعلق بنزاع مع منافس يدعي 
            ٣٧ مليون، والمعلومات المطلوبة عادة بموجب معيار المحاسبة الدولي ١٠٠عن األضرار مقدارها 

 تخل أن يتوقع أن يمكن أنه عنها على أساس فصاح ال يتم اإل"المحتملةاألصول  و اتلتزاماإل ،المخصصات"
.ركة بمقاومة المطالبة بنجاح تقوم الشأن يمكن أنهبشكل خطير بنتيجة المقاضاة، ورأي المدراء 
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   ٣٨معيار المحاسبة الدولي 
  

   غير الملموسةصولاأل
  

 يناير ١٧ حتى  الصادرة  إلعداد التقارير الماليةة الدوليالمعاييرتتضمن هذه النسخة التعديالت الناشئة عن 
٢٠٠٨. 

  
 من قبل لجنة معايير المحاسبة الدولية في "األصول غير الملموسة" ٣٨تم إصدار معيار المحاسبة الدولي 

الصادر في  ("تكاليف البحوث والتطوير" ٩وقد حل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي . ١٩٩٨ر سبتمب
وقد ُأجريت تعديالت محدودة في عام ). ١٩٧٨ والذي حل محل نسخة سابقة صدرت في يوليو ١٩٩٣عام 

١٩٩٨ .  
  

 المعايير والتفسيرات الصادرة  يستمر العمل بكافةبأن، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية ٢٠٠١وفي إبريل 
  .  سحبهاأووحتى يتم تعديلها / بموجب الدساتير السابقة ما لم

 
 معايير الدولية إلعداد التقارير الماليةال في مرحلة الحقة من خالل ٣٨وتم تعديل معيار المحاسبة الدولي 

  -:التالية

الصادر في   ("األخطاءقديرات المحاسبية و  التالتغيرات في   السياسات المحاسبية،   " ٨الدولي المحاسبة معيار •
     )٢٠٠٣ديسمبر 

     )٢٠٠٣ في ديسمبر المعدل( " والمعدات والمصانعالممتلكات"  ١٦  الدولي المحاسبة معيار •

 فـي ديـسمبر     المعدل( "العمالت األجنبية   آثار التغيرات في أسعار صرف    " ٢١  الدولي المحاسبة معيار •
٢٠٠٣(     

    )٢٠٠٤الصادر في فبراير  ("الدفع على أساس األسهم " ٢ التقارير المالية المعيار الدولي إلعداد •

األصول غير المتداولة المحتفظ بها برسـم البيـع والعمليـات       "  ٥المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       •
        )٢٠٠٤ مارسالصادر في  ("المتوقفة

  
 بعد تنقيحه، والذي تم ٣٨ر المحاسبة الدولي ، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معيا٢٠٠٤وفي مارس 

معايير ال وتم تعديله في مرحلة الحقة من خالل ٥ تعديله من خالل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية أيضاً
  -:التاليةالدولية إلعداد التقارير المالية 

الـصادر فـي ديـسمبر    (" لمعدنيـة  وتقييم الموارد ا   ستكشافإ " ٦ إلعداد التقارير المالية     الدوليالمعيار   •
٢٠٠٤( 

 )٢٠٠٧ كما هو معدل في مارس ( "قـتراضإلتكاليف ا  "٢٣  الدولي المحاسبة معيار •

 )٢٠٠٧كما هو معدل في سبتمبر  ( "ض البيانات المـاليـةرعـ "١ الدولي المحاسبة معيار •

  )٢٠٠٨دل في يناير كما هو مع ("إندماج األعمال"  ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •

  -:٢٠٠٤ في ، كما هو معدل٣٨ المحاسبة الدولي التفسيرات التالية تتعلق بمعيار
      )٢٠٠١الصادر في ديسمبر  ( "  تقديم الخدماتإمتيازترتيبات  - اإلفصاح"  ٢٩التفسير  •
معدل في ، وال٢٠٠٢الصادر في مارس( " تكاليف الموقع اإللكتروني–األصول غير الملموسة " ٣٢التفسير  •

  )٢٠٠٤ ومارس ٢٠٠٣ديسبمر 
الصادر  (" كان ترتيب يحتوي على عقد إيجارإذاتحديد ما " ٤تفسير لجنة معايير الدولية إلعداد التقارير المالية •

 )٢٠٠٤في ديسبمر 
 الصادر في نوفمبر  (" تقديم الخدماتإمتيازترتيبات " ١٢ تفسير لجنة معايير الدولية إلعداد التقارير المالية •

  ) والتعديالت الالحقة٢٠٠٦
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  المحتويات
  الفقرات

  ١٣– ١مقدمة                                                                                  المقدمة
              

  ٣٨معيار المحاسبة الدولي 
   غير الملموسةصولاأل

  

  ١                    الهدف
  ٧- ٢                    النطاق
  ١٧- ٨  تعريفات

  ١٧- ٩   غير الملموسةصولاأل
  ١٢- ١١       إمكانية التحديد

  ١٦- ١٣       السيطرة
  ١٧  ية المستقبليةإلقتصاد     المنافع ا

  ٦٧-١٨  قياسال وعترافاإل
  ٣٢-٢٥   المنفصلمتالكاإل
  ٣٤-٣٣  عمال األإندماج كجزء من عملية متالكاإل

  ٤١- ٣٥  مالع األإندماجقياس القيمة العادلة لألصول غير الملموسة المكتسبة من 
  ٤٣- ٤٢  النفقات الالحقة على مشروع بحث وتطوير قيد التنفيذ مشترى

  ٤٤   المنحة الحكوميةمن خالل متالكاإل
  ٤٧-٤٥  صولعمليات تبادل األ
  ٥٠-٤٨  داخلياًالشهرة المولدة 

  ٦٧-٥١  داخلياً غير الملموسة المولدة صولاأل
  ٥٦- ٥٤       مرحلة البحث
  ٦٤- ٥٧       مرحلة التطوير

  ٦٧- ٦٥  داخلياً غير ملموس مولد أصل  تكلفة    
  ٧١-٦٨   بمصروفعترافاإل

  ٧١   بها كأصليعترفالمصروفات السابقة التي ال 
  ٨٧-٧٢  عترافالقياس بعد اإل
  ٧٤  نموذج التكلفة 

  ٨٧-٧٥  نموذج إعادة التقييم 
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تتساوى جميع الفقرات في    . ١٣٣-١ في الفقرة     مبين " غير الملموسة  صولاأل " ٣٨إن معيار المحاسبة الدولي     

التأثير ولكنها تأخذ شكل المعايير الخاص بلجنة معايير المحاسبة الدولية عندما تبناها مجلس معايير المحاسبة               

مقدمة إلى المعايير الدوليـة إلعـداد       " في سياق الهدف منه      ٣٨يجب أن يقرأ معيار المحاسبة الدولي       . الدولية

السياسات المحاسـبية،   " ٨ة الدولي معيار المحاسب . "إطار تحضير البيانات المالية وعرضها    "و  " اليةالتقارير الم 

 وتطبيق السياسات المحاسـبية فـي غيـاب         ختيار يقدم أساساً إل   "التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء    

  .اإلرشاد الواضح
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  مقدمةال
  

  ٣٨ محـل معيـار المحاسـبة الـدولي      " غير الملموسة  لصواأل " ٣٨  يحل معيار المحاسبة الدولي       ١مقدمة  

  -:ويجب تطبيقه) ١٩٩٨لصادر في عام ا ("األصول غير الملموسة"

 عمال األ إندماج بالشراء على محاسبة األصول غير الملموسة المشتراة في          ندماجفي حالة اإل    )أ (

  .٢٠٠٤ مارس ٣١ية بعد تفاقالتي يكون فيها تاريخ اإل

 ٢٠٠٤ مارس ٣١ الملموسة األخرى، للفترات السنوية التي تبدأ في         على كافة األصول غير     )ب (

  . بعد ذلك التاريخأو
        

  .ويفضل التطبيق المبكر لهذا المعيار

  

   ٣٨أسباب تنقيح معيار المحاسبة الدولي 
  

 المنقح هذا كجزء من مـشروعة       ٣٨ الدولية معيار المحاسبة الدولي      ةوضع مجلس معايير المحاسب     ٢مقدمة  

 عمـال  األ إنـدماج ويهدف المشروع إلى تحسين جودة محاسـبة        . عمال األ إندماجالمتعلق بعمليات   

، والـسعي إلـى     عمـال  األ إندماجوالمحاسبة الالحقة للشهرة واألصول غير الملموسة المشتراة في         

  .  تحقيق مقاربة دولية بشأنها
  

لى منهما إصدار المجلس في نفس الوقـت        وقد نتج عن المرحلة األو    . يتألف المشروع من مرحلتين     ٣مقدمة  

والنسخ المنقحة من معيـار المحاسـبة       " عمال األ إندماج " ٣للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية      

وتركزت مداوالت المجلس فـي     . " قيمة األصول  إنخفاض" ٣٦ ومعيار المحاسبة الدولي     ٣٨الدولي  

 -:ضيع التاليةمواالمرحلة األولى من المشروع بشكل رئيسي على ال

 ؛عمال األإندماجطريقة محاسبة   )أ (

 إندماجة المضمونة في    محتملات ال لتزامالقياس المبدئي لألصول القابلة للتحديد المشتراة واإل        )ب (
  ؛عمالاأل

  تقليل أنشطة المنشأة المشتراة؛أو بمخصصات إنهاء عترافاإل  )ج (

في األصول القابلة للتحديد    معالجة أي زيادة في حصة المنشأة المشترية في القيم العادلة لصا            )د (
 ؛ وندماج عن تكلفة اإلعمال األإندماجالمشتراة في 

  . عمال األإندماجمحاسبة الشهرة واألصول غير الملموسة المشتراة في )   هـ (
  

 هو أن يعكس فقط تلـك       ٣٨  وبناءاً على ذلك، كانت نية المجلس أثناء تنقيح معيار المحاسبة الدولي              ٤مقدمة  

، وليس إعادة دراسة جميع المتطلبات الواردة     عمال األ إندماجمتعلقة بقراراته في مشروع     التغيرات ال 

وتتعلق التغييرات التي تم إجرائها على المعيـار بـشكل رئيـسي            . ٣٨في معيار المحاسبة الدولي     

ها باألصول غير الملموسة، والعمر اإلنتاجي لألصول غير        إرتباطفي  " قابلية التحديد "بتوضيح فكرة   

  .عمال األإندماجالملموسة وإطفائها، ومحاسبة مشاريع البحث والتطوير قيد التنفيذ المشتراة في 
  



   ٣٨ معيار المحاسبة الدولي

  

١٨٦٢   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

  ملخص بالتغيرات الرئيسية
  

   غير الملموساألصلتعريف 
 غيـر   أصـل  غير الملموس على أنه      األصل ٣٨  تعرف النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي          ٥مقدمة  

 أو توريـد البـضائع      أو فـي إنتـاج      ستخدامجوهر مادي يحتفظ به لإل    نقدي قابل للتحديد ليس له      

وقد تـم إلغـاء متطلـب اإلحتفـاظ         . ه ألغراض إدارية  إستخدام أو تأجيره لآلخرين،    أوالخدمات،  

ه إسـتخدام  أو تـأجيره لآلخـرين،   أو الخدمات، أو توريد البضائع أوه في إنتاج  ستخدامباألصل إل 

  . غير الملموساألصلألغراض إدارية من تعريف 
  

 األصـل  لكنها نصت على إمكانية تمييـز        ٣٨  لم تُعرف النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي           ٦مقدمة  

 قابل للفصل، لكن لم تكن قابليـة الفـصل تلـك    األصل كان إذاغير الملموس بوضوح عن الشهرة  

 معيار قابلية التحديـد فـي        يستوفي األصلوينص المعيار على أن     .  لقابلية التحديد  ضرورياً شرطاً

  -: غير الملموس عندما يكوناألصلتعريف 

 أو تـأجيره  أو ترخيصه أو نقله   أو قسمه عن المنشأة وبيعه      أو للفصل، أي يمكن فصله      قابالً  )أ (

   أو ؛ ذو عالقةإلتزام أو أصل أو مع عقد رتباط باإلأو منفرداًه، إما إستبدال

 كانت تلك الحقوق قابلة للنقل      إذابغض النظر عما    ،  أخرى قانونية   أوينشأ من حقوق تعاقدية       )ب (

  .أخرىات إلتزام عن حقوق وأو الفصل عن المنشأة أو
  

   األولي عترافمعيار اإل
  

، كان مـن المحتمـل تـدفق        إذا، وفقط   إذا،  ٣٨بقة من معيار المحاسبة الدولي      ت النسخة السا  إقتض  ٧مقدمة  

 إلى المنشأة، ويمكن قيـاس تكلفتهـا        األصلتُنسب إلى   ية المستقبلية المتوقعة التي     قتصادالمنافع اإل 

ل إرشـادات إضـافية     غير أنه تم شـم    .  هذه في هذا المعيار    عترافوتم شمل معايير اإل   . بموثوقية

  -:لتوضيح ما يلي

 بالنسبة لألصول غير الملموسة التـي       دائماًية أنه يتم تلبيته     حتمال باإل عترافيعتبر معيار اإل    )أ (

  .عمال األإندماج في أوصل يتم شرائها بشكل منف

 بدرجة كافية من عمال األإندماجيمكن قياس القيمة العادلة ألصل غير ملموس يتم شرائه في            )ب (

 .  به بشكل منفصل عن الشهرةعترافالموثوقية ليتم اإل

  النفقات الالحقة   
            

املة النفقـات الالحقـة علـى       ت مع إعتبر،  ٣٨  بموجب النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي          ٨مقدمة  

 بـه بـشكل   عتـراف  واإلعمال األ إندماجمشروع معين للبحث والتطوير قيد التنفيذ، يتم شرائه في          

  -:ويقتضي المعيار في هذه النفقات. منفصل عن الشهرة، غير واضحة

   كانت نفقات أبحاث؛إذا بها كمصروف عند تكبدها عترافأن يتم اإل  )أ (

 كانت نفقات تطوير ال تـستوفي المعـايير         إذاف عند تكبدها     بها كمصرو  عتراف أن يتم اإل    )ب (
  ؛ و بهذه النفقات كأصل غير ملموسعتراف لإل٣٨الواردة في معيار المحاسبة الدولي 
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 كانت نفقات تطوير تستوفي المعايير الـواردة        إذا بها كأصل غير ملموس      عترافأن يتم اإل    )ج (
  .قات كأصل غير ملموس بهذه النفعتراف لإل٣٨في معيار المحاسبة الدولي 

  

  العمر اإلنتاجى  
 العمر اإلنتاجى لألصـل     بأن فتراض إلى اإل  ٣٨ت النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي        إستند  ٩مقدمة  

 العمر اإلنتاجي ال يمكـن  بأن قابل للنقض إفتراضت على إشتمل محدد، كما دائماًغير الملموس هو    
 القابـل   فتـراض وقد تم إلغاء ذلك اإل    . ستخدام لإل األصلاحة  أن يتجاوز العشرين سنة من تاريخ إت      

في حين يقتضي هذا المعيار أن يكون لألصل غير الملموس عمر إنتاجى غير محدد عندما               . للنقض
 للمدة التي من المتوقع أن      واضحاً حداًال يكون هناك، على أساس تحليل لكافة العناصر ذات الصلة،           

  .ات نقدية واردة للمنشأة خاللها صافي تدفقاألصليولد 
  
 تحققـت الـسيطرة علـى المنـافع         إذا أنـه    ٣٨ت النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي        إقتض ١٠مقدمة  

 غير الملموس من خالل الحقوق القانونية التي يـتم منحهـا لمـدة              األصلية المستقبلية من    قتصاداإل

 أن يتجاوز مدة تلك الحقوق، ما لـم تكـن         نتاجي لألصل غير الملموس ال يمكن     إل العمر ا  فإنمحددة،  

  -:يتطلب المعيار ما يلي .تقريباً مؤكداًالحقوق قابلة للتجديد وكان التجديد 

 الحقـوق   أوأن ال يتجاوز العمر اإلنتاجى لألصل غير الملموس الناشئ من الحقوق التعاقدية               )أ (

 على الفترة التـي     ماداًإعتالقانونية األخرى مدة تلك الحقوق، لكن من الممكن أن يكون أقصر            

  و من قبل المنشأة؛ األصل إستخداميتوقع خاللها 

 تم نقل الحقوق لمدة محددة من الممكن تجديدها، يجب أن يتضمن العمر اإلنتـاجى فتـرة                 إذا  )ب (

  . كان هناك دليل لدعم التجديد من قبل المنشأة بدون تكبد تكلفة كبيرةإذاالتجديد فقط ) فترات(

  

  ة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددةاألصول غير الملموس
  

  -: يقتضي المعيار١١مقدمة 

  . غير الملموس الذي له عمر إنتاجى غير محدداألصلعدم إطفاء   )أ (

 كانـت األحـداث     إذا لتحديـد مـا      التقرير في كل فترة     األصلمراجعة العمر اإلنتاجى لهذا       )ب (

 لم تكن كـذلك،     إذا. األصلوالظروف تستمر في دعم تقييم العمر اإلنتاجى غير المحدد لذلك           

يجب محاسبة التغير في تقييم العمر اإلنتاجى من غير محدد إلى محدد كتغيـر فـي التقـدير                  

  .المحاسبي

  

   قيمة األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددةإنخفاض إختبار
  

 لألصـل   ستردادالمبلغ القابل لإل   أن يتم تقدير     ٣٨ت النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي        إقتض ١٢مقدمة  

 في نهاية   ستخدامغير الملموس الذي تم إطفائه خالل فترة تزيد عن العشرين سنة من تاريخ إتاحته لإل              

وقد تم إلغاء هذا    . األصل قيمة   إنخفاض على   مؤشراًكل سنة مالية على األقل، حتى ولو لم يكن هناك           

 ألصل غير ملموس ذو عمر إنتاجي       ستردادلغ القابل لإل  لذلك، تحتاج المنشأة إلى تحديد المب     . المتطلب

 فقط عنـدما يكـون      ستخداممحدد يتم إطفائه خالل فترة تزيد عن العشرين سنة من تاريخ إتاحته لإل            

  .األصل قيمة إنخفاض على إمكانية مؤشراً، ٣٦ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاًهناك، 
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   فصاحاإل
   

ر الملموس على أن له عمر انتاجى غير محدد، يقتضي المعيار مـن المنـشأة                غي األصل تم تقييم    إذا ١٣مقدمة  

  .            العمر اإلنتاجي غير المحددم واألسباب التي تدعم تقيياألصل عن المبلغ المسجل لذلك فصاحاإل
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  ٣٨معيار المحاسبة الدولي 
   غير الملموسةصولاأل

  

  الهـدف
 

 غير الملموسة التي لم يتم تناولها بالتحديد في معيار صولبية لألهدف هذا المعيار بيان المعاملة المحاس ١
 كما . تم تلبية مقاييس معينةإذا يعترف المشروع باألصل أن ويتطلب هذا المعيار .محاسبة دولي آخر

ات معينة بشأن إفصاح غير الملموسة ويتطلب صوليحدد هذا المعيار كيفية قياس المبلغ المرحل لأل
  .موسة غير الملصولاأل

  

  النطـاق
 

  -: غير الملموسة باستثناءصول تطبق جميع المشاريع هذا المعيار في محاسبة األأنيجب  ٢

  ؛  غير الملموسة التي يغطيها معيار محاسبة دولي آخرصولاأل  )أ (

  ؛ "العرض :األدوات المالية" ٣٢ كما هي معرفة في معيار المحاسبة الدولي ، الماليةصولاأل  )ب (

 المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية أنظر( والتقييم وقياسها شافستك اإلبأصولاإلعتراف   )ج (
   و؛)" وتقييم الموارد المعدنيةإستكشاف"  ٦

 المعادن والنفط والغاز الطبيعي والموارد المماثلة غير إستخراجاإلنفاق على تطوير و  )د (
  .المتجددة

  

 يجب على فإنه ، غير الملموسةصول من األمعيناً نوعاً كان معيار محاسبة دولي آخر يتناول إذا ٣
  -: فعلى سبيل المثال ال ينطبق هذا المعيار على. من هذا المعياربدالًالمشروع تطبيق ذلك المعيار 

 معيار أنظر( غير الملموسة التي يحتفظ بها المشروع للبيع أثناء سير العمل المعتاد صولاأل  )أ (
   .)"قود اإلنشاءع" ١١ ومعيار المحاسبة الدولي، "المخزون" ٢المحاسبة الدولي 

  .)"ضرائب الدخل" ١٢ معيار المحاسبة الدولي أنظر( الضريبة المؤجلة أصول  )ب (

   ."عقود اإليجار" ١٧عقود اإليجار التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي   )ج (

  .)" منافع الموظفين" ١٩ معيار المحاسبة الدولي أنظر( الناشئة من منافع الموظفين صولاأل  )د (

 صول عن بعض األفصاح واإلعتراف اإل٣٢ المعيار المالية كما تم تعريفها في صولاأل  )هـ(  
 ٢٨ المعيار ،"البيانات المالية الموحدة والمنفصلة" ٢٧ المعيارالمالية المغطاة بواسطة 

الحصص في المشاريع " ٣١ المعيار و"المحاسبة عن اإلستثمار في المنشآت الزميلة"
  ."المشتركة

      ٣ إلعداد التقارير الماليةالدولي معيار ال أنظر (عمالمة من دمج منشآت األالشهرة الناج  )و (
  .)"عمال األإندماج"

 عن الحقوق التعاقدية ة بالشراء، واألصول غير الملموسة، الناتجندماجالتكاليف المؤجلة لإل  )ز (
 ٤مالية لشركة التأمين بموجب عقود التأمين ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير ال

 محددة لتلك إفصاح متطلبات ٤ويوضح المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية . "عقود التأمين"
لذلك، تنطبق .  بالشراء ولكن ليس لتلك األصول غير الملموسةندماجالتكاليف المؤجلة لإل

  .الملموسة الواردة في هذا المعيار على تلك األصول غير فصاحمتطلبات اإل
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 المشمولة أو(ر الملموسة وغير المتداولة المصنفة على أنها محتفظ بها برسم البيع األصول غي  )ح (
 للمعيار الدولي إلعداد وفقاً) في مجموعة تصرف مصنفة على أنها محتفظ بها برسم البيع

 .  "ألصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفةا" ٥التقارير المالية 
  

في حالة برامج الحاسب ( غير الملموسة ضمن مجسد مادي مثل قرص مضغوط صول األقد توجد بعض ٤
 كان يجب معاملة إذا فيلم، ولتحديد ما أو)  البراءةأوفي حالة الترخيص ( في مستندات قانونية أو) اآللي
 ١٦ بموجب معيار المحاسبة الدولي  الذي يحتوي على كل من عناصر غير ملموسة وملموسةاألصل

 الحكم إستخدام يطلب فإنهل غير ملموس بموجب هذا المعيار  كأصأو "تلكات والمصانع والمعداتالمم"
 أهمية، مثال ذلك برامج الحاسب اآللي آللة يتحكم بها الحاسب اآللي وال أكثرالشخصي لتقييم أي عنصر 

لي وتعامل  ال يتجزأ من أجهزة الحاسب اآلجزءاًتستطيع العمل بدون تلك البرامج المحددة تعتبر 
 معدات، وينطبق نفس الشيء على نظام التشغيل للحاسب اآللي، وحيث ال تكون أو مصانع أوكممتلكات 

 أصل ال يتجزأ من أجهزة الحاسب اآللي ذات العالقة تعامل برامج الحاسب اآللي على أنها جزءاًالبرامج 
  .غير ملموس

  

أنشطة اإلعالن والتدريب وبدء العمليات والبحث  على اإلنفاق على أخرىينطبق هذا المعيار بين أشياء  ٥
 قد ينجم عن أنهوالتطوير، وتوجه أنشطة البحث والتطوير نحو تطوير المعرفة، وعلى ذلك بالرغم من 

 ثانوياً العنصر المادي لألصل يعتبر فإن) أصليمثال ذلك نموذج ( له تجسيد مادي أصلهذه األنشطة 
  .موجودة فيهلمكونه غير الملموس أي المعرفة ال

  

 األولي عتراف غير ملموس، وبعد اإلأو ملموساً الضمني األصلفي حالة عقد اإليجار التمويلي قد يكون  ٦
 غير الملموس المحتفظ به بموجب عقد إيجار تمويلي بموجب هذا المعيار، األصليعامل المستأجر 

ية وتسجيالت الفيديو والمسرحيات يات الترخيص لبنود مثل األفالم السينمائإتفاقوتستثنى الحقوق بموجب 
، وتقع ضمن نطاق هذا ١٧والمخطوطات والبراءات وحقوق التأليف من نطاق معيار المحاسبة الدولي 

  .المعيار
  

 عمليات معينة متخصصة الى أو كانت أنشطة إذاستثناءات من نطاق معيار محاسبة دولي إلقد تحدث ا ٧
 على اإلنفاق، وتنشأ هذه المسائل في أخرىناولها بطريقة حد تنشأ عنه مسائل محاسبية قد تحتاج الى ت

ية وفي حالة ستخراجإل النفط والغاز والترسبات المعدنية في الصناعات اإستخراج أو تطوير أو إستكشاف
 على هذه اإلنفاقالعقود بين منشآت التأمين وحملة بوالصها، وعلى ذلك ال ينطبق هذا المعيار على 

مثل برامج ( غير الملموسة األخرى المستخدمة صولالمعيار ينطبق على األ هذا أناألنشطة، على 
 في شركات أوية ستخراجإل في الصناعات اأو) مثل تكاليف بدء العمليات( اآلخر اإلنفاقو) الحاسب اآللي

  .التأمين
  

  تعريفـات
 

  -:تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار وفق المعاني المحددة لها ٨
  

 -: هو السوق الذي تتوفر فيه كافة الشروط التاليةشطالسوق الن
  ؛لبنود التي تتم المتاجرة بها داخل السوق متجانسةا  )أ (

  ؛ و  يوجد فيه في أي وقت مشترون وبائعون راغبونأنمن الممكن   )ب (

  .األسعار متوفرة للجمهور  )ج (

 
  .مره اإلنتاجي ألصل غير ملموس على مدى عإلستهالك هو التوزيع المنتظم للمبلغ القابل لاإلطفاء
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  -: هو مورداألصل
  

  ؛ و يسيطر عليه المشروع نتيجة ألحداث سابقة  )أ (

  .ية مستقبلية للمشروعإقتصاد تتدفق منه منافع أنيتوقع   )ب (
  

 بعد خصم أي بيان المركز المالي به كقيمة لألصل في عتراف هو المبلغ الذي يتم اإلالمبلغ المسجل
  .في القيمة لذلك المتراكمة نخفاضإلإطفاء متراكم وخسائر ا

  
 أصـل  متالك القيمة العادلة للمقابل اآلخر المقدم إل      أو معادالت النقد المدفوعة     أو هي مبلغ النقد     التكلفة

 عنـد   األصـل  للتطبيق، المبلغ الذي ُينسب إلى ذلـك         قابالً حيثما كان    أو . إنتاجه أوه  إمتالكفي تاريخ   
ايير الدولية إلعداد التقارير الماليـة األخـرى، مثـل           للمتطلبات المحددة للمع   وفقاً األولي به    عترافاإل

  . "الدفع على أساس األسهم" ٢المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  

نه م مخصوماً في البيانات المالية ، مبلغ آخر بديل للتكلفةأو، أصل هو تكلفة ستهالكالمبلغ القابل لإل
  .القيمة المتبقية

  
 ، نموذج إلنتاج موادأو المعرفة األخرى لخطة أوبحث التي تم التوصل اليها  هو تطبيق نتائج الالتطوير

 محسنة بشكل ملموس قبل البدء في أو خدمات جديدة أو أنظمة أو عمليات أو ، منتجاتأو ، أدواتأو
  . التجاريإلستخدام اأواإلنتاج 

  
تتوقـع المنـشأة نـشوئها مـن         هي القيمة الحالية للتدفقات النقدية التي        القيمة الخاصة بمنشأة معينة   

 تتكبـدها عنـد     أن التي تتوقع    أو المستمر لألصل ومن التصرف به في نهاية عمره اإلنتاجي           إلستخداما
  .   ماإلتزامتسوية 

  
 وراغبة في ، بين أطراف مطلعةاألصل ذلك إستبدال هي المبلغ الذي يمكن مقابله القيمة العادلة ألصل

  .عملية بين أطراف محايدة
  

  .ستردادإل هي مبلغ زيادة المبلغ المرحل ألصل عن مبلغه القابل ل في القيمةنخفاضة اإلخسار 
  

   . قابل للتحديد وغير نقدي بدون جوهر ماديأصل هو  غير الملموساألصل 
  

  . قابلة للتحديدأوها في مبالغ ثابتة إستالم سيتم أصول هي نقود محتفظ بها و النقديةصولاأل 
  

  . فنيأو مرسوم يتم القيام به بهدف الحصول على معرفة وإدراك علمي أو ليأص إستقصاء هو البحث
  

 ، المبلغ الذي يتوقع المشروع الحصول عليه ألصل في نهاية عمره التشغيليتقدير هي القيمة المتبقية
 في ذلك الحين في العمر والظروف المتوقعة في األصل كان إذا ،ستبعادلإلبعد خصم التكاليف المتوقعة 

  .اية عمره النافعنه
  

  -:إما هو العمر التشغيلي
  

  أو ؛ المشروع  لألصلإستعمالالفترة الزمنية التي يتوقع خاللها   )أ (

  .األصلمن   يحصل المشروع عليهاأن الوحدات المشابهة التي يتوقع أوعدد وحدات اإلنتاج   )ب (
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   غير الملموسةصولاأل

 تحسين أو صيانة أو ، تطويرأو إمتالك عند ،تاإلتزام تتحمل أو ، ما تستهلك المشاريع المواردكثيراً ٩
 تصميم وتنفيذ عمليات وأنظمة جديدة وتراخيص أو ، الفنيةأوالموارد غير الملموسة مثل المعرفة العلمية 

 واألمثلة .)بما في ذلك األسماء التجارية وعناوين النشر( ومعرفة بالسوق وعالمات تجارية ،وملكية فكرية
 وحقوق ، والبراءات،ي تشملها هذه العناوين العريضة هي برامج الحاسب اآلليالعامة على البنود الت

 وحصص ، وتراخيص صيد األسماك، وقوائم العمالء وحقوق خدمة الرهن، واألفالم السينمائية،التأليف
  . الموردين ووالء العمالء وحصة السوق وحقوق التسويقأوات والعالقات مع العمالء متيازإل واستيرادإلا

  

 أي قابلية التحديد والرقابة على ، غير الملموساألصل تعريف ٩ تلبي كافة البنود المبينة في الفقرة ال ١٠
 غير األصل كان بند يغطيه هذا المعيار ال يلبي تعريف وإذا .ية مستقبليةإقتصادالمورد ووجود منافع 

 مصروف عندما يتم تحمله، ،أنه على .داخلياً توليده أوه متالك إلاإلنفاق بعتراف يتم اإلفإنه ،الملموس
 من الشهرة المعترف بها جزءاً يشكل فإنه إمتالك هو عبارة عن أعمال بند في ضم إمتالك تم إذا أنهعلى 

  ).٦٨ الفقرة أنظر (متالكفي تاريخ اإل
  

  إمكانية التحديد
يزه بشكل  للتعريف لتميقابالً غير الملموس األصل يكون أن غير الملموس وجوب األصليتطلب تعريف  ١١

يتم اإلعتراف بها في إندماج األعمال كأصل يمثل المنافع اإلقتصادية  والشهرة .واضح عن الشهرة
الغير محددة بشكل فردي ومعترف  عمال األإندماجإمتالك من عملية  المستقبلة الناشئة من أصول أخرى

 القابلة للتحديد صولين األية المستقبلية من المشاركة بإلقتصاد وقد تنتج المنافع ا.بها بشكل منفصل
  . بها في البيانات الماليةعتراف شروط اإلفردياً التي ال تحقق صول من األأوالممتلكة 

  

  -:يعتبر األصل قابل للتحديد إذا ١٢

ه، إما إستبدال أو بيع أو المشروع تأجير إستطاع إذا للفصل قابالً األصل لفصله، ويكون قابالً  )أ (

بغض النظر إذا كان ذلك    معرفةإلتزامات أو عالقة، أصول  مع بعضه مع عقود ذاتأومفرداً 

 أو ؛أو ال

 قابليته أو كانت هذه الحقوق إذا حقوق قانونية، بغض النظر ما أو تعاقدي إتفاقينشأ من   )ب (

   .أخرىات إلتزام من حقوق وأو الفصل من المنشأة أوللتحويل 

  

  السيطرة
  

ية قتصادوع يملك سلطة الحصول على المنافع اإل كان المشرإذا األصليفرض المشروع السيطرة على  ١٣
 وقدرة .ويستطيع كذلك الحد من إمكانية وصول اآلخرين لهذه المنافع المستقبلية المتدفقة من المورد

 غير ملموس تنبع عادة من الحقوق أصلية المستقبلية من قتصادالمشروع على السيطرة على المنافع اإل
المحكمة، وفي ظل عدم وجود حقوق قانونية يكون من الصعب إظهار  التي يمكن فرضها في .القانونية
 للسيطرة حيث قد يكون المشروع ضرورياً شرطاً اإلمكانية القانونية لفرض حق ليست أن على .السيطرة
  .أخرىية المستقبلية بطريقة قتصاد على السيطرة على المنافع اإلقادراً
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 ويقوم المشروع بالسيطرة .ية مستقبليةإقتصادحدوث منافع قد تتسبب المعرفة بالسوق والمعرفة الفنية ب ١٤

 كانت المعرفة محمية من خالل الحقوق القانونية مثل حقوق إذا على سبيل المثال ،إذا على هذه المنافع

  . واجب قانوني على الموظفين للمحافظة على السريةأو) حيث يسمح بذلك(ية تجارية إتفاق قيود أوالتأليف 
  

 على تحديد مهارات موظفين إضافية قادراًالمشروع فريق من الموظفين الماهرين وقد يكون قد يكون لدى  ١٥
 يستمر الموظفون في توفير أن أيضاً وقد يتوقع المشروع .ية مستقبلية من التدريبإقتصادتؤدي الى منافع 

ة المستقبلية يقتصادالمشروع ليس له عادة سيطرة كافية على المنافع اإل، أن على .مهاراتهم للمشروع
 غير األصل هذه البنود تلبي تعريف أن عتبارإلالناجمة من فريق من الموظفين المهرة ومن التدريب 

 غير األصلة فنية تعريف  موهبأو تلبي إدارة محددة أن من غير المحتمل ، ولسبب مماثل.الملموس
ية قتصاد على المنافع اإلها والحصولستخدام كانت محمية من خالل حقوق قانونية إلإذاال إالملموس 

  .المستقبلية المتوقعة منها، وهي كذلك تلبي األجزاء األخرى من التعريف
  

 بسبب الجهود الخاصة ببناء عالقات ،أنه حصة في السوق ويتوقع أوقد يكون للمشروع محفظة عمالء  ١٦
 ظل عدم وجود  في،أنه على . العمالء سيستمرون في المتاجرة مع المشروعفإن ،مع العمالء والوالء

 للسيطرة أخرى وجود وسائل أو والء العمالء للمشروع أو ،الحقوق القانونية لحماية العالقات مع العمالء
ية من عالقات ووالء العمالء قتصاد المشروع يكون له عادة سيطرة غير كافية على المنافع اإلفإنعليها 

) وق، العالقات مع العمالء، والء العمالءمحفظة العمالء، حصص الس( هذه البنود أن إعتبارحتى يمكن 
في غياب الحقوق القانونية لحماية عالقات العمالء، تقدم معامالت  . غير الملموسةصولتلبي تعريف األ

) عمال األإندماج كونها جزء من بإستثناء( المتشابهة أوالتبادل لعالقات العمالء غير التعاقدية المتطابقة 
ية المستقبلية المتوقعة الناتجة من قتصاددرة رغم ذلك على السيطرة على المنافع اإل على أن المنشأة قادليالً

 على كون عالقات العمالء قابلة للفصل، دليالً أيضاًوألن مثل معامالت التبادل هذه تقدم . عالقات العمالء
  . غير الملموساألصلتستوفي عالقات العمالء تلك تعريف 

  

  

  ليةية المستقبقتصادالمنافع اإل
  

 أو غير ملموس اإليراد من بيع المنتجات أصلية المستقبلية المتدفقة من قتصادقد تشمل المنافع اإل ١٧
،  فعلى سبيل. المشروع لألصلإستخدام المنافع األخرى الناجمة من أو ، وفورات التكلفةأو ،الخدمات

 من زيادة بدالًاج المستقبلية  الملكية الفكرية في عملية إنتاج من تكاليف اإلنتإستخدامالمثال قد يخفض 
  .اإليرادات المستقبلية

 
   والقياس عترافاإل

  

  -: البند يلبي ما يليأن يقوم المشروع ببيان أن غير ملموس أصل أنه ببند على عترافيتطلب اإل ١٨

  ؛ و )١٧-٨ الفقرات أنظر( غير الملوس األصلتعريف   )أ (

  ).٢٣-٢١الفقرات ( المبينة في هذا المعيار عترافمقاييس اإل  )ب (
  

 توليـده   أو غير ملموس    أصل على التكاليف التي يتم تكبدها بشكل أولي لشراء          أيضاًينطبق هذا المتطلب    
  .         صيانتهأو جزء منه، إستبدال أو لإلضافة إليه، الحقاً وتلك التكاليف التي يتم تكبدها داخلياً
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لملموسة المشتراة بشكل منفصل،  على األصول غير اعتراف تطبيق معيار اإل٣٢- ٢٥تتناول الفقرات  ١٩

. عمال األإندماج تطبيقه على األصول غير الملموسة المشتراة في ٤٣- ٣٣في حين تتناول الفقرات 

 القياس األولي لألصول غير الملموسة المشتراة بواسطة منحة حكومية، أما الفقرات ٤٤وتتناول الفقرة 

 معاملة الشهرة ٥٠-٤٨ في حين تتناول الفقرات  فتتناول عمليات تبادل األصول غير الملموسة،٤٧- ٤٥

 والقياس األوليين باألصول غير الملموسة المولدة عتراف اإل٦٧-٥١وتتناول الفقرات . داخلياًالمولدة 

  .داخلياً
  
.  بدائل لجزء منهاأوإن من طبيعة األصول غير الملموسة أنها، في كثير من الحاالت، ليس لها إضافات  ٢٠

ية المستقبلية المتوقعة قتصادلمرجح أن تحافظ معظم النفقات الالحقة على المنافع اإل من ا،وتبعا لذلك

 عتراف غير الملموس ومعايير اإلاألصل تعريف إستيفاء من بدالً غير ملموس موجود، أصلالمتمثلة في 

 غير لأص من الصعب عادة أن تُنسب النفقات الالحقة مباشرة إلى ،باإلضافة إلى ذلك. في هذا المعيار

 بالنفقات عتراف أن يتم اإلجداًلذلك فمن النادر .  من العمل بوصفه وحدة واحدةبدالًملموس محدد 

 أصل بعد إتمام أو األولي بأصل غير ملموس مشترى عتراف النفقات التي يتم تكبدها بعد اإل-الالحقة 

 بالنفقات الالحقة على العالمات عتراف اإلدائماً، يتم ٦٣وباإلنسجام مع الفقرة . داخلياًغير ملموس مولد 

 جوهرهاًالتجارية، وعناوين الصحف الرئيسية، وعناوين النشر، وقوائم العمالء، والبنود المشابهة في 

ويعود سبب هذا إلى أنه .  الخسارة عند تكبدهاأوفي الربح ) داخلياً توليدها أو خارجياًسواء يتم شرائها (

  . ت تطوير العمل كوحدة واحدةال يمكن تمييز هذه النفقات عن نفقا
  
  -: باألصل غير الملموس فقط في الحاالت التاليةعترافيجب اإل ٢١

  ؛ و المشروع ية المستقبلية التي تعزى لألصل ستتدفققتصاد المنافع اإلأن كان من المحتمل إذا  )أ (

  . بشكل موثوق بهاألصل كان من الممكن قياس تكلفة إذا  )ب (
  

ات معقولة ومدعومة إفتراض إستخدامية المستقبلية بقتصادنافع اإل المإحتماليجب على المشروع تقييم  ٢٢
  .ية التي ستسود على مدى العمر النافع لألصلقتصادتمثل افضل تقدير لإلدارة لمجموعة الظروف اإل

  

ية المستقبلية التي قتصاديستخدم المشروع الحكم الشخصي لتقييم درجة التأكد المتعلقة بتدفق المنافع اإل ٢٣
 لألدلة أكبر المبدئي، وإعطاء وزن عتراف على األدلة المتوفرة في وقت اإلبناءاً األصل عمالستتعزى إل
  .الخارجية

 
  . بمقدار تكلفتهمبدئياً األصليجب قياس  ٢٤
  

   المنفصلمتالكاإل
ية إحتمال بشكل منفصل التوقعات حول س غير ملموأصليعكس عادة السعر الذي تدفعه المنشأة لشراء  ٢٥

تتوقع ، أخرىوبعبارة .  إلى المنشأةاألصلية المستقبلية المتوقعة المتمثلة في قتصادتدفق المنافع اإل

المنشأة أن يكون هناك تدفق وارد للمنافع اإلقتصادية حتى لو كان هناك شكوك حول توقيت أو مبلغ 

 بالنسبة ماًدائ إستيفاؤهعلى أنه يتم ) أ(٢١ية في الفقرة حتمال باإلعترافلذلك، يعتبر معيار اإل. التدفق

 . لألصول غير الملموسة المشتراة بشكل منفصل
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 غير الملموس يمكن عادة قياسها بشكل األصل تكلفة فإن بشكل منفصل أصل إمتالك تم إذاعادةً،  ٢٦
 .أخرى أصول نقدية أوموثوق، ويكون األمر كذلك عندما يكون مقابل الشراء في شكل نقدي 

 

  -:ي يتم شرائه بشكل منفصل مما يلي غير الملموس الذاألصل تكلفة تتكون ٢٧

 وضرائب الشراء غيـر المـستردة، بعـد         ستيرادسعر الشراء الخاص به، بما في ذلك رسوم اإل          )أ (
   و؛ الخصومات والحسومات التجاريةإقتطاع

  .ه المقصودستخدام إلاألصلأية تكلفة منسوبة مباشرة إلعداد   )ب (
  

  - :فيما يلي أمثلة على التكاليف المنسوبة مباشرة ٢٨

التي تنشأ مباشرة نتيجة    ) ١٩كما هي محددة في معيار المحاسبة الدولي        (ليف منافع الموظفين    تكا  )أ (
   ؛ إلى حالته التشغيليةاألصلإعادة 

   ؛ و إلى حالته التشغيليةاألصلالرسوم المهنية التي تنشأ مباشرة نتيجة إعادة   )ب (

  .  يعمل بشكل صحيحاألصل كان إذاتكاليف فحص ما   )ج (
  

  -: غير الملموساألصلى النفقات التي ال تعتبر جزء من تكلفة فيما يلي أمثلة عل ٢٩

  ؛)بما في ذلك تكاليف األنشطة اإلعالنية والدعائية( خدمة جديدة أوتكاليف تقديم منتج   )أ (

بما في ذلك تكاليف تـدريب      ( مع فئة جديدة من العمالء       أوتكاليف ممارسة العمل في موقع جديد         )ب (
  ؛ و)الموظفين

  .لتكاليف العامة األخرى غير المباشرةالتكاليف اإلدارية وا  )ج (
  

 في الحالة التي األصل بالتكاليف في المبلغ المسجل لألصل غير الملموس عندما يكون عترافيتوقف اإل ٣٠
لذلك ال تُشمل التكاليف .  على العمل بالطريقة التي تقصدها اإلدارةقادراًمن الضرورى له أن يكون بها 

. األصل غير الملموس في المبلغ المسجل لذلك األصل إستخدامعادة  إأو إستخدامالتي يتم تكبدها في 
  -:لمبلغ المسجل لألصل غير الملموسعلى سبيل المثال، ال تُشمل التكاليف التالية في ا

، القادر على العمل بالطريقة التي تقـصدها اإلدارة،         األصلالتكاليف التي يتم تكبدها خالل إعداد         )أ (
                                           ؛ وهإستخدامليتم 

الخسائر التشغيلية األولية، مثل تلك التكاليف التي يتم تكبدها مع تزايد الطلـب علـى مخرجـات                   )ب (
  .األصل

  

 في األصل غير الملموس، لكنها غير ضرورية لوضع األصلتحدث بعض العمليات فيما يتعلق بتطور  ٣١
ويمكن أن  على العمل بالطريقة التي تقصدها اإلدارة قادراًالحالة التي من الضروري له أن يكون بها 

وألن العمليات الثانوية ليست ضرورية لوضع .  خالل أنشطة التطويرأوتحدث هذه العمليات الثانوية قبل 
 على العمل بالطريقة التي تقصدها اإلدارة، قادراً في الحالة التي من الضروري له أن يكون بها األصل
 الخسارة، أو في الربح فوراًوالمصاريف ذات العالقة الخاصة بالعمليات الثانوية  بالدخل عترافيتم اإل

  .ويتم شملها في تصنيفات الدخل والمصروف الخاصة بها
 

 أجلت دفعة ألصل غير ملموس الى ما بعد فترة الدفع المعتادة تكون تكلفته معادلة للسعر النقدي، ويتم إذا ٣٢

 إال ئتمان مصروف فائدة على مدى فترة اإلأنهجمالي الدفعات على  بالفرق بين هذا المبلغ وإعترافاإل

كاليف ت" ٢٣بها في معيار المحاسبة الدولي  تمت رأسملته بموجب المعاملة البديلة المسموح إذا
  ."قتراضإلا
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 عمال األإندماج كجزء من متالكاإل
ا تم إستمالك أصل غير ملموس في ، إذ"إندماج األعمال "٣وفقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  ٣٣

وستعكس القيمة . إندماج  أعمال، تكون تكلفة األصل غير الملموس بقيمته العادلة في تاريخ اإلستمالك

العادلة لألصل غير الملموس التوقعات حول إحتمالية تدفق المنافع اإلقتصادية المستقبلية المتوقعة 

ى، تتوقع المنشاة وجود تدفق وارد للمنافع اإلقتصادية، وبكلمات أخر. المضمنة في األصل إلى المنشأة

لذلك، يعتبر معيار اإلعتراف باإلحتمالية . حول لو كان هناك شكوك حول توقيت أو مبلغ التدفق الوارد

وإذا كان األصل المستملك . متحققاً بالنسبة لألصول غير الملموسة في إندماج  األعمال) أ (٢١في الفقرة 

عمال قابالً للفصل أو ناشئاً عن حقوق تعاقدية أو حقوق قانونية أخرى، فستوجد معلومات في إندماج  األ

 ٢١(ولذلك، يعتبر معيار القياس الموثوق في الفقرة . كافية لقياس القيمة العادلة لألصل بشكل موثوق

  . متحققاً دائماً بالنسبة لألصول غير الملموسة المستملكة في إندماج  األعمال) ب(
  

، تعترف المنشأة )٢٠٠٨كما هو معدل في  (٣ لهذا المعيار والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية اًوفق ٣٤

 إذا بالشراء بشكل منفصل عن الشهرة بأصل غير ملموس للمنشأة المشتراة ندماجالمشترية في تاريخ اإل

 عتراف قد تم اإلاألصلان  كإذاكان من الممكن قياس القيمة العادلة لألصل بموثوقية، بغض النظر عما 

هذا يعني أن المنشأة المشترية تعترف بمشروع بحث وتطوير . ندماجبه من قبل المنشأة المشتراة قبل اإل

 األصل المشروع تعريف إستوفى إذا بشكل منفصل عن الشهرة أصلقيد التنفيذ للمنشأة المشتراة على أنه 

 األصل التنفيذ الخاص بالمنشأة المشتراة تعريف ويستوفي مشروع البحث والتطوير قيد. غير الملموس

  -: كانإذاغير الملموس 

   و؛األصليلبي تعريف   )أ (

  .أخرى حقوق قانونية أو أنه ينشأ عن حقوق تعاقدية أو للتحديد، أي يمكن فصله قابالًكان   )ب (
  

  عمال األإندماج المكتسبة منملموس الل غير وقياس القيمة العادلة ألص
  

ملموس الذي تم إستمالكه في إندماج  األعمال قابالً للفصل أو ناشئاً عن حقوق إذا تم أصل غير . ٣٥ ٣٥
.  .تعاقدية أو حقوق قانونية أخرى، فستوجد معلومات كافية لقياس القيمة العادلة لألصل بشكل موثوق

 كبير عندما يوجد هناك، بالنسبة للتقديرات التي تستخدم لقياس القيمة العادلة لألصل غير الملموس، نطاق

 بدالًت مختلفة، تدخل تلك الشكوك في قياس القيمة العادلة لألصل، إحتماالمن المخرجات الممكنة ذات 

 .  القدرة على قياس القيمة العادلة بموثوقيةممن إظهار عد
  

 للفصل، لكن فقط قابالً عمال األإندماج غير الملموس الذي يتم شرائه في األصليمكن أن يكون  ٣٦
على سبيل المثال، قد ال يكون من الممكن بيع .  غير ملموس ذي عالقةأو ملموس لأص مع رتباطباإل

 يمكن أن ترتبط أوعنوان نشر مجلة معينة بشكل منفصل عن قاعدة البيانات الخاصة بمشتركي المجلة، 
وفي مثل تلك الحاالت، . عالمة تجارية لمياه طبيعية بنبع معين وال يمكن بيعها بشكل منفصل عن النبع

 لم إذا الشهرة ن واحد بشكل منفصل عأصلتعترف المنشأة المشترية بمجموعة من األصول على أنها 
  .يكن من الممكن قياس القيم العادلة المختلفة لألصول في المجموعة بموثوقية

  

كمرادفين للعالمات التجارية " اإلسم التجاري"و " الماركة" مصطلحي إستخداموعلى نحو مماثل، يتم عادة  ٣٧
هما بشكل إستعمالإال أن المصطلحين السابقين هما مصطلحان تسويقيان عامان يتم . لعالمات األخرىوا

واإلسم )  عالمة الخدمةأو(نمطي لإلشارة إلى مجموعة من األصول التكميلية مثل العالمة التجارية 
المشترية بمجموعة وتعترف المنشأة . التجاري، والمعادالت، والوصفات، والخبرات التقنية المتعلقة بها
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 لم يكن من الممكن إذا واحد أصلمن األصول غير الملموسة التكميلية التي تشتمل على ماركة على أنها 
 كان من الممكن قياس القيم العادلة المختلفة وإذا. قياس القيم العادلة المختلفة لألصول التكميلية بموثوقية
نشأة المشترية بها كأصل واحد، بشرط أن يكون لألصول التكميلية بموثوقية، يمكن أن تعترف الم

  .  مماثلةةلألصول المختلفة أعمار إنتاجي
  

  ]تم إلغائه[ ٣٨
  

تقدم أسعار السوق المعروضة في سوق نشط التقدير األكثر موثوقية للقيمة العادلة ألصل غير ملموس  ٣٩
 كانت أسعار وإذا. ليويكون عادة سعر السوق المناسب هو سعر العطاء الحا). ٧٨ الفقرة أيضاً أنظر(

 له تقدير القيمة العادلة، وفقاًالعطاء الحالية غير متوفرة، يمكن أن يقدم سعر آخر معاملة مماثلة أساسا يتم 
ية بين تاريخ المعاملة والتاريخ الذي يتم فيه تقدير قتصادبشرط عدم وجود أي تغير هام في الظروف اإل

  .القيمة العادلة لألصل
   

 سوق نشط لألصل غير الملموس، تكون قيمته العادلة هو المبلغ الذي كانت ستدفعه في حال عدم وجود ٤٠
 بالشراء، في معاملة على أساس تجارى بين األطراف المطلعة ندماج، في تاريخ اإلاألصلالمنشأة مقابل 

 نتائج ارعتبوفي تحديد هذا المبلغ، تأخذ المنشأة بعين اإل. والراغبة على أساس أفضل المعلومات المتوفرة
  . ألصول مشابهةتآخر المعامال

  

إن المنشآت التي تشترك على نحو منتظم في شراء وبيع األصول غير الملموسة اإلستثنائية قد تكون قد  ٤١
 هذه األساليب للقياس األولي إستخدامويمكن . وضعت أساليب لتقدير قيمها العادلة بشكل غير مباشر

 كانت وإذا كان الهدف منها تقدير القيمة العادلة إذا عمالأل اإندماجألصل غير ملموس يتم شرائه في 
وتتضمن هذه األساليب، . األصلتعكس المعامالت والممارسات الحالية في الصناعة التي ينتمي إليها 

  -:مناسباًحيثما يكون 

مثـل   (األصل السوق الحالية على المؤشرات التي تحدد ربحية    تتطبيق مضاعفات تعكس معامال     )أ (

 على خط األتاوات التي يمكن الحصول عليهـا مـن           أو) ، وأسهم السوق، والربح التشغيلي    اإليراد

كما في مـنهج    ( في معاملة على أساس تجارى       أخرى غير الملموس إلى طرف      األصلترخيص  

  أو؛ ")اإلعفاء من األتاوة"

  . األصلخصم صافي التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من   )ب (
  

  مشروع بحث وتطوير قيد التنفيذ مشترى النفقات الالحقة على 

  -: التيأوبحث و تطوير النفقات ذات  ٤٢

 عمـال  األ إنـدماج  في   أو تطوير قيد التنفيذ يتم شرائه بشكل منفصل         أوالمتعلقة بمشروع بحث      )أ (

   ؛ و به كأصل غير ملموسعترافويتم اإل

 .التي يتم تكبدها بعد شراء ذلك المشروع  )ب (
  

  ٦٢-٥٤ للفقرات وفقاًتطوير التالية  الأوتتم محاسبة نفقات البحث 
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 تطوير أو تعنى أن النفقات الالحقة على مشروع بحث ٦٢- ٥٤إن تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرات  ٤٣

   - : به كأصل غير ملموسعتراف ويتم اإلعمال األإندماج في أويتم شرائه بشكل منفصل 

  ؛حث كانت نفقات بإذا بها كمصروف عند تكبدها عترافيتم اإل  )أ (

 عتـراف  كانت نفقات تطوير ال تستوفي معـايير اإل        إذا بها كمصروف عند تكبدها      عترافيتم اإل   )ب (

    ؛ و٥٧كأصل غير ملموس في الفقرة 

 كانـت نفقـات     إذا تطوير قيد التنفيذ مـشترى       أوتتم إضافتها إلى المبلغ المسجل لمشروع بحث          )ج (

 .٥٧ في الفقرة عترافتطوير تستوفي معايير اإل
  

  ن خالل منحة حكومية ممتالكاإل

 من ، مقابل عوض رمزيأو غير ملموس بدون تكلفة، أصل إمتالك من الممكن ،في بعض الحاالت ٤٤

 غير ملموسة أصول تخصيص أو وقد يحدث هذا عندما تقوم حكومة بتحويل .خالل منحة حكومية

 أو تراخيص وأ ، تلفزيونأو التراخيص لتشغيل محطات راديو أو ،لمشروع مثل حقوق النزول في مطار

       ٢٠ وبموجب معيار المحاسبة الدولي . مقيدةأخرى حقوق الوصول الى موارد أو إستيرادحصص 
 بكل من عتراف  فقد يختار المشروع اإل،" عن المساعدات الحكوميةفصاحمحاسبة المنح الحكومية واإل"

 باألصل عتراف المشروع عدم اإلرإختا وإذا .مبدئياً غير الملموس والمنحة بمقدار القيمة العادلة األصل

بموجب المعاملة ( بمقدار مبلغ رمزي مبدئياً المشروع تعترف باألصل فإن بمقدار القيمة العادلة مبدئياً

 األصلعداد إل يعزى مباشرة إنفاقباإلضافة الى أي ) ٢٠األخرى التي يسمح بها معيار المحاسبة الدولي 

  .ه المستهدفستعمالإل
  

  صولعمليات تبادل األ
 مجموعة من أو أصول، أو غير مالي أصلعن طريق مبادلة  أصل من أكثر أو أصل إمتالكيمكن  ٤٥

 أو أصل من األصول غير الملموسة مقابل أكثر أويمكن شراء واحد  .األصول المالية والغير مالية
طة إلى تبادل ويشير النقاش التالي ببسا.  مجموعة من األصول النقدية وغير النقديةأوأصول غير نقدية، 

ويتم .  على كافة عمليات التبادل المذكورة في الجملة السابقةأيضاً غير نقدي بآخر، لكنه ينطبق أصل
 أوتفتقر معاملة التبادل إلى جوهر تجاري ) أ( غير الملموس بالقيمة العادلة ما لم األصلقياس تكلفة هذا 

يتم .  المتنازل عنه بموثوقيةاألصل أوتلم كان من غير الممكن قياس القيمة العادلة لألصل المس) ب(
 باألصل المتنازل عتراف إلغاء اإلفوراً لم تستطع المنشأة إذا المشترى بهذه الطريقة حتى األصلقياس 
 المشترى بالقيمة العادلة، يتم قياس تكلفته بالمبلغ المسجل لألصل المتنازل األصل لم يتم قياس وإذا. عنه
  .عنه

  

 كان لمعاملة التبادل أي جوهر تجاري من خالل دراسة الحد الذي يتوقع فيه أن تتغير ذاإتحدد المنشأة ما  ٤٦

  -:إذاويكون لمعاملة التبادل جوهر تجاري . تدفقاتها النقدية المستقبلية نتيجة المعاملة

التدفقات النقدية لألصل المستلم يختلف عن شكل التـدفقات     ) أي مخاطر وتوقيت ومبلغ   (كان شكل     )أ (

  أو ؛ لألصل المنقولالنقدية

  و  ؛كانت القيمة الخاصة بالمنشأة من حصة عمليات المنشأة تتأثر بتغيرات المعاملة  نتيجة التبادل  )ب (



   ٣٨ معيار المحاسبة الدولي

١٨٧٥   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

  . مع القيمة العادلة لألصول المتبادلةة بالمقارنكبيراً) ب (أو) أ(كان الفرق في البند   )ج (
  

لقيمة الخاصة بالمنشأة من حـصة       كان لمعاملة التبادل أي جوهر تجاري، تعكس ا        إذاولغرض تحديد ما    

ومن الممكن أن تكون نتيجة هـذه       . عمليات المنشأة التي تتأثر بالمعاملة التدفقات النقدية ما بعد الضريبة         

  .    التحليالت واضحة دون قيام المنشأة بعمل حسابات مفصلة
  

 الممكن قياس  باألصل غير الملموس هو أن يكون منعتراف أحد شروط اإلبأن) ب(٢١تحدد الفقرة  ٤٧

وتكون القيمة العادلة لألصل غير الملموس التي ال يوجد بشأنها معامالت سوق .  بموثوقيةاألصلتكلفة 

كان التغير في نطاق تقديرات القيمة العادلة المعقولة ليس ) أ (إذاقابلة للمقارنة، قابلة للقياس بموثوقية 

 التقديرات المختلفة ضمن النطاق تإحتماال كان من المعقول تقييم إذا) ب (أو األصلبذي أهمية لذلك 

 كانت المنشأة قادرة على تحديد القيمة العادلة بموثوقية إما وإذا. ها في تقدير القيمة العادلةإستخدامو

 القيمة العادلة لألصل المتنازل عنه لقياس إستخدام المتنازل عنه، يتم حينها األصل أولألصل المستلم 

  .         وضوحاً أكثرتكلفة ما لم تكن القيمة العادلة لألصل المستلم ال
  

 داخلياًالشهرة المولدة 
  .أصل على أنها داخلياً بالشهرة المولدة عترافيجب عدم اإل ٤٨

  

 غير أصلية مستقبلية، ولكن ال ينجم عنها خلق إقتصاد لتوليد منافع إنفاق يتم تحمل ،في بعض الحاالت ٤٩

 يساهم في الشهرة بأنه اإلنفاق ما يوصف هذا وكثيراً . في هذا المعيارعترافس اإلملموس يلبي مقايي

نه ال أل(  ألنها مصدر غير قابل أصل على أنها داخلياً بالشهرة المولدة عتراف وال يتم اإل.داخلياًالمولدة 

روع ويمكن للتحديد يسيطر عليه المش)  حقوق قانونيةأو تعاقدي إلتزاميمكن فصلة وال هو ناشء من 

  .قياسه بشكل موثوق بمقدار التكلفة
  

ه القابلة للتحديد في أي محطة أصول الفروقات بين القيمة السوقية لمشروع والمبلغ المرحل لصافي إن ٥٠
 هذه إعتبار ال يمكن ،نهأزمنية قد تجتذب سلسلة من العوامل التي تؤثر على قيمة المشروع، على 

  .غير الملموسة التي تسيطر عليها المشروع صول تمثل تكلفة األأنهاالفروقات 
 

  داخلياً غير الملموسة المولدة صولاأل
  

، عتراف يستوفي شروط اإلداخلياً غير ملموس مولد أصل كان إذامن الصعب في بعض األحيان تقييم ما  ٥١
  -: ما يكون من الصعبوكثيراً

  ؛ وتقبلية محتملةية مسإقتصاد قابل للتحديد سيولد منافع أصل كان هناك إذاتحديد ما   )أ (

 غير أصل ال يمكن تمييز تكلفة توليد ، بشكل موثوق، وفي بعض الحاالتاألصلتحديد تكلفة   )ب (
 إجراء العمليات أو زيادتها أو للمشروع داخلياًحتفاظ بالشهرة المولدة إل عن تكلفة اداخلياًملموس 
  .اليومية

  
 وقياسه ، باألصل غير الملموسعترافلإلمتثال للمتطلبات العامة إل باإلضافة الى ا، على ذلكبناءاً
 غير صولأدناه على كافة األ ٦٧ –٥٢ المشروع تطبق المتطلبات واإلرشادات في الفقرات فإن مبدئياً

  .داخلياًالملموسة المولدة 
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 يقوم المشروع بتصنيف توليد عتراف يلبي مقياس اإلداخلياً غير ملموس مولد أصل كان إذالتقييم ما  ٥٢
  -: يلي الى مااألصل

  ؛ و مرحلة بحث  )أ (

  .مرحلة تطوير  )ب (
  

مرحلة "و" مرحلة البحث" المصطلحين فإن ،"التطوير"و" البحث" تم تعريف المصطلحين أنهالرغم من ب
  .لهما معنى أوسع لغرض هذا المعيار" التطوير

  

 غير أصل يجاد لم يتمكن المشروع من تمييز مرحلة البحث من مرحلة التطوير لمشروع داخلي إلإذا ٥٣
  . تم تحمله في مرحلة البحث فقطأنه على ذلك المشروع كما لو اإلنفاق المشروع يعامل فإن ،موسمل

  

  مرحلة البحث
 .) من مرحلة البحث لمشروع داخليأو( غير ملموس ناتج من البحث أصل بأي عترافيجب عدم اإل ٥٤

 مصروف عندما هأنعلى )  على مرحلة البحث لمشروع داخليأو( على البحث اإلنفاق بعترافويجب اإل
 .يتم تحمله

  
 غير األصل ال يستطيع المشروع إظهار وجود ، في مرحلة البحث لمشروعبأنهيتبنى هذا المعيار الرأي  ٥٥

 أنه على دائماً اإلنفاق بهذا عتراف يتم اإل، ولذلك.ية مستقبلية محتملةإقتصادالملموس الذي سيولد منافع 
  .مصروف عندما يتم تحمله

  

  -:لى أنشطة البحثفيما يلي أمثلة ع ٥٦

  ؛األنشطة التي تهدف للحصول على معرفة جديدة  )أ (

  ؛ نهائي لهاإختيار المعرفة األخرى وتقييمها وإجراء أوالبحث عن تطبيقات لنتائج البحث   )ب (

  ؛ و  الخدماتأواألنظمة ، العمليات، المنتجات، األدوات، البحث عن بدائل للمواد  )ج (

 أو المنتجات أو األدوات أوبدائل الممكنة للمواد  نهائي للإختياروضع وتصميم وتقييم وإجراء   )د (
  . المحسنةأو الخدمات الجديدة أو األنظمة أوالعمليات 

  

  مرحلة التطوير
)  من مرحلة التطوير لمشروع داخليأو( باألصل غير الملموس الناشىء من تطوير عترافيجب اإل ٥٧

  -: تمكن المشروع من بيان ما يليإذافقط 

  . البيعأو ستعمالإل ل غير الملموس بحيث يصبح متوفراًاألصلالجدوى الفنية إلكمال   )أ (

  . بيعهأوه إستعمال غير الملموس واألصلنيتها إلكمال   )ب (

   .األصل بيع أو إستعمالقدرتها على   )ج (

 ويجب على المشروع بين .ية مستقبلية محتملةإقتصاد غير الملموس منافع األصلكيف سيولد   )د (
 أو غير الملموس نفسه، األصل أو غير الملموس صلاأل بيان وجود سوق إلنتاج أخرىأشياء 

    . غير الملموساألصل فائدة داخلياًه إستعمال كان سيتم إذا
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  األصل بيع أو إستعمال المناسبة والموارد األخرى إلكمال تطوير و،توفر الموارد الفنية والمالية  )هـ(       
   .غير الملموس 

  . غير الملموس أثناء تطوره بشكل موثوق بهاألصللى  الذي يعزى ااإلنفاققدرتها على قياس   )و (
  

 أن غير ملموس وبيان أصل تحديد ، يستطيع المشروع في بعض الحاالت،أثناء مرحلة تطوير مشروع ٥٨
 مرحلة التطوير لمشروع متقدمة على مرحلة أنويعود ذلك الى . ية مستقبليةإقتصاد سيولد منافع األصل
  .البحث

  

  -:طة التطويرفيما يلي أمثلة على أنش ٥٩

   ؛ستعمالإل لما بعد اأو نماذج أولية ونماذج سابقة لإلنتاج إختبارتصميم وبناء و  )أ (

  ؛ والقوالب واألصبغة التي تتضمن تقنية جديدة، وأجهزة التثبيت،تصميم األدوات  )ب (

  ؛ وياًإقتصاد  على نطاق ليس مجدياًللطيارتصميم وبناء وتشغيل خطة   )ج (

 خدمات أو أنظمة أو عمليات أو منتجات أو أجهزة أوه لمواد يارإخت بديل تم إختبارتصميم وبناء و  )د (
  . محسنةأوجديدة 

  

 يقوم المشروع بتقييم ،ية مستقبلية محتملةإقتصاد غير ملموس لمنافع أصل بيان كيفية توليد أجلمن  ٦٠
بة الدولي  في معيار المحاسئ المبادإستخدام باألصلها من إستالمية المستقبلية التي سيتم قتصادالمنافع اإل

 ، األخرىصول مع األمجتمعاًية فقط إقتصاد سيولد منافع األصل كان وإذا، "صول قيمة األإنخفاض" ٣٦
  .٣٦تطبق المشروع مفهوم وحدات توليد النقد كما هي واردة في معيار المحاسبة الدولي 

  

 على سبيل ،وس غير ملمأصل والحصول على المنافع من إستخدام و،يمكن إظهار توفر الموارد إلكمال ٦١
المثال من خالل خطة عمل تبين الموارد الفنية والمالية والموارد األخرى الالزمة وقدرة المشروع على 

 وفي حاالت معينة تظهر المشروع توفر التمويل الخارجي بالحصول على ما يدل .ضمان هذه الموارد
  .على رغبة المقرض في تمويل الخطة

  

 مثل ،داخلياً غير ملموس أصلة للمشروع بشكل موثوق قياس تكلفة توليد  ما تستطيع أنظمة التكلفكثيراً ٦٢
 تطوير برامج أو الرخص أو اآلخر الذي تم تحمله للحصول على حقوق التأليف اإلنفاقالرواتب و

  .الحاسب اآللي
  

م  وعناوين النشر وقوائ، والبيانات اإلدارية،داخلياً باألسماء التجارية المولدة عترافيجب عدم اإل ٦٣

  . غير ملموسةأصول أنهاالعمالء والبنود المشابهة في مادتها لذلك على 
  

 وعناوين ، واألنظمة اإلدارية،داخلياً على العالمات التجارية المولدة اإلنفاق بأنيتبنى هذا المعيار الرأي  ٦٤

 . العمل ككل والبنود المشابهة في مادتها لذلك ال يمكن تمييزها عن تكلفة تطوير، وقوائم العمالء،النشر
  . غير ملموسةأصول بهذه البنود على أنها عترافوعلى ذلك ال يتم اإل

  

  

 داخلياً غير ملموس مولد أصلتكلفة 
 الذي تم تحمله من التاريخ الذي يلبي اإلنفاق هي مبلغ ٢٤ لغرض الفقرة داخلياً المولد األصل تكلفة إن ٦٥

 ٧١ وتمنع الفقرة .٥٧ و٢٢، ٢١في الفقرات  عتراف مقاييس اإلللمرة األولى غير الملموس األصلبه 

  . التقارير المالية المرحليةأو المعترف به كمصروف في البيانات المالية السابقة اإلنفاقإعادة عرض 
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 أصل إعداد أو تصنيع أوالضرورية إلنشاء  اإلنفاق كافة داخلياً غير الملموس المولد األصلتشمل تكلفة  ٦٦

  -:التكلفةأمثلة مباشرة  على  و. صود من اإلدارةقادر على العمل باألسلوب المق

  ؛ غير الملموساألصل المستهلكة لتوليد أو على المواد والخدمات المستخدمة اإلنفاق  )أ (

 غير األصل توليد من مباشرة الناشئة )١٩ المعياركما تم تعريفها في  ( رواتب وأجور الموظفين  )ب (

 ؛ الملموس

   والمصاريف لتسجيل حق قانوني؛  )ج (

  .األصللبراءات والتراخيص المستعملة لتوليد إطفاء ا  )د (
  

 غير ملموس مولد أصل بالفائدة كجزء مكون لتكلفة عتراف لإلمقاييساً ٢٣ويحدد معيار المحاسبة الدولي 

  .داخلياً
  

  -:داخلياً غير ملموس مولد أصلالبنود التالية ليست أجزاء مكونة لتكلفة  ٦٧

ن تعزى هذه أ كان من الممكن إذاال إة العامة األخرى  اإلداري والمصروفات الثابتاإلنفاق و،البيع  )أ (

  ؛ ستعمالإل لاألصلالمصروفات مباشرة العداد 

 األداء األصل يحقق أنعدم الفعالية المحددة بوضوح وخسائر التشغيل األولية التي تم تحملها قبل   )ب (

  ؛ و المرسوم

 .األصل على تدريب الموظفين لتشغيل اإلنفاق  )ج (
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  ٦٥مثال يوضح الفقرة 
  

تم ) و ن(  أ١,٠٠٠ الذي تم تحمله اإلنفاق بلغ ٥x٢٠ وفي عام .يقوم مشروع بتطوير عملية إنتاج جديدة
 ٣١ و ٢٠×٥ ديسمبر ١ بين )و ن(١٠٠، وتم تحمل ٢٠×٥ ديسمبر ١منها قبل ) و ن( ٩٠٠تحمل 

يس  لبى عملية اإلنتاج مقاي٢٠×٥ ديسمبر ١ في أنه والمشروع قادر على إظهار ٢٠×٥ديسمبر 
بما في ذلك التدفقات النقدية ( لتقنية العملية ستردادإل كأصل غير ملموس، ويقدر المبلغ القابل لعترافاإل

  . )و ن (٥٠٠بمقدار ) ستخدامالمستقبلية إلكمال العملية قبل توفرها لإل
  

و ( ١٠٠ غير ملموس بتكلفة مقدارها أصل بعملية اإلنتاج على أنها عتراف تم اإل،٢٠×٥في نهاية عام 
، وقد تم )٢٠×٥  ديسمبر١ أي ،عتراف الذي تم تحمله منذ التاريخ الذي تم فيه تلبية معيار اإلاإلنفاق() ن
 مصروف ألنه لم يتم أنه على ٢٠×٥ ديسمبر ١ الذي تم تحمله قبل ) و ن(٩٠٠ البالغ اإلنفاق بعترافاإل

 من تكلفة عملية اإلنتاج جزءاً داًأب اإلنفاق ولن يشكل .٢٠×٥ ديسمبر ١ حتى عترافتلبية مقاييس اإل
  . بيان المركز الماليالمعترف بها في 

  

 قدر المبلغ القابل ،٢٠×٦ وفي نهاية عام ).و ن(٢,٠٠٠ الذي تم تحمله اإلنفاق بلغ ،٢٠×٦خالل عام 
توفرها بما في ذلك التدفقات النقدية المستقبلية إلنجاز العملية قبل ( للمعرفة الفنية في العملية ستردادإلل
  .)و ن( ١,٩٠٠بمقدار ) ستعمالإلل
  

 عتراف تم اإل)و ن(١٠٠ مقداره إنفاق ()و ن( ٢,١٠٠ بلغت تكلفة عملية اإلنتاج، ٢٠×٦في نهاية عام 
 .)٢٠×٦ به في عام عتراف تم اإل)و ن( ٢,٠٠٠ مقداره إنفاق باإلضافة الى ٢٠×٥به في نهاية عام 

 لتعديل المبلغ المرحل للعملية قبل خسارة ٢٠٠ مقدارها  في القيمةإنخفاضويعترف المشروع بخسارة 
 هذه نخفاض وسيتم عكس خسارة اإل.)١,٩٠٠ (ستردادإل الى مبلغها القابل ل)و ن ()٢,١٠٠ (نخفاضاإل

   . ٣٦  في معيار المحاسبة الدولينخفاض تم تلبية متطلبات خسارة اإلإذافي فترة الحقة 
  

   تقاس بوحدة النقدفي هذا المعيار المبالغ النقديةأ  
  

  

   بمصروفعترافإلا
  

  -:إذا إال مصروف عندما يتم تحمله، أنه على بند غير ملموس على اإلنفاق بعترافيجب اإل ٦٨

 الفقرات أنظر (عتراف غير الملموس الذي يلبي مقاييس اإلاألصل من تكلفة جزءاًكان يشكل   )أ (

  أو  ؛)٦٧-١٨

 أنه به على عتراف وال يمكن اإلإمتالكرة عن  هي عباأعمال إندماج البند في عملية إمتالكتم   )ب (

 للشهرة يعترف من المبلغ الذي ءاًجزفإنها تشكل  ، كانت الحالة كذلكوإذا . غير ملموسأصل

  ).٣ إلعداد التقارير الماليةالدولي معيار ال أنظر (متالكفي تاريخ اإل
  

 إمتالك للمشروع، ولكن ال يتم ية مستقبليةإقتصاد لتوفير منافع اإلنفاق يتم تحمل ،في بعض الحاالت ٦٩

 اإلنفاق بعتراف وفي هذه الحاالت يتم اإل. بهعترافه يمكن اإلإيجاد أو آخر أصل أو غير ملموس أصل

، ما عدا عندما تكون كجزء من مصاريف ضم  فعلي سبيل المثال. مصروفأنهعندما يتم تحمله على 

 الفقرة أنظر( مصروف عندما يتم تحمله أنهلى  على األبحاث عاإلنفاق بعتراف اإلدائماً يتم ،عمالاأل
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 اآلخر الذي يتم اإلنفاقوتشمل األمثلة على ما عدا عندما يشكل جزءاً من إندماج األعمال  .)٥٤

 -: به كمصروف عندما يتم تحمله ما يليعترافاإل
  

ة بند  ضمن تكلفاإلنفاق تم إدخال هذا إذا إال، )تكاليف البدء( على أنشطة بدء العمل اإلنفاق  )أ (
 وقد تتكون تكلفة البدء من .١٦ بموجب معيار المحاسبة الدولي ،الممتلكات والمصانع والمعدات

 السكرتاريا التي يتم تحملها لتأسيس أعمال وتكاليف ،تكاليف التأسيس مثل التكاليف القانونية
لبدء  المصروفات أو) تكاليف قبل الفتح( عمل جديد أو لفتح مرفق اإلنفاقوحدة قانونية، و

   .)مصاريف ما قبل التشغيل( عمليات جديدة أو إصدار منتجات أوعمليات جديدة 

   . على أنشطة التدريباإلنفاق  )ب (

   . على أنشطة اإلعالن والدعايةاإلنفاق  )ج (

 . كاملهاأو إعادة تنظيم جزء من المشروع أو على تغيير موقع اإلنفاق  )د (
  

 خدمات مقدما قبل أويتم الدفع لتسليم بضائع  بدفعة مقدمة كأصل عندما عتراف اإل٦٨ال تمنع الفقرة  ٧٠
  . تقديم الخدماتأوتسليم البضائع 

  

  المصروفات السابقة التي ال يعترف بها كأصل
  

 أصل به كجزء من تكلفة عتراف يجب عدم اإلاً به مقدمعترافتم اإل على بند غير ملموس الذي اإلنفاق ٧١
  .غير ملموس في تاريخ الحق

  

  عترافالقياس بعد اإل
  

  على أنه٧٥ نموذج إعادة التقييم في الفقرة أو ٧٤ المنشأة إما نموذج التكلفة في الفقرة ختارت ٧٢
 نموذج إعادة التقييم، يتم محاسبة إستخدام غير ملموس بأصل تم محاسبة وإذا. المحاسبية سياستها

 .  نفس النموذج، ما لم يوجد سوق نشط لتلك األصولإستخدامجميع األصول األخرى في فئته ب
  

 مماثلين في عمليات إستخدامتعتبر فئة األصول غير الملموسة مجموعة من األصول ذات طبيعة و ٧٣
ويتم إعادة تقييم البنود ضمن فئة األصول غير الملموسة بشكل متزامن لتجنب إعادة التقييم . المنشأة

 من التكاليف والقيم خليطاًاإلنتقائي لألصول وإعداد التقارير حول المبالغ في البيانات المالية التي تمثل 
  .في تواريخ مختلفة

  
  نموذج التكلفة 

  

 منها أي إطفاء متراكم مطروحاً غير الملموس بسعر تكلفته األصل األولي، يتم تسجيل عترافبعد اإل ٧٤
  .   قيمة متراكمةإنخفاضوأي خسائر 
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  نموذج إعادة التقييم
  

بمبلغ تم إعادة تقييمه، بحيث تكون قيمته  غير الملموس األصل األولي، يتم تسجيل عترافبعد اإل ٧٥
 قيمة إنخفاض منها أي إطفاء متراكم الحق وأي خسائر مطروحاًالعادلة في تاريخ إعادة التقييم 

ولغرض إعادة التقييم بموجب هذا المعيار، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى . متراكمة الحقة
 معين بحيث ال يختلف المبلغ المسجل لألصل في إنتظامبوتتم عمليات إعادة التقييم . السوق النشط

  .  بشكل كبير عن قيمته العادلةنهاية فترة إعداد التقارير
  

  -:ال يسمح نموذج إعادة التقييم بما يلي ٧٦

  أو ؛ على أنها أصولمسبقاً بها عترافإعادة تقييم األصول غير الملموسة التي لم يتم اإل  )أ (

 .  غير التكلفةأخرىالملموسة بمبالغ  األولي باألصول غير عترافاإل  )ب (
 
 تم إذاولكن .  األولي باألصل بسعر التكلفةعتراف يتم تطبيق نموذج إعادة التقييم بعد أن يتم اإل ٧٧

 لم يحقق معايير األصل ألن أصل غير الملموس على أنه األصل بجزء فقط من تكلفة عترافاإل
يمكن تطبيق نموذج إعادة التقييم على كامل ذلك ، )٦٥ الفقرة أنظر( إال من خالل العملية عترافاإل

ه عن طريق إستالم غير الملموس الذي تم األصلويمكن كذلك تطبيق نموذج إعادة التقييم على . األصل
 ). ٤٤ الفقرة أنظر( به بمبلغ إسمي عترافمنحة من الحكومة وتم اإل

  

 لألصل غير الملموس، بالرغم ٨ ومن غير المألوف وجود سوق نشط له السمات المذكورة في الفقرة  ٧٨
على سبيل المثال، يمكن، في بعض اإلختصاصات، وجود سوق نشط لرخص . من إمكانية حصول ذلك

ولكن ال يمكن وجود .  الحصص اإلنتاجيةأو رخص صيد السمك أوسيارات األجرة المسموح نقلها، 
 براءات أوى واألفالم  حقوق نشر الموسيقأو العناوين الرئيسية للصحف أوسوق نشط للماركات 

 من بيع وشراء األصول غير أيضاًوبالرغم .  فريد بذاتهأصل العالمات التجارية، ألن كل أواإلختراع 
 يتم التفاوض على العقود بين البائعين والمشتريين المختلفين، وال تتكرر المعامالت بشكل فإنهالملموسة، 

 على القيمة العادلة كافياً دليالً واحد قد ال يقدم أصل السعر المدفوع مقابل فإنولهذه األسباب، . كبير
 . وزيادة على ذلك، ال تتوفر األسعار عادة للجمهور. ألصل آخر

  

 يعتمد تكرار عمليات إعادة التقييم على التقلب في القيم العادلة لألصول غير الملموسة التي يتم إعادة  ٧٩
قييمه بشكل جوهري عن مبلغه المسجل، من الضروري  اختلفت القيمة العادلة ألصل معاد توإذا. تقييمها

ويمكن أن تشهد بعض األصول غير الملموسة تغيرات هامة ومتقلبة في . القيام بالمزيد من إعادة التقييم
وال تكون عمليات إعادة التقييم المتكررة ضرورية . القيمة العادلة، وتستلزم بالتالي إعادة تقييم سنوي

 . ات التغيرات غير الهامة في القيمة العادلة فقطلألصول غير الملموسة ذ
  

 -: اإلطفاء المتراكم في تاريخ إعادة التقييم إما أنفإن غير الملموس، األصل تم إعادة تقييم إذا ٨٠

 تناسبيا مع التغير في إجمالي المبلغ المسجل لألصـل بحيـث يـساوى المبلـغ               عرضهتم إعادة   ي  )أ (
 أو ؛الذي تم إعادة تقييمه مبلغهبعد إعادة التقييم المسجل لألصل 

 إلى المبلـغ    عرضه إجمالي المبلغ المسجل لألصل وصافي المبلغ الذي تم إعادة           مقابلتم إلغاؤه   ي  )ب (
 . الذي تم إعادته تقييمه لألصل
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 غير الملموس في فئة األصول غير الملموسة الذي تم األصل كان من غير الممكن إعادة تقييم إذا ٨١
 منه أي مطروحاً بسعر تكلفته األصل، يتم تسجيل األصلوق نشط لهذا إعادة تقييمها لعدم وجود س

  . القيمةإنخفاضمتراكم وخسائر  إطفاء
  

 لم يعد من الممكن تحديد القيمة العادلة لألصل غير الملموس الذي تم إعادة تقييمه من خالل إذا ٨٢
تقييمه في تاريخ آخر الرجوع إلى سوق نشط، يكون المبلغ المسجل لألصل هو مبلغه الذي تم إعادة 

إنخفاض  منه أي إطفاء متراكم الحق وأي خسائر مطروحاًإعادة تقييم بالرجوع إلى السوق النشط 
 .قيمة متراكمة الحقة

  
إن حقيقة أنه لم يعد يوجد سوق نشط لألصل غير الملموس الذي تم إعادة تقييمه قد تشير إلى إمكانية  ٨٣

 .٣٦ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاًه إختبار وضرورة األصل قيمة إنخفاض
  

 كان من الممكن تحديد القيمة العادلة لألصل بالرجوع إلى سوق نشط في تاريخ قياس الحق، يتم إذا ٨٤
 . تطبيق نموذج إعادة التقييم من ذلك التاريخ

  
مل اإلعتراف بها في الدخل الشا المبلغ المسجل لألصل غير الملموس نتيجة إعادة التقييم، يتم إزداد إذا ٨٥

 بالزيادة في حساب عترافولكن يتم اإل. حقوق الملكية تحت بند فائض إعادة التقييماآلخر وتجمع في 
 المعترف به سابقا في األصل إعادة التقييم لنفس إنخفاض الخسارة إلى الحد الذي تعكس فيه أوالربح 

 .  الخسارةأوحساب الربح 
  

 في نخفاض باإلعترافجة إعادة التقييم، يتم اإل المبلغ المسجل لألصل غير الملموس نتيإنخفض إذا ٨٦
 تحت بند فائض يتم اإلعتراف باإلنخفاض في الدخل الشامل اآلخرإال أنه .  الخسارةأوحساب الربح 

. األصل إعادة التقييم إلى الحد الذي يبلغ فيه أي رصيد دائن في فائض إعادة التقييم فيما يتعلق بذلك
يان الدخل الشامل اآلخر المبلغ المتراكم في حقوق الملكية تحت بند إعادة تقلل البنود المعترف بها في ب

  . تقييم الفائض

 
  

يمكن نقل فائض إعادة التقييم التراكمي المشمول في حقوق الملكية مباشرة إلى األرباح المحتجزة عند  ٨٧
لكن يمكن و.  التصرف بهأو من الخدمة األصلويمكن تحقيق كامل الفائض عند سحب . تحقيق الفائض

 من قبل المنشأة، وفي هذه الحالة، يكون مبلغ الفائض األصل إستخدامتحقيق بعض الفائض حيث يتم 
المتحقق هو الفرق بين اإلطفاء المبني على أساس المبلغ المسجل الذي تم إعادة تقييمه لألصل واإلطفاء 

 وال يتم النقل من فائض إعادة . به على أساس التكلفة التاريخية لألصلعترافالذي كان من الممكن اإل
  . الربح أو الخسارةالتقييم إلى األرباح المحتجزة من خالل 

  

   النافعالعمر 
  

 فإنها، محدداً كان وإذا.  غير محددأو لألصل غير الملموس محدد النافع  كان العمر إذاتُقيم المنشأة ما  ٨٨
وتعتبر المنشأة .  تؤلف ذلك العمر اإلنتاجي الوحدات المشابهة التيأو عدد وحدات اإلنتاج أوتُقيم طول 

 غير الملموس على أنه ذو عمر إنتاجي غير محدد، على أساس تحليل لجميع العوامل ذات األصل
 صافي تدفقات األصلالصلة، عندما ال يكون هناك حد منظور على الفترة التي يتوقع خاللها أن يولد 

  .نقدية واردة للمنشأة
  
 غير الملموس ذو العمر األصليتم إطفاء . ير الملموس على عمره اإلنتاجي غاألصلتعتمد محاسبة  ٨٩

 غير الملموس ذو العمر األصل، في حين ال يتم إطفاء )١٠٦-٩٧ الفقرات أنظر(اإلنتاجي المحدد 
وتبين األمثلة التوضيحية المرافقة لهذا المعيار تحديد ). ١١٠-١٠٧ الفقرات أنظر(اإلنتاجي غير المحدد 
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 الالحقة لتلك األصول على أساس عمليات ةإلنتاجي لألصول غير الملموسة المختلفة، والمحاسبالعمر ا
  . تحديد العمر اإلنتاجي

  - : في تحديد العمر اإلنتاجي ألصل غير ملموس، ومنهاعتبارتُؤخذ العديد من العوامل بعين اإل ٩٠

 بكفاءة من قبـل   األصلارة   كان من الممكن إد    إذا المتوقع لألصل من قبل المنشأة وما        ستخداماإل  )أ (
  ؛فريق إدارة آخر

 النموذجية لألصل والمعلومات العامة حول تقـديرات األعمـار اإلنتاجيـة            المنتجدورات عمر     )ب (
 ؛ مشابهة بطريقةهاإستخدامالتي يتم لألصول المشابهة 

  األنواع األخرى من التقادم؛أوي  التجارأو التقني أوالتقادم الفني   )ج (

 الخـدمات   أوجـات    والتغيرات في طلب السوق للمنت     األصلي يعمل فيها     الصناعة الت  إستقرار  )د (
 ؛األصلالناتجة عن 

  المنافسين المحتملين؛أولمنافسين التصرفات المتوقعة من قبل ا )  هـ       (

ية المـستقبلية المتوقعـة مـن       قتصادمستوى نفقات الصيانة المطلوب للحصول على المنافع اإل         )و (
 ؛يتها الوصول إلى مثل هذا المستوى، وقدرة المنشأة وناألصل

، مثل تواريخ   األصل إستخدام على   المماثلة القيود   أو والقيود القانونية    األصلفترة السيطرة على      )ز (
  عقود اإليجار ذات العالقة؛ وإنتهاء

 .  على العمر اإلنتاجي لألصول األخرى في المنشأةيعتمد كان العمر اإلنتاجي لألصل إذاما   )ح (
 
فالعمر اإلنتاجي لألصل غير الملموس يعكس فقط مستوى ". ال نهائي"ال يعني "  محددغير"إن مصطلح  ٩١

 بمعايير أدائه التي يتم تقييمها في وقت تقدير األصلنفقات الصيانة المستقبلية المطلوب للمحافظة على 
يعتمد وال ينبغي أن . العمر اإلنتاجي لألصل، وقدرة المنشأة ونيتها الوصول إلى مثل هذا المستوى

 العمر اإلنتاجي لألصل غير الملموس هو غير محدد على النفقات المستقبلية بأناإلستنتاج الذي مفاده 
 .   بنفس معايير األداء ذلكاألصلالمخطط لها التي تزيد عن تلك المطلوبة للمحافظة على 

  

 األصول غير  لتاريخ التغيرات السريعة في التقنية، تخضع برمجيات الحاسوب والعديد منونظراً ٩٢
 .  من المرجح أن تكون أعمارها اإلنتاجية قصيرةفإنهوبالتالي . الملموسة األخرى للتقادم التقني

  

وتبرر الشكوك .  حتى غير محددأو جداً طويالً يمكن أن يكون العمر اإلنتاجي لألصل غير الملموس  ٩٣
 عمر قصير إختيار تبرر تقدير العمر اإلنتاجي لألصل غير الملموس على أساس عقالني، ولكنها ال

 . بشكل غير واقعي
  

 الحقوق أوال ينبغي أن يتجاوز العمر اإلنتاجي لألصل غير الملموس الذي ينشأ من الحقوق التعاقدية  ٩٤
 على الفترة التي تتوقع إعتماداًالقانونية األخرى فترة هذه الحقوق، ولكن يمكن أن يكون أقصر 

 الحقوق القانونية األخرى لمدة أو تم نقل الحقوق التعاقدية اوإذ. األصلالمنشأة خاللها أن تستخدم 
 كان إذاتجديد فقط ) فترات(محددة يمكن تجديدها، يتضمن العمر اإلنتاجي لألصل غير الملموس فترة 

يعتبر العمر اإلنتاجي للحق الذي تم إعادة  .هناك دليل يدعم التجديد من قبل المنشأة بدون تكلفة كبيرة
رف به كأصل غير ملموس في إندماج األعمال الفترة التعاقدية المتبقية من العقد التي تم شراؤه والمعت

  . منح الحق فيها وال يشمل فترات التجديد
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وتحدد . ية تؤثر على العمر اإلنتاجي لألصل غير الملموسإقتصاد يمكن أن يكون هناك عوامل قانونية و ٩٥
ويمكن أن تقيد العوامل . ية المستقبليةقتصادا المنشأة المنافع اإلية الفترة التي ستستلم فيهقتصادالعوامل اإل
ويكون العمر . الفترة التي تسيطر خاللها المنشأة على وسيلة الوصول إلى هذه المنافع من القانونية

 .  بين الفترات التي تحددها هذه العوامل مناإلنتاجي هو الفترة األقصر
  

  

، إلى أن المنشأة يمكن أن تكون قادرة على تجديد أخرىن أشياء يشير وجود العوامل التالية، من بي ٩٦

  -:انونية األخرى بدون تكلفة كبيرة الحقوق القأوالحقوق التعاقدية 

 الحقوق القانونية   أو سيتم تجديد الحقوق التعاقدية      بأنهالخبرة،  يستند إلى    دليل، ربما    يكون هناك   )أ (

 هذا يشمل وجود دليـل علـى أن         فإن ثالث،   موافقة طرف ب مشروطاً كان التجديد    إذا. األخرى

 ؛الطرف الثالث سيمنح موافقته

 التجديد؛ و سيتم تحقيق أي شروط ضرورية للحصول على بأنه دليل يكون هناك  )ب (

ية المـستقبلية   قتـصاد  ما قورنت بالمنـافع اإل     إذا كبيرة تكلفة التجديد على المنشأة ليست       تكون  )ج (

 . لمنشأة من التجديدل تدفقهاالمتوقع 
 

لمنشأة مـن   ل تدفقهاية المستقبلية المتوقع    قتصاد ما قورنت بالمنافع اإل    إذامرتفعة   كانت تكلفة التجديد     وإذا

  .  غير ملموس جديد في تاريخ التجديدأصل، تكلفة شراء جوهرهاًتمثل، في " التجديد" تكلفة فإنالتجديد، 

  

  محددة  أعمار إنتاجيةمعاألصول غير الملموسة 
  

  طفاء اإلوطريقةفترة 
  

 لألصل غير الملموس ذو العمر اإلنتاجي المحدد على أساس ستهالكيتم تخصيص المبلغ القابل لإل ٩٧

، أي عندما يكون في المكان ستخدام لإلاألصلويبدأ اإلطفاء عند توفر . منتظم خالل عمره اإلنتاجي

يتوقف اإلطفاء في و.  على العمل بالطريقة التي تريدها اإلدارةقادراًوالوضع الالزمين له ليكون 

 يتم شمله في مجموعة تصرف أو( على أنه محتفظ به برسم البيع األصلالتاريخ الذي يتم فيه تصنيف 

 التاريخ أو ٥ للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية وفقاً) مصنفة على أنها محتفظ بها برسم البيع

وتعكس طريقة اإلطفاء المستخدمة النمط الذي . أوالً أيهما يأتي - باألصل عترافالذي يتم فيه إلغاء اإل

 لم يكن من الممكن تحديد وإذا. ية المستقبلية لألصلقتصاديتوقع فيه أن تستهلك المنشأة المنافع اإل

 بتكلفة اإلطفاء لكل فترة في عترافويتم اإل.  طريقة القسط الثابتإستخدامذلك النمط بشكل موثوق، يتم 

 يقتضي شملها في المبلغ أو معيار آخر يسمح أو كان هذا المعيار ذاإ الخسارة إال أوحساب الربح 

  . المسجل ألصل آخر
  
 ألصل على أساس ستهالك مجموعة أساليب إطفاء مختلفة لتخصيص المبلغ القابل لإلإستخداميمكن  ٩٨

  وطريقة الرصيد المتناقص، وهذه األساليب تشمل طريقة القسط الثابت.منتظم على مدة عمره اإلنتاجي

 المنافع ستهالك على النمط المتوقع إلبناءاً األسلوب المستخدم إختيار ويتم .وطريقة وحدة اإلنتاج

 ستهالك كان هناك تغير في النمط المتوقع إلإذاال إ ، من فترة ألخرىإستمرارية وتطبيقه بقتصاداإل

نعة لدعم أسلوب إطفاء  وقلما ستوجد أدلة مق.األصلها مـن ذلك إشتقاقية التي سيتم قتصادالمنافع اإل

  . من المبلغ الناجم بموجب طريقة القسط الثابتأقل غير الملموسة ينجم عنه مبلغ إطفاء متراكم صوللأل
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 في بعض األحيان يستوعب المشروع المنافع ،نهألى  ع. مصروفأنه عادة باإلطفاء على عترافيتم اإل ٩٩

 ، من احداث مصروف، وفي هذه الحاالتالًبد .أخرى أصول عند إنتاج أصلية المتضمنة في قتصاداإل

 يتم ، فعلى سبيل المثال. اآلخر ويتم إدخاله في المبلغ المرحلاألصل من تكلفة جزءاًيشكل مبلغ اإلطفاء 

 أنظر( غير الملموسة المستخدمة في عملية إنتاج ضمن المبلغ المرحل للمخزونات صولإدخال إطفاء األ

  )."ونالمخز  "٢معيار المحاسبة الدولي 
  

 القيمة المتبقية
  -:إذا إال  صفراً مع العمر اإلنتاجي  تفترض القيمة المتبقية ألصل غير ملموسأنيجب  ١٠٠

   أو؛  في نهاية عمره اإلنتاجياألصل لشراء ثالث من طرف إلتزامكان هناك   )أ (

  -: وكان هناك سوق نشط لألصل  )ب (

  ؛ و يمكن تحديد القيمة المتبقية بالرجوع الى ذلك السوق )١(

  . في نهاية العمر اإلنتاجي لألصلموجوداً هذا السوق سيكون أنحتمل من الم )٢(
  

 والقيمة المتبقية . بعد خصم قيمته المتبقية مع عمر إنتاجي محدد ألصلستهالكيتم تحديد القيمة القابلة لإل ١٠١
 غير الملموس قبل نهاية عمره األصل يستبعد أن المشروع تتوقع أن ضمناً الصفر تعني بإستثناء

  .يادقتصاإل
  

 األسعار السائدة في تاريخ إستخدام بستبعاد من اإلسترداد بناءاً على المبالغ القابلة لإلتقدر القيمة المتبقية ١٠٢
 مشابه وصل الى نهاية عمره النافع وعمل في ظل ظروف مشابهة للظروف أصل لبيع األصل إمتالك

 القيمة التغير في  .ية كل سنة ماليةوالقيمة المتبقية تتم مراجعتها في نها.  فيهااألصلالتي سيستخدم 
 ٨ يحسب على أساس التغيرات في التقديرات المحاسبية بما يتفق مع معيار المحاسبة الدولي المتبقية 

  ."السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسية واألخطاء"
  
.  يفوق المبلغ المسجل لألصلأو يمكن أن تزداد القيمة المتبقية لألصل غير الملموس إلى مبلغ يساوي  ١٠٣

 أقل إلى مبلغ الحقاً صفر ما لم وحتى تنخفض قيمته المتبقية األصل حصل ذلك، تكون تكلفة إطفاء وإذا
  .من المبلغ المسجل لألصل

  

  اإلطفاءوأسلوب مراجعة فترة 
  

 .ترة ماليةعلى األقل في نهاية كل فمع عمر إنتاجي محدد يجب مراجعة فترة اإلطفاء وأسلوب اإلطفاء  ١٠٤
 يجب تغيير فترة فإنه ، كان العمر النافع المتبقي لألصل يختلف الى حد كبير عن التقديرات السابقةوإذا

 يجب فإنه األصلية من قتصاد كان هناك تغير هام في النمط المتوقع للمنافع اإلوإذااإلطفاء تبعا لذلك، 
 تغيرات أنها على محاسبياًلة هذه التغيرات  ويجب معام.تغيير أسلوب اإلطفاء إلظهار النمط الذي تغير

 .في التقديرات المحاسبية بموجب معيار المحاسبة الدولي الثامن
  

 فعلى سبيل .مناسباً تقدير عمره النافع ليس أن واضحاً قد يصبح ، غير الملموساألصلأثناء عمر  ١٠٥
  .ء بحاجة لتغييرها فترة اإلطفاأن القيمة قد يدل على إنخفاض بخسارة عتراف اإلفإن ،المثال
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 . غير ملموسأصلية المستقبلية التي يتوقع تدفقها من قتصاد قد يتغير نمط المنافع اإل،على مدى الوقت ١٠٦
 من أسلوب بدالً أسلوب الرصيد المتناقص لإلطفاء مناسب أن قد يصبح من الواضح ،فعلى سبيل المثال

 إتخاذ إنتظار الحقوق التي تمثلها رخصة بدامإستخ تم تأجيل إذا ومثال آخر على ذلك هو .القسط الثابت
ية التي تتدفق قتصاد المنافع اإلإستالم وفي هذه الحالة قد ال يتم .إجراء بشأن األجزاء األخرى لخطة عمل

  . حتى فترات الحقةاألصلمن 
  

  األصول غير الملموسة مع أعمار إنتاجية غير محددة
  

 . المحدد ال يجب إطفائهااألصول غير الملموسة مع العمر اإلنتاجي غير ١٠٧
 
 القيمة لألصول غير إنخفاض إختبار تحتاج المنشأة الى إجراء ،٣٦بما يتفق مع معيار المحاسبة الدولية  ١٠٨

 -: مع المبلغ المرحلستردادالملموسة مع األعمار اإلنتاجية غير المحددة وذلك بمقارنة المبلغ القابل لإل
 سنوياً، و   )أ (
 .ؤشر على أن األصول عير الملموسة سوف تطفأفي الحاالت التي يكون فيها م  )ب (

  

  النافعمراجعة تقييم العمر 
   

 كانت إذا لألصل غير الملموس الذي ال يتم إطفاؤه في كل فترة لتحديد ما النافع يتم مراجعة العمر  ١٠٩
وإن لم تكن كذلك، . األصلتستمر الظروف واألحداث في دعم تقييم العمر اإلنتاجي غير المحدد لذلك 

محاسبة التغير في تقييم العمر اإلنتاجي من غير محدد إلى محدد على أنه تغير في التقدير يتم 
  .٨ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاًالمحاسبي 

 

، يعتبر إعادة تقييم العمر اإلنتاجي لألصل غير الملموس على أنه محدد ٣٦ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً ١١٠
 إختبارونتيجة لذلك، تقوم المنشأة ب. األصل قيمة إنخفاضإمكانية  على مؤشراً من كونه غير محدد بدالً

 لمعيار المحاسبة وفقاً، المحدد سترداد القيمة من خالل مقارنة مبلغه القابل لإلإنخفاض فيما يخص األصل
 سترداد بأي زيادة في المبلغ المسجل عن المبلغ القابل لإلعتراف، مع مبلغه المسجل، واإل٣٦الدولي 
  .  قيمةإنخفاضها خسارة على أن

  

   القيمةإنخفاض خسائر – المبلغ المسجل إستردادإمكانية 
  

 .٣٦لمشروع معيار المحاسبة الدولي  تطبق ا، ت قيمتهإنخفض غير ملموس قد أصل كان إذالتحديد ما  ١١١

ه وكيفية تحديدها مبلغ صولمراجعة المشروع للمبلغ المرحل ألتتم  متى وكيفويشرح ذلك المعيار 

  . القيمةإنخفاض تعكس خسارة أو ومتى تعترف ،ستردادإل القابل لصلاأل
  

  ستبعادإلحالة من الخدمة واإلا
  

 -: باألصل غير الملموسعترافيجب عدم اإل ١١٢

  أو؛ ستبعادإلا عند  )أ (

  .هإستبعاد أوه إستعمالية مستقبلية من إقتصاد منافع عندما يتوقع الحصول على   )ب (
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 باألصول غير الملموسة يجب تحديدها على أنها عترافم اإل عن عد الخسائر الناجمةأوالمكاسب  ١١٣
 أو به في الربح عترافاإل ،والمبلغ المرحل لألصل  كانت،إذا، ستبعادإلعائدات االفرق بين صافي 

 ما لم يتطلب خالفاً ١٧ما عدا ما جاء في المعيار ( الخسارة عندما تكون األصول  غير معترف بها 
  .وال يجوز تصنيف العائد على أنه إيراد). جارلذلك البيع وإعادة اإلستئ

  

 أو إبرام عقد إيجار، أو من خالل البيع، مثالً(يمكن أن يتم التصرف باألصل غير الملموس بعدة طرق  ١١٤

، تطبق المنشأة المعايير الواردة في معيار المحاسبة األصلوفي تحديد تاريخ التصرف بمثل هذا ). التبرع

 على ١٧وينطبق معيار المحاسبة الدولي .  باإليرادات من بيع البضائعترافع لإل"اإليراد" ١٨الدولي 

 . عملية التصرف من خالل البيع وإعادة اإلستئجار
  

 غير األصل جزء من إستبدال بتكلفة عتراف، باإل٢١ في الفقرة عتراف لمبدأ اإلوفقاً قامت المنشأة، إذا ١١٥

 لم وإذا.  بالمبلغ المسجل للجزء المستبدلعترافئذ اإل تلغي عندفإنهاالملموس في المبلغ المسجل لألصل، 

 ستبدال تكلفة اإلإستخداميكن من الممكن بالنسبة للمنشأة تحديد المبلغ المسجل للجزء المستبدل، يمكنها 

 .داخلياً توليده أوكمؤشر لما كانت عليه تكلفة الجزء المستبدل في الوقت الذي تم فيه شراؤه 
  

إلى ) بيعه( الذي تم إعادة شراؤه في إندماج  األعمال، إذا تم بعد ذلك إعادة إصدار الحق في حالة الحق  . أ١١٥
طرف ثالث، فإن القيمة المسجلة ذات العالقة، إن وجدت، ستستخدم في تحديد الربح أو الخسارة عند 

    .إعادة اإلصدار
  

.  الملموس بقيمته العادلة بشكل أولي بالمقابل مستحق القبض عند التصرف باألصل غيرعترافيتم اإل ١١٦

مستلم بسعر النقد الذي تم  بشكل أولي بالمقابل العتراف تم تأجيل الدفع لألصل غير الملموس، يتم اإلوإذا

 على أنه إيراد فائدة مقابل وسعر النقد الذي تم إعادته بالفرق بين المبلغ اإلسمي للعترافويتم اإل. إعادته

 . بشكل يعكس العائد الفعلي على المبلغ مستحق القبض ١٨ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً
  

 غير الملموس األصل غير الملموس ذو العمر اإلنتاجي المحدد عندما ال يعد األصلال يتوقف إطفاء  ١١٧
 يتم أو( يتم تصنيفه على أنه محتفظ به برسم البيع أو بشكل كامل األصل إستهالك تم إذامستخدما، إال 

 للمعيار الدولي إلعداد التقارير وفقاً)  فة على أنها محتفظ بها برسم البيعشمله في مجموعة تصرف مصن
  . ٥المالية 

  

  فصاحاإل
  
  

  عـام
  

 غير صول غير الملموسة، وتميز بين األصول تفصح البيانات المالية عما يلي لكل فئة من األأنيجب  ١١٨
  -: غير الملموسة األخرىصول واألداخلياًالملموسة المولدة 

 معدالت أواألعمار النافعة  كان محدد، إذا، محدداً غير أو محدداً العمر النافع سواءاً كان  )أ (
  ؛ اإلطفاء المستخدمة

   لألصول غير الملموسة مع أعمار نافعة محددة؛أساليب اإلطفاء المستخدمة  )ب (

في )  القيمة المتراكمةإنخفاضمجمع مع خسائر (إجمالي المبلغ المرحل واإلطفاء المتراكم   )ج (
 ؛ ة الفترةبداية ونهاي

  ؛ غير الملموساألصل الذي يدخل ضمن إطفاء  اآلخر الشاملبيان الدخل) بنود(بند   )د (
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  -:مطابقة المبلغ المرحل في بداية ونهاية الفترة مبينة ما يلي )هـ(
  

 إندماج ومن خالل ، مبينة بشكل منفصل تلك الناجمة من التطور الداخلي،اإلضافات )١(
 ؛ عمالاأل

 معدة بأنها موجودة ضمن مجموعة البيع المصنفة أوعدة للبيع  مبأنها المصنفةاألصول  )٢(
  .ات األخرىستبعاد وإإل٥للبيع بما يتفق مع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 ٨٥، ٧٥ات خالل الفترة الناجمة من إعادة التقييم بموجب الفقرات نخفاض اإلأوالزيادات  )٣(

 بيان الدخل الشامل اآلخرفي  المعكوسة أو  القيمة المعترف بهاإنخفاض ومن خسائر ٨٦و
  ؛) وجدتإن  (٣٦بموجب معيار المحاسبة الدولي 

 القيمة المعترف بها في بيان الدخل خالل الفترة بموجب معيار المحاسبة إنخفاضخسائر  )٤(
  ؛) وجدتإن (٣٦الدولي 

بة  القيمة المعكوسة في بيان الدخل خالل الفترة بموجب معيار المحاسإنخفاضخسائر  )٥(
  ؛ ) وجدتإن (٣٦الدولي 

  ؛ اإلطفاء المعترف به خالل الفترة بها خالل الفترة؛ عترافأية خسائر تم اإل )٦(

 من خالل عملة  الناجمة من ترجمة البيانات المالية لمنشأة أجنبياإلنفاقصافي فروقات  )٧(
 ؛ و العرض للمنشأة

 .التغيرات األخرى في المبلغ المرحل خالل الفترة )٨(
  

 متشابهين في عمليات إستعمال ذات طبيعة وأصولر ملموسة هي عبارة عن مجموعة  غيأصول فئة إن ١١٩
  -: تشمل األمثلة على الفئات المنفصلة ما يليأن ومن الممكن .المشروع

  ؛ أسماء الماركات التجارية  )أ (

  ؛ البيانات اإلدارية وعناوين النشر  )ب (

  ؛ برامج الحاسب اآللي  )ج (

  ؛ اتمتيازإلالتراخيص وا  )د (

  ؛  والبراءات وحقوق الملكية الصناعية األخرى وحقوق الخدمة والتشغيل،حقوق التأليف)  هـ(             

  ؛ و الوصفات والصيغ والرسوم والنماذج األولية  )و (

  . غير الملموسة تحت التطويرصولاأل  )ز (
 

 كان سينجم عن ذلك معلومات إذا) أكبر (أصغرالى فئات ) مجمعة(الفئات المذكورة أعاله غير مجمعة 
   .  لمستخدمي البيانات الماليةأكثرمناسبة 

  
ت قيمتها بموجب معيار إنخفض غير الملموسة التي صوليفصح المشروع عن المعلومات حول األ ١٢٠

  ).٥(الى ) ٣( )ه(١١٨باإلضافة الى المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة  ٣٦المحاسبة الدولي 
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تغير في التقدير المحاسبي الذي له تأثير  طبيعة وأثر ال عن فصاحاإل ٨معيار المحاسبة الدولي يحتاج  ١٢١
 قد فصاح وهذا اإل. يكون له تأثير مادي في الفترات الالحقةأن الذي يتوقع أومادي في الفترة الحالية 
  -:ينجم عن تغيرات فيما يلي

  ؛ تقييم العمر اإلنتاجي لألصول غير الملموسة  )أ (

   أو؛ أسلوب اإلطفاء  )ب (

  .القيم المتبقية  )ج (
  

 -: عما يليوع المشرفصح ي أنيجب  ١٢٢

 فصاحبالنسبة لألصل غير الملموس الذي يتم تقييمه على أنه ذو عمر إنتاجي غير محدد، اإل  )أ (
وفي .  واألسباب التي تدعم تقييم العمر اإلنتاجي غير المحدداألصلعن المبلغ المسجل لذلك 

 األصليد أن  في تحدهاماً دوراًالتي لعبت ) العوامل(تقديم هذه األسباب، تصف المنشأة العامل 
، وعند إعطاء هذه األسباب يجب على المشروع بيان العامل ذو عمر إنتاجي غير محدد

   . في تحديد العمر النافع لألصلهاماً دوراًالتي لعبت ) العوامل(

 فردي غير ملموس مادي للبيانات المالية للمشروع ككل ومبلغه أصلبيان بأي وصف، و  )ب (
   .المرحل وفترة اإلطفاء المتبقية

 مبدئياً ها عن طريق منحة حكومية ومعترف بهاإمتالك غير الملموسة التي تم صولبالنسبة لأل  )ج (
  .)٤٤ الفقرة أنظر(بمقدار قيمتها العادلة 

  ؛ صول لهذه األمبدئياًالقيمة العادلة المعترف بها  )١(

  ؛ و مبلغها المرحل )٢(

  .لتقييم نموذج إعادة اأولو تم قياسها بعد اإلعتراف بإستخدام نموذج التكلفة  )٣(

 غير الملموسة المقيدة ملكيتها ومبالغها المرحلة وكذلك المبالغ المسجلة صولوجود األ  )د (
   .اتلتزام غير الملموسة المرهونة كضمان لإلصوللأل

  . غير الملموسةصول األمتالكات إللتزاممبلغ اإل  )هـ(
  

 ،لعمر النافع ألصل غير ملموسديد ا في تحهاماً دوراًالتي لعبت ) العوامل(عندما يبين المشروع العامل  ١٢٣

  .٩٠ قائمة العوامل في الفقرة عتبارإل المشروع يأخذ في افإن
  

   نموذج إعادة التقييمإلستخدامها في عتراف اإلبعدالمقاسة  غير الملموسة صولاأل
  

  -: عما يليفصاح يتم اإلفإنه غير الملموسة بمقدار مبالغ أعيد تقييمها صول رحلت األإذا ١٢٤

 -: غير الملموسةولصحسب فئة األ  )أ (

 ؛ تاريخ نفاذ إعادة التقييم )١(

 ؛ و  غير الملموسة المعاد تقييمهصولمرحل لألالالمبلغ  )٢(
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تقييمها   به لو تم قياس الفئة التي تم إعادةعترافالمبلغ المسجل الذي كان من الممكن اإل )٣(
  . ٧٤  نموذج التكلفة في الفقرةإستخدام بعترافمن األصول غير الملموسة بعد اإل

 مبيناً ، غير الملموسة في بداية ونهاية الفترةصولمبلغ فائض إعادة التقييم المتعلق باأل  )ب (
 ؛ وقيود على توزيع الرصيد للمساهمينالتغيرات خالل الفترة وأية 

  .ات هامة تطبق في تقدير القيمة العادلة لألصولإفتراضطريقة و أي   )ج (
  

 ،أنهعلى  .فصاح ألغراض اإلأكبرمها الى فئات  المعاد تقييصولقد يكون من الضروري تجميع فئات األ ١٢٥

تم قياسها بموجب   غير ملموسة تشمل مبالغأصول كان سينجم عن ذلك دمج فئة إذاال يتم تجميع الفئات 

  .نموذج التلكفة ونموذج إعادة التقييم
  

   على البحث والتطويراإلنفاق

خالل  طوير المعترف به كمصروف على البحث والتاإلنفاق عن إجمالي مبلغ المنشأة تفصح أنيجب  ١٢٦
  .الفترة

  

 أنظر( أو التطوير أو الذي يعزى مباشرة ألنشطة البحث اإلنفاق على البحث والتطوير كافة اإلنفاقيشمل  ١٢٧
متطلب   الذي سيتم إدخاله لغرضاإلنفاق اإلرشاد الخاص بهذا النوع من أجل من ٦٧ و٦٦الفقرتين 

  ).١٢٦ في الفقرة فصاحاإل
  

  أخرىمعلومات 

 -: المعلومات التالية عنفصاحاإل المنشأة على، ولكن ليس كمطلب،شجع ت ١٢٨

  ؛ و  وال زال مستعمالًكامالً غير ملموس تم إطفاؤه أصلبيان بأي   )أ (

بها   غير الملموسة الهامة التي يسيطر عليها المشروع ولكن غير معترفصولبيان موجز باأل  )ب (
 أنقبل   توليدهاأوها إمتالك ألنه تم أوار  في هذا المعيعتراف ألنها لم تحقق مقياس اإلأصولك
  . المفعولة نافذ١٩٩٨ "األصول غير الملموسة"  ٣٨ نسخة المعيار صبحت

  

  األحكام اإلنتقالية وتاريخ النفاذ 
  

 ]تم إلغائها[ ١٢٩
  

  -:خالفا لذلك، تقوم المنشأة بتطبيق هذا المعيار على ما يلي ١٣٠

 أوية لها في    تفاق التي يكون تاريخ اإل    عمال األ جإندمامحاسبة األصول غير الملموسة المشتراة في         )أ (

 ؛ و ٢٠٠٤ مارس ٣١بعد 

 أومحاسبة جميع األصول غير الملموسة األخرى بأثر مستقبلي من بداية أول فترة سنوية تبدأ في                  )ب (

وبالتالي، ال ينبغي على المنشأة تعديل المبلغ المـسجل لألصـول غيـر             . ٢٠٠٤ مارس ٣١بعد  

ولكن تقوم المنشأة، في ذلك التاريخ، بتطبيق هذا المعيار         . ي ذلك التاريخ  الملموسة المعترف بها ف   

 قامت المنشأة، نتيجة إعادة التقييم      إذا. إلعادة تقييم األعمار اإلنتاجية لهذه األصول غير الملموسة       

 تغير فـي التقـدير      أنه، بتغيير تقييمها للعمر اإلنتاجي لألصل، يتم محاسبة ذلك التغير على            ذلك

 .٨ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاًاسبي المح
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 بعـد  أو ٢٠٠٦ يناير ١ للفترات السنوية التي تبدأ في ٢على المنشأة تطبيق التعديالت الواردة في الفقرة  أ١٣٠

لفترة مبكرة، يتم تطبيـق      ٦الدولي إلعداد التقارير المالية      قامت المنشأة بتطبيق معيار      وإذا. ذلك التاريخ 

  . لك الفترة المبكرةهذه التعديالت لت
  

المـصطلحات  ) ٢٠٠٧كما تم تعديله في عام      " (عرض البيانات المالية   "١عدل معيار المحاسبة الدولي     . ب١٣٠

 ١١٨ ٨٦ ٨٥وإضافة لذلك، عدل المعيار الفقرات      . المستخدمة في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية      

 أو  ٢٠٠٩ يناير   ١الت على الفترات السنوية التي تبدأ في        ويجب على المنشأة تطبيق هذه التعدي     ). ٣)(هـ (

لفتـرة  ) ٢٠٠٧كما تم تعديله فـي عـام         (١وإذا قامت المنشأة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي        . بعد ذلك 

  . سابقة، فينبغي تطبيق التعديالت على تلك الفترة السابقة
  

 ٣٥-٣٣ و ١٢الفقـرات   ) ٢٠٠٨ تم تعديله في عام      كما (٣عدل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       . ج١٣٠

ويجب على المنشأة تطبيـق     . أ١١٥ وأضاف الفقرة    ١٢٩ و ٣٨وحذف الفقرات   . ١٣٠ و ٩٤ و ٦٩ و ٦٨و

لذلك ال يـتم    .  أو بعد ذلك   ٢٠٠٩ يونيو   ١تلك التعديالت بأثر رجعي على الفترات السنوية التي تبدأ في           

وإذا قامـت المنـشأة     . ملموسة والشهرة قبل إندماج  األعمال     تعديل المبالغ المعترف بها لألصول غير ال      

لفترة سـابقة، فينبغـي     ) ٢٠٠٨كما تم تعديله في عام       (٣بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       

  .تطبيق التعديالت على تلك الفترة السابقة
  

  عمليات تبادل األصول المتشابهة 
  

 تم قياس إذالتطبيق هذا المعيار بأثر مستقبلي يعني أنه ) ب(١٣٠ و١٢٩إن المتطلب الوارد في الفقرتين  ١٣١

تبادل لألصول قبل تاريخ نفاذ هذا المعيار على أساس المبلغ المسجل لألصل المتنازل عنه، ال تعيد 

  .  بالشراءندماجالمنشأة عرض المبلغ المسجل لألصل المشترى لكي تعكس قيمته العادلة في تاريخ اإل
  

  بكر التطبيق الم
  

 على تطبيق المتطلبات الواردة في هذا المعيار قبل ١٣٠يتم تشجيع الشركات التي تنطبق عليها الفقرة  ١٣٢

تواريخ النفاذ   قامت المنشأة بتطبيق هذا المعيار قبلإذاولكن . ١٣٠تواريخ النفاذ المحددة في الفقرة 

 ٣٦ و معيار المحاسبة الدولي ٣لمالية  تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير اأيضاًتلك، ينبغي عليها 

  . في نفس الوقت) ٢٠٠٤كما هو منقح عام (
  

  )١٩٩٨الصادر في عام  (٣٨سحب معيار المحاسبة الدولي 
  

  ). ١٩٩٨الصادر عام  ("األصول غير الملموسة"  ٣٨يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي  ١٣٣
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 ٣٨مصادقة المجلس على معيار المحاسبة الدولي 
  

في  عضواً بواسطة أربعة عشر     " غير الملموسة  صولاأل"  ٣٨ ر المحاسبة الدولي  ا على معي  صادقة الم تلقد تم 

ويأتي رأية المعـارض بعـد أسـاس        .  ولكن عارض البروفيسوف وينجتون    .مجلس معايير المحاسبة الدولية   

  .٣٨اإلستنتاج في معيار المحاسبة الدولي 
  

 رئيسلا           ديفيد تويدي رالسي

 نائب الرئيس          جونس إي توماس 

 بارثإي ماري 

 نسروجورج ب-هانس

 كوبتي نطوني أ

 روبرت جارنيت

 الردجلبرت جي

 نجيليسنرجي مس يج

 وارن ماكريجور

 ماليأوباتريشيا 

 ميدتش  كيهاري

 جون سميث

 وفري ويتينجتون يج

  تاتسومي يامادا
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  أساس اإلستنتاجات 
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  المحتويات
  

 ٣٨لمعيار المحاسبة الدولي ات ستنتاجأساس اإل
  الغير ملموسة األصول

 

  راتقالف         
  ٣-١إستنتاج  مقدمةال

  ٥-٤إستنتاج   غير الملموسةصولتعريف األ

  ١٤-٦إستنتاج  قابلية التحديد

  ٨-٧إستنتاج   حول مباحثات المجلس  عامةمعلومات

  ١٠-٩إستنتاج  توضيح قابلية التحديد

  ١٤-١١إستنتاج  عالقات العمالء غير التعاقدية

  ٤٦-١٥إستنتاج   المبدئي عترافاإلمعايير 

  ١٩-أ١٦إستنتاج   األعمالإندماجعملية  كجزء من اإلستمالك

  ١٨- ١٧ إستنتاج  ية حتمال باإلعترافاإلمعيار 

  ب١٩- أ١٩ إستنتاج   بالقياسعترافاإلمعيار موثوقية 

  ٢٨-٢٦إستنتاج  اإلستمالك المنفصل

  ٤٦-٢٩إستنتاج  داخلياًاألصول غير الملموسة المولدة 

  ٣٢- ٣٠ إستنتاج  داخلياًمعلومات عامة حول متطلبات األصول غير الملموسة المولدة 

  ٣٥- ٣٣ إستنتاج   مع المعيار الخاص باألصول غير الملموسة ٩دمج معيار المحاسبة الدولي 

  ٣٧- ٣٦ إستنتاج  ٣٨يار المحاسبة الدولي  مع مع٩نتائج دمج معيار المحاسبة الدولي 

   على داخلياًصول غير الملموسة المولدة أل بالنفقات من جميع اعترافاإل

  أنها مصاريف
  ٣٨ إستنتاج

  ٣٩ إستنتاج  داخلياًصول غير الملموسة المولدة أل باعترافاإل
  ٤١- ٤٠ إستنتاج  ٣٨معيار الآراء لجنة معايير المحاسبة الدولية في المصادقة على 

صول أل واداخلياًصول غير الملموسة المولدة أل لعترافاإلالفروقات في معايير 

  غير الملموسة المشتراه
  ٤٢ إستنتاج

  ٤٤- ٤٣ إستنتاج  التكلفة ب المبدئي عترافاإل
  ٤٦- ٤٥ إستنتاج  داخلياًصول غير الملموسة المولدة أل لعترافاإلتطبيق معايير 

  ٧٧-٤٧إستنتاج  غير الملموسة صول ألالمحاسبة الالحقة ل
عمار اإلنتاجية المحددة المستملكة في ألصول غير الملموسة ذات األمحاسبة ا

   األعمالإندماجعمليات 
  ٥٩-٥٠إستنتاج

  ٥٦- ٥٤ إستنتاج  عمار اإلنتاجية المحددة ألصول غير الملموسة ذات األفحص خفض القيمة ل

  ٥٩- ٥٧ إستنتاج  جي محددصل غير ملموس لعمر إنتاألالقيمة المتبقية 

  ٧٢- ٦٠إستنتاج  عمار اإلنتاجية لألصول غير الملموسة ألا

  ٧٢- ٦٦ إستنتاج  المقيد بحقوق تعاقدية أو حقوق قانونية أخرىالعمر اإلنتاجي 

  ٧٧- ٧٣إستنتاج  .محاسبة األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة

   ٧٥ - ٧٤ إستنتاج  عدم اإلطفاء 
   ٧٧ - ٧٦ إستنتاج  عمليات إعادة التقييم 
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  ٨٩-٧٨إستنتاج   ل األعماإندماجمشاريع البحث والتطوير المستملكة في عمليات 

  ٨٢-٨٠إستنتاج   المبدئي بشكل منفصل عن الشهرةعترافاإل

 األعمال إندماجالمحاسبة الالحقة لمشاريع البحث والتطوير المستملكة في 

  غير ملموسة والمعترف بها كأصول 
  ٨٤-٨٣إستنتاج

 األعمال إندماجالنفقات الالحقة من مشاريع البحث والتطوير المستملكة في 

  والمعترف بها كأصول غير ملموسة
  ٨٩-٨٥إستنتاج

  ١٠٢-٩٠إستنتاج  األحكام اإلنتقالية  

  ١٠٢-١٠١إستنتاج  التطبيق المبكر 

  ١٠٣إستنتاج  ملخص التغيرات الرئيسية عن مسودة العرض 

  ١١٠- ١٠٤إستنتاج  تاريخ تطور المعيار الخاص باألصول غير الملموسة 
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  األصول غير الملموسة  ٣٨معيار المحاسبة الدولي لات ستنتاجأساس اإل

عمليـات   كجزء من مـشروعه حـول        ٣٨قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتنقيح معيار المحاسبة الدولي          
في معيار المحاسـبة الـدولي      الواردة  مجلس إعادة دراسة جميع المتطلبات      ولم يكن في نية ال    .  األعمال إندماج
  .  كجزء من ذلك المشروع٣٨

  

 لجنـة معـايير   اتإعتبارات يلخص  إستنتاجأساس  ب ٣٨ النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي        وتم إرفاق 
 قام المجلـس    ، المالئمة أجل ومن   .اتها في ذلك المعيار   إستنتاج إلى بعض    التوصلالمحاسبة الدولية السابقة في     

 لـم يقـم     أموراً) أ(ات السابق الذي يناقش     ستنتاجمن أساس اإل  به  ات الخاص   ستنتاجاإلبدمج مواد في أساس     
وتلك المواد مـشمولة فـي      . األصول غير الملموسة  معين حول    معيار   وضعتاريخ  ) ب(المجلس بدراستها، و  

 التوصـل  المجلس في    اتإعتبارتم ترقيم الفقرات التي تصف      يو. "قساب"الفقرات المشار إليها باألرقام والرمز      
  ."إستنتاج"اته بالرمز إستنتاجإلى 

  

  المقدمة 
  

ات مجلس معايير المحاسـبة الدوليـة فـي التوصـل إلـى             إعتبارات هذا   ستنتاجيلخص أساس اإل     ١إستنتاج
د أولى مختلـف أعـضاء      وق". صول غير الملموسة  األ"  ٣٨ معيار المحاسبة الدولي     فياته  إستنتاج

  . لبعض العوامل دون غيرهاأكبرالمجلس أهمية 
 

 في عام   ٣٨ معيار المحاسبة الدولي     ة من  السابق  النسخة قامت لجنة معايير المحاسبة الدولية بإصدار        ٢إستنتاج
.  األعمـال  إنـدماج عمليـات   وقد تم تنقيحه من قبل المجلس كجزء من مشروعه المتعلق ب          . ١٩٩٨

المرحلة األولى نتج عنها إصدار المجلـس للمعيـار الـدولي           .  من مرحلتين  لمشروعا ويتألف ذلك 
معيار و ٣٨معيار المحاسبة الدولي    من  والنسخ المنقحة   " ل األعما دماجإن " ٣إلعداد التقارير المالية    

 المجلس أثنـاء    لم تكن في نية   لذلك،  . في الوقت نفسه   " قيمة األصول  إنخفاض" ٣٦المحاسبة الدولي   
 المرحلة األولى من المشروع إعـادة دراسـة جميـع           كجزء من  ٣٨قيح معيار المحاسبة الدولي     تن

 ٣٨ معيـار المحاسـبة الـدولي      علىرات  ي التغي وتتعلق. ٣٨المتطلبات في معيار المحاسبة الدولي      
  -: بما يليرئيسيبشكل 

 ؛ها باألصول غير الملموسةإرتباطفي " قابلية التحديد"فكرة   )أ (

 ؛ وألصول غير الملموسةا وإطفاء العمر اإلنتاجي  )ب (

 .  األعمالإندماجعمليات تم شراؤها في ي التي قيد اإلنجازمحاسبة مشاريع البحث والتطوير   )ج (
 

 األعمال، لم يقم المجلـس      إندماج  عمليات تم شراؤها في  ي مشاريع البحث والتطوير التي      إستثناءوب  ٣إستنتاج
 عترافاإل حول   ٣٨لسابقة في معيار المحاسبة الدولي      بإعادة دراسة المتطلبات الواردة في النسخة ا      

 النسخة السابقة من معيار المحاسـبة الـدولي         وقد تم إرفاق  . داخلياًباألصول غير الملموسة المولدة     
 إلـى بعـض     التوصـل  لجنة معايير المحاسبة الدولية في       اتإعتبارات يلخص   إستنتاجأساس  ب ٣٨

ات هذا  ستنتاج قام المجلس بدمج مواد في أساس اإل       ،لمالئمة ا أجلومن  . اتها في ذلك المعيار   إستنتاج
 انظر (داخلياً باألصول غير الملموسة المولدة      عترافاإلات السابق الذي يناقش     ستنتاجمن أساس اإل  

 األصول غير الملموسـة      معين حول   معيار وضعوتاريخ  ") ٤٦ إستنتاج " -" ٢٩ إستنتاج"الفقرات  
 إسـتنتاج "في الفقرات   المعبر عنها   راء  اآل إن"). ١١٠ إستنتاج " - "١٠٤ إستنتاج " الفقرات   انظر(

لجنـة معـايير المحاسـبة     هي آراء "١١٠ إستنتاج - ١٠٤ إستنتاج"والفقرات " ٤٦ إستنتاج - ٢٩
  . الدولية
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  )٨الفقرة  (سغير الملموالمالية ل وتعريف األص
 

 أصل"نه   على أ  ٣٨الدولي  ة من معيار المحاسبة     تم تعريف األصل غير الملموس في النسخة السابق          ٤إستنتاج
 في إنتاج أو توريـد البـضائع أو         ستخدامغير نقدي قابل للتحديد ليس له جوهر مادي محتفظ به لإل          

ويلغي التعريف في المعيار المـنقح متطلـب        ". الخدمات، أو لتأجيره لآلخرين أو للخدمات اإلدارية      
 أو  ،توريد البضائع أو الخـدمات، أو لتـأجيره لآلخـرين          في إنتاج أو     ستخداماإلحتفاظ باألصل لإل  
  . للخدمات اإلدارية

 
  -:  الحظ المجلس أن السمات األساسية لألصول غير الملموسة هي٥إستنتاج

 ية مـستقبلية  إقتصادتدفق منها منافع    يتوقع أن   ي تسيطر عليها المنشأة و    عبارة عن موارد  أنها    )أ (
 ؛إلى المنشأة

 ؛ ومادي لها جوهر أنه ال يوجد  )ب (
 .أنها قابلة للتحديد  )ج (

 
تصنيفه علـى   ب صلةهذه السمات ليس ذو     يملك   المجلس أن الهدف من احتفاظ المنشأة ببند         إستنتجو

  .  غير ملموس، وأن جميع هذه البنود ينبغي أن تكون ضمن نطاق المعيارأصلأنه 
  

  )١٢الفقرة (قابلية التحديد 
  

كمـا هـو     الذي ليس له جوهر مادي، بموجب هذا المعيـار،            األصل غير النقدي   أن يكون ينبغي    ٦إستنتاج

يلبي تعريف األصل غير    حتى   للتحديد   قابالً،  ٣٨بموجب النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي        

، ولكنها نصت   "قابلية التحديد  "٣٨ولم تعرف النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي         . الملموس

 للفصل، لكن لم تكـن      قابالًير الملموس عن الشهرة إذا كان األصل        على أنه يمكن تمييز األصل غ     

ويقتضي المعيار المنقح أن يتم معاملـة األصـل         .  لقابلية التحديد  ضرورياً شرطاً  تلك قابلية الفصل 

 قـابالً على أنه قد حقق معيار قابلية التحديد الوارد في تعريف األصل غير الملموس عندما يكـون                 

 تلـك  النظر عما إذا كانت      غضشأ من حقوق تعاقدية أو حقوق قانونية أخرى، ب        للفصل، أو عندما ين   

 . ات األخرىلتزامالحقوق قابلة للنقل أو قابلة للفصل عن المنشأة أو عن الحقوق واإل
  

   معلومات حول مباحثات المجلس
 

ن مشروعه المتعلـق    كجزء من المرحلة األولى م    " قابلية التحديد  " مسألة سارع المجلس إلى دراسة     ٧إستنتاج

 على متطلبـات المعـايير الكنديـة        ٢٠٠١ عام   خالللتغيرات التي حدثت    ا األعمال نتيجة    إندماجب

.  األعمال إندماج ات المنفصل باألصول غير الملموسة المشتراة في عملي       عترافاإلواألمريكية حول   

أنه د من المنشآت، و    من أصول العدي   ة متزايد نسبة تشملوالحظ المجلس أن األصول غير الملموسة       

 األعمال في المبلغ المعترف به      إندماج يتم شمل األصول غير الملموسة المشتراة في عملية           ما عادة

"  األعمـال  إنـدماج " ٢٢في معيار المحاسبة الدولي     الواردة  على أنه شهرة، بالرغم من المتطلبات       
 المجلس  إتفقو.  عن الشهرة   بشكل منفصل  ا به عترافاإل التي تقتضي  ٣٨ومعيار المحاسبة الدولي    

 الفائدة  ه يتم تعزيز   الذي توصلت إليها الهيئات الواضعة للمعايير الكندية واألمريكية بأن         ستنتاجمع اإل 

 األعمـال عـن     إندماجمن البيانات المالية إذا تم تمييز األصول غير الملموسة المشتراة في عملية             

 مـن المرحلـة     التي تنشأ ية إلعداد التقارير المالية      المجلس أن المعايير الدول    إستنتجلذلك،  . الشهرة
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تحديد األصول غيـر الملموسـة      ل حاسماً أساساً األعمال ينبغي أن توفر      إندماجاألولى من مشروع    

 .بشكل منفصل عن الشهرة بها عترافاإلو األعمال إندماجالمشتراة في عملية 
 

، أكـد  ٣المعيار الدولي إلعـداد التقـارير الماليـة         ووضع ٣٨أثناء تنقيح معيار المحاسبة الدولي        ٨إستنتاج
 بـأن قابليـة     ٣٨المجلس على وجهة النظر الواردة في النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي             

 إسـتنتج و. التحديد هي سمة تميز من ناحية المفهوم األصول غير الملموسة األخرى عن الـشهرة             
بـشكل   بهـا    عتـراف اإلوحديد األصول غير الملموسة     تل حاسماً أساساً توفير   أجلالمجلس أنه من    

 . منفصل عن الشهرة، فإنه ال بد من توضيح مفهوم قابلية التحديد أكثر
  

  )١٢الفقرة (توضيح قابلية التحديد 
  

 مع اإلرشادات الواردة في النسخة السابقة من معيار المحاسبة الـدولي            نسجاموباإل المجلس،   إستنتج  ٩إستنتاج
 عـن   فصله يمكن للفصل، أي    قابالً تمييز األصل غير الملموس عن الشهرة إذا كان          ، أنه يمكن  ٣٨

لذلك، وفـي سـياق األصـول غيـر         . المنشأة وبيعه، أو نقله، أو ترخيصه، أو تأجيره، أو مبادلته         
 بشكل منفـصل عـن الـشهرة        عترافاإل قابلية الفصل إلى قابلية التحديد، وينبغي        تشيرالملموسة،  

 . األعمال والتي لها تلك السمة على أنها أصولإندماجملموسة المشتراة في عملية باألصول غير ال
 

 مع اإلرشادات الواردة في النسخة الـسابقة مـن معيـار            أيضاً نسجاموباإل،  إستنتج  المجلس إال أن  ١٠إستنتاج
 والحـظ . ، أن قابلية الفصل ليست هي المؤشر الوحيد على قابليـة التحديـد            ٣٨المحاسبة الدولي   

المجلس أن قيم العديد من األصول غير الملموسة، وعلى عكس الشهرة، تنشأ من حقـوق منقولـة                 
 األصول التي تشكل    جمعوفي حالة الشهرة المشتراة، تنشأ قيمتها من        .  عقد أو قانون   بموجب قانونياً

 مثـل    األعمال، إندماج األصول من خالل     جمع عن طريق  التي يتم إيجادها  قيمة  المنشأة مشتراة أو    
والحظ المجلس أنه رغم أن     .  أو مؤسسات العمل الدامجة    نتج عن المنشآت  ت أن   ة المتوقع التجميعات

 بعض  تحددقانونية،   ال -تعاقدية  الحقوق  ال من   وتنشأالعديد من األصول غير الملموسة قابلة للفصل        
 .لمنـشأة ككـل    القانونية تُنشأ حصص ممتلكات غير قابلة للفصل بسهولة عن ا          –الحقوق التعاقدية   
، فإن بعض التراخيص الممنوحة للمنـشأة       اإلختصاصاتبموجب قوانين بعض    و ،على سبيل المثال  
 المجلس أن حقيقة نـشوء األصـل غيـر          إستنتجو.  من خالل بيع المنشأة ككل     إالغير قابلية للنقل    

لـذلك،  . الملموس من الحقوق التعاقدية أو الحقوق القانونية األخرى هي سمة تميزها عن الـشهرة             
 األعمال علـى    إندماج باألصول غير الملموسة التي لها تلك السمة والمشتراة في           عترافاإلينبغي  

 . أنها أصول بشكل منفصل عن الشهرة
  

  )١٦الفقرة (عالقات العمالء غير التعاقدية 
  

ـ  ا ومسودة عرض    ٣٨ نصت النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي         ١١إستنتاج ة علـى   لتعديالت المقترح
 صـالحية تسيطر المنشأة على األصل إذا كـان للمنـشأة   " على ما يلي   ٣٨معيار المحاسبة الدولي    

 وتـستطيع تقييـد     ذات الـصلة  ية المستقبلية المتدفقة من المصادر      قتصادالحصول على المنافع اإل   
ال "ه  أنعلى   حيث نصت  المزيد من التفاصيل   الوثائق   أوردتثم  ".  المنافع تلكوصول اآلخرين إلى    

من عالقات العمالء ووالئهـم لتعتبـر أن        ية  قتصاداإليكون عادة للمنشأة سيطرة كافية على المنافع        
 في حالة عدم وجود حقوق قانونيـة لحمايـة          ،مثل هذه البنود تحقق تعريف األصول غير الملموسة       

 ". العالقات مع العمالء أو والء العمالء للمنشأة، أو طرق أخرى للسيطرة عليها
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إذا "تنص على أنـه     "  األعمال إندماج " ٣ مسودة األمثلة التوضيحية المرافقة لمسودة العرض        إال أن  ١٢ستنتاجإ

 بالعالقة على أنهـا     عترافاإل، يتم    معين  األعمال من عقد   إندماجلم تنشأ عالقة العميل المشتراة في       

 التبادلتقدم معامالت   و.  غير ملموس بشكل منفصل عن الشهرة إذا حققت معيار قابلية الفصل           أصل

 على قابلية فصل عالقة العمالء غير التعاقدية ويمكن أن تـوفر            دليالً مشابه   أصللنفس األصل أو    

وفـي  ".  عند تقدير القيمة العادلة    عتباراإل التي ينبغي أخذها بعين      التبادل معلومات عن أسعار     أيضاً

ات المجلس حـول تعريـف      تاجإستن على عموماً مسودة العرض     البعض في ردهم على    وافقحين  

قابلية التحديد، كان البعض اآلخر غير متأكد بشأن العالقة بين معيار قابلية الفصل لتحديـد مـا إذا                  

كانت عالقة العميل غير التعاقدية قابلة للتحديد، وبين مفهوم السيطرة لتحديد ما إذا كانـت العالقـة                 

 بعالقات العمالء غير التعاقديـة،      عترافاإل البعض   إقترحإضافة إلى ذلك،    . تحقق تعريف األصل  

 األعمـال،   إنـدماج في مسودة العرض، بشكل منفصل إذا تم شراؤها في          الوارد   قتراحبموجب اإل 

 . معاملة منفصلةفي ولكن ليس إن تم شراؤها 
 

ـ           التبادلالحظ المجلس أن معامالت      ١٣إستنتاج ر  لنفس عالقات العمالء غير التعاقدية أو عالقات العمـالء غي
أن المنشأة قادرة   على   أيضاًأن البند قابل للفصل، ولكن      على   ليس فقط    دليالًمشابهة تقدم   الالتعاقدية  

وبطريقـة  . المتدفقة مـن تلـك العالقـة      المتوقعة  ية المستقبلية   قتصادعلى السيطرة على المنافع اإل    
 وجـود معاملـة      غير تعاقدية بشكل منفصل، فـإن      عمالءمشابهة، إذا قامت المنشأة بشراء عالقة       

صرف لتلك العالقة يقدم إثباتا على أن البند قابل للفصل وأن المنشأة قادرة علـى الـسيطرة علـى               
لذلك، فإن العالقة تحقق تعريف األصـل غيـر         . ية المستقبلية المتدفقة من العالقة    قتصادالمنافع اإل 

 لـنفس   تبـادل امالت  ولكن في حالة عدم وجود مع     .  بها على هذا األساس    عترافاإلالملموس ويتم   
مـشابهة، فـإن هـذه العالقـات        العالقات العمالء غير التعاقدية أو عالقات العمالء غير التعاقدية          

 ألنهـا غيـر قابلـة       -" األصل غير الملموس  " األعمال ال تحقق عادة تعريف       إندماجالمشتراة في   
 المتدفقة   المتوقعة لمستقبليةية ا قتصاد أنها تسيطر على المنافع اإل     تثبتللفصل، وال يمكن للمنشأة أن      

  . من تلك العالقة
 

 أنه في حالـة عـدم       ٣٨ من معيار المحاسبة الدولي      ١٦ لذلك، قرر المجلس أن يوضح في الفقرة         ١٤إستنتاج
 لنفس عالقـات العمـالء غيـر        التبادلوجود حقوق قانونية لحماية عالقات العمالء، فإن معامالت         

 إنـدماج  مـن    جـزءاً التي تكون    تلك   إستثناءب(مشابهة  اللتعاقدية  التعاقدية أو عالقات العمالء غير ا     
ية قتـصاد  على أن المنشأة قادرة بكل األحوال على السيطرة علـى المنـافع اإل             دليالًتقدم  ) األعمال

 على أن عالقات    دليالً أيضاًوألن معامالت التبادل هذه تقدم      .  العمالء المستقبلية المتدفقة من عالقات   
 . للفصل، فإن عالقات العمالء تحقق تعريف األصل غير الملموسالعمالء قابلة

  

   المبدئي عترافاإلمعايير 
  

  عتـراف اإل، يـتم    ٣٨نسخة السابقة من معيار المحاسبة الـدولي        ال كما هو الحال في    للمعيار،   وفقاً ١٥إستنتاج
 -:باألصل غير الملموس إذا، وفقط إذا

  ؛ وألصل إلى المنشأةل التي تنسب  المتوقعة المستقبليةيةقتصاد المنافع اإلتدفقكان من المحتمل   )أ (

 . كان من الممكن قياس تكلفة األصل بشكل موثوق  )ب (
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 هذه على األصـل     عترافاإل تطبيق معايير    ٣٨ودرس المجلس أثناء تنقيح معيار المحاسبة الدولي        
" ٢٥ اجإسـتنت  - ١٦ إسـتنتاج "الفقـرات   وتوضـح   .  األعمال إندماج في   ىغير الملموس المشتر  

  .  حول هذا الموضوعمناقشات المجلس
  

  )٣٨-٣٣الفقرات ( األعمال إندماج كجزء من عملية اإلستمالك
  

  ]تم إلغائها[ ١٦ إستنتاج
  

   .الحظ المجلس أن معيار اإلحتمالية ومعيار موثوقية القياس في إندماج  األعمال يتحققان دائماً أ ١٦إستنتاج
 

  يةحتمال باإلعترافاإلمعيار 
 

، الحظ المجلس أن القيمة العادلة لألصـل غيـر الملمـوس     ٣٨أثناء تنقيح معيار المحاسبة الدولي         ١٧نتاجإست

األصـل غيـر    ب المرتبطةية المستقبلية   قتصادية تدفق المنافع اإل   إحتمالتعكس توقعات السوق حول     

القيمـة العادلـة    ية في قياس    حتمال، ينعكس تأثير اإل   ىخرأ وبعبارة. الملموس إلى المنشأة المشترية   

يـة أنـه يتحقـق بالنـسبة        حتمال باإل عترافاإل إلى معيار    دائماًنظر  لذلك، ي . ألصل غير الملموس  ل

  .  األعمالإندماجلألصول غير الملموسة المشتراة في 
 

 لألصول  عترافاإل العام بين معايير     نسجامالحظ المجلس أن هذا األمر يسلط الضوء على إنعدام اإل            ١٨إستنتاج

التي تنص على أن البند الذي يلبـي تعريـف العنـصر ينبغـي               (اإلطارات الواردة في    لتزامواإل

ية مستقبلية مرتبطة بالبند من أو إلـى        إقتصاد به فقط إذا كان من المحتمل تدفق أية منافع           عترافاإل

 إنـدماج وعمليات قياس القيمة العادلة الذي يقتضيه       ) المنشأة، وكان من الممكن قياس البند بموثوقية      

 ينبغـي أن    اإلطار في   عترافية كمعيار لإل  حتمال أن دور اإل   إستنتجغير أن المجلس    . مثالًاألعمال  

 .  بعمومية أكثر كجزء من مشروع المفاهيم القادمعتباراإليؤخذ بعين 
  

  بالقياس عترافاإلموثوقية معيار   
  

  ]تم إلغائها[  ١٩إستنتاج
  

 أن القيم العادلة لألصول غير ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية الحظ المجلس أثناء صياغة  أ ١٩إستنتاج
الملموسة القابلة للتحديد والمستملكة في إندماج األعمال تكون بالعادة قابلة للقياس وبمستوى كافي 

وتنعكس آثار عدم التأكد بسبب مدى . من الموثوقية ليتم اإلعتراف بها بشكل منفصل عن الشهرة
وال يظهر وجود هذا . لمحتملة ذات االحتماليات المختلفة في قياس القيمة العادلة لألصلالنتائج ا

كما  (٣٨وشمل معيار المحاسبة الدولي . المدى عدم القدرة على قياس القيمة العادلة بشكل موثوق
وس افتراض يمكن تفنيده بأنه يمكن قياس القيمة العادلة لألصل غير الملم) ٢٠٠٧تم تعديله في عام 

وقد استنتج المجلس انه قد . ذو العمر اإلنتاجي المحدد المستملك في إندماج  األعمال بشكل موثوق
ال يكون من الممكن دائماً قياس القيمة العادلة بشكل موثوق ألصل له أساس تعاقدي ضمني أو 

وف على أن الظر) ٢٠٠٧كما تم تعديله في عام  (٣٨لكن نص معيار المحاسبة الدولي . قانوني
الوحيدة التي من الممكن ال يتم فيها قياس القيمة العادلة بشكل موثوق ألصل غير ملموس مستملك 
في إندماج  األعمال الذي ينشئ من حقوق تعاقدية أو حقوق قانونية أخرى هي إذا كانت القيمة 

  العادلة

  غير قابلة للفصل؛ أو   ) أ(

عامالت تبادل لنفس األصول أو قابلة للفصل، ولكن ليس هناك تاريخ أو دليل على وجود م  ) ب(
 . أصول مشابهة، وخالقا لذلك فان تقدير القيمة العادلة سيعتمد على متغيرات غير قابلة للقياس
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، استنتج المجلس أن اإلعتراف المنفصل ٢٠٠٥ب أثناء صياغة مسودة عرض إندماج  األعمال عام ١٩إستنتاج

عادلة، بدال من تصنيفها في الشهرة، يوفر باألصول غير الملموسة، على أساس تقدير القيمة ال
معلومات أفضل لمستخدمي البيانات المالية حتى لو تتطلب األمر درجة عالية من الرأي الشخصي 

ولهذا السبب، قرر المجلس اقتراحات تعديالت الحقة على معيار المحاسبة . في تقدير القيمة العادلة
. صول غير الملموسة المستملكة في إندماج  األعمال إللغاء معيار قياس الموثوقية لأل٣٨الدولي 

 أكد، ٢٠٠٥وأثناء إعادة مناقشة االقتراحات المطروحة في مسودة عرض إندماج  األعمال عام 
  . ٣٨المجلس على هذه التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

 

  ]تم إلغائها[ ٢٥-٢٠إستنتاج
 

  )٢٦ و٢٥ تانالفقر( المنفصل اإلستمالك
  

 أنـه   أيضاً، قرر   ٣٨ في معيار المحاسبة الدولي      ٣٨ – ٣٣بعد أن قرر المجلس أن يشمل الفقرات           ٢٦اجإستنت
 بالقياس لألصول غير الملموسة المشتراة      عترافاإلمعايير  موثوقية  ية و حتمالبحاجة لدراسة دور اإل   

 . بشكل منفصل
 

 باألصول غير الملموسة المشتراة فـي       عترافاإلية في   حتماله بشأن دور اإل   إستنتاج مع   نسجاموباإل   ٢٧إستنتاج
ية لألصـول غيـر     حتمال باإل عترافاإلمعيار   إلى   دائماً المجلس أنه ينظر     إستنتج األعمال،   إندماج

وهذا ألن السعر الذي تدفعه المنشأة لتشتري       . هإستيفاؤيتم  الملموسة المشتراة بشكل منفصل على أنه       
ية قتـصاد ية تدفق المنـافع اإل    إحتمال التوقعات حول     غير ملموس يعكس عادة    أصالًبشكل منفصل   

وبمعنـى آخـر، يـنعكس تـأثير     . األصل غير الملموس إلى المنشأةب المرتبطةالمستقبلية المتوقعة   
 . ية في تكلفة األصل غير الملموسحتمالاإل

 
ل نقد أو أصول    ملموس بشكل منفصل مقاب   الصل غير   األ شراء   ما يتم  أنه عند  أيضاً المجلس   إستنتج   ٢٨إستنتاج

كون يولكن قد ال    . نقدية أخرى، ينبغي وجود معلومات كافية لقياس تكلفة ذلك األصل بشكل موثوق           
 ينقـل لذلك، قـرر المجلـس أن       .  أصول غير نقدية   على الشراء   مقابل يشتمل الحال عندما    و ه اهذ

ل غير الملموس    توضح أن تكلفة األص    ٣٨إرشادات من النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي         
 الـشراء   مقابـل كون  ي عندما   وخصوصاً عادة بشكل موثوق،     قياسهاالمشترى بشكل منفصل يمكن     

 . نقد أو أصول نقدية أخرىعبارة عن 
  

  )٦٧-٥١الفقرات  (داخلياًاألصول غير الملموسة المولدة 
  

   -: وجودإذا ينبغيما  حول داخلياً يدور الجدل المتعلق باألصول غير الملموسة المولدة  ٢٩إستنتاج

 في الميزانية العمومية عند تحقـق       داخلياً باألصول غير الملموسة المولدة      عترافمتطلب لإل   )أ (

 ؛معايير محددة

 ؛ف على أنها مصاريداخلياً بنفقات جميع األصول غير الملموسة المولدة عترافمتطلب لإل  )ب (

 على أنها مـصاريف،  داخلياً بنفقات جميع األصول غير الملموسة المولدة  عترافمتطلب لإل   )ج (

 أو ؛ات محددة ومعينةإستثناءمع 

 .أعاله) ب(و) أ( المذكورة في المعالجاتحرية اإلختيار بين   )د (
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  داخلياً متطلبات األصول غير الملموسة المولدة معلومات عامة حول
بعض األصـول غيـر     التطرق إلى   ، تم   ١٩٩٨ في عام    ٣٨قبل إصدار معيار المحاسبة الدولي          ٣٠إستنتاج

  ٩بموجب معيار المحاسـبة الـدولي       )  من نفقات التطوير   التي تنشأ تلك   (داخلياًالملموسة المولدة   
 موضـع   ٩ وتنقيح معيار المحاسبة الدولي      صياغةعملية   دائماًوكانت  . "تكاليف البحث والتطوير  "

  . جدل
  

ات   التطوير واألصول غير       باألصل الناشئ من نفق    عتراف لإل والمعتمدة  كانت المتطلبات المقترحة      ٣١إستنتاج

  -: األخرى كما يليداخلياًالملموسة المولدة 

محاسـبة  " ٩، أقرت لجنة معايير المحاسبة الدولية معيار المحاسبة الدولي          ١٩٧٨في العام     )أ (
 بنفقات البحث والتطوير على أنها مـصاريف        عترافاإلت  إقتضو. " البحث والتطوير  أنشطة
 باألصل الناشئ من نفقـات التطـوير        عترافاإللمنشأة خيار    كان ل  إذا، إال   يتم تكبدها عندما  

 . معايير معينةتلبيةعند 
 اإلبقاء" ليف مقارنة البيانات الماليةتكا" ٣٢ت مسودة العرض إي إقترح ،١٩٨٩في عام   )ب (

 باألصل الناجم من نفقات التطوير عترافاإل الخاص ب٩على خيار معيار المحاسبة الدولي 
 -:عينة تحدد ما يليإذا تم تلبية مقاييس م

 بكافة النفقات على البحث والتطوير كمصروف عندما عترافاإل ،كمعاملة مفضلة )١(
 ؛ ويتحقق

 بأصل ناجم من نفقات التطور عندما يتم تلبية عترافاإل ،كمعاملة بديلة مسموح بها )٢(
 .مقاييس معينة

  
 المفضلة ، المحافظة على خيار معين أو المعاملة٣٢ إيلم يدعم معظم المعلقون على 

  .المقترحة

 عترافاإل طلب "تكاليف البحث والتطوير" ٣٧ت مسودة العرض إي إقترح ،١٩٩١في عام   )ج (
 إعتمد ،١٩٩٣ وفي عام .باألصل الناجم من نفقات التطوير عندما يتم  تلبية مقاييس معينة

 إي على مسودة العرض بناءاً "اليف البحث والتطويرتك" ٩المجلس معيار المحاسبة الدولي 
٣٧. 

 ٥٠ إيت مسودة العرض إقترح – ٩ وبما يتفق مع معيار المحاسبة الدولي ١٩٩٥في عام   )د (
 إستثناءب داخلياً غير الملموسة المولدة صول باألعترافاإل طلب " غير الملموسةصولاأل"

 ندما أصول ك– سيغطيها ٩ تلك الناجمة عن نفقات التطوير التي كان معيار المحاسبة الدولي
 .عايير معينةيتم تلبية م

 -: ما يلي" غير الملموسةصولاأل"  ٦٠إي ت مسودة العرض إقترح ،١٩٩٧في عام   )هـ(  
 غير الملموسة صول باألعترافإل ل٥٠ إيات مسودة العرض إقتراح على اإلبقاء )١(

 ؛ ولكنداخلياًالمولدة 
 غير صول غير الملموسة ليتناول كافة األصولتوسعة نطاق المعيار الخاص باأل )٢(

 . بما في ذلك تلك الناجمة عن نفقات التطوير– داخلياًوسة المولدة الملم

 -: المجلس ما يليإعتمد ،١٩٩٨في عام   )و (
 يإ على مسودة المعيار بناءاً " غير الملموسةصولاأل"  ٣٨معيار المحاسبة الدولي  )١(

 و ؛ مع بعض التغييرات الطفيفة،٦٠

 .٩سحب معيار المحاسبة الدولي  )٢(
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أي األغلبية في مجلس لجنة معايير المحاسبة الدولية والمعلقين هو أنه يجب  كانت ر،١٩٨٩منذ عام  ٣٢إستنتاج
 سواء كانت تصدر من نفقات – داخلياً غير ملموس مواد أصالًأن تكون هناك معاملة واحدة تتطلب 

 معينة، إعتراف بها كأصل عندما تتم تلبية مقاييس عترافاإل ليتم –التطوير أو نفقات أخرى 
  .ة أقليات هذه المعالجة ولكن ال يوجد إجماع واضح على أية معاملة أخرى مفردةوبتعارض آراء عد

 
  غير الملموسةصولاألالخاص بمعيار ال مع ٩دمج معيار المحاسبة الدولي 

  

 -: كمعيار منفصل٩ على معيار المحاسبة الدولي اإلبقاءأسباب عدم  ٣٣إستنتاج

أنشطة البحث والتطوير هو يعتقد المجلس أن األصل غير القابل للتحديد الذي ينجم عن   )أ (
 يدعم ، على ذلكوبناءاً . غير ملموس ألن المعرفة هي الناتج الرئيسي لهذه األنشطةأصل

المجلس معالجة نفقات البحث والتطوير بالشكل المماثل لنفقات األنشطة التي يقصد بها خلق 
  .داخلياً أخرى غير ملموسة مولدة أصولأية 

 نفقات البحث والتطوير إستثناءت إقترح التي ،٥٠ إيبعض المعلقين على مسودة العرض   )ب (
 -:من نطاقها

 ٩قالوا أنه كان من الصعب أحياناً تحديد ما إذا يجب أن ينطبق معيار المحاسبة الدولي  )١(
   و، غير الملموسةصولأو المعيار المقترح الخاص باأل

ات إقتراح و٩الحظوا الفروقات في المعالجات المحاسبية بين معيار المحاسبة الدولي  )٢(
  .، بينما لم يكن هذا قصد المجلس٥٠ إيمسودة العرض 

  
 إدخال نواحي معينة لمعيار المحاسبة ٦٠ إيدعمت أغلبية كبيرة من المعلقين على مسودة العرض  ٣٤إستنتاج

 .٩ غير الملموسة وسحب معيار المحاسبة الدولي صول في المعيار المقترح حول األ٩الدولي 
 وهذه األقلية . على معيارين منفصليناإلبقاء ٦٠ مسودة العرض إي ودعمت أقلية من المعلقين على

 على أساس كل حالة داخلياً غير الملموسة المولدة صولدعمت الرأي بأنه يجب التعامل مع األ
 وقد قال هؤالء .داخلياً غير الملموسة المولدة صوللوحدها مع متطلبات منفصلة لمختلف أنواع األ

 ألن تكون فعالة عملياً جداً كانت عامة إعترافت مقاييس إقترح ٦٠ض إي المعلقون أن مسودة العر
 .داخلياً غير الملموسة المولدة صوللكافة األ

  
ألنواع محددة ) أو متطلبات مفصلة ضمن معيار واحد( لتطوير معايير منفصلة إقتراحاًرفض المجلس  ٣٥إستنتاج

عاله يعتقد المجلس أن نفس مقاييس ، ألنه كما هو موضح أداخلياً غير الملموسة المولدة صولمن األ
  .داخلياً غير الملموسة المولدة صول يجب أن تنطبق على كافة أنواع األعترافاإل

  
 ٣٨ مع معيار المحاسبة الدولي ٩نتائج دمج معيار المحاسبة الدولي 

  

     ٩ ومعيار المحاسبة الدولي " غير الملموسةصولاأل" ٣٨طلبات معيار المحاسبة الدولي تختلف مت ٣٦إستنتاج
 -: في النواحي الرئيسية التالية"تكاليف البحث والتطوير"

 بها مبدئياً ألصل والناجمة عن عترافاإل مبلغ النفقات التي يمكن ٩حدد معيار المحاسبة الدولي   )أ (

أي المبلغ الذي شكل تكلفة هذا األصل، بمقدار المبلغ الذي كان يحتمل استرداده (نفقات التطوير 

 -: ما يلي٣٨لك تطلب معيار المحاسبة الدولي  ن ذوبدالً .من األصل

صل أل حتى يتوفر اعترافاإليجب تجميع كافة النفقات المتحققة عندما يتم تلبية مقاييس  )١(

 ؛ و وذلك لتكوين تكلفة األصلستخدامإلل
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 غير أصل قيمة نخفاض إلإختبار بإجراء ، على األقل سنوياً،يجب أن يقوم المشروع )٢(

 وإذا زادت التكلفة المعترف بها لألصل عن مبلغه .ستخدامإلملموس ليس متوفراً بعد ل

 ويجب عكس . لذلكتبعاً نخفاضاإل فإن المشروع يعترف بخسارة ،ستردادإلالقابل ل

 بموجب معيار نخفاضاإل هذه إذا تم تحقيق شروط عكس خسائر نخفاضاإلخسارة 

 ."صول قيمة األإنخفاض"  ٣٦المحاسبة الدولي 

 غير ملموس بمبلغ معاد تقييمه أصل بديالً مسموحاً به لقياس ٣٨ة الدولي يشمل معيار المحاسب  )ب (
 ٩ ولم يسمح معيار المحاسبة الدولي . الالحقةنخفاضاإلطفاء الالحق وخسائر إلمخصوماً منه ا
الشرط المطلوب ( من غير المحتمل الى حد كبير وجود سوق نشط ،على أنه. بهذه المعاملة
 .ألصل ناجم عن نفقات التطوير) الملموسة غير صولإلعادة تقييم األ

 القيم المتبقية عند تحديد المبلغ القابل عتباراإل األخذ في ٣٨يتطلب معيار المحاسبة الدولي   )ج (
 أخذ القيم المتبقية في ٩ وقد منع معيار المحاسبة الدولي .صل غير ملموسأل ستهالكإلل
ييس تجعل من غير المحتمل الى حد  يحدد مقا٣٨ على أن معيار المحاسبة الدولي .عتباراإل

  .بعيد أن يكون لألصل الناجم من نفقات التطوير قيمة متبقية تزيد عن الصفر
 

 سينجم عن تطبيق معيار المحاسبة الدولي أنه من غير المحتمل ، من الناحية العملية،يعتقد المجلس انه ٣٧إستنتاج
 .٩ فروقات من تطبيق معيار المحاسبة الدولي ٣٨

  

على أنها  داخلياً غير الملموسة المولدة صولاألمن جميع ات نفقال بعترافاإل
 مصروف

  

بما في ذلك  (داخلياً غير الملموسة المولدة صول بنفقات كافة األعترافاإليقول أولئك الذين يحبذون  ٣٨إستنتاج
 -:كمصروف ما يلي) تطوير النفقات

 كأصل عترافاإلالخاصة ب" اإلطار" ال تلبي متطلبات داخلياً غير الملموسة المولدة صولاأل  )أ (

 - :يما يلبسبب 

 ال داخلياً غير الملموسة المولدة صولية المستقبلية التي تنشأ من األقتصادإلالمنافع ا )١(
 ؛داخلياً تنشأ من الشهرة المولدة ية المستقبلية التيقتصادإليمكن تمييزها عن المنافع ا

 أو/ و

 غير صولباألمن غير الممكن التمييز بشكل موثوق به بين النفقات المرتبطة  )٢(

 .داخلياً والنفقات المرتبطة بتحسين الشهرة المولدة داخلياًالملموسة المولدة 

 وهذا يعود إلى أن الحكم الخاص بتحديد ما إذا كان .لن تتحقق إمكانية مقارنة البيانات المالية  )ب (
 هو ياًداخل غير الملموسة المولدة صولية المستقبلية من األقتصادإلمن المحتمل تدفق المنافع ا

 .ن ينجم عنه محاسبة مماثلة في ظروف مماثلةأل جداًحكم شخصي 

 غير ملموس مولد أصلليس من الممكن اجراء تقييم موثوق به للمبلغ الذي يمكن استعادته من   )ج (

 فإن ، على ذلكوبناءاً . ما لم يمكن تحديد قيمته العادلة بالرجوع الى سوق نشط،داخلياً
 الصفر قد إستثناءب ال يوجد له سوق نشط بمبلغ داخلياًد  بأصل غير ملموس مولعترافاإل

 .يضلل المستثمرين
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 بالتكلفة إذا تم تلبية مقاييس داخلياً غير ملموسة مولدة أصول بعترافاإلينجم عن متطلب   )د (

 -: أو معلومات تنبئوية بسبب ما يلي، إن وجدت،معينة معلومات قليلة

 ال يتحقق عترافاإل تلبية مقاييس أجلري من إن إظهار الجدوى التقنية أو النجاح التجا )١(

 فإن التكلفة ، على ذلكوبناءاً . بنفقات كبيرة كمصروفعترافاإلبشكل عام حتى يتم 

 لن تعكس إجمالي اإلنفاق على ذلك داخلياًالمعترف بها ألصل غير ملموس مولد 

 .األصل

 .ة ذلك األصل أية عالقة من قيمداخلياً غير ملموس مولد أصلقد ال يكون لتكلفة  )٢(

 غير الملموسة صول يتشكك المستخدمون بالمشروع الذي يعترف باأل،في بعض البلدان) هـ( 

  .داخلياًالمولدة 

 غير صول باألعترافاإلحتفاظ بالسجالت الالزمة لتبرير ودعم إلالتكاليف المضافة ل  )و (

 . ال تبرر المنافعداخلياًالملموسة المولدة 
 
 داخلياًسة المولدة  غير الملموصول باألعترافاإل

  
بما في ذلك  (داخلياً غير الملموسة المولدة صول اإلجباري لألعترافاإليقول أولئك الذين يدعمون  ٣٩إستنتاج

 -:عندما يتم تلبية معايير معينة ما يلي) تلك الناجمة من نفقات التطوير

تفق  يعترافاإل إذا لبى تعريف األصل ومقاييس داخلياً بأصل غير ملموس مولد عترافاإلإن   )أ (

 -: ويمكن للمشروع في بعض الحاالت."اإلطار"مع 

 ؛ وداخلياً غير ملموس مولد أصلية مستقبلية من إقتصاد منافع إستالم إحتمالتحديد  )١(

 .داخلياًتميز نفقات هذا األصل عن نفقات الشهرة المولدة  )٢(

 .ين غير الملموسة خالل العقدين الماضيصول على نطاق واسع في األإستثمارلقد كان هناك   )ب (

 -:وكانت هناك شكاوى بأن

   غير الملموسة في البيانات المالية يشوه صولات في األستثمارإل باعترافاإلدم ـع )١(

 غير صول في األستثمارإلالمنشأة وال يتيح إجراء تقييم دقيق للعائدات على اقياس أداء 

 ؛ والملموسة

 ، الملموسة بشكل افضل غيرصولات في األستثمارإلإذا لم تتابع المشاريع العائدات على ا )٢(
 والنظام المحاسبي . الهامةصول في األستثمارإل في انخفاضاإلهناك مخاطرة اإلفراط أو 

 ،الذي يشجع هذا السلوك سيكون بشكل متزايد عالمة غير مناسبة بشكل متزايد لكل من

 .أغراض الرقابة الداخلية ولألغراض الخارجية

مريكية، إلى وجود صلة بين  الواليات المتحدة األتوصلت دراسات أبحاث معينة، بشكل خاص في  )ج (

 ووجدت الدراسات أن راسملة نفقات البحث والتطوير . التكلفة لنفقات البحث والتطوير–القيمة
  .تعطي معلومات متعلقة بالقيمة للمستثمرين
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 بتكلفة عترافاإل عدم وجود  ال تبرر متطلبأصلإن حقيقة وجود بعض الشكوك حول قيمة   )د (

  .لألصل

 ما إذا كان قد تم شراء األصل من الخارج أو تم تطويره عترافاإليجب أن ال يهم ألغراض   )هـ(

 على ما إذا كان إعتماداً يجب أن ال تكون هناك فرصة موازنة محاسبية ، وبشكل خاص.داخلياً

  .داخلياً أو تطويره خارجياًلملموس المشروع يقرر تطوير األصل غير ا
  

 ٣٨اسبة الدولي في المصادقة على المعيار لجنة معايير المحرأي 
 
  

 هو أنه -  غير لملموسةصولت السابقة لألاقتراحإل في اإستمرار بإنعكس الذي –إن رأي المجلس  ٤٠إستنتاج

 -:يجب أن ال يكون هناك فرق بين المتطلبات لما يلي

 ؛ وخارجياً غير الملموسة المطلوبة صولاأل )١(

 كانت تنشأ من أنشطة التطوير أو األنواع ، سواءداخلياً غير الملموسة المولدة صولاأل )٢(

 .األخرى لألنشطة
   

 عندما يتم تلبية تعريف ومقاييس داخلياً بأصل غير ملموس مولد عترافاإل يجب ، على ذلكبناءاً
 إي وقد دعم هذا الرأي كذلك غالبية المعلقين على مسودة العرض . لألصل غير الملموسعترافاإل
٦٠. 

  

 غير الملموسة المولدة صول بالنفقات الخاصة باألعترافإلبديل مسموح به ل لإقتراحاًرفض المجلس  ٤١إستنتاج
 يلبي مقاييس أصلكمصروف في الحال، حتى ولو نجم عن النفقات ) بما في ذلك نفقات التطوير (داخلياً
ختيار الحر سيضعف إمكانية مقارنة البيانات المالية وجهود المجلس إل ويعتقد المجلس أن ا.عترافاإل

 .سنوات األخيرة لتخفيض عدد المعالجات البديلة في معايير المحاسبة الدوليةفي ال
  

 صول واألداخلياً غير الملموسة المولدة صول لألعترافاإلالفروق في مقاييس 
  غير الملموسة المشتراة

  

 التي داخلياً غير الملموسة المولدة صول محددة لألإعتراف مقاييس ٣٨يشمل معيار المحاسبة الدولي  ٤٢إستنتاج
 ضمنياً ويفترض تلبية هذه المقاييس . غير الملموسةصول العامة لألعترافاإلتتوسع بالنسبة لمقاييس 

أن تظهر  ٣٨ على ذلك يتطلب معيار المحاسبة الدولي وبناءاً . غير ملموسأصالًعندما تمتلك المنشاة 
  .داخلياً غير الملموسة المولدة صولنه تم تلبية هذه المقاييس فقط لألالمنشأة أ

  

   المبدئي بالتكلفةعترافاإل
  

 عترافاإل أن مقاييس ٦٠ ومسودة العرض إي ٥٠ إييقول البعض المعلقين على مسودة العرض  ٤٣إستنتاج
 عترافاإل وتحول دون جداً كانت مقيدة ٦٠ ومسودة العرض إي ٥٠المقترحة في مسودة العرض إي 

وبالتحديد . داخلياً المولدة  غير الملموسةصول غير الملموسة، وبشكل خاص األصولبالعديد من األ
 : أن) ٣٨مستبقي في معيار المحاسبة الدولي (ات قتراحإلاختلفوا مع ا

 تكلفته، وحتى ولو كان من الممكن إستثناءب بأصل غير ملموس بمبلغ عترافاإليجب عدم   )أ (

  تحديد قيمته العادلة بشكل موثوق به؛ و

 به كمصروف في الفترات عترافاإل غير ملموس لم يتم أصليجب عدم إعادة بيان نفقات   )ب (
 السابقة؛
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 أنه الذي يحدد اإلطار، من ٨٣، وإستشهدوا بالفقرة "اإلطار"يحتج المعلقون بأن هذه المبادئ تناقض 

تكلفته أو " بالبند الذي يلبي تعريف األصل إذا، كان من الممكن بين أشياء أخرى قياس عترافاإليجب 
 األصل غير – باألصل غير الملموس عترافاإل المعلقين  وقد دعم هؤالء. بشكل موثوق به"قيمته

 .  بين أشياء أخرى قياس قيمته العادلة بشكل موثوق به، إذا أمكن،بقيمته العادلة– داخلياًالملموس المولد 
  

إال إذا تم ( األولي بأصل غير ملموس بالقيمة العادلة عترافاإل بالسماح بإقتراحاًرفض المجلس  ٤٤إستنتاج

 أو * غير مماثلأصل أعمال هي عبارة عن شراء، أو مقابل إندماجفي عملية الحصول على األصل 

  -:عن طريق هبة حكومية وذلك بسبب ما يلي

 حيث يمنع معيار ."الممتلكات والمصانع والمعدات" ١٦إن هذا متفق مع معيار المحاسبة الدولي   )أ (

فيما عدا تلك (ات  والمصانع والمعد، األول لبند من الممتلكاتعترافاإلالمحاسبة الدولي 

   .)٣٨الحاالت المعدودة المحددة كما في معيار المحاسبة الدولي 

. إن من الصعب تحديد القيمة العادلة ألصل غير ملموس بصورة موثوقة في غياب سوق نشط  )ب (

 من المستبعد ٣٨وحيث أن األسواق النشطة بالمواصفات المحددة في معيار المحاسبة الدولي 

 فلم يقتنع المجلس بأن من الضروري أن يضع ،داخلياًير ملموسة منتجة  غصول وجودها ألجداً

  ؛  غير الماليةصول والقياس األولي لألعترافاإل للمبادئ المطبقة في إستثناء

 غير صول األولي لألعترافاإل دت أيأي ٥٠إن األغلبية العظمى من المعلقين على المسودة   )ج (

 به مبدئياً عترافاإلفقات المتكبدة على بند غير ملموس تم الملموسة بالتكلفة ومنع إعادة إثبات الن

  .كمصروف
  

   داخلياً غير الملموسة المنتجة صول لألعترافاإلمعايير تطبيق 
  

 غير ملموسة صولباأل عترافاإل غير الملموسة يمنع بشكل محدد صول األ٣٨معيار المحاسبة الدولي  ٤٥إستنتاج

 وبنود شبيهة في الجوهر التي يتم ،وقوائم العمالء ، وأسماء الصحف،العناوين البارزهو ،بالماركات

 من هذا لنوع من النادر وربما داخلياًويعتقد المجلس بأن البنود غير الملموسة المنتجة .  داخلياًإنتاجها 

وحتى يتم تجنب أي سوء فهم فلقد قرر .  ٣٨ في معيار المحاسبة الدولي عترافاإللن تستوفي شروط 

  . في شكل منع صريحستنتاجإلالمجلس أن يقع هذا ا

  
 والدعاية وبدء التشغيل لن ، والتدريب، بأن النفقات على البحثأيضاً ٣٨يوضح معيار المحاسبة الدولي   ٤٦إستنتاج

وبينما يرى البعض هذه المتطلبات .  به في البيانات الماليةعترافاإل غير ملموس يمكن أصلينجم عنها 

 في معيار عترافاإللى تفسير المجلس لتطبيق شروط  أو حكيمة، فإنها مبنية عجداًعلى أنها مفيدة 

 حقيقة أنه في بعض األحيان يكون من الصعب تحديد فيما إذا أيضاً وهي تعكس .٣٨المحاسبة الدولي 

  .داخلياً غير ملموس يمكن تمييزه عن الشهرة المنتجة أصلكان هناك 

  

                                                           
لكات  بند الممت  قياسمن المنشأة   ) ٢٠٠٣ عام   هو منقح كما   ("الممتلكات والمصانع والمعدات   "١٦يقتضي معيار المحاسبة الدولي        *

والمصانع والمعدات المشترى مقابل أصل أو أصول غير نقدية، أو مجموعة من األصول النقدية وغير النقدية، بالقيمة العادلـة                   
 ما لم تكـن  بقياس هذا األصل المشترى بالقيمة العادلة مسبقاًمنشأة القامت و. إال إذا افتقرت معاملة التبادل إلى الجوهر التجاري  

ستنتج مجلس معايير المحاسبة الدولية أنه ينبغي تطبيق نفس معايير القياس على األصـول غيـر                إو. متشابهةالمتبادلة  األصول  
 . مقابل أصل أو أصول غير نقدية، أو مجموعة من األصول النقدية وغير النقديةاةالملموسة المشتر
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  المحاسبة الالحقة لألصول غير الملموسة 
  

 األعمال الخاص به إندماجنه ينبغي أن يشمل نطاق المرحلة األولى من مشروع قرر المجلس مبدئيا أ ٤٧إستنتاج

ولتلك الغاية، ركز .  األعمالإندماجدراسة للمحاسبة الالحقة لألصول غير الملموسة المشتراة في 

  -:ي على المواضيع الثالثة التاليةه بشكل أولإهتمامالمجلس 

 المحـدد ل غير الملموس ذو العمـر اإلنتـاجي         محاسبة األص  في   ستمراراإلما إذا كان ينبغي       )أ (

 .٣٨ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً األولي عترافاإل األعمال بعد إندماجوالمشترى في 

 إنـدماج  األصل غير الملموس المـشترى فـي         إعتبار ما إذا كان، وتحت أي ظروف، يمكن          )ب (

 . عمر إنتاجي غير محددذو هاألعمال على أن

 وجود  إفتراضعلى  ( غير الملموس ذو العمر اإلنتاجي غير المحدد          محاسبة األصل   ينبغي كيف  )ج (

 .  األوليعترافاإل األعمال بعد إندماجوالمشترى في ) مثل هذه األصل

، "٤٧ إستنتاج"في الفقرة ) ج(و) ب(إال أن المجلس قرر، أثناء مناقشاته للمواضيع الواردة في النقطتين  ٤٨إستنتاج

ا حول تلك المواضيع بشكل متساوي على األصول غير ات يتوصل إليهإستنتاجأنه يتم تطبيق أي 

والحظ المجلس أن .  األعمالإندماجالملموسة المعترف بها التي يتم الحصول عليها بطريقة أخرى غير 

 فقط لألصول غير الملموسة ٣٨تعديل المتطلبات في النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي 

 عتماد يؤدي إلى تناقضات في محاسبة األصول غير الملموسة باإل األعمالإندماجالمشتراة في عمليات 

 المجلس أن إستنتجو. وبالتالي، يتم محاسبة البنود المتشابهة بطرق مختلفة. على طريقة الحصول عليها

إيجاد هذه التناقضات يقلل من فائدة المعلومات المقدمة للمستخدمين حول األصول غير الملموسة 

والتي تعتمد على فكرة العرض (سبب تدني مستوى قابلية المقارنة والموثوقية الخاصة بالمنشأة، ب

لذلك، قرر المجلس أنه ينبغي تطبيق أي ). الصادق، أي تتم محاسبة المعامالت المتشابهة بنفس الطريقة

 لمعالجة المواضيع في ٣٨تعديالت على المتطلبات في النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي 

على جميع األصول غير الملموسة، سواء كانت مولدة " ٤٧ إستنتاج"في الفقرة ) ج(و) ب(تين النقط

 .  األعمالإندماج أم مشتراة بشكل منفصل أو كجزء من عملية داخلياً
  

، أشار المجلس إلى القلق الذي "٤٧ إستنتاج"وقبل البدء بمناقشاته حول المواضيع المحددة في الفقرة  ٤٩إستنتاج

ه وبسبب عدم الموضوعية المرتبطة بتمييز الشهرة عن األصول غير الملموسة عبر عنه البعض، أن

 بالشراء، فإن الفروق بين المعاملة الالحقة للشهرة واألصول غير ندماجاألخرى كما في تاريخ اإل

 ندماجية الخطأ في تصنيف األصول غير الملموسة في تاريخ اإلإحتمالالملموسة األخرى تزيد من 

 أن إتباع معايير قابلية الفصل والحقوق التعاقدية أو الحقوق القانونية إستنتجأن المجلس غير . بالشراء

 األعمال إندماج بشكل معقول لتحديد األصول غير الملموسة المشتراة في حاسماً أساساًاألخرى يوفر 

بعد لذلك، قرر المجلس أن تحليله لمحاسبة األصول غير الملموسة .  بها بشكل منفصلعترافاإلو

  .  األولي كان ينبغي أن ينظر فقط إلى طبيعة تلك األصول وليس إلى المعاملة الالحقة للشهرةعترافاإل
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 فـي   المـستملكة  المحددةمحاسبة األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية        
   األعمالإندماجعمليات 

  

 قياس األصل غير الملموس تإقتض ٣٨الحظ المجلس أن النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي  ٥٠إستنتاج

   -: األوليعترافاإلبعد 

  أو؛ قيمة متراكمةإنخفاض منها أي إطفاء متراكم وأي خسائر مطروحاًبالتكلفة   )أ (

 إلى السوق النـشط،     بالرجوعبالمبلغ الذي تم إعادة تقييمه، كونه القيمة العادلة لألصل، المحدد             )ب (

 قيمة متراكمة   إنخفاضكم الحق وأي خسائر      منه أي إطفاء مترا    مطروحاًعادة التقييم   إفي تاريخ   

التقييم بشكل منتظم بحيث ال يختلـف       إعادة  وبموجب هذا المنهج، ينبغي أن تتم عمليات        . الحقة

 .  عن قيمته العادلةكبيرالمبلغ المسجل لألصل في تاريخ الميزانية العمومية بشكل 

 
سخة السابقة من معيار المحاسبة الـدولي        الن تقتضي كانت الطريقة المستخدمة من المذكور أعاله،        اوأي

 ه الخاص باألصل على أساس منتظم خـالل أفـضل تقـدير لعمـر             ستهالك إطفاء المبلغ القابل لإل    ٣٨

  . اإلنتاجي
 
الحظ المجلس أن ما يدعم متطلب إطفاء جميع األصول غير الملموسة فكرة أنها جميعها قابلة للتحديد  ٥١إستنتاج

 األصل إعتبار عن مسألة ما إذا كان، وفي ظل أي ظروف، يمكن وبعيداً. وذات أعمار إنتاجية محددة
غير الملموس على أن ذو عمر إنتاجي غير محدد، كان لدى المجلس قضية مهمة لدراستها أال وهي ما 

 إندماج بالنسبة لألصول غير الملموسة المشتراة في إذا كان التخلي عن المتطلبات أعاله سيكون مبرراً
 . عمار إنتاجية محددةاألعمال التي لها أ

  
الحظ المجلس أن أي تخلي عن المتطلبات أعاله بالنسبة لألصول غير الملموسة التي لها أعمار محددة  ٥٢إستنتاج

 األعمال يؤدي إلى تناقضات في طرق محاسبة األصول غير الملموسة المعترف إندماجوالمشتراة في 
وبعبارة أخرى، يتم محاسبة . الحصول عليهابها المبنية بالكامل على أساس الطريقة التي يتم من خاللها 

 المجلس أن إيجاد هذه التناقضات يقلل من فائدة المعلومات إستنتجو. البنود المتشابهة بطرق مختلفة
المقدمة للمستخدمين حول األصول غير الملموسة الخاصة بالمنشأة، بسبب تدني مستوى قابلية المقارنة 

 .والموثوقية
  
 بمحاسبة األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة ستمرارينبغي اإللذلك قرر المجلس أنه  ٥٣إستنتاج

  .  األوليعترافاإل للمتطلبات السابقة بعد وفقاً األعمال إندماجوالمشتراة في 

  

  فحص خفض القيمة لألصول غير الملموسة ذات األعمال اإلنتاجية المحددة  
  

 أن يتم قياس المبلغ القابل لإلسترداد لألصل غير ٣٨الدولي ت النسخة السابقة من معيار المحاسبة إقتض ٥٤إستنتاج

، سواء تم شراؤه  عاما٢٠ًالملموس ذو العمر اإلنتاجي المحدد والذي يتم إطفاؤه خالل فترة تزيد على 
 .  األعمال أم ال، على األقل في نهاية كل سنة ماليةإندماجفي 

  

لملموس المعَمر ينبغي قياسه، فقط عندما يكون هناك الحظ المجلس أن المبلغ القابل لإلسترداد لألصل ا  ٥٥إستنتاج

.  قيمة األصلإنخفاض، على إمكانية " قيمة األصولإنخفاض " ٣٦ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاًمؤشر، 

وال يرى المجلس أي سبب منطقي يقتضي تحديد المبالغ القابلة لإلسترداد لبعض األصول القابلة للتحديد 

 من األصول األخرى القابلة للتحديد التي اًإنتظام بشكل أكثر جداً فترات طويلة التي يتم إطفاؤها خالل



  ٣٨ة الدولي معيار المحاسب
  أساس اإلستنتاجات

١٩٠٩   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

 المجلس أنه ينبغي تحديد المبلغ القابل إستنتجلذلك، . ها خالل فترات مشابهةإستهالكيتم إطفاؤها أو 

 ٢٠ى لإلسترداد لألصل غير الملموس ذو العمر اإلنتاجي المحدد والذي يتم إطفاؤه خالل فترة تزيد عل

 قيمة إنخفاض، على إمكانية ٣٦ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاًعاما فقط عندما يكون هناك مؤشر، 

 ٣٨ونتيجة لذلك، قرر المجلس إلغاء المتطلب في النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي . األصل

قل في نهاية كل سنة الذي يقتضي بأن يتم قياس المبلغ القابل لإلسترداد لألصل غير الملموس على األ

 .مالية
  

 قيمة األصول غير الملموسة ينبغي أن إنخفاض إختبار أن جميع المتطلبات المتعلقة بأيضاًقرر المجلس  ٥٦إستنتاج

لذلك، قرر المجلس . ٣٨ من معيار المحاسبة الدولي بدالً ٣٦تكون مشمولة في معيار المحاسبة الدولي 

 ٣٦ إلى معيار المحاسبة الدولي ٣٨ار المحاسبة الدولي نقل المتطلب الوارد في النسخة السابقة من معي

وهو أنه ينبغي على المنشأة تقدير المبلغ القابل لإلسترداد لألصل غير الملموس غير المتوفر بعد 

 إنخفاض سنوي، بغض النظر عما إذا كان هناك مؤشر على إمكانية تقرير في نهاية كل فترة ستخداملإل

  . قيمته أم ال

  
  لعمر إنتاجي محددتبقية لألصل غير ملموس القيمة الم

 إفتراض، درس المجلس إمكانية اإلحتفاظ بالمتطلب الذي يقتضي ب٣٨أثناء تنقيح معيار المحاسبة الدولي  ٥٧إستنتاج

أن تكون القيمة المتبقية لألصل غير الملموس هي صفر في النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي 
   -:ذات األعمار اإلنتاجية المحددة، ما لم بالنسبة لألصول غير الملموسة ٣٨

  أو ؛ من طرف ثالث بشراء األصل في نهاية عمره اإلنتاجيإلتزام هناك يكن  )أ (

 -:كان هناك سوق نشط لألصل  )ب (

  و؛ إلى السوق النشطبالرجوعيمكن تحديد القيمة المتبقية لألصل كان  )١(

 .لألصل وجود مثل هذا السوق في نهاية العمر اإلنتاجي وكان من المحتمل )٢(
   

 

كما تم  (٣٨الحظ المجلس أن تعريف القيمة المتبقية في النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي  ٥٨إستنتاج

ى تقديرها كما لو كان األصل في إقتض) ٢٠٠٣ المنقح عام ١٦تعديله من خالل معيار المحاسبة الدولي 
كان العمر اإلنتاجي لألصل غير لذلك، إذا . العمر والوضع المتوقعين في نهاية العمر اإلنتاجي لألصل

ي ألن المنشأة كانت تتوقع أن تبيع األصل قبل نهاية ذلك العمر قتصادالملموس اقصر من عمره اإل
ي، فإن القيمة المتبقية لألصل ال تكون صفرا، بغض النظر عما إذا يتم تلبية الشروط المذكورة قتصاداإل

 )". ب(أو ) أ(٥٧ إستنتاج"في الفقرة 
  
 أن القيمة المتبقية لألصل غير الملموس هي صفر ما لم إفتراض الحظ المجلس أن متطلب رغم ذلك، ٥٩إستنتاج

 كوسيلة لمنع ٣٨يتم تلبية معايير محددة قد تم شمله في النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي 

 إستثناءإن . المنشآت من التحايل على المتطلب الوارد في المعيار بإطفاء جميع األصول غير الملموسة

هذا المتطلب من المعيار المنقح بالنسبة لألصول غير الملموسة ذات العمر المحدد يقدم على نحو مماثل 

 فمن خالل اإلدعاء بأن القيمة المتبقية -وسيلة للتحايل على متطلب إطفاء هذه األصول غير الملموسة 

تجنب إطفاء األصل، رغم أن عمره  من مبلغه المسجل، يمكن للمنشأة أكبرلهذا األصل كانت مساوية أو 

 األعمال، تعديل معايير إندماج المجلس أنه ال ينبغي له، كجزء من مشروع إستنتجو. اإلنتاجي محدد
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غير أن المجلس . السماح للقيمة المتبقية لألصل غير الملموس ذو العمر المحدد بأن تكون غير الصفر

  . روع القادم حول األصول غير الملموسةقرر أنه ينبغي معالجة هذه المسألة كجزء من المش
  

  )٦٩-٨٨الفقرات (األعمار اإلنتاجية لألصول غير الملموسة 
  

ات الواردة في مسودة عرض التعديالت المقترحة على معيار قتراح مع اإلنسجاميقتضي المعيار، باإل ٦٠إستنتاج
ي غير محدد عندما ، أن تنظر المنشأة لألصل غير الملموس على أنه ذو عمر إنتاج٣٨المحاسبة الدولي 

ال يكون هناك، على أساس تحليل جميع العوامل ذات الصلة، حد منظور للفترة التي يتوقع أن يولد 
 . األصل خاللها صافي تدفقات نقدية واردة للمنشأة

  
الحظ المجلس أثناء صياغة مسودة العرض والمعيار المنقح أن العمر اإلنتاجي لألصل غير الملموس  ٦١إستنتاج

والحظ المجلس أنه حتى تكون فترة اإلطفاء . يرتبط بالتدفقات النقدية المتوقعة المرتبطة بذلك األصل

التالي، التدفقات  ذلك العمر اإلنتاجي، وبعموماًلألصل غير الملموس صادقة تمثيلها ينبغي أن تعكس 

 المجلس أنه من الممكن أن يكون لدى اإلدارة النية والقدرة على إستنتجو. النقدية المرتبطة باألصل

المحافظة على األصل غير الملموس بحيث ال يوجد حد منظور للفترة التي يتوقع خاللها أن يولد ذلك 

ى، يمكن التصور بأن تحليل جميع وبعبارة أخر. األصل المحدد صافي تدفقات نقدية واردة للمنشأة

يمكن ) ية وغيرهاقتصاد العوامل القانونية والتشريعية والتعاقدية والتنافسية واإلمثالً(العوامل ذات الصلة 

 غير ملموس أصل بأنه ال يوجد حد منظور للفترة التي يتوقع خاللها أن يولد ستنتاجأن تؤدي إلى اإل

 .أةمحدد صافي تدفقات نقدية واردة للمنش
  
على سبيل المثال الحظ المجلس أن بعض األصول غير الملموسة تقوم على أساس حقوق قانونية يتم  ٦٢إستنتاج

وهكذا، يمكن أن يكون لتلك األصول تدفقات نقدية مرتبطة بها .  وليس لفترات محددةإستمرارنقلها ب
ذا كان من المتوقع  المجلس أنه إإستنتجو. ها لعدة سنوات أو حتى لفترة غير محددةإستمراريمكن توقع 

. أن تستمر التدفقات النقدية لفترة محددة، فإن العمر اإلنتاجي لألصل يكون محدودا بتلك الفترة المحددة

لكن إذا كان من المتوقع أن تستمر التدفقات النقدية لفترة غير محددة، فإن العمر اإلنتاجي يكون غير 

 . محدد
  
ي للعمر اإلنتاجي لألصول فتراض الحد األعلى اإل٣٨لدولي حددت النسخة السابقة من معيار المحاسبة ا ٦٣إستنتاج

 المجلس أن هذا إستنتجوأثناء صياغة مسودة العرض والمعيار المنقح، .  عاما٢٠ًغير الملموسة بمدة 
 ال ينسجم مع وجهة النظر التي مفادها بأن فترة اإلطفاء لألصل غير الملموس ينبغي أن فتراضاإل

لذلك، قرر . ن صادقة تمثيلها، وبالتالي، التدفقات النقدية المرتبطة باألصلتعكس عمره اإلنتاجي، لتكو
ي للعمر اإلنتاجي لألصول غير الملموسة في المعيار المنقح فتراضالمجلس أن ال يشمل الحد األعلى اإل
 . حتى لو كان لها أعمار إنتاجية محددة

  
ي للعمر فتراضأن يلغي الحد األعلى اإل المجلس بإقتراحأيد المجاوبون على مسودة العرض بشكل عام  ٦٤إستنتاج

 العمر اإلنتاجي على أنه غير إعتبار من ذلك بدالً وأن يقتضي ٣٨اإلنتاجي من معيار المحاسبة الدولي 
محدد عندما ال يكون هناك، على أساس تحليل لجميع العوامل ذات الصلة، حد منظور للفترة الزمنية 

إال أن بعض .  لملموس صافي تدفقات نقدية واردة للمنشأةالتي يتوقع خاللها أن يولد األصل غير ا
 أن عدم القدرة على تحديد العمر اإلنتاجي لألصل بوضوح ينطبق بالتساوي على العديد إقترحالمجاوبين 

وعلى الرغم من ذلك، يتعين على المنشآت تحديد األعمار . من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات
 على أساس ستهالكات والمصانع والمعدات تلك وتخصيص مبالغها القابلة لإلاإلنتاجية لبنود الممتلك
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وأشار هؤالء المجاوبون أنه ال يوجد سبب منطقي وراء معاملة . منتظم خالل تلك األعمار اإلنتاجية
 . األصول غير الملموسة بطريقة مختلفة

  
  -:أثناء دراسة هذه المالحظات، أشار المجلس إلى ما يلي ٦٥إستنتاج

 لمعيار المحاسبة الـدولي     وفقاًنه غير محدد    أر اإلنتاجي لألصل غير الملموس على        العم يعتبر  )أ (
، حد منظور للفترة    ذات الصلة تحليل لجميع العوامل    أساس   فقط عندما ال يكون هناك، على        ٣٨

 إن.  للمنشأة  واردة صافي تدفقات نقدية  غير الملموس   الزمنية التي يتوقع أن يولد خاللها األصل        
ذلك  عتبار إل أساساًال توفر   لعمر اإلنتاجي لألصل غير الملموس      ل  الدقيق تحديدالي  الصعوبات ف 

 .  على أنه غير محددالعمر اإلنتاجي

 األصول الملموسة وغير الملموسة ترتبط بشكل مباشر         من بالرغم من أن األعمار اإلنتاجية لكل       )ب (

منشأة، فـإن المنفعـة الماديـة       للواردة   صافي تدفقات نقدية     تولدبالفترة التي يتوقع خاللها أن      

وبعبـارة  . لعمر اإلنتاجي لألصل  على ا  أعلى حداًتفرض  المتوقعة للمنشأة من األصل الملموس      

، ال يمكن أن يتجاوز العمر اإلنتاجي لألصل الملموس المنفعة المادية المتوقعة للمنشأة من              أخرى

 . األصل
  

على أن لها أعمار إنتاجية غير      ) عدا األراضي (ة   األصول الملموس  إعتبار المجلس أنه ال يمكن      إستنتجو
  .  للمنفعة المادية المتوقعة للمنشأة من األصل الملموس منظوراًحداً دائماًمحددة ألن هناك 

  

 -٩٤الفقـرات   (العمر اإلنتاجي المقيد بحقوق تعاقدية أو حقوق قانونية أخـرى           

٩٦(  
  

موس الذي ينشأ من حقوق تعاقدية أو حقوق أشار المجلس إلى أن العمر اإلنتاجي لألصل غير المل ٦٦إستنتاج
وال يمكن أن يتجاوز العمر اإلنتاجي لهذا لألصل مدة تلك الحقوق، . قانونية أخرى مقيد بمدة تلك الحقوق

 المجلس أنه أثناء تحديد العمر اإلنتاجي لألصل غير الملموس، ال إستنتج لذلك، وتبعاً. وقد يكون أقصر
لفترة التي تتوقع المنشأة فيها أن تستخدم األصل غير الملموس، الخاضعة  اعتباراإلبد من األخذ بعين 

 .  النتهاء الحقوق التعاقدية أو الحقوق القانونية األخرى
 

  

لذلك قام بدراسة .  أنه يتم عادة نقل هذه الحقوق لفترات محددة يمكن تجديدهاأيضاًإال أن المجلس الحظ  ٦٧إستنتاج

وأشار المجلس . حديد العمر اإلنتاجي لهذا األصل غير الملموس التجديد في تإفتراضما إذا كان ينبغي 

إلى أنه يتم بشكل أولي إصدار بعض أنواع التراخيص لفترات محددة ولكن التجديد يمنح بشكل روتيني 

يتم تداول هذه . وبتكلفة قليلة، شريطة أن تكون التراخيص متماشية مع القوانين واألنظمة المعمول بها

ر تعكس أكثر من الفترة المتبقية، وبالتالي تشير إلى أن التجديد بأقل سعر هو التوقع التراخيص بأسعا

 لألنواع األخرى من التراخيص، وحتى لو تم تجديدها، يمكن أن يتم ولكن التجديد ليس مضموناً. العام

 . تكبد تكاليف مرتفعة لضمان تجديدها
  
ة لبعض األصول غير الملموسة، من ناحية  األعمار اإلنتاجيإعتمادتوصل المجلس إلى أنه بسبب  ٦٨إستنتاج

ية، على التجديد والتكاليف المرتبطة بالتجديد، فإن األعمار اإلنتاجية المحددة لتلك األصول ينبغي إقتصاد

 . أن تعكس التجديد عندما يكون هناك دليل يدعم التجديد بدون تكلفة عالية
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  -:وا إلى ما يليإعترضوأشار أولئك الذين . ستنتاج هذا اإلعموماًأيد المجاوبون على مسودة العرض  ٦٩إستنتاج

على تحقيق المنـشأة لـشروط      فقط  أنه عندما تعتمد فترة التجديد على قرار طرف ثالث وليس             )أ (

 ألن قرار الطرف الثالث ال يؤثر فقط على تكلفـة           محتمالً أصالً تؤدي إلى نشوء  محددة، فإنها   

نبغي أن يعكس العمر اإلنتاجي التجديـد       لذلك، ي . ية الحصول عليه  إحتمالعلى   أيضاًالتجديد بل   

 . لموافقة طرف ثالثخاضعاًفقط عندما ال يكون التجديد 

أن مثل هذا المتطلب ال ينسجم مع األساس المستخدم لقياس األصول غير الملموسة في تـاريخ                  )ب (

ما على سبيل المثال، فإنه ليس من الواضح        .  عالقات العمالء التعاقدية   وتحديداً األعمال،   إندماج

. ية تجديـد العقـد  إحتمالإذا كانت القيمة العادلة لعالقة العميل التعاقدية تشمل المبلغ الذي يعكس   

ويعني هـذا   . لتجديد قيمة عادلة بصرف النظر عن التكاليف المطلوبة للتجديد        ية ا حتمالإلويكون  

دم لتحديد القيمة    مع األساس المستخ   ينسجمأن العمر اإلنتاجي لعالقة العميل التعاقدية يمكن أن ال          

 . العادلة للعالقة

 لموافقة طرف خاضعاًأعاله، الحظ المجلس أنه إذا كان التجديد من قبل المنشأة ) أ(فيما يتعلق بالبند  ٧٠إستنتاج

، فإن متطلب وجود دليل يدعم قدرة المنشأة على التجديد يلزم المنشأة بتقييم األثر )مثل الحكومة(ثالث 

وال يرى المجلس أي أساس . ثالث على قدرة المنشأة على التجديدالمحتمل لعملية موافقة الطرف ال

منطقي لتحديد المتطلب بأوضاع ال تخضع فيها الحقوق التعاقدية أو الحقوق القانونية األخرى لموافقة 

 . األطراف الثالثة
  

  -:أعاله، الحظ المجلس ما يلي) ب(وفيما يتعلق بالبند  ٧١إستنتاج

 قادرة علـى    المنشأةالظروف التي تكون فيها     تتطرق إلى   د   بفترات التجدي  المتعلقة اتأن المتطلب   )أ (

بالرغم من أن هذا التجديد يمكـن، علـى         ،  تجديد الحقوق التعاقدية أو الحقوق القانونية األخرى      

.  لموافقة طرف ثالـث    خاضعاً المنشأة لشروط محددة، أو      بتلبية مشروطاًسبيل المثال، أن يكون     

ينبغي أن يشتمل العمر اإلنتـاجي لألصـل غيـر           "...  من المعيار على أنه    ٩٤وتنص الفقرة   

تـم  [ المنشأة التجديد فقط إذا كان هناك دليل يدعم التجديد من قبل            )فترات(الملموس على فترة    

العميـل  موجودة لـدى    القدرة على تجديد عقد العميل      وتكون  ".  بدون تكلفة عالية   ]إضافة تأكيد 

  .ةوليس المنشأ

 غير ملموس واحد هو، في جوهره، أصالن غير ملموسـين           أصالًبين  يبدو أن ما يعتبره المجاو      )ب (

عمليـات  ؤثر  تويمكن أن   . ذات العالقة حدهما يكون عقد العميل والثاني يكون عالقة العميل         أ -

 بـدالً  من قبل العميل على القيمة العادلة لألصل غير الملموس لعالقة العميل،             ةالتجديد المتوقع 

لذلك، ال يتجاوز العمر اإلنتاجي لعقد العميل، بموجب المعيـار،          . عميلمن القيمة العادلة لعقد ال    

، وبعبارة أخرى . مدة العقد، وال تعكس القيمة العادلة لعقد العميل توقعات التجديد من قبل العميل            

 .  يكون العمر اإلنتاجي لعقد العميل غير منسجم مع األساس المستخدم لتحديد قيمته العادلةال
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 في المعيار لتوفير إرشادات ٩٦ات المجاوبين، شمل المجلس الفقرة قتراحة إلإستجاب، ووعلى كل حال ٧٢إستنتاج

إضافية حول الظروف التي ينبغي أن تُعتبر فيها المنشأة قادرة على تجديد الحقوق التعاقدية أو الحقوق 

  . القانونية األخرى بدون تكلفة عالية
  

  جية غير المحددةمحاسبة األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتا

  )١١٠ -١٠٧الفقرات (
  

ات الواردة في مسودة العرض، يمنع المعيار إطفاء األصول غير الملموسة ذات قتراح مع اإلإنسجاماً ٧٣إستنتاج

  -: األولي بما يليعترافاإللذلك، يتم قياس مثل هذه األصول بعد . األعمار اإلنتاجية غير المحددة

  أو ؛مة المتراكمة القيإنخفاض منها خسائر مطروحاًبالتكلفة   )أ (

 مطروحـاً  إلى السوق النشط     المحددة بالرجوع بالمبلغ الذي تم إعادة تقييمه، كونه القيمة العادلة           )ب (

 .  قيمة متراكمةإنخفاضمنه أي خسائر 
  

  عدم اإلطفاء 
  

أثناء صياغة مسودة العرض والمعيار المنقح، الحظ المجلس أن العديد من األصول تعود بمنافع على  ٧٤إستنتاج

أو مبلغه الذي تم إعادة (واإلطفاء هو التخصيص المنتظم لتكلفة األصل . الل فترات متعددةالمنشأة خ

ية المستقبلية المجسدة في ذلك قتصاد المنافع اإلإستهالك منه أي قيمة متبقية، ليعكس مطروحاً، )تقييمه

 إستهالكلمنشأة وبالتالي، إذا لم يكن هناك حد منظور للفترة التي تتوقع فيها ا. األصل خالل الوقت

، أقصى فترة مثالًية المستقبلية المجسدة في األصل، فإن إطفاء ذلك األصل خالل، قتصادالمنافع اإل

 .  ستنتاج هذا اإلعموماًوقد أيد المجاوبون على مسودة العرض . تمثيلياً صادقاً ال يكون عشوائياًمحددة 
  

ر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة،  لذلك، قرر المجلس أنه ال ينبغي إطفاء األصول غيتبعاً ٧٥إستنتاج

ويتم تضمين مناقشات المجلس حول شكل .  القيمة بشكل منتظمإنخفاض ختباربل ينبغي أن تخضع إل

ات في معيار ستنتاج القيمة، في أساس اإلإنخفاض إختبار القيمة، بما في ذلك تكرار إنخفاض إختبار

اء عمليات منتظمة إلعادة فحص العمر اإلنتاجي إقتض اًأيضوقرر المجلس . ٣٦المحاسبة الدولي 

لألصل غير الملموس الذي ال يتم إطفاؤه لتحديد ما إذا تستمر الظروف في دعم التقييم الذي مفاده بأن 

  . العمر اإلنتاجي غير محدد
  

  عمليات إعادة التقييم 
  

اإلنتاجية غير المحددة، درس بعد أن قرر أنه ال ينبغي إطفاء األصول غير الملموسة ذات األعمار  ٧٦إستنتاج
ولم يجد . المجلس ما إذا كان ينبغي السماح للمنشأة بتسجيل هذه األصول بالمبالغ التي تم إعادة تقييمها

المجلس مبررا منطقيا لمنع تسجيل بعض األصول غير الملموسة بالمبالغ التي تم إعادة تقييمها فقط على 
ية المستقبلية قتصاد المنافع اإلإستهالكتتوقع المنشأة خاللها أساس أنه ال يوجد حد منظور للفترة التي 

  . المجسدة في تلك األصول
  

ونتيجة لذلك، قرر المجلس بأنه ينبغي على المعيار أن يسمح بتسجيل األصول غير الملموسة ذات  ٧٧إستنتاج
  . األعمار اإلنتاجية غير المحددة بالمبالغ التي تم إعادته تقييمها
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   األعمالإندماج في عمليات المستملكة مشاريع البحث والتطوير
  

درس المجلس المسائل التالية فيما يتعلق بمشاريع البحث والتطوير قيد التنفيذ التي يتم شراؤها في  ٧٨إستنتاج
  -: األعمالإندماج

 باألصول غير الملموسة المـشتراة      عتراف تطبيق المعايير المقترحة لإل    أيضاًما إذا كان ينبغي       )أ (
 ؛نفصل عن الشهرة على مشاريع البحث والتطوير قيد التنفيذ األعمال بشكل مإندماجفي 

المحاسبة الالحقة لمشاريع البحث والتطوير قيد التنفيذ المعترف بها على أنهـا أصـول بـشكل        )ب (
 ؛ ومنفصل عن الشهرة

مشاريع البحث والتطوير قيد التنفيذ والمعترف بها على أنها أصول          على  معاملة النفقات الالحقة      )ج (
 .ن الشهرةبشكل منفصل ع

  

، )أ(النقطة   مناقشات المجلس حول المسألة الواردة في        وبغية ذكر المعلومات كاملة نورد فيما يلي أدناه       
  . ٣ات في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ستنتاجبالرغم من ورودها في أساس اإل

  
طلبات في النسخة السابقة من  األعمال بإعادة دراسة المتإندماجلم يقم المجلس كجزء من مشروعه حول  ٧٩إستنتاج

 ونفقات مرحلة البحث والتطوير لمشروع داخلياً للبنود غير الملموسة المولدة ٣٨معيار المحاسبة الدولي 

  . وقرر المجلس أن إعادة دراسة تلك المتطلبات هو خارج نطاق هذا المشروع. داخلي
  

   بشكل منفصل عن الشهرة المبدئي عترافاإل
  

 والنسخة السابقة " األعمالإندماج"  ٢٢معايير الواردة في معيار المحاسبة الدولي الحظ المجلس أن ال ٨٠إستنتاج

 األعمال بشكل إندماج باألصول غير الملموسة المشتراة في عتراف لإل٣٨من معيار المحاسبة الدولي 
منفصل عن الشهرة تنطبق على جميع األصول غير الملموسة، بما في ذلك مشاريع البحث والتطوير قيد 

 األعمال على إندماج بأي بند غير ملموس مشترى في عترافاإل لتلك المعايير، تم ووفقاًلذلك، . التنفيذ

 للتحديد ويمكن قياسه بشكل موثوق، وكان من قابالً بشكل منفصل عن الشهرة عندما كان أصلأنه 
 لم تتحقق تلك ولو. ية مستقبلية ذات عالقة إلى المنشأة المشتريةإقتصادالمحتمل تدفق أي منافع 

 من المبلغ جزءاً، ندماجالمعايير، لكانت النفقات على تكلفة أو قيمة ذلك البند، الذي تم شمله في تكلفة اإل

 . المنسوب إلى الشهرة
  
 والنسخة ٢٢لم يرى المجلس أي مبرر منطقي لتغيير المنهج الموجود في معيار المحاسبة الدولي  ٨١إستنتاج

 نفس المعايير لجميع األصول غير الملموسة المشتراة ستخدام إل٣٨السابقة من معيار المحاسبة الدولي 
.  بتلك األصول بشكل منفصل عن الشهرةعترافاإل األعمال عند تقييم ما إذا كان ينبغي إندماجفي 
 المجلس أن تبني معايير مختلفة يقلل من فائدة المعلومات المقدمة للمستخدمين حول األصول إستنتجو

لذلك، يقتضي معيار .  ألن مستوى كال من قابلية المقارنة والموثوقية يتدنىماجندالمشتراة في اإل
 بأي من عترافاإل من المنشأة المشترية ٣ والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ٣٨المحاسبة الدولي 

الملموس مشاريع البحث والتطوير قيد التنفيذ الخاصة بالمنشأة المشتراة والتي تحقق تعريف األصل غير 
وسيكون هذا هو الحال عندما يستوفي مشروع البحث .  بشكل منفصل عن الشهرةأصلعلى أنه 

والتطوير قيد التنفيذ تعريف األصل ويكون قابل للتحديد، أي قابل للفصل أو ينشأ من حقوق تعاقدية أو 
  . حقوق قانونية أخرى
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 عن ٣٨ معيار المحاسبة الدولي عبر بعض المجاوبين على مسودة عرض التعديالت المقترحة على ٨٢إستنتاج
 األعمال من إندماجمخاوف من أن تطبيق نفس المعايير على جميع األصول غير الملموسة المشتراة في 

 بها بشكل منفصل عن الشهرة يؤدي إلى معاملة بعض مشاريع عترافاإل تقييم ما إذا كان ينبغي أجل
. داخلياًعمال بشكل مختلف عن مشاريع مماثلة بدأت  األإندماجالبحث والتطوير قيد التنفيذ المشتراة في 

 لشمل تلك األصول غير الملموسة أساساً أن هذا ال يوفر إستنتجوأقر المجلس هذه النقطة، ولكنه 
 الوارد في المعيار ستنتاج من ذلك، يؤكد على ضرورة إعادة دراسة اإلوبدالً. المشتراة ضمن الشهرة

 األصل غير الملموس فيما يتعلق بمشروع البحث قيد التنفيذ ويمكن أن الذي يفيد بأنه ال يمكن أن يوجد
وقرر . يوجد فيما يتعلق بمشروع التطوير قيد التنفيذ فقط عند تلبية جميع معايير التأجيل في المعيار

  .  األعمال الخاص بهإندماجالمجلس أن إعادة الدراسة هذه هي خارج نطاق مشروع عمليات 
  

 األعمـال   إنـدماج  فـي    المـستملكة لمشاريع البحث والتطوير    المحاسبة الالحقة   
  أصول غير ملموسةكوالمعترف بها 

  

ت محاسبة جميع األصول غير إقتض ٣٨الحظ المجلس أن النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي  ٨٣إستنتاج
  -: األوليعترافاإلالملموسة بعد 

  أو ؛يمة متراكمة قإنخفاض منها أي إطفاء متراكم وأي خسائر مطروحاًبالتكلفة   )أ (

 إلى السوق النـشط،     بالرجوعبالمبلغ الذي تم إعادة تقييمه، كونه القيمة العادلة لألصل، المحددة             )ب (
 قيمة متراكمة   إنخفاض وأي خسائر     الحق  منه أي إطفاء متراكم    مطروحاًفي تاريخ إعادة التقييم     

 . الحقة
 

 األعمال التي تحقق    إندماجذ المشتراة في    مشاريع البحث والتطوير قيد التنفي    : وتشمل مثل هذه األصول   
، ومشاريع البحث والتطوير قيد التنفيذ المشتراة بـشكل         ة بها بشكل منفصل عن الشهر     عترافاإلمعايير  

 داخلياًأصل غير ملموس، واألصول غير الملموسة المطورة        ك بها   عترافاإلمنفصل التي تحقق معايير     
  . لة التطوير في مشروع داخليالمعترف بها الناشئة من التطوير أو مرح

  
لم يرى المجلس أي مبرر منطقي لتغيير المنهج الوارد في النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي  ٨٤إستنتاج

.  الخاص بتطبيق نفس المتطلبات على المحاسبة الالحقة لجميع األصول غير الملموسة المعترف بها٣٨
 األعمال إندماجث والتطوير قيد التنفيذ المشتراة في لذلك، قرر المجلس أنه ينبغي محاسبة مشاريع البح

 وفقاً األولي عترافاإل بشكل منفصل عن الشهرة بعد أصل بها على أنها عترافاإلوالتي تلبي معايير 
  . للمتطلبات التي تنطبق على المحاسبة الالحقة لألصول غير الملموسة المعترف بها األخرى

  

 األعمـال   إنـدماج  في   المستملكةث والتطوير   مشاريع البح على  النفقات الالحقة   
  )٤٣ و٤٢ تانالفقر(أصول غير ملموسة كوالمعترف بها 

  

يقتضي هذا المعيار فيما يخص النفقات الالحقة على مشاريع البحث والتطوير قيد التنفيذ المشتراة بشكل  ٨٥إستنتاج
  -: غير ملموس ما يليأصل األعمال والمعترف بها على أنها إندماجمنفصل أو في 

 ؛ إذا كانت نفقات بحثعند تكبدها بها على أنها مصاريف عترافاإلن يتم أ  )أ (

 معـايير   تلبـي  إذا كانت نفقات تطوير ال       عند تكبدها  بها على أنها مصاريف      عترافاإلأن يتم     )ب (
 ؛ و٥٧أصل غير ملموس في الفقرة ك عترافاإل
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 المـشترى إذا كانـت      المبلغ المسجل لمشروع البحث والتطوير قيد التنفيـذ       أن يتم إضافتها إلى       )ج (
 . ٥٧ في الفقرة عترافاإل معايير تلبينفقات تطوير 

  

الحظ المجلس أثناء صياغة هذا المتطلب أن المعاملة المطلوبة بموجب النسخة السابقة من معيار  ٨٦إستنتاج

 إندماج للنفقات الالحقة على مشاريع البحث والتطوير قيد التنفيذ المشتراة في ٣٨المحاسبة الدولي 

 البعض أنه ينبغي إقترحو. لمعترف بها كأصل بشكل منفصل عن الشهرة لم تكن واضحةاألعمال وا

 المتعلقة بنفقات البحث أو ٣٨تطبيق المتطلبات الواردة في النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي 

 في حين ناقش آخرون بأن تلك المتطلبات كان. التطوير أو مرحلة البحث أو التطوير لمشروع داخلي

 من ذلك، وبدالً. داخلياً والقياس األولي لألصول غير الملموسة المولدة عترافاإلمرتبطة بشكل واضح ب

 التي تتناول النفقات ٣٨ينبغي تطبيق المتطلبات الواردة في النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي 

 على األصل غير الملموس بعد  بالنفقات الالحقةعترافاإلوبموجب تلك المتطلبات، كان سيتم . الالحقة

   -:شرائه أو إتمامه على أنه مصاريف عند تكبدها إال إذا

معـايير  ية مستقبلية تتجـاوز     إقتصاد توليد منافع    مننفقات األصل   ال تُمكَن من المحتمل أن     كان  )أ (

 ؛ وأصالًالمقَيمة  أدائه

 . كان من الممكن قياس النفقات ونسبها إلى األصل بشكل موثوق  )ب (
  

  . المسجل لألصل غير الملموس  الالحقة إلى المبلغالنفقات الشروط، يتم إضافة هذه تلبيةتم إذا 
  
 في مشاريع البحث والتطوير قيد التنفيذ المشتراة بشكل أيضاًالحظ المجلس أن هذه الشكوك توجد  ٨٧إستنتاج

كأصل  بها عتراف لإل٣٨منفصل والتي حققت المعايير في النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي 

  . غير ملموس
  
أشار المجلس إلى أن تطبيق المتطلبات الواردة في المعيار المتعلقة بنفقات البحث أو التطوير أو مرحلة  ٨٨إستنتاج

البحث أو التطوير لمشروع داخلي على النفقات الالحقة على مشاريع البحث والتطوير قيد التنفيذ 

صل عن الشهرة يؤدي إلى معاملة النفقات  األعمال والمعترف بها كأصول بشكل منفإندماجالمشتراة في 

إال . الالحقة بشكل غير منسجم مع النفقات الالحقة على األصول غير الملموسة األخرى المعترف بها

 على النفقات ٣٨أن تطبيق متطلبات النفقات الالحقة في النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي 

 األعمال والمعترف بها على أنها إندماجنفيذ المشتراة في الالحقة لمشاريع البحث والتطوير قيد الت

 على إعتماداًأصول بشكل منفصل عن الشهرة يؤدي إلى محاسبة نفقات البحث والتطوير بشكل مختلف 

  . داخلياًما إذا يتم شراء المشروع أو البدء فيه 
  
في معيار المحاسبة الدولي  المجلس أنه إلى حين تسنح له الفرصة لمراجعة المتطلبات الواردة إستنتج ٨٩إستنتاج

 المتعلقة بنفقات البحث أو التطوير أو مرحلة البحث أو التطوير لمشروع داخلي، سيتم توفير ٣٨

. معلومات أكثر إفادة لمستخدمي البيانات المالية للمنشأة إذا تم محاسبة جميع هذه النفقات بشكل منسجم

وير قيد التنفيذ المشترى بشكل منفصل والذي ويتضمن هذا النفقات الالحقة على مشروع البحث والتط

  .  بها كأصل غير ملموسعترافيحقق المعايير الواردة في المعيار لإل
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  )١٣٢ -١٢٩الفقرات (األحكام اإلنتقالية 
  

 من أي تاريخ يسبق تواريخ إبتداءاً ٣إذا اختارت المنشأة تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  ٩٠إستنتاج

 بأثر ٣٨ تطبيق معيار المحاسبة الدولي أيضاً، ينبغي عليها دة في المعيار المذكور آنفاًالنفاذ المحد

 على محاسبة األصول ٣٨ لذلك، ينطبق معيار المحاسبة الدولي وخالفاً. مستقبلي من نفس ذلك التاريخ

 ٣١و بعد ية لها في أتفاق األعمال والتي يكون تاريخ اإلإندماجغير الملموسة المشتراة في عمليات 

، وعلى محاسبة جميع األصول غير الملموسة األخرى بأثر مستقبلي من بداية أول فترة ٢٠٠٤ مارس

 من المنشأة، ٣٨ معيار المحاسبة الدولي أيضاًويقتضي . ٢٠٠٤ مارس ٣١ سنوية تبدأ في أو بعد تقرير

وإذا قامت المنشأة، نتيجة . ةعند التطبيق األولي، أن تعيد تقييم األعمار اإلنتاجية لألصول غير الملموس

إعادة التقييم ذلك، بتغيير تقييمها للعمر اإلنتاجي لألصل، يتم محاسبة التغير على أنه تغيير في التقدير 

التغيرات في التقديرات المحاسبية  ، المحاسبيةسياساتال" ٨ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاًالمحاسبي 
  . "واألخطاء

  
 األولي باألصول غير عترافاإللمجلس حول القضايا اإلنتقالية المتعلقة بتم التطرق إلى مناقشات ا ٩١إستنتاج

 قيمة األصول غير الملموسة في أساس إنخفاض إختبار األعمال وإندماجالملموسة المشتراة في عمليات 

ات الخاص بمعيار ستنتاج وأساس اإل٣ات الخاص بالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ستنتاجاإل

 . ، على التوالي٣٦ة الدولي المحاسب
  
  -:، درس المجلس المسائل الثالث التالية"٩٠ إستنتاج"أثناء وضع المتطلبات المحددة في الفقرة  ٩٢إستنتاج

تحديد األعمار اإلنتاجية وطريقة محاسبة األصـول غيـر الملموسـة           في   ستمرارهل ينبغي اإل    )أ (
النـسخة الـسابقة مـن معيـار         للمتطلبات في    وفقاً في تاريخ نفاذ المعيار      مسبقاًالمعترف بها   

، أو  ) سـنة  ٢٠ ية مدتها إفتراضأقصى فترة   أي من خالل اإلطفاء خالل       (٣٨المحاسبة الدولي   
  للمتطلبات في المعيار المنقح؟وفقاً

، ه في تاريخ نفـاذ    مسبقاًإذا تم تطبيق المعيار المنقح على األصول غير الملموسة المعترف بها              )ب (
لتطبيـق  ا تقييم العمر اإلنتاجي لألصل غير الملمـوس نتيجـة           أثر إعادة ب عترافاإلفهل ينبغي   

  اثر مستقبلي؟واألولي للمعيار بأثر رجعي أ

لنفقات الالحقة  المتعلقة با في المعيار   الواردة  هل ينبغي أن يطلب من المنشآت تطبيق المتطلبات           )ج (
أثر رجعي  أصل غير ملموس ب   ك المعترف به    ى البحث والتطوير قيد التنفيذ المشتر     على مشروع 

 على النفقات المتكبدة قبل تاريخ نفاذ المعيار المنقح؟ 
  
ه السابق بأن الطريقة المحاسبية األكثر إستنتاجفيما يتعلق بالمسألة األولى أعاله، أشار المجلس إلى  ٩٣إستنتاج

صدقا من حيث التمثيل فيما يخص األصول غير الملموسة هو إطفاء تلك األصول ذات األعمار 

ة خالل أعمارها اإلنتاجية دون وجود حد لفترة اإلطفاء، وليس إطفاء تلك األصول ذات اإلنتاجية المحدد

 المجلس أن مستوى موثوقية وقابلية المقارنة للبيانات إستنتجوبالتالي . األعمار اإلنتاجية غير المحددة

 . ريخ نفاذهالمالية يتدنى إذا لم يتم تطبيق المعيار على األصول غير الملموسة المعترف بها قبل تا
  
وبالنسبة للمسألة الثانية، الحظ المجلس أنه ينظر إلى إعادة تقييم العمر اإلنتاجي لألصل في مختلف  ٩٤إستنتاج

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على أنه تغيير في التقدير المحاسبي، وليس تغيير في السياسة 
 للنسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي فقاًو للمعيار، وكذلك ووفقاًعلى سبيل المثال، . المحاسبية



   ٣٨معيار المحاسبة الدولي 
  أساس اإلستنتاجات 

١٩١٨   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

، إذا كان التقدير الجديد للعمر اإلنتاجي المتوقع لألصل غير الملموس مختلف بشكل كبير عن ٣٨

 لمعيار المحاسبة وفقاًالتقديرات السابقة، ينبغي محاسبة التغيير على أنه تغيير في التقدير المحاسبي 

 محاسبة التغيير في التقدير المحاسبي بأثر مستقبلي من ٨سبة الدولي ويقتضي معيار المحا. ٨الدولي 

  -:خالل شمل أثر التغيير في حساب الربح أو الخسارة في

  أو؛فترة التغيير، إذا كان التغير في التقدير يؤثر على تلك الفترة فقط  )أ (

 . مافترة التغيير والفترات المستقبلية، إذا كان التغير في التقدير يؤثر على كليه  )ب (
  
 إذا كان التقدير ،"الممتلكات والمصانع والمعدات"  ١٦ لمعيار المحاسبة الدولي ووفقاًوعلى نحو مماثل،  ٩٥إستنتاج

الجديد للعمر اإلنتاجي المتوقع لبند الممتلكات والمصانع والمعدات يختلف بشكل كبير عن التقديرات 
 للفترات الحالية ستهالكف اإلالسابقة، ينبغي محاسبة التغيير بأثر مستقبلي من خالل تعديل مصرو

 .والمستقبلية
  

لذلك قرر المجلس أنه ينبغي محاسبة إعادة تقييم العمر اإلنتاجي الناتج عن التطبيق األولي لمعيار  ٩٦إستنتاج
، بما في ذلك إعادة التقييم من عمر إنتاجي محدد إلى عمر إنتاجي غير محدد، على ٣٨المحاسبة الدولي 

 . بأثر هذا التغيير بأثر مستقبليعترافاإل ونتيجة لذلك، ينبغي .أنه تغير في التقدير المحاسبي
  

ت معاملة إقتض ٣٨درس المجلس وجهة النظر التي تفيد بأن النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي  ٩٧إستنتاج

، فإن التغير إلى تقييم العمر اإلنتاجي غير محدداً إنتاجياً عمراًاألصول غير الملموسة على أن لها 

.  في التقدير المحاسبيتغييراً في السياسة المحاسبية، وليس تغييراًصل غير الملموس يمثل المحدد لأل

.  المجلس أنه حتى لو كان الحال كذلك ينبغي محاسبة إعادة تقييم العمر اإلنتاجي بأثر مستقبليإستنتجو

قبل تاريخ نفاذ  تقريروهذا ألن التطبيق بأثر رجعي يقتضي من المنشأة أن تحدد، في نهاية كل فترة 

ويقتضي مثل هذا التقييم من . المعيار، ما إذا كان العمر اإلنتاجي لألصل غير الملموس غير محدد

المنشأة القيام بتقديرات كان من الممكن القيام بها في تاريخ سابق، وبالتالي تنشأ مشكلة فيما يتعلق بدور 

ها من تلك التقديرات، إستثناؤ الفهم التحليلي أو ، ما إذا كان ينبغي شمل منفعةوتحديداًالفهم التحليلي، 

ها، كيف يمكن فصل أثر الفهم التحليلي عن العوامل األخرى الموجودة في التاريخ الذي إستثناؤوإذا تم 

 . تطلب فيه التقديرات
  

ت تضإق، لم يكن من الواضح ما إذا "٨٦ إستنتاج"بالنسبة للمسألة الثالثة، وكما هو مشار إليه في الفقرة  ٩٨إستنتاج

 محاسبة النفقات الالحقة على مشاريع البحث والتطوير ٣٨النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي 

  -:قيد التنفيذ المشتراة والمعترف بها كأصول غير ملموسة

نفقات البحث أو التطوير أو مرحلة البحـث أو التطـوير لمـشروع             فيما يخص    لمتطلباتها   وفقاً  )أ (

 أو ؛ داخلي

 .ألصل غير الملموس بعد شرائه أو إتمامهعلى النفقات الالحقة فيما يخص اتها  لمتطلباوفقاً  )ب (
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 والتـي تـم     ى البحث والتطوير قيد التنفيذ المـشتر      على مشروع  المجلس أن النفقات الالحقة      إستنتجو

  قد تم تطبيـق    أعاله قبل تاريخ نفاذ المعيار كان يمكن عدم رسملتها لو كان          ) ب ( البند رسملتها بموجب 

أصل غيـر ملمـوس     كوهذا ألن المعيار يقتضي رسملة هذه النفقات        .  النفقات الالحقة  عند تكبد لمعيار  ا

ومن وجهة نظر المجلـس،     .  جميع معايير التأجيل   ويتم تلبية نفقات تطوير   عبارة عن   فقط عندما تكون    

  . أعاله)ب (البند من أعلى إعتراف درجةتمثل تلك المعايير 

  

التطبيق بأثر رجعي للمعيار المنقح على النفقات الالحقة لمشاريع البحث وبالتالي يمكن أن يؤدي  ٩٩إستنتاج

والتطوير قيد التنفيذ المشتراة التي يتم تكبدها قبل تاريخ نفاذ المعيار إلى عكس النفقات التي تم رسملتها 

م ويمكن طلب مثل هذا العكس لو أن النفقات كانت نفقات بحث، أو كانت نفقات تطوير ولم يت. مسبقاً

 المجلس أن إستنتجو. تلبية معيار واحد أو أكثر من معايير التأجيل في الوقت الذي تم فيه تكبد النفقات

تحديد ما إذا تم تلبية معايير التأجيل، في الوقت الذي تم فيه تكبد النفقات الالحقة، يثير نفس مسائل الفهم 

تضي إجراء تقييمات في تاريخ سابق، ويؤدي حيث يق": ٩٧ إستنتاج"التحليلي التي تم مناقشتها في الفقرة 

. بالتالي إلى مشاكل فيما يتعلق بكيفية فصل أثر الفهم التحليلي عن العوامل الموجودة في تاريخ التقييم

إذ من الممكن أن : إضافة إلى ذلك، قد يكون من المستحيل في العديد من الحاالت إجراء هذه التقييمات

 .موجودة أو لم يعد من الممكن الحصول عليهاال تكون المعلومات المطلوبة 
  

لذلك قرر المجلس أنه ينبغي عدم تطبيق متطلبات المعيار للنفقات الالحقة لمشاريع البحث والتطوير قيد  ١٠٠إستنتاج

التنفيذ المشتراة والمعترف بها على أنها أصول غير ملموسة بأثر رجعي على النفقات المتكبدة قبل 

 في المبلغ المسجل لمثل هذا سابقاًأشار المجلس إلى أن أي مبالغ مشمولة و. تاريخ نفاذ المعيار المنقح

  . ٣٦ القيمة في معيار المحاسبة الدولي إنخفاض إختباراألصل يمكن، في أي حال، أن تخضع لمتطلبات 
  

  )١٣٢الفقرة (التطبيق المبكر 

إلى توفير معلومات أشار المجلس إلى أن موضوع أي معيار يعكس رأيه بأن تطبيق المعيار سيؤدي  ١٠١إستنتاج

وعلى ذلك األساس، . أكثر فائدة للمستخدمين حول المركز المالي للمنشأة أو أدائها أو تدفقاتها النقدية

إال أن المجلس درس . يسمح للمنشآت، ويتم بالفعل تشجيعها، على تطبيق المعيار المنقح قبل تاريخ نفاذه

نقح قبل تاريخ نفاذه من المحتمل أن يضعف من قابلية  التأكيد على أن السماح بتطبيق المعيار المأيضاً

التي تؤدي إلى تاريخ النفاذ ذلك، ويكون له اثر توفير خيار ) الفترات(المقارنة بين المنشآت في الفترة 

 . معين للمنشآت
  
 المجلس أن المنفعة من توفير معلومات أكثر فائدة للمستخدمين حول المركز المالي للمنشأة إستنتج ١٠٢إستنتاج

. ئها من خالل السماح بالتطبيق المبكر للمعيار تفوق سلبيات التدني المحتمل لمستوى قابلية المقارنةوأدا

 أيضاًلذلك، يتم تشجيع المنشآت على تطبيق متطلبات المعيار المنقح قبل تاريخ نفاذه، شريطة تطبيقها 

في ) ٢٠٠٤كما هو منقح عام  (٣٦ ومعيار المحاسبة الدولي ٣للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  . نفس الوقت
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   عن مسودة العرض التغيرات الرئيسيةملخص 
  

  -:٣٨فيما يلي اإلختالفات الرئيسية عن مسودة عرض التعديالت المقترحة على معيار المحاسبة الدولي  ١٠٣إستنتاج

إذا كانـت   مـا   يشمل المعيار إرشادات إضافية توضح العالقة بين معيار قابلية الفصل لتحديـد               )أ (

 العالقة تعريـف    تلبيإذا  ما  ، ومفهوم السيطرة لتحديد     قابلة للتحديد قة العميل غير التعاقدية     عال

ويوضح المعيار، على وجه التحديد، أنه في حالة عدم وجود حقوق قانونيـة لحمايـة               . األصل

  أو لعالقات العمالء   عالقات العمالء غير التعاقدية    عالقات العمالء، فإن معامالت التبادل لنفس     

علـى   دليالًتقدم  )  األعمال إندماج جزء من عملية     تلك التي هي   إستثناءب (غير التعاقدية المماثلة  

ية المستقبلية المتدفقة من عالقات     قتصادأن المنشأة قادرة رغم ذلك على السيطرة على المنافع اإل         

ابلة للفصل، فإن    على أن عالقات العمالء ق     دليالً أيضاًوألن معامالت التبادل هذه تقدم      . العمالء

 إسـتنتاج  - ١١ إسـتنتاج "الفقـرات   انظرتحقق تعريف األصل غير الملموس       عالقات العمالء 

١٤.(" 

 باألصـل غيـر     دائمـاً  عترافاإل القوى العاملة، ينبغي     إستثناءت مسودة العرض أنه، ب    إقترح  )ب (
ن  بـأ  إفتـراض  األعمال بشكل منفصل عن الشهرة، وكان هناك         إندماجالملموس المشترى في    

ويـنص  .  قياس قيمتها العادلة بـشكل موثـوق       أجل من   دائماًالمعلومات الكافية تكون متوفرة     
 عـادة  األعمال يمكن    إندماجالمعيار على أن القيمة العادلة لألصل غير الملموس المشترى في           

وإذا كان لألصل غير .  بشكل منفصل عن الشهرة   عترافقياسها بموثوقية كافية لتكون مؤهلة لإل     
 للدحض بأنه   قابالً اًإفتراض األعمال عمر إنتاجي محدد، فإن هناك        إندماجوس المشترى في    الملم

 "). ٢٥ إستنتاج-١٦ إستنتاج"انظر الفقرات (يمكن قياس قيمته العادلة بشكل موثوق 

ت مسودة العرض، في حين يقتضي المعيار، بأنه ال ينبغي أن يتجاوز العمـر اإلنتـاجي                إقترح  )ج (
 الناشئ من الحقوق التعاقدية أو الحقوق القانونيـة األخـرى مـدة تلـك               لألصل غير الملموس  

ولكن إذا كان يتم نقل الحقوق لمدة محددة يمكن تجديدها، ينبغـي أن يـشتمل العمـر                 . الحقوق
التجديد فقط إذا كان هناك دليل يدعم التجديد من قبل المنشأة بدون            ) فترات(اإلنتاجي على فترة    

رشادات إضافية في المعيار لتوضيح الظروف التي ينبغي فيها أن تُعتبر           وتم شمل إ  . تكلفة عالية 
المنشأة أنها قادرة على تجديد الحقوق التعاقدية أو الحقوق القانونية األخرى بدون تكلفة عاليـة               

  "). ٧٢ إستنتاج - ٦٦ إستنتاج"انظر الفقرات (

  

  الخاص باألصول غير الملموسةمعيار التاريخ تطور 
  

 ١٩٩٤ غير الملموسة في يناير صولة معايير المحاسبة الدولية مسودة بيان مبادئ لأل نشرت لجن ١٠٤إستنتاج
، وقد كانت المبادئ في كال الوثيقتين ١٩٩٥ في يونيو " غير الملموسةصولاأل" ٥٠ أيومسودة العرض 

ما ، ك"الممتلكات والمصانع والمعدات" ١٦متسقة قدر اإلمكان مع المبادئ في معيار المحاسبة الدولي 
 أثناء إجراء التعديالت على ١٩٩٣تأثرب المبادئ الى حد كبير بالقرارات التي تم التوصل اليها في عام 

 .معالجة تكاليف البحث والتطوير والشهرة
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 بلداً، وقد بينت ٢٠ من أثر من ٥٠ كتاب تعليق على مسودة العرض أي ١٠٠ المجلس حوالي إستلم ١٠٥إستنتاج
 حد -  غير الملموسةصول لفترة اإلطفاء لألقتراح أن اإل٥٠كتب التعليقات على مسودة العرض أي 

 غير الملموسة تقريباً كما هو مطلوب  للشهرة في معيار المحاسبة صول سنة لكافة األ٢٠ مقداره أعلى
اً بشأن القبول العام للمعيار المقترح إهتمامقد ثار جدالً كبيراً أو خقل ) ١٩٩٣معدل عام ( -٢٢الدولي 
 الى أنه إذا ١٩٩٦ الملموسة، وقد نظر المجلس في حلول بديلة وتوصل في مارس  غيرصولحول األ

 حذف الحد األعلى إقتراح القيمة موثوق به بشكل كاٍف فإنه يمكن للمجلس نخفاض إلإختبارأمكن تطوير 
 . غير الملموسة والشهرةصول سنة لفترة اإلطفاء لكل من األ٢٠البالغ 

  
 غير الملموسة والشهرة في صولات لمعامالت معدلة لألراحإقت نشر المجلس ١٩٩٧في أغسطس  ١٠٦إستنتاج

، " دمج منشآت األعمال" ٦١، ومسودة العرض إي " غير الملموسةصولاأل" ٦٠سودة العرض أي م
 ٥٥ وهذا تبع نشر مسودة العرض أي ،"دمج منشآت األعمال" ٦١وهذا تبع نشر مسودة العرض 

 . القيمةختبارات مفصلة إلإقتراحت  التي قدم١٩٩٧ في مايو "صول قيمة األإنخفاض"
  
 -:٥٠ات الواردة في مسودة العرض أي قتراح تغيرات اساسيان في اإل٦٠ت مسودة العرض إي إقترح ١٠٧إستنتاج

  غير الملموسة؛ وصولات معدلة إلطفاء األإقتراحكما تم إيضاحه أعاله،   )أ (

ار واحد، وهذا يعني  في معيداخلياً غير الملموسة المولدة صولدمج المتطلبات المتعلقة بكافة األ  )ب (
 في المعيار المقترح "يف البحث والتطويرالتك" ٩عينة من معيار المحاسبة الدولي إدخال نواحي م

 .٩  غير الملموسة وسحب معيار المحاسبة الدوليصولحول األ
 
 إجراء تعديالت على معيار المحاسبة ٦١ت مسودة العرض أي إقترحبين التغيرات المقترحة األخرى  ١٠٨إستنتاج

 . غير الملموسةصول لجعل متطلبات إطفاء الشهرة تتسق مع المتطلبات المقترحة لأل٢٢الدولي 
 
 من أكثر ٦١ ومسودة العرض أي ٦٠ كتاب تعليق على مسودة العرض أي ١٠٠ المجلس حوال إستلم ١٠٩إستنتاج

 ومسودة العرض ٦٠ات في مسودة العرض أي قتراح بلداً، وقد دعم غالبية المعلقين معظم اإل٢٠من 
ات أثارت نقاشاً كبيراً، وقد دعم معظم المعلقين على مسودة قتراحرغم من أن بعض اإل بال٦١أي 

 . القيمةإنخفاضات إختبارات الخاصة بقتراح اإل٥٥العرض أي 
  
 إعتمد ٦١، أي ٦٠، أي ٥٥ها حول مسودات العرض أي إستالمبعد النظر في التعليقات التي تم  ١١٠إستنتاج

 -:المجلس

 ؛)١٩٩٨ إبريل ( "صول قيمة األفاضإنخ  "٣٦معيار المحاسبة الدولي   )أ (

 ؛)١٩٩٨يوليو  ( " غير الملموسةصولاأل " ٣٨المحاسبة الدولي معيار   )ب (

 ؛ و)يوليو ( " األعمالإندماج  " المعدل٢٢معيار المحاسبة الدولي   )ج (

  ).١٩٩٨يوليو  ( "تكاليف البحث والتطوير  "٩سحب معيار المحاسبة الدولي   )د (
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  اآلراء المعارضة
   

  نجتونيتاري و جيوفإعتراض
   

 على موضوع هذا المعيار ألنه ال يقتضي صراحة تطبيـق معيـار             وايتنجتون البروفسور   يعترض    ١آراء  
 إنـدماج على األصول غير الملموسة المشتراة فـي        ) أ(٢١ية الوارد في الفقرة     حتمالباإل عترافاإل

  . ىاألعمال، بالرغم من أنها تنطبق على جميع األصول غير الملموسة األخر
  

 شـراء  المطلوب عنـد     القياسهو أن القيمة العادلة هي      ") ١٧ إستنتاج" و   ٣٣ تانالفقر( وسبب هذا       ٢آراء  
وال . يـة حتمال تقييمـات اإل   تشمل األعمال، وأن القيمة العادلة      إندماج غير ملموس كجزء من      أصل
أسـاس  سـابق علـى      إعتراف إختبار إجراء يعيق إمكانية    اإلطار أن   وايتنجتون البروفسور   يعتقد
إضافة إلى ذلك، يمكن أن يختلـف       .  الالحق بالقيمة العادلة   عترافاإلية، حتى عندما يكون     حتمالاإل

مـرجح الحـدوث   "على سبيل المثال، يمكن أن يكون معيار : عترافاإلية ألغراض  حتمالتطبيق اإل 
 ،مخصـصات ال" ٣٧المستخدم فـي معيـار المحاسـبة الـدولي       هو المعيار   " أكثر من عدم حدوثه   

  . المستخدم في قياس القيمة العادلة" القيمة المتوقعة "منهج من بدالً، "المحتملةات واألصول لتزاماإل
  

ومن .  والقيم العادلة  اإلطار في   عترافاإل هذا بين معايير     نسجامعدم اإل " ١٨ إستنتاج"الفقرة  وتبين      ٣آراء  
 عتـراف اإل قبل تغيير معـايير      نسجام اإل ، ينبغي حل مسألة عدم    وايتنجتونوجهة نظر البروفسور    

  .  األعمالإندماجلألصول غير الملموسة المشتراة في 
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  األصول غير الملموسة ٣٨معيار المحاسبة الدولي 
  

  األمثلة التوضيحية
   

  . منهاًلكنها ليست جزء، ٣٨ترافق هذه األمثلة معيار المحاسبة الدولي 
  

  لملموسة تقييم األعمار اإلنتاجية لألصول غير ا
  

 لمعيار المحاسبة الـدولي     وفقاًتقدم اإلرشادات التالية أمثلة حول تحديد العمر اإلنتاجي لألصل غير الملموس            
٣٨ .  

  
 ، غير ملموس مشترى، والظروف والحقائق المحيطة بتحديد عمره اإلنتاجي         أصالًيصف كل من األمثلة التالية      

  . ذلك التحديدأساس والمحاسبة الالحقة على 
  
   قائمة عمالء مشتراة :١لمثال ا
  

تقوم شركة تسويق عبر البريد المباشر بشراء قائمة عمالء وتتوقع أن تكون قادرة على الحصول على منـافع                  
  . ، ولكن ال تزيد عن ثالث سنوات على األقلمن المعلومات الواردة في القائمة لمدة سنة واحدة

  
بالرغم من أن شركة    .  شهراً ١٨ مثالًإلدارة لعمرها اإلنتاجي،    ويمكن إطفاء قائمة العمالء خالل أفضل تقدير ل       

 إال أن التسويق عبر البريد المباشر قد تنوي إضافة أسماء عمالء ومعلومات أخرى إلى القائمة في المـستقبل،                 
. ئها القائمة في تاريخ شـرا      تلك المشتراة ترتبط فقط بالعمالء الموجودين في      العمالء المنافع المتوقعة من قائمة   

 قيمـة   إنخفـاض  "٣٦ لمعيار المحاسـبة الـدولي       وفقاً القيمة   إنخفاضفيما يخص   ويتم مراجعة قائمة العمالء     
 قيمة  إنخفاض إمكانيةمؤشر على   أي   ما إذا كان هناك      نهاية كل فترة إعداد تقارير    من خالل تقييم في     " األصول

  .قائمة العمالء
  

    عاما١٥ً براءة مشتراة تنتهي خالل :٢المثال 
  

  عامـاً  ١٥صافية لمدة   واردة   نقدية   لتدفقات  ببراءة مصدراً  المشمولةيتوقع أن يكون المنتج الذي تحميه التقنية        
مـن القيمـة    % ٦٠ سنوات مقابل    ٥ من طرف ثالث بشراء تلك البراءة خالل         إلتزامولدى المنشأة   . على األقل 

  .  سنوات٥منشأة بيع البراءة خالل لبراءة في التاريخ الذي تم شراؤها فيه، وتنوي اللالعادلة 
  

لمنشأة، مع قيمة متبقية تـساوي القيمـة        ا  لدى  سنوات وهي عمرها اإلنتاجي    ٥ويمكن إطفاء البراءة خالل مدة      
فيمـا يخـص     مراجعة البراءة    أيضاًويمكن  . من القيمة العادلة للبراءة في تاريخ شرائها      % ٦٠ بمقدارالحالية  
مـا إذا كـان     نهاية كل فترة إعداد تقارير       من خالل تقييم في      ٣٦المحاسبة الدولي    لمعيار   وفقاً القيمة   إنخفاض

  .تها قيمإنخفاض إمكانيةمؤشر على أي هناك 
  

   عاما٥٠ً حقوق مؤلف مشتراة ذات عمر قانوني متبقي مدته :٣المثال 
  

  نقديـة  تدفقاتؤلف ستولد    على أن المواد المحمية بحقوق الم      دليالًيقدم تحليل عادات العمالء واتجاهات السوق       
  .  عاما فقط٣٠ صافية لمدة واردة

 
 مراجعة حقوق المؤلف    أيضاًويمكن  .  عاماً ٣٠  بمدة ويمكن إطفاء حقوق المؤلف خالل عمرها اإلنتاجي المقدر       

 ما  نهاية كل فترة إعداد تقارير     من خالل تقييم في      ٣٦ لمعيار المحاسبة الدولي     وفقاً القيمة   إنخفاضفيما يخص   
  . تها قيمإنخفاض إمكانيةمؤشر على أي ا كان هناك إذ
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   ترخيص بث مشترى ينتهي خالل خمس سنوات :٤المثال 
  

 سنوات إذا قامت المنشأة بتوفير مستوى متوسط مـن الخدمـة علـى األقـل               ١٠يتم تجديد ترخيص البث كل      

 متدنيـة  بتكلفة   ترة غير محددة  لفويمكن تجديد الترخيص    .  ذات الصلة   بالمتطلبات التشريعية  والتزمتلعمالئها  

 لفترة غير محـددة   وتنوي المنشأة الدامجة أن تجدد الترخيص       .  بالشراء إندماجوقد تم تجديده مرتين قبل أحدث       

وال يتوقع أن   .  صارم على تجديد الترخيص    إعتراض، لم يكن هناك أي      تاريخياً.  قدرتها على ذلك   األدلةدعم  تو

لذلك، من المتوقـع أن     .  المستقبل المنظور  فيي البث بتقنية أخرى في أي وقت         التقنية المستخدمة ف   إستبداليتم  

  . لفترة غير محددةالصافية للمنشأة الواردة يساهم الترخيص في التدفقات النقدية 
  

عمر إنتاجي غير محدد ألنه من المتوقع أن يـساهم فـي التـدفقات              ه ذو   على أن البث  ويمكن معاملة ترخيص    
لذلك، ال يمكن إطفاء الترخيص حتـى يـتم تحديـد عمـره             . لفترة غير محددة  لصافية للمنشاة   االواردة  النقدية  

 وإذا مـا    سنوياً ٣٦ لمعيار المحاسبة الدولي     وفقاً قيمة الترخيص    إنخفاض إختبارتم  وي. محدداإلنتاجي على أنه    
  . ته قيمإنخفاض إمكانيةكان هناك مؤشر على 

  

   ٤ ترخيص البث في المثال :٥المثال 
  

وفي .  بأنها لن تقوم بتجديد تراخيص البث بعد اآلن، ولكنها ستدلل على التراخيص            الحقاًتقرر سلطة الترخيص    
.  سنوات قبـل أن ينتهـي      ٣الوقت الذي يتم فيه اتخاذ قرار سلطة الترخيص، يبقى لترخيص بث المنشأة مدة              

  .  الصافية حتى ينتهي الترخيص الواردةة النقديالتدفقاتوتتوقع المنشأة أن يستمر الترخيص في المساهمة في 
  

 إطفـاء   يـتم وبالتـالي،   .  يعد غير محدد   وألنه ال يمكن تجديد ترخيص البث بعد اآلن، فإن عمره اإلنتاجي ال           
 إنخفـاض فيما يخص   ه مباشرة   إختبار سنوات ويتم    ٣ومدته  الترخيص المشترى خالل عمره اإلنتاجي المتبقي       

  . ٣٦ الدولي  لمعيار المحاسبةوفقاًالقيمة 
  

   سلطة خطوط جوية مشتراة بين مدينتين أوروبيتين تنتهي خالل ثالث سنوات:٦المثال 
   

 المعمول بها   واألنظمةيمكن تجديد سلطة الخطوط كل خمس سنوات، وتنوي المنشأة الدامجة أن تلتزم بالقوانين              
شركة  عندما التزمت    تاريخياًتجديدها  سلطة الخطوط بأقل تكلفة وتم      تجديدات   منحويتم بشكل روتيني    . للتجديد

 بـين   تقديم الخدمات لفترة غير محددة    وتتوقع المنشأة الدامجة    .  المعمول بها  واألنظمةالخطوط الجوية بالقوانين    
، والمنافذبوابات المطار،   (الداعمة ذات العالقة    المدينتين من مطاراتهما المركزية وتتوقع أن تبقى البنية التحتية          

ويدعم . الخطوطفي مكانها في تلك المطارات طالما أنها ال تزال تملك سلطة            ) رافق مباني المطار  وإيجارات م 
  . اتفتراضتحليل الطلب والتدفقات النقدية تلك اإل

  

 لفترة غير محـددة  الخدمة الجوية    تقديم في   ستمراروألن الحقائق والظروف تدعم قدرة المنشأة الدامجة على اإل        
. عمر إنتاجي غير محدد   ه ذو    على أن  الخطوطعاملة األصل غير الملموس المرتبط بسلطة       بين المدينتين، يتم م   

فيما يخـص   ها  إختبارويتم  . محدد حتى يتم تحديد عمرها اإلنتاجي على أنه         الخطوطلذلك، ال يتم إطفاء سلطة      
 إنخفـاض  إمكانية بشكل سنوي وإذا ما كان هناك مؤشر على          ٣٦ لمعيار المحاسبة الدولي     وفقاً القيمة   إنخفاض

  . تهاقيم
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ي الرئيـسي   ستهالك العالمة التجارية المشتراة المستخدمة لتحديد وتمييز المنتج اإل        :٧المثال  
  الذي استحوذ على الحصة الرئيسية في السوق في السنوات الثمانية الماضية 

  
. متدنيـة  سنوات بتكلفـة  ١٠يد كل  سنوات ولكنه قابل للتجد    ٥ مدته   متبقياً قانونياً عمراًتملك العالمة التجارية    

) ١(ويقدم تحليل   .  قدرتها على ذلك   األدلة وتدعموتنوي المنشأة الدامجة تجديد العالمة التجارية بشكل مستمر         
فرص توسيع العالمـة،    ) ٣(التنافسية والبيئية، و  اإلتجاهات   السوق و   اتجاهات )٢(دراسات دورة حياة المنتج،     

  .  صافية للمنشأة الدامجة لفترة غير محددة واردة نقديةتدفقاتالتجارية سيولد منتج العالمة أن  على دليالً
  

 التدفقات من المتوقع أن تساهم في       ا عمر إنتاجي غير محدد ألنه     ذات هاويمكن معاملة العالمة التجارية على أن     
 يتم تحديد عمرها اإلنتاجي     لذلك، ال يتم إطفاء العالمة التجارية حتى      . لفترة غير محددة  الصافية  الواردة  النقدية  

 بـشكل   ٣٦ لمعيار المحاسبة الـدولي      وفقاً القيمة   إنخفاضفيما يخص   ها  إختبارويمكن أن يتم    . محددعلى أنه   
  .  قيمتهاإنخفاضإمكانية سنوي وإذا ما كان هناك مؤشر على 

  

  ي ي رئيسإستهالك سنوات والتي تميز منتج ١٠ العالمة التجارية المشتراة قبل :٨المثال 
  

 عمر إنتاجي غير محدد عندما تم شراؤها ألنه كان مـن المتوقـع أن             أنها ذات  العالمة التجارية على     اعتبرت
 منافسة غير متوقعـة دخلـت       إال أن . لفترة غير محددة   صافية    واردة  نقدية تدفقاتيولد منتج العالمة التجارية     

الـصافية  الواردة   النقدية   التدفقاتدر المنشأة أن    وتق. مؤخرا إلى السوق وستقلل من المبيعات المستقبلية للمنتج       
ولكن تتوقع المنشأة أن يستمر المنتج      . في المستقبل المنظور  % ٢٠ بنسبة   أقلالمولدة من خالل المنتج ستكون      

  .  بتلك المبالغ المخفضةلفترة غير محددةالصافية الواردة  النقدية التدفقاتفي توليد 
  

ـ الصافية المستقبلية، تحدد المنشأة     الواردة   النقدية   تدفقاتال في   المقدر نخفاضونتيجة لإل  أن المبلـغ القابـل     ب
وألنه .  القيمة إنخفاض بخسارة   عترافاإل المسجل، ويتم    ا من مبلغه  أقللإلسترداد المقدر للعالمة التجارية هو      

 إنخفـاض  إختبـار كن يتم   ال يتم إطفاؤها ول   ه   غير محدد، فإن   إنتاجياً عمراًال يزال يعتبر أن للعالمة التجارية       
  . قيمتهاإنخفاضإمكانية  بشكل سنوي وإذا ما كان هناك مؤشر على ٣٦ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاًقيمتها 

  

 إنـدماج  العالمة التجارية لخط من المنتجات التي تم شراؤها قبل عدة سنوات في              :٩المثال  
  األعمال 

  
 مع العديد من النمـاذج   عاما٣٥ً تنتج خط من المنتجات لمدة    كانت المنشأة المشتراة   ، األعمال إندماجفي وقت   

 فـي   سـتمرار المنشأة المشترية اإل  توقعت   بالشراء،   ندماجوفي تاريخ اإل  . الجديدة المطورة التي تحمل العالمة    
 هناك حد للفترة التـي تـساهم فيهـا العالمـة            لم يكن ية متعددة أنه    إقتصادإنتاج الخط، وأشار تحليل لعوامل      

. ونتيجة لذلك، لم تقم المنشأة المشترية بإطفاء العالمة التجاريـة         . الصافيةالواردة   النقدية   التدفقاتارية في   التج
  .ولكن اإلدارة قررت مؤخرا إيقاف إنتاج خط المنتج خالل السنوات األربع القادمة

  
المبلغ المسجل للعالمة التجارية     إختباروألنه لم يعد يعتبر أن العمر اإلنتاجي للعالمة التجارية غير محدد، يتم             

عمره اإلنتاجي المتبقي ومدتـه     خالل   ئهإطفايتم   و ٣٦ لمعيار المحاسبة الدولي     وفقاً القيمة   إنخفاضفيما يخص   
  .  سنوات٤
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   ٣٩ الدولي ةمحاسبالمعيار 
  

   والقياسعترافإلا :دوات الماليةألا
  

 يناير ١٧الصادرة حتى  إلعداد التقارير المالية ة الدوليالمعاييرتتضمن هذه النسخة التعديالت الناشئة عن 
٢٠٠٨.  

  
ر المحاسبة  من قبل لجنة معايي"اإلعتراف والقياس: األدوات المالية" ٣٩تم إصدار معيار المحاسبة الدولي 

، أصدرت اللجنة خمس تنقيحات محدودة على معيار المحاسبة ٢٠٠٠وفي نوفمبر . ١٩٩٩الدولية في مارس 
  . ٣٩الدولي 

  

، صادقت اللجنة على منهج معين في نشر اإلرشادات التنفيذية حول معيار المحاسبة ٢٠٠٠وفي مارس 
، التي تم تشكيلها من ٣٩لتنفيذية حول المعيار ونشرت لجنة اإلرشادات ا.  على شكل أسئلة وأجوبة٣٩الدولي 

قبل لجنة معايير المحاسبة الدولية لذلك الغرض، في مرحلة الحقة سلسلة من األسئلة واألجوبة حول معيار 
ولم تنظر لجنة معايير المحاسبة الدولية في تلك اإلرشادات وهي ال تعبر بالضرورة عن . ٣٩المحاسبة الدولي 

  . آرائها
  

، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية بأن يستمر العمل بكافة المعايير والتفسيرات الصادرة ٢٠٠١يل وفي إبر
  .  سحبهاأووحتى يتم تعديلها / بموجب الدساتير السابقة ما لم

 
 ٣٩ على معيار المحاسبة الدولي محدوداً تعديالً ٢٠٠٣وأجرى مجلس معايير المحاسبة الدولية في يونيو 

معايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة تبني ال" ١المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية عندما أصدر 
  ". األولى

  

 باإلرشادات التنفيذية التي مرفقاً بعد تنقيحه، ٣٩، أصدر المجلس معيار المحاسبة الدولي ٢٠٠٣وفي ديسمبر 
  .يذية السابقةنفحلت محل تلك اإلرشادات التي نشرتها لجنة اإلرشادات الت

  

   -:٣٩، أصدر المجلس التعديالت التالية على معيار المحاسبة الدولي ٢٠٠٣ومنذ عام 

 )٢٠٠٤الصادر في مارس  (محاسبة تحوط القيمة العادلة للتحوطات المحفظية لمخاطر سعر الفائدة •
 )٢٠٠٤الصادر في ديسمبر  (ات الماليةلتزامالتحول واإلعتراف المبدئي باألصول واإل •
 )٢٠٠٥الصادر في إبريل  (محاسبة تحوط التدفق النقدي للمعامالت المقدرة ضمن المجموعة •
 )٢٠٠٥الصادر في يونيو  (خيار القيمة العادلة •
 )٢٠٠٥الصادر في أغسطس  (عقود الضمان المالي •

  

 تقارير الماليةالمعايير الدولية إلعداد ال على بناءاًتم تعديل معيار المحاسبة الدولي والوثائق المتعلقة به 

 -:التالية

    )٢٠٠٤الصادر في فبراير  ("الدفع على أساس األسهم "٢المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •

      )٢٠٠٤الصادر في مارس ("  األعمالإندماج" ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •

      )٢٠٠٤صادر في مارس ال ("عقود التأمين "٤المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •

الحقوق في الحصص الناجمة من صناديق اإلزالة " ٥تفسير لجنة معايير الدولية إلعداد التقارير المالية •
      )٢٠٠٤الصادر في ديسمبر  ("واإلستعادة واإلصالح البيئي

  )٢٠٠٥الصادر في أغسطس " (اإلفصاحات: األدوات المالية "٧المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية •

  )٢٠٠٧كما هو معدل في سبتمبر " (ض البيانات المـاليـةرعـ "١ الدولي المحاسبة معيار •
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    )٢٠٠٨كما هو معدل في يناير " (إندماج األعمال" ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •

 )٢٠٠٨ كما هو معدل في يناير" (والمنفصلة المالية الموحدة البيانات "٢٧  الدولي المحاسبة معيار •

     
، تشير  التفسيرات  التالية إلى معيار المحاسبة ٥  لجنة المعاير الدولية إلعداد التقارير الماليةإضافة إلى تفسير

   -:٣٩الدولي 

الصادر في ديسمبر     ("القانونية لعقود التأجير   تقييم محتوى العمليات التي تتضمن الصيغة     "  ٢٧التفسير   •
  )نتاج فعدل فيما بعد، أما بالسنبة ألساس اإلست٢٠٠١

أسهم األعضاء في المنشآت التعاونيـة واألدوات       "  ٢ تفسير لجنة معايير الدولية إلعداد التقارير المالية       •
  )٢٠٠٤الصادر في نوفمبر  ("المماثلة

الـصادر فـي      ("إعادة تفسير المشتقات الـضمنية    " ٩تفسير لجنة معايير الدولية إلعداد التقارير المالية         •
  )٢٠٠٦مارس 

   "إعداد التقارير المالية المرحلية وإنخفاض القيمـة       "١٠تفسير لجنة معايير الدولية إلعداد التقارير المالية         •
  )٢٠٠٦الصادر في يوليو ( 

الـصادر فـي    ( "ترتيبات إمتياز تقديم الخـدمات    " ١٢تفسير لجنة معايير الدولية إلعداد التقارير المالية         •
  )والتعديالت الالحقة٢٠٠٦نوفمبر 
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 والملحقين أ و    ١١٠-١مبين في الفقرة    "  والقياس عترافاإل: األدوات المالية  " ٣٩إن معيار المحاسبة الدولي      

تتساوى جميع الفقرات في التأثير ولكنها تأخذ شكل المعايير الخاص بلجنة معايير المحاسبة الدولية عندما               . ب

مقدمـة  " في سياق الهدف منه ٣٩أن ُيقرأ معيار المحاسبة الدولي  يجب  . تبناها مجلس معايير المحاسبة الدولية    

معيـار المحاسـبة    ". إطار تحضير البيانات المالية وعرضـها     "و  " إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     

يـق  ختيـار وتطب  إل يقدم أساساً    "السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء       "٨الدولي  

  .السياسات المحاسبية في غياب اإلرشاد الواضح
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  المقدمة 
  

   ٣٩أسباب تنقيح معيار المحاسبة الدولي 
  

محـل معيـار المحاسـبة    "  والقياسعترافاإل: األدوات المالية  "٣٩ يحل معيار المحاسبة الدولي    ١مقدمة
لفتـرات  ل ويجب تطبيقـه     )٢٠٠٠المنقح عام   " ( والقياس عترافاإل: األدوات المالية   "٣٩الدولي  

وتحـل  . ويـسمح بـالتطبيق المبكـر     .  ذلك التاريخ   بعد أو ٢٠٠٥ يناير ١السنوية التي تبدأ في     
محل األسئلة واإلجابـات التـي      هذا   المنقح   ٣٩معيار المحاسبة الدولي    ب المرفقةإرشادات التنفيذ   

 . نشرتها لجنة إرشادات التنفيذ السابقة
  

 كجزء من مـشروعه   هذا المنقح٣٩المحاسبة الدولية معيار المحاسبة الدولي  مجلس معايير وضع    ٢مقدمة
ومعيـار المحاسـبة    " * والعرض فصاحاإل: األدوات المالية   "٣٢لتحسين معيار المحاسبة الدولي     

إلغاء  و المشروع إلى تقليل التعقيد من خالل توضيح وإضافة اإلرشادات        هذا  ويهدف  . ٣٩الدولي  
ودمج عناصر تفسيرات لجنة التفسيرات الدائمة واألسـئلة واإلجابـات التـي             ة الداخلي التناقضات

 . نشرتها لجنة إرشادات التنفيذ في المعيار
 

 لتـوفير   مراجعـة محـدودة    إجراء، فكان هدف المجلس     ٣٩إما بالنسبة لمعيار المحاسبة الدولي          ٣مقدمة
يمكن قياس األصـول الماليـة      ، متى   عتراف مثل إلغاء اإل   منتقاةإرشادات إضافية حول مواضيع     

 القيمة، كيفية تحديد القيمة العادلة وبعـض    إنخفاضات المالية بالقيمة العادلة، كيفية تقييم       لتزامواإل
ولم يقم المجلس بإعادة دراسة المنهج األساسي لمحاسبة األدوات المالية          .  محاسبة التحوط  جوانب

 . ٣٩الوارد في معيار المحاسبة الدولي 
 

  الرئيسيةالتغيرات 
   

  .٣٩فيما يلي أدناه التغيرات الرئيسية عن النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي       ٤مقدمة
  

  نطاق ال

 أوات القروض غير محددة بالقيمة العادلة من خـالل الـربح   لتزام في النطاق إل إستثناءتم إجراء     ٥مقدمة 
 بسعر فائدة أقل من سعر الفائدة فـي         قرضاًالخسارة، وال يمكن تسوية قيمتها الصافية وال تتضمن         

 مبـدئياً  لتقديم قرض بسعر فائدة أقل من سعر الفائدة في الـسوق             لتزاميتم اإلعتراف باإل  . السوق
المبلغ الذي سيتم اإلعتراف بـه      ) أ: (بالقيمة العادلة، ويتم قياس الحقا بمقدار ما يلي، أيهما أعلى         

المبلـغ  ) ب ("ات واألصول المحتملـة   لتزامات، اإل المخصص" ٣٧حسب معيار المحاسبة الدولي     
 اإلطفاء المتراكم المعترف بـه حـسب        مناسباً منه عندما يكون ذلك      مخصوماً مبدئياًالمعترف به   

  . "اإليراد" ١٨معيار المحاسبة الدولي 
  

الجهـة   أكدت في السابق صراحة      إذايشمل نطاق المعيار عقود الضمان المالي الصادرة، غير أنه            ٦مقدمة 
ت المحاسبة التـي    إستخدمالمصدرة لعقود الضمان المالي أنها تعتبر هذه العقود أنها عقود تأمين و           

 المعيـار   أوتنطبق على عقود التأمين فإنه يمكن للجهة المصدرة أن تختار تطبيق إما هذا المعيار               
هذه، وبموجـب هـذا     لى عقود الضمان المالي     ع "عقود التأمين "  ٤الدولي إلعداد التقارير المالية     

 بعقد الضمان المالي بالقيمـة العادلـة،        مبدئياًيتم اإلعتراف   ) ٣٩معيار المحاسبة الدولي    (المعيار  
. ٣٧المبلغ المحدد حسب معيار المحاسبة الدولي       ) أ: ( بمقدار ما يلي، أيهما أعلى     ويتم قياس الحقاً  

                                                      
ـ                ٢٠٠٥في أغسطس     * ار  أعاد مجلس معايير المحاسبة الدولية تغيير موقع جميع اإلفصاحات المتعلقة بالبيانات المالية إلـى المعي

  .اإلفصاحات: األدوات المالية ٧الدولي إلعداد التقارير المالية 
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، اإلطفاء المتراكم المعترف    مناسباًك   منه عندما يكون ذل    مخصوماً،  مبدئياًالمبلغ المعترف به    ) ب(
، وتنطبق متطلبات مختلفة للقياس الالحق لعقـود الـضمان          ١٨به حسب معيار المحاسبة الدولي      

 ينجم عنها مشاركة مستمرة، وعقود الضمان       أوالمالي التي تمنع عدم اإلعتراف باألصول المالية        
عقود تأمين وبالتالي فيها خارج نطاق هذا       ألنها   المالي المحتفظ بها ليست ضمن نطاق هذا المعيار       
  . المعيار نتيجة إلستثناء النطاق العام لمثل هذه العقود

 
 بيع بند غير مالي ضمن نطاق معيار المحاسـبة          أوال يزال المعيار يقتضي بأن يندرج عقد شراء             ٧مقدمة

ار في  ستمرم يتم إبرامه واإل    بأداة مالية أخرى، ما ل     أو كان يمكن تسويته بصافي النقد       إذا ٣٩الدولي  
 سـتخدام  اإل أو الـشراء    أو لمتطلبات البيع    وفقاً بند غير مالي     إستالم أواإلحتفاظ به لغرض تسليم     

 أوإال أن المعيار يوضح أن هناك عدة طرق يمكن من خاللها تسوية عقد شـراء                . الخاصة بالمنشأة 
عندما يكون لـدى المنـشأة      : رقوتشمل هذه الط  . بيع أصل غير مالي على أساس صافي األرصدة       

 من خـالل تبـادل األدوات       أو بأداة مالية أخرى،     أوممارسة في تسوية عقود مشابهة بصافي النقد        
 البنود ذات الصلة وبيعها خالل فترة زمنيـة         إستالمالمالية، وعندما يكون لدى المنشأة ممارسة في        

 هامش أرباح التاجر،    أو األمد في السعر      بهدف توليد الربح من التقلبات قصيرة      ستالمقصيرة بعد اإل  
 أيضاًويوضح المعيار   . وعندما يكون البند غير المالي موضوع العقد قابال للتحويل بسهولة إلى نقد           

 من خالل تبادل األدوات     أو أداة مالية أخرى،     أوأن الخيار المكتوب الذي يمكن تسويته بصافي النقد         
 . المالية، يندرج ضمن نطاق المعيار

  

  التعريفات
  

". القـروض والـذمم المدينـة     "ليـصبح   " القروض والذمم المدينة المشتراة   " يعدل المعيار تعريف        ٨مقدمة
وبموجب المعيار المنقح، ُيسمح للمنشأة بتصنيف القروض المشتراة غير المسعرة في سـوق نـشط    

  . على أنها قروض وذمم مدينة
  

   باألصل الماليعترافإلغاء اإل
  

 األصـلي، عنـد وجـوب إلغـاء     ٣٩سود العديد من المفاهيم، بموجب معيار المحاسبة الـدولي   ت   ٩مقدمة
 للمخاطروبالرغم من أن المعيار المنقح يبقي على المفهومين الرئيسيين          .  باألصل المالي  عترافاإل

رة ، إال أنه يوضح أن تقييم نقل مخاطر ومكافآت الملكية يسبق تقييم نقل السيط             والمكافآت والسيطرة 
 . عترافلجميع معامالت إلغاء اإل

  
ويقتـضي  .  بهـا  عتـراف   تحدد المنشأة، بموجب المعيار، أي األصول التي يجب دراسة إلغاء اإل            ١٠مقدمة

  -: كان الجزء أحد األمور التاليةإذا بجزء من أصل مالي أكبر فقط عترافالمعيار دراسة إلغاء اإل
 

 أو ؛اليتدفقات نقدية محددة بشكل خاص من األصل الم  )أ (
 أو ؛حصة تناسبية كاملة من التدفقات النقدية من األصل المالي  )ب (
 . حصة تناسبية كاملة من التدفقات النقدية المحددة بشكل خاص من األصل المالي  )ج (
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  . باألصل المالي بمجملهعترافوفي جميع الحاالت األخرى، يقتضي المعيار دراسة إلغاء اإل
  

تقوم المنشأة  ) أ( باألصل المالي عندما     عترافويتم إلغاء اإل  .  األصل المالي  "نقل"  يقدم المعيار فكرة      ١١مقدمة

 . عترافيكون النقل مؤهل إللغاء اإل) ب(بنقل األصل المالي، 
 

 -:إذا، وفقط إذا   ينص المعيار على أن المنشأة تقوم بنقل األصل المالي ١٢مقدمة

 تعاقـدياً  إلتزاماًتتحمل    المالي، لكنها   التدفقات النقدية لألصل   إستالمتحتفظ بحقوق تعاقدية ب     )أ (
 يحقق ثالثة شروط    إتفاقفي  من المستلمين    أكثر   أو واحدالتدفقات النقدية إلى    تلك  بأن تدفع   
 أو ؛محددة

 .  التدفقات النقدية لألصل الماليإستالمالحقوق التعاقدية ب تنقل  )ب (

 
 كانت قـد نقلـت بـشكل        إذا فإنها تُقيم ما      قامت المنشأة بنقل األصل المالي،     إذا  بموجب المعيار،     ١٣مقدمة

وإذا قامت المنـشأة باإلحتفـاظ      . جوهري جميع مخاطر ومكافآت الملكية الخاصة باألصل المنقول       
 إذاأمـا   .  باألصل المنقول  عترافبشكل جوهري بجميع هذه المخاطر والمكافآت، فإنها تستمر باإل        

 . باألصل المنقولعترافي اإلقامت بنقل جميع هذه المخاطر والمكافآت، فإنها تلغ
  

 بنقل جميع مخاطر ومكافآت الملكية الخاصة باألصـل         جوهرياً لم تقم المنشأة     إذا  يحدد المعيار أنه      ١٤مقدمة
وإذا كانت  . ت بالسيطرة على األصل المنقول    إحتفظ كانت   إذا اإلحتفاظ بها، فإنها تُقيم ما       أوالمنقول  
 باألصل المنقول إلى الحد الذي تشارك فيه في األصـل           ترافعت بالسيطرة، فإنها تستمر باإل    إحتفظ
 . باألصل المنقولعترافوإذا لم تحتفظ بالسيطرة، فإنها تلغي اإل. المنقول

 
 .  يوفر المعيار إرشادات حول كيفية تطبيق مفاهيم المخاطر والمكافآت والسيطرة١٥مقدمة

  
  خيار القيمة العادلة: القياس

  
 إلتـزام  أوسمح للمنشأة بتحديد أي أصل مـالي      ، ت ٢٠٠٥المعيار الصادرة في يونيو     التعديالت على    ١٦مقدمة

 األولي على أنه سيتم     عتراف عند اإل  ) كالهما أوات المالية   لتزام مجموعة من األصول واإل    أو (مالي
ومن أجـل   .  الخسارة أو بالتغيرات في القيمة العادلة في الربح        عترافقياسه بالقيمة العادلة، مع اإل    

 أورض النظام على هذا التصنيف، تُمنع المنشأة من إعادة تصنيف األدوات الماليـة إلـى داخـل                  ف
كمـا هـو     (٣٩وخيار القيمة العادلة الذي كان متوفرا في معيار المحاسبة الدولي           . خارج هذه الفئة  
ئي  مالي عند اإلعتراف المبـد إلتزام أوسمح للمنشأة أن تحدد أي أصل مالي ) ٢٠٠٣معدل في عام   

 أوعلى أنه سيتم قياسه بالقيمة العادلة، مع اإلعتراف بالتغيرات في القيمـة العادلـة فـي الـربح                   
  . الخسارة

  
الخـاص  ) ٢٠٠٠المعـدل فـي     ( ٣٩ في معيار المحاسبة الـدولي       سابقاً  تم إلغاء الخيار المشمول       ١٧مقدمة

ولـم  .  الخسارة أويع في الربح     باألرباح والخسائر من األصول المالية المتوفرة برسم الب        عترافباإل
في ديـسمبر    ٣٩ ألنه بموجب التعديالت على معيار المحاسبة الدولي         ضرورياًيعد مثل هذا الخيار     

 إلتـزام  أوُيسمح للمنشأة اآلن من خالل التحديد بأن تقيس أي أصل مـالي             ،  ٢٠٠٥  يونيو    ٢٠٠٣
 .  الخسارةأوبح  باألرباح والخسائر في الرعترافمالي بالقيمة العادلة مع اإل
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  كيفية تحديد القيمة العادلة
  

  . أساليب التقييمإستخدام  يوفر المعيار اإلرشادات اإلضافية التالية حول كيفية تحديد القيمة العادلة ب١٨مقدمة

إن الهدف هو تحديد ما كان سيكون عليه سعر المعاملة في تاريخ القياس في تبادل على أساس                  •

  .لعمل العاديةات اإعتبارتجاري تحفزه 

 فـي   عتبارجميع العوامل التي يأخذها المشاركون في السوق بعين اإل        ) أ(يشمل أسلوب التقييم     •

 . ية المقبولة لتسعير األدوات الماليةقتصادوينسجم مع المنهجيات اإل) ب(تحديد السعر، 

 المعلومات  ات التي تنسجم مع   فتراضإلتستخدم المنشأة، في تطبيق أساليب التقييم، التقديرات وا        •
ات التي يستخدمها المشاركون في السوق في تحديد سعر         فتراضإلالمتوفرة حول التقديرات وا   

 . األداة المالية

 األولي باألداة المالية غير المسعرة فـي سـوق          عترافإن أفضل تقدير للقيمة العادلة عند اإل       •
ل معـامالت الـسوق     نشط هو سعر المعاملة ما لم يتم إثبات القيمة العادلة لألداة مـن خـال              

 تكون مستندة إلى أسلوب تقييم معين تشمل متغيراته بيانات من األسواق            أوالملحوظة األخرى   
 . التي يمكن مراقبتها فقط

  
 الذي يشتمل على خاصية الطلب، مثل الوديعة تحت         لتزام أن القيمة العادلة لإل    أيضاً  يوضح المعيار     ١٩مقدمة

 من أول تاريخ كـان يمكـن أن         مخصوماًق الدفع عند الطلب،     الطلب، ليست أقل من المبلغ مستح     
  .ُيطلب فيه دفع المبلغ

  

   قيمة األصول الماليةإنخفاض
  

 أيـضاً كما يـوفر    .  القيمة فقط عندما يتم تكبدها     إنخفاض بخسارة   عتراف  يوضح المعيار أنه يتم اإل      ٢٠مقدمة
ات سـتثمار  قيمة اإل  إنخفاض على   اًموضوعي دليالًإرشادات إضافية حول ماهية األحداث التي تقدم        

  .في أدوات حقوق الملكية
  

 أو القيمة المتأصل في مجموعة القروض       إنخفاض  يوفر المعيار إرشادات إضافية حول كيفية تقييم          ٢١مقدمة
، والذي ال يمكن تحديده بعد مع أي        ستحقاقات المحتفظ بها حتى تاريخ اإل     ستثمار اإل أوالذمم المدينة   

 -: في المجموعة، كما يليأصل مالي مفرد

 القيمة وُيكتشف أنه منخفض القيمة ال يجب        إلنخفاضإن األصل الذي يتم تقييمه بشكل منفرد         •
  .  القيمة بشكل جماعينخفاضأن ُيشمل في مجموعة أصول يتم تقييمها إل

 القيمة تم إكتشاف أنه غير منخفض القيمـة         نخفاضإن األصل الذي تم تقييمه بشكل منفرد إل        •
 أووال يجب أن يكـون وقـوع حـدث          .  القيمة نخفاضأن ُيشمل في التقييم الجماعي إل     يجب  

 لضم األصل في مجموعة األصول التي يتم تقييمها بشكل          مسبقاً شرطاًمجموعة من األحداث    
 .  القيمةنخفاضجماعي إل

 القيمة، تقوم المنشأة بتجميع األصـول حـسب الـسمات           نخفاضعند أداء التقييم الجماعي إل     •
 على قدرة المدينين على دفع جميـع المبـالغ          مؤشراً التي تعتبر    ئتمانمتشابهة لمخاطرة اإل  ال

 .  للشروط التعاقديةوفقاًالمستحقة 
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تقدم التدفقات النقدية التعاقدية وخبرة الخسارة التاريخية األسـاس لتقـدير التـدفقات النقديـة                •
س البيانات الملحوظة ذات العالقـة      ويتم تعديل معدالت الخسارة التاريخية على أسا      . المتوقعة

 . ية الحاليةقتصادالتي تعكس الظروف اإل

 إنخفـاض  بخسارة   عتراف القيمة عدم اإل   إنخفاضيجب أن تضمن المنهجية المتبعة في قياس         •
 . األولي باألصلعترافالقيمة عند اإل

  
 الملكية المتوفرة برسـم   القيمة من أدوات حقوقإنخفاض  يقتضي المعيار أنه ال يمكن عكس خسائر        ٢٢مقدمة

 الـدخل    بأي زيادة الحقة في القيمة العادلة في       عتراف الخسارة، أي يتم اإل    أوالبيع من خالل الربح     
  . الشامل اآلخر

  

  محاسبة التحوط 
  

 مـن تحوطـات     بدالًات الثابتة على أنها تحوطات القيمة العادلة        لتزام  يتم اآلن معاملة تحوطات اإل      ٢٣مقدمة
 الثابت  لتزامإال أن المعيار يوضح أنه يمكن معاملة تحوط مخاطرة العملة األجنبية لإل           . يالتدفق النقد 

 . تحوط قيمة عادلةأوعلى أنه تحوط تدفق نقدي 
 

 أو باألصل المالي    عترافاإليقتضي المعيار أنه عندما تحدث معاملة متنبأ بها محوطة وتؤدي إلى              ٢٤مقدمة
 ال يعدل المبلغ    المعترف به في الدخل الشامل اآلخر     خسارة المؤجلة    ال أو فإن الربح     المالي، لتزاماإل

، ولكن يبقى في حقـوق الملكيـة     )أي أن تعديل األساس ممنوع     (لتزام اإل أوالمسجل األولي لألصل    
. لتـزام  اإلأو الخسائر من األصل أو باألرباح عتراف بشكل ينسجم مع اإلكإعادة تصنيف التعديالت  

 لتـزام  اإل أو باألصل غير المالي     عترافعامالت المتنبأ بها التي ينتج عنها اإل      وبالنسبة لتحوطات الم  
 خسارة التحوط في    أو اإلحتفاظ بربح    أوغير المالي، يكون لدى المنشأة خيار تطبيق تعديل األساس          

 لتـزام  اإل أو الخسارة عندما يؤثر األصـل       أو الربح   إلى وتصنف من حقوق الملكية     حقوق الملكية   
 . كإعادة تصنيف التعديالت  الخسارةأوح على الرب

 
 محاسبة تحوط القيمة العادلة بسهولة أكثر للتحوط المحفظي لمخـاطر           إستخدام يسمح هذا المعيار ب    أ  ٢٤مقدمة

ويتيح هذا المعيار بشكل    . ٣٩سعر الفائدة أكثر مما تتيحه النسخ السابقة من معيار المحاسبة الدولي            
  -:خاص، لمثل هذا التحوط

 أو اليـورو،    أومثل مبلغ مـن الـدوالرات،       (د البند المحوط على أنه مبلغ من العملة         تحدي  )أ (
 . منفردة) اتإلتزام أو(وليس كأصول )  الرانداتأوالباوند، 

 -: الخسارة التي تنسب إلى البند المحوط إماأوعرض الربح   )ب (

التـي  في بند سطر منفصل مفرد ضمن األصول، لتلك الفترات الزمنية إلعادة التسعير              )١(
 أو؛ أصالًيكون فيها البند المحوط 

ات، لتلك الفترات الزمنية إلعادة التسعير التي       لتزامفي بند سطر منفصل مفرد ضمن اإل       )٢(
 .إلتزاماًيكون فيها البند المحوط 

 في إعـادة تـسعير      مسبقاً من خالل جدولة البنود المستحق دفعها        مسبقاًدمج مخاطر الدفع      )ج (
وعلى كـل حـال،     . واريخ التسعير المتوقعة وليست التعاقدية    الفترات الزمنية على أساس ت    

عندما تكون النسبة المحوطة معتمدة على أساس تواريخ إعادة التسعير المتوقعة، فإن األثـر              
الذي تتركه التغيرات في سعر الفائدة المحوط على تواريخ إعادة التسعير المتوقعة يتم شمله              

 تـم التحـوط لمحفظـة       إذاوتبعا لـذلك،    . للبند المحوط عند تحديد التغير في القيمة العادلة       
، مـسبقاً  بواسطة مشتقة ال يستحق دفعها       مسبقاًية معينة تحتوي بنود مستحق دفعها       إستثمار

 تم تنقيح التواريخ التي من المتوقع أن يستحق فيها دفـع البنـود فـي                إذاتنشأ عدم الفاعلية    
 .  تختلف عن تلك المتوقعةمسبقاًفعلية للدفع  كانت التواريخ الأو، مسبقاًالمحفظة المحوطة 
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   فصاحاإل
  

 إلى معيار المحاسبة الدولي     ٣٩ في معيار المحاسبة الدولي      مسبقاً الواردة   فصاحتم نقل متطلبات اإل     ٢٥مقدمة
٣٢* . 

  

  التعديالت على البيانات األخرى وسحبها 
  
  

رشادات التنفيذ التي وضعتها لجنة إرشادات التنفيـذ         إ إستبدالنتيجة للتنقيحات على هذا المعيار، تم         ٢٦مقدمة
 التابعة للجنة معايير المحاسبة الدولية بهذا المعيار وإرشـادات          ٣٩الخاصة بمعيار المحاسبة الدولي     

  . التنفيذ المرفقة به
  

  التأثير المحتمل على اإلقتراحات في مسودات العرض
  
 

  ] تم إلغائها[  ٢٧مقدمة 

                                                      
 أعاد مجلس معايير المحاسبة الدولية تغيير موقع جميع اإلفصاحات المتعلقة بالبيانات المالية إلـى المعيـار                 ٢٠٠٥في أغسطس     *

  .اإلفصاحات: األدوات المالية ٧الدولي إلعداد التقارير المالية 
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   ٣٩لي معيار المحاسبة الدو
  

   والقياسعترافاإل: األدوات المالية
  

  الهـدف
  

  المالية وبعض العقوداتلتزاماإل المالية، األصول وقياس عترافإنشاء قواعد لإلهدف هذا المعيار هو  ١
 معلومات حول األدوات المالية في معيار المحاسبة المتطلبات لعرض .لبيع وشراء األصول غير المالية

 وإغالق البيانات عن األدوات المالية وضعت في والمتطلبات. "العرض: الماليةاألدوات "  ٣٢الدولي 
  . "العرض: وات المالية األد" ٧ إلعداد التقارير المالية معيار الدوليال

  

  النطـاق
  

  -:يجب أن تطبق كافة المشاريع هذا المعيار على جميع األدوات المالية فيما عدا ٢
  

الزميلة والمشاريع المشتركة التي تتم محاسبتها بموجب  و،تلك الحصص في الشركات التابعة  )أ (
 ٢٨ ومعيار المحاسبة الدولي " والمنفصلةالبيانات المالية الموحدة" ٢٧معيار المحاسبة الدولي 

لحصص في ا" ٣١ ومعيار المحاسبة الدولي " الزميلةالمنشآتات في ستثماراإلالمحاسبة عن "
على الحصص في  يطبق هذا المعيار أن المشروع علىيجب  على كل حال، ."المشاريع المشتركة

، ٢٧المنشآت التابعة، والزميلة، المشاريع المشتركة بما يتفق مع معيار المحاسبة الدولية 
 ان تقوم بتطبيق  أيضاًوعلى المنشأة .  الذي إعتبر تحت هذا المعيار٣١ المعيار أو ٢٨والمعيار 

 المشاريع المشتركة أو في المنشآت التابعة، والزميلة، هذا المعيار على المشتقات المالية للحصص
 .٣٢التي تعنى بتعريف األدوات المالية للمنشأة في المعيار ما عداد المشتقات 

  

عقود " ١٧ات بموجب عقود اإليجار التي ينطبق عليها معيار المحاسبة الدولي لتزامالحقوق واإل  )ب (
 -:، على أن"اإليجار

 إنخفاض عترافمن المؤجر  عنوانها عدم اإلار المعترف بها الذمم المدينة لعقود اإليج )١(
 والملحق ٦٥-٦٣، ٥٩، ٥٨، ٣٧- ١٥أنظر الفقرات ( قيمة المخصصات في هذا المعيار 
 ؛ )٩٣-٨٤ و التطبيقات اإلرشادية من ٥٢-٣٦أ الفقرات من التطبيقات اإلرشادية 

  

ها المستأجر ألحكام إلغاء تخضع المبالغ مستحقة الدفع للتأجير التمويلي التي يعترف ب )٢(
" ٦٣  تطبيق - ٥٧تطبيق " والفقرات ٤٢ - ٣٩أنظر الفقرات ( في هذا المعيار عترافاإل

 ؛ و)من الملحق أ
  

تخضع المشتقات المدمجة في عقود اإليجار ألحكام المشتقات الضمنية في هذا المعيار  )٣(
 ).لحق أمن الم" ٣٣  تطبيق - ٢٧تطبيق "، والفقرات ١٣ -١٠رات أنظر الفق(

 

 التي ينطبق عليها معيار ، أصحاب العمل بموجب خطط منافع الموظفيناتإلتزامو أصول  )ج (
  ؛"منافع الموظفين" ١٩المحاسبة الدولي 

  

التي تعنى بتعريف  أدوات حقوق الملكية في المعيار  الصادرة من قبل المشروع الماليةدوات األ  )د (
  حاملي كل من أدوات حقوق الملكيةعلى   على كل حال،)بما في ذلك الخيارات والضمانات (٣٢

) أ( في الفقرة ستثناءيجب تطبيق هذا المعيار على تلك األدوات، ما عدا ما يعنى في في اإل
   .أعاله

معيـار  بموجب عقود التأمين كما هي معرفة في        الناشئة بموجب الفقرة ك     ات  لتزامالحقوق واإل    ) هـ(
اتـه  إلتزام حقوق المصدر وإستثناءب، "عقود التأمين" ٤الية المحاسبة الدولي إلعداد التقارير الم   

) ٢ (أو ٩الناشئة بموجب عقود التأمين التي تقابل في التعريف عقود الضمانة المالية في القرة              
ألنه يحتوي   ٤-إلعداد التقارير المالية    بموجب عقد يقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي        أو
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إال أن هذا المعيار ينطبق على المشتقة المتضمنة في مثل هـذا            . على ميزة المشاركة اإلختيارية   
 عقـداً  لم تكن المـشتقة نفـسها        إذا ٤ ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية         العقد

تطبيق " والفقرات   ١٣ -١٠أنظر الفقرات    (٤ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية        
 من هذا المعيار،    ٣٣ تطبيق   – ٢٧والملحق أ الفقرات تطبيق     ).  أ من الملحق " ٣٣ تطبيق   -٢٧

إلى جانب ذلك أكدت في السابق صراحة الجهة المصدرة لعقود الضمان المالي أنها تعتبرها أنها               
ت المحاسبة على عقود التأمين فإنه يمكن للجهـة المـصدرة أن تختـار              إستخدمعقود تأمين و  

 على عقود الضمان المـالي      ٤ الدولي إلعداد التقارير المالية       المعيار أوتطبيق إما هذا المعيار     
 عقـداً ، ويمكن للجهة المصدرة إجراء هذا اإلختيار        ) أ ٤ تطبيق   – ٤انظر الفقرتين تطبيق    (هذه  

  . تلو اآلخر، إال أن اإلختيار لكل عقد غير قابل للنقض
  

  ]تم إلغائه[  )و (
 

منشأة مستَملَكة في  شراء أو األعمال لبيع ماجإندالعقود بين المنشأة المستَملكَة والبائع في   )ز (
 تاريخ مستقبلي

  

، وعلى الجهة المصدرة ٤ات القروض المبينة في الفقرة إلتزام إستثناءات القروض بإلتزام  )ح (
ات واألصول لتزامالمخصصات، اإل" ٣٧ات القروض تطبيق معيار المحاسبة الدولي لتزامإل

ات إلتزامست ضمن نطاق هذا المعيار، غير أن جميع ات القروض التي ليإلتزام على "المحتملة
 والملحق أ الفقرات ٤٢-١٥نظر الفقرات ا(القروض خاضعة ألحكام عدم اإلعتراف لهذا المعيار 

  ). ٦٣ تطبيق – ٣٦تطبيق 
  

ات بموجب معامالت الدفع على أساس األسهم التـي ينطبـق           لتزاماألدوات المالية والعقود واإل     )ط (
 العقود التي   إستثناء، ب "لدفع على أساس األسهم   ا" ٢ي إلعداد التقارير المالية     عليها المعيار الدول  

 .  من هذا المعيار، التي ينطبق عليها هذا المعيار٧ -٥تندرج ضمن نطاق الفقرات  
  

 إلتـزام الحقوق في الدفعات لتعويض المنشأة عن المصروف الذي يطلب منها إجراؤه لتـسوية                )ي (
 الذي اعترفت من أجله في فترة أبكر        أو ٣٧المحاسبة الدولي   تعتبر به كمخصص حسب معيار      

 .٣٧بمخصص حسب معيار المحاسبة الدولي 
  

    ]تم إلغائها[ ٣
  

  -:لتالية هي ضمن نطاق هذا المعيارات القروض اإلتزامإن  ٤
  

 أوات مالية بالقيمة العادلة من خالل الـربح         إلتزامات القروض التي تحددها المنشأة أنها       إلتزام  )أ (
ـ رة، والمنشأة التي لها ممارسة سابقة ببيع األصول الناجمـة مـن             الخسا ات القـروض   إلتزام

ات القروض  إلتزامالخاصة بها بعد وقت قصير من إنشائها عليها تطبيق هذا المعيار على جميع              
  . الخاصة بها في نفس الفئة

داة مالية أخرى،    إصدار أ  أو بتسليم   أوات القروض التي يمكن تسوية قيمتها الصافية نقدا         إلتزام  )ب (
 قرض أنه تمت تسوية قيمتـه الـصافية         إلتزامات القروض هذه هي مشتقات، وال يعتبر        إلتزامو

 عقاري مـدفوع باألقـساط      بناءعلى سبيل المثال قرض     (لمجرد أنه تم دفع القرض في أقساط        
  ). بالتوافق مع التقدم في البناء

القيـاس  ) د (٤٧ السوق، وتحدد الفقرة     ات بتقديم قرض بسعر أقل من سعر الفائدة في        لتزاماإل  )ج (
  . ات القروض هذهإلتزامات الناجمة من لتزامالالحق لإل
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 أو شراء بند غير مالي يمكن تسويته بصافي النقـد           أويجب تطبيق هذا المعيار على تلك العقود لبيع          ٥

 إسـتثناء ليـة، ب   من خالل تبادل األدوات المالية، كما لو أن العقود هي أدوات ما            أوأداة مالية أخرى،    

 لمتطلبـات   وفقـاً  تسليم بند غير مـالي       أو إستالمالعقود التي تم إبرامها وال يزال يحتفظ بها بهدف          

  .  المتوقعة الخاصة بالمنشأةستخدام اإلأو البيع أوالشراء 

  

 أداة ماليـة    أو شراء بند غير مالي بصافي النقـد         أوهناك عدة طرق يمكن من خاللها تسوية عقد لبيع           ٦

  -:وتتضمن هذه الطرق ما يلي.  من خالل تبادل األدوات الماليةأوى أخر
  

 أو أداة مالية أخـرى      أو بصافي النقد    بتسويتهعندما تسمح شروط العقد ألي من األطراف أن يقوم            )أ (

 ؛ األدوات الماليةتبادلمن خالل 
 

 األدوات  تبـادل   من خـالل   أو أداة مالية أخرى     أوتكون القدرة على التسوية بصافي النقد       ال  عندما    )ب (

تسوية عقـود  في  في شروط العقد، لكن لدى المنشأة ممارسة منصوص عليها بشكل صريح المالية،  

مـع الطـرف    سـواء ( األدوات المالية تبادل من خالل أو أداة مالية أخرى أومشابهة بصافي النقد    

  ؛) انتهائهوأ من خالل بيع العقد قبل ممارسته أو المعادلةالمقابل، من خالل إبرام عقود 
  

 وبيعهـا   ذات الـصلة   البنود   إستالمفي  للعقود المشابهة، ممارسة    بالنسبة  عندما يكون لدى المنشأة،       )ج (

 أو في األسـعار  تقلبات قصيرة األمد    ال من   ربح توليد   لغرض قصيرة بعد التسليم      زمنية خالل فترة 

 و ؛هامش أرباح التاجر
  

 . إلى نقدهالسهل تحويل من موضوع العقدعندما يكون البند غير المالي   )د (
  

 وفقـاً  البنـد غيـر المـالي        تسليم أو إستالمبهدف  ) ج (أو) ب(البند  ال يتم إبرام العقد الذي ينطبق عليه        

 ضمن نطاق هـذا     ، وبالتالي فهو يندرج   المنشأةب المتوقعة الخاصة  ستخدام اإل أو البيع   أولمتطلبات الشراء   

 كانت قد أبرمـت وال يـزال        إذاتحديد ما   ل ٥طبق عليها الفقرة    ويتم تقييم العقود األخرى التي تن     . المعيار

المتوقعـة   ستخدام اإل أو البيع   أو لمتطلبات الشراء    وفقاً البند غير المالي     تسليم أو إستالمحتفظ بها بهدف    ُي

  .  ضمن نطاق هذا المعيارتندرج بالتالي كانت إذاوما المنشأة، ب الخاصة

  

 مـن   أو أداة مالية أخـرى،      أوشراء بند غير مالي يمكن تسويته بصافي النقد          أو  إن الخيار المكتوب لبيع        ٧

وال يمكن إبرام مثل    . يندرج ضمن نطاق هذا المعيار    ) د (أو) أ(٦ للفقرة   وفقاًخالل تبادل األدوات المالية     

 المتوقعـة  امسـتخد  اإلأو البيع أو لمتطلبات الشراء وفقاً تسليم البند غير المالي أو إستالمهذا العقد بهدف   

  . الخاصة بالمنشأة

  



   ٣٩ معيار المحاسبة الدولي

١٩٤٢   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

  تعريفات
  

معيار المحاسبة  من ١١الفقرة تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار وفق المعاني المحددة لها في  ٨
  -: التعريفات التالية٣٢عرف المعيار . ٣٢دولي ال

 األدوات المالية •

 األصل المالي •

  الماليلتزاماإل •

 أدوات حقوق الملكية  •
 

  رشادات عند تطبيق هذه التعريفاتويقدم اإل
  
  :تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار وفق المعاني المحددة لها ٩
  

  تعريف المشتق
  

مع المميزات ) ٧-٢أنظر الفقرات (  عقود أخرى خالل نطاق هذا المعيار أو  هو أداة ماليةالمشتق

   - :الثالثة التالية
  

 سعر أو ، سعر سلعةأو ، سعر ورقة ماليةأوفائدة محدد ة للتغير في سعر إستجابتتغير قيمتها   )أ (
 أو،  تغيرات مماثلةأو إئتمان مؤشر أو إئتمان تقييم أو ، مؤشر األسعارأو ،الصرف األجنبي

متغير آخر، شريطة أنه في حالة المتغير غير المالي يكون المتغير غير محدد بطرف معين في 
  ؛ ")ذات الصلة" يسمى في بعض اإلحيان ( العقد 

أقل مما قد يطلب ألنواع  مبدئي صغير إستثمار صافي أو مبدئي إستثمارال تتطلب صافي   )ب (
 و؛ة مماثلة على التغيرات في عوامل السوقإستجابأخرى من العقود التي يتوقع أن يكون 

  .تتم تسويتها في تاريخ مستقبلي  )ج (
  

  : الماليةاألصولتعريفات أربعة فئات من 
  
  

 لألصول هي  الخسارةأوعند القيمة العادلة من خالل الربح   الماليةاتزاملتاإل أو  الماليةاألصول

  .  المالية التي تالئم كل من الظروف التاليةاتلتزاماإل أوالمالية 
  
 

 المالية تصنف على أنها اتلتزاماإل أو الماليةلألصول  .  للمتاجرةتصنف على أنها محتفظ بها  )أ (
  -: كانتإذامحتفظ بها للمتاجرة 

   إعادة شرائه في المستقبل القريب؛أو بيعه لغرض رئيسي بشكل تكبده أو شرائه  تمإذا )١(

 دليل  بشأنها  والتي يوجد  معاًتم إدارتها   ي من محفظة أدوات مالية محددة       جزءاً كان   إذا )٢(
   أو؛ جلعلى نمط فعلي حديث لجني األرباح قصيرة األ

تحوط محددة   أداة   أوالية  عقود ضمانة م  تكون   التي   ة المشتق إستثناءب ( كان مشتقة  إذا )٣(
  ).وفعالة

  

.  الخسارةأو األولي بالقيمة العادلة من خالل الربح عترافيتم تحديدها من قبل المنشأة عند اإل  )ب (
 عند إجراء ذلك أو أ، ١١ هذا التحديد فقط عندما تسمح به الفقرة إستخدامويمكن للمنشأة 

   - :تنجم معلومات أكثر مالءمة ألنه إما
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المـشار إليـه   ( اإلعتـراف  أو إلى حد كبير من عدم اإلتساق في القياس          يقلل أويلغي   )١(

 أو لذلك سينجم من قيـاس األصـول         خالفاًالذي  ") عدم التوافق المحاسبي  "أحيانا بـ   

  أو اإلعتراف بمكاسبها وخسائرها على أسس مختلفة، أوات لتزاماإل

 كليهما وتقيـيم أدائهـا     وأات المالية   لتزام اإل أوتتم إدارة مجموعة من األصول المالية        )٢(

، ويـتم   إستثمار إستراتيجية   أوعلى أساس القيمة العادلة حسب إدارة مخاطرة موثقة         

 على هذا األساس علـى مـوظفي إدارة         بناءاً داخلياًتزويد المعلومات حول المجموعة     

  عـن  إفصاحات  "٢٤كما هم معرفون في معيار المحاسبة الدولي        (المنشأة الرئيسين   
، على سبيل المثال مجلس إدارة      )٢٠٠٣كما هو معدل في عام       ("ت العالقة األطراف ذا 

  . المنشأة ومديرها التنفيذي الرئيسي
  

 أن تقدم المنشأة إفـصاحات      ٤، ب ١١-٩ تتطلب الفقرات    ٧في المعيار الدولي إلعداد التقارير الملية       

 الخسارة، بمـا  أو من خالل الربح ات المالية التي حددتها بالقيمة العادلةلتزامعن األصول المالية واإل  

أعاله يشمل ذلك   ) ٢(في ذلك كيفية تلبية لبت هذه الشروط، وبالنسبة لألدوات التي تتأهل حسب البند              

 الخسارة يتفق مع إدارة المخاطرة      أو لكيف أن التحديد بالقيمة العادلة من خالل الربح          اإلفصاح وصفاً 

  . ستثمار إستراتيجية اإلأوالموثقة للمنشأة 
  

ات في أدوات حقوق الملكية التي ليس لها سعر سوق مدرج في سوق نـشط والتـي ال                  ستثمارإن اإل 
، ٨٠ ج والملحق أ الفقـرتين تطبيـق         ٤٦انظر الفقرة   (يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به        

  .  الخسارةأوال يتم تحديدها أنها بالقيمة العادلة من خالل الربح ) ٨١تطبيق 
  

 التـي   ٨٢ تطبيـق    – ٦٩ والملحق أ الفقرات تطبيق      ٤٩ أ و  ٤٨ و ٤٨تجدر اإلشارة إلى أن الفقرات      
 مالي تنطبق بشكل مساو     إلتزام أوحددت متطلبات تحديد مقياس موثوق به للقيمة العادلة ألصل مالي           

فـصاح عـن    التي يتم اإل   أو خالف ذلك،    أوعلى جميع البنود المقاسة بالقيمة العادلة، سواء بالتحديد         

  . قيمتها العادلة
  

 أو قابلة للتحديد أو مالية مع دفعات ثابتة أصول هي ستحقاقإلات المحتفظ بها حتى استثماراإل
أ الفقرات  الملحقانظر  (ستحقاقإلحتفاظ بها حتى اإل ثابت للمشروع نية إيجابية وقدرة على اإستحقاق

  -:إستثناءب، )٢٥- ١٦من التطبيقات اإلرشادية 

  الخسارة؛أو األولي بالقيمة العادلة من خالل الربح عتراف اإلعند المنشأة ددهاتحالتي   )أ (

  المنشأة على أنها متوفرة برسم البيع؛ وتحددهاتلك التي   )ب (

 . تعريف القروض والذمم المدينةتلبيتلك التي   )ج (
 

ـ  إذا ستحقاق بها حتى تاريخ اإل    ال تقوم المنشأة بتصنيف أي أصول مالية على أنها محتفظ          ت  قام
 إعادة تصنيف مبلـغ     أو السنتين الماليتين السابقتين، ببيع      أوالمنشأة، خالل السنة المالية الحالية      

مبلغ كبير فيمـا     (ستحقاق قبل تاريخ اإل   ستحقاق المحتفظ بها حتى تاريخ اإل     اتستثماراإل كبير من 
 أوعمليات البيع   ناءإستثب) ستحقاقات المحتفظ بها حتى تاريخ اإل     ستثمارلمبلغ اإلجمالي لإل  با يتعلق

 -:إعادة التصنيف التي
، أقـل  مـثالً ( األصول المالية إستدعاء تاريخ أو ستحقاق تاريخ اإل من جداًتكون قريبة    )١(

لتغيرات في سعر فائدة الـسوق      ل ال يكون بحيث   )ستحقاق قبل تاريخ اإل   أشهرمن ثالثة   
  على القيمة العادلة لألصل المالي؛ هامأثر 
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بشكل  الخاص باألصل المالي  مبلغ األصلي   بتحصيل كامل ال  منشأة  ال أن تقوم تحدث بعد    )٢(
  أو؛  الدفعات المسبقة المجدولةأومن خالل الدفعات جوهري 

نسب إلى حدث مستقل خارج عن سيطرة المنشأة، وغير متكرر ولم يكن من الممكـن     تُ )٣(
 .  على نحو معقولأن تتوقعه المنشأة

  
 أومع دفعات ثابتة  غير المشتقة الماليةاألصول  هي شروعالقروض والذمم المدينة التي أحدثها الم

  -:إستثناءب لم تصنف في السوق النشط،  التيقابلة للتحديد
 

 والتي يجب تصنيفها ، على المدى القصيرأوبيعها مباشرة التي أوجدها المشروع بهدف   )أ (
مة العادلة من  المبدئي كالقيعتراف وتلك التي تحدد عند اإلعلى أنها محتفظ بها للمتاجرة،

  ؛ الخسارةأوخالل الربح 

   أو األولي على أنها متوفرة برسم البيع؛ عترافتلك التي تحددها المنشأة عند اإل  )ب (

اتها األولية، غير إستثمارتلك التي ال يمكن أن يستعيد المالك مقابلها بشكل جوهري جميع   )ج (
 على أنها متوفرة برسم ي، التي يتم تصنيفهائتمانإلتلك التي يكون سببها تدهور الوضع ا

  . البيع
  
علـى سـبيل    ( ذمم مدينة    أو األصول التي ليست قروض      مجموعة من تم شراؤها في    ي التي   الحصة إن

  . ذمة مدينةأو قرضاًال تعتبر ) مماثلق دو صنأو مشترك إستثمارق و في صندحصةالمثال، 
  

 أوقة التي تحدد بتصنيف متاحة للبيع  غير المشت الماليةلألصول هي تلك  المالية المتوفرة للبيعاألصول

) ج (أو، ستحقاقإلات محتفظ بها حتى اإستثمار) ب(، قروض وذمم مدينة) أ: (أنها ليست مصنفة كـ

  . الخسارةأو مالية عند القيمة العادلة من خالل الربح ًأصول
  

  تعريف عقد الضمان المالي
  

ة بإجراء دفعات محددة لتعويض حامله عن        هو عقد يتطلب أن تقوم الجهة المصدر       عقد الضمان المالي  
 أوه حسب األحكـام األصـلية       إستحقاق لم يقم بإجراء الدفع عند       محدداً مديناًالخسارة التي يتكبدها ألن     

   .المعدلة ألداة مالية
  

   والقياسعترافتعريفات خاصة باإل
  

 المالية اتلتزاماإل أو األصول  هي المبلغ الذي قيست به ماليةاتلتزامإل أو مالية ألصولالتكلفة المطفأة 
 منه اإلطفاء مخصوماً أو مضافا الى ذلك ، المبدئي ناقصا التسديدات الرئيسيةعترافبمقداره عند اإل

 منه كذلك أي تخفيض ومخصوماً، ستحقاقإلالتراكمي ألي فرق بين ذلك المبلغ المبدئي ومبلغ ا
   . عدم إمكانية التحصيلأوالقيمة  إنخفاضخاص ب)  من خالل استعمال حساب مخصصأومباشرة (

  
 سعر الفائدة الساري المفعـول      إستخدام هو أسلوب لحساب اإلطفاء ب     أسلوب الفائدة السارية المفعول   

وتخصيص )  المالية اتلتزاماإل أو المالية   األصول مجموعة من    أو ( مالية  اتإلتزام أو مالية   ألصول
 هـو الـسعر     وسعر الفائدة الساري المفعول   . مناسبة فائدة المصروف على الفترات ال     أوفائدة الدخل   

 ستحقاقإل المستقبلية خالل الفترة حتى ا      المبلغ المستلمة  أو النقدية الذي يخصم بالضبط تدفق الدفعات    
 الماليـة   لألصول تاريخ إعادة التسعير التالي المبني على السوق الى صافي المبلغ المرحل الحالي              أو
 المستلمة بين   أو ،جب أن يشمل ذلك الحساب كافة الرسوم والنقاط المدفوعة         وي . المالية اتلتزاماإل أو

، )"اإليـراد " ١٨ أنظـر المعيـار     (  للعقود ذات األطراف المتكاملة لسعر الفائدة الفعال         أطراف العقد 
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 المستلمة بين أطراف العقد والتي تعتبر جـزأ ال          أو الحساب جميع الرسوم والنقاط المدفوعة       يتضمن
ـ   و،  )١٨ معيار المحاسبة الـدولي      أنظر(ن سعر الفائدة الفعلي     يتجزأ م  ، وجميـع   ةتكـاليف المعامل

 بأنه يمكن تقدير التدفقات النقدية والعمـر المتوقـع    إفتراضوهناك  . الخصومات األخرى  أوالعالوات  
يهـا   الحاالت النادرة التي يكون ف     تلك في   غير أنه . بموثوقيةاألدوات المالية المشابهة    من  لمجموعة  

األدوات مـن    مجموعـة    أو(العمر المتوقع لألداة الماليـة       أومن غير الممكن تقدير التدفقات النقدية       
، تستخدم المنشأة التدفقات النقدية التعاقدية خالل كامل المدة التعاقدية لألداة المالية            بموثوقية) المالية

  ). األدوات الماليةمن  مجموعة أو(
  

  . للمشروعبيان المركز المالي جزء منها من أو مالية اتإلتزامو أصول ادإستبععني ي عترافإلغاء اإل
  

بين أطراف مطلعة  تسديد دين أوبه، األصل الذي يمكن أن تتم مبادلة  هي المبلغ القيمة العادلة
  *.التعامل على أساس تبادل تجاري بحتوراغبة في 

  
يع أصل مالي بموجب عقد تنص شروطه  بأو عن شراء  عبارة البيعأوالطريقة المعتادة في الشراء 

  .عرف في السوق المعني  أو وفق نظام عموماًعلى تسليم األصل ضمن إطار زمني محدد 
  

 أو مـالي    إلتزام أومالي   أصل إلى شراء  مباشرة   تُنسبالتي  المتزايدة    هي التكاليف  ةتكاليف المعامل 
والتكلفة المتزايدة هـي التكلفـة      )). أ( الملحق   من" ١٣تطبيق   "أنظر الفقرة (به   التصرف   أوإصداره  

 التصرف أو إصدارها   أوالممكن تكبدها في حال لم تقم المنشأة بشراء األداة المالية           غير  التي كان من    
  . بها

  
  تعريفات مرتبطة بمحاسبة التحوط

  

 تـواريخ   أوية ملزمة لتبادل كمية محددة من الموارد بسعر محـدد فـي تـاريخ               إتفاق  الثابت لتزاماإل
  .ستقبلية محددةم
  

  .  هي معاملة مستقبلية غير ملتزمة لكن متوقعةمعاملة متوقعة
  

  )Hedging(تعريفات خاصة بمحاسبة التحوط 
 
 تواريخ أوية ملزمة لمبادلة كمية محددة من الموارد بسعر محدد في تاريخ إتفاق هو  الثابتلتزاماإل

 .مستقبلية محددة
  

 لألصول) ط من أخطار التغير في سعر الصرف األجنبي فقط التحو (أو هي مشتق معين أداة التحوط
 تدفقاتها النقدية أوقيمتها العادلة ) offset(يتوقع أن تعادل التي مالية غير المشتقة ال اتلتزاماإل أو

 والملحق أ ٧٧- ٧٢الفقرات ( التدفقات النقدية لبند محوط معين أوالتغيرات في القيمة العادلة 
  .) تتوسع في تعريف أداة التحوط٩٧- ٩٤ت اإلرشادية الفقرات من التطبيقا

  
 عمليات متوقعة أو  عملية مستقبلية متوقعةأو ، ثابتإلتزام أو ،إلتزام ، أصلإما هو البند المحوط
 أوتعرض المشروع لمخاطرة التغيرات في القيمة العادلة ) أ: ( من العمليات األجنبيةستثمارلصافي اإل

نها محوطة أألغراض محاسبة التحوط محدد على ) ب(دية المستقبلية لتغيرات في التدفقات النق
 تتوسع في تعريف البنود ١٠١-٩٨ والملحق أ الفقرات من التطبيقات اإلرشادية ٨٤- ٧٨الفقرات (

  ).المحوطة
  

التي تعادل  التدفقات النقدية تعزى لمخاطرة تحوط أو هي درجة لتغيرات القيمة العادلة فاعلية التحوط
انظر الملحق أ الفقرات من التطبيقات اإلرشادية (  التدفق النقدي لألدوات المالية أوة العادلة بالقيم
١١٣- ١٠٥.(  

  

                                                      
 لتـزام تحديد القيمة العادلة لألصـل المـالي أو اإل        ل متطلبات   "أ"من الملحق   " ٨٢ تطبيق –٦٩تطبيق " و ٤٩ و ٤٨ات  الفقرتتضمن   *

 . المالي



   ٣٩ معيار المحاسبة الدولي

١٩٤٦   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

  Embedded Derivatives الضمنيةالمشتقات 
  

 host أساسياً عقداً ومشتقاًتشمل ) مجمعة( من أداة مالية منوعة جزءاًفي بعض األحيان قد يكون المشتق  ١٠
contract-ك أن بعض التدفقات النقدية لألداة المجمعة تختلف بطريقة مماثلة للمشتق القائم وينجم عن ذل

 وفقاً لذلك خالفاً جميع التدفقات النقدية التي يقتضيها العقد أوينتج عن المشتقة الضمنية تعديل بعض  .لوحده
 أو األسعار  مؤشرأو سعر الصرف األجنبي، أو سعر سلعة، أو سعر أداة مالية، أولسعر فائدة محدد، 

 متغير آخر، بشرط أنه في حالة المتغير غير المالي ال أو، ئتمان مؤشر اإلأو ئتمان مالءة اإلأوالمعدالت، 
 تعاقدياًوال تعتبر المشتقة المرفقة باألداة المالية والتي يمكن نقلها .  بطرف ما في العقدخاصاًيكون المتغير 

رف مقابل مختلف عن تلك األداة، مشتقة ضمنية بل هي أداة  يكون فيها طأوبشكل مستقل عن تلك األداة، 
  . مالية منفصلة

  
 توفرت إذاه مشتق بموجب هذا المعيار أنه على إحتسابيجب فصل المشتق المثبت عن العقد المضيف و ١١

   -:كافة الشروط التالية

طر ية للمشتق المثبت ال ترتبط بشكل وثيق بالخصائص والمخاقتصادالخصائص والمخاطر اإل  )أ (
  ؛)٣٣ و٣٠أنظر الملحق أ الفقرات من التطبيقات اإلرشادية ( ية للعقد المضيفقتصاداإل

  ؛ و تلبي أداة منفصلة بذات الشروط مثل المشتق المثبت تعريف المشتق  )ب (

ليست مقاسه بمقدار القيمة العادلة مع تغيرات في القيمة العادلة مبلغ ) المجمعة(األداة المنوعة   )ج (
 أو المالية األصولكمثال المشتقات التي ثبتت في (  . الخسارةأوعنها في صافي الربح 

  ). الخسارة غير المنفصلةأولعادلة من خالل الربح  المالية عند القيمة ااتلتزاماإل

  
 كـان أداة    إذا بموجب هذا المعيار      فانه يجب محاسبة العقد المضيف نفسه      ، تم فصل المشتق المثبت    إذا

 كـان  إذا هذا المعيار ما يتناولال .  لم يكن أداةً ماليةإذاير األخرى المناسبة   مالية، وبما يتفق مع المعاي    
  .بيان المركز الماليفي  بشكل منفصل الضمنيةيجب عرض المشتقة 

  
 أكثر فإنه يمكن للمنـشأة تحديـد        أو العقد على مشتقة ضمنية واحدة       إحتوى إذا ١١بالرغم من الفقرة    أ    ١١

 مالي بالقيمـة  إلتزام أو بكامله على أنه أصل مالي  Hybrid (Combined)) المجمع(العقد المختلط 
  -:إذا الخسارة، إال أوالعادلة من خالل الربح 

 خالفـاً الضمنية ال تعدل بشكل جوهري التدفقات النقدية التي كانـت           ) المشتقات(كانت المشتقة     )أ (
   أولذلك سيتطلبها العقد، 

للمـرة  ) مجمعة( أداة مختلطة    إعتباريل أنه عند     بدون تحل  أوكان من الواضح مع تحليل بسيط         )ب (
الضمنية محظور، مثل خيار دفعة مقدمـة موجـودة         ) المشتقات( أن هذا الفصل للمشتقة      األولى
  . تقريباً في قرض يسمح لصاحبه أن يدفع الدين مقدما بمقدار تكلفته المطفأة ضمنياً

  
وجب هذا المعيار، ولكنها غير قادرة يحذف طلب المنشأة بفصل مشتقة ضمنية عن عقدها األصلي بم ١٢

مالية الحق ال إعداد تقارير نهاية فترة في أوعلى قياس المشتقة الضمنية بشكل منفصل إما عند اإلمتالك 
  . بكامله بقيمته العادلة) المجمع(فإن عليها تحديد العقد المختلط 
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لضمنية بموثوقية على أساس بنودها  كانت المنشأة غير قادرة على تحديد القيمة العادلة للمشتقة اإذا ١٣

، تكون )على سبيل المثال، ألن المشتقة الضمنية تقوم على أساس أداة حق ملكية غير مسعرة(وشروطها 

 هو الفرق بين القيمة العادلة لألداة المختلطة والقيمة العادلة للعقد )المركبة (القيمة العادلة للمشتقة الضمنية

وإذا كانت المنشأة غير قادرة على  .  تحديد تلك القيم بموجب هذا المعيار كان من الممكنإذااألساسي، 

 األداة تحديد ويتم ١٢ هذه الطريقة، يتم تطبيق الفقرة إستخدامتحديد القيمة العادلة للمشتقة الضمنية ب

  . الخسارةأوبالقيمة العادلة من خالل الربح  )المركبة(
 

 عتراف اإلوإلغاء عترافاإل
  

 مبدئي العترافاإل
  

 فقط عندما بيان مركزها المالي المالية في اتلتزاماإل أو المالية باألصول عترافيجب على المشروع اإل ١٤

بالطريقة " المالية األصول فيما يتعلق بمشتريات ٣٨انظر الفقرة ( في األحكام التعاقدية لألداة طرفاًيصبح 

   ").المنتظمة
 

   ماليبأصل عترافاإل إلغاء
  

" أ"من الملحق " ٥٢ تطبيق–٣٤تطبيق" والفقرات ٢٣-١٦لمالية الموحدة تطبيق الفقرات ت ايتم في البيانا ١٥
 لمعيار المحاسبة الدولي وفقاًوبالتالي، تقوم المنشأة أوال بتوحيد جميع الشركات التابعة . على مستوى موحد

 ٢٣ -١٦ الفقرات من ثم تطبق"  الخاصالغرض ذات للمنشآت  البيانات الماليةتوحيد"  ١٢ والتفسير ٢٧
  .على المجموعة الناتجة" أ"من الملحق " ٥٢ تطبيق–٣٤تطبيق"والفقرات 

  

 إذا، بتحديد ما ٢٣-١٧ بموجب الفقرات مناسباً سيكون أو كان عترافتقوم المنشأة، قبل تقييم إلغاء اإل ١٦

) ةشابه جزء من مجموعة أصول مالية مأو(كان يجب تطبيق تلك الفقرات على جزء من األصل المالي 

  :بمجمله، على النحو التالي) ة مجموعة من األصول المالية المشابهأو( على األصل المالي أو
  

 جزء من مجموعـة أصـول ماليـة         أو( على جزء من األصل المالي       ٢٣ -١٧يتم تطبيق الفقرات      )أ (
  به يحقق واحد مـن الـشروط       عتراف، كان الجزء الذي يتم دراسة إلغاء اإل       إذا، وفقط   إذا) ةمشابه

 -:الثالث التالية
 

 جـزء مـن     أو(من األصل المـالي     بشكل خاص   تدفقات نقدية محددة    على   الجزء فقط    يشتمل )١(

على سبيل المثال، عندما تقوم المنشأة بإبرام شريحة معـدل          ). ةمجموعة أصول مالية مشابه   

ـ  ،الفائـدة ب الخاصةفي التدفقات النقدية    فائدة يحصل بموجبها الطرف المقابل على الحق         ن  لك
 ٢٣ -١٧ من أداة الدين، يتم تطبيق الفقـرات         األصليالمبلغ  ب الخاصةليس التدفقات النقدية    
 . الفائدةب الخاصةعلى التدفقات النقدية 

 مـن   أو(يشتمل الجزء فقط على حصة تناسبية كاملة من التدفقات النقدية من األصل المـالي              )٢(

ية إتفاق عندما تقوم المنشأة بإبرام      على سبيل المثال،  ). ةمجموعة من األصول المالية المشابه    
من جميع التدفقات النقديـة ألداة  % ٩٠يحصل بموجبها الطرف المقابل على حقوق في حصة         

وإذا كـان هنـاك     . من تلك التدفقات النقدية   % ٩٠ على   ٢٣ - ١٧الدين، يتم تطبيق الفقرات     
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سبية في التـدفقات    أكثر من طرف مقابل، فال يطلب من كل طرف مقابل أن يكون له حصة تنا              

 . النقدية شريطة أن يكون للمنشاة التي تقوم بالنقل حصة تناسبية كاملة

يشتمل الجزء فقط على حصة تناسبية كاملة من التدفقات النقدية المحددة بشكل خـاص مـن                 )٣(

على سبيل المثال، عندما تقوم     ). ة من مجموعة من األصول المالية المشابه      أو(األصل المالي   

مـن  % ٩٠ية يحصل بموجبها الطرف المقابل على حقـوق فـي حـصة             إتفاقبرام  المنشأة بإ 

من تلك التدفقات   % ٩٠ على   ٢٣ -١٧التدفقات النقدية الخاصة بالفائدة، يتم تطبيق الفقرات        

وإذا كان هناك أكثر من طرف مقابل، فال يطلب من كل طرف مقابـل              . النقدية الخاصة بالفائدة  

التدفقات النقدية المحددة بشكل خاص شريطة أن يكون للمنشاة         أن يكون له حصة تناسبية في       

 .التي تقوم بالنقل حصة تناسبية كاملة

 علـى  أو( على األصل المالي بمجملـه   ٢٣ - ١٧ في جميع الحاالت األخرى، يتم تطبيق الفقرات         )ب (

) ١(قل  على سبيل المثال، عندما تقوم المنشأ بن      ).  بمجملها ةمجموعة من األصول المالية المشابه    

 مـن مجموعـة مـن       أو(من التحصيالت النقدية من األصل المالي     % ٩٠الحقوق في أول وآخر     

من التدفقات النقدية من مجموعـة الـذمم        % ٩٠الحقوق في ) ٢ (أو،  )ةاألصول المالية المشابه  

مـن  % ٨ تصل نسبتها حتى     إئتمانالمدينة، لكنها تقدم ضمانة بتعويض المشتري عن أي خسائر          

 من مجموعـة    أو( على األصل المالي     ٢٣ -١٧م المدينة، يتم تطبيق الفقرات      صلي للذم المبلغ األ 

 . بمجملها) ةمن األصول المالية المشابه
  

 جـزء   أو( إما إلى جزء من األصل المالي        ٢٦ - ١٧في الفقرات   " األصل المالي "ويشير مصطلح   
 لذلك إلى األصـل     خالفاً أو،  أعاله) أ ( البند  في محددةكما هي   ) ةمن مجموعة أصول مالية مشابه    

  .مجملهاب) ة مجموعة من األصول المالية المشابهأو(المالي 
  
   -: باألصل المالي عندما، وفقط عندماعترافتقوم المنشأة بإلغاء اإل ١٧

  

 أو الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من األصل المالي؛ مدةتنتهي   )أ (
 عتراف إللغاء اإل  مؤهالً النقل   ويكون ١٩ و ١٨ تينقر في الف  مبينتقوم بنقل األصل المالي كما هو         )ب (

 .٢٠ للفقرة وفقاً
 

  ).بيع األصول الماليةفي لطريقة المعتادة فيما يخص ا ٣٨ الفقرة أنظر(
  

  -:إذا، وفقط إذاتقوم المنشأة بنقل األصل المالي  ١٨

 أو التدفقات النقدية لألصل المالي؛ إستالم الحقوق التعاقدية بقامت بنقل  )أ (
 تعاقـدياً  إلتزاماً التدفقات النقدية لألصل المالي، لكنها تحملت        إستالمبالحقوق التعاقدية ب  ت  إحتفظ  )ب (

فـي  الواردة   الشروط    معين يستوفي  إتفاق أكثر من المستلمين في      أوبدفع التدفقات النقدية لواحد     
 .١٩الفقرة 

، لكنها ")األصل األصلي("لمالي  التدفقات النقدية لألصل اإستالمعندما تحتفظ المنشأة بالحقوق التعاقدية ب ١٩
، تعالج ")نالمستلمين النهائيي(" أكثر من المنشآت أو بدفع التدفقات النقدية لواحدة تعاقدياً إلتزاماًتتحمل 

  -:، تحققت جميع الشروط الثالث التاليةإذا، وفقط إذاالمنشأة المعاملة على أنها نقل لألصل المالي 

 من  مقابلة مبالغ   ما لم تُحصل   ن النهائيي للمستلمين بدفع مبالغ    امإلتز المنشأة أي    أن ال يكون لدى     )أ (
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 كامـل   إسـترداد التي يحق فيها     من قبل المنشأة     جلوال تعتبر السلف قصيرة األ    . األصل األصلي 

 .  لهذا الشرطنتهاكاًإ حسب أسعار السوق المستحقة باإلضافة إلى الفائدة الذي يتم إقراضهالمبلغ 

 رهن األصـل األصـلي إال كـأوراق ماليـة           أو النقل من بيع     بموجب بنود عقد  منع المنشأة   تُأن    )ب (

 .  لهم بدفع تدفقات نقديةلتزام النهائيين مقابل اإلللمستلمين

 المـستلمين  بتسديد أي تدفقات نقدية قامت بتحـصيلها نيابـة عـن    إلتزاملدى المنشأة أن يكون     )ج (

تلـك   إسـتثمار المنشأة مخولة بإعـادة     كون  ال ت ضافة إلى ذلك،    باإل.  بدون تأخير مادي   نالنهائيي

 فـي معيـار     محـدد كما هـو     ( المعادل  النقد أو في النقد    اتستثماراإل إستثناءالتدفقات النقدية، ب  

خالل فترة التسوية القصيرة من تاريخ التحـصيل إلـى          ") النقدي التدفق   بيان" ٧بة الدولي   المحاس

 الفائدة المكتسبة من مثل هـذه       نقل، ويتم   ننهائيي ال إلى المستلمين لسداد  ا الذي يطلب فيه  التاريخ  

 . ن النهائييالمستلمينات إلى ستثماراإل
  

، ينبغي عليها تقييم الحد الذي تحتفظ فيه بمخاطر )١٨أنظر الفقرة (عندما تنقل المنشأة األصل المالي  ٢٠
  -:وفي هذه الحالة. ومكافئات ملكية األصل المالي

  

 عليهـا   يتعيناطر ومكافئات ملكية األصل المالي بشكل جوهري،         قامت المنشأة بنقل جميع مخ     إذا  )أ (

ـ ات  إلتزام حقوق و  ة بشكل منفصل بأي   عتراف باألصل المالي واإل   عترافإلغاء اإل   أو إنـشائها تم  ي

 .اتإلتزام أواإلحتفاظ بها في النقل على أنها أصول 
 

ي بشكل جوهري، يجب أن      قامت المنشأة باإلحتفاظ بجميع مخاطر ومكافئات ملكية األصل المال         إذا  )ب (

 . باألصل الماليعترافتستمر في اإل
  

 اإلحتفاظ بجميع مخاطر ومكافئات ملكية األصل المالي بشكل جـوهري،  أو لم تقم المنشأة بنقل  إذا  )ج (

 -:وفي هذه الحالة. ت بالسيطرة على األصل الماليإحتفظ كانت قد إذا ما ينبغي عليها تحديد
  

 وتعترف بشكل منفصل     باألصل المالي  عتراف، فإنها تلغي اإل   ةتحتفظ المنشأة بالسيطر   لم   إذا )١(

 .اتإلتزام أو اإلحتفاظ بها في النقل على أنها أصول أو إنشائهاتم يات إلتزام حقوق وةبأي
 

مـشاركتها   إلى حـد   باألصل المالي    عتراف فإنها تستمر باإل   ، المنشأة بالسيطرة  تإحتفظ إذا )٢(

  ).  ٣٠رة  الفقأنظر( في األصل المالي المستمرة
  

من خالل مقارنة تعرض المنشأة، قبل وبعد النقل، مع ) ٢٠أنظر الفقرة (يتم تقييم نقل المخاطر والمكافئات  ٢١

وتحتفظ المنشأة بشكل جوهري بجميع . التغير في مبالغ وتوقيت صافي التدفقات النقدية لألصل المنقول

ير في القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية  كانت تعرضها للتغإذامخاطر ومكافئات ملكية األصل المالي 

 ألن المنشأة قامت ببيع أصل مالي رهنا مثالً(المستقبلية من األصل المالي ال تتغير بشكل كبير نتيجة للنقل 

وتنقل المنشأة بشكل ).  سعر البيع مضافا إليه عائد المقرضأوية معينة إلعادة شرائه بسعر ثابت إتفاقب

 لم يعد تعرضها لمثل هذا التغير مهما فيما يتعلق إذا ومكافئات ملكية األصل المالي جوهري جميع مخاطر

 ألن مثالً(بمجموع التغيرات في القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية المستقبلية المرتبطة باألصل المالي 

 أو في وقت إعادة الشراء  فقط بخيار معين إلعادة شرائه بقيمته العادلةالمنشأة قامت ببيع أصل مالي رهناً
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 معين، مثل المشاركة إتفاقأنها قامت بنقل حصة تناسبية كاملة للتدفقات النقدية من أصل مالي أكبر في 

  ). ١٩الجزئية في القرض، يستوفي الشروط الواردة في الفقرة 

  

لملكية بشكل  اإلحتفاظ بجميع مخاطر ومكافئات اأو قامت المنشأة بنقل إذاسيكون من الواضح عادة ما  ٢٢

وفي الحاالت األخرى، سيكون من الضروري حساب . جوهري ولن يكون هناك حاجة للقيام بأي حساب

ويتم . ومقارنة تعرض المنشأة للتغير في القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية المستقبلية قبل وبعد النقل

ويتم دراسة . وق على أنه معدل الخصم سعر الفائدة الحالي المالئم في السإستخدامالحساب والمقارنة ب

جميع التغيرات المعقولة والمحتملة في صافي التدفقات النقدية، مع إبداء أهمية أكبر لتلك المخرجات التي 

  . يكون حدوثها أكثر احتماال

  

 على قدرة المنقول له على بيع)) ج (٢٠أنظر الفقرة (يعتمد احتفاظ المنشأة بالسيطرة على األصل المنقول  ٢٣

وإذا كان لدى المنقول له قدرة عملية على بيع األصل بمجمله إلى طرف ثالث ليس له عالقة . األصل

وقادر على ممارسة تلك القدرة بشكل أحادي ودون الحاجة إلى فرض قيود إضافية على عملية النقل، عندئذ 

  .الت األخرىوتحتفظ المنشأة بالسيطرة في جميع الحا. ت بالسيطرةإحتفظال تكون المنشأة قد 

  

  ))ط( ،)ج(و ) أ (٢٠ الفقرة أنظر (عتراف اإللعكسالنقل المؤهل 
  

ت بحق إحتفظ بمجملها وعتراف قامت المنشأة بنقل األصل المالي في عملية نقل مؤهلة إللغاء اإلإذا ٢٤
 . خدمة لعقد الخدمة ذلكإلتزام أوخدمة األصل المالي مقابل رسوم معينة، فإنها تعترف إما بأصل خدمة 

ها المنشأة بشكل كافي عن أداء الخدمة، يتم إستالموإذا لم يكن من المتوقع أن تعوض الرسوم التي يجب 
وإذا كان من المتوقع أن تشكل .  التعاقدي للخدمة بقيمته العادلةلتزام الخدمة الخاص باإلإلتزام بعترافاإل

 بأصل خدمة لحق عتراف اإلها أكثر مما هو تعويض كاف عن الخدمة، يتمإستالمالرسوم التي يجب 
 . ٢٧ للفقرة وفقاًالخدمة بمبلغ يتم تحديده على أساس تخصيص المبلغ المسجل لألصل المالي الكبير 

  

 باألصل المالي بمجمله، نتيجة لعملية النقل، لكن نتج عن عملية النقل حصول عتراف تم إلغاء اإلإذا ٢٥
 خدمة، تعترف المنشأة باألصل المالي إلتزام أوجديد  مالي إلتزام تحملها أوالمنشأة على أصل مالي جديد 

  .  الخدمة بالقيمة العادلةإلتزام أو المالي الجديد لتزام اإلأوالجديد 
  

  -: الخسارة بالفرق بينأو في الربح عتراف اإلم باألصل المالي بمجمله، يتعترافعند إلغاء اإل ٢٦
  

   و؛المبلغ المسجل  )أ (
 

تم الحصول عليـه مطروحـا منـه أي         يفي ذلك أي أصل جديد      بما  ( المستلم   المقابل) ١ (مجموع  )ب (
بيـان   بها مباشرة فـي      عتراف خسائر تراكمية تم اإل    أوأي أرباح   ) ٢(و  ) تم تحمله ي جديد   إلتزام

 )).ب(٥٥ الفقرة أنظر (الدخل الشامل
  

   الخسارةأوفي الربح اإلفصاح عنها   يجب

، عندما تقوم المنشأة بنقل التدفقات النقدية الخاصة مثالً( كان األصل المنقول جزء من أصل مالي اكبر إذا ٢٧
 عتراف إللغاء اإلمؤهالًويكون الجزء المنقول )) أ(١٦بالفائدة التي هي جزء من أداة الدين، أنظر الفقرة 

 عترافبه بمجمله، يتم تخصيص المبلغ المسجل السابق لألصل المالي األكبر بين الجزء الذي يستمر اإل
.  به، على أساس القيم العادلة المختلفة لتلك األجزاء في تاريخ النقلعترافتم إلغاء اإلبه والجزء الذي 
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 في عترافيتم اإل.  بهعترافولهذا الغرض، يتم معاملة أصل الخدمة المحتفظ به على أنه جزء يستمر اإل
  -: الخسارة بالفرق بينأوالربح 

  

  و؛ بهفعتراتم إلغاء اإليللجزء الذي المخصص المبلغ المسجل   )أ (
 

ـ بما في ذلك أي أصل جديد       ( به   عترافتم إلغاء اإل  ي المستلم للجزء الذي     المقابل) ١ (مجموع  )ب ( تم ي
 خـسائر تراكميـة     أوأي أربـاح    ) ٢(و  ) تم تحمله ي جديد   إلتزامالحصول عليه مطروحا منه أي      

 )). ب(٥٥ الفقرة أنظر (بيان الدخل الشامل بها مباشرة في عتراف له تم اإلمخصصة
 

 بين الجزء الذي    بيان الدخل الشامل   بها في    عتراف الخسائر التراكمية التي تم اإل     أو تخصيص األرباح    يتم
  األجزاء لتلك المختلفة القيم العادلة     أساس  به، على  عترافتم إلغاء اإل  ي به والجزء الذي     عترافيستمر اإل 

  الخسارةأو في الربح  اإلفصاح عنها يجب
  

المبلغ المسجل السابق لألصل المالي الكبير بين الجزء الذي يستمر عندما تقوم المنشأة بتخصيص  ٢٨

 به، فال بد من تحديد القيمة العادلة للجزء الذي يستمر عتراف به والجزء الذي يتم إلغاء اإلعترافاإل

 توجد أو به عترافوعندما يكون للمنشأة تاريخ في بيع أجزاء مشابهة للجزء الذي يستمر اإل.  بهعترافاإل

مالت سوق أخرى لمثل هذه األجزاء، فإن األسعار الحديثة للمعامالت الفعلية توفر أفضل تقدير لقيمتها معا

 معامالت سوق حديثة تدعم القيمة العادلة للجزء الذي أووعندما ال يكون هناك عروض أسعار . العادلة

لعادلة لألصل المالي الكبير ككل  به، فإن أفضل تقدير للقيمة العادلة هو الفرق بين القيمة اعترافيستمر اإل

  . بهعترافوالمقابل المستلم من المنقول له لقاء الجزء الذي يتم إلغاء اإل

  

  ))ب(٢٠ الفقرة أنظر (عتراف اإللعكس النقل غير المؤهل 
  

 ألن المنشأة قامت باإلحتفاظ بشكل جوهري بجميع مخاطر عتراف لم ينتج عن عملية النقل إلغاء اإلإذا ٢٩

 المالي لتزام باألصل المنقول بمجمله وتعترف باإلعترافلكية األصل المنقول، فإنها تستمر باإلومكافآت م

وفي الفترات الالحقة، تعترف المنشأة بأي دخل على األصل المنقول وأي مصروف يتم . للمقابل المستلم

  . الماليلتزامتكبده على اإل
  

  )) ٢)(ج(٢٠ة أنظر الفقر(المشاركة المستمرة في األصول المنقولة 
  

 اإلحتفاظ بجميع مخاطر ومكافئات ملكية األصل المنقول بشكل جوهري، لكنها أو لم تقم المنشأة بنقل إذا ٣٠

 باألصل المنقول إلى حد مشاركتها عترافتحتفظ بالسيطرة على األصل المنقول، فإنها تستمر باإل

هو مدى تعرضها للتغيرات في قيمة إن مدى المشاركة المستمرة للمنشأة في األصل المنقول . المستمرة

  -:على سبيل المثال. األصل المنقول
  

 المـشاركة   مـدى لمنشأة شكل ضمان لألصل المنقول، يكون       لمشاركة المستمرة   ال تتخذعندما    )أ (

ي قد يطلب من    ذ المستلم ال  مقابل األعلى لل  الحد) ٢ (أومبلغ األصل،   ) ١(هو  لمنشأة  ل المستمرة

 . ، أيهما أقل)"مانمبلغ الض" (تسديدهالمنشأة 
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على األصل  )  كالهما أو (مشترى أولمنشأة شكل خيار مكتوب     لمشاركة المستمرة   ال تتخذعندما    )ب (

  المنشأة تقوم هو مبلغ األصل المنقول الذي قد        لمنشأةل المستمرة المشاركة   مدىالمنقول، يكون   

ـ  المكتوب على األصل الـذي       البيع في حالة خيار     غير أنه . بإعادة شرائه  م قياسـه بالقيمـة     تي

 أو القيمة العادلة لألصل المنقـول  مقتصرا على لمنشأة  ل المستمرة المشاركة   مدىالعادلة، يكون   

 ). "٤٨تطبيق  " الفقرةأنظر (، أيهما أقلسعر ممارسة الخيار
 

 علـى   مماثـل  مخـصص    أولمنشأة شكل خيار التسوية بالنقد      لمشاركة المستمرة   ال تتخذعندما    )ج (

بنفس الطريقة التـي نتجـت عـن    لمنشأة ل المستمرة المشاركة مدىم قياس األصل المنقول، يت 

 .أعاله) ب ( البند فيمبينخيارات التسوية بغير النقد كما هو 
 
 ذو لتزام باإلأيضاًإلى حد مشاركتها المستمرة، فإنها تعترف  باألصل عترافعندما تستمر المنشأة باإل ٣١

 لتزامى في هذا المعيار، إال أنه يتم قياس األصل المنقول واإلوبالرغم من متطلبات القياس األخر. العالقة
 ذو لتزامويتم قياس اإل. ت بها المنشأةإحتفظات التي لتزامذو العالقة على أساس يعكس الحقوق واإل

  -: هو ذو العالقةلتزامالعالقة بحيث يكون صافي المبلغ المسجل لألصل المنقول واإل
  

 تم قيـاس األصـل المنقـول        إذا بها المنشأة،    تحتفظات التي   تزاملللحقوق واإل التكلفة المطفأة     )أ (

 أوبالتكلفة المطفأة؛ 
 

 عندما يتم قياسها على أساس       بها المنشأة  تحتفظات التي   لتزامللحقوق واإل مساو للقيمة العادلة      )ب (

 .  بالقيمة العادلة تم قياس األصل المنقولإذامستقل، 

  

عن األصل المنقول إلى حد مشاركتها المستمرة وتعترف بأي  بأي دخل ناتج عترافتستمر المنشأة باإل ٣٢
  .  ذو العالقةلتزاممصروف يتم تكبده على اإل

  

 لتزامولغرض القياس الالحق، تتم محاسبة التغيرات المعترف بها في القيمة العادلة لألصل المنقول واإل ٣٣
  .، وال تتم معادلتها٥٥ للفقرة وفقاًذو العالقة باإلنسجام مع بعضها 

   

، عندما تحتفظ المنشأة بخيار مثالً( كانت المشاركة المستمرة للمنشأة هي فقط جزء من األصل المالي إذا ٣٤

 تحتفظ بحصة متبقية ال ينتج عنها اإلحتفاظ بجميع أومعين إلعادة شراء جزء من األصل المنقول، 

 المنشأة بتخصيص ، تقوم)مخاطر ومكافئات الملكية بشكل جوهري في حين تحتفظ المنشأة بالسيطرة

 به بموجب المشاركة المستمرة، عترافالمبلغ المسجل السابق لألصل المالي بين الجزء الذي تستمر باإل

لهذا . والجزء الذي لم تعد تعترف به على أساس القيم العادلة المختلفة لتلك األجزاء في تاريخ النقل

  - : الخسارة بالفرق بينأوالربح  في عترافويتم اإل. ٢٨الغرض، يتم تطبيق متطلبات الفقرة 

  و؛ بهيعترفللجزء الذي لم يعد المخصص المبلغ المسجل   )أ (

 خسائر تراكمية   أوأي أرباح   ) ٢( به و    يعترف المستلم للجزء الذي لم يعد       المقابل) ١ (مجموع  )ب (

  )). ب(٥٥ الفقرة أنظر ( الدخل الشامل اآلخر بها مباشرة فيعتراف له تم اإلمخصصة
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 بـين الجـزء     الدخل الشامل اآلخر   بها في    عتراف الخسائر التراكمية التي تم اإل     أواألرباح  يتم تخصيص   
 لتلـك  المختلفـة القـيم العادلـة     أساس   به، على    يعترف به والجزء الذي لم يعد       عترافالذي يستمر اإل  

  . األجزاء
  

 المالي لتزاميار لتحديد اإل تم قياس األصل المنقول بالتكلفة المطفأة، فإن الخيار الوارد في هذا المعإذا ٣٥
  . ذو العالقةلتزام الخسارة ال ينطبق على اإلأوبالقيمة العادلة من خالل الربح 

  

  تنقالتجميع ال
  

وعلى نحو مماثل، ال .  ذو العالقةلتزام باألصل المنقول، ال يتم معادلة األصل واإلعتراف اإلإستمر إذا ٣٦
 ذو لتزامالمنقول مع أي مصروف يتم تكبده على اإلتقوم المنشأة بمعادلة أي دخل ينشأ من األصل 

  ). ٤٢، الفقرة ٣٢أنظر معيار المحاسبة الدولي (العالقة 
  

للمنقول إليه، فإن )  أدوات حقوق ملكيةأومثل أدوات دين ( قدم النأقل ضمان إضافي غير نقدي إذا ٣٧
 أوكان يحق للمنقول إليه بيع  إذامحاسبة الضمان اإلضافي من قبل النأقل والمنقول إليه تعتمد على ما 

وينبغي على كل من النأقل والمنقول .  كان النأقل قد تعثر في السدادإذاإعادة رهن الضمان اإلضافي وما 
  -:إليه محاسبة الضمان اإلضافي كما يلي

  

رهـن الـضمان اإلضـافي،      إعادة   أو بيع   وفق األعراف  أو عقد   بموجب للمنقول إليه     يحق  كان إذا  )أ (
 بشكل منفصل عـن األصـول       بيان مركزها المالي   بإعادة تصنيف ذلك األصل في       النأقلعندئذ يقوم   

 ). إلعادة الشراء ذمم مدينة أوملكية مرهونة، حقوق أدوات  أو، مقدم كقرضأصل ك، مثالً( األخرى
 

 مـن عمليـة البيـع     بالعائدات فإنه يعترف  قام المنقول إليه ببيع الضمان اإلضافي المرهون له،          إذا  )ب (
 .يه بإعادة الضمان اإلضافإلتزاممقابل تم قياسه بالقيمة العادلة ي الذي لتزامواإل

 

 الضمان اإلضافي، فإنه يلغـي      إسترداد ب  تعثر النأقل في السداد بموجب بنود العقد ولم يعد مخوالً          إذا  )ج (
 بالضمان اإلضافي، ويعترف المنقول إليه بالضمان اإلضافي على أنه أصل خاص به يـتم               عترافاإل
ه إلتزام ب عتراف ببيع الضمان اإلضافي، فإنه يلغي اإل      مسبقاً قام   إذا أو بالقيمة العادلة،    مبدئياًسه  قيا

 . بإعادة الضمان اإلضافي
  

، يستمر النأقل في تسجيل الضمان اإلضافي على أنه أصل خاص به،            )ج( ما ورد في البند      إستثناءب  )د (
 .لوال يعترف المنقول إليه بالضمان اإلضافي على أنه أص

  

  ةل الماليو بيع األصأوشراء في  القسط الثابتطريقة 
  

  شراء األصول المالية، حيثما كان قابالًأو بالطريقة المعتادة في بيع عتراف وإلغاء اإلعترافيجب اإل ٣٨
 -  ٥٣تطبيق"أنظر الفقرات ( محاسبة تاريخ التسوية أو محاسبة تاريخ التجارة إستخدامللتطبيق، ب

  ). أمن الملحق " ٥٦تطبيق
  

   الماليةاتلتزامباإل عترافإلغاء اإل
  

دما،  عنبيان مركزها الماليمن )  الماليلتزام جزء من اإلأو( المالي لتزام اإلإستبعادينبغي على المنشأة  ٣٩
 تنتهي أو إلغائه أو التعاقدي المحدد في العقد لتزام أي عندما يتم إستيفاء اإل-وفقط عندما، يتم إنقضائه

  . مدته
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ة تبادل أدوات الدين التي يكون لها شروط مختلفة بشكل كبير بين مقرض ومستقرض يتم محاسب ٤٠

وعلى نحو مماثل، يتم .  بأصل مالي جديدإعتراف المالي األصلي ولتزام لإلإنقضاءموجودين على أنه 

 إلى الصعوبات منسوباًسواء كان ( جزء منه أو مالي قائم إلتزاممحاسبة التعديل الجوهري على بنود 

  . بأصل مالي جديدإعتراف المالي األصلي ولتزام لإلإنقضاءعلى أنه ) مالية للمدين أم الال
  

)  جزء من األصل الماليأو( الخسارة بالفرق بين المبلغ المسجل لألصل المالي أو في الربح عترافيتم اإل ٤١
 أوة منقولة  المنقول إلى طرف آخر والمقابل المدفوع، بما في ذلك أية أصول غير نقديأوالمنقضي 

  . ات متكبدةإلتزام
  

 المالي، يتعين عليها تخصيص المبلغ المسجل السابق لتزام قامت المنشأة بإعادة شراء جزء من اإلإذا ٤٢

 به على أساس القيم عتراف به والجزء الذي يتم إلغاء اإلعتراف المالي بين الجزء الذي يستمر اإللتزاملإل

) ١( الخسارة بالفرق بين أو في الربح عترافيتم اإل. ريخ إعادة الشراءالعادلة المختلفة لتلك األجزاء في تا

المقابل المدفوع، بما في ذلك أية أصول ) ٢( به وعترافالمبلغ المسجل المخصص للجزء الذي يتم إلغاء اإل

  .  بهعترافات متكبدة، للجزء الذي يتم إلغاء اإلإلتزام أوغير نقدية منقولة 
  

  القيـاس
  

  المالية  اتلتزامواإل لألصولئي القياس المبد
  

 المالية بشكل مبدئي فانه يجب على األصول بأحد بنود أو األصول بأحد بنود عترافعندما يتم اإل ٤٣

 المالية عند القيمة العادلة اتلتزاماإل أو المالية األصول المضافة، في حالة المشروع قياسه القيمة العادلة

  . ماليإلتزام أو مالي أصل إكتسابلتكلفة التي توزع مباشرة على  الخسارة، عمليات اأومن خالل الربح 
 
 تكلفة اإلستهالك، يتم أوعندما تستخدم المنشأة تاريخ التسديد المحاسبي لألصول المقاسة الحقاً بالتكلفة  ٤٤

-٥٣أنظر الملحق أ الفقرات من التطبيقات ( عند قيمته العادلة بتاريخ المتاجرة مبدئياًاإلعتراف باألصل 

٥٦.(  
  

  القياس الالحق لألصول المالية
  

 -:لغرض قياس األصل المالي بعد اإلعتراف المبدئي يصنف هذا المعيار األصول المالية الى أربعة فئات ٤٥
  ؛القروض والذمم التي أوجدها المشروع، والتي هي غير محتفظ بها للمتاجرة  )أ (
  

  ؛ستحقاقات المحتفظ بها حتى اإلستثماراإل  )ب (
  

  ؛ ولمتوفرة للبيع المالية ااألصول  )ج (
  

  . المالية المحتفظ بها للمتاجرةاألصول  )د (
  

وقد تستخدم المنـشأة    .  الخسائر بموجب هذا المعيار    أو باألرباح   عترافتنطبق هذه الفئات على القياس واإل     

وتفـصح  . بيان المركز المـالي    تصنيفات أخرى عند عرض المعلومات في        أوأوصاف أخرى لهذه الفئات     

  . ٧إلعداد التقارير الماليةالدولي معيار الات عن المعلومات التي يقتضيها المنشأة في المالحظ
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، أصول المالية، بما في ذلك المشتقات التي هي األصولبعد اإلعتراف المبدئي يجب على المشروع قياس  ٤٦

يما  أي تصرف آخر، فأوبمقدار قيمها العادلة بدون أي خصم لتكاليف العملية التي قد تتحملها عند البيع 

 -:٧٣عدا الفئات التالية من األصول المالية التي يجب قياسها بموجب الفقرة 
  

 التي أوجدها المشروع والتي هي غير محتفظ ٩ المعرفة في الفقرة القروض والذمم المدينة  )أ (

 ؛بها للمتاجرة
  نظريةإستخدام؛ التي يجب قياسها بقيمتها المطفأة بستحقاقات المحتفظ بها حتى اإلستثماراإل  )ب (

  ؛ والفائدة الفعالة
  

ات في أدوات حقوق الملكية التي ليس لها سعر سوق معلن في السوق النشط والتي ستثماراإل  )ج (
ال يمكن قياس قيمتها العادلة بموثوقية والمشتقات المرتبطة بأدوات حقوق الملكية غير 

بسعر المسعرة تلك والتي يجب تسويتها من خالل تسليم هذه األدوات، والتي يتم قياسها 
  ). من الملحق أ" ٨١ و تطبيق ٨٠تطبيق "أنظر الفقرتان (التكلفة 

  
تكون خاضعة للقياس بموجب أحكام ) hedged items(األصول المالية المسماة على أنها بنود محوطة 

 جميع األصول المالية ما عدا تلك التي تقاس . من هذا المعيار١٠٢- ٨٩محاسبة التحوط في الفقرات 
-٥٨ الخسارة هي موضوع مراجعة اإلنخفاض بما يتفق مع الفقرات أوةل من خالل الربح بالقيمة العاد

  .٩٣تطبيقات- ٨٤  والملحق أ  الفقرات تطبيقات٧٠
  

  ات الماليةلتزامالقياس الالحق لإل
ات المالية بمقدار قيمتها المطفأة، لتزامبعد اإلعتراف المبدئي يجب ان يقوم المشروع بقياس كافة اإل ٤٧

 -:ما عدا:  أسلوب الفائدة الفعالإستخدامب
 

ات، بما  لتزام هذه اإل  ويتم قياس .  الخسارة أوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح        لتزاماإل  )أ (
 المـشتقة   إلتـزام  إستثناءات، بالقيمة العادلة ب   إلتزامعبارة عن   في ذلك المشتقات التي تكون      

 التي ال    تسليم هذه األداة   ويته من خالل  ي يجب تس  ذوال  حقوق ملكية غير مسعرة    اةأدبالمرتبط  
 . التكلفةسعر  قياسه بفإنه ينبغي، يةموثوقبيمكن قياس قيمتها العادلة 

عندما ال تكون عملية نقل األصل المـالي غيـر مؤهلـة إللغـاء             التي تنشأ   ات المالية   لتزاماإل  )ب (
 علـى  ٣١ و٢٩ تـان وتنطبق الفقر.  المشاركة المستمرةمنهج تطبيقيتم  عندما   أواإلعتراف  

 .ات الماليةلتزامقياس مثل هذه اإل

، وبعد اإلعتـراف المبـدئي تقـوم الجهـة          ٩عقود الضمان المالي كما هي معرفة في الفقرة           )ج (
بقياسه بمقـدار مـا يلـي، أيهمـا         )) ب (أو) أ (٤٧ما لم تنطبق الفقرة     (المصدرة لهذا العقد    

   -:أعلى

  و ؛٣٧اسبة الدولي المبلغ المحدد حسب معيار المح )١(

، مناسـباً  منه، عندما يكون ذلـك       مخصوماً) ٤٣انظر الفقرة    (مبدئياًالمبلغ المعترف به     )٢(
  . ١٨اإلطفاء المتراكم المعترف به حسب معيار المحاسبة الدولي 
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اإللتزامات بتقديم قرض بسعر فائدة أقل من سعر السوق، وبعد اإلعتراف المبدئي تقوم الجهة                )د (
   -:بقياسه بمقدار ما يلي، أيهما أعلى)) أ (٤٧ما لم تنطبق الفقرة (المصدرة لهذا اإللتزام 

   و ؛٣٧المبلغ المحدد حسب معيار المحاسبة الدولي  )١(

، مناسـباً  منه، عندما يكون ذلـك       مخصوماً) ٤٣ الفقرة   أنظر (مبدئياًالمبلغ المعترف به     )٢(
  .١٨اإلطفاء المتراكم المعترف به حسب معيار المحاسبة الدولي 

  
التي يتم تحديدها كبنود تحوط ستخضع للقياس بموجب متطلبات التحوط المحاسبي اإللتزامات المالية 

  .١٠٢-٨٩في الفقرة 
  

  ات قياس القيمة العادلةإعتبار
 معيار المحاسبة أوألهداف تطبيق هذا المعيار  مالي إلتزام أولعادلة ألصل مالي  تحديد القيمة اعند ٤٨

يجب على المنشأة تطبيق الفقرات من  ،٧ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية أو ٣٢الدولي 
 . من الملحق أ٨٢-٦٩التطبيقات اإلرشادية 

  

وضة في سوق نشط، وإذا لـم يكـن سـوق األداة    إن أفضل دليل على القيمة العادلة هو األسعار المعر         أ ٤٨
 أسلوب تقييم هو    إستخدام أسلوب تقييم، وهدف     إستخدامالمالية نشطا، تقوم المنشأة بتحديد القيمة العادلة ب       

ات إعتبـار تحديد سعر المعاملة الذي من الممكن أن يكون في تاريخ القياس في تبادل تجاري دوافعـه                 
 معامالت السوق على أساس تجاري بين أطراف مطلعـة          إستخدامتقييم  تشمل أساليب ال  . العمل العادية 

 الرجوع إلى القيمة العادلة الحالية ألداة أخرى مشابهة إلـى حـد كبيـر              متوفراًوراغبة، وإذا كان ذلك     
وتحليل التدفق النقدي المخصوم ونماذج تسعير الخيار، وإذا كان هناك أسلوب تقييم مـستخدم بـشكل                

شاركين في السوق لتسعير األداة، وتبين أن هذا األسلوب يوفر تقـديرات موثوقـة              مشترك من قبل الم   
.  هذا األسلوب  إستخدام على المنشأة    فإنلألسعار التي يتم الحصول عليها من معامالت فعلية في السوق           

  لمدخالت السوق، وان يعتمد إلى أقل      إستخدامه يجب أن يحقق أقصى      إختيارإن أسلوب التقييم الذي يتم      
حد ممكن على المدخالت الخاصة بالمنشأة، ويجب أن يشمل جميع العوامل التي سيقوم المشاركون في               

ية المقبولة  قتصاد عند تحديد سعر، ويجب أن تكون متسقة مع المنهجيات اإل          عتبارالسوق بأخذها في اإل   
 صـحتها   إختيـار يم و لتسعير األدوات المالية، وعلى المنشأة أن تقوم بشكل دوري بمعايرة أساليب التقي           

 أوأي بـدون تعـديل      ( أسعار من أية معامالت حالية في السوق يمكن مالحظاتها لنفس األداة             إستخدامب
 .  على أية بيانات سوق متوفرة يمكن مالحظتهابناءاً أو) إعادة جمعها

  

من المبلغ أقل ) ، الوديعة تحت طلبمثالً( المالي ذو خاصية الطلب لتزامال تكون القيمة العادلة لإل ٤٩
  .  من أول تاريخ كان يمكن أن يطلب فيه دفع المبلغمخصوماًمستحق الدفع عند الطلب، 

  

  إعادة التصنيف 
 أو خارج فئة القيمة العادلة من خالل الربح أوال تقوم المنشأة بإعادة تصنيف أداة مالية ضمن  ٥٠

 . يتم إصدارهاأوالخسارة طالما أنه يحتفظ بها 
  

 على أنه محتفظ به حتى ستثمار القدرة، تصنيف اإلأوسب، نتيجة التغير في النية إذا لم يعد من المنا ٥١
، يتم إعادة تصنيفه على أنها متوفر برسم البيع ويتم إعادة قياسه بالقيمة العادلة، ستحقاقتاريخ اإل

 ). ب(٥٥ للفقرة وفقاًويتم محاسبة الفرق بين مبلغه المسجل وقيمته العادلة 
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ات المحتفظ بها حتى تاريخ ستثمار إعادة تصنيف مبلغ كبير من اإلأوي عمليات بيع عندما ال تستوف ٥٢

ات متبقية محتفظ إستثمار، يجب إعادة تصنيف أي ٩ أي من الشروط الواردة في الفقرة ستحقاقاإل

وفي إعادة التصنيف هذا، يتم محاسبة الفرق .  على أنها متوفرة برسم البيعستحقاقبها حتى تاريخ اإل

  ).ب(٥٥ للفقرة وفقاً مبالغها المسجلة وقيمها العادلة بين
  
 المالي لم يكن متوفر في السابق، وكان يجب قياس لتزام اإلأوإذا توفر قياس موثوق لألصل المالي  ٥٣

، يتم إعادة )٤٧و ) ج(٤٦ الفقرتان أنظر( بالقيمة العادلة إذا توافر قياس موثوق لتزام اإلأواألصل 

 وفقاً بالقيمة العادلة، ويتم محاسبة الفرق بين مبلغه المسجل وقيمته العادلة املتز اإلأوقياس األصل 

  ).ب(٥٥للفقرة 
  
 بدالً التكلفة المطفأة أو المالي بسعر التكلفة لتزام اإلأوإذا أصبح من المناسب تسجيل األصل المالي  ٥٤

رة التي ال يتوافر فيها قياس  في الظروف النادأو القدرة أومن القيمة العادلة، نتيجة التغير في النية 

" السنتين الماليتين السابقتين" بسبب إنقضاء أو) ٤٧و) ج (٤٦ الفقرتان أنظر(موثوق للقيمة العادلة 

 المالي في ذلك لتزام اإلأو القيمة العادلة للمبلغ المسجل لألصل المالي فإن، ٩المشار إليهما في الفقرة 

ويتم محاسبة أي ربح .  للتطبيققابالًطفأة الجديدة، حيثما كان  تكلفته المأوالتاريخ تصبح هي تكلفته 

 للفقرة وفقاً  الدخل الشامل اآلخر بها مباشرة فيعتراف خسارة سابقة على ذلك األصل تم اإلأو

  -:كما يلي) ب(٥٥

في األربـاح    ةالخسار أو الربح، يتم إطفاء     الثابت ستحقاقفي حالة األصل المالي ذو تاريخ اإل        )أ (

 طريقة  إستخدام ب ستحقاق المحتفظ به حتى تاريخ اإل     ستثمار العمر المتبقي لإل   خالل ئر الخسا أو

 خالل ستحقاق إطفاء أي فرق بين التكلفة المطفأة الجديدة ومبلغ اإل         أيضاًويتم  . الفعالةالفائدة  

 ت قيمة األصل المالي   إنخفضوإذا  . الفعالة طريقة الفائدة    إستخدامالعمر المتبقي لألصل المالي ب    

 بـأي   ٦٧ للفقـرة    وفقـاً  بيان الدخل الشامل،  يتم إعادة تصنيفه          في  بها عتراف، يتم اإل  الحقاً

 .  بها مباشرة في حقوق الملكيةعتراف أرباح تم اإلأوخسائر 
 

التـي   الخـسائر    أو ثابت، تبقى األرباح     إستحقاقفي حالة األصل المالي الذي ليس له تاريخ           )ب (

، وإذا   التـصرف بـه    أو حتى يتم بيع األصل المالي       خسارةفي الربح أو ال   بها  يجب اإلعتراف   

 يـتم إعـادة     به في بيان الـدخل الـشامل       عتراف، يتم اإل  الحقاًت قيمة األصل المالي     إنخفض

 أرباح سابقة   أو بأي خسائر    ٦٧ للفقرة   وفقاًتصنيفها من حقوق الملكية إلى األرباح والخسائر        

 . بها مباشرة في حقوق الملكيةعترافتم اإل
  

  األرباح والخسائر
  

 المالي لتزام اإلأو الخسارة الناشئة من التغير في القيمة العادلة لألصل المالي أو بالربح عترافيتم اإل ٥٥

  - :كما يلي) ١٠٢ -  ٨٩ الفقرات أنظر(الذي ال يكون جزء من عالقة التحوط 
  

 المـالي   لتزام اإل وأ المالي   من األصل  الخسارة   أوالربح  ب الخسائر   أو في األرباح    عترافيتم اإل   )أ (

 .  الخسارةأوالمصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح 
 

الـدخل   المالي المتوفر برسم البيع مباشرة فـي         من األصل  الخسارة   أوالربح  ب عترافيتم اإل   )ب (

وأربـاح وخـسائر   ) ٧٠- ٦٧ الفقرات   أنظر( القيمة   إنخفاض خسائر   اءإستثن، ب الشامل اآلخر 

 باألصـل   عتراف، حتى يتم إلغاء اإل    )من الملحق أ  " ٨٣تطبيق   " الفقرة أنظر( األجنبي   الصرف
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 في الدخل الشامل اآلخر الذي       بالربح أو الخسارة المجمعة سابقاً     عتراف يتم اإل  وحينهاالمالي،  

أنظـر  (،  كتعديالت إعادة التـصنيف     حقوق الملكية لألرباح والخسائر    ه في يجب إعادة تصنيف  

 الفائدة غير أن )٢٠٠٧كما هو معدل في  "  (يانات المالية عرض الب " ١معيار المحاسبة الدولي    

 أنظـر  (الخـسائر  أو األربـاح في ) ٩ الفقرة أنظر (الفعالة طريقة الفائدة   إستخدامالمحسوبة ب 

 على أدوات حقـوق الملكيـة       بتوزيعات األرباح  عترافويتم اإل ). ١٨ار المحاسبة الدولي    معي

راجـع  ( الدفعات   إستالمحق المنشأة ب  نشأ   عندما ي  ائرالخس أو األرباحالمتوفرة برسم البيع في     

 ). ١٨معيار المحاسبة الدولي 
 
، يتم )٤٧ و ٤٦ الفقرتان أنظر(ات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة لتزامبالنسبة لألصول المالية واإل ٥٦

 أوالي  باألصل المعتراف الخسائر عندما يتم إلغاء اإلأو بالربح والخسارة في األرباح عترافاإل
ات لتزام اإلأوأما بالنسبة لألصول المالية .  تنخفض قيمته، ومن خالل عملية اإلطفاءأو المالي لتزاماإل

من " ١٠١ تطبيق -٩٨تطبيق " والفقرات ٨٤- ٧٨ الفقرات أنظر( محوطة بنوداًالمالية التي تعتبر 
  . ١٠٢ -٨٩ الربح بموجب الفقراتأوتجري محاسبة الخسارة ) الملحق أ

  
 والفقرتان ٣٨راجع الفقرة ( محاسبة تاريخ التسوية إستخدامت المنشأة باألصول المالية بإعترف إذا ٥٧

 بأي تغير في القيمة العادلة لألصل الذي عتراف، ال يتم اإل)من الملحق أ" ٥٦ وتطبيق ٥٣تطبيق "
جلة بسعر ه خالل الفترة ما بين تاريخ التجارة وتاريخ التسوية بالنسبة لألصول المسإستالميجب 

وبالنسبة لألصول المسجلة بالقيمة ).  القيمةإنخفاضخسائر  اءإستثنب( التكلفة المطفأة أوالتكلفة 
 في حقوق الملكية، حسبما أو الخسائر أو بالتغير في القيمة العادلة في األرباح عترافالعادلة، يتم اإل

  . ٥٥هو مناسب بموجب الفقرة 
  

   ها تحصيلإمكانيةألصول المالية وعدم ا قيمة إنخفاض
    

 إنخفاض بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على نهاية كل فترة إعداد التقايرتقوم المنشأة في  ٥٨
 ٦٣وإذا وجد مثل هذا الدليل، تطبق المنشأة الفقرة .  مجموعة األصول الماليةأوقيمة األصل المالي 

، )لألصول المالية المسجلة بسعر التكلفة (٦٦ الفقرة أو، )لألصول المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة(
 .  قيمةإنخفاضلتحديد مبلغ أي خسارة ) لألصول المالية المتوفرة برسم البيع (٦٧ الفقرة أو

  

 القيمة إذا، وفقط إذا، إنخفاض مجموعة األصول المالية ويتم تكبد خسائر أوتنخفض قيمة األصل المالي  ٥٩
 أكثر من األحداث التي وقعت بعد أومة نتيجة لواحد  القيإنخفاضكان هناك دليل موضوعي على 

الخسارة تلك أثر على التدفقات )  أحداثأو(ويكون لحدث ) حدث خسارة( األولي باألصل عترافاإل
وقد ال .  مجموعة األصول المالية التي يمكن تقديرها بموثوقيةأوالنقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي 

ومن األرجح أن يكون األثر .  القيمةإنخفاضدث مفرد مميز أدى إلى يكون من الممكن تحديد ح
 بالخسائر المتوقعة نتيجة األحداث عترافوال يتم اإل.  القيمةإنخفاضالمشترك لعدة أحداث قد أدى إلى 
 أصول مجموعة أو مالياً أصالًن أتشمل األدلة الموضوعية على  .المستقبلية، مهما كانت محتملة

  -:لتي تصل الى حامل األصل بشأن من غير الممكن تحصيلها المعلومات اأوت قيمتها إنخفض
  

  ؛ لمتعهدةا أو صعوبة مالية كبيرة أمام الجهة المصدرة  )أ (

  ؛  المبلغ األصليأو إهمال في دفعات الفائدة أوإخالل فعلي بالعقد مثل تقصير   )ب (

 ال اًإمتيازالية للمقترض  قانونية تتعلق بالصعوبة المأوية إقتصادمنح المقرض للمقترض ألغراض   )ج (

  ؛ عتبار لذلك في اإلخالفاًيأخذه المقرض 
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  ؛  إعادة تنظيم مالي آخر للجهة المصدرةأو كبير لإلفالس إحتمال  )د (

  أو ؛  في قيمة ذلك األصل في فترة تقديم تقارير مالية سابقةإنخفاض بخسارة إعتراف    )هـ(    

بل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة  قاإنخفاضتشير البيانات الملحوظة إلى أن هناك   )و (

 األولي بتلك األصول، رغم أنه ال يمكن بعد تحديد عترافمن مجموعة من األصول المالية منذ اإل

  -: لألصول المالية المختلفة في المجموعة، بما في ذلكنخفاضاإل

 عدد متزايد مـن     ثالًم( في المجموعة    قترضينالمالخاص ب التغيرات السلبية في وضع الدفع       )١(

 اإلئتمان الذين وصـلوا إلـى   ةبطاقواسطة  بقترضينممن ال عدد متزايد  أو المؤجلةالدفعات  

 أو ؛)شهرياًدنى من المبلغ ألالحد ا ويدفعون ئتمانيحدهم اإل

المحلية التي ترتبط بتعثرات السداد علـى األصـول فـي            أوية الوطنية   قتصادالظروف اإل  )٢(

 نخفاضاإل أو،  قترضيندة في معدل البطالة في المنطقة الجغرافية للم       ، الزيا مثالً(المجموعة  

 في أسـعار    نخفاض اإل أو في أسعار الممتلكات المخصصة للرهن في المنطقة ذات العالقة،        

 التغيرات السلبية في الظـروف الـصناعية        أوالنفط ألصول القرض بالنسبة لمنتجي النفط،       

 . ) في المجموعةالمقترضينالتي تؤثر على 
  

 إنخفاض على دليالًال يعتبر اختفاء السوق النشط بسبب عدم التداول العلني باألدوات المالية للمنشاة  ٦٠

 القيمة، بالرغم من إنخفاض على دليالًة للمنشأة، بحد ذاته، ئتماني المالءة اإلإنخفاضوال يعتبر . القيمة

وال يعتبر .  مع معلومات أخرى متوفرةتبارع القيمة عندما يؤخذ بعين اإلإنخفاض على دليالًأنه قد يكون 

 إنخفاض على دليالً تكلفته المطفأة أو القيمة العادلة لألصل المالي إلى ما دون تكلفته إنخفاضبالضرورة 

 في أداة الدين الناتج عن الزيادة في سعر الفائدة الخالي ستثمار القيمة العادلة لإلإنخفاض، مثالً(القيمة 

  ). من المخاطر
  

 قيمة إنخفاض، تتضمن األدلة الموضوعية على ٥٩ضافة إلى أنواع األحداث المذكورة في القفرة باإل ٦١

 في أداة حقوق الملكية معلومات حول التغيرات المهمة التي يكون لها أثر سلبي والتي حصلت ستثماراإل

نشأة المصدرة، وتشير إلى  في السوق التي تعمل فيه المأو القانونية، أوية، قتصاد اإلأوفي البيئة التقنية، 

 الذي أو الكبير نخفاضويعتبر اإل.  في أداة حقوق الملكيةستثمار تكلفة اإلإستردادأنه من غير الممكن 

 دليالً في أداة حقوق الملكية إلى ما دون تكلفتها ستثمار في القيمة العادلة لإلطويالً وقتاًيستغرق 

  .   القيمةإنخفاضموضوعيا على 
  

 القيمة لألصل المالي في بعض الحاالت إنخفاضات الملحوظة المطلوبة لتقدير مبلغ خسارة تكون البيان ٦٢

على سبيل المثال، يمكن أن يكون هذا . تماماً أنها لم تعد لها عالقة بها أومقتصرة على الظروف الحالية 

خية المتوفرة هو الحال عندما يواجه المقترض صعوبات مالية ويكون هناك القليل من البيانات التاري

وفي مثل هذه الحاالت، تستخدم المنشأة حكمها المبني على الخبرة لتقدير . المتعلقة بمقترضين مماثلين

وعلى نحو مماثل، تستخدم المنشأة حكمها المبني على الخبرة لتعديل .  قيمةإنخفاضمبلغ أي خسارة 

إن "). ٨٩تطبيق " الفقرة أنظر(الية البيانات الملحوظة لمجموعة من األصول المالية لتعكس الظروف الح

  .  التقديرات المعقولة هو جزء أساسي في إعداد البيانات المالية وال تقوض من موثوقيتهاإستخدام
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  األصول المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة 

 أو قيمة على القروض والذمم المدينة إنخفاضإذا كان هناك دليل موضوعي على تكبد خسارة  ٦٣

 المسجلة بالتكلفة المطفأة، يتم قياس مبلغ الخسارة ستحقاقات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلارستثماإل

على أنه الفرق بين المبلغ المسجل لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 

لي األصلي لألصل  بسعر الفائدة الفعمخصوماً)  خسائر اإلئتمان المستقبلية التي لم يتم تكبدهااءإستثنب(

ويتم تخفيض المبلغ المسجل ).  األوليعترافأي سعر الفائدة الفعلي الذي يتم حسابه عند اإل(المالي 

 بمبلغ الخسارة في عترافويتم اإل.  حساب عالوة معينإستخدام من خالل أولألصل إما مباشرة 

  .  الخسائرأواألرباح 
  

 القيمة بشكل منفرد لألصول إنخفاضليل موضوعي على تقوم المنشأة أوال بتقييم ما إذا كان يوجد د ٦٤

 جماعي لألصول المالية التي ال تعتبر هامة بشكل أوالمالية التي تعتبر هامة بشكل منفرد، وبشكل منفرد 

 القيمة ألصل إنخفاضوإذا حددت المنشاة عدم وجود دليل موضوعي على ). ٥٩ الفقرة أنظر(منفرد 

 أم ال، تقوم بتضمين األصل في مجموعة من األصول كبيراً سواء كان مالي يتم تقييمه بشكل منفرد،

ال تُشمل األصول .  القيمةنخفاضالمالية ذات سمات مشابهة لمخاطر اإلئتمان وتُقَيمهم بشكل جماعي إل

 القيمة نخفاض بخسائر اإلعتراف يستمر اإلأو القيمة والتي يتم نخفاضالتي يتم تقييمها بشكل منفرد إل

  .  القيمةنخفاضبها في التقييم الجماعي إلالخاصة 
  

 بشكل موضوعي نخفاض القيمة، في فترة الحقة، وكان يمكن ربط اإلإنخفاض مبلغ خسارة إنخفضإذا  ٦٥

، يتم )ة للمدينئتمانيمثل التحسن في المالءة اإل( القيمة إنخفاض بعترافبحدث معين وقع بعد اإل

.  من خالل تعديل حساب عالوة معينأو إما مباشرة اًسابق القيمة المعترف بها إنخفاضعكس خسارة 

وال ينتج عن عملية العكس تجاوز المبلغ المسجل لألصل المالي لما كانت ستكون عليه التكلفة المطفأة 

 عترافويتم اإل.  القيمةإنخفاض القيمة في التاريخ الذي يتم فيه عكس إنخفاض بعترافلو لم يتم اإل

  .  الخسائرأو بالقيد العاكس في األرباح
  

  التكلفة سعر األصول المالية المسجلة ب

 قيمة على أداة حقوق ملكية غير مسعرة إنخفاضإذا كان هناك دليل موضوعي على تكبد خسارة  ٦٦

 على أصل مشتق مرتبط أووغير مسجلة بالقيمة العادلة ألنه ال يمكن قياس قيمتها العادلة بموثوقية، 

ذي يجب تسويته من خالل تسليم هذه األداة، يتم قياس مبلغ خسارة بأداة حقوق ملكية غير مسعرة وال

 القيمة على أنه الفرق بين المبلغ المسجل لألصل المالي والقيمة الحالية للتدفقات النقدية إنخفاض

) ج(٤٦ الفقرة أنظر( بمعدل العائد الحالي في السوق ألصل مالي مشابه مخصوماًالمستقبلية المقدرة 

  .  القيمة هذهإنخفاضوال يتم عكس خسائر ). من الملحق أ" ٨١ وتطبيق ٨٠بيق تط"والفقرتان 
  

  األصول المالية المتوفرة برسم البيع
 في بيان الدخل الشامل القيمة العادلة ألصل مالي متوفر برسم البيع إنخفاض بعترافعندما يتم اإل ٦٧

 الخسارة التراكمية التي إن، )٥٩ الفقرة أنظر( قيمة األصل إنخفاضويكون هناك دليل موضوعي على 
 لألرباح من حقوق الملكيةمباشرة في الدخل الشامل اآلخر يجب إعادة تصنيفة  بها عترافتم اإل

  .  باألصل الماليعترافبالرغم من أنه لم يتم إلغاء اإلوالخسائر كتعديالت إعادة التصنيف 
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 أو بها في األرباح عترافق الملكية واإل من حقوإعادة تصنيفهيكون مبلغ الخسارة التراكمية التي يتم  ٦٨
صافي تسديد وإطفاء المبلغ (ندماج بالشراء أل هو الفرق بين تكلفة ا٦٧الخسائر بموجب الفقرة 

 القيمة على ذلك األصل المالي إنخفاض منه خسارة مطروحاًوالقيمة العادلة الحالية، ) األصلي
  .  الخسائرأو في األرباح سابقاًالمعترف به 

  

 معين في أداة ستثمار الخسائر إلأو القيمة المعترف بها في األرباح إنخفاضيتم عكس خسائر ال  ٦٩
  . الخسارةأوحقوق الملكية المصنفة على أنها متوفرة برسم البيع من خالل الربح 

 
ت القيمة العادلة ألداة دين مصنفة على أنها متوفرة برسم البيع، في أي فترة الحقة، وكان إزدادإذا  ٧٠

 القيمة في إنخفاضخسارة  بعترافلممكن ربط الزيادة بشكل موضوعي بحدث معين وقع بعد اإلمن ا
األرباح  في القيد العاكس بمبلغ عتراف القيمة، مع اإلإنخفاض ة، يتم عكس خسار الخسائرأواألرباح 

  .  الخسائرأو
  

  التحوط
 

 ٨٨-٨٥ هو مبين في الفقرات إذا كانت هناك عالقة تحوط بين أداة تحوط وبند متعلق بها محوط كما ٧١
في أدوات  الخسارة أو محاسبة المكسب فإن، ١٠٤-١٠٢والملحق أ الفقرات من التطبيقات اإلرشادية 

   .١٠٢- ٨٩  تتبع الفقراتأنيجب التحوط وبنود التحوط 
  

   أدوات التحوط
  

  األدوات المؤهلة
  

أنها أداة تحوط شريطة تلبية الشروط ال يحدد هذا المعيار الظروف التي يمكن فيها تحديد المشتقة على  ٧٢
إال ). من الملحق أ" ٩٤تطبيق " الفقرة أنظر( بعض الخيارات المكتوبة اءإستثنب، ٨٨الواردة في الفقرة 

 المالي غير المشتق على أنه أداة تحوط فقط لتزام اإلأوأنه يمكن تحديد األصل المالي غير المشتق 
  . للتحوط من مخاطر العملة األجنبية

  

غراض محاسبة التحوط، يمكن تحديد األدوات التي تنطوي على طرف خارج المنشأة معدة التقارير أل ٧٣
على أنها )  المنشأة المنفردة التي يتم إعداد التقارير عنهاأو القطاع أوأي خارج المجموعة (المالية فقط 
ام ضمن المنشأة يمكن  األقسأوبالرغم من أن المنشآت المختلفة ضمن المجموعة الموحدة . أدوات تحوط

 يتم إلغاء أي فإنه األقسام ضمن المنشأة، أوأن تبرم معامالت تحوط مع منشآت أخرى ضمن المجموعة 
لذلك، ال تكون معامالت التحوط هذه مؤهلة لمحاسبة . من هذه المعامالت بين المجموعات عند التوحيد
مكن أن تكون مؤهلة لمحاسبة التحوط في غير أنها ي. التحوط في البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 في إعداد التقارير حول القطاع أو المنفصلة للمنشآت الفردية ضمن المجموعة أوالبيانات المالية المفردة 
  . القطاع الذي يتم إعداد التقارير عنهأوشريطة أن تكون خارجية عن المنشأة 

  

  لتحوط ا أدوات تحديد
  

مة العادلة ألداة التحوط في مجملها، وتكون العوامل التي تؤدي إلى يكون هناك عادة قياس مفرد للقي ٧٤
وبالتالي، يتم تحديد عالقة التحوط من قبل . التغيرات في القيمة العادلة معتمدة على بعضها البعض

  -: الوحيدة المسموح بهااتاءستثنإلوفيما يلي ا. المنشأة ألداة التحوط في مجملها
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 التغير في القيمة الجوهرية للخيـار       وتحديدقيمة الزمنية لعقد الخيار     فصل القيمة الجوهرية عن ال      )أ (
 ؛ ولتغير في قيمته الزمنية ااءإستثن و فقط تحوطاةعلى أنه أد

 

 .أجلفصل عنصر الفائدة عن السعر الفوري لعقد   )ب (
 

 العقـد    ألنه يمكن بشكل عام قياس القيمة الجوهرية للخيار والعالوة على          اتاءستثنإلتم السماح بهذه ا   يو
 القيمة الجوهريـة والقيمـة       من م كالً قَي تُ فعالة تحوط   ةإستراتيجيتكون  ويمكن أن   . اآلجل بشكل منفصل  

  .  مؤهلة لمحاسبة التحوط لعقد الخيارالزمنية
  

من المبلغ اإلسمي، على أنها أداة تحوط في عالقة % ٥٠يمكن تحديد نسبة من كامل أداة التحوط، مثل  ٧٥
ن غير الممكن تحديد عالقة التحوط لجزء فقط من الفترة الزمنية التي تبقى فيها إال أنه م. تحوط معينة

  . أداة التحوط متداولة
  

يكون من ) أ(يمكن تحديد أداة تحوط مفردة على أنها تحوط ألكثر من نوع من المخاطر شريطة أن  ٧٦
) ج(التحوط، ويكون من الممكن إثبات فاعلية ) ب(الممكن تحديد المخاطر المحوط لها بوضوح، و 

  .يكون من الممكن ضمان أن يكون هناك تحديد معين ألداة التحوط وأوضاع المخاطر المختلفة
  

 في حالة التحوط من مخاطر العملة، أو( نسب منها أو أكثر من المشتقات، أويمكن النظر إلى إثنين  ٧٧
 نسب أوالمشتقات  مجموعة من المشتقات وغير أو نسب منها، أو أكثر من غير المشتقات أوإثنين 
، كمجموعة واحدة وتحديدها بشكل مشترك على أنها أداة تحوط، بما في ذلك عندما تعادل )منها

وعلى كل حال، ال يكون خيار . الناشئة عن بعض المشتقات تلك الناشئة من أخرى) المخاطر(المخاطرة 
ين الخيار المكتوب والخيار  أداة مشتقة أخرى تجمع ما بأوالحد األعلى والحد األدنى لسعر الفائدة 
).  عالوة صافيةإستالمتم مقابله  (صافياً مكتوباً خياراً، فعلياًالمشترى مؤهلة كأداة تحوط إذا كانت، 

كأداة تحوط فقط إذا لم )  نسب منهاأو( أكثر من األدوات أو يمكن تحديد إثنين فإنهوعلى نحو مماثل، 
  . ي خيار مكتوب صافأويكن أي منها خيار مكتوب 

  

  التحوطبنود 
   

   المؤهلةالبنود
  

 معاملة متنبأ أو غير معترف به، ثابتاً إلتزاماً أو به، معترفاً إلتزاماً أو أصالًيمكن أن يكون البند المحوط  ٧٨
 أو، أصالً) أ(ويمكن أن يكون البند المحوط .  في عملية أجنبيةإستثمار صافي أو، جداًبها محتملة 

) ب( في عملية أجنبية، إستثمار صافي أو، جداً معاملة متنبأ بها محتملة أو، تاًثاب إلتزاماً أو، إلتزاماً
 أو، جداً المعامالت المتنبأ بها المحتملة أوات الثابتة، لتزام اإلأوات، لتزام اإلأومجموعة من األصول، 

سعر في تحوط محفظي لمخاطر ) ج (أوات في عملية أجنبية ذات سمات مخاطر مماثلة، إستثمارصافي 
ات المالية التي تشترك في المخاطر التي يتم لتزام اإلأوالفائدة فقط، جزء من محفظة األصول المالية 

  .التحوط لها
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 ال يمكن أن يكون بند ستحقاق المحتفظ به حتى تاريخ اإلستثمار اإلفإنبعكس القروض والذمم المدينة،  ٧٩

 على أنه محتفظ به حتى ستثماريد ألن تحديد اإل مخاطر التسدأومحوط فيما يتعلق بمخاطر سعر الفائدة 

 بدون النظر إلى التغيرات في ستحقاق حتى تاريخ اإلستثمار يقتضي نية اإلحتفاظ باإلستحقاقتاريخ اإل

إال أنه يمكن أن .  المنسوبة إلى التغيرات في أسعار الفائدةستثمار التدفقات النقدية لهذا اإلأوالقيمة العادلة 

 فيما يتعلق بالمخاطر من التغيرات في محوطاً بنداً ستحقاق المحتفظ به حتى تاريخ اإلرستثمايكون اإل

  . أسعار صرف العملة األجنبية ومخاطر اإلئتمان
 
 أوات الثابتة، لتزام اإلأوات، لتزام اإلأوألغراض محاسبة التحوط، يمكن فقط تحديد األصول،  ٨٠

. وي على طرف خارج عن المنشأة على أنها بنود محوطة التي تنطجداًالمعامالت المتنبأ بها المحتملة 

 القطاعات في نفس المجموعة أوويتبع ذلك إمكانية تطبيق محاسبة التحوط على المعامالت بين المنشآت 

 القطاعات وليس في البيانات المالية أو المنفصلة لتلك المنشآت أوفقط في البيانات المالية المفردة 

، يمكن أن تكون مخاطر العملة األجنبية لبند نقدي ضمن المجموعة اءتثنإسوك. الموحدة للمجموعة

مؤهلة كبند محوط في البيانات المالية الموحدة ) الذمم المدينة بين شركتين تابعتين/  الذمم الدائنة مثالً(

بما   عند التوحيدتماماً خسائر سعر الصرف األجنبي التي لم يتم إلغائها أوإذا نتج عنها تعرض ألرباح 

وال يتم بموجب . "ة األجنبيصرف العمالتآثار التغيرات في أسعار " ٢١ معيار المحاسبة الدولي يتفق

 خسائر الصرف األجنبي من البنود النقدية ضمن المجموعة أو إلغاء أرباح ٢١معيار المحاسبة الدولي 

نشآت مجموعتين لهما عمالت  عند التوحيد عندما يتم التعامل بالبند النقدي ضمن المجموعة بين متماماً

إلى جانب ذلك من الممكن أن تتأهل مخاطرة العملة األجنبية لمعاملة متوقعة محتملة  . وظيفية مختلفة

 ضمن المجموعة كبند محوط في البيانات المالية المجمعة، شريطة أن تكون المعاملة مقيمة بعملة جداً

لداخلة في تلك المعاملة، وستؤثر مخاطرة العملة األجنبية ية الرئيسية للمنشأة اقتصادغير عملية البيئة اإل

  .  الخسارة المجمعةأوعلى الربح 
  

  كبنود محوطة البنود المالية تحديد
  

 فيما يتعلق بالمخاطر محوطاً بنداً يمكن أن يكون فإنه، مالياً إلتزاماً أو مالياً أصالًإذا كان البند المحوط  ٨١

 أكثر من التدفقات النقدية التعاقدية أومثل واحد ( قيمته العادلة أونقدية المرتبطة فقط بحصة من تدفقاته ال

. شريطة أن يكون من الممكن قياس الفاعلية)  نسبة مئوية من القيمة العادلةأو حصص منها أوالمختارة 

على سبيل المثال، يمكن تحديد حصة قابلة للتحديد والقياس بشكل منفصل من مخاطر سعر الفائدة ألصل 

 عنصر سعر أومثل سعر الفائدة الخالي من المخاطر ( بفائدة على أنها مخاطر محوطة إلتزام أوفائدة ب

  ). الفائدة األساسي في مجموع مخاطر سعر الفائدة لألداة المالية المحوطة
  

ية ات مالإلتزام أو  في عملية تحوط القيمة العادلة لمخاطر سعر الفائدة الخاصة بمحفظة أصول مالية   أ٨١
 مبلغ من مثالً(، يمكن تحديد الحصة المحوطة على أساس مبلغ من العملة )وفقط في مثل هذا التحوط(

وبالرغم أن . منفردة) اتإلتزام أو(وليس كأصول )  الرانداتأو الباوند، أو اليورو، أوالدوالرات، 
 مبلغاًبلغ المحدد يكون ات، إال أن المإلتزام وأصوالًالمحفظة يمكن أن تشمل، ألغراض إدارة المخاطر، 

 أووال يسمح بتحديد صافي المبلغ الذي يشتمل على األصول . اتلتزام من اإلمبلغاً أومن األصول 
على . ويمكن للمنشأة أن تحوط لحصة من مخاطر سعر الفائدة المرتبطة بهذا المبلغ المحدد. اتلتزاماإل

، يمكن للمنشأة أن تحوط مسبقاًق دفعها  يستحأصوالًسبيل المثال، في حالة التحوط لمحفظة تحتوي 
للتغير في القيمة العادلة الذي ينسب إلى التغير في سعر الفائدة المحوط على أساس تواريخ إعادة 

وعندما تعتمد الحصة المحوطة على تواريخ إعادة التسعير المتوقعة، . التسعير المتوقعة، وليس التعاقدية
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 سعر الفائدة المحوط على تواريخ إعادة التسعير المتوقعة يتم شمله  األثر الذي تتركه التغيرات فيفإن
 بنوداً لذلك، فإذا تم التحوط للمحفظة التي تحتوي وتبعاً. عند تحديد التغير في القيمة العادلة للبند المحوط

تواريخ ، تنشأ عدم الفاعلية إذا تتم مراجعة المسبقاً بواسطة مشتقة ال يستحق دفعها مسبقاًيستحق دفعها 
 إذا كانت التواريخ الفعلية للتسديد أو تسديد البنود في المحفظة المحوطة، مسبقاًالتي يتوقع فيها أن يتم 

  .المسبق تختلف عن تلك المتوقعة
  

  بنود محوطةك البنود غير المالية تحديد
  

لمخاطر ) أ( محوط  غير مالي، يتم تحديده على أنه بندإلتزاماً أو غير مالي أصالًإذا كان البند المحوط  ٨٢
في مجمله لجميع المخاطر، بسبب صعوبة عزل وقياس الحصة المالئمة من ) ب (أوالعملة األجنبية، 
 من مخاطر العملة بدالً تغيرات القيمة العادلة التي تُنسب إلى مخاطر محددة أوالتدفقات النقدية 

  . األجنبية
  

  بنود محوطة ك مجموعة من البنود تحديد
  

ات المتشابهة ويتم تحوطها كمجموعة فقط إذا اشتركت األصول لتزام اإلأوصول المتشابهة يتم تجميع األ ٨٣
. ات المختلفة في المجموعة في التعرض للمخاطر التي تم تحديدها على أنها محوطةلتزام اإلأوالمختلفة 

لمحوطة لكل بند وعالوة على ذلك، يتوقع أن يكون التغير في القيمة العادلة الذي ينسب إلى المخاطرة ا
 مع التغير الكلي في القيمة العادلة الذي ينسب إلى المخاطرة المحوطة تقريباًمفرد في المجموعة متناسب 

  . الخاصة بمجموعة البنود
  
 التدفق النقدي ألداة التحوط أووألن المنشأة تقَيم فاعلية التحوط من خالل مقارنة التغير في القيمة العادلة  ٨٤

 مجموعة من البنود المحوطة أو(مع البند المحوط ) دوات التحوط المتشابهة مجموعة من أأو(
 صافي جميع األصول ثابتة مثالً( مقارنة أداة التحوط مع المركز المالي الصافي الكلي فإن، )المتشابهة

 من بند محوط محدد، ال بدالً، ) مماثلةإستحقاقات ثابتة السعر التي يكون لها تواريخ لتزام اإلأوالسعر 
  .  لمحاسبة التحوطمؤهالًيكون 

  
  محاسبة التحوط

  

 الخسارة من أوصافي الربح ) offsetting(ثار المعادلة آتعترف محاسبة التحوط بشكل متماثل ب ٨٥
 .التغيرات في القيم العادلة ألداة التحوط والبند المتعلق بها الذي يتم تحوطه

  
   -:عالقات التحوط ذات ثالثة أنواع ٨٦

 

 معترف به إلتزام أو هو تحوط لمخاطرة التغيرات في القيمة العادلة ألصل تحوط القيمة العادلة  )أ (
 الثابت، التي لتزام اإلأو لتزام اإلأو حصة محددة لهذا األصل أو ثابت غير معترف به، إلتزام أو

 .  الخسارةأوتُنسب إلى مخاطرة معينة ويمكن أن تؤثر على الربح 
 

يعزى لمخاطرة ) ١( تحوط ضد التعرض للتغير في التدفق النقدي الذي لنقديتحوط التدفق ا  )ب (
 بعض دفعات الفائدة المستقبلية على دين أومثل كافة ( معترف به إلتزام أومعينة مرتبطة بأصل 

سيؤثر على صافي ) ٢(والذي )  بيع متوقعأومثل شراء ( عملية متنبأ بها أو) سعره متغير
 بيع أو ثابت غير معترف به لشراء لتزاموتتم محاسبة التحوط إل غ عنها، الخسارة المبلأوالربح 

 يتعرض أنه تحوط تدفق نقدي بالرغم من أنهاصل بسعر ثابت في عملة تقارير المشروع على 
   .لمخاطرة في قيمته العادلة

 

 .٢١رف في معيار المحاسبة الدولي  في وحدة أجنبية كما هو معإستثمارتحوط لصافي   )ج (
  
 تحوط التدقق أو المنشأة يمكن إحتسابها كتحوط القيمة العادلة لتعهدات لمخاطر العملة األجنبية التحوط ٨٧

 .النقدي
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بموجب هذا المعيار تحقق عالقة التحوط الشروط الالزمة لمحاسبة التحوط الخاصة كما هو مبين في  ٨٨

 -: وذلك فقط إذا تم تلبية كافة الشروط التالية١٠٢-٨٩الفقرات 
  

ة إدارة مخاطرة إستراتيجيلتحوط هناك وثائق رسمية لعالقة التحوط وهدف وعند بدء ا  )أ (
ة ـ العمليأو تشمل تلك الوثائق تحديد أداة التحوط والبند أنالمشروع للقيام بالتحوط، ويجب 

ة المخاطرة المحوطة وكيف سيقوم المشروع بتقييم فاعلية أداة ـة وطبيعـالمحوطة ذات العالق
 التدفقات النقدية للعملية أوتعرض للتغيرات في القيمة العادلة للبند المحوط التحوط في معادلة ال

  .المحوطة التي تعزى للمخاطرة المحوطة
 

في تحقيق )  من التطبيقات اإلرشادية١١٣- ١٠٥ الفقرة أنظر (جداً فعاالً يكون التحوط أنيتوقع   )ب (

زى للمخاطرة المحوطة وذلك بما  التدفقات النقدية التي تعأوتغيرات معادلة في القيمة العادلة 

   . لعالقة التحوط المعينة تلكأصالًة إدارة المخاطرة الموثقة إستراتيجييتفق مع 
 

 تكون العملية المتنبأ بها التي هي موضوع التحوط أنبالنسبة لتحوطات التدفق النقدي يجب   )ج (

 التي يمكنها في  تقدم تعرضا للتغيرات في التدفقات النقديةأنمحتملة الى حد كبير، ويجب 

   . الخسارة المبلغ عنهاأو تؤثر على صافي الربح أنالنهاية 
 

 التدفقات النقدية أويمكن قياس فاعلية التحوط بشكل موثوق به، أي يمكن قياس القيمة العادلة   )د (

رات من  والملحق أ الفق٤٧ و٤٦ الفقرة أنظر(للبند المحوط والقيمة العادلة ألداة التحوط 

  . ) اإلرشاد الخاص بالقيمة العادلةأجل من ٨١ و٨٠رشادية التطبيقات اإل
  

 خالل فترة تقديم التقارير جداً فعاالًنه كان أ فعلياًساس مستمر وتحديده أ تم تقييم التحوط على )هـ(

  . الذي كان من أجله تم تحديد التحوطالمالية
  

  تحوطات القيمة العادلة

 يجب فإنه ، خالل فترة تقديم التقارير المالية٨٨ي الفقرة إذا لبى تحوط قيمة عادلة الشروط الواردة ف ٨٩
   - :محاسبته كما يلي

 الخسارة من إعادة قياس أداة التحوط أو الخسائر بالربح أو في حساب األرباح عترافيتم اإل  )أ (

 عنصر العملة األجنبية في مبلغها المسجل الذي تم قياسه أو) ألداة تحوط مشتقة(بالقيمة العادلة 

 أوالربح في اإلفصاح عنها  يجب )ألداة تحوط غير مشتقة (٢١عيار المحاسبة الدولي  لموفقاً

   و؛الخسارة
 

 تعدل المبلغ أن الخسارة من البند المحوط التي تعزى للمخاطرة المحوطة يجب أوالمكسب   )ب (

 وينطبق ذلك حتى ولو تم . الخسارةأو في الربح فوراً بها عترافالمسجل للبند المحوط واإل

 الخسارة التي تعزى لمخاطر أو بالربح عترافاإل.  التكلفة لذلك قياس بند محوط بمقدارخالفاً

   . الخسارة تتطبق اذا كان البند المحوط  أصل مالي متوفر للبيعأوالتحوط في الربح 
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 أومحفظة أصـول ماليـة      الخاصة بحصة من     سعر الفائدة    لمخاطرلقيمة العادلة   ا تحوط    بالنسبة لعملية   أ   ٨٩

من خـالل   ) ب(٨٩ في الفقرة     الوارد  المتطلب تلبية، يمكن   )وفقط في مثل هذا التحوط    (ات مالية   إلتزام

  -: المنسوبة إلى البند المحوط إما الخسارةأوالربح عرض 
  

في بند سطر منفصل مفرد ضمن األصول، لتلك الفترات الزمنية إلعادة التسعير التي يكون فيهـا                 )أ (

 أو؛ أصالًالبند المحوط 

ات، لتلك الفترات الزمنية إلعادة التسعير التـي يكـون          لتزامبند سطر منفصل مفرد ضمن اإل     في    )ب (

  .إلتزاماًفيها البند المحوط 
  

ات لتزام اإلأوأعاله إلى جانب األصول المالية ) ب(و) أ( في ا المشار إليهةد السطر المنفصلويتم عرض بن
 عتراف عندما يتم إلغاء اإلبيان المركز الماليمن هذه ر ويتم إلغاء المبالغ المشمولة في بنود السط. المالية

   . المرتبطة بهااتلتزاماإل أوباألصول 
  

 يتم اإلبالغ عن التغيرات المعترف بها في القيمة فإنهإذا تم تحوط مخاطر معينة فقط تعزى الى بند محوط  ٩٠
   .٥٥العادلة للبند المحوط التي ليس لها عالقة بالتحوط في الفقرة 

 
 -: إذا حصل أي مما يلي٨٩ يتوقف عن محاسبة التحوط المحددة في الفقرة أنعلى المشروع يجب  ٩١

  

 أو ال يعتبر تجديد ،لهذا الغرض( ممارستها أو إنهاؤها أو ، بيعهاأو مدة أداة التحوط إنتهاء  )أ (
ن  مجزءاً اإلنهاء أو إنهاء إذا كان هذا التجديد أو إنتهاء أداة تحوط بأداة تحوط أخرى إستبدال

 ؛ )للمنشأةة التحوط الموثقة إستراتيجي

 أو؛ ٨٨لم يعد التحوط يلبي مقاييس التأهيل لمحاسبة التحوط في الفقرة   )ب (

  .إبطال التحديد من قبل المنشأة  )ج (

  

على المبلغ المسجل لألداة المالية المحوطة التي تستخدم ) ب(٨٩يتم إطفاء أي تعديل ينشأ من الفقرة   ٩٢

بيان المركز  في حالة التحوط المحفظي لمخاطر سعر الفائدة، على بند سطر أو(لها طريقة الفائدة الفعالة 

ويمكن أن يبدأ اإلطفاء حالما .  الخسائرأوفي حساب األرباح ) أ٨٩ المنفصل المذكور في الفقرة المالي

ات يوجد التعديل ويجب أن يبدأ في موعد ال يتجاوز الموعد الذي يتوقف فيه تعديل البند المحوط للتغير

ويعتمد التعديل على سعر الفائدة الفعلي . في قيمته العادلة التي تُنسب إلى المخاطر التي يتم التحوط لها

 سعر الفائدة الفعلي إستخدامإال أنه إذا كان اإلطفاء ب. المعاد حسابه في التاريخ الذي يبدأ فيه اإلطفاء

ر سعر الفائدة الخاصة بمحفظة أصول مالية الذي تم إعادة إحتسابه، في حال تحوط القيمة العادلة لمخاط

 طريقة إستخدام، هو أمر غير عملي، يتم إطفاء التعديل ب)وفقط في مثل هذا التحوط(ات مالية إلتزام أو

 في حالة التحوط المحفظي أو األداة المالية إستحقاقويتم إطفاء التعديل بالكامل من خالل . القسط الثابت

  .  الفترة الزمنية إلعادة التسعير ذات العالقةاءإنتهلمخاطر سعر الفائدة، ب

  

 بالتغير التراكمي الالحق في عتراف ثابت غير معترف به على أنه بند تحوط، يتم اإلإلتزامعندما يتم تحديد  ٩٣

 الفقرة أنظر( الخسائر أو الثابت الذي ينسب إلى المخاطر المحوطة في األرباح لتزامالقيمة العادلة لإل

  .  الخسائرأو بالتغيرات في القيمة العادلة ألداة التحوط في األرباح عتراف اإلأيضاً ويتم)). ب(٨٩
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 في تحوط القيمة العادلة، يتم محوطاً بنداً يعتبر إلتزام تحمل أو لشراء أصل ثابتاً إلتزاماًعندما تبرم المنشأة  ٩٤

 الثابت ليشمل التغير لتزامشأة لإل المنإستيفاء الناتج عن لتزام اإلأوتعديل المبلغ المسجل األولي لألصل 

 بها في عتراف الثابت الذي ينسب إلى المخاطر المحوطة التي تم اإللتزامالتراكمي في القيمة العادلة لإل

  . بيان المركز المالي

  

  تحوطات التدفق النقدي
  

 يجب محاسبته فإنه ، خالل فترة تقديم التقارير٨٨إذا لبى تحوط تدفق نقدي الشروط الواردة في الفقرة  ٩٥

   - :كما يلي

) ٨٨ الفقرة أنظر( تحوط فعال أن الخسارة من أداة التحوط المحدد على أوالجزء من المكسب   )أ (
 أنظر( من خالل بيان التغيرات في حقوق الملكية بيان الدخل الشامل به مباشرة في عترافيجب اإل

  ؛ و)١معيار المحاسبة الدولي 

 . الخسارةأوالربح ي األدوات المالية مباشرة في  ف عن الجزء غير الفعالاإلفصاحيجب  )ب (
  
  - : تتم محاسبة تحوط التدفق النقدي كما يلي،تحديداًبشكل أكثر  ٩٦

 

 -:يتم تعديل الجزء المكون المنفصل لحقوق الملكية المرتبط بالبند المحوط بمقدار ما يلي  )أ (
  

  ؛ و الخسارة المتراكمة من أداة التحوط من بداية التحوطأوالمكسب  )١(
 

 في التدفقات النقدية المستقبلية للبند المحوط من )القيمة الحالية ( قيمة العادلة للتغير التراكميال )٢(

  ؛بداية التحوط
 

يعترف ) فعاالً تحوطاًالتي هي ليست ( عنصر معين أو خسارة متبقية من أداة التحوط أوأي مكسب   )ب (
  ؛ و الخسارةأو الربح بها في

 

 من تقييم فعالية التحوط تحوط خاص بعالقة معينة لاطرة الموثقة خة إدارة المإستراتيجيت إستثن إذا  )ج (
 التدفقات النقدية ذات العالقة ألداة تحوط من تقييم فاعلية أو الخسارة أولمكسب المكون المعين ل

 الخسارة أو ذلك المكون المستثنى للمكسب فإن ،))أ (٨٨ والفقرة ٧٥، ٧٤ الفقرات  أنظر(التحوط 
  .)٥٥موجب الفقرة  به بعترافيتم اإل

  
 المالي، يتم إعادة لتزام اإلأو باألصل المالي عتراف عن التحوط للمعاملة المتنبأ بها اإلالحقاًإذا نتج  ٩٧

 للفقرة وفقاً بيان الدخل الشامل بها مباشرة في عتراف الخسائر ذات العالقة التي تم اإلأوتصنيف األرباح 

أنظر (ة إلى األرباح والخسائر كتعديالت إعادة التصنيف والذي يجب إعادة تصنيفه من حقوق الملكي ٩٥

 الفترات التي يؤثر فيها األصل أو في نفس الفترة )٢٠٠٧كما هو معدل في (١معيار المحاسبة الدولي 

مثل الفترات التي يتم فيها ( الخسائر أو الذي يتم تحمله على األرباح لتزام اإلأوالذي يتم شراؤه 

 كامل إستردادلكن إذا كانت المنشأة تتوقع أنه لن يتم ).  مصروف الفائدةأو  بدخل الفائدةعترافاإل

 أكثر من الفترات أو جزء منها في واحدة أو  بيان الدخل الشاملالخسارة المعترف بها مباشرة في

 أوه إلى حساب األرباح إسترداد يتعين عليها إعادة تصنيف المبلغ الذي يتوقع عدم فإنهالمستقبلية، 

  . ئرالخسا
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 إذا أو غير مالي، إلتزام أو بأصل غير مالي عتراف عن التحوط للمعاملة المتنبأ بها اإلالحقاًإذا نتج  ٩٨

 ينطبق عليه محاسبة تحوط ثابتاً إلتزاماً غير مالي إلتزام أوأصبحت المعاملة المتنبأ بها ألصل غير مالي 

  -:كما يلي) ب (أو) أ( المنشأة تتبنى إما البند فإنالقيمة العادلة، 
  

 بيان الدخل    بها مباشرة في   عترافتم اإل  التي   ذات العالقة  الخسائر   أوتقوم بإعادة تصنيف األرباح       )أ (
أنظر معيـار   (  كتعديالت إعادة التصنيف     ئر الخسا أو األرباح إلى حساب    ٩٥ للفقرة   وفقاً الشامل

 فيها األصل الـذي     ريؤث الفترات التي    أو في نفس الفترة     )٢٠٠٧المعدل في    (١المحاسبة الدولي 
ـ مثل الفتـرات التـي      ( الخسائر   أوتم تحمله على األرباح     ي الذي   لتزام اإل أوتم شراؤه   ي تم فيهـا   ي
 إذا كانت المنشأة تتوقع أنـه لـن يـتم           لكن). المبيعات تكلفة أو ستهالكف اإل و بمصر عترافاإل

 أكثر أو في فترة منها  جزءأو بيان الدخل الشامل   المعترف بها مباشرة في      ة الخسار كامل إسترداد
مـن   هإستردادالمبلغ الذي يتوقع عدم      تصنيفال إعادة    يتعين عليها  فإنهمن الفترات المستقبلية،    

  .حقوق الملكية لألرباح أو الخسائر كتعديالت إعادة التصنيف
 

 وفقـاً  بها مباشرة في حقوق الملكية       عترافتقوم بإلغاء األرباح والخسائر ذات العالقة التي تم اإل          )ب (
 . لتزام اإلأو المبلغ المسجل اآلخر لألصل أو، وتقوم بتضمينها في التكلفة األولية ٩٥للفقرة 

 
 على أنها سياستها المحاسبية وتطبقها بشكل منسجم ٩٨في الفقرة ) ب (أو) أ(تتبنى المنشأة إما البند  ٩٩

  . ٩٨على جميع عمليات التحوط التي ترتبط بها الفقرة 
  

 فصاحإلا يجب ،٩٨و ٩٧ تلك التي تغطيها الفقرة اءإستثنب التدفقات النقدية بالنسبة لكافة تحوطات ١٠٠

الدخل الشامل اآلخر وإعادة تصنيف من حقوق الملكية إلى األرباح  بها في عترافالمبالغ التي تم اإل

في ) ٢٠٠٧المعدل في  (١أنظر معيار المحاسبة الدولي(والخسائر كتعديل إعادة التصنيف الجديد في 

 أو العملية المتنبأ بها على صافي الربح أو الثابت المحوط لتزام الفترات التي يؤثر فيها اإلأولفترة نفس ا

 ).مثال ذلك عندما يحدث بيع متنبأ به(الخسارة 
  

- ٩٥يجب على المشروع إيقاف محاسبة التحوط المحددة في الفقرات  في أي من الظروف التالة  ١٠١

١٠٠:-  
 

 إستبدال أو تجديد فإن ،لهذا الغرض( ممارستها أو إنهاؤها أو ، بيعهاأو فترة أداة التحوط إنتهاء  )أ (
 أو لها إذا كان ذلك التجديد  إستبدال أو لفترة التحوط إنتهاءأداة تحوط بأداة تحوط أخرى ال يعتبر 

 أو المكسب فإن، وفي هذه الحالة )ة التحوط الموثقة للمشروع إستراتيجي من جزءاً ستبدالإلا
 عندما كان التحوط بيان الدخل الشامل في مبدئياًاكمية ألداة التحوط التي ابلغ عنها الخسارة التر

 تحدث العملية أن تبقى بشكل منفصل في حقوق الملكية الى أنيجب )) أ(٩٥ الفقرة أنظر (فعاالً
   .١٠٠  أو٩٨، ٩٧ت ا وعندما تحدث العملية تنطبق الفقر.المتنبأ بها

 

 فإن، ففي هذه الحالة ٨٨التأهيل لمحاسبة التحوط في الفقرة التحوط لم يعد يلبي مقاييس   )ب (
 عندما الدخل الشامل اآلخر مباشرة في مبدئياً الخسارة في أداة التحوط التي ابلغ عنها أوالمكسب 

 أن تبقى بشكل منفصل في حقوق الملكية الى أنيجب )) أ( ٩٥ الفقرة أنظر (فعاالًكان التحوط 
  أو٩٨، ٩٧ تا المتنبأ بها، وعندما تحدث العملية تنطبق الفقرأو تحدث العملية الملتزم بها

١٠٠.  

 خسارة أو أي مكسب فإن المتنبأ بها لم يعد يتوقع حدوثها، وفي هذه الحالة أوالعملية الملتزم بها   )ج (
  يجب اإلبالغ عنهاالدخل الشامل اآلخر تم اإلبالغ عنها مباشرة في  على األدوات الماليةمتراكمة
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١٩٦٩   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

إعادة تصنيف من حقوق يجب )) أ (٩٥ الفقرة أنظر(ة  عندما أصبح التحوط نافذاً في الفتر
العمليات المتوقعة ربما ال تحتاج الى وقت . الملكية لألرباح والخسائر  كتعديل إعادة التصنيف

 .ربما تبقى حتى تتحقق) ج (٨٨ الفقرة أنظر(أطول 
  

 الخسائر التراكمية أو األرباح فإنالمتنبأ بها، وبالنسبة لتحوطات المعاملة . تلغي المنشأة التحديد  )د (
 من الفترة التي اًإبتداء الدخل الشامل اآلخر بها مباشرة في عترافمن أداة التحوط التي يستمر اإل

 بها بشكل منفصل في حقوق الملكية حتى معترفاًتبقى )) أ(٩٥ الفقرة أنظر (فعاالًكان التحوط فيها 
ث المعاملة، يتم تطبيق وعندما تحد.  ال يعود من المتوقع حدوثهاوأتحدث المعاملة المتنبأ بها 

 في حساب عترافوإذا لم يعد من المتوقع حدوث المعاملة، يتم اإل. ١٠٠ أو ٩٨ ،٩٧الفقرة 
الدخل الشامل  بها مباشرة في عتراف الخسائر التراكمية التي تم اإلأو الخسائر باألرباح أواألرباح 

  .ها من حقوق الملكية لألرباح والخسائر كتعديل إعادة التصنيفاآلخر يجب إعادة تصنيف
 

   ستثماراإلتحوطات صافي 
  

ة، بما في ذلك البنود المالية كجزء من صافي  في مؤسسة أجنبيإستثماريجب محاسبة تحوطات صافي  ١٠٢

 -: بشكل مماثل لتحوطات التدفقات النقدية) ٢١ معيار المحاسبة الدولي أنظر (ستثماراإل
  

) ٨٨ الفقرة أنظر( تحوط فعال أنه الخسارة في أداة التحوط المحدد على أوء من المكسب الجز  )أ (
 أنظر( به مباشرة في حقوق الملكية من خالل بيان التغيرات في حقوق الملكية عترافيجب اإل

  و؛ )١معيار المحاسبة الدولي 
 

 . الخسارةأو في الربح  عن الجزء غير الفعالاإلفصاحيجب   )ب (
  

 تصنيف الربح أو الخسارة على أداة التحوط المرتبطة بالجزء الفاعل من التحوط الـذي تـم                 سيتم إعادة 
اإلعتراف به في بيان الدخل الشامل اآلخر من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة كتعديل إعادة تصنيف                 

لمحاسـبة   من معيار ا   ٤٩-٤٨وفقا للفقرات   ) ٢٠٠٧المعدل في عام     (١انظر معيار المحاسبة الدولي     (
  .  حول التصرف أو فترة التصرف بالعمليات األجنبية٢١الدولي 

 

  نتقاليةإل اوالفترةتاريخ النفاذ 
  

 للفترة) ٢٠٠٤بما في ذلك جميع التعديالت الورادة في مارس ( يجب على المنشأة تطبيق هذا المعيار  ١٠٣

، يجب على المنشأة لتطبيق المبكر ويسمح با. بعد هذا التاريخأو ٢٠٠٥يناير عام  ١المالية التي تبدأ في 

 ١ المالية التي تبدأ في للفترة) ٢٠٠٤بما في ذلك التعديالت الواردة في مارس ( عدم تطبيق هذا المعيار 
أما اذا قامت ). ٢٠٠٣الوراد في ديسمبر  ( ٣٢ إال اذا طبق معيار المحاسبة الدولي ٢٠٠٥يناير عام 

 . تفصح عن ذلكأن بعد هذا التاريخ، يجب أو ٢٠٠٥  يناير١المنشأة بتطبيق هذا المعيار في 
 

وإذا . ٢٠٠٦ يناير ١ قبل أوللفترات السنوية التي تبدأ في )  م (٢على المنشأة تطبيق التعديالت في الفقرة   أ١٠٣

الحقوق في الحصص الناجمة من صناديق " ٥قامت المنشأة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  .لتلك الفترات للفترات األبكر، هذه التعديالت يجب أن تطبق على "واإلستعادة واإلصالح البيئياإلزالة 

  
 والمعيار الدولي إلعـداد التقـارير       ٣٩التعديالت على معيار المحاسبة الدولي       (عقود الضمان المالي   إن    ب  ١٠٣

 وأضـافت الفقـرة     ٤يق  تطب و ٤٧،  ٤،  )ح(،  هـ  ٢ عدلت الفقرات    ٢٠٠٥الصادرة في أغسطس    ) ٤المالية
، وعلـى المنـشأة     ٣ وحذفت الفقـرة     ٩ لعقود الضمان المالي في الفقرة       جديداً تعريفاًتطبيق أ كما أضافت     

، ويشجع التطبيق المبكـر، وإذا قامـت        ٢٠٠٦ يناير   ١تطبيق هذه التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في         
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    يير المحاسبة الدولية        حق التأليف لمؤسسة لجنة معا           ©          ١٩٧٠

ها اإلفصاح عن هذه الحقيقة وتطبيـق التعـديالت ذات           علي فإنالمنشأة بتطبيق هذه التغييرات لفترة مبكرة       
  .  في نفس الوقت٤ والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية *٣٢العالقة على معيار المحاسبة الدولي 

  

المصطلحات المستخدمة في المعايير الدولية     ) ٢٠٠٧كما تم تعديله في عام       (١عدل معيار المحاسبة الدولي      . ج١٣٠
 ٦٨ و ٦٧ و ٥٧ و ٥٥ و ٥٤ و ٣٤ و ٢٧ و ٢٦وإضافة لذلك، عدل المعيار الفقـرات       . قارير المالية إلعداد الت 

 ٥٧ وتطبيـق    ٥٦وتطبيـق   ) ١(د٤د وتطبيـق    ٤ تطبيق   ١٠٨ و ١٠٥ و ١٠٢ و ١٠٠ و ٩٨ و ٩٧و) أ(٩٥و
ويجب على المنشأة تطبيق هذه التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في            .  ب ٩٩ وتطبيق   ٨٣وتطبيق  

كما تم تعديله في عـام       (١وإذا قامت المنشأة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي        .  أو بعد ذلك   ٢٠٠٩  يناير ١
  . لفترة سابقة، فينبغي تطبيق التعديالت على تلك الفترة السابقة) ٢٠٠٧

  

لـى  ويجب ع ). و(٢الفقرة  ) ٢٠٠٨كما تم تعديله في عام       (٣حذف المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية         . د١٣٠
وإذا قامـت   .  أو بعـد ذلـك     ٢٠٠٩ يوليو   ١المنشأة تطبيق ذلك التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في           

لفتـرة سـابقة،    ) ٢٠٠٨كما تم تعديله في عـام        (٣المنشأة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية        
  .فينبغي تطبيق التعديالت على تلك الفترة السابقة

  

المستخدمة ويجـب علـى     .  ١٠٢الفقرة  ) ٢٠٠٨كما تم تعديله في عام       (٢٧ار المحاسبة الدولي    عدل معي . هـ ١٣٠
وإذا قامـت   .  أو بعد ذلك   ٢٠٠٩ يوليو   ١المنشأة تطبيق هذه التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في           

ة، فينبغـي تطبيـق     لفترة سابق ) ٢٠٠٨كما تم تعديله في عام       (٢٧المنشأة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي      
  .التعديالت على تلك الفترة السابقة

  

ويتم تعديل الرصيد . ١٠٨ - ١٠٥ ما هو محدد في الفقرات اءإستثنيتم تطبيق هذا المعيار بأثر رجعي ب ١٠٤
فتتاحي لألرباح المحتجزة ألول فترة سابقة معروضة وجميع المبالغ المقارنة األخرى كما لو أن هذا إلا

وإذا كان إعادة .  ما لم يكن إعادة عرض المعلومات هو أمر غير عمليستخداميد اإلالمعيار كان دائما ق
العرض هو أمر غير عملي، تفصح المنشأة عن تلك الحقيقة وتشير إلى الحد الذي تم فيه عرض 

  . المعلومات
  

 معترف به مالياً إلتزاماً أو مالياً أصالًعندما يتم تطبيق هذا المعيار للمرة األولى، يسمح للمنشأة أن تحدد  ١٠٥
، تعترف المنشأة بجميع التغيرات التراكمية في القيمة وبالنسبة ألي أصل مالي. لبيعل على أنه متوفر سابقاً

 قيمة الحق، عندما إنخفاض أو إعترافالعادلة في عنصر منفصل في حقوق الملكية حتى حدوث إلغاء 
  الخسائرأو إلى األرباح من حقوق الملكية مية الخسائر التراكأو األرباح بإعادة تصنيفتقوم المنشأة 

  -: تقوم المنشأة)٢٠٠٧المعدل في (١أنظر معيار المحاسبة الدولي ( كتعديل إعادة التصنيف 
  

 جديد في البيانات المالية المقارنة؛ وال التحديد إستخدام المالي بلتزام اإلأوبإعادة عرض األصل المالي   )أ (
 

 فـي كـل فئـة    تحديـدها تم يات المالية التي لتزام اإل أوصول المالية   باإلفصاح عن القيمة العادلة لأل      )ب (
 . والتصنيف والمبلغ المسجل في البيانات المالية السابقة

  

 وتعديالت ب٣٣تطبيق  وأ٣٣ تطبيق ، ك٤ تطبيق –ب ٤أ، تطبيق ٤٨أ و١١ة تطبيق الفقرات على المنشأ   أ١٠٥
 بعد ذلك، ويشجع أو ٢٠٠٦ يناير ١ التي تبدأ في  للفترات السنوية١٣ و١٢ و٩ في الفقرات ٢٠٠٥عام 

  . التطبيق المبكر
  

تطبيـق  و أ ٣٣ ك، تطبيـق  ٤طبيق ت – ب٤أ، تطبيق ٤٨أ ، ١١ الفقرات للمرة األولىالمنشأة التي تطبق   ب١٠٥
  -:٢٠٠٦ يناير ١ في فترتها السنوية التي تبدأ قبل ١٣ و١٢، ٩ في الفقرات ٢٠٠٥ب وتعديالت عام ٣٣

 هذه الفقرات الجديدة والمعدلة أن تحدد بالقيمة العادلة من خـالل            للمرة األولى ا عندما تطبق    يسمح له   )أ (

 إلتزام مالي تم اإلعتراف به في السابق تأهل حينئذ لهذا التحديد،            أو الخسارة أي أصل مالي      أوالربح  

                                                      
 باإلشارة إلى المعيار ٣٢ تستبدل اإلشارة إلى معيار المحاسبة الدولي ٧لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية عندما تطبق المنشأة ا *

  . ٧الدولي إلعداد التقارير المالية 
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١٩٧١   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

 سـبتمبر  ١تـى   ال يحتاج هذا التحديـد إلكمالـه ح        ٢٠٠٥ سبتمبر   ١وعندما تبدأ الفترة السنوية قبل      

، ويمكن أن يشمل كذلك األصول المالية واإللتزامات المالية التي تم اإلعتراف بها بين بدايـة                ٢٠٠٥

 إلتزامات ماليـة    أو أية أصول مالية     ٩١، وبالرغم من الفقرة     ٢٠٠٥ سبتمبر   ١تلك الفترة السنوية و     

رة الفرعية والتي حـددت فـي        الخسارة حسب هذه الفق    أوحددت أنها بالقيمة العادلة من خالل الربح        

السابق أنها البند المحوط في العالقات المحاسبية لتحوط القيمة العادلة يجب إعادة تحديدها مـن هـذه                

  .  الخسارةأوالعالقات في نفس الوقت الذي حددت فيه أنها بالقيمة العادلة من خالل الربح 

تزامات مالية محددة حسب الفقرة الفرعيـة        إل أوعليها اإلفصاح عن القيمة العادلة ألية أصول مالية             )ب (

  .في تاريخ التحديد وتصنيفها وعن مبلغها المسجل في البيانات المالية السابقة) أ(

 الخسارة  أو إلتزام مالي حدد في السابق بالقيمة العادلة من خالل الربح            أوإعادة تحديد أي أصل مالي        )ج (

 إلتزام أودة والمعدلة، وعندما سيتم قياس أصل مالي        إذا لم يتأهل لهذا التحديد حسب هذه الفقرات الجدي        

 .  تاريخ إلغاء التحديد يعتبر أنه تاريخ اإلعتراف المبدئي بهفإنمالي بالقيمة المطفاة بعد إلغاء التحديد 
 إلتزامات مالية ألغي تحديدها حـسب الفقـرة         أوعليها اإلفصاح عن القيمة العادلة ألية أصول مالية           )د (

  . اريخ إلغاء التحديد وتصنيفاتها الجديدةفي ت) ج(الفرعية 

  
 ٣٣تطبيق   و  أ ٣٣ك، تطبيق   ٤ تطبيق   -ب٤ أ، تطبيق    ٤٨ أ و  ١١ الفقرات   للمرة األولى المنشأة التي تطبق      ج١٠٥

 بعد  أو ٢٠٠٦ يناير   ١ في فترتها السنوية التي تبدأ في        ١٣ و ١٢ و ٩ في الفقرات    ٢٠٠٥ب وتعديالت عام    
   -:ذلك

 إلتزام مالي تم تحديده في السابق أنه بالقيمة العادلة مـن خـالل              أوأي أصل مالي    عليها إعادة تحديد      )أ (
 الخسارة فقط إذا لم يتأهل لهذا التحديد حسب هذه الفقرات الجديدة والمعدلة، وعنـدما سـيتم                 أوالربح  

يعتبر تاريخ  تاريخ إلغاء التحديد فإن إلتزام مالي بالتكلفة المطفاة بعد إلغاء التحديد         أوقياس أصل مالي    
  . اإلعتراف المبدئي به

 إلتزامات ماليـة   أو الخسارة أية أصول مالية      أوعليها أن تلغي التحديد بالقيمة العادلة من خالل الربح            )ب (
  . تم اإلعتراف بها في السابق

 إلتزامات مالية الغي تحديدها حـسب الفقـرة         أوعليها اإلفصاح عن القيمة العادلة ألية أصول مالية           )ج (
  .في تاريخ إلغاء التحديد وتصنيفاتها الجديدة) أ(الفرعية 

  
 ١٠٥ أوب  ١٠٥ التحديدات الجديدة في الفقـرة       إستخدامعلى المنشأة إعادة عرض بياناتها المالية المقارنة ب          د١٠٥

 كليهما المحـددة    أو مجموعة األصول المالية     أو اإللتزام المالي    أوج، شريطة أنه في حالة األصل  المالي         

 المجموعات قد لبت المقاييس في الفقرات       أو الخسارة أن تكون هذه البنود       أوالعادلة من خالل الربح     بالقيمة  

ها بعد بداية فترة المقارنة تكون      أمتالك إذا تم    أوأ في بداية فترة المقارنة،      ١١ أو) ٢)(ب (٩ أو) ١) (ب (٩

  .  اإلعتراف المبدئي أ في تاريخ١١ أو) ٢)(ب(٩ أو) ١)(ب (٩قد لبت المقاييس في الفقرات 
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    يير المحاسبة الدولية        حق التأليف لمؤسسة لجنة معا           ©          ١٩٧٢

 الواردة في الفقرات عتراف، تقوم المنشأة بتطبيق متطلبات إلغاء اإل١٠٧ ما هو مسموح في الفقرة اءإستثنب ١٠٦

 لذلك، إذا قامت المنشأة وتبعاً. بأثر مستقبلي" أ"من الملحق " ٥٢ تطبيق -٣٦تطبيق " والفقرات ٣٧- ١٥

نتيجة المعاملة ) ٢٠٠٠المنقح عام  (٣٩ر المحاسبة الدولي  باألصول المالية بموجب معياعترافبإلغاء اإل

 ال تعترف فإنها بتلك األصول بموجب هذا المعيار، عتراف ولم يكن ليتم اإل٢٠٠٤ يناير ١التي حدثت قبل 

  .بتلك األصول
  

 ٣٧ -١٥ات  الواردة في الفقرعتراف، يمكن للمنشأة أن تطبق متطلبات إلغاء اإل١٠٦بالرغم من الفقرة  ١٠٧

بأثر رجعي من تاريخ تختاره المنشاة، شريطة أن يكون " أ"من الملحق " ٥٢ تطبيق -٣٦تطبيق "الفقرات و

ات لتزام على األصول واإل٣٩قد تم الحصول على المعلومات المطلوبة لتطبيق معيار المحاسبة الدولي 

 . لك المعامالت بها نتيجة معامالت سابقة في وقت المحاسبة األولية لتعترافالتي تم إلغاء اإل
  

 والفقرة ٧٦تطبيق يمكن للمنشأة أن تطبق المتطلبات في الجملة األخيرة من الفقرة ١٠٤بالرغم من الفقرة   أ ١٠٧

   - : أ بإحدى الطريقتين التاليتين٧٦تطبيق

   أو ؛٢٠٠٢ أكتوبر ٢٥بأثر مستقبلي على المعامالت التي يتم الدخول بها بعد   ) أ(

 .٢٠٠٤ يناير ١لتي يتم الدخول بها بعد بأثر مستقبلي على المعامالت ا  ) ب(
  

ات غير المالية لكي تستثني األرباح لتزامال تقوم المنشأة بتعديل المبلغ المسجل لألصول غير المالية واإل ١٠٨

والخسائر المتعلقة بتحوطات التدفق النقدي التي كانت مشمولة في المبلغ المسجل قبل بداية السنة المالية 

وفي بداية الفترة المالية التي يتم فيها تطبيق هذا المعيار . ذا المعيار للمرة األولىالتي يتم فيها تطبيق ه

في الدخل الشامل (خارج الربح أو الخسارة  به عترافللمرة األولى، يتم إعادة تصنيف أي مبلغ تم اإل

لمعيار كتحوط  الثابت الذي تتم محاسبته بموجب هذا التزام لتحوط اإل) في حقوق الملكيةاآلخرأو مباشرة

 التحوط لمخاطر العملة األجنبية التي تستمر معاملتها على اءإستثن، بإلتزام أوللقيمة العادلة على أنه أصل 

  . أنها تحوط تدفق نقدي
  
ب للفتـرات الـسنوية   ٩٩تطبيق  و  أ ٩٩ والفقرتين تطبيق    ٨٠على المنشأة تطبيق الجملة األخيرة في الفقرة         أ     ١٠٨

 بعد ذلك، ويشجع التطبيق المبكر، وإذا حددت المنشأة كبند محوط معاملـة             أو ٢٠٠٦ير   ينا ١التي تبدأ في    

  -:اخارجية متوقعة أنه

  ية الرئيسية للمنشأة الداخلة في المعاملة، قتصادمقيمة بعملة البيئة اإل  )أ (

أي مقيمـة بعملـة     ( الخـسارة المجمعـة      أوتتسبب في نشوء تعرض يكون له تأثير على الربح            )ب (

  ، و )لة العرض للمجموعة عماءإستثنب

ية الرئيـسية للمنـشأة     قتـصاد كانت ستتأهل لمحاسبة التحوط لو أنها كانت مقيمة بعملة البيئة اإل            )ج (

  .الداخلة فيها

  
قبـل تـاريخ تطبيـق      ) الفترات( يمكنها تطبيق محاسبة التحوط في البيانات المالية المجمعة في الفترة            فإنه

  .  ب٩٩ أ و٩٩تين تطبيق  والفقر٨٠الجملة األخيرة من الفقرة 
  
 ب على المعلومات المقارنة الخاصة بـالفترات قبـل تـاريخ    ٩٩ال تحتاج المنشأة أن تطبق الفقرة تطبيق     ب١٠٨

  .  أ٩٩ والفقرة تطبيق ٨٠تطبيق الجملة األخيرة من الفقرة 
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١٩٧٣   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

  

  سحب البيانات األخرى
  

 أكتوبرالمنقح في "  والقياسعترافاإل: ماليةاألدوات ال"  ٣٩يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي  ١٠٩

  . ٢٠٠٠عام 
  

يحل هذا المعيار وإرشادات التنفيذ المرفقة به محل إرشادات التنفيذ الصادرة من قبل لجنة إرشادات التنفيذ  ١١٠

  .، التي أنشأتها لجنة معايير المحاسبة الدولية السابقة٣٩لمعيار المحاسبة الدولي 
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  الملحق أ
  

   التطبيقات اإلرشادية
  

  . يتجزأ من هذا المعيار الجزءاًهذا الملحق يعتبر 
  

   )٧ - ٢الفقرات ( نطاقال
  

ويشار . ( المادية أوالجيولوجية   أودفعة على أساس المتغيرات المناخية      تسديد  ضي بعض العقود    تتق   ١تطبيق
 تنـدرج وإذا لم   "). بالمشتقات المناخية "ية   تلك المعتمدة على المتغيرات المناخ     إلىفي بعض األحيان    

 ضـمن نطـاق هـذا       تندرج  فإنها ٤ العقود ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية          تلك
  . المعيار

  
معيـار المحاسـبة   ل تمتثـل  التي الموظفينخطط منافع ب المتعلقة المتطلبات منال يغير هذا المعيار    ٢تطبيق

إيـرادات   أو المبنية على أساس حجم المبيعات    تاوةإلايات  إتفاق و "ة األصول  قيم إنخفاض" ٢٦الدولي  
  . ١٨تم محاسبتها بموجب معيار المحاسبة الدولي تالخدمة التي 

  
في أدوات حقـوق الملكيـة      " إستراتيجي إستثمار "أنه ما ترى    بتنفيذ   تقوم المنشأة في بعض األحيان         ٣تطبيق

 مـع المنـشأة     جل المحافظة على عالقة تشغيلية طويلة األ      أوامة   بنية إق  ، منشأة أخرى  التي تصدرها 
 لتحديد ما إذا كانـت      ٢٨وتستخدم منشأة المستثمر معيار المحاسبة الدولي       .  فيها ستثماراإلتم  يالتي  

، وعلـى نحـو مماثـل     . ستثماراإل المثل هذ هي طريقة مناسبة    طريقة حقوق الملكية في المحاسبة      
 طريقـة  أو لتحديد ما إذا كان التوحيد التناسـبي  ٣١يار المحاسبة الدولي تستخدم منشأة المستثمر مع 

 طريقة  أوالتوحيد التناسبي    طريقة   كنتوإذا لم   . ستثماراإل المثل هذ هي طريقة مناسبة    حقوق الملكية   
   .  اإلستراتيجيستثماراإلذلك  المنشأة هذا المعيار على تطبق، مناسبةحقوق الملكية 

  
الحقـوق   إسـتثناء ب،  لشركات التـأمين   المالية   اتلتزامواإلذا المعيار على األصول المالية        ينطبق ه   أ٣تطبيق

ألنها تنشأ بموجب العقود ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد         ) هـ (٢ التي تستثنيها الفقرة     اتلتزامواإل
  . ٤التقارير المالية 

  
بعض أنواع   أو، مثل الضمانة المالية،     مختلفةيمكن أن يكون لعقود الضمانات المالية أشكال قانونية            ٤تطبيق

وال تعتمد طريقة محاسـبتها علـى شـكلها         . مينأ عقد الت  أو ئتماناإلعقد تعثر    أو،  عتمادإلخطاب ا 

 -) ):هـ(٢ ة الفقرأنظر(وفيما يلي أمثلة على طرق المعاملة المالئمة . القانوني
  

ين في المعيـار الـدولي إلعـداد        بالرغم من أن عقد الضمان المالي يلبي تعريف عقد التأم           )أ (
 على الجهة المصدرة تطبيـق هـذا        فإن إذا كانت المخاطرة المحولة كبيرة       ٤التقارير المالية   

المعيار، وبرغم ذلك إذا أكدت الجهة المصدرة في السابق صراحة أنها تعتبر هـذه العقـود                
مكن للجهة المصدرة    ي فإنهت المحاسبة التي تنطبق على عقود التأمين،        إستخدمعقود تأمين، و  

 علـى عقـود     ٤أن تختار تطبيق إما هذا المعيار أو المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليـة              
 تتطلـب أن تعتـرف الجهـة        ٤٣ الفقـرة    فإن هذا المعيار    إنطبقالضمان المالي هذه، وإذا     

ي لطـرف    بالقيمة العادلة، وإذا صدر عقد الضمان المال       مبدئياًالمصدرة بعقد الضمان المالي     
 من المحتمل أن تساوي قيمته العادلة عند        فإنهغير ذي عالقة في معاملة تجارية قائمة بذاتها         

إنشائه القسط المستلم، ما لم يكن هناك دليل على عكس ذلك، وبالتالي ما لم يكن عقد الضمان                 
 تنطبـق   المالي قد حدد عند إنشائه أنه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو ما لـم                

عندما ال يتأهل تحويـل أصـل مـالي لعـدم            (٥٢ تطبيق   -٤٧، تطبيق   ٣٧- ٢٩الفقرات  
 على الجهة المصدرة قياسه بمقدار مـا        فإن) اإلعتراف أو ينطبق أسلوب المشاركة المستمرة     

  : يلي، أيهما أعلى
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   ؛ و٣٧المبلغ المحدد حسب معيار المحاسبة الدولي  )١(

، اإلطفاء المتـراكم    مناسباً منه، عندما يكون ذلك      مخصوماً مبدئياًالمبلغ المعترف به     )٢(

  .))ج(٤٧ الفقرة أنظر (١٨المعترف به حسب معيار المحاسبة الدولي 

  

 كشرط مسبق للدفع أن يتعرض حاملها ويتكبـد         ئتمانال تتطلب بعض الضمانات المتعلقة باإل     ) ب(

ها، واحـد   اقسـتحق إخسارة عند عدم قيام المدين بإجراء دفعات عن األصل  المضمون عند             

ة للتغيرات فـي تقـدير      إستجاباألمثلة على هذا الضمان هو ذلك الذي يتطلب إجراء دفعات           

، وهذه الضمانات ليست عقود ضمان مالي كما هي معرفة في           إئتماني محدد أو مؤشر     إئتمان

ـ               ة هذا المعيار، وليست عقود تأمين كما هي معرفة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالي

  . ، بل هي مشتقات، وعلى الجهة المصدرة تطبيق هذا المعيار عليها٤

  

 على الجهة المصدرة تطبيق معيار      فإنإذا تم إصدار عقد ضمان مالي فيما يتعلق ببيع بضائع             ) ج(

  .  عند تحديد متى تعترف باإليراد من الضمان ومن بيع السلع١٨المحاسبة الدولي 

  
المصدرة تعتبر العقود أنها عقود تأمين موجودة عادة في اتصاالت الجهة           إن التأكيدات بأن الجهة       أ ٤تطبيق 

 جانـب   إلى. المصدرة مع العمالء والجهات المنظمة والعقود ومستندات األعمال والبيانات المالية         

 ما تكون عقود  التأمين خاضعة لمتطلبات محاسبية تختلف عـن المتطلبـات لألنـواع                كثيراًذلك  

، مثل العقود الصادرة عن البنوك أو الشركات التجارية، وفي هذه الحاالت            األخرى من المعامالت  

ت هـذه المتطلبـات     إستخدم بأن الجهة المصدرة     بياناًتشمل عادة البيانات المالية للجهة المصدرة       

  . المحاسبية

  
  ) ٩ و٨الفقرتان (تعريفات 

  

  التحديد بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
  

 المالي أو مجموعة من     لتزام من هذا المعيار للمنشأة أن تحدد األصل  المالي أو اإل           ٩تسمح الفقرة    ب  ٤تطبيق  

أنها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو       ) ات مالية أو كليهما   إلتزامأصول مالية أو    (األدوات المالية   

  .  معلومات أكثر مالءمةإلىالخسارة شريطة أن إجراء ذلك سيؤدي 

  
 المالي أنه بالقيمة العادلة من خـالل الـربح أو           لتزامإن قرار المنشأة تحديد األصل المالي أو اإل         ج  ٤تطبيق  

 السياسة المحاسبية ال يطلب     ختيار إل خالفاًبالرغم من أنه    ( سياسة محاسبية    ختيارالخسارة مشابه إل  

 الفقرة  فإن ختيارإل، وعندما يكون للمنشأة هذا ا     )تطبيقه بشكل متسق على جميع المعامالت المماثلة      

السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسـبية       " ٨من معيار المحاسبة الدولي     ) ب (١٤
 أن تقدم البيانـات الماليـة معلومـات         إلىها  إختيار تتطلب أن تؤدي السياسة التي تم        "واألخطاء

لخاصة بالمركز المالي   موثوقة وأكثر مالءمة حول آثار المعامالت واألحداث والشروط األخرى ا         

 الحـالتين   ٩للمنشأة واألداء المالي للتدفقات النقدية، وفي حالة التحديد بالقيمة العادلة تبين الفقـرة              

 هذا التحديد   إختيار عند   فإنه لذلك   وتبعاًعندما تتم تلبية المتطلب الخاص بمعلومات أكثر مالءمة،         

  ).أو ضمن كال هاتين الحالتين(ع ضمن حالة  تكون المنشأة بحاجة إلظهار أنها تق٩حسب الفقرة 
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 حد كبير من عدم اإلتساق في القياس أو اإلعتـراف           إلىيلغي التحديد أو يقلل     ): ١)(ب (٩الفقرة  
  .  لذلك سينشأخالفاًالذي كان 

  
 مالي وتصنيف التغيرات    إلتزام يتم تحديد قياس أصل مالي أو        ٣٩بموجب معيار المحاسبة الدولي       د ٤تطبيق 

 من عالقة تحوط تـم تحديـدها، ومـن    جزءاًقيمته من خالل تصنيف البند، وما إذا كان البند      في  

عـدم  " بـ   أحياناًيشار إليه   (الممكن أن تحدث هذه المتطلبات عدم اتساق في القياس أو اإلعتراف            

، على سبيل المثال عندما يتم في ظل عدم وجود تحديد بالقيمة العادلـة مـن                ")التوافق المحاسبي 

مع اإلعتراف بمعظم التغيرات    (الل الربح أو الخسارة تصنيف أصل مالي على أنه متوفر للبيع            خ

 المالي الذي تعتبره المنشأة أنه ذو عالقة يـتم       لتزام، واإل  الدخل الشامل اآلخر   في القيمة العادلة في   

الحـاالت مـن    وفي هذه   ) مع عدم اإلعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة      (قياسه بالتكلفة المطفأة    

الممكن أن تستنتج المنشأة أن بياناتها المالية ستقدم معلومات أكثر مالءمة لو أنه تم تصنيف كـل                 

  .  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةلتزاممن األصل واإل
  

 هـذا   امإسـتخد  تبين األمثلة التالية متى يمكن تلبية هذا الشرط، وفي جميع الحاالت يمكن للمنشأة               هـ ٤تطبيق  
ات المالية أنها بالقيمة العادلـة مـن خـالل الـربح أو             لتزامالشرط لتحديد األصول المالية أو اإل     

  ). ١) (ب (٩الخسارة فقط إذا لبت المبدأ في الفقرة 

 خالفـاً  على أداء األصول التي تصنف       تعاقدياًات تدفقاتها النقدية مبنية     إلتزاممنشأة عليها     )أ (
ـ لى سبيل المثال قد يكون على شركة التأمين لذلك أنها متوفرة للبيع، فع   ات تحتـوي  إلتزام

أو غير  / المتحققة و  ستثمار على عائدات اإل   بناءاًعلى خاصية مشاركة تقديرية تدفع المنافع       
ـ المتحققة لمجموعة محددة من أصول شركة التأمين، وإذا عكس قيـاس هـذه اإل             ات لتزام

القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة        تصنيف األصول أنها ب    فإنأسعار السوق الحالية    
يعني أن التغيرات في القيمة العادلة لألصول المالية معترف بها في الربح أو الخسارة في               

  . اتلتزامنفس الفترة مثل التغيرات ذات العالقة في قيمة اإل

ـ   (ات بموجب عقود تأمين يتضمن قياسها معلومات حالية         إلتزاممنشأة عليها     )ب ( ه كما يسمح ب
، واألصول المالية التي تعتبرها ذات عالقـة        )٢٤ الفقرة   ٤المعيار الدولي إلعداد التقارير     

  .  لذلك تصنيفها أنها متوفرة للبيع أو يتم قياسها بالتكلفة المطفأةخالفاًيتم 

ات مالية أو كليهما تتشارك في المخاطرة مثل مخاطرة سعر          إلتزاممنشأة لها أصول مالية و      )ج (
تسبب في نشوء تغييرات مضادة في القيمة العادلـة التـي تميـل أن تعـادل                الفائدة التي ت  

بعضها، غير أن بعض األدوات فقط يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة               
 الحالة تكون هي أنه لـم       أيضاً، وقد   )أي أنها مشتقات أو مصنفة أنها محتفظ بها للمتاجرة        (

التحوط، على سبيل المثال الن متطلبات الفاعلية فـي الفقـرة     يتم الوفاء بمتطلبات محاسبة     
  .  لم يتم الوفاء بها٨٨

ات مالية أو كليهما تتشارك في المخاطرة، مثـل مخـاطرة           إلتزاممنشأة لها أصول مالية و      )د (
سعر الفائدة التي تتسبب في نشوء تغيرات مضادة في القيمة العادلة التي تميل ألن تعـادل                

 إلىلمنشأة لمحاسبة التحوط ألنه ليست واحدة من األدوات أداة مشتقة،           بعضها، وال تتأهل ا   
جانب ذلك في ظل عدم وجود محاسبة تحوط يكون هناك عدم اتساق كبير في اإلعتـراف                

  -:كاسب والخسائر، على سبيل المثالبالم

 لـذلك علـى أنهـا       خالفاًمنشأة قامت بتمويل محفظة أصول ذات سعر ثابت تصنف           )١(

 تميل التغيرات في قيمتهـا   Debentures مع سندات دين بدون ضمان متوفرة للبيع 
العادلة أن تعادل بعضها، وإعداد التقارير حول كل من األصول وسندات الدين غيـر              
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المضمونة أنها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يصحح عدم اإلتساق الـذي              
 المعترف  دلة، واإلبالغ عن التغيرات    لذلك سينشأ من قياس األصول بالقيمة العا       خالفاً

  .  وسندات الدين بدون ضمان بالتكلفة المطفأةبها في الدخل الشامل اآلخر

مولت المنشأة مجموعة محددة من القروض بإصدار سندات متداولة تميل تغيراتها في             )٢(
 جانب ذلك بشكل منتظم بشراء      إلىالقيمة العادلة أن تعادل بعضها، وإذا قامت المنشأة         

 إعداد  فإن ما تشتري وتبيع القروض إن كان ذلك سيحدث،          بيع السندات، ولكن نادراً   و
التقارير حول كل من القروض والسندات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخـسارة              

 لذلك  خالفاًسيزيل عدم اإلتساق في توقيت اإلعتراف بالمكاسب والخسائر التي ستنجم           
عتراف بالمكسب أو الخسارة في كل مرة       إلة وا أفة المطف من قياسها بمقدار كل من التكل     

  . يتم فيها إعادة شراء السند
  

ات الماليـة عنـد     لتزامفي الحاالت مثل تلك المبينة في الفقرة السابقة تحديد األصول المالية واإل            و ٤تطبيق 
من الممكـن أن    اإلعتراف المبدئي التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة              

 حد كبير من عدم اإلتساق في القياس أو اإلعتـراف وينـتج معلومـات أكثـر                 إلىيلغي أو يقلل    
ـ مالءمة، ولألغراض العملية ال تحتاج المنشأة أن تدخل في جميع األصـول واإل             ات التـي   لتزام

ر تتسبب في نشوء عدم اإلتساق في القياس أو اإلعتراف في نفس الوقت بالضبط، ويسمح بتـأخي               
معقول شريطة أن تحدد كل معاملة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عنـد اإلعتـراف                 

  . المبدئي بها، وفي ذلك الوقت أية معامالت متبقية يتوقع حدوثها
  

ات المالية التي تتسبب في نشوء عدم       لتزامليس من المقبول فقط تحديد بعض األصول المالية واإل         ز٤تطبيق 
 إلـى  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان إجراء ذلك ال يزيد أو يقلل                 اإلتساق أنها 

 مقبـوالً حد كبير من عدم اإلتساق، وبذلك ال ينجم عنه معلومات أكثر مالءمة، غير أنه سـيكون                 
ات المالية المماثلة إذا كان إجراء ذلـك        لتزام من عدد من األصول المالية أو اإل       بعضاًتحديد فقط   

في عـدم   )  اكبر من التحديدات األخرى المسموح بها      تخفيضاًومن المحتمل    (كبيراً تخفيضاًحقق  ي
 *١٠٠ات المالية المماثلة تبلغ     لتزاماإلتساق، فعلى سبيل المثال لنفترض أن المنشأة لها عدد من اإل          

ياسها على   وحدة عملة، ولكن يتم ق     ٥٠ وعدد من األصول المالية المماثلة مقدارها        )٥(وحدة عملة   
 حد كبير من عدم اإلتساق في القياس بان نحدد عنـد            إلىأساس مختلف، يمكن للمنشأة أن تخفض       

ات فردية  إلتزامعلى سبيل المثال    (ات  لتزاماإلعتراف المبدئي جميع األصول ولكن فقط بعض اإل       
 أنه نظـراً    أنها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، غير        )  وحدة عملة  ٤٥مجموعها الكلي   

ألن التحديد بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يمكن تطبيقه فقط على األداة المالية بكاملها                
 واحد أو أكثر بكامله، وال يمكنها أن تحدد إمـا           إلتزام يجب على المنشأة في هذا المثال تحديد         فإنه

ي تعزى فقط لمخاطرة واحدة، مثل      على سبيل المثال التغيرات في القيمة الت       (لتزامعنصرا من اإل  

  . لتزاممن اإل) أي نسبة مئوية(أو نسبة )  Benchmark التغيرات في سعر فائدة مرجعي 

                                                 
 "بوحدات عملة"في هذا المعيار المبالغ النقدية مقيمة  *
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ات المالية أو كليهما تدار وأداؤها يقيم       لتزاممجموعة من األصول المالية أو اإل     ): ٢)(ب (٩الفقرة  
   إستثمار اتيجيةعلى أساس القيمة العادلة حسب إدارة مخاطرة موثقة أو إستر

  

ات المالية أو كليهما بطريقـة      لتزاميمكن للمنشأة أن تدير وتقيم مجموعة من األصول المالية واإل          ح ٤تطبيق 
 معلومات أكثـر    إلىبحيث أن قياس المجموعة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يؤدي             

 وتقيم بها المنشأة األداء، وليس على       مالءمة، والتركيز في هذه الحالة هو على الطريقة التي تدير         
  . طبيعة األدوات المالية

  
 هـذه   إستخدامتبين األمثلة التالية متى يمكن تحقيق هذه الحالة، وفي جميع األحوال يمكن للمنشأة               ط ٤تطبيق 

ات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة فقـط إذا            إلتزامالحالة لتحديد أصول مالية أو      

  ).٢)(ب (٩ت المبدأ في الفقرة حقق

 أو صـندوق مـشترك أو     Venture Capital Organizationالمنشأة هي منظمة مبتدئة  )أ (
 في األصول الماليـة  ستثمار أو أن تكون  طبيعة عملها مشابهة لإلUnit trust إئتمانوحدة 

مة العادلة،  بهدف الربح من إجمالي عائدها على شكل فائدة أو أرباح أسهم والتغيرات في القي             
ات سـتثمار  هذه اإل  إستثناء ٣١ ومعيار المحاسبة الدولي     ٢٨ويسمح معيار المحاسبة الدولي     

من نطاقهما شريطة أن يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، ويمكن للمنشأة               
 ات األخرى التي تدار علـى أسـاس إجمـالي       ستثمارتطبيق نفس السياسة المحاسبية على اإل     

ات ألن تكـون ضـمن نطـاق معيـار          ستثمارالعائد ولكن تأثيرها عليها غير كاف لهذه اإل       
  .٣١ أو معيار المحاسبة الدولي ٢٨المحاسبة الدولي 

ات مالية تتشارك في مخاطرة واحدة أو أكثر، وهذه المخاطر          إلتزامالمنشأة لها أصول مالية و      )ب (
ات، وقـد   لتزامقة إلدارة األصول واإل   تدار وتقيم على أساس القيمة العادلة حسب سياسة موث        

تحتوي على مشتقات ضمنية متعـددة  " منتجات مهيكلة"يكون المثال على ذلك منشأة أصدرت     
 مزيج من أدوات ماليـة مـشتقة        إستخداموتدير المخاطر الناجمة على أساس القيمة العادلة ب       

 ذات سـعر    قروضاً وغير مشتقة، ومن الممكن أن يكون المثال على ذلك المنشأة التي تصدر           
 مزيج من أدوات مالية مـشتقة وغيـر         إستخدامفائدة ثابت وتدير مخاطرة الفائدة المرجعية ب      

  . مشتقة

المنشأة شركة تأمين تملك محفظة أصول مالية وتدير هذه المحفظة من أجل زيـادة إجمـالي                  )ج (
 على هـذا    بناءاًءها  وتقيم أدا ) أي الفائدة أو أرباح األسهم والتغيرات في القيمة العادلة        (دخلها  

ات محددة أو حقوق ملكية أو كليهمـا،        إلتزام بالمحفظة لدعم    حتفاظاألساس، ومن الممكن اإل   
 ٩ يمكن تحقيق الـشرط فـي الفقـرة          فإنهات محددة   إلتزام بالمحفظة لدعم    حتفاظوإذا تم اإل  

ت على  التزاملألصول بغض النظر عما إذا كانت شركة التأمين كذلك تدير وتقيم اإل           ) ٢)(ب(
يمكن تحقيقه عندما يكون هدف شـركة       ) ٢) (ب (٩أساس القيمة العادلة، والشرط في الفقرة       

التأمين زيادة إجمالي العائد على األصول على المدى األطول حتـى ولـو كانـت المبـالغ                 
المدفوعة ألصحاب العقود المشاركة تعتمد على عوامل أخرى مثل مبلغ المكاسب المحققة في             

  . أو أنها خاضعة لتصرف شركة التأمين) لى سبيل المثال سنة واحدةع(فترة اقصر 
  

كما ورد أعاله يعتمد هذا الشرط على الطريقة التي تدير وتقيم بها المنشأة أداء مجموعة األدوات                 ي ٤تطبيق 
) مع مراعاة متطلب التحديد عند اإلعتراف المبدئي      ( لذلك   وتبعاًالمالية التي هي موضع اإلعتبار،      

 على هذا الـشرط     بناءاًالمنشأة التي تحدد األدوات المالية العادلة من خالل الربح أو الخسارة             فإن
  . معاًعليها أن تحدد كذلك كافة األدوات المالية المؤهلة التي تدار وتقيم 
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إن مستندات إستراتجية المنشأة ليست بحاجة أن تكون شاملة ولكن يجب أن تكون كافية إلظهـار                 ك ٤تطبيق 
، وهذه المستندات ليست مطلوبة لكل بند فردي ولكن من الممكـن أن             )٢) (ب (٩متثال للفقرة   اإل

 كما هو معتمد    –تكون على أساس المحفظة، فعلى سبيل المثال إذا كان أداء النظام اإلداري لدائرة              
 ال  فإنه مقيم على أساس إجمالي العائد       اأداءهمن قبل موظفي اإلدارة الرئيسين يظهر بوضوح أن         

     ) ٢)(ب (٩تطلب مستندات أخرى إلظهار اإلمتثال للفقرة 
  

  الفعالسعر الفائدة 
  

وتقـوم  . المتكبدة ئتماناإليتم في بعض الحاالت شراء األصول المالية بخصم كبير يعكس خسائر                ٥تطبيق
الفائـدة   في التدفقات النقدية المقدرة عند حساب سـعر           المتكبدة هذه  ئتماناإل بشمل خسائر    آتالمنش
  .الفعلي

  
 مقبوضة،  أونقاط مدفوعة   ، و  بإطفاء أي رسوم   عموماً، تقوم المنشأة    الفعالة   عند تطبيق طريقة الفائدة        ٦تطبيق

 خالل الخصومات األخرى المشمولة في حساب سعر الفائدة الفعلي          أو والعالوات   ،تكاليف المعاملة و
 أقصر إذا كانت هذه هي الفترة التـي          زمنية رة فت إستخداموعلى كل حال، يتم     . لألداةالعمر المتوقع   

 أوالعـالوات    أوتكـاليف المعاملـة      أو المقبوضـة،    أوالنقـاط المدفوعـة      أوترتبط بها الرسوم،    
النقـاط   أوالرسوم،  المتغير الذي يرتبط ب    الحال عندما يتم إعادة تسعير       و ه اكون هذ يو. الخصومات
 أسعار السوق قبل تاريخ     إلى الخصومات   أوالعالوات   أوتكاليف المعاملة    أو المقبوضة،   أوالمدفوعة  

 التـي تلـي   وفي مثل هذه الحالة، تكون فترة اإلطفاء المالئمة هي الفترة           .  المتوقع لألداة  اقستحقاإل
سعر عائم يعكس   ذات   الخصم على أداة     أوعلى سبيل المثال، إذا كانت العالوة       . تاريخ إعادة التسعير  

 التغيرات في أسعار السوق منـذ       أو األداة منذ أن تم دفع الفائدة آخر مرة،           على تإستحقالتي  الفائدة  
 التاريخ الالحق الذي يتم فيه إعادة       إلى أسعار السوق، يتم إطفاؤه      إلىإعادة تحديد سعر الفائدة العائم      

ـ    فترةال الخصم ترتبط ب   أو العالوة   ألنوهذا  .  أسعار السوق  إلىتحديد سعر الفائدة العائم       ي التـي تل
 أوتاريخ إعادة تحديد الفائدة ألنه، في ذلك التاريخ، يتم إعادة تحديد المتغير الذي ترتبط به العـالوة                  

  توزيع  الخصم عن التغير في    أو العالوة   نتجتإذا  لكن  .  أسعار السوق  إلى)  أسعار الفائدة  أي(الخصم  
 إلـى تي لم يتم إعادة تحديدها      ال المتغيرات األخرى    أو في األداة،    د على السعر العائم المحد    ئتماناإل

  .  العمر المتوقع لألداةخاللأسعار السوق، يتم إطفاؤها 
  

 للتدفقات   الدوري  إعادة التقدير  يؤديلسعر العائم،   ذات ا ات المالية   لتزامبالنسبة لألصول المالية واإل      ٧تطبيق
وإذا تـم   .  الفعلـي   سـعر الفائـدة     تغييـر  إلىالسوق  في  فائدة  الالنقدية لعكس التحركات في أسعار      

 مستحق  األصليعائم بشكل أولي بمبلغ يساوي المبلغ       ذو سعر    مالي   إلتزامأو   بأصل مالي    عترافاإل
 أثر  عادة أي عادة تقدير دفعات الفائدة المستقبلية      إل فال يكون ،  اقستحقلقبض أو مستحق الدفع عند اإل     ا

  .لتزامهام على المبلغ المسجل لألصل أو اإل
  

  

 تعدل المبلغ المسجل    فإنهاالمقبوضات،   أولمدفوعات  الخاصة با  قامت المنشأة بمراجعة تقديراتها      إذا   ٨تطبيق
لتعكس التدفقات النقدية المقـدرة     ) األدوات المالية من   مجموعة   أو( المالي   لتزاماإل أولألصل المالي   

حالية للتدفقات النقدية   ة حساب المبلغ المسجل من خالل حساب القيمة ال        أوتعيد المنش . والمنقحةالفعلية  
دخـل   أنهبالتعديل على  عترافاإلويتم . سعر الفائدة الفعلي األصلي لألداة الماليةبالمستقبلية المقدرة  

  . ئر الخساأو األرباح حسابف في و مصرأو
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  المشتقات 
  

خيـار وعقـود    من األمثلة النموذجية على المشتقات العقود المستقبلية والعقود اآلجلـة، وعقـود ال               ٩تطبيق
عـدد مـن     أوعدد من األسهم،     أو، وهو مبلغ من العملة،      إسميويكون للمشتقة عادة مبلغ     . المبادلة

وعلى كل حال، ال تقتـضي األداة       .  الوحدات األخرى المحددة في العقد     أو الحجم   أووحدات الوزن   
، وكخيـار بـديل   . عقد في بداية ال   اإلسمي يقبض المبلغ    أو الكاتب أن يستثمر     أوالمشتقة من المالك    

لكن ليس بشكل تناسبي مـع      ( دفع مبلغ يمكن أن يتغير       أودفعة ثابتة   تسديد  يمكن أن تقتضي المشتقة     
علـى  . اإلسمي بالمبلغ   غير المرتبطة نتيجة بعض األحداث المستقبلية     ) ذات الصلة التغير في البنود    

الفائدة  سعر   إزداد إذا   *وحدة عملة  ١,٠٠٠ بقيمة دفعة ثابتة    عقد معين سبيل المثال، يمكن أن يقتضي      
مـشتقة  العقد  ويعتبر مثل هذا    .  نقطة أساسية  ١٠٠ستة أشهر بمقدار    في  المعروض بين بنوك لندن     

  .  محددغير اإلسميرغم أن المبلغ 
  

 تسليمجمالي من خالل    على أساس اإل  تم تسويتها   ييشمل تعريف المشتقة في هذا المعيار العقود التي           ١٠تطبيق
لمنـشأة عقـد    دى ا يمكن أن يكون ل   و).  لشراء أداة دين ذات سعر ثابت      أجل عقد   مثالً ( صلة بند ذو 
 مـن خـالل تبـادل       أو أداة مالية أخرى     أو بيع بند غير مالي يمكن تسويته بصافي النقد          أولشراء  

عقد ويكون مثل هذا ال   ). عة بسعر ثابت في تاريخ مستقبلي     ل بيع س  أوعقد لشراء    مثالً(األدوات المالية   
            البند غير المالي    تسليم به لغرض  حتفظاًضمن نطاق هذا المعيار إال إذا كان قد تم إبرامه وال يزال م 

  ). ٧ - ٥ الفقرات أنظر(لمنشأة الخاصة با المتوقعة ستخداماإل أو البيع أو  لمتطلبات الشراءوفقاً
  

 لألنواع األخرى   مما يطلب  أقلولي   أ إستثمارإحدى السمات المحددة للمشتقة هي أن لها صافي          إن    ١١تطبيق

 عقـد  ويـستوفي . ة مشابهة للتغيرات في عوامل الـسوق إستجابمن العقود التي يتوقع أن يكون لها       

 ذات الصلة  المالية   ة المطلوب للحصول على األدا    ستثماراإل من   أقل العالوة   ألنالخيار ذلك التعريف    

 للعمالت المختلفة ذات القـيم      أولياً تبادالًلتي تقتضي    مبادلة العملة ا   وتستوفي. التي يرتبط بها الخيار   

  . صفرقيمته أولي إستثمار لها صافي ألنالعادلة المتساوية التعريف 

  
 وتـاريخ   التجـارة سعر ثابت بين تـاريخ      ذو   إلتزام البيع   أوفي الشراء   ينشأ عن الطريقة المعتادة       ١٢تطبيق

أداة ماليـة   ك به   عترافاإل فال يتم    ،لتزاملإلالقصيرة   المدة بسبب   لكن.  تعريف المشتقة  يلبيالتسوية  

 ٣٨ الفقـرات    أنظر(عقود  ال محاسبة خاصة لمثل هذه       على المعيارهذا   ينص من ذلك،    وبدالً. مشتقة

  ). "٥٦تطبيق - ٥٣تطبيق"و

  
 هـذه  وتتـضمن .  في العقـد عين طرف م  ال تخص  متغيرات غير مالية     إلىيشير تعريف المشتقة     أ  ١٢تطبيق

. درجات الحرارة في مدينـة معينـة      ل اخسائر الزالزل في منطقة معينة ومؤشر     ل امؤشررات  المتغي
 يضر عدم حدوث حريق     أو في العقد حدوث     معين طرف   التي تخص وتشمل المتغيرات غير المالية     

 التغير في القيمة العادلة ألصـل غيـر مـالي           ويكون.  في العقد  عينطرف م خاص ب  أصالً دمري أو
 األصـول   تلكإذا كانت القيمة العادلة ال تعكس فقط التغيرات في أسعار السوق لمثل             بالمالك   خاصاً

المتغيـر غيـر    ( غير المالي المحدد المحتفظ بـه        األصل ظروف   أيضاًتعكس  بل  ) ماليالمتغير  ال(
 ة لمخـاطر  الكفيلعلى سبيل المثال، إذا كانت ضمانة القيمة المتبقية لسيارة محددة تعرض            ). المالي

  . مالك السيارةب خاصاًالقيمة المتبقية يكون  تلك  التغير فيفإنلسيارة، لظروف المادية ال ات فيتغيرال
  

                                                 
 ". وحدات العملة" هذا المعيار بـيعبر عن المبالغ النقدية في *
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  العملياتتكاليف 
  

بما في ذلك الموظفين الذين يقومـون        (للوكالءتشمل تكاليف المعاملة الرسوم والعموالت المدفوعة         ١٣تطبيق
 التنظيميـة  الوكـاالت  من قبل   والرسومجار،  السماسرة والت والمستشارين  و،  )بدور مندوبي المبيعات  

 خصومات  أووال تشمل تكاليف المعاملة عالوات      . نقلالضرائب ورسوم   و األوراق المالية،    وأسواق
  .   حتفاظاإل تكاليف أو التكاليف اإلدارية الداخلية أوتكاليف التمويل  أوالدين، 

 
  جرةات المالية المحتفظ بها للمتالتزاماألصول المالية واإل

  

ـ  الشراء والبيع  ة في تكررالم و ةنشطالممارسة ال  عموماً المتاجرة  تعكس ١٤تطبيق ستخدم األدوات الماليـة    ، وتُ
 هـامش   أو األسعارفي  جل   بهدف توليد األرباح من التقلبات قصيرة األ       عموماً للمتاجرةالمحتفظ بها   
  . أرباح التاجر

  
  -:متاجرةللات المالية المحتفظ بها لتزامإل  تشمل ا١٥تطبيق

 ؛ على أنها أدوات تحوطتتم محاسبتها التي ال ة المشتقاتإلتزام  )أ (

 األصول المالية المقترضة من قبل المنشأة التي تبيـع األصـول            التعاقدية بتسليم ات  لتزامإلا  )ب (
  ؛ تمتلكها بعدلكن لمتها إستقرضالمالية التي 

أداة ديـن   مثـل   ( القريـب    تقبلالمس بنية إعادة شرائها في      تكبدهاتم  يات المالية التي    لتزامإلا  )ج (
 علـى   إعتمـاداً  القريب   المستقبل مرة أخرى في     ةالمصدرالمنشاة  شتريها  تمسعرة يمكن أن    

  ؛ و) العادلةقيمتهاالتغيرات في 

يوجد  والتي   معاًات المالية التي هي جزء من محفظة أدوات مالية محددة يتم إدارتها             لتزامإلا  )د (
 . جلرباح قصيرة األ دليل على نمط حديث لجني األبشأنها

 
 أنـه علـى    لتـزام اإلذلك   ال تجعل بحد ذاتها من       أنشطة المتاجرة تمويل  ل لتزاماإل إستخدامحقيقة  إن  

  . محتفظ به للمتاجرة
  

  اقستحقات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستثماراإل
  

مالي ذو   أصل في   اقحقستاإلحتى تاريخ   معين   إستثمارب حتفاظاإلة ب إيجابي ال يكون لدى المنشأة نية       ١٦تطبيق
  -: ثابت إذااقإستحقتاريخ 

  ؛مدة غير محددةل المالي باألصل حتفاظاإلكانت المنشأة تنوي   )أ (

ة إسـتطاع إال إذا نشأ وضع غير متكرر ولم يكـن ب         ( المالي   األصلكانت المنشاة مستعدة لبيع       )ب (
،  المخاطر أو لسوقة للتغيرات في أسعار الفائدة في ا      إستجاب)  على نحو معقول   ة التنبؤ به  أالمنش
 التغيرات فـي    أو ، عليها عائدال البديلة و  اتستثماراإلالتغيرات في توفر     أو،  السيولةحاجات   أو

  ؛ أو في مخاطر العملة األجنبيةاتالتغير أو ،مصادر وشروط التمويل

 . ته المطفأة من تكلف حد كبيرإلى أقل المالي بمبلغ األصل تسوية ةلمصدركان يحق للمنشأة ا  )ج (
  
 المحتفظ به حتـى تـاريخ       ستثماراإل معايير   تستوفييمكن ألداة الدين ذات سعر الفائدة المتغير أن           ١٧طبيقت

 اقسـتحق اإلحتى تاريخ ات محتفظ بها إستثمارأن تكون دوات حقوق الملكية   ألوال يمكن   . اقستحقاإل
 أن يستلمها المالك يمكن      المبالغ التي يمكن   ألن أو) مثل األسهم العادية  ( لها عمرا غير محدد      ألنإما  

وفيما ). المماثلةالضمانات والحقوق    و مثل خيارات األسهم   (مسبقاًأن تتغير بطريقة ال يمكن تحديدها       
 القابلة التحديد  أوالدفعات الثابتة    فإن،  اقستحقاإل المحتفظ بها حتى تاريخ      اتستثماراإليتعلق بتعريف   
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لك، مثل الفائدة   ا للم التعاقدي يحدد مبالغ وتواريخ الدفعات     تفاقإلان   الثابتة تعني أ   اقستحقاإلوتواريخ  
 أنـه  المالي علـى     األصلوال تمنع المخاطر الجوهرية لعدم الدفع تصنيف        . ودفعات المبلغ األصلي  
 إسـتيفاء طالما يتم    و قابلة للتحديد  أو طالما أن دفعاته التعاقدية ثابتة       اقستحقاإلمحتفظ به حتى تاريخ     

 دفعات فائدة لفتـرة     تنص على إذا كانت شروط أداة الدين الدائمة       . لتصنيفذلك ا المعايير األخرى ل  
 ألنه ال يوجد تاريخ     اقستحقاإلغير محددة، ال يمكن تصنيف األداة على أنها محتفظ بها حتى تاريخ             

  . اقإستحق
  

ـ المنشأة   من قبل    ستدعاءلإل القابل المالي   األصل معايير تصنيف    إستيفاء يتم    ١٨تطبيق أنـه  علـى    ةصدرالم 
ه إستدعاؤ به حتى يتم     حتفاظاإل وينوي    إذا كان المالك قادراً    اقستحقاإل محتفظ به حتى تاريخ      إستثمار

 الـشراء  خيـار    إن.  المسجل بشكل جوهري   كامل مبلغه  إسترداد ويمكنه   اقستحقاإل حتى تاريخ    أو
 إذا كـان    لكـن . األصل اقإستحق من ببساطة   يعجل  إذا تمت ممارسته،   ،ةالمصدرالمنشأة  الخاص ب 
 مبلغـه  لكامـل  المالـك    إسترداد على أساس يمكن أن ينتج عنه عدم         ستدعاءإلل ال المالي قاب  األصل

 محـتفظ بـه حتـى       إسـتثمار  أنـه  المالي على    األصلالمسجل بشكل جوهري، فال يمكن تصنيف       
 إذا كـان يـتم      وتدرس المنشأة أي عالوة مدفوعة وتكاليف معاملة مرسملة في تحديد ما          . اقستحقاإل

  .  المبلغ المسجل بشكل جوهريإسترداد
  

 إسـترداد  أو تسديد   ةالمصدرالمنشأة  ن يطلب من    أحق للمالك   ي أي( المالي القابل للتداول     األصلإن   ١٩تطبيق
 محتفظ بـه حتـى تـاريخ        إستثمار أنه على   هال يمكن تصنيف  ) اقستحقاإل المالي قبل تاريخ     األصل

 النيـة   إبـداء نسجم مـع    ي المالي ال    األصل في   خيار البيع المستقبلي  ية   الدفع لخاص  ألن اقستحقاإل
  . اقستحقاإل المالي حتى تاريخ باألصل حتفاظاإل

  
ويعتبـر  .  من التكلفة المطفأة    مالئمة  أكثر قياساً القيمة العادلة    تعتبر لمعظم األصول المالية،      بالنسبة ٢٠تطبيق

ـ ، ولكن فقط إذا كان لدى المنـشأة نيـة           اًناءإستث اقستحقاإلتصنيف المحتفظ به حتى تاريخ       ة إيجابي
 بشأن شكوكاً تصرفات المنشأة    تثيروعندما  . اقستحقاإل حتى تاريخ    ستثماراإل ب حتفاظاإل وقدرة على 

 إسـتخدام  ٩، تمنـع الفقـرة    اقسـتحق اإل حتى تاريخ    اتستثماراإل ه بمثل هذ  حتفاظاإل وقدرتهانيتها  
  .  من الزمنة لفترة معقولستثناءإلا

  
 حدث مشابه يؤثر علـى      أو مثل السطو على بنك      حتمالاإل بعيد   كارثياً اً ال يمكن للمنشأة أن تقيم حدث      ٢١تطبيق

 حتـى تـاريخ     ستثماراإل ب حتفاظاإلوقدرة على   ة  إيجابي ما إذا كان لديها نية       تحديد في   شركة التأمين 
  .اقستحقاإل

  
 وبالتـالي لـن تثـار       –٩ق الشرط الوارد في الفقرة       أن تحق  اقستحقاإل  يمكن للمبيعات قبل تاريخ       ٢٢تطبيق

 إذا كان من الممكن     و - اقستحقاإل أخرى حتى تاريخ     اتإستثمارب حتفاظاإلاألسئلة حول نية المنشأة     
  -: أي من التاليإلىأن تُنسب 

  

ليس بالضرورة أن تثير    على سبيل المثال،    . ةالمصدرالمالية للمنشأة   مالءة  ال في   كبيرتدهور    )أ (
 شـكوكاً  من قبل وكالة تصنيف خارجيـة        ئتماناإل  في مالءة  إنخفاض معينة تتبع ة بيع   عملي

 نخفـاض إلا إذا قدم    اقستحقاإلات األخرى حتى تاريخ     ستثماراإل ب حتفاظاإلحول نية المنشاة    
 عليهـا مـن خـالل       التي يحكم  ةالمصدرالمالية للمنشأة   مالءة  ال في   كبير على تدهور    دليالً

 المنـشأة   كانـت ، إذا   وعلى نحو مماثـل   .  األولي عترافاإل عند   ئتماناإل مالءة إلى الرجوع
ساعد ت قد   الداخلية في تلك التصنيفات     ات التغير فإن،  المخاطرلتقييم  داخلية  تصنيفات  تستخدم  

يقدم ، شريطة أن    ئتها المالية  في مال  كبير تدهور   الديهكان   التي المنشآت المصدرة في تحديد   
 موثوقـاً  قياسـاً  والتغيرات في تلك التـصنيفات       الداخلية التصنيفات   ة في تعيين  أ المنش منهج

وإذا كان هناك دليل على     . الخاصة بالمنشآت المصدرة   يةئتماناإل للجودة   وموضوعياً ومنسجماً
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  التدهور في المالءة    ما يعتبر  كثيراً،  )٥٩  و ٥٨ تان الفقر أنظر( المالي   األصل قيمة   إنخفاض
 . هاماً المالية

 على الفائدة من يقلل بشكل جوهري وضع اإلعفاء الضريبي      أوقانون الضريبة يلغي    تغير في     )ب (
 يـنقح  في قـانون الـضريبة       تغيراًولكن ليس    (اقستحقاإل المحتفظ به حتى تاريخ      ستثماراإل

 ). معدالت الضريبة الهامشية المطبقة على دخل الفائدة
 أو بيع   تقتضي)  معين بيع قطاع مثل  ( عملية تصرف رئيسية     أورئيسية   أعمال   إندماجعملية    )ج (

 للمحافظة على وضـع مخـاطر سـعر       اقستحقاإل المحتفظ بها حتى تاريخ      اتستثماراإلنقل  
 األعمـال هـو   إندماج أنرغم  (ة  أالمنشالخاصة ب  ئتماناإل سياسة مخاطر    أوالفائدة الموجودة   

افظـة علـى   ية للمحستثماراإل محفظتها   في التغيرات   إال أن ضمن سيطرة المنشأة،    يقع  حدث  
 وليـست   مترتبة يمكن أن تكون نتيجة      ئتماناإل سياسة مخاطر    أووضع مخاطر سعر الفائدة     

 ). متوقعة
 مسموحاً إستثماراً التنظيمية يعدل بشكل جوهري إما ما يشكل         أوتغير في المتطلبات القانونية       )د (

 المنـشأة    أن تتـصرف   إلى، يؤدي بالتالي    اتستثماراإل الحد األعلى ألنواع معينة من       أوبه  
 . اقستحقاإل المحتفظ به حتى تاريخ ستثماراإلب

 المنشأة من حجم تقلص أن إلىؤدي يلصناعة  ل في متطلبات رأس المال التنظيمي       كبيرتزايد    ) هـ ( 
 . اقستحقاإل المحتفظ بها حتى تاريخ اتستثماراإل من خالل بيع اعملياته

 المـستخدمة   اقسـتحق اإل حتى تاريخ     المحتفظ بها  اتستثماراإلتزايد كبير في حجم مخاطر        )و (
 . ألغراض رأس المال التنظيمي المبني على المخاطر

 
 أصل في اقستحقاإل معين حتى تاريخ إستثمارب حتفاظاإلال يكون لدى المنشأة قدرة واضحة على   ٢٣تطبيق

 -: ثابت إذااقإستحقمالي ذو تاريخ 
 حتـى تـاريخ   سـتثمار اإل تمويـل     فـي  ستمرارلإل مالية متوفرة    مواردلم يكن لدى المنشأة       )أ (

 ؛ واقستحقاإل
 باألصل المالي حتـى     حتفاظ تحبط نيتها اإل   قيود أخرى أو  قائمة  كانت خاضعة لقيود قانونية       )ب (

 ةالمصدرالمنشاة   الخاص ب  الشراء خيار   أن يؤدي  إال أنه ليس بالضرورة   . (اقستحقتاريخ اإل 
ة  الفقـر  أنظـر  - اقسـتحق ريخ اإل صل المالي حتى تـا     باأل حتفاظ نية المنشأة اإل    إحباط إلى

 ). "١٨تطبيق"
 

 لـيس  أنه إلى" ٢٣تطبيق  -١٦تطبيق"تلك المذكورة في الفقرات  إستثناءب  يمكن أن تشير الظروف ٢٤تطبيق
  .اقستحقاإل حتى تاريخ ستثماراإل بحتفاظاإل قدرة على أوة إيجابيلدى المنشأة نية 

   
 لـيس فقـط عنـد       اقسـتحق اتها حتى تاريخ اإل   إستثمار ب حتفاظ اإل   تُقيم المنشأة نيتها وقدرتها على      ٢٥تطبيق

   . الحقةكل فترة إعداد تقارير  نهاية فيأيضاً األولي بتلك األصول المالية، بل عترافاإل
  

  القروض والذمم المدينة
   

ذمم بما في ذلك أصول القروض، وال     ( قابلة للتحديد    أو مالي غير مشتق ذو دفعات ثابتة        أصل إن أي    ٢٦تطبيق
يمكن أن يستوفي   ) ات في أدوات الدين، والودائع المحتفظ بها في البنوك        ستثماراإلالمدينة التجارية، و  

مثـل أداة   ( في سوق نـشط      الذي تم تسعيره   المالي   األصلإال أن   . تعريف القروض والذمم المدينة   
يمكـن تـصنيف    و.  ذمم مدينة  أو للتصنيف كقرض    مؤهالًال يكون   ") ٧١تطبيق" الفقرة   أنظرالدين،  

ات محـتفظ بهـا     إستثماراألصول المالية التي ال تستوفي تعريف القروض والذمم المدينة على أنها            
  - ١٦تطبيـق " والفقـرات    ٩ الفقـرة    أنظر( إذا حققت شروط ذلك التصنيف       اقستحقاإلحتى تاريخ   

 أو قـرض    أنه  لذلك على  خالفاً المالي الذي يتم تصنيفه      باألصل األولي   عترافاإلعند  "). ٢٥تطبيق
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 الخـسارة،  أو مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح   أصل أنهذمم مدينة، يمكن أن تحدده المنشأة على        
 . متوفر برسم البيعأنه على أو

  

  )١٣-١٠الفقرات (المشتقات الضمنية 
  

ـ      حصة ويمثل   مسبقاً محدد   أو معلن   اقإستحق تاريخ   األساسي إذا لم يكن للعقد      ٢٧تطبيق افي  متبقيـة فـي ص
أداة حقوق ملكية، وتحتاج المـشتقة      تخص   اإلقتصاديةأصول المنشأة، عندئذ تكون سماته ومخاطره       

ذات  يكون لها سمات حقوق ملكية مرتبطة بنفس المنشأة لكي ينظر إليها علـى أنهـا                 ألنالضمنية  
 عندئذ تكـون     تعريف األداة المالية،   لبي أداة حقوق ملكية وي    األساسيإذا لم يكن العقد     . ة وثيق عالقة

 .  معينة أداة دينتخص اإلقتصاديةسماته ومخاطره 
  

)  عقد مبادلة ضمني   أو ضمني   أجلمثل عقد   ( خيار   ال تنطوي على  صل المشتقة الضمنية التي     يتم ف   ٢٨تطبيق
 الضمنية لكي ينتج عن ذلك حصولها       أو الجوهرية المعلنة    ا على أساس شروطه   األساسيعن عقدها   

فصل المشتقة الضمنية المبنية على الخيار      يتم  و.  األولي عترافاإل صفر عند    ةبقيمعلى قيمة عادلة    
 األساسـي عن عقدها   )  المبادلة الضمنية  أو  ضمني  حد أدنى  أو  حد أعلى  أو شراء   أو بيع خيارمثل  (

 المبلغ  و ه األساسية المبلغ المسجل األولي لألداة      ويكون. خيارالخاصية  لشروط المعلنة   العلى أساس   
  . ي بعد فصل المشتقة الضمنيةالمتبق

 
 معاملة المشتقات الضمنية المتعددة في األداة الواحدة على أنها مشتقة ضـمنية مركبـة               عموماً يتم   ٢٩تطبيق

 معيـار  أنظر(تم تصنيفها على أنها حقوق ملكية       ي محاسبة المشتقات الضمنية التي       تتم أنهإال  . واحدة
ـ  أوتم تصنيفها على أنهـا أصـول        يالتي   بشكل منفصل على تلك      ٣٢المحاسبة الدولي    . اتإلتزام

تـرتبط   المـشتقات  تلك وكانت ذلك، إذا كان لدى األداة أكثر من مشتقة ضمنية واحدة        إلىضافة  باإل
 بـشكل   ا عن بعضها البعض، يتم محاسبته     ومستقلة ويمكن فصلها بسهولة  مخاطر مختلفة   لتعرض  الب

 . البعضامنفصل عن بعضه
 

الفقرة ( للمشتقة الضمنية ال ترتبط على نحو وثيق بالعقد األساسي           اإلقتصاديةوالمخاطر   إن السمات    ٣٠تطبيق
 الشروط في الفقـرة     إستيفاء إفتراضوتقوم المنشأة في هذه األمثلة، على       . في األمثلة التالية  )) أ(١١
 .، بمحاسبة المشتقة الضمنية بشكل منفصل عن العقد األساسي)ج(و) ب(١١

 إعـادة   ةالمصدرالمنشأة  ن المالك من أن يطلب من       مكَ الضمني في أداة تُ    عالبيال يكون خيار      )أ (
 أوسـعر   ختلف على أساس التغير فـي       ي أصول أخرى    أوشراء األداة مقابل مبلغ من النقد       

 . األساسية بشكل وثيق بأداة الدين مرتبطاً السلعة أوحقوق الملكية مؤشر 

إعادة شـراء   من   ةالمصدرالمنشأة  ن  مكَكية تُ  الضمني في أداة حقوق مل     الشراءال يكون خيار      )ب (
 مـن   األساسـية  بشكل وثيق بأداة حقوق الملكية       مرتبطاًبسعر محدد   تلك  أداة حقوق الملكية    

 أداة حقـوق ملكيـة      البيع، يعتبر خيار    ةالمصدرالمنشأة   وجهة نظر من  ( المالك   وجهة نظر 
 الحالة  تلك، وفي   ٣٢لدولي  شريطة أن يحقق شروط ذلك التصنيف بموجب معيار المحاسبة ا         

 ). ه من نطاق هذا المعيارإستثنائيتم 

  معينـة  داة دين أل اقإستحقتاريخ  حتى   الشرط التلقائي لتمديد المدة المتبقية       أوال يكون الخيار      )ج (
لفائـدة  اسـعر   على   هناك تعديل متزامن     ما لم يكن   األساسية بشكل وثيق بأداة الدين      مرتبطاً

بإصدار أداة ديـن وقـام      معينة  إذا قامت منشأة    . ق في وقت التمديد    السو  في الحالي التقريبي 
 ةالمـصدر المنشأة  عتبر  ت على أداة الدين لطرف ثالث،       شراء بكتابة خيار     الدين تلك  مالك أداة 

داة الدين شريطة أن يكون مـن       أل اقستحقاإلتاريخ  لفترة حتى    تمديد ل  أنه على   الشراءخيار  
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  صدراالمنشأة  طلب من   الممكن أن يأوإعـادة تـسويق أداة الـدين        في عملية    المشاركة ةلم 
 . الشراء نتيجة ممارسة خيار تسهيلها

 دفعات المبلغ األصلي الضمنية في أداة دين        أوال تكون الفائدة حسب مؤشرات حقوق الملكية          )د (
مؤشر علـى   ك المبلغ األصلي    أوخالله مبلغ الفائدة    يستخدم من   ي   الذ –تأمين عقد   أوأساسية  

  المخاطر المتأصلة في   ألنة  ساسي مرتبطة بشكل وثيق باألداة األ     -  أدوات حقوق الملكية   قيمة
 . ليست متشابهة والمشتقة الضمنية المشتقة األساسية

أساسية  دفعات المبلغ األصلي الضمنية في أداة دين أوال تكون الفائدة حسب مؤشرات السلعة     )  هـ (

مؤشر علـى سـعر     ك المبلغ األصلي    أومبلغ الفائدة   خالله  يستخدم من   ي  الذ - تأمين عقد   أو

  المخـاطر المتأصـلة فـي      ألنة  ساسي مرتبطة بشكل وثيق باألداة األ     - )مثل الذهب (السلعة  

 .ليست متشابهة والمشتقة الضمنية المشتقة األساسية

ال تكون خاصية تحويل حقوق الملكية الضمنية في أداة دين قابلة للتحويل مرتبطـة بـشكل                  )و (

، ةالمـصدر المنـشأة    وجهة نظر من  ( مالك األداة    وجهة نظر  من   األساسيةأداة الدين   وثيق ب 

ه من نطـاق هـذا المعيـار        إستثناؤ خيار تحويل حقوق الملكية أداة حقوق ملكية ويتم          يعتبر

 ). ٣٢شريطة أن يحقق شروط ذلك التصنيف بموجب معيار المحاسبة الدولي 

 عقد تـأمين    أوأساسي   دين   عقد الضمني في    ع المسبق الدف أو  البيع أوالشراء  ال يكون خيار      )ز (
 في  تقريباً مساوياً سعر ممارسة الخيار     ما لم يكن   األساسي بشكل وثيق بالعقد     مرتبطاً أساسي

ـ        أو األساسيةكل تاريخ ممارسة للتكلفة المطفأة ألداة الدين         مين أ المبلـغ المـسجل لعقـد الت
 خاصـية   تنطوي علـى  داة دين قابلة للتحويل     أل ةالمصدرالمنشأة   وجهة نظر ومن  . األساسي

 على نحـو   مرتبطاً البيع أو الشراء، يتم تقييم ما إذا كان خيار        البيع الضمني  أو الشراءخيار  
 قبل فصل عنصر حقوق الملكية بموجب معيار المحاسبة الـدولي           األساسيوثيق بعقد الدين    

٣٢ . 

) المستفيد(ية والتي تسمح لطرف واحد       الضمنية في أداة دين أساس     ئتماناإلال تكون مشتقات      )ح (

مرتبطـة  ) الكفيل( طرف آخر    إلى ألصل مرجعي محدد، قد ال يملكه،        ئتماناإلبنقل مخاطر   

 هذه للكفيل أن يتحمـل مخـاطر        ئتماناإلوتسمح مشتقات   . بشكل وثيق بأداة الدين األساسية    

 .  المرجعي بدون أن يمتلكه مباشرةباألصل المرتبطة ئتماناإل
  

 إلىمن األمثلة على األداة المختلطة هي األداة المالية التي تعطي المالك الحق بإرجاع األداة المالية                  ٣١ تطبيق

 أصول مالية أخرى يختلف على أساس التغير في مؤشـر           أوالمنشأة المصدرة مقابل مبلغ من النقد       

ما لم تحـدد المنـشأة      ). ولأداة قابلة للتدا  ( ينخفض   أو حقوق الملكية الذي يمكن أن يرتفع        أوالسلعة  

 مالي بالقيمة العادلة من خـالل       إلتزام األولي األداة القابلة للتداول على أنها        عترافاإلالمصدرة عند   

) أي دفعة المبلغ األصـلي حـسب المؤشـر   ( الخسارة، يطلب منها فصل المشتقة الضمنية      أوالربح  

وألن دفعـات المبلـغ   " ٢٧تطبيق" الفقرة  العقد األساسي هو أداة دين بموجب      ألن ١١بموجب الفقرة   

)". أ(٣٠تطبيـق   "األصلي حسب المؤشر ال ترتبط بشكل وثيق بأداة الدين األساسية بموجب الفقـرة              

ن دفعات المبلغ األصلي يمكن أن تزداد وتنخفض، تكون المشتقة الضمنية مشتقة بـدون خيـار                ألو

 . تُستخدم قيمتها كمؤشر على المتغير ذو الصلة
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في حالة األداة القابلة للتداول التي يمكن إرجاعها في أي وقت مقابل نقد مساوي لحصة تناسبية من                    ٣٢تطبيق

 مشترك غير محـدد أو بعـض        إستثمارمثل وحدات صندوق    (صافي قيمة األصل الخاص بالمنشأة      

سبة كل   األثر المتأتي عن فصل المشتقة الضمنية ومحا       فإن،  ) المرتبطة بالوحدات  ستثمارمنتجات اإل 

 إذا نهاية فترة إعداد التقـارير  الذي يستحق دفعه في ستردادعنصر هو قياس األداة المركبة بمبلغ اإل   

  . المنشأة المصدرةإلىمارس المالك حقه بإرجاع األداة 
 

 اإلقتصاديةالسمات والمخاطر   ب وثيق   على نحو  للمشتقة الضمنية    اإلقتصادية السمات والمخاطر      ترتبط  ٣٣تطبيق

 المشتقة الضمنية يـشكل   بمحاسبة المنشأةتقوموفي هذه األمثلة، ال  .  في األمثلة التالية   ساسيقد األ لعل

  -:ساسيمنفصل عن العقد األ

 مؤشر سعر الفائـدة     أو هو سعر الفائدة     ذو الصلة  التي يكون فيها البند      ، المشتقة الضمنية  إن  )أ (

 أساسـي على عقد دين    قبضه   أو دفعه لذلك   خالفاً يمكن   ذيالذي يمكن أن يغير مبلغ الفائدة ال      

 ما لم يكن من الممكـن       األساسيبشكل وثيق بالعقد    ترتبط   ،مينأ عقد ت  أو فائدة   ينطوي على 

اته المعترف  إستثمار فيها المالك بشكل جوهري جميع       يسترد بطريقة ال    المركبةتسوية األداة   

ولي للمالـك علـى العقـد        األ العائد مضاعفة معدل    قل يمكن للمشتقة الضمنية على األ     أوبها  

 السوق لعقد بـنفس     عائد ضعفي قل على األ  يكون عائدمعدل  ها  يمكن أن ينتج عن   و األساسي

 . األساسيشروط العقد 

 تـأمين  عقـد    أو الحد األدنى الضمني على سعر الفائدة على عقد دين           أويكون الحد األعلى      )ب (

 فـوق سـعر     أواألعلى عند   ، شريطة أن يكون الحد      ساسي وثيق بالعقد األ   على نحو  مرتبطاً

السوق عند إصـدار    في  فائدة  ال من سعر    أقل أون يكون الحد األدنى عند      أالسوق و في  فائدة  ال

 . األساسي الحد األدنى في ما يتعلق بالعقد أو الحد األعلى تعديلن ال يتم أالعقد، و

 دفعات الفائدة   أوتكون مشتقة العملة األجنبية الضمنية التي توفر مجموعة من المبالغ األصلية              )ج (

مثـل سـند العملـة      (التي يعبر عنها بالعملة األجنبية وتكون مدمجة في أداة دين أساسـية             

وال يتم فصل مثل هذه المشتقة عن       . مرتبطة على نحو وثيق بأداة الدين األساسية      ) المزدوجة

عملـة   بأرباح وخـسائر ال    عترافاإليقتضي   ٢١ معيار المحاسبة الدولي     ألناألداة األساسية   

 .  الخسارةأو الربح حساباألجنبية على البنود النقدية في 

مثل ( ليس أداة مالية     أوإن مشتقة العملة األجنبية الضمنية في عقد أساسي ال يكون عقد تأمين               )د (

ترتبط علـى نحـو     )  بيع بند غير مالي حيث يعبر عن السعر بالعملة األجنبية          أوعقد لشراء   

ن ال يتم تعديلها، وال تشمل ميزة الخيار وتقتضي التعبير عن           وثيق بالعقد األساسي شريطة أ    

 -:دفعات بإحدى العمالت التالية

  ؛العملة الوظيفية ألي طرف جوهري في العقد )١(

  تم ي الخدمات ذات العالقة التي أوعادة التعبير عن سعر البضائع بها العملة التي يتم  )٢(
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مثـل الـدوالر األمريكـي      (عالم   توريدها في المعامالت التجارية حول ال      أوشراؤها  

  أو ؛)لمعامالت النفط الخام

 بيع البنود غيـر الماليـة فـي البيئـة           أوشراء  لعقود  الالعملة التي تستخدم عادة في       )٣(

 تستخدم عادة في    نسبياً عملة سائلة ومستقرة     مثالً( فيها المعاملة    تحدث التي   اإلقتصادية

 .)رجيةة الخاي التجارأوالمعامالت التجارية المحلية 

 جزء المبلـغ األصـلي وحـده    أو الضمني في جزء الفائدة وحده     الدفع المسبق يكون خيار      ) هـ( 
 بشكل أولـي    نشأ) ١ (ساسي شريطة أن يكون العقد األ     األساسي وثيق بالعقد     على نحو  مرتبط

ها، على  التعاقدية لألداة المالية التي ال تشتمل، بحد ذات        ية التدفقات النقد  إستالممن فصل الحق ب   
  .  األصلي األساسي عقد الدينغير موجودة فيشروط أية  يتضمنال ) ٢(مشتقة ضمنية، 

 إذا  ساسي وثيق بالعقد األ   على نحو مرتبطة   األساسيتكون المشتقة الضمنية في عقد اإليجار         )و (
 إلىمؤشر متعلق بالتضخم مثل مؤشر دفعات اإليجار        ) ١ ( عبارة عن  كانت المشتقة الضمنية  

 اإليجار وان يرتبط المؤشر بالتـضخم فـي         يتم زيادة شريطة أن ال    ( المستهلك   رأسعامؤشر  
 المبيعات ذات العالقة،    إلىتستند  إيجارات طارئة   ) ٢( أو،  ) الخاصة بالمنشأة  اإلقتصاديةالبيئة  

  .  أسعار الفائدة المتغيرةإلىتستند إيجارات طارئة ) ٣ (أو

 ساسـي  عقد التـامين األ    أو ساسيةالمالية األ تكون خاصية ربط الوحدات الضمنية في األداة          )ز (
المعبر عنهـا   دفعات  ال تم قياس  إذا   ساسي العقد األ  أوساسية   وثيق باألداة األ   على نحو  مرتبطة

وتعتبـر  . سـتثمار اإلصـندوق   الوحدة بقيم الوحدة الحالية التي تعكس القيم العادلة ألصول          ب
 إسـتثمار  صندوقوحدات  بدفعات   ال ن التعبير ع   يقتضي تعاقدياً شرطاًخاصية ربط الوحدات    

 .  خارجيأوداخلي 

ـ    وثيق على نحو  مرتبطةالمشتقة الضمنية في عقد     تكون    )ح (  إذا كانـت    ساسـي مين األ أ بعقد الت
ال بشكل كبير بحيـث  البعض  معتمدين على بعضهما ساسيمين األ أالمشتقة الضمنية وعقد الت   

عـين   عقد التامين ب   أن يؤخذ  دون   أي(نفصل  المشتقة الضمنية بشكل م   قياس   المنشأة   تستطيع
  ). اإلعتبار

  

  التي تحتوي على مشتقات ضمنيةالمالية األدوات 
  

 الفقرة فإنتحتوي على مشتقة واحدة أو أكثر ) مجمعة( ألداة مختلطة طرفاً  عندما تصبح المنشأة أ٣٣تطبيق
 ما إذا كان يطلب فصلها عن  تتطلب أن تحدد المنشأة أية مشتقة ضمنية في هذه األداة، وتقييم١١

العقد األصلي، وبالنسبة للمشتقات الضمنية التي يطلب فصلها قياس المشتقات بالقيمة العادلة عند 
اإلعتراف المبدئي وفيما بعد، ومن الممكن أن تكون هذه المتطلبات أكثر تعقيداً أو ينجم عنها 

ادلة من خالل الربح أو الخسارة، ولهذا قياسات أقل موثوقية من قياس األداة بكاملها بالقيمة الع
  .السبب يسمح هذا المعيار أن تحدد األداة بكاملها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

  
 تتطلب فصل المشتقات الضمنية عن العقد ١١ هذا التحديد سواء كانت الفقرة إستخدام من الممكن ب٣٣تطبيق

أنها ) المجمعة(أ ال تبرر تحديد األداة المختلطة ١١فقرة األصلي أو تمنع هذا الفصل، غير أن ال
، ب ألن إجراء )أ(١١بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في الحاالت المبينة في الفقرة 

  .ذلك لن يقلل من التعقيد أو يزيد الموثوقية
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  )٤٢-١٤الفقرات  (عتراف وإلغاء اإلعترافاإل
  

  )١٤الفقرة  (المبدئي عترافاإل
  

اتها  التعاقدية بموجـب     إلتزام المنشأة بجميع حقوقها و    تعترف،  ١٤في الفقرة   الوارد  لمبدأ  انتيجة     ٣٤تطبيق

 المـشتقات   إستثناء، ب على التوالي ات،  إلتزام على أنها أصول و    بيان مركزها المالي  المشتقات في   

إذا لم يكـن    ). "٤٩تطبيق " الفقرة أنظر(على أنه عملية بيع     نقل األصول المالية    محاسبة  التي تعيق   

 أنـه ، فال يعترف المنقول إليه باألصل المنقول علـى          عتراف إللغاء اإل  مؤهالًمالي  ال األصلنقل  

 .)"٥٠تطبيق " الفقرةأنظر(أصل خاص به 
 

 -:١٤في الفقرة الوارد   فيما يلي أمثلة على تطبيق المبدأ ٣٥تطبيق

ـ  أور المشروطة على أنهـا أصـول         بالذمم المدينة والذمم الدائنة غي     عترافاإليتم    )أ (  اتإلتزام
 أوالنقـد    إسـتالم  ب قانونياً اً، نتيجة لذلك، حق    ويكون لها  لعقدفي ا  طرفاًعندما تصبح المنشأة    

 .  بدفع النقدقانونياً إلتزاماً

 نتيجـة   تكبـدها تم  سي التي   اتلتزامواإلتم شراؤها   سي باألصول التي    عترافاإل عموماًال يتم     )ب (
 قـل  أن يقوم واحد من األطراف على األ       إلى الخدمات   أو بيع البضائع    أو  ثابت بشراء  إلتزام

ن المنشأة التي تستلم طلبية مؤكدة      إعلى سبيل المثال،    . يةتفاقإل ا بأداء ما يترتب عليه بموجب    
 إلتزامب الطلبية ال تعترف     تقدموالمنشأة التي    (لتزاماإلفي وقت   معين   بأصل   عموماًال تعترف   

 أو تقديم الخـدمات     أو تسليم   أو يتم شحن     أن إلى عترافاإل من ذلك    بدالً  تؤخر هالكن) معين
ضـمن  ينـدرج    بيع البنود غير المالية      أو الثابت بشراء    لتزاماإلوإذا كان   . المطلوبةائع  ضالب

 العادلة علـى أنهـا      قيمته بصافي   االعتراف، يتم   ٧- ٥نطاق هذا المعيار بموجب الفقرات      
 إلتـزام  تحديد ذلك، إذا تم     إلىضافة  باإل). أدناه) ج (أنظر (لتزاماإل في تاريخ    إلتزام أو أصل

 بـأي   عترافاإل بند محوط في تحوط القيمة العادلة، يتم         أنه على   مسبقاًثابت غير معترف به     
 بعد بدء   إلتزام أو أصل أنه المخاطر المحوطة على     إلى ينسبتغير في صافي القيمة العادلة      

 ). ٩٤ و٩٣ تان الفقرأنظر(التحوط 

على ) ٧ -٢ الفقرات   أنظر(المعيار  هذا  من نطاق   يندرج ض  بالعقد اآلجل الذي     عترافاإليتم    )ج (

وعندما تـصبح   . تاريخ الذي تتم فيه التسوية    ال من   بدالً،  لتزاماإل في تاريخ    إلتزام أو أصل أنه

كـون   متساوية، بحيـث ي    لتزامإل للحق وا   العادلة  القيم  عادة ، تكون أجل في عقد    طرفاًالمنشأة  

 لتزامإلوإذا لم يكن صافي القيمة العادلة للحق وا       . صافي القيمة العادلة للعقد اآلجل هو صفر      

 . إلتزام أو أصل أنه بالعقد على عترافاإلهو صفر، يتم 

على ) ٧ -٢ الفقرات   أنظر(المعيار  هذا   ضمن نطاق    تندرج بعقود الخيار التي     عترافاإليتم    )د (

 .  في العقدطرفاً الكاتب أوح المالك  عندما يصباتإلتزام أو أصول انهأ

 أو أصـوالً يتهـا،  إحتمال النظر عن مـدى    غضال تعتبر المعامالت المستقبلية المخطط لها، ب      )  هـ (

 .  في العقدطرفاً تصبح م المنشأة لألن اتإلتزام
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  )٣٧-١٥الفقرات ( باألصول المالية عترافاإلإلغاء 
  

 . المالباألصل عترافاإل إلغاء ،إلى أي حد، وتمي ما إذا  التالي تقييمالرسم يوضح    ٣٦ تطبيق
  

  
  ]١٥الفقرة  [)غراض خاصةذات أبما في ذلك أي منشأة (توحيد جميع الشركات التابعة 

كامل األصل أو  أدناه مطبقة على جزء عترافتحديد ما إذا كانت مبادئ إلغاء اإل
  ]١٦الفقرة [أو مجموعة من األصول المشابهة (

التدفقات في  وقالحقمدة  نتهتإهل 
  باألصل عترافإلغاء اإل ])أ (١٧الفقرة [النقدية من األصل ؟ 

هل قامت المنـشأة بنقـل حقوقهـا        
ستالم التدفقات النقدية من األصل؟     بإ
 ])أ(١٨الفقرة [

ـ إلهل تحملت المنشأة     ا بـدفع   تزام
التدفقات النقدية من األصـل الـذي      

؟ ١٩يحقق الـشروط فـي الفقـرة        
   ])أ(٢٠الفقرة [

هل قامت المنـشأة بنقـل جميـع        
ــشكل  ــات ب ــاطر والمكافئ المخ

 ])أ(٢٠الفقرة [جوهري؟ 

جميع ب المنشأة حتفظتإهل 
المخاطر والمكافئات بشكل 

 ])ب (٢٠الفقرة [جوهري؟ 

 المنشأة بالسيطرة حتفظتإهل 
 ])ج(٢٠الفقرة [على األصل؟ 

 لمنشأة ل المستمرة المشاركة حدصل إلى  باألعترافاإلستمرار إ

 باألصل اإلعترافستمرار إ

 باألصل اإلعتراف إلغاء

 باألصلعترافستمرار اإلإ

  باألصلعترافإلغاء اإل

نعم

  نعم

 ال

  نعم

  نعم

ال

ال

  نعم

 ال

  نعم
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  نعم
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 التدفقات النقدية لألصل المـالي،      إستالمالحقوق التعاقدية ب  بة بموجبها   أ المنش تحتفظالترتيبات التي   
 ١٨الفقـرة   (مـن المـستلمين   أكثر  أو واحد   إلىبدفع التدفقات النقدية     تعاقدياً إلتزاماً تتحمل   هالكن
  .))ب(

  
ـ  المنـشاة  تحتفظعندما ) (ب(١٨  يحدث الوضع المذكور في الفقرة       ٣٧ق  تطبي  إسـتالم الحقوق التعاقديـة ب ب

  أكثر أو واحد   إلىبدفع التدفقات النقدية     تعاقدياً إلتزاماً تتحمل   هاالتدفقات النقدية لألصل المالي، لكن    
 أوأغـراض خاصـة     ذات  منشأة  عبارة عن   ، على سبيل المثال، إذا كانت المنشاة        )من المستلمين 

 التي تملكها   ذات الصلة  للمستثمرين في األصول المالية      يةإنتفاع، وتصدر حصص    إئتمانصندوق  
في تلك الحالة، تكون األصـول الماليـة مؤهلـة إللغـاء            و.  األصول المالية  لتلك وتوفر الصيانة 

  . ٢٠ و١٩ تين إذا تحققت الشروط في الفقرعترافاإل
  

 أو لألصل المالي،    ةالمولد، على سبيل المثال هي      ١٩ تطبيق الفقرة    خالل ،نشأة  يمكن أن تكون الم     ٣٨تطبيق  
 األصـل أغراض خاصة قامت بـشراء      ذات  يمكن أن تكون مجموعة تشتمل على منشأة موحدة         

 . آخرين غير ذي عالقة مستثمرين إلى التدفقات النقدية وتنقلالمالي 
  

  )٢٠ ةالفقر(تقييم نقل مخاطر ومكافئات الملكية 
  

مخاطر ومكافئات الملكيـة بـشكل      جميع  أمثلة على الحاالت التي تقوم فيها المنشاة بنقل           فيما يلي     ٣٩ تطبيق
  -:جوهري

 ؛بيع غير مشروط لألصل المالي  )أ (

 المالي بقيمته العادلة فـي وقـت إعـادة          األصل المالي مع خيار إعادة شراء       األصلبيع    )ب (
 ؛ والشراء

 خيـار   أي( السوق    سعر  سعر أعلى بكثير من    ذو اءشر أو بيع المالي مع خيار     األصلبيع    )ج (
  من سعر  أقل غير المرجح أن يصبح له سعر        ومن السوق   أعلى من سعر  ال يزال له سعر     

 ).  مدتهإنتهاءالسوق قبل 
 

 مخاطر ومكافئـات الملكيـة       بجميع حتفاظاإلبأمثلة على الحاالت التي تقوم فيها المنشاة          فيما يلي     ٤٠ تطبيق
 -:بشكل جوهري

لبيـع  ا يكون سـعر     أو ثابتاً سعراً إعادة الشراء عاملة بيع وإعادة شراء حيث يكون سعر        م  )أ (
 ؛ إليه عائد المقرضمضافاً

 ؛ية إقراض أوراق ماليةإتفاق  )ب (

 إلـى  المالي مع مبادلة إجمالي العائد الذي يعيد نقل التعرض لمخاطر الـسوق              األصلبيع    )ج (
  ؛المنشأة

 خيار ال   أي( السوق    سعر  بكثير من  أقل سعر   ذو ءشرا أو بيع المالي مع خيار     األصلبيع    )د (
 أعلى مـن سـعر   غير المرجح أن يصبح له سعر       ومن السوق    من سعر  أقليزال له سعر    

  ؛ و) مدتهإنتهاءالسوق قبل 

 خسائر  عن التي تضمن فيها المنشأة أن تعوض المنقول إليه          جلبيع الذمم المدينة قصيرة األ    )  هـ( 
 . أن تحدث التي من المرجح ئتماناإل

  

نقلت بشكل جوهري جميـع مخـاطر ومكافئـات         قد   المنشأة، نتيجة عملية النقل، أنها       حددت  إذا    ٤١تطبيق  
ما لم   في فترة مستقبلية،     مجدداً المنقول   باألصل المنقول، فإنها ال تعترف      باألصلالملكية الخاصة   

  . معاملة جديدةفي  المنقول األصل شراء تعيد
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  تقييم نقل السيطرة

بيع على   المنقول إذا كان لدى المنقول إليه القدرة العملية          األصللسيطرة على   با المنشأة   تحتفظ  ال    ٤٢تطبيق  
 المنقول إذا لم يكن لدى المنقول إليه القدرة         األصلالسيطرة على   ب المنشأة   حتفظوت.  المنقول األصل
 المنقول  األصلبيع  على  لعملية  ويكون لدى المنقول إليه القدرة ا     .  المنقول األصلبيع  على  العملية  

 المنقول في السوق إذا     األصل شراء   إعادة المنقول إليه     بإمكان هألنإذا كان متداوال في سوق نشط       
على سبيل المثال، يمكن أن يكون لـدى المنقـول إليـه            .  المنشأة إلى األصلكان بحاجة إلرجاع    

 يسمح للمنشأة   معين لخيار   خاضعاًنقول   الم األصل المنقول إذا كان     األصلبيع  على  القدرة العملية   
 المنقول في الـسوق إذا      األصلعلى  بسهولة   المنقول إليه الحصول     ةإستطاعببإعادة شرائه، لكن    
 المنقـول إذا    األصـل بيـع   على  وال يكون لدى المنقول إليه القدرة العملية        . تمت ممارسة الخيار  

 األصـل  علـى    بـسهولة ول إليه الحصول    ة المنق إستطاعهذا الخيار ولم يكن ب    ب المنشأة   تإحتفظ
  . المنقول في السوق إذا مارست المنشأة خيارها

  

 المنقول إليه بيع     بإمكان  المنقول فقط إذا كان    األصل  يكون لدى المنقول إليه قدرة عملية على بيع           ٤٣تطبيق  
ة القـدر تلـك    طرف ثالث ليس له عالقة ويكون قادر على ممارسة           إلى بمجمله المنقول   األصل

والسؤال المهم هـو    .  فرض قيود إضافية على عملية النقل      إلىودون الحاجة     الجانب بشكل أحادي 
 الحقوق التعاقدية التي يملكها فيما       ما هي  المنقول إليه أن يفعل أثناء الممارسة، وليس      ماذا يستطيع   

لـى وجـه    ما هي المحظورات التعاقدية الموجـودة ع أو المنقول باألصليستطيع فعله يتعلق بما   
 -:الخصوص

ثر عملي قليل إذا لم يكن هنـاك سـوق          أ المنقول   باألصللحق التعاقدي بالتصرف    يكون ل   )أ (
  ؛ ولألصل المنقول

 المنقول اثر عملي قليل إذا لـم يكـن مـن الممكـن              باألصللقدرة على التصرف    يكون ل   )ب (
 -: السببولذلك. ممارستها بحرية

 المنقـول مـستقلة عـن       ألصلبايجب أن تكون قدرة المنقول إليه على التصرف          )١(
  ؛ و)ة الجانب يجب أن تكون قدرة أحاديأي(تصرفات اآلخرين 

 إلـى  المنقول دون الحاجة     باألصليجب أن يكون المنقول إليه قادرا على التصرف          )٢(
  قرض أصلشروط حول كيفية تخديم     ال مثال( على عملية النقل     مقيدةإرفاق شروط   

 ). األصلإعادة شراء  خيار يعطي المنقول إليه الحق بأو معين
  

 إحـتفظ  قـد    قـل ا المنقول ال تعني بحد ذاتها أن الن       األصلية أن يبيع المنقول إليه      إحتمالعدم    إن    ٤٤ تطبيق
 األصلبيع  من   الضمانة المنقول إليه     أو البيع خيار   أعاق إذا   لكن.  المنقول األصلالسيطرة على   ب

على سبيل المثال، إذا كان خيـار       .  المنقول األصلالسيطرة على   ب إحتفظ قد   قلا يكون الن  ،المنقول
 المنقول إليه لن    ألن المنقول   األصلد المنقول إليه من بيع       يقي فإنه ة كافي ذو قيمة  الضمانة   أو البيع

 أو طرف ثالث دون إرفـاق خيـار مـشابه           إلى المنقول   األصل، ببيع   على الصعيد العملي  يقوم،  
 المنقول لكـي يحـصل علـى        باألصللمنقول إليه    من ذلك، يحتفظ ا    وبدالً. شروط محددة أخرى  

الـسيطرة علـى   ب قـل ا النيحتفظ ،وبموجب هذه الظروف. البيع خيار أودفعات بموجب الضمانة   
  .  المنقولاألصل
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  عتراف اإللعكسالنقل المؤهل 
  

عـن  كتعويض  المنقولة   من دفعات الفائدة على األصول       بالحق في جزء  لمنشأة  أن تحتفظ ا   يمكن  ٤٥تطبيق  
 عنه المنشأة من دفعات الفائدة عند إنهـاء         تتنازلويتم تخصيص الجزء الذي     .  تلك األصول  خدمة
 عنه المنشأة مـن     تتنازلوالجزء الذي ال    . الخدمة إلتزام أو الخدمة أصل إلى الخدمة نقل عقد    أو

على . )صليال تشمل أي دفعة من المبلغ األ      ( فقط    فائدة تتعلق بدفعات دفعات الفائدة هو ذمة مدينة      
 توزيع الفائـدة    فإن،  الخدمة نقل عقد    أوالمنشاة عن أي فائدة عند إنهاء       تتنازل   لمسبيل المثال، إذا    

 القـيم   إسـتخدام ، يتم   ٢٧وألغراض تطبيق الفقرة    .  فقط  فائدة تتعلق بدفعات بأكمله هو ذمة مدينة     
لتخصيص المبلـغ المـسجل       فقط فائدةال تتعلق بدفعات   التي  والذمة المدينة  الخدمةالعادلة ألصل   

 عتـراف اإلستمر  ي والجزء الذي    األصل به من    عترافاإل إلغاءتم  يللذمة المدينة بين الجزء الذي      
توقع أن تعـوض    ها ال ي  إستالم أن الرسوم التي سيتم      أومحددة   خدمةوإذا لم يكن هناك رسوم      . به

القيمة بلتخديم  التعاقدي ل  لتزامإللمعين   إلتزامب عترافاإل، يتم   الخدمة أداءالمنشأة بشكل كافي عن     
 . العادلة

  
 بـه   عتـراف اإل إلغاءتم  ي به والجزء الذي     عترافاإلستمر  ي  أثناء تقدير القيم العادلة للجزء الذي         ٤٦تطبيق  

  و ٤٨، تقوم المنشأة بتطبيق متطلبات قياس القيمة العادلة في الفقرات           ٢٧ألغراض تطبيق الفقرة    
 . ٢٨ الفقرة إلىإلضافة  با"٨٢تطبيق -٦٩تطبيق" و٤٩

  

  عتراف اإللعكسالنقل غير المؤهل 
  

إذا كانت الضمانة المقدمة من المنـشأة لخـسائر         ف. ٢٩ المحدد في الفقرة     أ يلي هو تطبيق للمبد    ما  ٤٧تطبيق  
 المنـشأة قـد     ألن المنقـول    باألصـل  عترافاإل إلغاء المنقول تمنع    األصل منالتعثر في السداد    

 عتـراف اإل يـستمر  المنقـول،    األصـل  جميع مخاطر ومكافئات ملكية   ب  بشكل جوهري  تإحتفظ
  . إلتزام أنه على المستلم بالمقابل عترافاإل ويتم في مجمله المنقول باألصل

  

  المشاركة المستمرة في األصول المنقولة
  

  . ٣٠ب الفقرة  بموجذو العالقة لتزامإل  في ما يلي أمثلة على كيفية قياس المنشأة لألصل المنقول وا٤٨تطبيق 
  

  جميع األصول
  

 المنقول تمنع   األصل مندفع خسائر التعثر في السداد      لإذا كانت الضمانة المقدمة من المنشأة         )أ (

 المنقول فـي    األصل، يتم قياس    المستمرةمشاركة  ال  حد إلى المنقول   باألصل عترافاإل إلغاء

 فـي   المـستلم  للمقابلعلى  بالحد األ ) ٢ (أوالمبلغ المسجل لألصل،    ب) ١(تاريخ عملية النقل    

ويتم قيـاس   . أقل، أيهما   )مبلغ الضمانة (يمكن أن يطلب من المنشأة تسديده       الذي  عملية النقل   

والذي يكون  ( إليه القيمة العادلة للضمانة      مضافاً بمبلغ الضمانة    بشكل أولي  ذو العالقة  لتزاماإل

بالقيمة العادلة األولية للـضمانة      عترافاإلونتيجة لذلك، يتم    ).  المستلم للضمانة  المقابلعادة  

 القيمةويتم تخفيض   ) ١٨ الفقرة   أنظر( الزمنية   مبدأ القسمة  الخسارة على    أو الربح   حسابفي  

 .  قيمةإنخفاضخسائر أي  لألصل من خالل ةالمسجل
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  األصول التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة
  

حق خيار الشراء المحتفظ به من قبـل         أو خيار البيع المكتوب من قبل المنشأة        إلتزامإذا كان     )ب (

 المنقول بالتكلفة المطفأة،    األصل المنقول وتقيس المنشاة     باألصل عترافاإل إلغاءالمنشأة يمنع   

التي يتم تعـديلها إلطفـاء أي      ) أي المقابل المستلم  ( ذو العالقة بسعر تكلفته      لتزاماإليتم قياس   

علـى سـبيل    .  الخيار إنتهاءمنقول في تاريخ    فرق بين تلك التكلفة والتكلفة المطفأة لألصل ال       

 ٩٨المثال، نفترض أن التكلفة المطفأة والمبلغ المسجل لألصل في تاريخ عملية النقل قيمتهما              

ستكون التكلفة المطفأة لألصل في تاريخ      .  وحدة عملة  ٩٥وحدة عملة وان المقابل المستلم هو       

 ذو العالقة فقيمته    لتزاملإلالمسجل األولي   أما المبلغ   .  وحدة عملة  ١٠٠ممارسة الخيار قيمتها    

 وحدة عملـة فـي      ١٠٠ وحدة عملة و   ٩٥ بالفرق بين قيمتي     عترافاإل وحدة عملة ويتم     ٩٥

وإذا تـم ممارسـة الخيـار، يـتم         .  طريقة الفائدة الفعالة   إستخدامب الخسارة   أو الربح   حساب

 الربح  حساب الممارسة في     ذو العالقة وسعر   لتزاملإل بأي فرق بين المبلغ المسجل       عترافاإل

 .  الخسارةأو
  

  األصول التي يتم قياسها بالقيمة العادلة
  

 المنقـول   باألصل عترافاإل إلغاءإذا كان حق خيار الشراء المحتفظ به من قبل المنشأة يمنع              )ج (
ويتم قياس  .  بقيمته العادلة  األصل المنقول بالقيمة العادلة، يستمر قياس       األصلوتقيس المنشاة   

 منه القيمة الزمنية للخيـار إذا       مطروحاًسعر ممارسة الخيار    ) ١( ذو العالقة بما يلي      املتزاإل
 مطروحاًالقيمة العادلة لألصل المنقول     ) ٢ (أو مساوي لسعر السوق،     أو أقلكان سعر الخيار    

ويضمن التعديل على   . منها القيمة الزمنية للخيار إذا كان سعر الخيار أعلى من سعر السوق           
 ذو العالقة هـو القيمـة       لتزامإل ذو العالقة أن صافي المبلغ المسجل لألصل وا        لتزاماإلقياس  

على سبيل المثال، إذا كانت القيمة العادلة لألصل ذو الصلة هـي            . العادلة لحق خيار الشراء   
 ٥ وحدة عملة والقيمة الزمنية للخيـار هـي          ٩٥ وحدة عملة، وسعر ممارسة الخيار هو        ٨٠

  وحدة عملة   ٨٠( وحدة عملة    ٧٥ ذو العالقة هو     لتزاملإللمبلغ المسجل   وحدات عملة، يكون ا   
أي قيمتـه   ( وحدة عملة    ٨٠ويكون المبلغ المسجل لألصل المنقول هو       )  وحدات عملة  ٥  -

 ). العادلة
 

 المنقـول وتقـيس     باألصل عترافاإل إلغاءإذا كان خيار البيع المكتوب من قبل المنشأة يمنع            )د (
 ذو العالقة بسعر ممارسـة الخيـار        لتزاماإلل بالقيمة العادلة، يتم قياس       المنقو األصلالمنشاة  
 بالقيمة العادلة مقتصرا علـى القيمـة        األصلويكون قياس   .  إليه القيمة الزمنية للخيار    مضافاً
، ألنه ليس لدى المنشأة الحق بالزيادات في القيمة         أقل أيهما   -  سعر ممارسة الخيار   أوالعادلة  

وهذا يضمن أن صافي المبلـغ المـسجل        . لمنقول عن سعر ممارسة الخيار    العادلة لألصل ا  
على سبيل المثال، إذا كانت     .  خيار البيع  لتزامإل ذو العالقة هو القيمة العادلة       لتزاملألصل واإل 

 وحدة  ١٠٠ وحدة عملة، وسعر ممارسة الخيار هو        ١٢٠القيمة العادلة لألصل ذو الصلة هي       
 ذو العالقة هو    لتزاملإل وحدة عملة، يكون المبلغ المسجل       ٥ار هي   عملة والقيمة الزمنية للخي   

ويكون المبلغ المسجل لألصل هـو      )  وحدات عملة  ٥+ وحدة عملة    ١٠٠( وحدة عملة    ١٠٥
 ). في هذه الحالة هو سعر ممارسة الخيار( وحدة عملة ١٠٠

  

ى وخيار بيع مكتـوب،     إذا كان خيار الحد األعلى والحد األدنى، على شكل خيار شراء مشتر           )  هـ (
 بالقيمة العادلة، فإنهـا تـستمر       األصل المنقول وتقيس المنشاة     باألصل عترافاإل إلغاءيمنع  

بمجموع سعر ممارسة خيار    ) ١( ذو العالقة    لتزاماإلويتم قياس   .  بالقيمة العادلة  األصلبقياس  
 الشراء، إذا كان سـعر       منه القيمة الزمنية لخيار    مطروحاًالشراء والقيمة العادلة لخيار البيع      
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مجموع القيمة العادلة لألصـل والقيمـة       ) ٢ (أو مساوي لسعر السوق،     أو أقلخيار الشراء   
 منه القيمة الزمنية لخيار الشراء إذا كان سعر خيار الشراء أعلى            مطروحاًالعادلة لخيار البيع    

مبلـغ المـسجل    ذو العالقة أن صافي اللتزاماإلويضمن التعديل على قياس   . من سعر السوق  
 ذو العالقة هو القيمة العادلة للخيارات المحتفظ بها والمكتوبـة مـن قبـل               لتزاملألصل واإل 

 مالي يتم قياسـه بالقيمـة العادلـة         أصلعلى سبيل المثال، نفترض أن المنشأة تنقل        . المنشأة
 وحدة عملة وتكتب خيار بيع      ١٢٠وتشتري في نفس الوقت خيار شراء بسعر ممارسة قيمته          

 ١٠٠ أن القيمة العادلة لألصـل هـي         أيضاًونفترض  .  وحدة عملة  ٨٠سعر ممارسة قيمته    ب
 وحـدة   ١والقيمة الزمنية لخيار البيع وخيار الشراء هي        . وحدة عملة في تاريخ عملية النقل     

 ١٠٠وفي هذه الحالة، تعترف المنشأة بأصـل قيمتـه          .  وحدات عملة على التوالي    ٥عملة و 
 ١+  وحـدة عملـة   ١٠٠[( وحدة عملة ٩٦ قيمته إلتزامو) ادلة لألصلالقيمة الع(وحدة عملة  
 وحدة عملة، وهي    ٤ يساوي   أصلوهذا يعطي صافي قيمة     ).  وحدات عملة  ٥ –] وحدة عملة 

 .القيمة العادلة للخيارات المحتفظ بها والمكتوبة من قبل المنشأة
  

  تنقالتجميع ال
  

، ال يـتم محاسـبة      عترافاإل المالي مؤهلة إللغاء     األصلل   الذي ال تكون فيه عملية نق      حد ال إلى  ٤٩تطبيق  
 المتعلقة بعملية النقل بشكل منفصل على أنهـا مـشتقات إذا            قلاات التعاقدية للن  لتزامإل ا أوالحقوق  

 الناشئ من عمليـة النقـل   لتزاماإل أو المشتقة واألصل المنقول    من  بكل عترافاإلكان سينتج عن    
يمكن أن يمنع خيـار الـشراء        على سبيل المثال،  . ات مرتين لتزامإل ا أو بنفس الحقوق    عترافاإل

 الحالـة، ال    تلكوفي  .  على أنها عملية بيع    ةل المالي و محاسبة نقل األص   قلاالمحتفظ به من قبل الن    
  .  مشتقأصل أنه بخيار الشراء بشكل منفصل على عترافاإليتم 

  

 المنقول  يعترف، ال   عترافاإلالمالي مؤهلة إللغاء     األصل الذي ال تكون فيه عملية نقل        حد ال إلى  ٥٠تطبيق  
 أو بالنقـد    عتـراف اإلويقوم المنقول إليه بإلغـاء      .  خاص به  أصل أنه المنقول على    باألصلإليه  

 بإعـادة   لتزامإل الحق وا  قلالنلإذا كان   و. قلا المدفوع ويعترف بالذمة المدينة من الن      اآلخر المقابل
ية إعـادة   إتفاقمثل أن تكون بموجب     ( تمقابل مبلغ ثاب  نقول  الم األصلشراء السيطرة على كامل     

 .  ذمة مدينةأويمكن للمنقول إليه محاسبة ذمته المدينة على أنها قرض  ،)شراء
  

  أمثلة 
  

 -: في هذا المعيارعترافاإل إلغاء  توضح األمثلة التالية تطبيق مبادئ ٥١تطبيق 
 

يـة  إتفاق المالي بموجـب     األصلإذا تم بيع    . يات إعادة الشراء وإقراض األوراق المالية     إتفاق  )أ (

 إذا تم إقراضـه     أو إليه عائد المقرض     مضافاً بسعر البيع    أوعادة شرائه بمبلغ ثابت     معينة إل 

جميـع  ب يحـتفظ  قلا الن ألن به   عترافاإللغى  ، فال ي  قلا الن إلىعادته  معينة إل ية  إتفاقبموجب  

 رهـن   أومنقول إليه على الحق ببيع      وإذا حصل ال  . مخاطر ومكافئات الملكية بشكل جوهري    

 أصـل  أنـه ، على   مثالً،  بيان مركزها المالي   في   األصل بإعادة تصنيف    قلا، يقوم الن  األصل

 .  ذمة إلعادة الشراءأوقرض مقدم ك
 

إذا تـم   .  بشكل جوهري  المتطابقة األصول   - يات إعادة الشراء وإقراض األوراق المالية     إتفاق  )ب (

 بـشكل   مـشابه  أصل أو األصلء نفس   عادة شرا معينة إل ية  قإتفا المالي بموجب    األصلبيع  

 إقتـراض  أو إذا تم إقراض     أو إليه عائد المقرض     مضافاً بسعر البيع    أوجوهري بمبلغ ثابت    
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 إلـى  بشكل جوهري    مشابه أصل أو األصلنفس  عادة  معينة إل ية  إتفاق المالي بموجب    األصل

جميع مخاطر ومكافئـات الملكيـة بـشكل        ب يحتفظ قلا الن ألن به   عترافاإل، فال يلغى    قلاالن

 .جوهري
  

يـة إعـادة    إتفاقإذا منحت   . ستبدالإل حق ا  - يات إعادة الشراء وإقراض األوراق المالية     إتفاق  )ج (
 أو إليه عائـد المقـرض،   مضافاً سعر مساوي لسعر البيع أوالشراء بسعر إعادة شراء ثابت  

 األصول المشابهة والتي لها     إستبدالبمعاملة إقراض أوراق مالية مشابهة، المنقول إليه الحق         
 باألصـل  عتـراف اإلقيمة عادلة مساوية لألصل المنقول في تاريخ إعادة الشراء، فال يلغى            

 قلا الن ألن إقراض األوراق المالية     أو إقراضه بموجب معاملة إعادة الشراء       أوالذي يتم بيعه    
 .يحتفظ بجميع مخاطر ومكافئات الملكية بشكل جوهري

  

 المـالي   األصـل إذا قامت المنـشأة ببيـع       . ض األول إلعادة الشراء بالقيمة العادلة     حق الرف   )د (
 المنقول بالقيمة العادلة إذا قام المنقول       األصلت فقط بحق الرفض األول إلعادة شراء        إحتفظو

 ألنها نقلت بشكل جوهري جميع مخـاطر        باألصل عترافاإلإليه الحقا ببيعه، تلغي المنشأة      
 . ومكافئات الملكية

  

 المالي بعد فترة قـصيرة      األصل لعملية إعادة شراء     أحياناًيشار  . عملية البيع وإعادة الشراء   )   هـ (
 عترافاإل إلغاءوال تحول عملية إعادة الشراء هذه دون        . من بيعه بعملية البيع وإعادة الشراء     

يـة لبيـع    إتفاقلكن إذا تم إبرام     . عترافاإل إلغاءشريطة أن تحقق المعاملة األصلية متطلبات       
 بسعر البيع   أو بسعر ثابت    األصلية إلعادة شراء نفس     إتفاق المالي بشكل متزامن مع      األصل
  . باألصل عترافاإل إلغاء إليه عائد المقرض، عندئذ ال يتم مضافاً

 

إذا كان من الممكن    . خيارات البيع وخيارات الشراء التي لها سعر أقل بكثير من سعر السوق             )و (
 بكثير من سعر أقل وكان سعر خيار الشراء     قلا المالي المنقول من قبل الن     لاألصإعادة شراء   

 بجميع مخـاطر    إحتفظ قلا الن ألن عترافاإل عملية النقل ال تكون مؤهلة إللغاء        فإنالسوق،  
 األصـل وعلى نحو مماثل، إذا كان من الممكن إعادة بيع          . ومكافئات الملكية بشكل جوهري   

 عمليـة   فـإن  بكثير من سعر السوق،      أقل وكان سعر خيار البيع      المالي من قبل المنقول إليه    
 بشكل جوهري بجميـع مخـاطر       إحتفظ قد   قلا الن ألن عترافاإلالنقل ال تكون مؤهلة إللغاء      

 .ومكافئات الملكية
 

 إلغـاء يـتم   . خيارات البيع وخيارات الشراء التي لها سعر أعلى بكثير من سـعر الـسوق               )ز (
 يتم نقله والخاضع فقط لخيار بيع ذو سعر أعلى بكثيـر مـن               المالي الذي  باألصل عترافاإل

 خيار شراء ذو سعر أعلى بكثير مـن سـعر الـسوق      أوسعر السوق يحتفظ به المنقول إليه       
 . قد نقل بشكل جوهري جميع مخاطر ومكافئات الملكيةقلا النألنهذا . قلايحتفظ به الن

  

يار شراء ال يكون سعره أقل بكثيـر        األصول التي يمكن بسهولة الحصول عليها الخاضعة لخ         )ح (
ـ  إذا   باألصل عترافاإل إلغاءويتم  . من سعر السوق أو أعلى بكثير من سعر السوق         ت إحتفظ

 يمكن بسهولة الحصول عليه في الـسوق وال يكـون سـعر             أصلالمنشأة بخيار شراء على     
لـم  ) ١(ة   المنشأ ألنوهذا  .  أعلى بكثير من سعر السوق     أو بكثير من سعر السوق      أقلشرائه  
. لم تحتفظ بالـسيطرة   ) ٢( تنقل بشكل جوهري جميع مخاطر ومكافئات الملكية، و          أوتحتفظ  

 عتـراف اإل إلغاء في السوق، يمنع     األصللكن إذا لم يكن من الممكن الحصول بسهولة على          
ـ  المنشأة   ألن الخاضع لخيار الشراء وذلك      األصل حد مبلغ    إلى ت بالـسيطرة علـى     إحتفظ

 . األصل
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صل الذي ال يمكن بسهولة الحصول عليه والخاضع لخيار بيع مكتوب من قبل المنـشأة ال                األ  )ط (
إذا قامـت المنـشأة     . يكون سعره أقل بكثير من سعر السوق أو أعلى بكثير من سعر السوق            

بنقل األصل المالي الذي ال يمكن بسهولة الحصول عليه في السوق، وقامت بكتابة خيار بيع               

كثير من سعر السوق، ال تحتفظ المنشأة وال تنقل بشكل جوهري جميع            ال يكون سعره أعلى ب    

وتحتفظ المنشأة بالسيطرة على األصل     . مخاطر ومكافئات الملكية بسبب خيار البيع المكتوب      

إذا كان خيار البيع قيما بشكل كاف لمنع المنقول إليه من بيع األصل، وفي هذه الحالة يستمر                 

"). ٤٤ تطبيـق " الفقـرة  أنظـر (قل الذي تستمر فيه مشاركة الن الحد اإلى باألصل   عترافاإل

وتقوم المنشأة بنقل السيطرة على األصل إذا لم يكن خيار البيع قيما بشكل كاف لمنع المنقول                

 .  باألصلعترافإليه من بيع األصل، وفي هذه الحالة يتم إلغاء اإل
 

يؤدي نقـل   . ية إعادة شراء أجل   تفاقإاألصول الخاضعة لخيار بيع أو شراء بالقيمة العادلة أو            )ي (

ية إعادة شراء آجلة يكون لها سـعر        إتفاقاألصل المالي الخاضع فقط لخيار بيع أو شراء أو          

 إلـى ممارسة أو سعر إعادة شراء مساو للقيمة العادلة لألصل المالي في وقت إعادة الشراء               

 .ري بسبب نقل جميع مخاطر ومكافئات الملكية بشكل جوهعترافإلغاء اإل
  

تُقيم المنشأة عملية نقل األصل المالي الخاضع       . نقداًخيارات البيع أو الشراء التي يتم تسويتها          )ك (

ية إعادة شراء آجلة الذي سيتم تسويته بصافي النقد لتحديد مـا إذا             إتفاقلخيار بيع أو شراء أو      

منـشأة  وإذا لم تحـتفظ ال    . ت أو نقلت جميع مخاطر ومكافئات الملكية بشكل جوهري        إحتفظ

بشكل جوهري بجميع مخاطر ومكافئات الملكية الخاصة باألصل المنقول، فإنها تحدد مـا إذا       

يـة إعـادة    إتفاقإن تسوية خيار البيع أو الشراء أو        . ت بالسيطرة على األصل المنقول    إحتفظ

 الفقـرات  أنظـر (الشراء اآلجل بصافي النقد ال تعني تلقائيا أن المنشأة قد نقلـت الـسيطرة     

  )). ط(و) ح(و) ز(و" ٤٤قتطبي"
 

غيـر  ) شـراء ( هو خيار إعادة شراء      حساب مخصص ال  إلغاءإن  . إلغاء مخصص الحساب    )ل (

ويحول . مشروط يعطي المنشأة الحق بإعادة المطالبة باألصول المنقولة الخاضعة لقيود معينة          

 أن  اضإفترعلى  ( حد المبلغ الخاضع إلعادة الشراء       إلى فقط   عترافاإل إلغاءهذا الخيار دون    

 أو المنشأة   إحتفاظ، شريطة أن ينتج عن هذا الخيار عدم         )المنقول إليه ال يستطيع بيع األصول     

على سبيل المثـال، إذا كـان المبلـغ         . نقلها لجميع مخاطر ومكافئات الملكية بشكل جوهري      

 وحدة عملة ويمكن إعـادة      ١٠٠,٠٠٠المسجل والعوائد من عملية نقل أصول القرض قيمتها         

قرض منفرد ولكن المبلغ اإلجمالي للقروض التي يمكن إعادة شراؤها ال يمكن أن             شراء أي   

 وحدة عملة من القروض يمكن أن تكون مؤهلة         ٩٠,٠٠٠ فإن وحدة عملة،    ١٠,٠٠٠يتجاوز  

 . عترافاإلإللغاء 
  

 بخدمـة ، التي تقـوم     قلاإن المنشأة، التي يمكن أن تكون الن      . عملية شراء األوراق المتوفرة     )م (

المنقولة يمكن أن تحتفظ بعملية شراء األوراق المتوفرة لشراء األصـول المنقولـة             األصول  

 تلك  خدمة مستوى محدد تصبح عنده تكلفة       إلىالمتبقية عندما ينخفض مبلغ األصول المتداولة       

 إلغـاء وتحول عملية شراء األوراق المتوفرة دون       . الخدمة منافع   إلى بالقياس   األصول عبئاً 

 حد مبلغ األصول الخاضعة لخيار الشراء، شريطة أن ينـتج عـن هـذه               إلى فقط   عترافاإل

 نقلها لجميع مخاطر ومكافئات الملكية بشكل جوهري وعـدم          أو المنشأة   إحتفاظالعملية عدم   

 .قدرة المنقول إليه على بيع األصول
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إليـه  يمكن أن تقدم المنـشأة للمنقـول        .  الملحقة ئتماناإلالفوائد المحتجزة الملحقة وضمانات       )ن (

.  المنقـول  األصـل  جميع فوائدها المحتجزة فـي       أوي من خالل إلحاق بعض      إئتمانتحسين  

 إئتمـان  للمنقول إليه على شكل ضـمانة        ياًإئتمانوكخيار بديل، يمكن أن تقدم المنشأة تحسينا        

ت المنـشأة بـشكل جـوهري       إحتفظوإذا  .  غير محددة بمبلغ معين    أويمكن أن تكون محددة     

وإذا .  بمجملـه  باألصـل  عترافاإل المنقول، يستمر    األصلفئات ملكية   بجميع مخاطر ومكا  

ـ ت المنشأة ببعض، ولكن ليس بشكل جوهري جميـع، مخـاطر الملكيـة و             إحتفظ ت إحتفظ

 األصول األخرى التي يمكن أن يطلب       أو حد مبلغ النقد     إلى عترافاإل إلغاءبالسيطرة، يمنع   

 . من المنشأة دفعها
 

 المنقول إليه وتدخل في مبادلـة       إلى مالياً أصالً يمكن للمنشأة أن تبيع      .مبادالت إجمالي العائد    )س (

إجمالي عائد مع المنقول إليه، يتم بموجبها تسديد جميع التدفقات النقدية لدفعات الفائـدة مـن                

 دفعة سعر متغير وتتحمل المنشأة أي زيادة        أو المنشأة مقابل دفعة ثابتة      إلى ذو الصلة    األصل

 بكامل  عترافاإل إلغاءوفي هذه الحالة، يمنع     . يمة العادلة لألصل ذي الصلة     نقصان في الق   أو

 . األصل
  

 ذو سـعر ثابـت      ماليـاً  أصالً المنقول إليه    إلىيمكن أن تنقل المنشأة     . مبادالت سعر الفائدة    )ع (

 سعر فائدة ثابت ودفع سعر فائدة متغير        ستالموتدخل في مبادلة سعر فائدة مع المنقول إليه إل        

وال .  المـالي المنقـول    باألصل المساوي للمبلغ األصلي الخاص      اإلسمياس المبلغ   على أس 

 المنقـول شـريطة أن ال تكـون        باألصـل  عترافاإل إلغاءتحول مبادالت سعر الفائدة دون      

 .  المنقولاألصلالدفعات على المبادلة مشروطة بدفعات يتم تسديدها على 
  

 ذو سـعر    ماليـاً  أصالً المنقول إليه    إلىل المنشأة   يمكن أن تنق  . مبادالت سعر الفائدة المطفأة     )ف (

ثابت يتم دفعه عبر الوقت، ويمكن أن تبرم عملية مبادلة سعر فائدة مطفأة مع المنقول إليـه                 

 إنخفـض وإذا  . اإلسـمي  سعر فائدة ثابت ودفع سعر فائدة متغير على أساس المبلغ            ستالمإل

ي لألصل المالي المنقول غير المسدد فـي         للمبادلة بحيث يساوي المبلغ األصل     اإلسميالمبلغ  

 المنشأة بمخاطر كبيرة فيمـا يتعلـق        إحتفاظ عموماًأي مرحلة من الوقت، ينتج عن المبادلة        

 تـستمر   أو المنقول   األصل بكامل   عترافباإلبالدفع المسبق، وفي هذه الحالة تستمر المنشأة        

 العكس من ذلك، إذا لم يكـن        وعلى.  مشاركتها إستمرار حد   إلى المنقول   باألصل عترافباإل

 بالمبلغ األصلي غير المسدد لألصل المنقول، ال ينـتج          مرتبطاً للمبادلة   اإلسميإطفاء المبلغ   

 ال يحـول دون     فإنهوعليه،  . األصل المنشأة بمخاطر الدفع المسبق على       إحتفاظعن المبادلة   

بادلة مشروطة بدفعات    المنقول شريطة أن ال تكون الدفعات على الم        باألصل عترافاإل إلغاء

 المنشأة بـأي مخـاطر      إحتفاظ المنقول وال ينتج عن المبادلة       األصلفائدة يتم تسديدها على     

 .  المنقولاألصلومكافئات ملكية أخرى كبيرة على 
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 المشاركة المستمرة عندما تكون المشاركة المستمرة للمنشأة جزء         منهج  توضح هذه الفقرة تطبيق       ٥٢تطبيق  
  . لمالي ااألصلمن 

  
  

 قـسيمة وسـعر فائـدة فعلـي         ذات مسبقاًنفترض أن لدى المنشأة محفظة قروض مستحقة الدفع         
وتقوم بإبرام معاملة   .  وحدة عملة  ١٠,٠٠٠ بقيمة مطفأة   ةمبلغ أصلي وتكلف  ذات  و% ١٠ مقدارهما

وحـدة   ٩,٠٠٠حق بقيمة ال وحدة عملة، على ٩,١١٥ قيمتهايحصل فيها المنقول إليه، مقابل دفعة  
حقوق في  ب المنشأة   وتحتفظ%. ٩,٥ إليه فائدة بنسبة     مضافاًلمبلغ األصلي   لعملة من أي تحصيالت     

 إليها  مضافاً،  %١٠ إليه فائدة بنسبة     مضافاًلمبلغ األصلي   ل وحدة عملة من أي تحصيالت       ١,٠٠٠
. ٩,٠٠٠  بقيمـة  لمبلغ األصـلي  من ا عملة المتبقية   ال ات على وحد  %٠,٥ توزيع الزيادة ومقدارها  

ويتم تخصيص التحصيالت من الدفعات المسبقة بين المنشأة والمنقول إليه بشكل تناسـبي بنـسبة               
 أن  إلى وحدة عملة    ١,٠٠٠ وقيمتها المنشأة   فائدة، لكن يتم اقتطاع أي تعثرات في السداد من          ١:٩
 وحـدة   ١٠,١٠٠وتكون القيمة العادلة للقروض في تاريخ المعاملة هـي          . الفائدة تلك   إستنفاذيتم  

  .  وحدة عملة٤٠هي % ٠,٥لزيادة بنسبة توزيع االقيمة العادلة المقدرة لتكون عملة و
 

لـدفع  هامـة ل ، مخاطر مثالً (الهامةوتحدد المنشأة أنها قامت بنقل بعض مخاطر ومكافئات الملكية         
تجـزة   المح فوائدهابسبب   (الهامةعض مخاطر ومكافئات الملكية     ب ب أيضاً تإحتفظولكنها  ) المسبق
  .  المشاركة المستمرةمنهج لذلك فإنها تطبق ، السيطرةتإحتفظو) الملحقة
  

فائـدة محتجـزة    ب إحتفاظ) أ( تطبيق هذا المعيار، تقوم المنشأة بتحليل المعاملة على أنها           أجلومن  
 تلك الفائـدة المحتجـزة لتـوفير        إلحاق) ب (إلى وحدة عملة، إضافة     ١,٠٠٠كاملة بقيمة   تناسبية  

  . ئتماناإل خسائر عن للمنقول إليه يئتماناإلتحسين ال
  

 المـستلم   المقابلمن  )  وحدة عملة  ١٠,١٠٠  ×%٩٠( وحدة عملة    ٩,٠٩٠تقوم المنشأة بحساب أن     
ما يتبقـى مـن     ويمثل  %. ٩٠  مقدارها حصة تناسبية كاملة  ل مقابل وحدة عملة تمثل     ٩,١١٥ بقيمة
 يئتماناإلتحسين  ال فائدتها المحتجزة لتوفير     إللحاق المستلم   المقابل)  وحدة عملة  ٢٥( المستلم   المقابل

 المقابـل % ٠,٥ الزيادة بنـسبة     يمثل توزيع  ذلك،   إلىضافة  باإل. ئتماناإل خسائر   عنللمنقول إليه   
 ٦٥ هـو    يئتمـان اإل المستلم للتحسين    المقابل إجمالي   يكون لذلك،   وتبعاً. يئتماناإلالمستلم للتحسين   

  ).  وحدة عملة٤٠+  وحدة عملة ٢٥(وحدة عملة 
  

. من التدفقات النقدية  % ٩٠  التي مقدارها  حصةال الخسائر من بيع     أوتقوم المنشأة بحساب األرباح     
  بنـسبة  جزء المحتجـز  الو % ١٠  بنسبة جزء المنقول ل ل  المنفصلة  أن القيم العادلة   إفتراضوعلى  
 وفقـاً المسجل لألصل   لم تكن متوفرة في تاريخ عملية النقل، تقوم المنشأة بتخصيص المبلغ            % ٩٠

  :  كما يلي٢٨للفقرة 
القيمة العادلة   

  المقدرة
المبلغ المسجل   النسبة المئوية

  المخصص
ــصة  الح
  المنقولة

٩,٠٠٠  %٩٠  ٩,٠٩٠  

ــصة  الح
  المحتجزة

١,٠٠٠  %١٠  ١,٠١٠  

  ١٠,٠٠٠    ١٠,١٠٠  المجموع
  

 ...يتبع
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  يتبع...

  

من التدفقات النقديـة    % ٩٠  التي مقدارها  صةحال خسائرها من بيع     أوتقوم المنشأة بحساب أرباحها     
 وحدة عملة   ٩٠ أي المستلم،   المقابل من   ة المنقول للحصةمن خالل اقتطاع المبلغ المسجل المخصص       

 المحتجزة مـن قبـل      للحصةكون المبلغ المسجل    يو).  وحدة عملة  ٩,٠٠٠ – وحدة عملة    ٩,٠٩٠(
  .  وحدة عملة١٠٠ وه% المنشأة 

  

 فائـدتها المحتجـزة     إلحـاق  من   التي تنتج ترف المنشأة بالمشاركة المستمرة      ذلك، تع  إلىضافة  باإل
 مـن   الحـد األعلـى   ( وحدة عملة    ١,٠٠٠ قيمته لذلك، فإنها تعترف بأصل      وتبعاً. ئتماناإلخسائر  ل

 من  الحد األعلى  (١,٠٦٥ قيمته ذو عالقة    إلتزامو،  )اإللحاق بموجب   التي ال تستلمها  التدفقات النقدية   
 إليها القيمة العادلة    مضافاً وحدة عملة    ١,٠٠٠ أي،  اإللحاق بموجب   التي ال تستلمها  لنقدية  التدفقات ا 

  ).  وحدة عملة٦٥ لإللحاق وهي
  

  :تستخدم المنشأة جميع المعلومات المذكورة أعاله لمحاسبة المعاملة كما يلي
  
  
  

  الدائن  المدين  
  ٩,٠٠٠   -    األصلي األصل
 الحـصة  أو لإللحـاق  المعترف بـه     األصل
  المتبقية

١,٠٠٠   -   

توزيـع   المستلم على شـكل      للمقابل األصل
  زيادة 

٤٠   -   

  ٩٠   -   ) النقلمناألرباح ( الخسارة أوالربح 
  ١,٠٦٥   -   لتزاماإل

   -   ٩,١١٥  النقد المستلم
  ١٠,١٥٥  ١٠,١٥٥  المجموع

  
  
 وحـدة   ١,٠٠٠ تـشمل ة   وحدة عمل  ٢,٠٤٠ و مباشرة بعد المعاملة، ه    ،كون المبلغ المسجل لألصل   ي

 وحدة عملة تمثل المـشاركة المـستمرة        ١,٠٤٠عملة تمثل التكلفة المخصصة للحصة المحتجزة، و      
 ٤٠ بقيمة الزيادة   تشمل توزيع والتي   (ئتماناإل فائدتها المحتجزة لخسائر     إلحاقاإلضافية للمنشأة من    

  ). وحدة عملة
  

علـى  )  وحدة عملة  ٦٥ (يئتماناإلستلم للتحسين    الم بالمقابلفي الفترات الالحقة،    ،  تعترف المنشأة و
 وتعترف  الفعالة طريقة الفائدة    إستخدامب المعترف به    األصل الفائدة على    وتراكم،  ة الزمني مبدأ القسمة 

 أنـه ، نفتـرض  الحالة األخيرةوكمثال على . ي على األصول المعترف بها  إئتمان قيمة   إنخفاضبأي  
 وحـدة   ٣٠٠ بقيمة ذات الصلة ية على القروض    إئتمان قيمة   إنخفاضيوجد في السنة الالحقة خسائر      

 وحـدة عملـة مرتبطـة       ٣٠٠( وحدة عملة    ٦٠٠ بقيمةوتخفض المنشأة أصلها المعترف به      . عملة
 إلحـاق  من   التي تنشأ  وحدة عملة مرتبطة بالمشاركة المستمرة اإلضافية        ٣٠٠ بفائدتها المحتجزة و  

.  وحـدة عملـة    ٣٠٠ المعترف به بقيمة  ها  إلتزامفض من   ، وتخ )ئتماناإلفائدتها المحتجزة لخسائر    
 بمقـدار  ئتمـان اإل قيمة   نخفاضإل الخسارة   أو الربح   حساب تكلفة على    الصافية هي النتيجة  تكون  و

  .  وحدة عملة٣٠٠
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  )٣٨الفقرة (شراء أو بيع األصل المالي ل القسط الثابتطريقة 
  

 التجـارة  محاسبة تاريخ  إستخدامب المالي أما    األصل بيع   أوشراء  ل بالطريقة المعتادة    عترافاإل  يتم    ٥٣تطبيق  
 الطريقة  ويتم تطبيق . "٥٦تطبيق"و" ٥٥تطبيق " محاسبة تاريخ التسوية كما هو مذكور في الفقرة        أو

 نفس فئة   إلى على جميع عمليات بيع وشراء األصول المالية التي تنتمي           منسجمالمستخدمة بشكل   
 تـشكل   للمتاجرة األصول المحتفظ بها     فإن ،ولهذا الغرض . ٩قرة   في الف  المحددةاألصول المالية   

  .  الخسارةأو بالقيمة العادلة من خالل الربح المحددة عن األصول منفصلةفئة 
  

ال لعقـد   ا للتغير في قيمـة      على أساس صافي األرصدة   التسوية  ب يسمح   أو العقد الذي يقتضي       إن  ٥٤ تطبيق

 مشتقة في الفترة    أنه من ذلك، يتم محاسبة مثل هذا العقد على          الًوبد. عقدا بالطريقة المعتادة  يعتبر  

  .  وتاريخ التسويةالتجارةما بين تاريخ 
 

وتشير محاسـبة   . األصل بيع   أو هو التاريخ الذي تلزم فيه المنشأة نفسها بشراء          التجارةتاريخ    إن    ٥٥ تطبيق

دفع مقابلـه فـي    الذي سـي   لتزامإلاه و إستالم الذي سيتم    باألصل عترافاإل) أ (إلى التجارةتاريخ  

 خـسائر   أو بأي أرباح    العترافواتم بيعه،   ي الذي   باألصل عترافاإل إلغاء) ب(، و التجارةتاريخ  

وعموما، ال تبدأ   . التجارةلدفع في تاريخ    مقابل ا  بذمة دائنة من المشتري      عترافواال التصرف   من

  .تاريخ التسوية عندما يتم نقل الملكيةحتى المقابل  لتزام واإلاألصل على اقستحقاإلالفائدة ب
 

وتشير محاسـبة   .  من قبل المنشأة   أو إلى األصلتاريخ التسوية هو التاريخ الذي يتم فيه تسليم           إن    ٥٦ تطبيق
) ب(ه من قبل المنشأة، و    إستالمتم فيه   ي في التاريخ الذي     باألصل عترافاإل) أ (إلىتاريخ التسوية   

 التصرف في تاريخ تسليمه من قبل       من خسائر   أو بأي أرباح    رافواالعت باألصل عترافاإل إلغاء
 تقوم المنشأة بمحاسبة أي تغير في القيمـة العادلـة           ،وعند تطبيق محاسبة تاريخ التسوية     .المنشأة

 وتاريخ التسوية بنفس الطريقة التي      التجارة خالل الفترة ما بين تاريخ       هإستالمالذي سيتم   لألصل  
التي يتم  ألصول  ا بالتغير في قيمة     عترافاإل، ال يتم    وبعبارة أخرى . المشترى األصلتحاسب فيها   

 الخـسارة   أو الـربح    حـساب  به في    عترافاإلتم  بل ي  التكلفة المطفأة،    أوالتكلفة  سعر   ب تسجيلها
 الخـسارة، ويـتم     أولألصول المصنفة على أنها أصول مالية بالقيمة العادلة من خـالل الـربح              

 .  لألصول المصنفة على أنها متوفرة برسم البيعخل الشامل اآلخرالد به في عترافاإل
  

  )٤٢-٣٩الفقرات ( المالي لتزامباإل عترافإلغاء اإل
  

   -:ما يليم يعندما يقوم المدين بأ)  جزء منهأو( المالي لتزاماإل إنقضاء  يتم ٥٧تطبيق 
  

بضائع  أوصول مالية أخرى،    أ ب أو يدفع للدائن، عادة بالنقد،      بأن)  جزء منه  أو (لتزامباإليفي    )أ (
 أو ؛ خدماتأو

إما من خـالل إجـراء      )  جزء منه  أو (لتزاماإل الرئيسية عن  من المسؤولية    قانونياًيتم إعفاؤه     )ب (
 تحقيـق هـذا      ال يزال يمكن   فإنه  معينة، إذا منح المدين ضمانة   . ( من خالل الدائن   أوقانوني  
 ). الشرط

  
ـ     إنقضاء بإعادة شراء تلك األداة، يتم       الدينة  داأل ةمصدرالمنشأة ال  ت قام إذا  ٥٨تطبيق    ت الدين حتى لو كان

  .  المدى القريبعلىنوي إعادة بيعها ت أو صناع السوق في تلك األداة أحد ةمصدرالمنشأة ال
  

 بتـسديد   أحياناًتسمى   (إئتمان بحد ذاتها، بما في ذلك صندوق        ، طرف ثالث  إلى  ال تعفي الدفعات      ٥٩تطبيق  
 .  قانونيإعفاء غيابلدائن، في ا الرئيسي تجاه هإلتزام، المدين من )ة جوهريةالدين من ناحي
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 أن الطرف الثالث قد تحمـل       ه وقام بإعالم دائن    معين إلتزام طرف ثالث لتحمل     إلى  إذا دفع المدين      ٦٠تطبيق  

 ط في الفقـرة    الشر ما لم يتم تلبية    الدين   إلتزامب عترافاإل دينه، عندئذ ال يقوم المدين بإلغاء        إلتزام

 على إعفاء قـانوني     وحصل  معين إلتزام طرف ثالث لتحمل     إلىإذا دفع المدين    . ")ب(٥٧تطبيق  "

 إلـى  الـدين  دفعات على    تقديم إذا وافق المدين على      لكن.  الدين قد قضى  المدين   يكونمن دائنه،   

 . رف الثالث الطتجاه دين جديد إلتزامب المدين يعترف األصلي، ه دائنإلى مباشرة أوطرف ثالث 
 

 عتـراف اإل إلغـاء  الـدائن،     قبل  من أو قضائياً ينتج عن اإلعفاء القانوني، سواء كان        أنه  بالرغم    ٦١تطبيق  

 فـي   عترافاإل إلغاء معايير   إستيفاءلم يتم    الجديد إذا    لتزامباإل، يمكن أن تعترف المنشأة      لتزامباإل

 عتـراف اإل المعايير، فال يلغـى      تلكقق  تحلم ت إذا  و.  لألصول المالية المنقولة   ٣٧ - ١٥الفقرات  

 .  الجديد المرتبط باألصول المنقولةلتزامباإلباألصول المنقولة، وتعترف المنشأة 
 

، تختلف الشروط بشكل جوهري إذا كانت القيمة الحالية المخصومة للتدفقات           ٤٠  ألغراض الفقرة     ٦٢تطبيق  

 أي رسوم مـستلمة      منها مطروحاًمدفوعة  النقدية بموجب الشروط الجديدة، بما في ذلك أي رسوم          

 عـن القيمـة     قلعلى األ  % ١٠  تختلف بمقدار   سعر الفائدة الفعلي األصلي،    إستخدامبومخصومة  

إذا تـم محاسـبة تبـادل       .  المالي األصلي  لتزاماإلالحالية المخصومة للتدفقات النقدية المتبقية من       

على متكبدة   رسوم   أو بأي تكاليف    عترافإلا، يتم   إنقضاء أنه تعديل الشروط على     أوأدوات الدين   

 أنـه  التعديل على    أوتم محاسبة التبادل    لم ي وإذا  . نقضاءمن اإل  الخسائر   أوأنها جزء من األرباح     

 المـدة   خـالل  ويتم إطفاؤهـا     لتزاملإلالمبلغ المسجل   متكبدة   تكاليف   أو، تعّدل أي رسوم     إنقضاء

 .  المعدللتزاملإلالمتبقية 
 

 الدفعات، ولكن يتحمل المـدين      الحالي بتسديد  هإلتزامعض الحاالت، يعفي الدائن المدين من         في ب   ٦٣تطبيق  

وفي هذه  .  عن السداد  الرئيسية بالدفع إذا تعثر الطرف الثالث الذي يتحمل المسؤولية          ة ضمان إلتزام

 -: المدينفإنالظروف 
 

 ؛ و بالضمانةهلتزامإل القيمة العادلة أساس المالي الجديد على لتزامباإليعترف   )أ (
 

والمبلـغ  ) ٢( مدفوعة، عائداتأي ) ١(الفرق بين  أساس   الخسائر على    أويعترف باألرباح     )ب (
  .  المالي الجديدلتزاملإل منه القيمة العادلة مطروحاً األصلي  الماليلتزاملإلالمسجل 

  

  )٧٠-٤٣الفقرات (القياس 
  

 )٤٣رة الفق(ات المالية لتزام لألصول المالية واإلالمبدئيالقياس 
  

 القيمة العادلة   أي( األولي هي عادة سعر المعاملة       عترافاإل  تكون القيمة العادلة لألداة المالية عند         ٦٤تطبيق  

 أو المقابل المقدم إذا كان جزء من     لكن  ). "٧٦تطبيق   " الفقرة أيضاً أنظر المستلم،   أو المقدم للمقابل

 أسـلوب   إستخدامبر القيمة العادلة لألداة المالية      لشيء آخر عدا األداة المالية، يتم تقدي      هو  المستلم  

على سبيل المثال، يمكن تقدير القيمة العادلة لقرض        ). "٧٩تطبيق -٧٤تطبيق" الفقرات   أنظر(تقييم  

لمقبوضـات النقديـة   جميع ا ال تحمل أي فائدة على أنها القيمة الحالية ل     جل طويلة األ  مدينة ة ذم أو

مشابهة من  ( مشابهة   اة السوق ألد  ة في لفائدة السائد ا) أسعار(عر   س إستخدامبالمستقبلية المخصومة   

ويعتبر أي  . ة مشابه ةيإئتمان مالءةذات  )  وعوامل أخرى  ،المدة، ونوع سعر الفائدة   و العملة،   حيث



 ٣٩معيار المحاسبة الدولي 
 

      الدولية     حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة                 ©  ٢٠٠٢

 عتـراف لال مـؤهالً  ما لم يكن تخفيض في الدخل     أوف  و مصر أنهتم إقراضه على    يمبلغ إضافي   

  .  من األصولنوع آخر أنهعلى 
  

عندما يكون سعر الـسوق     % ٥ مثالً( سعر فائدة خارج السوق      ذي قامت المنشأة بإنشاء قرض       إذا ٦٥تطبيق  
تعتـرف بـالقرض بقيمتـه       فإنها رسوم مقدمة كتعويض،     تإستلمو،  %)٨لقروض مشابهة هو    

 الخـسارة   أو الـربح    حساب الخصم في    وتسجل المنشأة  .العادلة، أي صافي الرسوم التي تستلمها     
 .  طريقة سعر الفائدة الفعليامإستخدب

  

  )٤٦ و٤٥ تانالفقر(القياس الالحق لألصول المالية 
  

 مالي بالقيمة العادلة وكانت قيمتها العادلة       أصل على أنها    سابقاً  إذا تم قياس أداة مالية معترف بها          ٦٦تطبيق  
 . ٤٧ للفقرة وفقاً مالياً إلتزاماًتكون فإنها  الصفر، ما دون

  

الالحق ألصل مـالي متـوفر      و األمثلة التالية محاسبة تكاليف المعاملة عند القياس األولي          ضحتو  ٦٧تطبيق  
 وحـدة   ٢ بقيمـة  شراء   عالوة إليها   مضافاً وحدة عملة    ١٠٠يتم شراء األصل مقابل     . برسم البيع 

نهاية فتـرة إعـداد      صادفتو.  وحدة عملة  ١٠٢ بقيمةباألصل  بشكل أولي    عترافيتم اإل . عملة
وإذا كـان   .  وحدة عملة  ١٠٠ بعد يوم واحد، عندما يكون سعر السوق المعلن لألصل هو            رالتقاري

 بقيمـة وفي ذلك التاريخ، يتم قياس األصل .  وحدة عملة٣ بقيمةقد تم بيع األصل، يتم دفع عمولة       
 ٢ قيمتهـا  بخسارة   عترافويتم اإل )  البيع من العمولة المحتملة    إلىدون النظر   ( وحدة عملة    ١٠٠

وإذا كان لألصل المالي المتوفر برسم البيع دفعات ثابتـة أو           . الدخل الشامل اآلخر  عملة في   وحدة  
 طريقـة الفائـدة     إستخدام، يتم إطفاء تكاليف المعاملة في حساب الربح أو الخسارة ب          قابلة للتحديد 

 عترافيتم اإل ،  قابلة للتحديد وإذا لم يكن لألصل المالي المتوفر برسم البيع دفعات ثابتة أو            . الفعالة
 تـنخفض  باألصـل أو     عترافبتكاليف المعاملة في حساب الربح أو الخسارة عندما يتم إلغاء اإل          

  .قيمته
 

 نيـة   إلـى   يتم قياس األدوات المصنفة على أنها قروض وذمم دائنة بالتكلفة المطفأة دون النظـر                 ٦٨تطبيق  
 . اقستحقاإل حتى تاريخ ا بهحتفاظاإلالمنشأة 

  

  )٤٩ و٤٨ تانالفقر(س القيمة العادلة  قياعتباراتإ
  

 حاجـة   أوأن المنشأة هي منشأة مستمرة بدون نيـة         مفاده   إفتراض تعريف القيمة العادلة     يتضمن  ٦٩ تطبيق

وبالتـالي ال   . غير مواتيـة   معاملة بشروط    تنفيذ أو تقليص حجم عملياتها بشكل كبير       أولتصفية  

 تصفية  أو قسرية تدفعه في معاملة     أون تستلمه المنشأة    تكون القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن أ       

 .  لألداةيةئتماناإل القيم العادلة تعكس الجودة إال أن.  بأسعار مخفضةجبري بيع أوإلزامية 
  

بـسعر   "أحيانـاً ويشار إليـه    " (السعر المطلوب "و" سعر العرض  "ي هذا المعيار مصطلح   يستخدم   ٧٠تطبيق

الفرق بين سعر العـرض والـسعر       "ر السوق المعلنة، ومصطلح     في سياق أسعا  ") العرض الحالي 

 القيمـة   إلـى وال يتم شمل التعديالت األخرى للوصـول        . ليشمل تكاليف المعاملة فقط   " المطلوب

الفرق بين سعر العـرض     " في مصطلح   ) الطرف المقابل الخاصة ب  ئتماناإل مخاطر   مثالً(العادلة  

 ". والسعر المطلوب
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  ر المعلنالسع: السوق النشط
  

عتبر األداة المالية على أنها مسعرة في السوق النشط إذا كانت األسعار المعلنة متوفرة بـسهولة                ت   ٧١تطبيق
خدمة التسعير  أو   صناعية،   أو مجموعة  السمسار،    أو التاجر،أو  وبشكل منتظم عن طريق التبادل،      

 منـتظم  والتي تحدث بـشكل  ية الفعل األسعار تمثل معامالت السوقتلكأو وكالة تنظيمية، وكانت    
 السعر المتفق عليه بين المشتري الراغب       من حيث  القيمة العادلة    ويتم تحديد . على أساس تجاري  

والهدف من تحديد القيمـة العادلـة ألداة ماليـة          .  أساس تجاري  ىوالبائع الراغب في معاملة عل    
نهاية فترة إعـداد    ملة في    السعر الذي تحصل به المعا     إلى في السوق النشط هو الوصول       متداولة
في السوق النـشط األكثـر      )  بدون تعديل أو إعادة تحديد شروط األداة       أي( في تلك األداة     التقارير
 الـسعر فـي الـسوق       تعدل المنشأة   غير أن .  الذي تملك المنشأة وسيلة وصول مباشرة له       جدوى

األدوات المتداولة فـي     الطرف المقابل بين     إئتمان في مخاطر    اتإختالفعكس أي   ت ل األكثر جدوى 
أسعار معلنة في الـسوق النـشط هـو         عروض  ن وجود   إ. مهايتم تقي يذلك السوق واألدوات التي     

 لتزاماإلأو   موجودة لقياس األصل المالي      متى كانت  هاإستخدام ويتمأفضل دليل على القيمة العادلة      
 .المالي

  
 الذي سيتم إصداره هـو عـادة        لتزاماإل أوه   لألصل المحتفظ ب    المناسب معلنالسوق  السعر  يكون     ٧٢تطبيق

 المحتفظ به فيكـون الـسعر       لتزاماإل أوسعر العرض الحالي، وبالنسبة لألصل الذي سيتم شراؤه         
، يمكنها  متعلقة بالمعادلة  يةمخاطر سوق ذات  ات  إلتزامعندما يكون لدى المنشأة أصول و     . المطلوب
مخـاطر  معادلة ال  لألوضاع التي تتطلب  عادلة   أسعار سوق متوسط كأساس لتحديد القيم ال       إستخدام

 .مناسـباً حيثمـا يكـون      صافي المركز المفتوح،   السعر المطلوب على     أووتطبيق سعر العرض    
على  دليالًحدث معاملة   أ سعر   يقدموعندما تكون أسعار العرض واألسعار المطلوبة غير متوفرة،         

 منـذ وقـت     اإلقتـصادية ي في الظـروف      لم يحدث تغيير جوهر    أنهطالما  الحالية  لقيمة العادلة   ا
 تغير في سعر الفائدة الخالي من المخاطر        مثالً(وإذا تغيرت الظروف منذ وقت المعاملة       . المعاملة

، تعكس القيمة العادلة التغير في الظروف من خالل الرجوع          ) أحدث سعر معلن لسند الشركة     يلي
، وعلى نحو مماثل  . مناسباًحيثما يكون   شابهة،   المعدالت الحالية لألدوات المالية الم     أو األسعار إلى

 ألنـه عكـس     مثالً( أن سعر آخر معاملة ليس هو القيمة العادلة          تثبتالمنشأة أن    بإمكان   إذا كان 
 بيع جبـري بأسـعار      أو تصفية إلزامية    أو قسرية تدفعه في معاملة     أوالمبلغ الذي تستلمه المنشأة     

 عن عدد مـن     تنتجاألدوات المالية   من   العادلة لمحفظة    ن القيمة إ. السعرذلك  ، يتم تعديل    )مخفضة
 المعلن في سوق نـشط      األسعارعرض  وإذا كان   .  الخاص بها   المعلن السوقسعر  ووحدات األداة   

، لكن يوجد سوق نشط ألجزائها المكونة، يتم تحديد القيمة العادلة           بمجملهاغير موجود ألداة مالية     
 . جزائها المكونة أل العالقةذاتعلى أساس أسعار السوق 

 
المعدل المعلن  ذلك  في سوق نشط، تستخدم المنشأة      )  من السعر  بدالً(   إذا تم اإلعالن عن معدل ما          ٧٣تطبيق

 المعدل  يتضمنوإذا لم   .  أسلوب التقييم لتحديد القيمة العادلة     أحد معطيات  أنهعنه في السوق على     

 المشاركون في السوق في     يشملهاخرى التي    العوامل األ  أو ئتماناإلالمعلن عنه في السوق مخاطر      

 .  العوامل تلكستيعابإلتقييم األداة، تقوم المنشأة بالتعديل 
  

  تقنية التقييم: السوق الغير نشط
  

  أسـلوب تقيـيم    إستخدامب، تقوم المنشأة بتحديد القيمة العادلة       نشطاً   إذا لم يكن سوق األداة المالية          ٧٤تطبيق

حدث معامالت السوق على أساس تجاري بين األطراف         أ إستخدامقييم   الت أساليب تتضمنو. معين

 حد  إلىتكون متطابقة    القيمة العادلة الحالية أداة أخرى       إلى وإشارةالراغبة والمطلعة، إذا توفرت،     
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وإذا كان هنـاك أسـلوب تقيـيم        .  ونماذج تسعير الخيار   ،، وتحليل التدفق النقدي المخصوم    كبير

 يقـدم  ذلك األسـلوب     وتبين أن  لألداة   لتسعيربل المشاركين في السوق      من ق  شائعمستخدم بشكل   

تم الحصول عليها في معامالت السوق الفعلية، تـستخدم المنـشأة           يتقديرات موثوقة لألسعار التي     

 . ذلك األسلوب
  

لقياس  أسلوب التقييم هو تحديد ماذا يمكن أن يكون سعر المعاملة في تاريخ ا             إستخدامن الهدف من      إ  ٧٥تطبيق

ويتم تقدير القيمة العادلـة علـى       .  العادية العملفي تبادل على أساس تجاري ناتج عن اعتبارات         

 ما يمكـن  أقل، ويعتمد بحد أقصى إلى معطيات السوق يستفيد منأساس نتائج أسلوب التقييم الذي     

مة العادلـة    تقدير واقعي للقي   إلىويتوقع أن يصل أسلوب التقييم      . على المعطيات الخاصة بالمنشأة   

كانـت  ) ب( األداة، و  تـسعير الـسوق   من  عكس بشكل معقول كيف يمكن أن يتوقع        يكان  ) أ(إذا  

 عوامل المخاطر المتعلقـة     ومقاييستوقعات السوق   على نحو معقول    معطيات أسلوب التقييم تمثل     

 . بالعائد المتأصلة في األداة المالية
  

ميع العوامل التي يدرسها المشاركون في السوق أثناء تحديد          ج يشمل) أ( أسلوب التقييم    فإن  لذلك،    ٧٦تطبيق  

وتقـوم المنـشأة    .  المقبولة لتسعير األدوات المالية    اإلقتصادية مع المنهجيات    ينسجم) ب(السعر،  

 أسعار من أي معامالت سوق حـالي        إستخدامببشكل دوري بقياس أسلوب التقييم وفحص فاعليته        

 على أي بيانـات سـوق       بناءاً أو)  إعادة تحديد شروط   أويل   بدون تعد  أي( في نفس األداة     ملحوظ

 من نفس السوق الذي تم فيـه        منسجمبشكل  السوق  وتحصل المنشأة على بيانات     .  متوفرة ملحوظ

 األولي هـو    عترافاإلأفضل دليل على القيمة العادلة لألداة المالية عند         إن  .  األداة ء شرا أو إنشاء

تلـك   إثبات القيمة العادلـة ل     ما لم يتم  )  المدفوع أو للمقابل المستلم     القيمة العادلة  أي(سعر المعاملة   

 أي( األخرى في نفس األداة      الملحوظألداة المالية من خالل المقارنة مع معامالت السوق الحالي          ا

 على أسلوب التقييم الذي تشمل متغيراته فقط البيانات         بناءاً أو)  إعادة تحديد شروط   أوبدون تعديل   

   . الملحوظة األسواقمن 

  
 

 المالي واإلعتراف الالحق للمكاسب لتزاماإليجب أن يكون القياس الالحق لألصل المالي أو   أ ٧٦تطبيق
 اإلعتراف ٧٦تطبيق والخسائر متفقاً مع متطلبات هذا المعيار، وقد ال ينجم عن تطبيق الفقرة 

في هذه الحالة يتطلب  مالي، وإلتزامبمكسب أو خسارة عند اإلعتراف األولي بأصل مالي أو 
 إلى وجوب اإلعتراف بالمكسب أو الخسارة بعد اإلعتراف األولي فقط ٣٩معيار المحاسبة الدولي 

على المشاركين في السوق أخذه في ) بما في ذلك الوقت(المدى الذي تنشأ به من تغير في عامل 
  .اإلعتبار عند تحديد السعر

  
 أساسـاً  مالي هو معاملة سوق تـوفر        إلتزام تكبد   أولي ألصل مالي     اإلنشاء األو  أو  يعتبر الشراء     ٧٧تطبيق  

 مثل قرض (وبشكل خاص، إذا كانت األداة المالية هي أداة دين          .  العادلة لألداة المالية   لتقدير القيمة 

 ظروف السوق التي كانت موجودة فـي تـاريخ          إلى، يمكن تحديد قيمتها العادلة بالرجوع       )معين

  مـن  أوالمنشأة  من قبل    حالياً المحملة أسعار الفائدة    أووف السوق الحالية     وظر ئها إنشا أو ئهاشرا

، نمـط التـدفق النقـدي،       ة المماثلة  المتبقي اقستحقاإلفترة   أي(دوات الدين المشابهة    أل قبل آخرين 

، وبشرط أن ال يكون     وكخيار بديل ). أساس الفائدة ،  ، الضمانات اإلضافية  ئتماناإلالعملة، مخاطر   

 بعد إنشاء أداة الدين،     ة المطبق ئتماناإل وتوزيعاتلمدين   الخاصة با  ئتماناإلخاطر  مر في   هناك تغيي 

 سعر فائدة أساسـي يعكـس   إستخدام السوق من خالل     في فائدة الحالي ال لسعر    تقدير يمكن اشتقاق 
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ويعـدل  ،  ئتمـان اإل توزيـع    ويحافظ على ثبـات   ،  ذات الصلة ية أفضل من أداة الدين      إئتمانجودة  

 آخـر وإذا تغيرت الظروف منـذ      .  تاريخ اإلنشاء  عن في سعر الفائدة األساسي      التغير بستيعاإل

تم تقييمها من خـالل     ي يتم تحديد التغير المقابل في القيمة العادلة لألداة المالية التي            ،معاملة سوق 

سـب،   هو منا  المعدلة حسبما  المعدالت الحالية لألدوات المالية المشابهة،       أو األسعار إلىالرجوع  

 . تم تقييمهاي عن األداة التي اتإختالفأي  ستيعابإل
 

 فيـه   تقـدم على سبيل المثال، في التاريخ الذي       .  كل تاريخ قياس   في ال تتوافر نفس المعلومات      قد  ٧٨تطبيق 
 متداولة بشكل نشط، يكون لدى المنشأة سعر معاملة هـو           غير تشتري أداة دين     أو قرضاًالمنشأة  
 قد ال تتوفر معلومات جديدة عن المعاملة في تاريخ القيـاس التـالي،              أنه  إال.  سعر السوق  أيضاً

 قد ال تعرف    غير أنها  السوق،    في فائدةال المستوى العام ألسعار     تحديد المنشأة    بإمكان أنهوبالرغم  
أثناء في السوق   المشاركون   اإلعتبار بعين   يأخذهالذي  األخرى   المخاطر   أو ئتماناإلما هو مستوى    

 احدث المعامالت لتحديد توزيـع      منوقد ال تملك المنشأة معلومات      . ألداة في ذلك التاريخ   تسعير ا 
لحساب القيمة  معين   خصم   معدل في تحديد    هستخدامإل المناسب على سعر الفائدة األساسي       ئتماناإل

، لم تحدث تغيرات في التوزيع      بخالف ذلك  دليل   في غياب  بأنه،   فتراضاإلومن المعقول   . الحالية
أن تبـذل   المنشأة يتوقع منوعلى كل حال، . القرضتقديم  فيه تم في التاريخ الذي  ذي كان قائما  ال

وعند وجود دليل   .  العوامل تلكل تغيير في    و حص على معقولة لتحديد ما إذا كان هناك دليل         اجهود
 . لية التغيير في تحديد القيمة العادلة لألداة الماآثارعلى التغيير، تقوم المنشأة بدراسة 

 
  من معـدالت الخـصم    أكثر أو  أثناء تطبيق تحليل التدفق النقدي المخصوم، تستخدم المنشأة واحد            ٧٩تطبيق  

 نفـس الـشروط      بـشكل أساسـي    لهـا يكون  ألدوات المالية التي    ل ة السائد العائد لنسبمساوية  ال
تحديد سعر الفائـدة    تم خاللها   يالمدة المتبقية التي    و األداة،   إئتمان، بما في ذلك جودة      والخصائص
ويمكـن  . تسديد الـدفعات   بها   ينبغيالعملة التي   و ،المدة المتبقية لتسديد المبلغ األصلي    والتعاقدي،  

 الفـاتورة   بمبلـغ التي ليس لها سعر فائدة معلـن        جل  قياس الذمم المدينة والذمم الدائنة قصيرة األ      
 . األصلية إذا كان أثر الخصم غير هام

  

  ات حقوق الملكيةأدو: السوق الغير نشط
  

ات في أدوات حقوق الملكية التي ليس لها سعر سوق معلـن فـي              ستثمارإل القيمة العادلة ل     تكون  ٨٠ تطبيق
 حقوق الملكية غير المسعرة والتي يجـب تـسويتها مـن            اةأدبالسوق النشط والمشتقات المرتبطة     

كان التغير  ) أ (كل موثوق إذا  قابلة للقياس بش  ) ٤٧و) ج(٤٦ تين الفقر أنظر (هذه األداة خالل تسليم   
 مـن   كـان ) ب ( إذا أولقيمة العادلة غير هام بالنسبة لتلـك األداة،         لتقديرات المعقولة   ال نطاقفي  

 القيمة  تقديرها في   إستخدام بشكل معقول و   النطاقت التقديرات المختلفة ضمن     إحتماالالممكن تقييم   
 . العادلة

  

 التقـديرات المعقولـة     نطاقيكون فيها التغير في     من المحتمل أن      هناك العديد من الحاالت التي        ٨١تطبيق  
ات في أدوات حقوق الملكية التي ليس لها سـعر سـوق معلـن              ستثماراإلالخاصة ب للقيمة العادلة   
هـذه   حقوق الملكية غير المسعرة والتي يجب تسويتها من خالل تسليم            اةأدب  المرتبطة والمشتقات

تقدير القيمة العادلة لألصـل     عادة  من الممكن   و. غير هام هو  ) ٤٧و) ج(٤٦ تين الفقر أنظر (األداة
التقديرات المعقولة للقيمة   نطاق   إذا كان    لكن. المالي الذي قامت المنشأة بشرائه من طرف خارجي       

منع المنـشأة   تُ  التقديرات المختلفة،  تإحتماالتقييم  على نحو معقول     وليس من الممكن     هاماًالعادلة  
 . القيمة العادلة قياس األداة بمن
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   أساليب التقييم مدخالت
  

 حول ظروف   الملحوظ األسلوب المالئم لتقدير القيمة العادلة ألداة مالية معينة بيانات السوق              يشمل  ٨٢ تطبيق

 القيمـة   وتـستند . السوق مع العوامل األخرى التي من المرجح أن تؤثر على القيمة العادلة لألداة            

 -):وربما عوامل أخرى( أكثر من العوامل التالية أو واحد ىإلالعادلة لألداة المالية 
  

يمكـن  . )الخالي من المخـاطر    عر الفائدة بالسعر األساسي أو الس     أي(القيمة الزمنية لألموال      )أ (
 يـتم    مـا  وكثيراً  أسعار الفائدة األساسية من أسعار السندات الحكومية الملحوظة        اشتقاقعادة  

 التواريخ المتوقعة   إختالف ب  نمطيا األسعاروتختلف هذه   . يةاإلعالن عنها في المنشورات المال    
.  ألسعار الفائدة لآلفـاق الزمنيـة المختلفـة        العائد على طول منحنى     المقدرةللتدفقات النقدية   

 وسهل المالحظة، مثـل سـعر       مقبوالً عاماً سعراًوألسباب عملية، يمكن أن تستخدم المنشأة       
 سـعراً ن  ألو. ( السعر األساسـي   أنهعر المبادلة، على     س أوالفائدة المعروض بين بنوك لندن      

مثل سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن ليس سعر فائدة خالي من المخاطر، يـتم تحديـد                 
الخاصة بها   ئتماناإلألداة المالية المعينة على أساس مخاطر       ل المالئمة ئتماناإلتعديل مخاطر   

 يمكن أن تنطـوي   ،  البلدانوفي بعض   ). ألساسي في هذا السعر ا    ئتماناإلفيما يتعلق بمخاطر    
 وقد ال توفر سعر فائدة أساسي معياري        كبيرة إئتمانمخاطر  على  سندات الحكومة المركزية    

 البلـدان ويمكن أن يكون لبعض المنشآت في هـذه         . العملةتلك  مستقر لألدوات المعبر عنها ب    
وفي هذه الحالـة، يمكـن      .  من الحكومة المركزية   أقل إقتراضي أفضل ومعدل    إئتمانموقف  

ـ   فائـدة   ال أسعار   إلىتحديد أسعار الفائدة األساسية بشكل مناسب بالرجوع         سندات الخاصـة ب
 . اإلختصاص ذلك في عملة الصادرةالشركات ذات أعلى سعر 

 العالوة علـى    أي (ئتماناإليمكن اشتقاق األثر على القيمة العادلة لمخاطر        . ئتماناإلمخاطر     )ب (
من أسعار السوق الملحوظة لألدوات المتداولـة ذات        ) ئتماناإلساسي لمخاطر   سعر الفائدة األ  

ـ   التـي يحملهـا المقرضـون       أسعار الفائدة الملحوظة    من أو المختلفة   يةئتماناإلالجودة   ن  ع
 .يةئتماناإلالتي تختلف في مالئتها القروض 

 العمـالت    النشطة لـصرف العملـة لمعظـم       األسواقتوجد  . أسعار صرف العملة األجنبية      )ج (
 .  بشكل يومي في المنشورات الماليةاألسعارالرئيسية، ويتم اإلعالن عن 

 . أسعار سوق ملحوظة للعديد من السلع يوجد.أسعار السلع   )د (

 سهلة   أدوات حقوق الملكية المتداولة    )ومؤشرات أسعار (تكون أسعار   . أسعار حقوق الملكية    )هـ   (
 القيمة الحاليـة     التي تقوم على أساس    ساليباأل إستخدامويمكن  . األسواقالمالحظة في بعض    

 . لتقدير سعر السوق الحالي ألدوات حقوق الملكية التي ليس لها أسعار ملحوظة

 يمكـن   ).آخر المالية أو بند     ةسعر األدا في   التغيرات المستقبلية    أي العدد الكبير من   (التقلبات    )و (
داولة بشكل نشط على أساس بيانـات        البنود المت  ات معقول تقدير مقاييس تقلب    عادة وعلى نحو  

 .  التقلبات المتضمنة في أسعار السوق الحاليةإستخدام من خالل أوالسوق التاريخية 

يمكن تقدير أنماط الدفع المسبق المتوقعة لألصـول        . مخاطر الدفع المسبق ومخاطر التنازل      )ز (
ال يمكـن   . (ات التاريخية ات المالية على أساس البيان    لتزامالمالية وأنماط التنازل المتوقعة لإل    

 أقـل  المالي الذي يمكن التنازل عنه من قبل الطرف المقابل           لتزاملإلأن تكون القيمة العادلة     
 ). ٤٩ الفقرة أنظر - من القيمة الحالية للمبلغ المتنازل عنه
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 إسـتخدام يمكن تقـدير تكـاليف الخدمـة ب       .  المالي لتزامتكاليف خدمة األصل المالي أو اإل        )ح (
إذا كانت تكاليف   . ت مع الرسوم الحالية التي يحملَها المشاركون اآلخرون في السوق         المقارنا
 المالي كبيرة ويواجه المشاركون اآلخرون في السوق تكاليف         لتزاماإل أو المالي   األصل خدمة

 األصـل  أثناء تحديد القيمة العادلة لذلك       اإلعتبار المنشأة المصدرة تأخذها بعين      فإنمقارنة،  
من المرجح أن تساوي القيمة العادلة في بدايـة الحـق التعاقـدي             .  المالي لتزاماإل أو المالي

بالرسوم المستقبلية تكاليف اإلنشاء المدفوعة لها، ما لم تكن الرسوم المستقبلية والتكاليف ذات             
 . العالقة غير معقولة بالنسبة للبنود القابلة للمقارنة في السوق

  

  )٥٧–٥٥ الفقرات(األرباح والخسائر 
  

 المالية التـي تعتبـر      اتلتزامواإل على األصول المالية     ٢١  تطبق المنشأة معيار المحاسبة الدولي        ٨٣تطبيق  

وبموجـب معيـار    . والمعبر عنها بعملـة أجنبيـة      ٢١ لمعيار المحاسبة الدولي     وفقاً نقدية   بنوداً

ي على األصول النقدية    جنباألصرف  لل خسائر   أو بأي أرباح    عترافاإل، يتم   ٢١المحاسبة الدولي   

 علـى   الذي يتم تحديده   البند النقدي    إستثناءيتم  و.  الخسارة أو الربح   حساب النقدية في    اتلتزامواإل

 إستثمار تحوط لصافي    أو) ١٠١ - ٩٥ الفقرات   أنظر( أداة تحوط إما في تحوط التدفق النقدي         أنه

جنبي بموجب معيار المحاسبة     بأرباح وخسائر الصرف األ    عترافاإلوبهدف  ). ١٠٢ الفقرة   أنظر(

 المالي النقدي المتوفر برسم البيع كما لو تم تسجيله بالتكلفة المطفأة            األصليتم معاملة    ،٢١الدولي  

 التبـادل  بفروقـات  عترافاإل المالي، يتم    األصل لذلك، بالنسبة لمثل هذا      وتبعاً. العملة األجنبية ب

 بـالتغيرات   عترافاإل الخسارة ويتم    أو الربح   ابحس في التكلفة المطفأة في      اتالناتجة عن التغير  

وبالنسبة لألصول المالية المتوفرة برسـم البيـع        ). ب(٥٥ للفقرة   وفقاًاألخرى في المبلغ المسجل     

، )حقـوق الملكيـة   أدوات  ،  مـثالً  (٢١ نقدية بموجب معيار المحاسبة الدولي       بنوداًالتي ال تعتبر    

أي ) ب(٥٥ بموجب الفقـرة   في الدخل الشامل اآلخرهاعترف بتي ي الخسائر الأو األرباح  تتضمن

 النقدي غيـر المـشتق      األصلوإذا كان هناك عالقة تحوط بين       . ذو عالقة عنصر صرف أجنبي    

 لتلـك األدوات    ة األجنبي العملة بالتغيرات في عنصر     عترافاإل النقدي غير المشتق، يتم      لتزامواإل

  .  الخسارةأو الربح حسابالمالية في 
  

  )٧٠-٥٨الفقرات  (هاتحصيل إمكانية  قيمة األصول المالية وعدمإنخفاض
  

  )٦٥-٦٣الفقرات (التكلفة المطفأة مقدار األصول المالية المسجلة ب
  

 سـعر الفائـدة الفعلـي    إستخدامب المالي المسجل بالتكلفة المطفأة األصل قيمة إنخفاض   يتم قياس      ٨٤تطبيق  
، قيـاس القيمـة     فعليـاً السوق يفرض،   في  لفائدة الحالي   اسعر  ب الخصم   ألناألصلي لألداة المالية    

إذا تم إعـادة التفـاوض      .  لذلك بالتكلفة المطفأة   خالفاً هاالعادلة على األصول المالية التي يتم قياس      

 خالفاً تم أو اقستحقاإل محتفظ به حتى تاريخ      إستثمار أوذمة مدينة،    أو،   معين  شروط قرض  بشأن
، يـتم قيـاس     ة المـصدر   المنشأة أوت المالية التي يواجهها المقرض      لذلك تعديلها بسبب الصعوبا   

 اتال يتم خصم التـدفق    و.  سعر الفائدة الفعلي األصلي قبل تعديل الشروط       إستخدامب القيمة   إنخفاض

 أوإذا كـان للقـرض،      .  إذا كان أثر الخصم غير هام      جل بالذمم المدينة قصيرة األ    المتعلقة ةالنقدي

 معـدل  نائدة متغير، يكـو   ف سعر   اقستحقاإل المحتفظ به حتى تاريخ      ستثمارإلا أوالذمة المدينة،   

 الحالي الفائدة الفعلي    )أسعار ( هو سعر  ٦٣ قيمة بموجب الفقرة     إنخفاضالخصم لقياس أي خسائر     
 المالي المسجل   األصل قيمة   إنخفاضوكوسيلة عملية، يمكن أن يقيس الدائن       . المحدد بموجب العقد  

ويعكـس حـساب    .  سعر سوق ملحوظ   إستخدامب على أساس القيمة العادلة لألداة       بالتكلفة المطفأة 
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القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي المضمون بالرهن التدفقات النقديـة          

 تكاليف الحصول على الضمان اإلضافي وبيعه،       ا منه مطروحاًالتي يمكن أن تنتج عن غلق الرهن        

 . غلق الرهن ممكنا أم السواء كان 
  

 ة، وليس فقط تلك التي لهـا جـود        ئتماناإل مخاطرجميع   إلى القيمة   إنخفاض عملية تقدير      تتطرق  ٨٥ تطبيق

ي داخلي فإنها تدرس    إئتمانت المنشأة نظام تصنيف     إستخدمعلى سبيل المثال، إذا     . متدنيةية  إئتمان

 . الحادئتماناإلور ، وليس فقط تلك التي تعكس تدهئتماناإل جميع درجات
 

 مـن المبـالغ     مجموعة مبلغ واحد أو      القيمة إنخفاضخسارة   عملية تقدير مبلغ       يمكن أن ينتج عن     ٨٦ تطبيق

مساوية ألفضل تقدير ضـمن     ة   قيم إنخفاض ةوفي الحالة الثانية، تعترف المنشأة بخسار     . المحتملة

ة المتوفرة قبل إصـدار البيانـات        مع األخذ بعين اإلعتبار جميع المعلومات ذات الصل        *المجموعة

  .نهاية فترة إعداد التقارير في القائمةالمالية حول الظروف 
 

 الخـصائص  األصول المالية علـى أسـاس        جمع القيمة، يتم    نخفاضجماعي إل التقييم  ال   ولغرض  ٨٧ تطبيق

 وفقـاً قة   المبـالغ المـستح     جميع  قدرة المدين على دفع    إلى التي تشير    ئتماناإلمخاطر  لالمتشابهة  

 نـوع   تتناول عملية التصنيف التي     أو ئتماناإل على أساس تقييم مخاطر      ،مثالً(لشروط التعاقدية   ل

 ،سـابقاً  الدفع   اقإستحق ووضعنوع الضمان اإلضافي،    والموقع الجغرافي،   والصناعة،  و،  األصل

المـستقبلية   بتقدير التدفقات النقديـة      المنتقاة وترتبط الخصائص ). ذات الصلة والعوامل األخرى   

 وفقـاً المبالغ المستحقة   جميع   قدرة المدين على دفع      إلىاألصول لكونها تشير    من هذه   لمجموعات  

 وإحـصائيات   ةت الخـسار  إحتمـاال  إال أن . ألصول التي يتم تقييمها   الخاصة با لشروط التعاقدية   ل

 مفـرد ل  األصول التي تم تقييمها بـشك     ) أ( مستوى المجموعة بين     تختلف وفق الخسائر األخرى   

 مفـرد األصول التي لم يتم تقييمهـا بـشكل         ) ب( لم تنخفض قيمتها و    أنه القيمة ووجد    نخفاضإل

إذا لم يكن لدى المنـشأة      . قيمةال نخفاضإل مبلغ مختلف    إمكانية طلب  القيمة، ونتج عنها     نخفاضإل

 . إضافياً تقييماً تجري مخاطر متشابهة، فإنها ال خصائصمجموعة من األصول ذات 
 

 تحديـد   إنتظـار ب القيمة المعترف بها على أساس المجموعة خطوة مرحلية          إنخفاض خسائر   تمثل  ٨٨ق تطبي

تم تقييمها بشكل   ي في مجموعة األصول المالية التي       المختلفةألصول  على ا  القيمة   إنخفاضخسائر  

خـسائر  على وجـه الخـصوص      وحالما تتوافر المعلومات التي تحدد      .  القيمة نخفاضجماعي إل 

 .  األصول من المجموعةتلك إلغاءت قيمتها بشكل مفرد في المجموعة، يتم إنخفضل التي األصو
 

م تقييمها بشكل جمـاعي     ي  يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية في مجموعة األصول المالية التي ت            ٨٩تطبيق  

فـي  مشابهة لتلـك التـي       إئتمان مخاطر   خصائص التي لها  لألصول   تاريخ الخسائر على أساس   

 تجـارب  ، كافيـة  تجربة أو ئر خاص بها   خسا تاريخ التي ليس لها     ،وتستخدم المنشآت . المجموعة

 علـى   تاريخ الخـسائر  ويتم تعديل   . األصول المالية المقارنة من   مجموعات  لالمجموعة النظيرة ل  

 تنديس الظروف الحالية التي لم تؤثر على الفترة التي          آثارأساس البيانات الملحوظة الحالية لعكس      

وتعكـس  . حاليـاً  الظروف في الفترة التاريخية التـي ال توجـد           آثار وإلغاء إليها تاريخ الخسائر  

 التغيرات فـي  وتنسجم من حيث اإلتجاهات مع،    ،تقديرات التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية     

                                                 
 إرشادات حول كيفية تحديد أفضل تقدير ضمن مجموعـة مـن المخرجـات              ٣٧ من معيار المحاسبة الدولي      ٣٩تتضمن الفقرة     *

  . المحتملة
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أسعار  أوة،  مثل التغيرات في معدالت البطال     (أخرى إلى من فترة    ذات العالقة البيانات الملحوظة   

 الخسائر المتكبـدة    إلىالعوامل األخرى التي تشير      أو ،حالة الدفع  أوأسعار السلع،    أو،  الممتلكات

 المستخدمة لتقدير التدفقات النقدية     اتفتراضإلواتم مراجعة المنهجية    تو). وأهميتهافي المجموعة   

 .   الفعليةة الخساراربوتج بين تقديرات الخسائر اتختالفاإلالمستقبلية بشكل منتظم لتقليل 
 

 التاريخية، أن   التجربة، يمكن أن تحدد المنشأة، على أساس        "٨٩تطبيق "كمثال على تطبيق الفقرة     و  ٩٠ تطبيق

ويمكـن أن   . المقتـرض  هو وفـاة     ئتماناإل ةمن األسباب الرئيسية للتعثر في سداد قروض بطاق       

 يمكن أن يكـون   ،  وبالرغم من ذلك  . خرىأ إلى من سنة    ثابتاًيبقى  تالحظ المنشأة أن معدل الوفاة      

 مما يشير  قد توفوا في تلك السنة،       ئتماناإل ةعة المنشأة لقروض بطاق   و في مجم  المقترضينبعض  

لم تعلم المنشأة، في نهاية الـسنة،       لو   قيمة على تلك القروض، حتى       إنخفاض ة خسار حصول إلى

 القيمـة لهـذه     إنخفـاض  ة بخسار عترافاإلويكون من المناسب    . المقترضين الذين توفوا   من هم 

 ة بخـسار  عتـراف اإل يكون من المالئـم       ال أنهغير  ". بلغ عنها  لكن لم ي   تم تكبدها "الخسائر التي   

 حـدث الخـسارة     ألن القيمة لحاالت الوفاة المتوقع حصولها فـي الفتـرة المـستقبلية،             إنخفاض

 . بعديقعلم ) المقترضوهو وفاة ( الضروري
 

تطبيـق   معدالت الخسارة التاريخية في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية، من المهـم             إستخدام  عند    ٩١تطبيق  
 بطريقة تنسجم مع    التي يتم تحديدها  المعلومات حول معدالت الخسارة التاريخية على المجموعات        

ـ لذلك، يجـب أن تُ    . عات التي تم مالحظة معدالت الخسارة التاريخية فيها       والمجم ن الطريقـة   مكَ
التـي  في مجموعات األصول    ئر   الخسا تاريخمعلومات حول   بعة  و مجم  كل إرتباطمن  مة  المستخد
 .  مشابهة وبيانات ملحوظة ذات عالقة تعكس الظروف الحاليةإئتمان مخاطر خصائص يكون لها

 
 إنخفـاض  األساليب اإلحصائية لتحديد خسائر أو المناهج القائمة على أساس الصيغ إستخدام  يمكن ٩٢تطبيق  

طالما أنها منـسجمة مـع      ) قل للقروض ذات الرصيد األ    مثالً(مة في مجموعة األصول المالية      القي
 أي نمـوذج مـستخدم أثـر    ويشمل. "٩١تطبيق - ٨٧تطبيق" و٦٥ - ٦٣المتطلبات في الفقرات    

ولـيس فقـط    ( العمر المتبقي لألصل     لكامل التدفقات النقدية    إلىويتطرق  القيمة الزمنية لألموال،    
 إنخفـاض  خسائر    نشوء إلىوال يؤدي    ، عمر القروض ضمن المحفظة    كما يتناول ،  )ليةالتاالسنة  

 .  الماليباألصل األولي عترافاإلقيمة عند 
  

   القيمة إنخفاضب عترافدخل الفائدة بعد اإل
  

 ة مجموعة األصول الماليـة المـشابهة نتيجـة لخـسار    أو المالي  األصل تخفيض قيمة  يتم     ما أن   ٩٣ تطبيق
 سعر الفائـدة المـستخدم لخـصم        إستخدامب بدخل الفائدة    بعد ذلك  عترافاإلقيمة، يتم    ال إنخفاض

  .  القيمةإنخفاض ةالتدفقات النقدية المستقبلية بهدف قياس خسار
  

  )١٠٢ - ٧١الفقرات (التحوط 
  

  )٧٧-٧٢الفقرات (أدوات التحوط 
  
  

  )٧٣ و٧٢ تانالفقر(األدوات المؤهلة 
  

 من الربح المحتمـل     بكثيركبر  ألخيار الذي تكتبه المنشأة     من ا سارة المحتملة   يمكن أن تكون الخ       ٩٤تطبيق
  تخفـيض   فـي  فاعالً الخيار المكتوب ليس     فإن أخرى،   وبعبارة. ذو العالقة في قيمة بند التحوط     

ما لم   كأداة تحوط    مؤهالًلذلك، ال يكون الخيار المكتوب      .  الخسارة لبند التحوط   أوالتعرض للربح   
 خيـار   مـثالً (أخرى   ، بما في ذلك البند المتضمن في أداة مالية        مشترى لخيار   عادلةكم يتم تحديده 
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 يكـون وعلى العكس من ذلـك،      ). ستدعاءإلل قابل   لتزامإلتحوط  الالشراء المكتوب المستخدم في     
  يمكن أن يخفض مـن     فإنه وبالتالي   تزيد عنها  أولخسائر  ل مساوية   المشترى أرباح محتملة  للخيار  

 لذلك، يمكن أن    وتبعاً.  التدفقات النقدية  أو التغيرات في القيم العادلة      من الخسارة   أوبح  التعرض للر 
 . كأداة تحوطمؤهالًيكون 

  
 أداة  أنـه  والمسجل بالتكلفة المطفأة على      اقستحقاإل المحتفظ به حتى تاريخ      ستثماراإل تحديد  يمكن    ٩٥تطبيق  

 . تحوط في تحوط لمخاطر العملة األجنبية
 

 بالقيمة العادلة ألنه ال يمكـن       والذي ال يتم تسجيله    في أداة حقوق ملكية غير مسعرة        ستثماراإل   إن  ٩٦ تطبيق

يجـب  والتـي   أداة حقوق ملكية غير مـسعرة       بمرتبطة  المشتقة  ال أو بموثوقيةقياس قيمته العادلة    

 تين الفقـر  ظرأن( أداة تحوط    أنهال يمكن تحديد أي منهما على         األداة هذه تسويتها من خالل تسليم   

 ).٤٧ و) ج(٤٦
 

 وبالتـالي ال    لهـا  مالية   اتإلتزام أو مالية   أصوالً  ال تعتبر أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة          ٩٧تطبيق  
 .  على أنها أدوات تحوطتحديدهايمكن 

 
  )٨٤-٧٨الفقرات  (حوطتالبنود 

  

  )٨٠ - ٧٨الفقرات (البنود المؤهلة 
  

، محوطبند  ال يمكن أن يكون      األعمال   إندماجأعمال في عملية    مؤسسة  شراء   الثابت ب  لتزاماإل   إن  ٩٨ تطبيق
التي يتم التحوط  تحديد وقياس المخاطر األخرى   ألنه ال يمكن   لمخاطر الصرف األجنبي،      إستثناءب

 . خاطر أعمال عامةم المخاطر األخرى هي وهذه. لها
  

 طريقة  ألن في تحوط القيمة العادلة      محوطون بند    طريقة حقوق الملكية ال يمكن أن يك       إستثمار  إن    ٩٩ تطبيق

 أو الـربح    حسابلشركة الزميلة في    ا خسائر   أوبحصة المستثمر من أرباح     تعترف  حقوق الملكية   

ولـسبب مـشابه، ال يمكـن أن يكـون          . ستثمارإلل في القيمة العادلة     ات من التغير  بدالًالخسارة،  

 التوحيـد يعتـرف   ألن في تحوط القيمة العادلـة  طمحو في الشركة التابعة الموحدة بند      ستثماراإل

 فـي القيمـة     ات من التغيـر   بدالً الخسارة،   أو الربح   حساب خسائر الشركة التابعة في      أوبأرباح  

تحـوط  عبارة عـن     في العملية األجنبية ألنه      ستثماراإليختلف تحوط صافي    و. ستثمارإللالعادلة  

 . ستثماراإلة للتغير في قيمة  العملة األجنبية، وليس تحوط قيمة عادللمخاطر
  

 ضمن جداً أن مخاطرة العملة األجنبية في البيانات المالية المجمعة لمعاملة متوقعة ٨٠أ  تبين الفقرة ٩٩تطبيق
ق النقدي، شريطة أن تكون المعاملة مقيمة بعملة يالمجموعة قد تتأهل كبند محوط في تحوط التدق

يسية للمنشأة الداخلة في المعاملة، وأن مخاطرة العملة األجنبية  عملة البيئة اإلقتصادية الرئإستثناءب
ستؤثر على الربح أو الخسارة المجمعة، ولهذا الغرض يمكن أن تكون المنشأة شركة أم أو شركة 
تابعة أو شركة زميلة أو مشروع مشترك أو فرع، وإذا لم تؤثر مخاطرة العملة األجنبية لمعاملة 

 المعاملة ضمن المجموعة ال يمكن فإن الربح أو الخسارة المجمعة متوقعة ضمن المجموعة على
أن تتأهل كبند محوط، وهذه هي عادة الحالة بالنسبة لدفعات األتاوة أو دفعات الفائدة أو رسوم 
اإلدارة بين األعضاء في نفس المجموعة، إال إذا كانت هناك معاملة خارجية ذات عالقة، غير أنه 

عملة األجنبية لمعاملة متوقعة ضمن المجموعة على الربح أو الخسارة عندما تؤثر مخاطرة ال
 المعاملة ضمن المجموعة يمكن أن تتأهل كبند محوط، ومن األمثلة على ذلك مبيعات فإنالمجمعة 

أو مشتريات متوقعة للمخزون بين أعضاء نفس المجموعة إذا كان هناك بيع فيما بعد للمخزون 
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 البيع المتوقع ضمن المجموعة لمصنع ومعدات من فإنموعة، وبالمثل لجهة خارجية بالنسبة للمج
 منشأة المجموعة التي ستستخدم المصنع والمعدات في عملياتها إلىمنشأة المجموعة التي صنعتها 

قد يؤثر على الربح أو الخسارة المجمعة، ومن الممكن أن يحدث ذلك على سبيل المثال ألن 
 مبدئياًها من قبل المنشأة المشترية، وقد يتغير المبلغ المعترف به كإستهالالمصنع والمعدات سيتم 

 عملة البيئة إستثناءللمصنع والمعدات إذا كانت المعاملة المتوقعة ضمن المجموعة مقيمة بعملة ب
  .اإلقتصادية الرئيسية للمنشأة المشترية

  
 أي ربح أو خسارة معترف فإنط ب إذا تأهل تحوط معاملة متوقعة ضمن المجموعة لمحاسبة التحو٩٩تطبيق

 ربح أو إلى من حقوق الملكيةسيتم تصنيفها ) أ (٩٥ حسب الفقرة في الدخل الشامل اآلخربها 
خسارة في نفس الفترة أو الفترات التي تؤثر بها مخاطرة العملة األجنبية للمعاملة المحوطة على 

  .الربح أو الخسارة المجمعة
  

  )أ٨١ و٨١ تانالفقر ( تحوطكأدوات المالية األدوات تحديد
، محـوط  المالي على أنها بنـد       لتزاماإل أو حصة من التدفقات النقدية لألصل المالي        تحديد إذا تم     ج٩٩تطبيق

على سبيل  . لتزاماإل أو من إجمالي التدفقات النقدية لألصل       أقل المحددةيجب أن تكون تلك الحصة      
 من سعر الفائدة المعـروض بـين        أقلدة الفعلي له     الذي يكون سعر الفائ    لتزاماإلالمثال، في حالة    

 إليـه   مـضافاً  تساوي المبلغ األصلي     لتزاماإلحصة من   ) أ( المنشأة   تحددبنوك لندن، ال يمكن أن      
 المنـشأة   إال أن . حصة متبقية سـلبية   ) ب(الفائدة حسب سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن و        

 محـوط  المالي على أنها بند      لتزاماإل أو المالي   األصل جميع التدفقات النقدية لكامل      تحدديمكن أن   
 التغيـرات   إلىلتغيرات التي تنسب    ل مثالً( واحدة فقط    محددةمخاطرة  ب فيما يتعلق  وتتحوط بشأنها 

 المالي الذي   لتزاماإلعلى سبيل المثال، في حالة      ). في سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن فقط       
 سعر الفائدة المعروض بين بنوك لنـدن،        دون نقطة أساس    ١٠٠ يكون سعر الفائدة الفعلي له هو     

 إليه الفائـدة    مضافاً المبلغ األصلي    أي (محوط بند   أنه على   لتزاماإل كامل   تحدد المنشأة أن    بإمكان
 بـالتحوط وتقـوم   )  نقطة أساس  ١٠٠ منها   مطروحاًحسب سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن        

 التغيرات في سعر    إلىنسب  ي الذي لتزاماإللكامل ذلك   تدفقات النقدية    ال أولتغير في القيمة العادلة     ل
 مـن  ١:١  نسبة نسبة تحوط غيرأيضاًويمكن أن تختار المنشأة  . الفائدة المعروض بين بنوك لندن    

  . "١٠٠تطبيق "ة  في الفقرموضح تحسين فاعلية التحوط كما هو أجل
  

داة مالية ذات سعر ثابت في وقت ما بعد إنـشائها وتكـون              ذلك، إذا تم التحوط أل     إلىضافة  باإل   د٩٩تطبيق
 حصة مساوية للسعر األساسـي      تحديد، تستطيع المنشأة    غضون ذلك أسعار الفائدة قد تغيرت في      

ويمكن للمنشأة أن تقوم بذلك شـريطة أن        . الذي هو أعلى من السعر التعاقدي المدفوع على البند        
 أن المنـشأة قـد      إفتراض على   بناءاًة الفعلي المحسوب     من سعر الفائد   أقليكون السعر األساسي    

على سبيل المثال، نفترض    . المحوطبند  ال بتحديدقامت بشراء األداة في اليوم الذي قامت فيه أوال          
 مقداره وحدة عملة وله سعر فائدة فعلي      ١٠٠ بقيمةسعر ثابت   ذو   مالياً أصالًأن المنشاة قد أنشئت     

  المنـشأة  تبـدأ %. ٤عر الفائدة المعروض بين بنوك لنـدن هـو          في الوقت الذي كان فيه س     % ٦
 في وقت الحق عندما يكون سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن قد ارتفع              األصللذلك  تحوط  الب

وتحسب المنشأة أنها لـو قامـت       .  وحدة عملة  ٩٠ إلىت القيمة العادلة لألصل     إنخفضو% ٨ إلى
 العادلة فـي    تهقيممقابل   محوط بند   أنه على   بتحديدهأوال   فيه   تقوم في التاريخ الذي     األصلبشراء  

ـ     فإن وحدة عملة،    ٩٠ بمقدارذلك الوقت    ن سـعر الفائـدة     ألو%. ٩,٥ يبلغ العائد الفعلي كان س
 حصة من سعر الفائدة     تحديد المنشأة   بإمكان من هذا العائد الفعلي،      أقلالمعروض بين بنوك لندن     

لفائدة التعاقديـة   المتعلقة با  من التدفقات النقدية     جزئياًألف   تت %٨المعروض بين بنوك لندن بنسبة      
 تـاريخ   فـي  القابـل للتـسديد   والمبلغ  )  وحدة عملة  ٩٠ أي( من الفرق بين القيمة العادلة       جزئياًو
  ).  وحدة عملة١٠٠ أي (اقستحقاإل



 ٣٩معيار المحاسبة الدولي 
 

      الدولية     حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة                 ©  ٢٠١٢

  )٨٢الفقرة  (كأدوات تحوط غير المالية األدواتتحديد 
ال يكون لهـا     غير المالي    لتزاماإل أو غير المالي    األصل عنصر   أومكون  لتغيرات في سعر    ا  إن ١٠٠ تطبيق

 التغير  ،مثالً،  أثر يمكن توقعه وقياسه بشكل منفصل على سعر البند القابل للمقارنة مع أثر             عموماً

 غيـر   لتـزام اإل أو غير المالي    األصل يعتبروبالتالي،  .  على سعر السند   يةفائدة السوق الفي أسعار   

 بـين   إختالفوإذا كان هناك    . لمخاطر الصرف األجنبي   أو في مجمله  فقط   محوط بند   أنهالمالي  

 أجل عقد   إستخدامب للقهوة البرازيلية    متوقعتحوط لشراء   المثل   (المحوطبند  الشروط أداة التحوط و   
 تكـون  رغم ذلـك   عالقة التحوط    فإن،  )خالف ذلك بشروط مشابهة   وفق  لشراء القهوة الكولومبية    

 من  أنه، بما في ذلك     ٨٨نها عالقة تحوط شريطة أن تتحقق جميع الشروط في الفقرة           مؤهلة على أ  

 أوولهذا الغرض، يمكن أن يكون مبلغ أداة التحوط أعلى          . المتوقع أن يكون التحوط عالي الفاعلية     

على سبيل المثال، يمكن    .  إذا كان هذا يحسن من فاعلية عالقة التحوط        طالمحوبند  ال من مبلغ    أقل

)  معاملة القهـوة البرازيليـة     مثالً(حوط  مبند ال التحليل تراجع لتحديد العالقة اإلحصائية بين        أداء

هذين  بين   صحيحةوإذا كان هناك عالقة إحصائية      ).  معاملة القهوة الكولومبية   مثالً(وأداة التحوط   

 في  االنحدار مإستخدا، يمكن   )لقهوة البرازيلية والقهوة الكولومبية   ا ة بين أسعار وحد   أي(المتغيرين  

على سبيل المثـال، إذا كـان       .  الفاعلية المتوقعة  ستزيد من خط التراجع لتحديد نسبة التحوط التي       

 المحوطةبنود  ال كم من    ٠,٩٨  أساس  نسبة التحوط على   فإن،  ١,٠٢ في خط التراجع هو      نحدارالا

ينتج  يمكن أن تحوط   عالقة ال  إال أن .  الفاعلية المتوقعة  ستزيد من  كم من أدوات التحوط      ١,٠٠ إلى
  .  مدة عالقة التحوطخالل الخسارة أو الربح حساب بها في عترافاإل يتم فاعلية عنها انعدام

  

  )٨٤ و٨٣ تانالفقر (من األدوات كأدوات تحوط ة مجموعتحديد
  

جميع األصول ذات السعر الثابت     صافي   مثالً(المركز المالي الصافي      إلجمالي تحوطالال يكون     ١٠١تطبيق
 ، محـدد  محـوط  من بنـد     بدالً،  )مماثلة اقإستحق ذات السعر الثابت التي لها تواريخ        اتلتزامإلوا

 خـسائر محاسـبة     أو على أرباح    تقريباًيمكن تحقيق نفس األثر      أنهإال  .  لمحاسبة التحوط  مؤهالً

 على أنها بنـد     ذات الصلة  جزء من البنود     تحديدالتحوط لهذا النوع من عالقة التحوط من خالل         
 وحدة عملة من    ٩٠ وحدة عملة من األصول و     ١٠٠على سبيل المثال، إذا كان لدى البنك        . حوطم

 ١٠ المخاطر بمقدار صافي  ل وقام بالتحوط  مخاطر وشروط متشابهة في طبيعتها       ذاتات  لتزاماإل

ويمكـن  . محوط األصول على أنها بند      تلك عملة من    ات وحد ١٠  يمكنه تحديد  فإنه عملة،   اتوحد

 أدوات ذات سعر ثابت، فيكون فـي        اتلتزامواإل إذا كانت هذه األصول      التحديدل هذا    مث إستخدام

سعر متغير، فيكون في هذه الحالة تحـوط  ذات  أدوات تإذا كانأما هذه الحالة تحوط قيمة عادلة،  

 بقيمـة    بعملة أجنبية   شراء بتنفيذ ثابت   إلتزام، إذا كان لدى المنشأة      وعلى نحو مماثل  . تدفق نقدي 

تحـوط  ال وحدة عملة، يمكنها     ٩٠ بقيمة    بالعملة األجنبية   بيع بتنفيذ ثابت   إلتزامووحدة عملة    ١٠٠

 علـى أنهـا أداة تحـوط        معينة وتحديدها  عملة من خالل شراء مشتقة       ات وحد ١٠  مبلغ صافيل
  .  وحدة عملة١٠٠قيمة ب الشراء الثابت إلتزام عملة من ات وحد١٠ مرتبطة بما قيمته

  

  )١٠٢ - ٨٥الفقرات (محاسبة التحوط 
  

 القيمة العادلة ألداة دين ذات       في تغيراتل على تحوط القيمة العادلة هو تحوط التعرض ل         من األمثلة  ١٠٢تطبيق
المنـشأة  ويمكن إبرام مثل هذا التحوط مـن قبـل          . لتغيرات في أسعار الفائدة   اسعر ثابت نتيجة    

 . المالكأو ةالمصدر
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  ذو  ديـن  إلىسعر عائم   ذو  ير دين   ي المبادلة لتغ  إستخدامتدفق النقدي هو     على تحوط ال   من األمثلة   ١٠٣تطبيق

المستقبلية التي يتم التحوط لها      التدفقات النقدية    تكونحوط لمعاملة مستقبلية حيث     ت أي(سعر ثابت   

 ).  دفعات فائدة مستقبليةهي
 

 تعاقدي غيـر    إلتزامبقود المرتبط    الو أسعارلتغير في   لتحوط  ال مثالً( الثابت   لتزاماإليعتبر تحوط     ١٠٤تطبيق

فـي  تغيـر   للتعـرض ل  اتحوط  هو  ) معترف به من قبل شركة الكهرباء لشراء الوقود بسعر ثابت         

بموجـب   يمكـن    أنهإال  . تحوط قيمة عادلة  هو   لذلك، يعتبر مثل هذا التحوط       وتبعاً. القيمة العادلة 

 تحوط  أنه الثابت على    لتزاملإلبية  مخاطر العملة األجن  لتحوط  المحاسبة  كخيار بديل،    ، ٨٧الفقرة  

 . تدفق نقدي
  

  تقييم فاعلية التحوط
  

 -:  يعتبر التحوط عالي الفاعلية فقط إذا تحقق الشرطان التاليان١٠٥ تطبيق
  

في بداية التحوط وفي الفترات الالحقة، يتوقع أن يكون التحوط عالي الفاعلية في تحقيـق                 )أ (

ـ ممخـاطر ال  ال إلى التي تُنسب تدفقات النقدية    ال أوفي القيمة العادلة    معادلة  تغيرات    ةحوط

 بطرق مختلفة، بما في التوقع مثل هذا    إثباتويمكن  .  التحوط لها  تحديد الفترة التي تم     خالل

 المنـسوبة  المحوطلبند ل التدفقات النقدية  أوذلك مقارنة التغيرات الماضية في القيمة العادلة        

 التـدفقات النقديـة ألداة      أوية في القيمة العادلة      مع التغيرات الماض   ةحوطممخاطر ال ال إلى

 التـدفقات   أو إحصائي قوي بين القيمة العادلـة        إرتباط إثبات وجود  من خالل    أوالتحوط،  

ويمكن أن تختار المنشأة نسبة تحـوط       . أداة التحوط بحوط مع تلك الخاصة     مبند ال لالنقدية ل 

 . "١٠٠تطبيق " في الفقرة بينم تحسين فاعلية التحوط كما هو أجل من ١:١نسبة غير 
 

على سبيل المثال،   %. ١٢٥ إلى ٨٠ نطاق يتراوح بين  تكون النتائج الفعلية للتحوط ضمن        )ب (

 وحدة عملة وأربـاح     ١٢٠ بقيمةأداة التحوط   من   خسائر   في تتمثلإذا كانت النتائج الفعلية     

، وهـي   ١٢٠/١٠٠ من خـالل     المعادلة وحدة عملة، يمكن قياس      ١٠٠ بقيمة أداة النقد    من

ـ وفي هذا المثال، %. ٨٣، وهي  ١٠٠/١٢٠ من خالل    أو،  %١٢٠ أن التحـوط   إفتراضب

 . ، تستنتج المنشأة أن التحوط كان عالي الفاعلية)أ ( البندفيالوارد يحقق الشرط 
  

 وأالـسنوية   الماليـة   ، في الوقت الذي تعد فيه المنشأة بياناتهـا          بالحد األدنى  الفاعلية،   تقييم يتم   ١٠٦تطبيق
 . المرحلية

  

وتعتمد الطريقة التي تتبعها المنشأة فـي       .   ال يحدد هذا المعيار طريقة واحدة لتقييم فاعلية التحوط          ١٠٧تطبيق
على سبيل المثال، إذا كانت إستراتيجية      . تقييم فاعلية التحوط على إستراتيجيتها في إدارة المخاطر       

المركز وط بشكل دوري ليعكس التغيرات في       المنشأة في إدارة المخاطر هي تعديل مبلغ أداة التح        
 من المتوقع أن يكون التحوط عالي الفاعليـة فقـط           أنه تثبت أن   إلى المنشأة بحاجة    فإن،  المحوط

 المنشأة طرق   تتبنىوفي بعض الحاالت،    . لفترة التي يتم فيها تعديل مبلغ أداة التحوط مرة أخرى         ل
ثيق المنشأة إلستراتيجيتها في التحوط إجراءاتهـا       ويشمل تو . مختلفة لألنواع المختلفة من التحوط    

 خسائر أداة   أو ما إذا كان التقييم يشمل جميع أرباح          على  اإلجراءات نص تلك وت. في تقييم الفاعلية  
 .  القيمة الزمنية لألداةإستثناءتم ي ما إذا أوالتحوط 
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ينبغـي  ،  %٨٥، مثل    واحد  بند التحوط لمخاطرة من  % ١٠٠ن  ع بنسبة تقل ة  أ المنش تحوطتإذا    أ١٠٧تطبيق
  التغير في تلك    أساس الفاعلية على انعدام   وتقيس   المخاطرمن  % ٨٥ بنسبة البند المحوط    تحدد أن

المخاطر المحـددة    عند تحوط    غير أن المنشأة يمكن أن تستخدم،     %. ٨٥ المخاطر المحددة بنسبة  
 كما  ،علية المتوقعة للتحوط  تحسين الفا  إلى إذا أدى ذلك     ١:١نسبة  ، نسبة تحوط غير     %٨٥ بنسبة
  ."١٠٠تطبيق  " في الفقرةمبينهو 

  
معاملة ال أو التعهد الثابت    أو لتزاماإل أو ألداة التحوط واألصل المحوط      الرئيسيةإذا كانت الشروط      ١٠٨تطبيق

التـي  التغيرات في القيمة العادلة والتدفقات النقدية       فإن،  نفس الشروط هي   جداً المحتملة   المتنبأ بها 
 عند  ، بعضها البعض بشكل تام    تعادل من المرجح أن     التي يتم التحوط بشأنها    المخاطر   إلى تُنسب
 فاعالًعلى سبيل المثال، من المرجح أن تكون مبادلة سعر الفائدة تحوطا            . وفيما بعد  التحوط   إبرام

ـ وتـواريخ إعـادة التـسعير،       و،  والمـدة  والمبالغ األصلية،    يةفتراضاإلإذا كانت المبالغ     واريخ ت
 تلـك التـي      الفائدة هي نفس   أسعارالمبلغ األصلي، وأساس قياس     ومقبوضات ومدفوعات الفائدة    

الشراء المتنبأ   ذلك، من المرجح أن يكون تحوط        إلىضافة  باإل. المحوطبند  ال أداة التحوط و   تخص
 -:عالي الفاعلية إذاهو  أجل بعقد ة معينةلسلع جداًوالمحتمل  به

شراء نفس الكمية من نفس السلعة وفي نفس الزمان والمكـان   غرض  هو ل كان العقد اآلجل      )أ (
 ؛ المحوطالمتنبأ بهشراء ال كما هو في

 ؛ وكانت القيمة العادلة للعقد اآلجل في البداية هي صفر  )ب (

 عتـراف اإل العالوة على العقد اآلجل من تقييم الفاعلية وتم          أو التغير في الخصم     إستثناءتم    )ج (
 مـن  التغير في التدفقات النقديـة المتوقعـة         إستندإذا   أورة   الخسا أو الربح   حساببه في   

 . على السعر اآلجل للسلعةجداًوالمحتملة  المتنبأ بهامعاملة ال
  

علـى سـبيل المثـال، ال    .  فقطجزء من المخاطر المحوطةفي بعض األحيان   أداة التحوط    ةلا عد ١٠٩تطبيق
ال بعمالت مختلفـة    معبر عنهما   لبند المحوط    أداة التحوط وا   كانت بالكامل إذا    فاعالًيكون التحوط   

  معينـة   مشتقة إستخدامب ال يكون تحوط مخاطر سعر الفائدة        كذلك. يوجد تناغم في أسعار صرفها    
 ئتمـان اإل مخـاطر    إلـى  ينسب القيمة العادلة للمشتقة      التغير في   بالكامل إذا كان جزء من     فاعالً

 . لطرف المقابلالخاصة با
  

ال أن  محـددة ومعينـة،   ةمحاسبة التحوط، يجب أن يرتبط بمخـاطر   ل مؤهالًالتحوط  حتى يكون     ١١٠تطبيق

 أو علـى أربـاح      أساسـي يجب أن يؤثر بشكل     كما  لمنشاة،  لعمال العامة   األمخاطر   ب  فقط يرتبط

 الممتلكـات   مصادرة مخاطر   أو المادي   األصل تقادم ةمخاطرلتحوط  الوال يكون   . خسائر المنشأة 

 تلـك  لمحاسبة التحوط، وال يمكن قياس الفاعلية ألنـه ال يمكـن قيـاس               مؤهالًمن قبل الحكومة    

 . المخاطر بشكل موثوق
 

 اقإسـتحق في حالة مخاطر سعر الفائدة، يمكن تقييم فاعلية التحوط من خـالل إعـداد جـدول                   ١١١تطبيق

طة أن  سعر الفائدة لكل فترة زمنية، شـري  مخاطر صافي   يبين المالية   اتلتزامواإللألصول المالية   
ـ  اإل أو األصول    من  محددة مجموعة أو( محدد   إلتزام أوأصل  ب المخاطر صافي   يرتبط  أوات  لتزام

 األصل، ويتم تقييم فاعلية التحوط مقابل ذلك        المخاطرصافي  نشوء   إلى يؤدي) منها محددة حصة

 . لتزاماإل أو
 

أن  ولـيس بالـضرورة   . للنقودزمنية   أثناء تقييم فاعلية التحوط، القيمة ال      ،عموماًتدرس المنشأة     ١١٢تطبيق

 علـى   المحددة سعر الفائدة الثابت على البند المحوط تماما سعر الفائدة الثابت على المبادلة              يطابق
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 أو األصلعلى    سعر الفائدة المتغير    ليس من الضروري أن يكون     أنهكما  . أنها تحوط قيمة عادلة   

 علـى أنهـا     المحـددة ة المتغير على المبادلة      نفس سعر الفائد   هو فائدة   الذي ينطوي على   لتزاماإل

ويمكن . عمليات التسوية الصافية الخاصة بها    شتق القيمة العادلة للمبادلة من      وتُ. تحوط تدفق نقدي  

كـل   إذا تغير    ةصافيال الثابتة والمتغيرة على المبادلة بدون التأثير على التسوية          األسعارأن تتغير   

 .  بنفس المبلغمنهما
 

تتوقف عن محاسبة التحوط منذ آخر تاريخ تم فيه  فإنها   المنشأة معايير فاعلية التحوط،      تلبيذا لم   إ ١١٣ تطبيق

 إلى التغير في الظروف الذي أدى       أو المنشأة الحدث    حددت إذا   لكن.  بفاعلية التحوط  لتزاماإل إثبات

 التغير في   أوحدث   قبل وقوع ال   فاعالً أن التحوط كان     وأثبتت عالقة التحوط للمعايير،     إستيفاءعدم  

 .  التغير في الظروفأوالظروف، تتوقف المنشأة عن محاسبة التحوط من تاريخ الحدث 
  

  القيمة العادلة للتحوط المحاسبي لمحفظة تحوط خطر سعر الفائدة
   

 أو األصـول الماليـة       مـن  محفظةب المرتبطة بالنسبة لتحوط القيمة العادلة لمخاطر سعر الفائدة         ١١٤ تطبيق

  )أ ( البنود  في المبينةت باإلجراءات   إلتزم المنشأة متطلبات هذا المعيار إذا       تلبيات المالية،   املتزاإل

  . أدناه" ١٣٢ تطبيق-١١٥تطبيق "والفقرات) ط( -

البنـود التـي ترغـب      مـن   محفظة   فيها   مخاطرالتحدد المنشأة كجزء من عملية إدارة         )أ (

ـ  أوظة من أصول فقط،     ويمكن أن تتألف المحف   . مخاطر سعر فائدتها  لتحوط  الب  اتإلتزام

علـى سـبيل    ( أكثـر    أوويمكن أن تحدد المنشأة محفظتين      . اتإلتزام أصول و  أو ،فقط

، وفـي   ) منفصلة محفظة في المنشأة أصولها المتوفرة برسم البيع       تجمع يمكن أن    المثال،

 . هذه الحالة تطبق اإلرشادات أدناه على كل محفظة بشكل منفصل

 على تواريخ إعادة التسعير     بناءاً فترات زمنية إلعادة التسعير      إلى تحلل المنشأة المحفظة    )ب (

 فترات زمنية إلعادة التسعير بطـرق       إلى التحليل   أداءويمكن  .  التعاقدية وليسالمتوقعة،  

 أو فيهـا،    أن تحـدث   الفترات الزمنية المتوقع     إلىمختلفة تشمل جدولة التدفقات النقدية      

 . توقع حدوث إعادة التسعيري أن إلىالفترات الزمنية  جميع إلىجدولة المبالغ األصلية 

وتحدد المنشأة كبند   . وعلى أساس هذا التحليل، تقرر المنشأة المبلغ الذي ترغب بتحوطه           )ج (
من المحفظة المحـددة    ) ولكن ليس مبلغ صافي   (ات  لتزام اإل أومحوط مبلغ من األصول     

 قياس النسبة   أيضاًهذا المبلغ   ويحدد  .  محوط أنهيساوي المبلغ الذي ترغب بتحديده على       
 )". ب(١٢٦تطبيق" للفقرة وفقاً الفاعلية إختبارالمئوية المستخدمة في 

ويمكن أن تكون هذه المخـاطر حـصة   . تحدد المنشأة مخاطر سعر الفائدة التي تحوطها    )د (
من مخاطر سعر الفائدة في كل من  بنود المركز المحوط، مثل سعر الفائدة األساسـي                

 ). لفائدة المعروض بين بنوك لندن سعر امثالً(

 . تحوط لكل فترة زمنية إلعادة التسعيرال من أدوات أكثر أو المنشأة واحدة تحدد   ) هـ( 

أعاله، تُقيم المنشأة في البداية وفي الفتـرات        ) ـه ( - )ج( التحديدات في البنود     إستخدامب  )و (
لية خالل الفتـرة التـي تـم       الالحقة ما إذا كان من المتوقع أن يكون التحوط عالي الفاع          

 . تحديد التحوط لها

كما هو محدد في البند     (تقيس المنشأة بشكل دوري التغير في القيمة العادلة للبند المحوط             )ز (
، علـى أسـاس     ))د(كما هي محددة في البنـد       ( المخاطر المحوطة    إلىالمنسوب  )) ج(

 فعلياًتم تحديد التحوط     أن ي  شريطة  و ).ب(تواريخ إعادة التسعير المتوقعة والمحددة في       
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 طريقة المنشأة الموثقـة فـي تقيـيم         إستخدامب كان ذو فاعلية عالية عند تقييمه        أنهعلى  
في القيمة العادلة للبند المحوط على أنه ربح أو خسارة          الفاعلية، تعترف المنشأة بالتغير     

ا هو  م ك بيان المركز المالي  في حساب الربح أو الخسارة في واحد من بندي السطر في            
 إلـى  يتم تخصيـصه     ألنوال يحتاج هذا التغير في القيمة العادلة        . أ٨٩مبين في الفقرة    

 . ات المنفردةلتزام اإلأواألصول 

)) ـه (كما هي محددة فـي      (التحوط  ) أدوات(تقيس المنشأة التغير في القيمة العادلة ألداة          )ح (
 عتـراف اإليـتم   و.  الخـسارة  أو الربح   حساب خسارة في    أو ربح   أنهوتعترف به على    

 . بيان المركز المالي في إلتزام أو أصلالتحوط على أنها ) أدوات(بالقيمة العادلة ألداة 

 الخسارة على أنها الفـرق بـين        أو الربح   حساب في   * بأي انعدام فاعلية   االعترافسيتم    )ط (
 ). ح(وذلك المشار إليه في ) ز(التغير في القيمة العادلة المشار إليه في 

 
 فقط على تحوط القيمة العادلـة       ويتم تطبيق المنهج  .  أدناه أكثر تفصيال  بشكل   وصف هذا المنهج   وي ١١٥تطبيق

  . ات الماليةلتزام اإلأومحفظة األصول المالية ب المرتبطةخاطر سعر الفائدة مل
  

، كخيـار بـديل   و. اتإلتزام و أصوالً ")أ(١١٤تطبيق "يمكن أن تشمل المحفظة المحددة في الفقرة        ١١٦تطبيق
ستخدم المحفظـة لتحديـد مبلـغ       وتُ.  فقط اتإلتزام أو فقط،   أصوالًكن أن تكون محفظة تشمل      يم

 على أنها   محددة المحفظة ليست نفسها     إال أن . ات الذي ترغب المنشأة بتحوطه    لتزام اإل أواألصول  
  . محوطبند 

 
علـى  لبند معين   المتوقع  ، تحدد المنشاة تاريخ إعادة التسعير       ")ب(١١٤تطبيق "أثناء تطبيق الفقرة   ١١٧تطبيق

ويتم تقـدير  .  أسعار السوقإلى تسعيره  إعادة أو البند    ذلك اقإستحق  فيه  من المتوقع   أول تاريخ  أنه

 التاريخية  الخبرة على   بناءاًتواريخ إعادة التسعير المتوقعة في بداية التحوط وخالل فترة التحوط،           

 الدفع المـسبق  التوقعات المتعلقة بمعدالت    والمعلومات األخرى المتوفرة، بما في ذلك المعلومات و       

 خبرة كافية   أو خاصة بها وتستخدم المنشآت التي ليس لها خبرة       . ما بينها أسعار الفائدة والتفاعل    و

ويتم مراجعة هذه التقديرات وتحـديثها بـشكل        . المقارنةخبرة المجموعة النظيرة لألدوات المالية      

 تـاريخ إعـادة     يكون،  مسبقاً يستحق الدفع ر ثابت   وفي حالة بند ذو سع    .  ضوء الخبرة  فيدوري  

 أسعار  إلى ه إعادة تسعير  ما لم يتم   مسبقاًالتسعير المتوقع هو التاريخ المتوقع أن يتم فيه دفع البند           

 فترات زمنية   إلى التحليل   فإن األصول المتشابهة،    لمجموعة من وبالنسبة  . أقربالسوق في تاريخ    

 شكل تخصيص نسبة مئوية للمجموعـة،       يتخذير المتوقعة يمكن أن      على تواريخ إعادة التسع    بناءاً

ويمكن أن تطبق المنشأة منهجيات أخـرى ألغـراض         .  من البنود المنفردة، لكل فترة زمنية      بدالً

على سبيل المثال، يمكن أن تستخدم المنشأة مـضاعف سـعر الـدفع المـسبق               . التخصيص هذه 

لكن يجب  . تواريخ إعادة التسعير المتوقعة   أساس  لتخصيص قروض اإلطفاء للفترات الزمنية على       

 .  إجراءات وأهداف إدارة مخاطر المنشأةتنسجم معكون المنهجية لمثل هذا التخصيص ت أن
 

 المنشأة في فترة زمنية معينـة       قدرت، إذا   ")ج(١١٤تطبيق" في الفقرة    التحديد المبين  وكمثال على    ١١٨تطبيق

ات بسعر ثابت بقيمـة     إلتزام وحدة عملة و   ١٠٠ر ثابت بقيمة     بسع أصوالًتسعير أن لديها    العادة  إل

 تحدد وحدة عملة، فإنها     ٢٠ بقيمة   المركز المالي الصافي   كاملتحوط  أن   وحدة عملة وقررت     ٨٠

                                                 
 .  إلعداد التقارير الماليةةاعتبارات المادية في هذا السياق مثلما تنطبق في باقي المعايير الدولينفس  تنطبق  *
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مبلغ  "أنه على   ويعبر عن التحديد   .†)لوحصة من األص  ( وحدة عملة    ٢٠مبلغ   ب أصوالًبند محوط   ك

. أصول مفردة ك وليس)  الراندات أو  الباوند، أواليورو،   أورات،   مبلغ من الدوال   مثالً" (من العملة 

   -المبلـغ المحـوط  التي سحب منها ) اتلتزام اإلأو( جميع األصول    وجوب أن تكون   وهذا يستتبع 

  -:ألصول في المثال أعالهل وحدة عملة ١٠٠ قيمة كامل أي
 

 ؛ والذي يتم تحوطهة ة للتغيرات في سعر الفائدإستجاب تتغير قيمتها العادلة بنوداً  )أ (

 على أنها   لو تم تحديدها  لمحاسبة تحوط القيمة العادلة     كان من الممكن أن تكون مؤهلة        بنوداً  )ب (

 لتزاملإل القيمة العادلة    بأن على وجه الخصوص   يحدد   *المعياروألن  .  بشكل منفرد  محوطة

 أقل ليست   )مثل الودائع تحت الطلب وبعض أنواع الودائع الزمنية       (المالي بخاصية الطلب    

 عند الطلب، المخصوم من أول تاريخ يمكن أن يطلب فيـه دفـع              مستحق الدفع من المبلغ   

 لمحاسبة تحوط القيمة العادلة ألي فتـرة زمنيـة     مؤهالً هذا البند    ال يمكن أن يكون   المبلغ،  

 المركـز  يكـون وفي المثال أعـاله،     .  فترة يمكن فيها للمالك أن يطالب بالدفع       أقصر تلي

ات جزء مـن البنـد المحـوط        لتزام هذه اإل  لذلك ال تشكل  .  مبلغ من األصول   المحوط هو 

وإذا .  محوط أنه على   تحديدهتم  ي الذي   األصل، ولكن المنشأة تستخدمها لتحديد مبلغ       المحدد

ات، يجب سحب المبلغ الذي     لتزاماإلمن  تحوطه هو مبلغ    ب الذي ترغب المنشأة     المركزكان  

ـ  اإل وليس من ات ذات السعر الثابت     لتزامإل من ا  المحدديمثل البند المحوط     ات التـي   لتزام

  النـسبة   مقيـاس ، ويتم حساب    مبكرة في فترة زمنية     تسديدهاطلب من المنشأة    يمكن أن ي 

 على أنها النـسبة     ")ب(١٢٦تطبيق   " للفقرة وفقاًالمئوية المستخدم في تقييم فاعلية التحوط       

 في فتـرة  أنهثال، نفترض أن المنشأة تقدر على سبيل الم. ات األخرىلتزامإلهذه ا المئوية ل 

 وحدة عملـة،    ١٠٠ بقيمةسعر ثابت   ذات   اتإلتزامزمنية معينة إلعادة التسعير كان لديها       

ـ إل وحدة عملة    ٦٠ و ، وحدة عملة للودائع تحت الطلب     ٤٠ تشمل ما قيمته    بـدون   اتلتزام

أة أن تحـوط    إذا قررت المنش  و. سعر ثابت ذات   وحدة عملة ألصول     ٧٠خاصية الطلب، و  

 بقيمة  اتإلتزام تحدد كبند محوط   وحدة عملة، فإنها     ٣٠قيمة  ب كامل المركز المالي الصافي   

 .  خاصية الطلبالتي ال تنطوي على اتلتزاماإل من §%٥٠ أو وحدة عملة ٣٠
 

ـ ). أ(٨٨ فـي الفقـرة      المبينةالتوثيق   للتحديد و   األخرى بالمتطلبات أيضاًوتلتزم المنشأة    ١١٩تطبيق سبة وبالن

 سياسة المنشأة لجميع    هذه والتوثيق   التحديد تحدد متطلبات  لمخاطر سعر الفائدة،     يتحوط المحفظ لل

  -:كيفية قياس الفاعلية، بما في ذلك ما يليو في تحديد المبلغ المحوط التي تستخدمالمتغيرات 
 

يتم س واألساس الذي    يتحوط المحفظ ال في   التي سيتم تضمينها   اتلتزامواإل األصول   تحديد  )أ (
 . من المحفظةإللغائها هإستخدام

التي فائدة  الات سعر   إفتراض تحديدكيفية تقدير المنشأة لتواريخ إعادة التسعير، بما في ذلك            )ب (
 نفس  إستخدامويتم  .  التقديرات تلكر  ي تقديرات أسعار الدفع المسبق وأساس تغي      تشكل أساس 
 أو األصـل  تضمينتم فيه   يي   في الوقت الذ   تجري التقديرات األولية التي      من الطريقة لكل 

 .  التقديراتلتلك في المحفظة المحوطة وأي مراجعات الحقة لتزاماإل

 .عدد الفترات الزمنية إلعادة التسعير ومدتها  )ج (
                                                 

 ما في هذا المثال أي مبلغ من األصول بينوات المؤهلة المتوفرة، لتزام أي مبلغ من األصول أو االبتحديد يسمح المعيار للمنشأة  †
 .  وحدة عملة١٠٠ وحدة عملة وصفر قيمته

 .٤٩ الفقرة أنظر   *
 %. ٥٠) =  وحدة عملة٤٠ – وحدة عملة ١٠٠/ ( وحدة عملة ٣٠  §
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 . ستستخدم" ١٢٦تطبيق" الفاعلية وأي من الطريقتين في الفقرة ختبارمدى تكرار المنشأة إل  )د (

 علـى  تحديدهاتم يات التي لتزاماإل أويد مبلغ األصول المنهجية التي تستخدمها المنشأة لتحد ) هـ( 
قياس النسبة المئوية المستخدم عندما تختبر المنشاة الفاعليـة         م لذلك،   ووفقاً،  محوطأنها بند   

 . ")ب(١٢٦تطبيق" الطريقة المذكورة في الفقرة إستخدامب

، ")ب(١٢٦طبيـق ت" الطريقة المذكورة في الفقـرة       إستخدامبعندما تختبر المنشأة الفاعلية       )و (
 لجميع أو،  مفرد كانت المنشأة ستختبر الفاعلية لكل فترة زمنية إلعادة التسعير بشكل            سواًء

 . ما بين الطريقتينالجمع من خالل  أو، الفترات الزمنية
 

 إجراءات وأهـداف   منسجمة مع  وتوثيق عالقة التحوط     تحديد في   المعينةتكون السياسات   يجب أن   

يجـب  إذ  .  التغيرات في السياسات بشكل اعتباطي     ويجب عدم إجراء  . شأة المن  في مخاطرالإدارة  

  علـى  تكون مبنية ويجب أن     أساس التغيرات في ظروف السوق والعوامل األخرى          تبريرها على 

  .هاالمنشأة ومنسجمة معفي مخاطر الإجراءات وأهداف إدارة أساس 
  

 أومشتقة واحـدة    عبارة عن    ")ـه(١١٤تطبيق"قرة  يمكن أن تكون أداة التحوط المشار إليها في الف          ١٢٠تطبيق
 فـي الفقـرة     المحددةمحفظة مشتقات تشتمل جميعها على تعرض لمخاطر سعر الفائدة المحوطة           

تشتمل جميعهـا علـى     التي   مبادالت سعر الفائدة      من  محفظة على سبيل المثال،   (")د(١١٤تطبيق"

 تشتمل محفظة مشتقات كهـذه علـى        ويمكن أن ). تعرض لسعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن      

 خيـارات مكتوبـة     أو ال تشتمل على خيارات مكتوبة       إال أنها قد  . مخاطرال أوضاع تتطلب معادلة  

عنـدما   إستثناءب( مثل هذه الخيارات على أنها أدوات تحوط         بتحديد ال يسمح    * المعيار ألن،  ةصافي
 المحددلمبلغ  ل أداة التحوط    وفرتإذا  و ).خيار المشترى معادلة ل  أنهالخيار المكتوب على    يتم تحديد   

يـتم تخصيـصها     فإنـه  ألكثر من فترة زمنية واحدة إلعادة التسعير،         ")ج(١١٤تطبيق "في الفقرة 

 لتلـك يجب تخصيص كامـل أداة التحـوط        أنه إال. توفر التحوط لها  لجميع الفترات الزمنية التي     
 عالقة التحوط لجزء فقط من الفترة       بتحديد ال يسمح    † المعيار ألنالفترات الزمنية إلعادة التسعير     

 . الزمنية التي تبقى فيها أداة التحوط معلقة
  

، ")ز(١١٤تطبيق" للفقرة   وفقاً مسبقاًالدفع  مستحق  عندما تقيس المنشأة التغير في القيمة العادلة لبند          ١٢١تطبيق

ؤثر إذ ي : قتيني بطر مسبقاً هع دف للبند المستحق  التغير في أسعار الفائدة يؤثر على القيمة العادلة          فإن

البنـد  على القيمة العادلة للتدفقات النقدية التعاقدية والقيمة العادلة لخيار الدفع المسبق المشمول في           

 أو المـالي    األصـل  جزء من    بتحديدللمنشأة  من المعيار    ٨١وتسمح الفقرة   . مسبقاً هفعد المستحق

، على أنها بند محوط، شريطة أن يكون من         كةمشترمخاطر  لتعرض  ال في   يشترك المالي،   لتزاماإل

أ بتحقيق هذا من    ٨١، تسمح الفقرة    مسبقاً التي يستحق دفعها  بنود  لوبالنسبة ل . الممكن قياس الفاعلية  

 التغيرات في سـعر  إلى الذي ينسبالتغير في القيمة العادلة ب فيما يتعلق البند المحوط   تحديدخالل  

ثر األ  يتم تضمين  أنهإال  . إعادة التسعير المتوقعة وليس التعاقدية     على أساس تواريخ     المحددالفائدة  

عند تحديد  تلك  التغيرات في سعر الفائدة المحوط على تواريخ إعادة التسعير المتوقعة           الذي تسببه   

 لذلك، إذا تمت مراجعـة تـواريخ إعـادة التـسعير            وتبعاً.  العادلة للبند المحوط   ةالتغير في القيم  

 إذا كانت تواريخ إعادة التـسعير       أو،  )ة المتوقع ة المسبق ات لتعكس التغير في الدفع    مثالً(المتوقعة  

وعلى . "١٢٦تطبيق " في الفقرة  مبينفاعلية كما هو    ال عدم   ستنشأ تختلف عن تلك المتوقعة،      ةالفعلي
                                                 

  ". ٩٤تطبيق"و ٧٧ تين الفقرأنظر  *
  . ٧٥ الفقرة أنظر †
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 بوضـوح   تنشأ) أ( التغيرات في تواريخ إعادة التسعير المتوقعة التي         إستثناءالعكس من ذلك، يتم     

التغيرات غير مرتبطة ب  وتكون  ) ب(التغيرات في سعر الفائدة المحوط،       إستثناءب عوامل أخرى    من

 سعر الفائدة   إلىيمكن فصلها بشكل موثوق عن التغيرات المنسوبة        ) ج(سعر الفائدة المحوط، و   في  

مـن التغيـر فـي العوامـل        بوضـوح   مثل التغيرات في أسعار الدفع المسبق الناشئة        (المحوط  

عند تحديد التغير في القيمة     ) التغيرات في سعر الفائدة    إستثناءب الضريبيةنظمة  األ أو رافيةالديموغ

 حـول العامـل     شكوإذا كان هناك    . ةحوطممخاطر ال ال إلى ال تُنسب العادلة للبند المحوط، ألنها     

 بـشكل    كانت المنشأة غير قادرة    أو التغير في تواريخ إعادة التسعير المتوقعة         نشوء إلىأدى  الذي  

سعر الفائدة المحوط عن تلك الناشئة من عوامل أخـرى،          من  موثوق على فصل التغيرات الناشئة      

في سعر الفائدة المحوطاتن التغيرم التغير نشأ بأنفترض ي . 
 

، ")ز(١١٤تطبيـق  "ال يحدد المعيار األساليب المستخدمة في تحديد المبلغ المشار إليه في الفقـرة             ١٢٢تطبيق

وإذا كانت  . المحوطةمخاطر  ال إلى الذي ينسب  التغير في القيمة العادلة للبند المحوط         بالتحديد وهو

 في مثل هذا القياس، يجـب أن تتوقـع          تُستخدمساليب  غيرها من األ   أواإلحصائية  التقدير  أساليب  

 الحصول عليها من قيـاس جميـع        كان من الممكن  تلك التي   ل جداًمقاربة   النتيجة    أن تكون  اإلدارة

 بـأن  فتـراض اإلوليس من المناسـب     .  البند المحوط  تشكل التي   المختلفةات  لتزام اإل أوصول  األ

 .  في قيمة أداة التحوطات في القيمة العادلة للبند المحوط تساوي التغيراتالتغير
 

 ، يـتم  أصل إذا كان البند المحوط لفترة زمنية معينة إلعادة التسعير هو            أنه "أ٨٩ "تقتضي الفقرة   ١٢٣تطبيق

وعلى العكس من ذلـك، إذا كـان        . عرض التغير في قيمته في بند سطر منفصل ضمن األصول         

، يتم عرض التغير في قيمته فـي بنـد          إلتزامالبند المحوط لفترة زمنية معينة إلعادة التسعير هو         

 اإلشارة إليهـا فـي      ت تم ة التي منفصلالسطر  البنود  هي  وهذه  . اتلتزامسطر منفصل ضمن اإل   

 .  المختلفة)اتلتزام اإلأو(لألصول محدد  أن يتم تخصيص وليس مطلوباً. ")ز(١١٤يق تطب "الفقرة
 

 التغيـر فـي      الحد الذي يختلف فيه    إلى الفاعلية ينشأ    عدم أن   إلى ")ط(١١٤تطبيق   "تشير الفقرة   ١٢٤تطبيق

ادلة لمشتقة   عن التغير في القيمة الع     ةحوطممخاطر ال ال إلى الذي ينسب القيمة العادلة للبند المحوط     

 -:ويمكن أن ينشأ مثل هذا الفرق لعدد من األسباب، منها. التحوط

 مراجعة تواريخ إعادة التسعير     أو تواريخ إعادة التسعير الفعلية عن تلك المتوقعة،         إختالف  )أ (
  ؛المتوقعة

 ؛ بهاعترافاإل إلغاء أو قيمة البنود في المحفظة المحوطة إنخفاض  )ب (

  ؛ وتحوط والبند المحوطداة الأل تواريخ الدفع إختالف  )ج (

 من الـسعر    أقل فائدة بسعر    المحوطةبنود  ال من    قليل  عندما يحمل عدد   مثالً(أسباب أخرى     )د (
 جـداً  كبيـرة    تعلى أنها محوطة، وعدم الفاعلية الناتجة ليس      لها   خصصتاألساسي التي   

 ). بحيث أن المحفظة ككل ال تكون مؤهلة لمحاسبة التحوط
  

  .   الخسارةأو الربح حساب في  بهاعترافواالهذه  *ويتم تحديد عدم الفاعلية
  

                                                 
 . إلعداد التقارير الماليةةعتبارات المادية في هذا السياق مثلما تنطبق في باقي المعايير الدوليإنفس  تنطبق  *
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 -: تحسين فاعلية التحوطعموماً سيتم ١٢٥تطبيق

لـدفع المـسبق   فيما يخـص ا    سمات مختلفة    التي يكون لها  إذا قامت المنشأة بجدولة البنود        )أ (
 .اتختالفاإلهذه  اإلعتبارعين بطريقة تأخذ ب

مـن البنـود    فقط  ما يكون هناك عدد قليل      وعند. كبيرالمحفظة  في  بنود  ال عدد   عندما يكون   )ب (
فاعليـة   من عـدم ال    نسبياًدرجة عالية   المشمولة في المحفظة، من المرجح أن تكون هناك         

وعلى العكس  .  متأخر عن المتوقع   أو بشكل مبكر    مسبقاً البنود   أحد  دفع إستحقمرتبطة إذا   
لتنبـؤ بطريقـة الـدفع     يمكن افإنهمن البنود، العديد من ذلك، عندما تشتمل المحفظة على       

 . المسبق بشكل أكثر دقة

 شهر واحد مقابل ثالثة     مثالً(عندما تكون الفترات الزمنية إلعادة التسعير المستخدمة اقصر           )ج (
وتقلل الفترات الزمنية األقصر إلعادة التسعير      ). أشهر من الفترات الزمنية إلعادة التسعير     

ضمن الفترة الزمنيـة    (خ إعادة التسعير     بين تواريخ الدفع وتواري    سوء مطابقة من أثر أي    

 . للبند المحوط وتلك الخاصة بأداة التحوط) إلعادة التسعير

تعديل مبلغ أداة التحوط ليعكس التغيرات في البنـد المحـوط           فيه   الذي يتم    الكبيرالتكرار    )د (
 ).  بسبب التغيرات في توقعات الدفع المسبقمثالً(

  
وإذا تغيرت تقديرات تواريخ إعادة التسعير بـين التـاريخ          . شكل دوري تختبر المنشأة الفاعلية ب     ١٢٦تطبيق

 -:مبلغ الفاعلية إماتحسب المنشأة م فيه المنشأة الفاعلية وتاريخ الحق له، قيالذي تُ

 ")ح(١١٤تطبيـق    " الفقرة أنظر( في القيمة العادلة ألداة التحوط       الفرق بين التغير   أنهعلى    )أ (
بما ( المحوط   ة التغيرات في سعر الفائد    إلى الذي ينسب حوط  ملبند ا الوالتغير في قيمة كامل     

 المحوط على القيمة العادلة ألي خيار دفـع مـسبق           ةفي ذلك أثر التغيرات في سعر الفائد      
  أو ؛)ضمني

 -: المنشأةفإن.  التقريب التاليإستخدامب  )ب (

ـ      ) اتلتزام اإل أو(تحسب النسبة المئوية لألصول      )١( سعير في كل فترة زمنية إلعادة الت
  فيه قامت، على أساس تواريخ إعادة التسعير المقدرة في آخر تاريخ            لها تحوطالتم  
 . الفاعليةإختبارب

 للمبلغ في تلك الفترة الزمنية إلعـادة        المنقحتطبق هذه النسبة المئوية على تقديرها        )٢(
 .المنقحتقديرها أساس التسعير لحساب مبلغ البند المحوط على 

 إلـى  الـذي ينـسب    للبند المحوط    المنقحالعادلة لتقديرها   تحسب التغير في القيمة      )٣(
 . ")ز (١١٤تطبيق " وتعرضه كما هو محدد في الفقرة ةحوطممخاطر الال

والتغيـر فـي   ) ٣(البند تعترف بعدم الفاعلية المساوية للفرق بين المبلغ المحدد في         )٤(
 ). ")ح(١١٤تطبيق " الفقرة أنظر(القيمة العادلة ألداة التحوط 

  

 أو( تواريخ إعادة التسعير المقـدرة لألصـول         التعديالت على  ، عند قياس الفاعلية   ،تميز المنشأة   ١٢٧قتطبي
 في أن تلـك التعـديالت     الجديدة، فقط   ) اتلتزامإل ا أو(الموجودة عن إنشاء األصول     ) اتلتزاماإل
قـدرة   تـواريخ إعـادة التـسعير الم       التعديالت على  جميع   تضمينويتم  .  عدم الفاعلية  إلىؤدي  ت
 القائمـة ، بما في ذلك أي إعادة تخصيص للبنود         )"١٢١تطبيق " للفقرة وفقاًتلك المستثنية    إستثناءب(

 للفقـرة  وفقـاً معينـة   المبلـغ المقـدر فـي فتـرة زمنيـة            تنقـيح ، عنـد     الزمنية بين الفترات 
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ـ    عترافاإلوحالما يتم   .   وبالتالي عند قياس الفاعلية    ")٢)(ب(١٢٦تطبيق" ا هـو    بعدم الفاعلية كم
في كل فتـرة زمنيـة      ) اتلتزامإل ا أو( إلجمالي األصول    جديداً تقديراً المنشأة   تجري،  سابقاًمحدد  

 إختبـار  آخـر    منذالجديدة التي تم إنشاؤها     ) اتلتزام اإل أو(إلعادة التسعير، بما في ذلك األصول       
أنهـا نـسبة مئويـة       على   ة ونسبة مئوية جديد   اً محوط اً بند أنه على   جديداً مبلغا   وتحدد،  تهافاعليل

 التالي الـذي   في التاريخ    ")ب(١٢٦تطبيق" في الفقرة    المبينةيتم تكرار اإلجراءات    من ثم   . محوطة
 .  الفاعليةتختبر فيه

  
 زمنية إلعادة التـسعير بـسبب       ة فتر إلى أصالً جدولتها   ت بالبنود التي تم   عتراف يمكن إلغاء اإل    ١٢٨تطبيق

.  القيمـة أو البيـع     إنخفاض الذي سببه    الحسابع أو شطب    من المتوق المسبق في وقت أبكر     الدفع  
مبلغ التغير في القيمة العادلة المشمول في بند السطر المنفـصل المـشار              فإنوعندما يحدث هذا،    

بيـان   إلغائـه مـن    به يتم    عترافي تم إلغاء اإل   ذ المرتبط بالبند ال   ")ز(١١٤تطبيق "إليه في الفقرة  
ولهـذا  .  بالبنـد  عتـراف رباح أو الخسائر الناشئة عن إلغاء اإل      ، ويتم شمله في األ    المركز المالي 

الفترات الزمنية إلعادة التسعير التي تم فيها جدولة البنـد  ) الفترة (الغرض، من الضروري معرفة  
 إلغائهالفترات الزمنية إلعادة التسعير التي يتم       ) الفترة( به، ألن هذا يحدد      عترافالذي تم إلغاء اإل   

تطبيـق  " من بند السطر المنفصل المشار إليـه فـي الفقـرة             يتم إلغائه المبلغ الذي   منها وبالتالي   
تـم  زمنيـة   ، إذا كان من الممكن تحديد أي فترة          معين  ببند عترافعندما يتم إلغاء اإل   . ")ز(١١٤

 فترة  أول من   إلغائه، يتم    ذلك وان لم يكن من الممكن    .  من تلك الفترة الزمنية    يتم إلغائه شمله فيها،   
تخصيـصه لجميـع    تـم   دفعات مسبقة أعلى من المتوقع، أو       عن   عترافية إذا نتج إلغاء اإل    زمن

 إذا ومنـتظم  به على أساس معقول عتراف على البند الذي تم إلغاء اإل      التي تشتمل الفترات الزمنية   
  .ت قيمتهإنخفضكان البند قد بيع أو 

 
 إنتهـاء  به عنـد  عتراف يتم إلغاء اإللمية معينة  بفترة زمنيرتبطأي مبلغ إن  ذلك، إلىضافة  باإل  ١٢٩تطبيق

). أ٨٩ الفقـرة    أنظر( في حساب الربح أو الخسارة في ذلك الوقت           به عترافالفترة الزمنية يتم اإل   
 ثـالث فتـرات زمنيـة إلعـادة         إلىعلى سبيل المثال، نفترض أن المنشأة قامت بجدولة البنود          

 عنـه فـي بنـد       المبلغ، كان التغير في القيمة العادلة       دالتحديعادة  إل السابقة    العملية فيو. التسعير
 ذلـك ويمثـل   .  وحدة عملة  ٢٥ بقيمةأصل  هو عبارة عن     بيان المركز المالي   فيالسطر الواحد   

 وحـدة   ١٠ وحدة عملة، و   ٨ وحدة عملة، و   ٧ بقيمة   ٣ و ٢،  ١ الفترات   إلىالمبلغ المبالغ المنسوبة    
 إلـى  األصول المنسوبة    يكون قد تم تحقيق   ،  التحديدعادة  إلالتالية   العملية   وفي. عملة على التوالي  

 وحدة عملة مـن     ٧ بقيمة عترافلذلك، يتم إلغاء اإل   .  فترات أخرى  إلى أو إعادة جدولتها     ١الفترة  
وحدة  ٨  اآلن قيمتي  وتنسب.  بها في حساب الربح أو الخسارة      عترافويتم اإل بيان المركز المالي    

الفتـرات  هـذه   ويتم بعد ذلـك تعـديل       .  على التوالي  ٢ و ١ ينت الفتر إلى وحدة عملة    ١٠عملة و 
 .")ز(١١٤تطبيق  "، للتغيرات في القيمة العادلة كما هو مذكور في الفقرةالزم هو حسبماالمتبقية، 

  
وكتوضيح لمتطلبات الفقرتين السابقتين، نفترض أن المنشأة قامت بجدولة األصول مـن خـالل                ١٣٠تطبيق

 أنها قامت   أيضاًونفترض  .  كل فترة زمنية إلعادة التسعير     إلىلمحفظة  امن  تخصيص نسبة مئوية    
الفترة الزمنيـة   تنتهي  وعندما  .  كل من الفترتين الزمنيتين األوليتين     إلى وحدة عملة    ١٠٠بجدولة  

 التـسديد  من األصول بـسبب       وحدة عملة  ١١٠ بقيمة   عترافاإل إلغاءاألولى إلعادة التسعير، يتم     
 المبلغ المشمول في بند السطر المنفـصل        كامل إلغاءوفي هذه الحالة، يتم     . وقعالمتوقع وغير المت  

 المرتبط بالفترة الزمنية األولى من الميزانيـة العموميـة،   ")ز(١١٤تطبيق   "المشار إليه في الفقرة   
 . من المبلغ المرتبط بالفترة الزمنية الثانية% ١٠ إلىباإلضافة 

 
 باألصـول   عترافاإل إلغاءإلعادة التسعير بدون    معينة  محوط لفترة زمنية     المبلغ ال  تخفيض إذا تم    ١٣١تطبيق

، يتم إطفاء المبلغ المشمول في بند السطر المنفصل المشار إليه فـي             ذات العالقة ) اتلتزام اإل أو(
 . ٩٢ للفقرة وفقاً بالتخفيضمرتبط ال" )ز(١١٤تطبيق "الفقرة 
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علـى  " ١٣١ تطبيـق   -١١٤ تطبيق " في الفقرات  المبين هجالمنيمكن أن ترغب المنشأة بتطبيق        ١٣٢تطبيق

 لمعيار المحاسبة الـدولي  وفقاً تحوط تدفق نقدي أنه على  سابقاًي تم محاسبته    ذ ال يمحفظالالتحوط  

، وتطبـق   )د(١٠١ للفقـرة    وفقـاً  السابق لتحوط التدفق النقـدي       التحديد المنشأة    هذه وتلغي. ٣٩

 مستقبلي على فتـرات المحاسـبة       بأثر" ١٣١ تطبيق - ١١٤قتطبي" في الفقرات    المبينةالمتطلبات  

  . الالحقة
  

 ) ب١٠٨ –١٠٣الفقرات (اإلنتقال 
 

من الممكن أن تكون المنشأة قد حددت معاملة متوقعة ضمن المجموعة أنها بند محوط في بداية   ١٣٣تطبيق

 المعلومات أو ألغراض إعادة عرض( أو بعد ذلك ٢٠٠٥يناير ١الفترة السنوية التي تبدأ في 

كما (في تحوط يتأهل لمحاسبة التحوط حسب هذا المعيار ) المقارنة في مستهل فترة مقارنة أبكر

، وهذه المنشأة من الممكن أن تستخدم هذا )٨٠هو معدل من قبل الجملة األخيرة من الفقرة 

وية التي تبدأ في التحديد لتطبيق محاسبة التحوط في البيانات المالية المجمعة من بداية الفترة السن

، وعلى هذه المنشأة أن تطبق كذلك )أو بداية فترة المقارنة األبكر( أو بعد ذلك، ٢٠٠٥يناير ١

 أو بعد ٢٠٠٥يناير ١ ب من بداية الفترة السنوية التي تبدأ في ٩٩أ وتطبيق ٩٩الفقرتين تطبيق 

 المعلومات المقارنة ب على٩٩ب ال تحتاج لتطبيق الفقرة تطبيق ١٠٨ذلك، غير أنه حسب الفقرة 

 .للفترات األبكر
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  الملحق ب 
  

  التعديالت على بيانات أخرى 
  
  

.  ذلك التاريخ  أو بعد  ٢٠٠٥ يناير١لفترات السنوية التي تبدأ في      لفي هذا الملحق    الواردة   التعديالت   يتم تطبيق 

  . ة المبكرة الفترلتلكفترة مبكرة، يتم تطبيق هذه التعديالت ل المنشأة هذا المعيار طبقتإذا 

****  

 في البيانـات ذات العالقـة       ٢٠٠٣لقد تم دمج التعديالت الواردة في هذا الملحق عند إصدار هذا المعيار عام              

  .المنشورة في هذا الكتاب
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  ٣٩معيار المحاسبة الدولي التعديالت على  المجلس على مصادقة
  
  

 ١١مـن قبـل     "  والقياس عترافاإل:  المالية األدوات  "٣٩تمت الموافقة على إصدار معيار المحاسبة الدولي        

 السادةحيث أبدى كل من     .  مجلس معايير المحاسبة الدولية البالغ عددهم أربعة عشر        أعضاء أصل من   عضواً

  .اإلستنتاجات بعد أساس المعارضةرائهم آ وترد. وماكريجور معارضتهم لذلك، غليسنرينوكوب، 
  

  سير ديفيد تويدي                 الرئيس

  ثوماس إي جونز                 نائب الرئيس

  ماري إي بارث

  جورج برونز  -  هانز

  أنتوني تي كوب

  روبرت بي جارنيت

  جيلبرت جيالرد

  جيمس جيه ليسنرينغ

  وارن ماكريجور

  باتريشيا إل أومالي

  هاري كيه شميد

  جون تي سميث

  جيوفري وايتينغتون

  تاتسومي يامادا
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   ٣٩عديالت على معيار المحاسبة الدولي  المجلس على التمصادقة
  

 عتـراف اإل: األدوات الماليـة  "  ٣٩التعديالت على معيار المحاسبة الـدولي       هذه  تمت الموافقة على إصدار     

 مـن   عضواً ١٤ من قبل    مخاطر سعر الفائدة  ل يمحفظالتحوط  لمحاسبة تحوط القيمة العادلة ل    بعنوان  " والقياس

.  معارضـته لـذلك     السيد سميث  أبدىوقد  . لدولية البالغ عددهم أربعة عشر     مجلس معايير المحاسبة ا    أعضاء

  . بعد أساس اإلستنتاجاتويرد رأيه المعارض
  

  سير ديفيد تويدي                 الرئيس

  ثوماس إي جونز                 نائب الرئيس

  ماري إي بارث

  جورج برونز  -  هانز

  أنتوني تي كوب

  جان أنجستروم

  جارنيتروبرت بي 

  جيلبرت جيالرد

  جيمس جيه ليسنرينغ

  وارن ماكريجور

  باتريشيا إل أومالي

  جون تي سميث

  جيوفري وايتينغتون

  تاتسومي يامادا
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   ٣٩ المجلس على التعديالت على معيار المحاسبة الدولي مصادقة
  
  

 عترافاإل: لماليةاألدوات ا"  ٣٩التعديالت على معيار المحاسبة الدولي هذه تمت الموافقة على إصدار 

 أعضاء من عضواً ١٤من قبل  ات الماليةلتزاماإلنتقال واإلعتراف المبدئي باألصول المالية واإل " والقياس

  . مجلس معايير المحاسبة الدولية
  

  سير ديفيد تويدي                 الرئيس

  ثوماس إي جونز                 نائب الرئيس

  ماري إي بارث

  رونزجورج ب  -  هانز

  أنتوني تي كوب

  جان أنجستروم

  روبرت بي جارنيت

  جيلبرت جيالرد

  جيمس جيه ليسنرينغ

  وارن ماكريجور

  باتريشيا إل أومالي

  جون تي سميث

  جيوفري وايتينغتون

  تاتسومي يامادا
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   ٣٩ المجلس على التعديالت على معيار المحاسبة الدولي مصادقة
  

محاسبة تحوط التدفق  –اإلعتراف والقياس :  األدوات المالية٣٩ي هذه التعديالت على معيار المحاسبة الدول

ها لإلصدار من قبل األربع عشر عضو في مجلس إعتماد تم النقدي للمعامالت المتوقعة ضمن المجموعة

 .معايير المحاسبة الدولية

  
  سير ديفيد تويدي                 الرئيس

  ثوماس إي جونز                 نائب الرئيس

  ماري إي بارث

  جورج برونز  -  هانز

  أنتوني تي كوب

  جان أنجستروم

  روبرت بي جارنيت

  جيلبرت جيالرد

  جيمس جيه ليسنرينغ

  وارن ماكريجور

  باتريشيا إل أومالي

  جون تي سميث

  جيوفري وايتينغتون

  تاتسومي يامادا
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   ٣٩ المجلس على التعديالت على معيار المحاسبة الدولي مصادقة
  

 العادلة تم  خيار القيمة–اإلعتراف والقياس : األدوات المالية ٣٩الت على معيار المحاسبة الدولي هذه التعدي

 من بين األربعة عشر عضو في مجلس معايير المحاسبة الدولية، عضواًها لإلصدار من قبل أحد عشر إعتماد

ت، وقد وضعت آراؤهم وقد عارض البروفسور بارث والسيد جارنيت والبروفسور ويتنجتون هذه التعديال

  . المعارضة بعد أساس اإلستنتاجات

  
  سير ديفيد تويدي                 الرئيس

  ثوماس إي جونز                 نائب الرئيس

  ماري إي بارث

  جورج برونز  -  هانز

  أنتوني تي كوب

  جان أنجستروم

  روبرت بي جارنيت

  جيلبرت جيالرد

  جيمس جيه ليسنرينغ

  وارن ماكريجور

  اتريشيا إل أوماليب

  جون تي سميث

  جيوفري وايتينغتون

  تاتسومي يامادا
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والمعيـار   ٣٩ المجلس على التعديالت على معيار المحاسـبة الـدولي           مصادقة
  ٤الدولي إلعداد التقارير المالية 

  
 وعلى "اساإلعتراف والقي: ت الماليةاألدوا" ٣٩هذه التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

ها لإلصدار من قبل إعتماد تم عقود الضمان المالي – عقود التأمين ٤المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  .األربعة عشر عضو في مجلس معايير المحاسبة الدولية
  

  سير ديفيد تويدي                 الرئيس

  ثوماس إي جونز                 نائب الرئيس

  ماري إي بارث

  جورج برونز  -  انزه

  أنتوني تي كوب

  جان أنجستروم

  روبرت بي جارنيت

  جيلبرت جيالرد

  جيمس جيه ليسنرينغ

  وارن ماكريجور

  باتريشيا إل أومالي

  جون تي سميث

  جيوفري وايتينغتون

  تاتسومي يامادا
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  المحتويات
  الفقرات                                                     حولات ستنتاجأساس اإل

   والقياسعترافاإل: األدوات المالية ٣٢معيار المحاسبة الدولي 
 

  ١٤ – ٤إستنتاج  الخلفية
  ٢٤-١٥إستنتاج    النطاق
  أ٢٠ – ١٥إستنتاج  ات القروضإلتزام

  هـ٢٣ – ٢١اجإستنت  عقود الضمانات المالية
  ٢٤إستنتاج  عقود شراء أو بيع البند غير المالي

  ٣٦ –٢٥إستنتاج  التعريفات
  ٢٩ – ٢٥إستنتاج  القروض والذمم المدينة 

  ٣٥ – ٣٠إستنتاج  سعر الفائدة الفعلي 
   ٣٦إستنتاج  محاسبة التغير في التقديرات 

  ٤٠– ٣٧إستنتاج  المشتقات الضمنية
  ٤٠ – ٣٧إستنتاج  منية مشتقات العملة األجنبية الض

  ٧٠– ٤١إستنتاج  عتراف وإلغاء اإلعترافاإل
  ٥٣ – ٤١إستنتاج   باألصل المالي عترافإلغاء اإل

  ٤٣ – ٤١إستنتاج   األصلي ٣٩معيار المحاسبة الدولي 
  ٤٥ – ٤٤إستنتاج  مسودة العرض 

  ٤٧ – ٤٦إستنتاج  المالحظات المستلمة 
  ٥٣ – ٤٨إستنتاج  ٣٩ي التنقيحات على معيار المحاسبة الدول

 التدفقات ستالمإلالترتيبات التي تحتفظ المنشأة بموجبها بالحقوق التعاقدية 
دفع التدفقات النقدية إلى ب تعاقدياً اًإلتزام المالي ولكنها تتحمل من األصلالنقدية 
    من المستلمينأو أكثر واحد مستقبل 

 
 

  ٦٤– ٥٤إستنتاج

  ٦٦– ٦٥إستنتاج   عترافالنقل غير المؤهل لعكس اإل
  ٧٠– ٦٧إستنتاج  المشاركة المستمرة في األصل المنقول

  ١٣٠– ٧١إستنتاج  القياس
  ٩٤– ٧١إستنتاج  خيار قياس القيمة العادلة 

التحديد بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يزيل أو يقلل إلى حد كبير من               
   عتراف في القياس أو اإلتساقعدم اإل

  ب٧٥-٧٥إستنتاج

ات المالية أو كليهما تدار ويقيم أداؤها لتزاممجموعة من األصول المالية أو اإل
  إستثمارة إستراتيجيعلى أساس القيمة العادلة حسب إدارة مخاطرة موثقة أو 

  ب٧٦-٧٦إستنتاج

  ٧٨-٧٧إستنتاج  معينة شروطاًاألداة تحتوي على مشتقة ضمنية تلبي 
  أ٧٩-أ٨٧إستنتاج دور اإلشراف العقالني

  ٨٤-٨٠إستنتاج  األمور األخرى
  ) وليس كامل(تطبيق خيار قياس القيمة العادلة على جزء من 

                الماليلتزاماألصل المالي أو اإل
  أ٨٦ – ٨٥إستنتاج

  ٩٢– ٨٧إستنتاج  إلتزامات مخاطر اإلئتمان
  ٩٤– ٩٣إستنتاج  ات المالية ذات خاصية الطلبلتزامقياس اإل
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  ١٠٤–  ٩٥إستنتاج  القيمة العادلة إرشادات قياس 
   ١٠١ –   ٩٦إستنتاج   األسعار المعلنة في األسواق النشطة إستخدام

  ١٠٤– ١٠٢إستنتاج  عدم وجود سوق نشط
  ١٣٠ –١٠٥إستنتاج    هاألصول المالية وعدم قابلية تحصيلاإنخفاض قيمة 

  ١٣٠ – ١٠٥إستنتاج   في أدوات حقوق الملكيةاتستثماراإلإنخفاض قيمة 
  ٢٢٠ –١٣١إستنتاج  التحوط

  ١٣٥ – ١٣٢إستنتاج  ١٣٣دراسة الطريقة المختصرة في بيان معايير المحاسبة المالية 
   أ١٣٥إستنتاج  ات الماليةلتزام من األصول المالية واإلأجزاء اتتحوط

  ب١٣٦– ١٣٦إستنتاج  الفاعلية المتوقعة
المالية لمخاطر غير مخاطر ات غير لتزام من األصول غير المالية واإلأجزاء اتتحوط

  العملة األجنبية
  ١٣٩– ١٣٧إستنتاج

  ١٤٣– ١٤٠إستنتاج  خدمة القروضحقوق 
  ١٤٥– ١٤٤إستنتاج     األدوات النقديةإستخدام السماح بمحاسبة التحوط بإمكانية
  ١٤٨– ١٤٦إستنتاج  تحوطات قيمة عادلةعلى أنها  معامالت التنبؤ ات تحوطلجة السماح بمعاإمكانية

  ١٥٤– ١٤٩إستنتاج  ات الثابتة لتزاموطات اإلتح
  ١٦٤– ١٥٥إستنتاج  تعديالت األساس

 بأصل مالي   عترافتعديالت األساس لتحوطات معامالت التنبؤ التي ينتج عنها اإل        
   ماليإلتزامأو 

 بأصل غيـر    عترافتعديالت األساس لتحوطات معامالت التنبؤ التي ينتج عنها اإل        
   غير ماليإلتزاممالي أو 

   العقود الداخلية إستخدامالتحوط ب

  
  ١٦١ إستنتاج

  
  ١٦٤-١٦٢ إستنتاج
  ١٧٢– ١٦٥إستنتاج

  ٢٢٠–١٧٣إستنتاج  مخاطر سعر الفائدةل يمحفظالتحوط لمحاسبة القيمة العادلة ل
  ١٧٤– ١٧٣إستنتاج  الخلفية 
  ١٧٥إستنتاج  النطاق 

 للنسخ السابقة وفقاًق  محاسبة تحوط القيمة العادلة صعبة التحقيكانتلماذا : سألةالم
  ٣٩من معيار المحاسبة الدولي 

  ١٧٧– ١٧٦إستنتاج

  ١٨١– ١٧٨إستنتاج  مخاطرة الدفع المسبق
  ١٩٢– ١٨٢إستنتاج  ات ذات خاصية الطلبلتزام البند المحوط واإلتحديد

  ٢٠٦– ١٩٣إستنتاج  الفاعليةحالة عدم  والتأثير على ينبغي تحديدهأي جزء من األصول 
  ٢٠٩– ٢٠٧إستنتاج  سجل للبند المحوطالمبلغ الم
  ٢١٢– ٢١٠إستنتاج  بنود السطر المنفصلةفي  بالمبالغ المشمولة عترافإلغاء اإل

  ٢١٥– ٢١٣إستنتاج  أدوات التحوط
  ٢١٨ –٢١٦إستنتاج  مخاطر سعر الفائدةل يمحفظالتحوط لفاعلية التحوط ل

  ٢٢٠ –٢١٩إستنتاج  ر الفائدة سعةالتحول إلى محاسبة تحوط القيمة العادلة لمحافظ مخاطر

  ٢٢١إستنتاج     عموماًن مبادئ المحاسبة األمريكية المقبولة ع المختارة اتختالفاإلإلغاء 

  ٢٢٢إستنتاج  رات لمسودة العرضيلتغياملخص 

    اآلراء المعارضة
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   حولاتستنتاجأساس اإل
   والقياسعترافاإل: األدوات المالية ٣٩معيار المحاسبة الدولي 

  

  . منهجزءاً، لكنه ليس ٣٩ات هذا معيار المحاسبة الدولي ستنتاجيرافق أساس اإل 
  

 ١لم يتم تعديل المصطلحات في أساس اإلستنتاجات ليعكس التغيرات الحاصلة على معيار المحاسبة الـدولي                
  ). ٢٠٠٧كما تم تعديله في عام " (عرض البيانات المالية"
  

 إلـى ات مجلس معايير المحاسبة الدوليـة فـي التوصـل    إعتبارهذا   اتستنتاجاإليلخص أساس        ١إستنتاج

 في عـام    " والقياس عترافاإل: األدوات المالية " ٣٩اته حول تنقيح معيار المحاسبة الدولي       إستنتاج

  . لبعض العوامل دون غيرهاأكبروقد أولى مختلف أعضاء المجلس أهمية . ٢٠٠٣
  

 كجزء من جدول أعماله المبدئي حول المشاريع الفنيـة،          ،٢٠٠١ من عام    يوليوأعلن المجلس في        ٢إستنتاج
  ٣٢ سوف يقوم بتنفيذ مشروع لتحسين عدد من المعايير، بما في ذلك معيار المحاسبة الـدولي               أنه

 عتـراف اإل: األدوات المالية  "٣٩معيار المحاسبة الدولي و" اإلفصاح والعرض: األدوات المالية  "
 من خـالل توضـيح      المعايير التقليل من التعقيد في      إلىتحسينات  ال مشروع   وقد هدف . "والقياس

 ودمج عناصر تفسيرات لجنة التفـسيرات الدائمـة         ة الداخلي التناقضاتوإضافة اإلرشادات وإزالة    

قام المجلس  ،  ٢٠٠٢ من عام    يوليووفي  .  في المعايير  ٣٩ معيار المحاسبة الدولي     تنفيذوإرشادات  

 ٣٢ المقترحة على معيار المحاسبة الدولي       عديالتتالخاصة بال رض  اته في مسودة الع   إقتراحبنشر  

 عتـراف اإل: األدوات المالية"  ٣٩معيار المحاسبة الدولي و" اإلفصاح والعرض: األدوات المالية  "
 من  أغسطس وفي. ٢٠٠٢ عام   أكتوبر ١٤ آخر موعد لتقديم المالحظات في        تحديد ، مع "والقياس

معيار المحاسـبة     المقترحة على  أخرى بالتعديالت  مسودة عرض     قام المجلس بنشر   ،٢٠٠٣عام  ال

  تحديـد   مع ،مخاطر سعر الفائدة  ل يمحفظال حوطتلحول محاسبة تحوط القيمة العادلة       ٣٩الدولي  

  . ٢٠٠٣ عام نوفمبر ١٤آخر موعد لتقديم المالحظات في 
  

ـ الـذي   األدوات المالية   حاسبة  كن إعادة النظر في المنهج األساسي لم      ت المجلس لم    نيةوألن     ٣إستنتاج نص ي
 هذا المتطلبات الواردة في    اتستنتاجاإل، ال يناقش أساس     ٣٩ و ٣٢ ين المحاسبة الدولي  يعليه معيار 

 . التي لم يعد المجلس النظر فيها٣٩معيار المحاسبة الدولي 
  

  الخلفية 
  
 

 للبيانات الماليـة التـي      مفعولسارية ال  ٣٩أصبحت النسخة األصلية من معيار المحاسبة الدولي            ٤إستنتاج
 نموذج قياس   وقد عكست .  ذلك التاريخ   بعد أو ٢٠٠١ يناير ١تغطي السنوات المالية التي تبدأ في       

وقيـاس الـبعض     المالية بالقيمة العادلـة      اتلتزامواإلمختلط يتم فيه قياس بعض األصول المالية        
  .  معينة بأداةاإلحتفاظ على نية المنشأة بجزئياً عتمادإل التكلفة المطفأة، باأواآلخر بسعر التكلفة 

  
بـدأت الهيئـة    قـد   و.  محاسبة األدوات المالية هي مسألة صعبة وموضع خالف        بأن المجلس   يقر   ٥إستنتاج

 ١٥ المسألة منـذ     بخصوص هذه لجنة معايير المحاسبة الدولية، عملها      أال وهي   السابقة للمجلس،   
ماني سنوات الالحقة قامت بنشر مسودتي عـرض،        وخالل الث . ١٩٨٨عام  الفي  أي   مضت،   عاماً
وقررت . ١٩٩٥ اإلفصاح والعرض في عام      حول ٣٩الن موضوع معيار المحاسبة الدولي      وتتنا

  معيـار  في والقياس   عترافاإلاتها األولية حول    إقتراح صياغةلجنة معايير المحاسبة الدولية عدم      
 -:، نظرا لما يليمعين

 ؛ا عليهاة األساسية التي حصلوستجابإلا •
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 سات المتطورة في األدوات المالية؛ والممار •

 . التفكير المتطور من قبل الهيئات الوطنية لوضع المعايير •
 

شتراك مع مجلس معـايير     إل، با ١٩٩٧ لذلك، نشرت لجنة معايير المحاسبة الدولية في عام          وتبعاً   ٦إستنتاج
 يجب قياس جميع األصول الماليـة       أنه و، وه مختلفاً منهجاًت  إقترحالمحاسبة الكندي، ورقة نقاش     

 مـن عـدم      نطاق واسع  إلى الورقة    تلك وأشارت الردود على  .  المالية بالقيمة العادلة   اتلتزامواإل
 دراسة وضع المزيد من العمل قبل     ه ينبغي إنجاز     وأن المقترحات الواردة فيها   بعض   رتياح حيال إلا

 . لقيمة العادلةل كامالً منهجاً يقتضيمعيار 
  
 عتـراف اإلحـول   ت لجنة معايير المحاسبة الدولية أن وجود معيـار          إستنتج،  غضون ذلك وفي      ٧نتاجإست

 باألدوات  اإلحتفاظيتم  كان   أنه بالرغم   أنهوأوضحت  .  هو ضرورة ملحة   هاألدوات المالية وقياس  با
الواليـات  ب   جان إلى البلدان من   قليالً عدداً إال أن ها على نطاق واسع في العالم،       إستعمالالمالية و 
 لجنـة   اتفقت ذلك،   إلىضافة  باإلو.  والقياس باألدوات المالية   عترافاإل  حول ها معايير ديالمتحدة ل 

 سـتعمل علـى وضـع     معايير المحاسبة الدولية مع المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية بأنها           
  الدوليـة لمنظمـة بل امن ق عليها   المصادقة يمكن   "الرئيسية"عة من معايير المحاسبة الدولية      ومجم

.  العالميـة   البورصـة  فـي أسـواق   اإلدراج   األقطار و  جميع عبر األموال رؤوس لغرض جمع 
 لـذلك،   وتبعـاً . هاألدوات المالية وقياس  با عترافاإل حول   معياراً الرئيسية المعايير   وتضمنت تلك 

صدارها في عام    التي تم إ   ٣٩ لجنة معايير المحاسبة الدولية نسخة معيار المحاسبة الدولي          صاغت
٢٠٠٠ . 

 
حـول   قامت مجموعة عمل مشتركة من هيئات وضـع المعـايير            ٢٠٠٠ من عام    ديسمبرفي  و    ٨إستنتاج

 والمنظمات المهنيـة     المحاسبية معاييرالأعضاء هيئات وضع    و تتألف من ممثلي     ،ألدوات المالية ا
دوات المالية والبنـود    األات بعنوان   إستنتاج بنشر مسودة معيار وأساس      البلدان، من   مجموعةمن  

 تغيرات واسعة النطاق في محاسبة األدوات المالية والبنود          تلك ت مسودة المعيار  إقترحو. المشابهة
 ضوء الردود علـى     فيو.  بالقيمة العادلة  تقريباًالمشابهة، بما في ذلك قياس جميع األدوات المالية         

 من العمـل قبـل تقـديم        المزيد ضرورة إنجاز ات مجموعة العمل المشتركة، من الواضح       إقتراح
 .  لمحاسبة القيمة العادلةشاملنموذج 

 
محاسبة حول   القائمةمشروع لتحسين المتطلبات    بتنفيذ   سيقوم   أنه ٢٠٠١ يوليو المجلس في    نعلوأ    ٩إستنتاج

 التحسينات  تناولوت. ٣٩ ومعيار المحاسبة الدولي     ٣٢األدوات المالية في معيار المحاسبة الدولي       
 والمنظمـون،  شركات التدقيق، والهيئات الوطنية لوضع المعـايير،         التي تحددها لممارسة   ا قضايا

 مـن قبـل     أو ٣٩ معيار المحاسبة الـدولي      تنفيذعملية إرشادات    في    المحددة والقضايا،  وآخرون
 . مجلس معايير المحاسبة الدوليةموظفي

 
ت المقترحة على معيـار المحاسـبة       لتعديالبا مسودة عرض    ٢٠٠٢ يونيونشر المجلس في      كما    ١٠إستنتاج

وقـد تـم    .  يوماً ١١٦ مع فترة لتقديم المالحظات مدتها       ٣٩ ومعيار المحاسبة الدولي     ٣٢الدولي  
 .  رسالة مالحظة١٧٠ ما يزيد على إستالم

 
 القـضايا  بشكل أفضل عـن      هإبالغمن   الهيئات الفرعية  المجلس خطوات تمكن     اتخذ لذلك،   وتبعاً  ١١إستنتاج

 القـضايا  فـي    آرائـه ، وتمكن المجلس من توضيح      إبداء المالحظات ة الناتجة عن عملية     الرئيسي
  -: ما يليالمشاورات هذه وتضمنت. النهائيةاته غير إستنتاجو

 الرئيسية التي نشأت خالل عملية      القضاياستشاري للمعايير حول    إلالمناقشات مع المجلس ا     )أ (
 . إبداء المالحظات

 

 المعقودة  ٢٠٠٣ مارس خالل شهر    الفرعية التسع مع الهيئات     مناقشات الطاولة المستديرة    )ب (
 . منظمة وفرد في تلك المناقشات١٠٠وقد شارك ما يزيد على .  ولندنبروكسلفي 



 ٣٩معيار المحاسبة الدولي 
 أساس اإلستنتاجات

      حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية                     ©  ٢٠٣٤

المناقشات مع هيئات وضع المعايير التابعة للمجلس حول القضايا المطروحة في مناقشات              )ج (
 .الطاولة المستديرة

يه والمجموعات المختلفة من الهيئـات الفرعيـة         بين أعضاء المجلس وموظف    اتجتماعإلا  )د (
 .لبحث القضايا األخرى المطروحة في رسائل المالحظات ومناقشات الطاولة المستديرة

 
  

ن في ي والمشارك٢٠٠٢ يونيو لشهر مسودة العرض حول بعض رسائل المالحظة أثارت  أ١١إستنتاج
 أي ٢٠٠٢ يونيو لشهرة العرض  تقترح مسودم لهاماً موضوعاًمناقشات الطاولة المستديرة 

مخاطر سعر الفائدة ل يمحفظال حوطتلوكان هذا الموضوع هو محاسبة التحوط . تغيرات عليه
 بمعاملة الودائع ذات خاصية والمسألة ذات العالقة") بالتحوط الشامل "أحياناًالذي يشار إليه (

 برسمات لتزاماإل "أو" ت الطلببالودائع تح "أحياناًالتي يشار إليها (الطلب في محاسبة التحوط 
 تحقيق محاسبة تحوط القيمة  الكبيرة فيصعوبةال حيال ه البعض قلقأبدى، وبالتحديد"). لطلبا

  . ٣٩ للنسخ السابقة من معيار المحاسبة الدولي وفقاً الشامل لتحوطالعادلة 
  

 وكيـف يمكـن تعـديل    من الممكنكان  ضوء هذه المخاوف أن يبحث ما إذا      فيقرر المجلس    ب  ١١إستنتاج
 محاسبة تحوط القيمة العـادل بـسهولة        إستخدام ليصبح من الممكن     ٣٩معيار المحاسبة الدولي    

التعديالت ب  أخرى وقد نتج عن هذا مسودة عرض     . مخاطر سعر الفائدة  ل يمحفظال حوطتل أكبر
 مإسـتال  والتي تم    ٢٠٠٣ أغسطسشرت في   التي نُ و ٣٩المقترحة على معيار المحاسبة الدولي      

وتم صياغة التعديالت المقترحة في مسودة العرض       . بشأنها رسالة مالحظة    ١٢٠ما يزيد على    
  .٢٠٠٤ مارسبشكل نهائي في 

  
 المجلس مزيـداً مـن المالحظـات مـن          إستلم ٢٠٠٤بعد صدور هذه التعديالت في مارس        ج    ١١إستنتاج

 للمناقشة المستمرة مع    المشاركين تدعو إلى تعديالت أخرى على المعيار، وبشكل خاص ونتيجة         
المشاركين أصبح المجلس على علم بأن البعض، بما في ذلك المـشرفون العقالنيـون لبنـوك                

 خيار القيمة   إستخداموشركات أوراق مالية وشركات تأمين، كانوا متخوفين من أنه من الممكن            
  -:العادلة بشكل غير مناسب، وكان هؤالء المشاركون قلقين بشأن ما يلي

ات لتزامكن أن تطبق المنشآت خيار القيمة العادلة على األصول المالية أو اإلمن المم  )أ (
 ألن ونظراًالمالية التي من غير الممكن التحقق من قيمتها العادلة، وإذا كان األمر كذلك، 

 المنشآت قد تحدد فإنات المالية يعود للحكم الشخصي لتزامتقييم هذه األصول المالية واإل
  .طريقة تؤثر بشكل غير مناسب على الربح أو الخسارةقيمتها العادلة ب

 من أن يقلله، بدالً الخيار من التقلب في الربح أو الخسارة إستخداممن الممكن أن يزيد   )ب (
  .على سبيل المثال إذا طبقت المنشأة الخيار على جزء واحد فقط من مركز مماثل

 قد ينجم عن ذلك أن فإنهمالية ات اللتزامإذا طبقت المنشأة خيار القيمة العادلة على اإل  )ج (
تعترف المنشأة بالمكاسب أو الخسائر في الربح أو الخسارة المرتبطة بالتغيرات في قيمتها 

  .يةئتماناإل
  

 مسودة عرض للقيود المقترحة على ٢٠٠٤ إبريلة لهذه المخاوف نشر المجلس في إستجاب
ات الطاولة المستديرة إجتماع عقد المجلس سلسلة من ٢٠٠٥خيار القيمة العادلة، وفي مارس 

 على تعديالًلمناقشة المقترحات مع المشاركين المدعوين، ونتيجة لهذه العملية أصدر المجلس 
  . يتعلق بخيار القيمة العادلة٢٠٠٥ في يونيو ٣٩معيار المحاسبة الدولي 

  
 المشمول فـي معيـار      ليةاألدوات الما لم يقم المجلس بإعادة دراسة المنهج األساسي لمحاسبة              ١٢إستنتاج

 في نموذج   تفاديه ال يمكن    القائمةبعض التعقيد الموجود في المتطلبات      إن  . ٣٩المحاسبة الدولي   
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تعقيـد مفـاهيم    ل ونظـراً  باألدوات المالية    اإلحتفاظ اإلدارة   نوايا إلى جزئياً يستندقياس مختلط   

الت من بعض التعقيد من خـالل        التعدي وتقلص.  تقدير القيمة العادلة   وقضايا الموجودة   التمويل

  .  ودمج إرشادات إضافية في المعيارة الداخليالتناقضات وإلغاءتوضيح المعيار 
  

 ٣٩ بـين معيـار المحاسـبة الـدولي     اتختالفاإلبعض تقلل من  أو أيضاً التعديالت  كما تلغي     ١٣إستنتاج
 متطلبـات  وتماثـل . ات المالية المتعلقة بقياس األدوعموماًومبادئ المحاسبة األمريكية المقبولة   
 في مبادئ المحاسـبة     المقابلة حد كبير، المتطلبات     إلى،  ٣٩القياس في معيار المحاسبة الدولي      

التابعـة   معايير المحاسبة المالية     ات في بيان  الواردة، تلك   وباألخص،  عموماًاألمريكية المقبولة   
 " قيمة القـرض   نخفاضل الدائنين إل  المحاسبة من قب  " ١١٤لمجلس معايير المحاسبة المالية رقم      

 ١٣٣ ورقـم  "حقوق الملكيـة  ودين  للات معينة في األوراق المالية      إستثمارمحاسبة  " ١١٥ ورقم
  ".  التحوطوأنشطةمحاسبة األدوات المشتقة "

  
 يـذ يتم تنف يتوقع أن    أنهإال  .  بمحاسبة األدوات المالية   المتعلقة للقضاياسيتابع المجلس دراسته         ١٤إستنتاج

  . لفترة طويلة المحسن ٣٩المبادئ األساسية في معيار المحاسبة الدولي 
  

  نطاق ال
  

  )٤و) ح(٢ تانالفقر(ات القروض إلتزام
. مـسبقاً  بموجب شروط وأحكام محددة      ئتماناإل ثابتة لتوفير    اتإلتزام القروض   اتإلتزامتعتبر     ١٥إستنتاج

 السؤال المطروح هو ما إذا كانـت        كان،  ٣٩ معيار المحاسبة الدولي     تنفيذوفي عملية إرشادات    
تم محاسبتها بالقيمـة العادلـة بموجـب معيـار          ت تعتبر مشتقات     معين قروض لبنك ال اتإلتزام

 قرض بسعر فائدة محدد خالل فترة       بتقديم لتزاماإل ألن التساؤل   وينشأ هذا . ٣٩المحاسبة الدولي   
 خيـاراً  على قرض بسعر محدد      حصولوبالفعل يكون ال  .  تعريف المشتقة  يلبيثابتة من الزمن    

  .للمقترض المحتمل مكتوباً
  

ـ  إستثناءض، قرر المجلس    و القر اتإلتزام وُمصدري   لحامليمحاسبة  التبسيط  بغية  و    ١٦إستنتاج  اتإلتزام
أن المنشأة لـن    في   ستثناءإل أثر ا  ويتمثل. ٣٩قروض معينة من نطاق معيار المحاسبة الدولي        

 عن التغير في    التي تنتج  القروض هذه    اتلتزامإلفي القيمة العادلة    تعترف ولن تقيس التغيرات     
وينسجم هذا مع قياس القرض الـذي ينـتج إذا          . ئتماناإل ات توزيع أوأسعار الفائدة في السوق     

 التغيرات في أسعار الفائدة في      ألنالحصول على التمويل،    في   القرض حقه    إلتزام حاملمارس  
 محدداً ليس   أنه إفتراضعلى  (تم قياسه بالتكلفة المطفأة     ي الذي   األصلالسوق ال تؤثر على قياس      

  ). في فئة أخرى غير القروض والذمم المدينة
  

 القـرض بالقيمـة العادلـة مـع     إلتـزام لمنشأة بقياس ل ينبغي السماح  أنهالمجلس قرر   أن   إال   ١٧ إستنتاج
 فـي   التحديـد  على أساس     الخسارة أو الربح   حسابالتغيرات في القيمة العادلة في       ب عترافاإل

، مناسـباً وقد يكون هذا    .  الخسارة أو مالي من خالل الربح      إلتزام أنه القرض على    إلتزامبداية  
ض و القر اتإلتزامبت المنشأة إدارة التعرض للمخاطر المرتبطة       إستطاععلى سبيل المثال، إذا     
  .على أساس القيمة العادلة

  
 فقط  ٣٩ القرض من نطاق معيار المحاسبة الدولي        إلتزام إستثناء ينبغي أنه أيضاًقرر المجلس   و   ١٨إستنتاج

وإذا كان من الممكن تسوية قيمـة       . على أساس صافي األرصدة   إذا لم يكن من الممكن تسويته       
 أداة مالية أخرى، بما في ذلك عندما يكون لدى المنشأة ممارسـة            أو النقد   بصافي القرض   إلتزام

ه إستثنائ، من الصعب تبرير     ئهاجة بعد فترة قصيرة من إنشا     سابقة في بيع أصول القروض النات     
 تعريـف   تلبي لقياس األدوات المشابهة التي      ٣٩ معيار المحاسبة الدولي      الوارد في  متطلبالمن  

  .  بالقيمة العادلةةالمشتق
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ينبغي الذي يفيد بأنه     المجلس   إقتراح مع مسودة العرض    المستلمة بشأن  بعض المالحظات    تإختلف  ١٩إستنتاج
  القروض الخاصة بها   اتإلتزام عن   صول الناتجة األ المنشأة التي لديها ممارسة سابقة في بيع         على

ـ  على جميع    ٣٩ معيار المحاسبة الدولي     ئها تطبيق بعد فترة قصيرة من إنشا      القـروض   اتإلتزام
 في مسودة العـرض لـم       الصياغة أن    على درس المجلس هذه المخاوف ووافق    قد  و. الخاصة بها 

صول األ لدى المنشأة ممارسة سابقة في بيع        إذا كان  أنهوضح المجلس   ألذلك،  . كس نية المجلس  تع
  ينبغـي أن تطبـق     فإنها إنشائها، بعد فترة قصيرة من       القروض الخاصة بها   اتإلتزام عن   الناتجة

  .  نفس الصنف فقطفي  الخاصة بهاقروضال اتإلتزامعلى  ٣٩معيار المحاسبة الدولي 
  

 الـسوق   ن سـعر   م أقلفائدة   بسعر   بتقديم قرض معين  ات  لتزاماإل وفي النهاية، قرر المجلس أن      ٢٠إستنتاج
 يتمالمبلغ الذي   ) أ (ما يلي  األعلى م  ة بالقيم الحقاًا  قياسهو بشكل أولي بالقيمة العادلة،      ينبغي قياسها 

 منـه،   روحاًمط أولياًالمبلغ المعترف بها    ) ب(و ٣٧ به بموجب معيار المحاسبة الدولي       عترافاإل
كما ". اإليراد  "١٨ لمعيار المحاسبة الدولي     وفقاً، اإلطفاء التراكمي المعترف به      مالئماًحيثما كان   

 الناتجة عـن  اتلتزامباإل عترافاإل يمكن   المتطلب،  ال بدون وجود مثل هذا    أنه إلىأشار المجلس   
  . مقابل نقدي إستالمت ال يتم مثل هذه التعهدات في الميزانية العمومية، ألنه في العديد من الحاال

  

 عدل المجلس معيار المحاسبة الدولي ه٢٣ إستنتاج – ٢١ إستنتاجكما تمت مناقشته في الفقرات   أ٢٠إستنتاج
 لمعالجة عقود الضمان المالي، وبإجراء هذه التعديالت نقل المجلس المادة ٢٠٠٥ في عام ٣٩

الفقرة (ق إلى الجزء التالي الخاص بالقياس ات القروض من الجزء الخاص بالنطاإلتزامالخاصة ب
، وكان غرض هذا التغيير هو جعل عرض هذه المادة منطقياً بدون إجراء تغييرات ))د (٤٧

  .أساسية
 

  )أ٤تطبيق و٤، تطبيق)ج (٤٧، ٩، ه٢الفقرات  (ة المالياتعقود الضمان
  

 توصل ٢٠٠٤ في أوائل عام "قود التأمينع" ٤عند إكمال المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  ٢١إستنتاج
  -:ات التاليةستنتاجالمجلس إلى اإل

يمكن أن تأخذ عقود الضمان المالي أشكاالً قانونية مختلفة مثل الكفاالت أو بعض أنواع   )أ (
 أو عقد تأمين، غير أنه برغم أن هذا إئتمان أو عقد التقصير عن أداء عتمادخطاب اإل

 فإنات في المحتوى إختالفد يعكس في بعض الحاالت  في الشكل القانوني قختالفاإل
  .محاسبة هذه األدوات يجب أن ال تعتمد على شكلها القانوني

إذا كان عقد الضمان المالي ليس عقد تأمين كما هو معرف في المعيار الدولي إلعداد   )ب (
ت ، وقد كان٣٩ يجب أن يكون ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي فإنه ٤التقارير المالية 

 .٤الحالة كذلك قبل إكمال المجلس للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 إذا تم الدخول ٤كما كان مطلوباً قبل إكمال المجلس للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية   )ج (
ات مالية لطرف إلتزامفي عقد ضمان مالي أو تم اإلحتفاظ به عند تحويل أصول مالية أو 

 على الجهة المصدرة تطبيق معيار فإن ٣٩ار المحاسبة الدولي آخر ضمن نطاق معي
 على ذلك العقد إذا كان عقد تأمين كما هو معرف في المعيار الدولي ٣٩المحاسبة الدولي 

  .٤إلعداد التقارير المالية 

تكون المعالجة التالية مناسبة لعقد الضمان المالي الذي يلبي تعريف ) ج(ما لم ينطبق البند   )د (
  -:تأمينعقد ال

 معترف به، ويجب عليها إلتزامعند إنشاء عقد الضمان المالي على الجهة المصدرة ) ١    (
قياسه بالقيمة العادلة، وإذا صدر عقد الضمان المالي في معاملة تجارية قائمة بذاتها 
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 يحتمل أن تساوي قيمته العادلة عند إنشائه القسط فإنهلطرف غير ذي عالقة 
  . هناك أدلة على عكس ذلكالمستلم ما لم تكن

 لذلك يجب على الجهة المصدرة قياس العقد بمقدار المبلغ المحدد حسب معيار الحقاً) ٢(
 أو بمقدار "ات واألصول المحتملةلتزامات واإلالمخصص" ٣٧المحاسبة الدولي 

 اإلطفاء المتراكم مناسباً مخصوماً منه عندما يكون ذلك مبدئياًالمبلغ المعترف به 
  .، أيهما أعلى"اإليراد" ١٨رف به حسب معيار المحاسبة الدولي المعت

  
 أكمل المجلس المعيار الدولي إلعداد ٢٠٠٥لمعايير " منبر ثابت"حرصاً على الحاجة لتطوير  ٢٢إستنتاج

 بدون تحديد المحاسبة لهذه العقود، وبعد ذلك قام بنشر ٢٠٠٤ في أوائل عام ٤التقارير المالية 
 ليعرض للجمهور من أجل ٢٠٠٤في يوليو  ئتمان الضمان المالي وتأمين اإلعقودمسودة العرض 
 ٨، وقد حدد المجلس موعداً نهائياً لذلك هو )د (٢١ إستنتاج الوارد في الفقرة ستنتاجمالحظاته اإل

 كتاباً للمالحظات، وقبل مراجعة كتب المالحظات عقد ٦٠ أكثر من إستلم، و٢٠٠٤أكتوبر 
 الدولي لتأمين تحاد خاللها مالحظات مختصرة من ممثلي اإلإستلمامة المجلس جلسة تعليم ع

  .  مؤمني الضمان الماليإتحاد والكفالء وئتماناإل
  

ية إقتصادات إختالف الحجة أنه كانت هناك ٢٠٠٤قدم بعض المستجيبين لمسودة عرض يوليو   ٢٣إستنتاج
التي لبت التعريف المقترح لعقد  واألشكال األخرى من العقود ئتمانهامة بين عقود تأمين اإل

الضمان المالي، على أنه عند تطوير مسودة العرض وفيما بعد مناقشة المالحظات المستلمة لم 
  .ات في المعالجة المحاسبيةإختالفات تبرر إختالفيستطع المجلس تحديد 

  
 تحتوي ئتمانإل إلى أن بعض عقود تأمين ا٢٠٠٤أشار بعض المستجيبين لمسودة عرض يوليو أ ٢٣إستنتاج

على خصائص مثل حقوق اإللغاء والتجديد وخصائص المشاركة في الربح التي لن يتناولها 
المجلس حتى المرحلة الثانية من مشروعه الخاص بعقود التامين، وقدموا الحجة أن مسودة 
العرض لم تقدم إرشادات كافية لتمكينهم من محاسبة هذه الخصائص، وتوصل المجلس إلى أنه ال 
يستطيع تناول هذه الخصائص في المدى القصير، وأشار المجلس إلى أنه عندما تصدر الجهة التي 

 بالقياس إما على أنه القسط المستلم أو تقدير لتزام فإنهم عادة يعترفون باإلإئتمانتؤمن عقود تأمين 
اآلخرين للخسائر المتوقعة، غير أن المجلس كان معنياً بأن بعض مصدري عقود الضمان المالي 

 عند إنشاء العقد، ولتوفير حل مؤقت يحقق التوازن بين هذه إلتزامقد يجادلون أنه لم يكن يوجد 
  -:اإلهتمامات المتنافسة قرر المجلس ما يلي

إذا أكدت في السابق الجهة المصدرة صراحة أنها تعتبر هذه العقود أنها عقود تأمين   )أ (
 يمكن للجهة المصدرة أن تختار فإنهن ت المحاسبة المنطبقة على عقود التأميإستخدمو

 على ٤ أو المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ٣٩تطبيق معيار المحاسبة الدولي 
  .عقود التأمين هذه

في جميع الحاالت األخرى يجب على الجهة المصدرة لعقد الضمان المالي تطبيق معيار   )ب (
  .٣٩المحاسبة الدولي 

  



 ٣٩معيار المحاسبة الدولي 
 أساس اإلستنتاجات

      حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية                     ©  ٢٠٣٨

أ أنها مناسبة للمدى الطويل ألنها ٢٣ إستنتاجس المقاييس مثل تلك المبينة في الفقرة ال يعتبر المجل ب ٢٣إستنتاج
ية متشابهة، غير أن المجلس لم إقتصاديمكن أن تؤدي إلى محاسبة مختلفة للعقود التي لها آثار 

إلى جانب ذلك بالرغم . يستطع إيجاد أسلوب أكثر إثارة لإلهتمام لمعالجة مخاوفه للمدى القصير
 المجلس يعتقد أن المقاييس فإنأ قد تبدو غير دقيقة ٢٣ إستنتاج أن المقاييس المبينة في الفقرة من

أ إرشادات بشأن ٤ستقدم إجابة واضحة في الغالبية العظمى من الحاالت، وتقدم الفقرة تطبيق 
   .تطبيق هذه المقاييس

  
ولة بشكل عام األمريكية، ففي هذه المبادئ نظر المجلس في التقارب مع المبادئ المحاسبية المقبج  ٢٣إستنتاج

 تلك التي تعطيها المعايير األمريكية الخاصة بقطاع إستثناءب(المتطلبات لعقود الضمان المالي 
لمجلس معايير المحاسبة المالية متطلبات الضامن للمحاسبة  ٤٥موجودة في التفسير ) التأمين

، وال )٤٥التفسير  (لمباشرة لمديونية اآلخرينواإلفصاح للضمانات، بما في ذلك الضمانات غير ا
 على الضمانات الصادرة بين الشركات األم ٤٥ والقياس للتفسير عترافتنطبق متطلبات اإل

وشركاتها التابعة وبين المنشآت تحت السيطرة المشتركة أو من قبل شركة أم أو شركة تابعة نيابة 
 أن ٢٠٠٤مستجيبين لمسودة عرض يوليو عن شركة تابعة أو الشركة األم، وقد طلب بعض ال

 بعقود الضمان المالي هذه في عتراف مشابهاً، وقدموا الحجة بأن متطلب اإلإستثناءيقدم المجلس 
 إفتراضبيانات مالية منفصلة أو فردية سيتسبب في تكاليف ال تتناسب مع المنافع المحتملة على 

ات الهامة من لتزامنه لتجنب حذف اإلأن المعامالت ضمن المجموعة ملغاة أو موحدة، غير أ
  .ستثناءالبيانات المالية المنفصلة أو الفردية لم ينشئ المجلس هذا اإل

  
، وبعد هذه التعديالت تصبح ٢٠٠٥أصدر المجلس التعديالت لعقود الضمان المالي في أغسطس د  ٢٣ إستنتاج

 متفقة ٣٩المحاسبة الدولي  والقياس لعقود الضمان المالي ضمن نطاق معيار عترافمتطلبات اإل
  -: في بعض النواحي، ولكن تختلف في نواحي أخرى٤٥مع التفسير 

  . المبدئي بالقيمة العادلةعتراف اإل٤٥ مثل التفسير ٣٩يتطلب معيار المحاسبة الدولي   )أ (

، ١٨ اإلطفاء المنهجي، حسب معيار المحاسبة الدولي ٣٩يتطلب معيار المحاسبة الدولي   )ب (
 ٤٥، بالرغم من أن التفسير ٤٥، وهذا يتفق مع التفسير مبدئياً به  المعترفلتزاملإل

يحتوي على متطلبات توجيهية للقياس الالحق، ويشمل كل من معيار المحاسبة الدولي 
بالرغم من أن )  بالخسارةعترافأو اإل (لتزام كفاية اإلإختبار ٤٥ والتفسير ٣٩
ات ختبارير التي تشير إليها هذه اإلات ذاتية في المعايإختالفات تختلف بسبب ختباراإل
  ).٥ وبيان معايير المحاسبة المالية ٣٧معيار المحاسبة الدولي (

 بمعاملة مختلفة لعقود الضمان المالي ٤٥ مثل التفسير ٣٩يسمح معيارا لمحاسبة الدولي   )ج (
  .التي تصدرها شركات التامين

ات للشركات األم إستثناء  على٣٩ ال يحتوي معيار المحاسبة الدولي ٤٥ للتفسير خالفاً  )د (
أو الشركات التابعة أو المنشآت األخرى تحت السيطرة المشتركة، غير أنه يتم عكس أية 

ات فقط في البيانات المالية المنفصلة أو الفردية للشركة األم أو الشركات التابعة إختالف
  .أو المنشآت تحت السيطرة المشتركة

 اإلرشادات بشأن معالجة عقود الضمان ٢٠٠٤ة عرض يوليو طلب بعض المستجيبين لمسود  ه٢٣إستنتاج
  .المالي من قبل حاملها، غير أن ذلك كان خارج النطاق المحدود للمشروع



 ٣٩معيار المحاسبة الدولي 
 أساس اإلستنتاجات

   ٢٠٣٩   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية                     ©  

  

  مالي الغير البند البيع شراء أو عقود 
  ")١٠تطبيق" و٧ -٥الفقرات (

 منسجمين  ٣٢محاسبة الدولي    ومعيار ال  ٣٩ لم يكن معيار المحاسبة الدولي       ، التعديالت إجراءقبل     ٢٤إستنتاج
ـ  السلعة تعريف األداة المالية و أساس  فيها العقد المبني على    يستوفيالتي  بالظروف   يتعلق   افيم تم ت

 أن تجعل المعيارين منسجمين على      ينبغي المجلس أن التعديالت     إستنتجو.  مشتقة أنهمحاسبته على   
 مشتقة عندما يكـون     أنهمالي على   ال بند غير ال شراء   أو محاسبة عقد بيع     يجبأنه  بفكرة  الأساس  

) ٢( األدوات الماليـة و      من خالل تبـادل    أو  األرصدة صافيعلى أساس   من الممكن تسويته    ) ١(
 البيـع  أو الشراء لمتطلبات وفقاً تسليم البند غير المالي أو إستالم به بغرض اإلحتفاظيتم ال عندما  

 إسـتنتج  ذلـك،    إلـى إضافة  "). العادي" الشراء   أوالبيع  (لمنشأة  الخاصة با  المتوقعة   ستخداماإل أو
 يجـب أن     األرصدة صافيعلى أساس   الوقت الذي يمكن فيه تسوية العقد       تحديد  المجلس أن فكرة    

  -:عقودالتشمل 

 أداة ماليـة    أو عقود مشابهة بصافي النقـد       تسويةيكون فيها لدى المنشأة ممارسة في       التي    )أ (
 ؛ األدوات الماليةتبادل من خالل أوأخرى 

 وبيعه خالل فترة قـصيرة      البند ذو الصلة   إستالمفي   لدى المنشأة ممارسة     فيهايكون  لتي    )ب (
 هـامش أربـاح     أو األسعار في   جل أرباح من التقلبات قصيرة األ     جني لغرضبعد التسليم   

 ؛ والتاجر
 . نقدإلىلعقد قابل للتحويل بسهولة ا موضوعكون فيها البند غير المالي التي ي  )ج (

 
 خالل فترة   وبيعه هإستالم أو   للبند ذو الصلة    األرصدة صافيعلى أساس   تسوية  ن ممارسات ال  ألو

 مثل  تندرج،  "عادية"شراء  أو   بيع   ليست عمليات  العقود هي     أن  إلى أيضاًقصيرة بعد التسليم تشير     
وقـرر  .  على أنهـا مـشتقات     وتتم محاسبتها  ٣٩هذه العقود ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي        

 أو  ،يح أن الخيار المكتوب الذي يمكن تسويته بصافي النقد أو أداة مالية أخرى             توض أيضاًالمجلس  
 بيع  عملية على أنه    مؤهالًضمن نطاق المعيار وال يكون      ، يندرج    األدوات المالية  تبادلمن خالل   

  ".عادية"شراء أو 
  

   التعريفات
  

  )"٢٦تطبيق"و، )أ(٤٦، ٩الفقرات (القروض والذمم المدينة   
  

أن الفرق الرئيسي بين القروض والذمم المدينة واألصول المالية األخرى هو أن القروض والذمم                ٢٥إستنتاج
 المحتفظ بهـا حتـى تـاريخ        اتستثماراإل اإلفساد التي تنطبق على      ألحكامالمدينة ليست خاضعة    

 حتى   بالتكلفة المطفأة  للمتاجرةويمكن قياس القروض والذمم المدينة غير المحتفظ بها         . اإلستحقاق
  . اإلستحقاق بأصل القرض حتى تاريخ اإلحتفاظوالقدرة على اإليجابية لو لم يكن لدى المنشأة النية 

  
 نيـة   عتبـار اإلبالتكلفة المطفأة دون األخذ بعين      المالي   األصلقياس  القدرة على   قرر المجلس أن      ٢٦إستنتاج

ن أكثر مالئمة عندما ال يكـون        يكو اإلستحقاق حتى تاريخ    باألصل اإلحتفاظالمنشأة وقدرتها على    
 األسواقومن غير المالئم توسيع الفئة لتشمل أدوات الدين المتداولة في           . هناك سوق سائل لألصل   

تم شـراؤها   يغراض القياس بين أدوات الدين السائلة التي        أل التمييزومن الصعب تبرير    . السائلة
. مفهومـة ذلك بفترة قصيرة على أسس      تم شراؤها بعد    يعند اإلصدار وأدوات الدين السائلة التي       
تم شراؤها في يوم اإلصدار بطريقة مختلفـة عـن أداة           يلماذا يجب معاملة أداة الدين السائلة التي        

من اإلصدار؟ ولماذا ليس من الممكن تصنيف أداة        واحد  تم شراؤها بعد أسبوع     يالدين السائلة التي    
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 على أنها متوفرة برسم البيـع، مـع         ةالُمصدرة  المنشاتم شراؤها مباشرة من     يالدين السائلة التي    
 أن تخـضع أداة الـدين       ينبغـي في حقوق الملكية؟ لماذا     العادلة   بأرباح وخسائر القيمة     عترافاإل

 أداة الدين الـسائلة     لم تكن  اإلفساد، إذا    ألحكامتم شراؤها بعد اإلصدار بفترة قصيرة       يالسائلة التي   
   اإلفساد؟ ألحكام خاضعة تم شراؤها في وقت اإلصدار غيريالتي 

  

، تحديـداً وبشكل أكثر   .  المدينة ةالذم أو تعريف القرض    إلىمعين  لذلك قرر المجلس إضافة شرط        ٢٧إستنتاج

 أنـه  دين مسعرة في السوق النـشط علـى          أداة في    ما إستثمار السماح للمنشأة بتصنيف     ينبغيال  

يجابيـة  إل نيتهـا ا   إثباتلب من المنشأة    ، يجب أن يط   ستثماراإل وبالنسبة لهذا .  مدينة ةذم أوقرض  

 بالتكلفة  ستثماراإل حتى يسمح لها بقياس      اإلستحقاق حتى تاريخ    ستثماراإلب اإلحتفاظوقدرتها على   

  . اإلستحقاق محتفظ به حتى تاريخ أنهالمطفأة من خالل تصنيفه على 
  

 لـم   ذيوال(في مسودة العرض    د  الوار قتراحإل حول ا  هاإستالمدرس المجلس المالحظات التي تم        ٢٨إستنتاج
القـروض   "إنشاءبأنه يجب   )  األصلي ٣٩ معيار المحاسبة الدولي      الوارد في  متطلبالختلف عن   ي

ينبغي أن   أنهت هذه المالحظات    إقترحو.  التصنيف  ذلك ستيفاءإل)  من شرائها  بدالً" (والذمم المدينة 
ض وذمم مدينة، على سبيل المثال،       على أنها قرو    يتم تصنيفها  ألنالقروض المشتراة مؤهلة    تكون  

أنهـا   إسـتثناء ب التعريف تلبيض، وكانت القروض المشتراة وإذا قامت المنشأة بشراء محفظة قر  
بعض المنـشآت تـدير بطريقـة       ) أ( أن   إلى أيضاً المالحظات   هذهوأشارت  . قروض تم شراؤها  

 أنظمـة فـصل القـروض     أن هناك مشاكل في     ) ب(، و   معاً والمشتراة   الُمرتهنة القروض   نمطية
 فـي و. غراض المحاسبة أل فقط    لربما يتم التمييز بينهما    أنهنظرا   عن القروض المشتراة     الُمرتهنة

بـرهن  الذمم المدينة    أو القروض   ضمان متطلب وجوب    إلغاءضوء هذه المخاوف، قرر المجلس      
 ". القروض والذمم المدينة" تعريف ستيفاءإلمن قبل المنشأة 

  

 بعض األدوات التي    إستيفاء هذا المتطلب    إلغاء أن ينتج عن     حيال إمكانية  قلقاًكان   المجلس    أن إال  ٢٩إستنتاج

. تعريف القروض والذمم المدينة وبالتالي قياسها بالتكلفـة المطفـأة         ل قياسها بالقيمة العادلة     ينبغي

 المشتري يها ف داة دين قد ال يستطيع    أل يكون هذا هو الحال    من أن    قلقاًوبشكل خاص، كان المجلس     

 لمخـاطر   وتخضع  المالي التوريق، مثل شريحة فائدة فقط بسعر ثابت تنشأ في          هإستثمار إسترداد

لذلك قرر المجلس أن يستثني من تعريف القروض والذمم المدينة األدوات التي قد             . الدفع المسبق 

 التـدهور   سـبب  إستثناءبه األولي،   إستثمار كامل بشكل جوهري    يستردها أن    في مالكالال يستطيع   

 بالقيمة العادلة مـن خـالل       أو هذه األصول على أنها متوفرة برسم البيع         وتتم محاسبة . يئتمانإلا

  .  الخسارةأوربح لا
 

 )"٨ تطبيق-٥تطبيق"و ٩الفقرات (سعر الفائدة الفعلي 

س التدفقات  درس المجلس ما إذا يجب حساب سعر الفائدة الفعلي لجميع األدوات المالية على أسا                ٣٠إستنتاج
 إسـتخدام  يقتـصر  أن   أو)  األصلي ٣٩بشكل منسجم مع معيار المحاسبة الدولي       (النقدية المقدرة   

 التدفقات النقدية التعاقدية المستخدمة     ذاتالتدفقات النقدية المقدرة على مجموعات األدوات المالية        
معيـار  المـذكور فـي     وضع  الووافق المجلس على إعادة التأكيد على       . لألدوات المالية المختلفة  

 .  في المعيارالفعالة لطريقة الفائدة منسجماً تطبيقاً األصلي ألنه يحقق ٣٩المحاسبة الدولي 
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 يمكن تقدير التدفقات النقدية المستقبلية والعمر المتوقع بشكل موثوق لمعظـم            أنهوالحظ المجلس     ٣١إستنتاج
األصـول الماليـة    مـن   ص لمجموعـة     المالية، وعلى وجه الخصو    اتلتزامواإلاألصول المالية   

 في بعض الحاالت النادرة قد ال يكـون         أنه أقر أنهإال  . ات المالية المتشابهة  لتزام اإل أوالمتشابهة  
 إذا لم   أنهقرر  فقد  لذلك  .  مبلغ التدفقات النقدية المستقبلية بشكل موثوق      أومن الممكن تقدير توقيت     

 العمر المتوقع لألداة المالية بـشكل موثـوق،         أوتقبلية  يكن من الممكن تقدير التدفقات النقدية المس      
 .  لألداة الماليةالكاملة التعاقدية المدة أن تستخدم التدفقات النقدية التعاقدية خالل ينبغي على المنشأة

  
 ال ينبغي شمل تعثرات السداد المستقبلية المتوقعة في تقديرات          أنه أن يوضح    أيضاًوقرر المجلس     ٣٢إستنتاج

.  القيمـة  إنخفاض ب عترافلإل عن نموذج الخسائر المتكبدة      اًإبتعاد هذا سيكون    ألنفقات النقدية   التد
 في بعض الحاالت، على سبيل المثال عندما يـتم شـراء            أنه إلىوفي نفس الوقت، أشار المجلس      

وإذا لم تأخذ المنشأة    .  تحصل وتنعكس في السعر    ئتماناإل خسائر   فإن المالي بخصم كبير،     األصل
 تعترف بدخل فائدة أعلـى    فإنها هذه في حساب سعر الفائدة الفعلي،        ئتماناإل خسائر   عتباراإلعين  ب

 ئتمـان اإل يتم شمل خسائر     أنهلذلك قرر المجلس أن يوضح      . من ذلك المتأصل في السعر المدفوع     
 . هذه في التدفقات النقدية المقدرة عند حساب سعر الفائدة الفعلي

  
التي تعتبر جزء ال يتجزأ من سـعر        " جميع الرسوم    إلى المنقح   ٣٩ المحاسبة الدولي    يشير معيار   ٣٣إستنتاج

 ٣٩وقد قام المجلس بتضمين هذه اإلشارة ليوضح أن معيـار المحاسـبة الـدولي     ". الفائدة الفعلي 
 لمعيـار  وفقـاً يرتبط فقط بتلك الرسوم التي يتم تحديدها كجزء ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلـي         

 . ١٨ الدولي المحاسبة
  

 كيفية تفسير المتطلب الوارد فـي معيـار         دائماً لم يكن من الواضح      أنه إلىأشار بعض المعلقين      ٣٤إستنتاج
 التدفقات  إلى األصلي الذي ينص على أن سعر الفائدة الفعلي يجب أن يستند             ٣٩المحاسبة الدولي   

.  التالي القائم على أساس الـسوق       تاريخ إعادة التسعير   أو اإلستحقاقالنقدية المخصومة خالل مدة     
 ما إذا كان يجب إطفـاء الرسـوم وتكـاليف المعاملـة             دائماًوبشكل خاص، لم يكن من الواضح       

 الخصومات األخرى المشمولة في حساب سعر الفائدة الفعلي خالل الفتـرة حتـى              أووالعالوات  
 . على أساس السوق الفترة حتى تاريخ إعادة التسعير التالي القائم أو اإلستحقاقتاريخ 

  
 يتم حساب سعر    أنه مع منهج التدفقات النقدية المقدرة، قرر المجلس أن يوضح           نسجامإلولتحقيق ا   ٣٥إستنتاج

. أقـصر  للتطبيق، خالل فترة زمنية      قابالً، حيثما كان    أوالفائدة الفعلي خالل العمر المتوقع لألداة       
الذي ترتبط به ) مثل أسعار الفائدة (تسعير المتغير    عندما يتم إعادة     قصروتُستخدم الفترة الزمنية األ   

 اإلسـتحقاق  أسعار السوق قبـل تـاريخ        إلى العالوة،   أو الخصم   أو تكاليف المعاملة،    أوالرسوم،  
وفي هذه الحالة، تكون فترة اإلطفاء المناسبة هي الفترة التي تلي تـاريخ إعـادة               . المتوقع لألداة 
  . التسعير هذا

 
 لتقديرات محاسبة التغير في ا

  

ووافـق  . درس المجلس محاسبة التغير في التقديرات المستخدمة في حساب سعر الفائدة الفعلـي              ٣٦إستنتاج
 فإنـه ،  المقبوضـان  أو إذا قامت المنشأة بمراجعة تقديراتها الخاصة بالمدفوعات         أنهالمجلس على   

. قدية المقدرة الفعلية والمنقحـة    ينبغي عليها تعديل المبلغ المسجل لألداة المالية لتعكس التدفقات الن         
وتعيد المنـشأة   .  الخسارة أو الربح   حساب مصروف في    أو دخل   أنه بالتعديل على    عترافاإلويتم  

حساب المبلغ المسجل من خالل حساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتبقية بسعر الفائدة الفعلي              
 ال يقتـضي إعـادة      أنـه هج ميزة عملية وهي     وأشار المجلس أن لهذا المن    . األصلي لألداة المالية  

حساب سعر الفائدة الفعلي، أي أن المنشاة تعترف ببساطة بالتـدفقات النقديـة المتبقيـة بالـسعر                 
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 إنخفـاض ونتيجة لذلك، يتفادى هذا المنهج التضارب المحتمل مع المتطلب عند تقيـيم             . األصلي
  .الفائدة الفعلي األصلي سعر إستخدامبالقيمة لخصم التدفقات النقدية المقدرة 

  
   الضمنيةالمشتقات 

 

 ))د(٣٣تطبيق و١٠ تانالفقر (الضمنيةمشتقات العملة األجنبية 
 ال يجب أن تكون المنشأة قادرة على التملص مـن           أنهأن أساس متطلبات المشتقات الضمنية هو         ٣٧إستنتاج

ة في أداة ماليـة غيـر        والقياس للمشتقات فقط من خالل تضمين مشتقة معين        عترافاإلمتطلبات  

 فـي   نـسجام إلولتحقيـق ا  .  في أداة الـدين    أجل عقد آخر، على سبيل المثال، عقد سلع         أومشتقة  

محاسبة هذه المشتقات الضمنية، ينبغي محاسبة جميع المشتقات المتضمنة في األدوات المالية التي             

 الخـسارة   أو الـربح    حسابال يتم قياسها بالقيمة العادلة مع األرباح والخسائر المعترف بها في            

 ليس  أنه على   ٣٩وكوسيلة عملية، ينص معيار المحاسبة الدولي       . بشكل منفصل على أنها مشتقات    

.  أنها مرتبطة على نحو وثيق بعقدها األساسـي        إعتبرمن الضروري فصل المشتقة الضمنية إذا       

 الحـد   أو الحد األعلى    ية وثيقة بالعقد األساسي، مثل    إقتصادوعندما تحمل المشتقة الضمنية عالقة      

 يكون ضئيل بأنه قد تـم تـضمين المـشتقة           حتمالاإل فإناألدنى لسعر الفائدة على قرض معين،       

 . لتحقيق نتيجة محاسبية مرغوبة
  

 ال يتم فصل مشتقة العملة األجنبية المتـضمنة فـي           أنه األصلي   ٣٩حدد معيار المحاسبة الدولي       ٣٨إستنتاج
ى تـسديد   إقتـض إذا  ) مثل عقد التوريد المعبر عنه بالعملة األجنبيـة       (العقد األساسي غير المالي     

 الرئيسية التي يعمل فيها أي طـرف هـام فـي العقـد              يةقتصاداإلدفعات ُيعبر عنها بعملة البيئة      

 الخـدمات ذات    أو العملة التي يعبر بها بشكل روتيني عن سعر البـضائع            أو) عمالتهم الوظيفية (
مثل الدوالر األمريكي لمعامالت الـنفط      ( تسليمها في التجارة الدولية      وأالعالقة التي يتم شراؤها     

ية وثيقة مع عقودها    إقتصاد مشتقات العملة األجنبية هذه على أنها تحمل عالقة          إلىوينظر  ). الخام

 .  األساسية بحيث ال يكون من الضروري فصلها
  

 على المنشآت التي تعمل فـي       عبئاًالضمنية    يمكن أن يكون متطلب فصل مشتقات العملة األجنبية           ٣٩إستنتاج
على سـبيل   . شائعاً أمراً التي تكون فيها عقود األعمال المعبر عنها بالعملة األجنبية           ياتقتصادإلا

 من المالئم أن تعبـر عـن عقـود          أنهالمثال، يمكن أن تجد المنشآت الموجودة في بلدان صغيرة          
 أومثل الدوالر األمريكـي     (رى بعملة دولية سائلة     األعمال مع المنشآت من البلدان الصغيرة األخ      

 ذلك، يمكن لمنشأة    إلىباإلضافة  .  من العملة المحلية ألي من أطراف المعاملة       بدالً)  الين أواليورو  
 مفرط التضخم أن تستخدم قائمة أسعار بالعملة الصعبة للحماية مـن التـضخم،              إقتصادتعمل في   

 مفرط التضخم وتعبر عن العقود المحلية بالعملة        إقتصادنبية في   ، المنشأة التي لديها عملية أج     مثالً
 . الوظيفية للشركة األم

  

 المجلس أن مشتقة العملة األجنبية الضمنية يمكـن         إستنتج،  ٣٩أثناء تنقيح معيار المحاسبة الدولي        ٤٠إستنتاج

وقرر أنه  . رة السابقة يات التعاقدية في الحاالت المذكورة في الفق      تفاقإلأن تكون جزء ال يتجزأ من ا      

 ستخداماء فصل مشتقة العملة األجنبية في العقد إذا تم التعبير عنها بعملة شائعة اإل             إقتضال ينبغي   

ويمكـن أن   . في البيئة التي تحدث فيها المعاملـة      ) ال تكون أدوات مالية   (في المعامالت التجارية    

يق بالعقد األساسي إذا كانـت العملـة        ينظر إلى مشتقة العملة األجنبية على أنها مرتبطة بشكل وث         
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 في المعامالت التجارية المحلية، على سبيل المثال، عندما ينظـر إلـى المبـالغ               ستخدامشائعة اإل 

 وليس على أساس العملة     نسبياًالنقدية من قبل الجمهور العام على أساس العملة األجنبية المستقرة           

التقريـر  " ٢٩ معيار المحاسبة الدولي     أنظر(جنبية  المحلية، ويمكن إعالن األسعار بتلك العملة األ      
   "). ذات التضخم المرتفعياتقتصاداإلالمالية في 

  

  عتراف وإلغاء اإلعترافاإل
  

  )٣٧-١٥الفقرات  (ي باألصل المالعترافإلغاء اإل
  

   األصلي ٣٩معيار المحاسبة الدولي 
  

 إلغـاء ضـرورة    من المفـاهيم عنـد       دديسود ع  األصلي،   ٣٩معيار المحاسبة الدولي     بموجب   ٤١إستنتاج

 تطبيـق هـذه     ترتيـب ينبغـي    متى وبأي    دائماًولم يكن من الواضح     .  المالي باألصل عترافاإل

 ٣٩ في معيار المحاسـبة الـدولي        عترافاإل إلغاءونتيجة لذلك، لم يتم تطبيق متطلبات       . المفاهيم

  . األصلي بشكل منسجم عند الممارسة
  

فيـه   الذي يجب    حول الحد  واضحاً األصلي   ٣٩ك، لم يكن معيار المحاسبة الدولي       وكمثال على ذل    ٤٢إستنتاج

  وكيـف  مالئماً عترافاإل إلغاء المنقول بهدف تحديد ما إذا كان        األصلمخاطر ومكافئات   دراسة  

 عمليات النقل مع إجمـالي مبـادالت        لمث(في بعض الحاالت    و.  تقييم المخاطر والمكافئات   ينبغي

 إلغـاء  المعيار بشكل محدد ما إذا كـان         أشار،  ) المكتوبة غير المشروطة   البيعت   خيارا أوالعوائد  

 وكذلك). ئتماناإلمثل ضمانات   ( في حاالت أخرى     واضحاً لم يكن    أنه، في حين    مالئماً عترافاإل

 أن يركز التقييم على المخاطر والمكافئات أم على المخـاطر           ينبغيإذا كان   ما  فقد تساءل البعض    

  . وقياس المخاطر والمكافئات المختلفةجمع بغي ينفقط وكيف
  

 وحـدة   ١٠٠ بقيمـة  جلمدينة قصيرة األ  الذمم  من ال وللتوضيح، نفترض أن المنشأة تبيع محفظة         ٤٣إستنتاج

 أقـل  يكون)  وحدة عملة  ٢٠ مثالً(مبلغ محدد   ب ئتماناإل وتوفر ضمانة للمشتري من خسائر       *عملة

في هذه  ).  عملة ات وحد ٥(ه أعلى من المبلغ المتوقع للخسائر       من إجمالي مبلغ الذمم المدينة، ولكن     

 عتـراف اإل إستمرارهل يجب   ) ب (أو بالمحفظة ككل،    عترافاإل إستمرارهل يجب   ) أ(الحالة،  

 بالضمانة علـى    عترافإل بالمحفظة ككل وا   عترافاإل إلغاءهل يجب   ) ج (أو،  المضمونبالجزء  

 ولـم تكـن لجنـة       واضحاً األصلي جوابا    ٣٩سبة الدولي    مالي؟ ولم يقدم معيار المحا     إلتزامأنها  

 من قبـل الهيئـة الـسابقة        تم إنشائها مجموعة  وهي  - ٣٩ معيار المحاسبة الدولي     تنفيذإرشادات  

ية حول  إتفاق إلى قادرة على الوصول     -  التفسيرية المطروحة أثناء الممارسة    القضاياللمجلس لحل   

ات لتحسين  قتراحإل ا وضعوأثناء  .  في هذه الحالة   ٣٩ي  كيفية وجوب تطبيق معيار المحاسبة الدول     

أن يقدم معيار المحاسـبة     وجوب  من المهم   كان   أنه المجلس   إستنتج،  ٣٩معيار المحاسبة الدولي    

  .  إرشادات واضحة ومنسجمة حول كيفية محاسبة هذه المعاملة٣٩الدولي 
  

                                                 
 ". بوحدات العملة"، بتم التعبير عن المبالغ النقدية استنتاجات هذ في أساس اإل *
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 مسودة العرض 
  

 األصـل  قـل ا يستمر بموجبه ن عترافاإل إللغاء   منهجاًاكل  ت مسودة العرض بغية حل المش     إقترح  ٤٤إستنتاج
ويمكن تحديـد المـشاركة المـستمرة       .  حد مشاركته المستمرة فيه    إلى باألصل عترافباإلالمالي  

يـة  إتفاق أو خيار البيـع،     أومثل خيار الشراء،    ( بالشراء   ندماجالامخصص إعادة   ) أ: (بطريقتين
 األصـل  على التغيرات فـي قيمـة        بناءاً تعويض   مإستال أومخصص لدفع   ) ب(و) إعادة الشراء 

 ).  الخيار الذي يتم تسويته بصافي النقدأو ئتماناإلمثل ضمانات (المنقول 
  

كان الغرض من المنهج المقترح في مسودة العرض هو تسهيل التطبيق والتنفيذ المنسجم لمعيـار                 ٤٥إستنتاج
ارضة ووضع منهج واضح وعملي ومنـسجم        المفاهيم المتع  إلغاء من خالل    ٣٩المحاسبة الدولي   

 يوضح بشكل كبيـر     أنهوقد تمثلت المنافع الرئيسية للمنهج المقترح في        . عترافاإل إللغاء   داخلياً
 ويوفر الشفافية في متن الميزانية العمومية حول أي مشاركة مستمرة           ٣٩معيار المحاسبة الدولي    

  .  المنقولاألصلفي 
 

 المالحظات المستلمة 
  

 الموجودة  عترافاإل إلغاء في متطلبات    إنسجام كان هناك عدم     أنهوافق العديد من المجاوبين على        ٤٦جإستنتا
 كان هناك دعم محدود لمنهج المشاركة المستمرة المقترح         أنهإال  . ٣٩في معيار المحاسبة الدولي     

  -: منهاةومفهوميوعبر المجاوبون عن مخاوف عملية . في مسودة العرض

مجموعـة مـن    فيـه  مختلف منهج تبنيلتغيرات المقترحة لم تتجاوز عبء    ل أي منافع أن    )أ (
  ؛) بعدوتحديدها يتم حلهالم  (المشاكل

 ٣٩عيـار المحاسـبة الـدولي        في م  الوارد ذلك عن   أساسياً تغيراً كان المقترح   المنهجن  أ  )ب (
 األصلي؛

 ؛عموماًمحاسبة األمريكية المقبولة  لم يحقق المقاربة مع مبادئ القتراحإلأن ا  )ج (

 ؛ وقتراحإل اإختبار لم يتم أنه  )د (

  .اإلطار مع منسجماً لم يكن قتراحإلأن ا)  هـ( 
 

 بالمنهج األساسي الوارد    اإلحتفاظعبر العديد من المجاوبين عن وجهة النظر التي تفيد بأنه ينبغي              ٤٧إستنتاج

نت األسباب  وتضم.  األصلي في المعيار المنقح وإلغاء التناقضات      ٣٩في معيار المحاسبة الدولي     

 القائم يشتمل على مفاهيم معقولة ومن العملي        ٣٩ ثبت أن معيار المحاسبة الدولي       أنه) أ: (ما يلي 

  . شامالً بديالً منهجاً أن يضع المجلس إلى ال يجب تغيير المنهج أنه) ب(تطبيقه، و
  

   ٣٩ معيار المحاسبة الدولي التنقيحات على
  

 الـواردة   عترافاإل إلغاء مفاهيم   إلىها، قرر المجلس أن يعود      إستالمم  ة للمالحظات التي ت   إستجاب  ٤٨إستنتاج

 األصلي وأن يوضح كيفية تطبيق هذه المفاهيم وبأي ترتيب ينبغي           ٣٩في معيار المحاسبة الدولي     

وقرر المجلس بالتحديد أن يسبق تقييم نقل المخاطر والمكافئات تقييم نقل السيطرة لجميع             . تطبيقها

  . تأنواع المعامال
  

 بـشكل جـوهري، إال أن       عتـراف اإل إلغاء قد تم تعديل هيكل وصياغة متطلبات        أنهبالرغم من     ٤٩إستنتاج
 عـن  كثيراً المنقح ال تختلف ٣٩ أن المتطلبات الواردة في معيار المحاسبة الدولي     إستنتجالمجلس  

 أن  إلى، أشار المجلس    ستنتاجاإل لهذا   وتأكيداً.  األصلي ٣٩تلك الواردة في معيار المحاسبة الدولي       
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 اإلجابات التـي كـان مـن        إلى عموماً المنقح يؤدي    ٣٩تطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولي      
 ذلـك،   إلـى وباإلضـافة   .  األصـلي  ٣٩الممكن الحصول عليها بموجب معيار المحاسبة الدولي        

ـ  اإلحتفـاظ  ستكون هناك حاجة لتطبيق الحكم لتقييم ما إذا تم           أنهوبالرغم من    ع المخـاطر    بجمي
 هذا النوع من الحكم ال يعتبر جديدا بالمقارنة مع معيار المحاسبة            فإنوالمكافئات بشكل جوهري،    

وعلى كل حال، توضح المتطلبات المنقحة تطبيق المفاهيم في الظروف التي           .  األصلي ٣٩الدولي  
 أنـه  المجلـس    جإستنتو. ٣٩ فيها كيفية تطبيق معيار المحاسبة الدولي        مسبقاًلم يكن من الواضح     

  . األصلي بدون هذه اإليضاحات٣٩ معيار المحاسبة الدولي إلىسيكون من غير المالئم العودة 
  

 أن يضم في هذا المعيار إرشادات توضح كيفيـة تقيـيم مفـاهيم المخـاطر                أيضاًقرر المجلس     ٥٠إستنتاج
توفير إطار عمـل     أجلويعتبر المجلس أن مثل هذه اإلرشادات مهمة من         . والمكافئات والسيطرة 

 ضرورياًوبالرغم من أن الحكم ال يزال       . ٣٩لتطبيق المفاهيم الواردة في معيار المحاسبة الدولي        
 حول  نسجامإللتطبيق المفاهيم على الصعيد العملي، إال أن اإلرشادات ينبغي أن تزيد من مستوى ا             

  . كيفية تطبيق المفاهيم
  

 ينبغي تقييم نقل المخاطر والمكافئات مـن خـالل مقارنـة           أنهس  ، قرر المجل  تحديداًوبشكل أكثر     ٥١إستنتاج
 التغير في توقيت ومبالغ صافي التـدفقات النقديـة لألصـل            إلىتعرض المنشأة قبل وبعد النقل      

وإذا لم يتغير تعرض المنشأة بشكل كبير، على أساس القيمة الحالية، تستنتج المنشأة أنها              . المنقول
 أنـه  المجلـس    إستنتجوفي هذه الحالة،    . ع المخاطر والمكافئات  ت بشكل جوهري بجمي   إحتفظقد  

وتنسجم هذه المعالجة المحاسبية مع معالجة معـامالت إعـادة          . باألصل عترافاإل إستمراريجب  
 بكثير من سعر السوق     أقلالشراء وبعض األصول الخاضعة لخيارات الشراء التي يكون لها سعر           

 مع كيفية تفسير الـبعض لمعيـار        أيضاًكما تنسجم   . صلي األ ٣٩بموجب معيار المحاسبة الدولي     
 األصلي عندما تبيع المنشأة محفظة من الذمم المدينة قصيرة األجـل لكنهـا              ٣٩المحاسبة الدولي   

 ئتمـان اإلتحتفظ بجميع المخاطر الجوهرية من خالل إصدار ضمانة للتعويض عن جميع خسائر             
  "). ٤٣ إستنتاج" المثال في الفقرة أنظر(المتوقعة 

  
 ينبغي تقييم السيطرة من خالل النظر ما إذا كان لدى المنقول إليه قـدرة عمليـة     أنهقرر المجلس     ٥٢إستنتاج

 ألنه من السهل الحصول علـى       مثالً (األصلفإذا كان المنقول إليه يستطيع بيع       . األصلعلى بيع   
 األصـل  إعادة   إلىطر   بديل إذا ما اض    أصل في السوق ويمكن للمنقول إليه الحصول على         األصل
 من قبل المنقول   األصل إستخدام بالسيطرة ألنه ال يسيطر على طريقة        الناقل، ال يحتفظ    )الناقل إلى
 يملك خيار شراء وال يمكن الحصول       الناقل ألن مثالً (األصلوإذا لم يستطع المنقول إليه بيع       . إليه

، يحـتفظ   ) بديل أصللحصول على    بسهولة في السوق، بحيث ال يمكن للمنقول إليه ا         األصلعلى  
  .  له ملكاًأنه على األصل إستخدامب خياراً ليس لدى المنقول إليه ألن بالسيطرة الناقل

  
 إلغـاء  األصلي إرشادات حول متـى يمكـن دراسـة           ٣٩ معيار المحاسبة الدولي     أيضاًلم يشمل     ٥٣إستنتاج

دات فـي المعيـار لتوضـيح       وقرر المجلس ضم هذه اإلرشا    .  المالي األصل بجزء من    عترافاإل
 المالي  األصل على جزء من     عترافاإل إلغاء ينبغي على المنشأة تطبيق مبادئ       أنهوقرر  . المسألة

 إلغـاء فقط إذا لم يشمل ذلك الجزء على مخاطر ومكافئات مرتبطة بالجزء الذي ال يتم دراسـة                 
 المالي فقط إذا كان يشتمل      األصل بجزء من    عترافاإل إلغاء لذلك، يتم دراسة     وتبعاً.  به عترافاإل
  -:على

ل المالية  و مجموعة من األص   أو( المالي فقط    األصلتدفقات نقدية محددة بشكل خاص من         )أ (
 ؛)المماثلة

ـ أو(فقط  المالي األصلحصة تناسبية كاملة من التدفقات النقدية من      )ب ( ل و مجموعة من األص
 وأ؛ )المماثلةالمالية 
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 أو( فقـط     المالي األصل من   محددة بشكل خاص  الية  حصة تناسبية كاملة من التدفقات النقد       )ج (
 ).المماثلةل المالية ومجموعة من األص

  

  . بمجمله المالي األصلالحاالت األخرى على جميع  في عترافاإل إلغاءوتنطبق مبادئ 
  

 التـدفقات   ستالمإلبموجبها بالحقوق التعاقدية    المنشأة  الترتيبات التي تحتفظ    
 بدفع التدفقات النقديـة     تعاقدياً اًإلتزامكنها تتحمل    المالي ول  ألصلمن  النقدية  

  )١٩الفقرة  ( من المستلمينإلى مستقبل واحد أو أكثر
  

 عترافاإل إلغاء األصلي إرشادات واضحة حول مدى مالئمة        ٣٩  لم يقدم معيار المحاسبة الدولي        ٥٤إستنتاج
 التدفقات النقدية مـن     ستالمالتعاقدية إل بالنسبة للترتيبات التعاقدية التي تحتفظ فيها المنشأة بحقوقها         

يـة  إتفاق( منـشأة أخـرى      إلى بدفع تلك التدفقات النقدية      تعاقدياً اًإلتزام معين، ولكنها تتحمل     أصل
 وقد تم طرح األسئلة أثناء الممارسة حـول المعالجـة المحاسـبية المالئمـة               ).ضمان تمريري 

  . تعقيداًوالتفسيرات المختلفة الموضوعة لهياكل أكثر 
  

 ٥ بفائـدة مدتـه      قرضاً) أ(تقدم المنشأة   :  مثال بسيط، نفترض ما يلي     إستخدام  ولتوضيح المسألة ب    ٥٥إستنتاج
) أ(بعد ذلك تبـرم المنـشأة       ). ب( وحدة عملة إلى المنشأة      ١٠٠بقيمة  )  األصلي األصل(سنوات  

 وحدة عملة، علـى أن      ٩٠، مقابل دفعة نقدية بقيمة      )أ(توافق فيها المنشأة    ) ج(ية مع المنشأة    إتفاق
من جميع دفعات المبلغ األصلي والفائدة التي يتم تحصيلها من          % ٩٠ما مقداره   ) ج (تنقل للمنشأة 

ـ ) أ(ال تقبل المنشأة    ). حيث، وعندما، وإذا تم تحصيلها    ) (ب(المنشأة    بتقـديم أي دفعـات      اًإلتزام
أي ) أ(وال تقدم المنشأة    ). ب(شأة  ه بالتحديد من المن   إستالممن ما تم    % ٩٠عدا نسبة   ) ج(للمنشأة  

من النقد الذي يتم    % ٩٠حول أداء القرض وليس لها الحق باإلحتفاظ بنسبة         ) ج(ضمانات للمنشأة   
 النقـد مـن     إسـتالم إذا لم يتم    ) ج( بدفع النقد للمنشأة     إلتزاموليس لديها   ) ب(تحصيله من المنشأة    

 وحـدة عملـة     ١٠٠ للقرض بقيمـة     أصالً) أ(في المثال أعاله، هل تملك المنشأة       ). ب(المنشأة  
 وحدة عملة؟ ومن أجل جعل المثـال        ١٠ بقيمة   أصالً وحدة عملة أم أنها تملك       ٩٠ بقيمة   وإلتزاماً

 بنقل القرض إلى منشأة ذات أغراض خاصة موحـدة،          أوالً) أ(، ماذا لو قامت المنشأ      تعقيداًأكثر  
 مـن األصـل إلـى       التـدفقات النقديـة   ) نبشكل مضمو (بدورها بتمرير   والتي تقوم هذه المنشاة     

 ببيع األصل إلى منشأة ذات      أوالًقامت  ) أ(المستثمرين؟ هل تتغير المعالجة المحاسبية ألن المنشأة        
  أغراض خاصة؟ 

  
لتعديالت المقترحة علـى معيـار المحاسـبة        ا مسودة عرض    تضمنت،  المسائل هذه   تناول وبغية  ٥٦إستنتاج

على  يرالتمريالضمان  وف التي يمكن بموجبها معاملة ترتيبات        إرشادات توضح الظر   ٣٩الدولي  

، إلتزامو أصل ال يكون لدى المنشأة      أنه المجلس   إستنتجو. ذو الصلة  المالي   لألصلأنها عملية نقل    

ذلك حقق  ي و األصل النقدية من    لتمرير التدفقات   معين إتفاقتبرم  ، عندما   اإلطار في   محددكما هو   

 للمستقبلين النهـائيين    وكيلي هذه الحاالت، تتصرف المنشأة على أنها        وف.  شروط محددة  تفاقإلا

 تلـك  تلبيـة فيـه   يتم   الذي    الحد إلىو لذلك،   وتبعاً.  مالك لألصل  من كونها للتدفقات النقدية أكثر    

 المنـشأة   أن به رغم    عترافاإل إلغاء عملية نقل ويتم دراسة      أنه على   تفاقإلاالشروط، يتم معاملة    

ال  الـذي     الحد إلىوعلى العكس من ذلك، و    . األصلبتحصيل التدفقات النقدية من     يمكن أن تستمر    

 إسـتمرار ينبغـي    الشروط، تتصرف المنشأة على أنها مالك لألصل ونتيجة لـذلك            تلبيةفيه  يتم  

  . باألصل عترافاإل
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المجـاوبين  وطلب بعض   .  المقترحة  للتغيرات  دعماً عموماً المجاوبون على مسودة العرض      أبدى  ٥٧إستنتاج

ألغـراض  ذات ا ت  آ المنـش   توحيد    مع متطلبات  والتفاعلالمزيد من اإليضاحات حول المتطلبات      

 وبموجـب   أنـه  إلـى   المـالي  قالتوريوأشار المجاوبون في قطاع     ). ١٢في التفسير   (الخاصة  

يمكـن أن ال تكـون مؤهلـة إللغـاء          المالي   التوريق العديد من هياكل     فإناإلرشادات المقترحة   

  . ترافعاإل
  

رشادات حـول   اإلاته في إصدار    إقتراح، قرر المجلس أن يتابع      وغيرهاوبدراسة هذه المالحظات      ٥٨إستنتاج
معيـار المحاسـبة    ل ةصياغة النهائي ال في اإلرشادات   تلك وأن يوضح  يرالتمر ي الضمان  ترتيبات  
  .  المنقح٣٩الدولي 

  

معاملة الترتيـب التعاقـدي لتمريـر       ل الثالثة التالية     ال بد من تحقيق الشروط     أنه المجلس   إستنتج  ٥٩إستنتاج
  -:األصلذلك  عملية نقل لأنه المالي على األصلالتدفقات النقدية من 

 مقابلة بتحصيل مبالغ    ما لم تقم   بدفع مبالغ للمستقبلين النهائيين      إلتزامأن ال يكون لدى المنشأة        )أ (

 للمـستقبلين النهـائيين     جليرة األ  سلف قص  تقديمة  أسمح للمنش  يُ أنهإال  .  األصلي األصلمن  

 .  الفائدة المستحقةإلىباإلضافة ه إقراضتم يي ذالمبلغ الكامل  إستردادبطالما أن لديها الحق 

 للمستقبلين النهائيين    األصلي األصل رهن   أو عقد النقل بيع     بنودلمنشأة بموجب   ا ُيحظر على   )ب (

 . ع التدفقات النقدية لهمف بدلتزاماإل مقابل كضمانإال 

لها نيابة عن المـستقبلين     يتحصتقوم ب تدفقات نقدية   أية   بتسديد إلتزامأن ال يكون لدى المنشأة        )ج (

 ذلك، خالل فترة التسوية القصيرة، ال تكون المنـشأة          إلىإضافة  . النهائيين بدون تأخير مهم   

 معـادل ال النقـد    أوالنقد  في   اتستثماراإل إستثناءب التدفقات النقدية     هذه إستثمارمخولة بإعادة   

 .  المستقبلين النهائيينإلى اتستثماراإل أي فائدة مكتسبة من هذه تسديدوحيث يتم 
  

 ال  أنـه  إلـى ) أ(يشير الشرط   . اإلطار في   اتلتزامواإلالشروط من تعريفات األصول     تُستمد هذه     ٦٠إستنتاج

) ب(ير الشرطان   ويش) حالي بدفع النقد  تعاقدي   إلتزام يوجد ألنه ال  ( معين إلتزام الناقليكون لدى   

 يةقتـصاد اإل المنـافع  ال يسيطر علـى      قلا الن ألن ( معين أصل قلا لدى الن   ال يكون  أنه إلى) ج(و

  ).  المنقولباألصل المرتبطةالمستقبلية 

  
 التي تنطبق على العمليات األخـرى لنقـل األصـول           عترافات إلغاء اإل  إختبار  قرر المجلس أن      ٦١إستنتاج

يجب أن تنطبـق    ) جميع المخاطر والمكافئات والسيطرة بشكل جوهري     ات نقل   إختبارأي  (المالية  

 على ترتيبات تمرير التدفقات النقدية التي تحقق الشروط الثالثة ولكنهـا ال تنطـوي علـى                 أيضاً

لذلك، إذا  . حصة تناسبية كاملة من جميع التدفقات النقدية أو التدفقات النقدية المحددة بشكل خاص            

وقامت المنشأة بتمرير حصة تناسبية كاملة، سواء مـن جميـع التـدفقات             تحققت الشروط الثالثة    

 مثالً(أو من التدفقات النقدية المحددة بشكل خاص        ") ٥٥ إستنتاج"كما في المثال في الفقرة      (النقدية  

 بالحصة المباعة، شريطة أن تكـون       عتراف، يتم إلغاء اإل   )من جميع التدفقات النقدية للفائدة    % ١٠

وبالتالي تقوم المنشأة، فـي     . امت بنقل جميع مخاطر ومكافئات الملكية بشكل جوهري       المنشأة قد ق  

 وحـدات عملـة وتلغـي       ١٠، باإلبالغ عن أصل قرض بقيمـة        "٥٥ إستنتاج"المثال في الفقرة    

وعلى نحو مماثل، إذا قامت المنشأة بإبرام ترتيب معـين يلبـي       .  وحدة عملة  ٩٠ بقيمة   عترافاإل

ه، لكن الترتيب ال يستند إلى أساس الحصة التناسبية، ينبغي أن يلبي الترتيب             الشروط الثالثة أعال  
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وهـذا يـضمن    . عتـراف  إللغاء اإل  مؤهالً حتى يكون    عترافالتعاقدي الشروط العامة إللغاء اإل    

، سواء يتم هيكلة المعاملة على أنها عملية نقل للحـق           عتراف في تطبيق نموذج إلغاء اإل     نسجاماإل

 .  التدفقات النقدية من األصل المالي أو كترتيب لتمرير التدفقات النقديةمإستالالتعاقدي ب
  

محفظـة  ) أ(تنشأ المنشأة   :  مثال بسيط، نفترض ما يلي     إستخدامولتوضيح الترتيب غير التناسبي ب      ٦٢إستنتاج
ية مـع   إتفاق) أ(بعد ذلك تبرم المنشأة     .  وحدة عملة  ١٠,٠٠٠ سنوات بقيمة    ٥قروض بفائدة مدتها    

 وحدة عملة، علـى أن تـدفع        ٩,٠٠٠، مقابل دفعة نقدية بقيمة      )أ(توافق فيها المنشأة    ) ج(المنشأة  
من النقد الذي يتم تحصيله من محفظة       )  إليها الفائدة  مضافاً( وحدة عملة    ٩,٠٠٠أول  ) ج(للمنشأة  
، أي أنها   ) إليها الفائدة  مضافاً( وحدة عملة    ١,٠٠٠بالحقوق في آخر    ) أ(وتحتفظ المنشأة   . القروض

 وحدة عملـة فقـط مـن        ٨,٠٠٠ مثالًبتحصيل  ) أ(إذا قامت المنشأة    . تحتفظ بفائدة متبقية ملحقة   
 وحدة عملة ألن بعض المدينين تعثروا في السداد، تقوم المنـشأة            ١٠,٠٠٠قروضها البالغ قيمتها    

حتفظ المنـشأة   وال ت ) ج( وحدة عملة التي يتم تحصيلها إلى المنشأة         ٨,٠٠٠بتمرير كامل قيمة    ) أ(
 ٩,٥٠٠بتحـصيل   ) أ(إذا قامت المنـشأة     .   وحدة عملة المحصلة   ٨,٠٠٠بأي شيء من قيمة     ) أ(

 وحـدة   ٥٠٠وتحتفظ بقيمـة    ) ج( وحدة عملة إلى المنشأة      ٩,٠٠٠ تقوم بتمرير    فإنهاوحدة عملة،   
هري بجميع مخاطر ومكافئات الملكية بـشكل جـو       ) أ(ت المنشأة   إحتفظفي هذه الحالة، إذا     . عملة

ألن الفائدة المتبقية الملحقة تستوعب جميع التغيرات المحتملة في صافي التدفقات النقدية، يـستمر              
 .يالتمر ير بالقروض بمجملها حتى لو تحققت الشروط الثالثة الخاصة بالضمان عترافاإل

 
 إما  عترافلغاء اإل  المالي يمكن أن ال تكون مؤهلة إل       التوريقيقر المجلس بأن العديد من عمليات         ٦٣إستنتاج

ت بجميع  إحتفظ لم يتحقق أو ألن المنشأة قد        ١٩ألن واحدا أو أكثر من الشروط الثالثة في الفقرة          
 . مخاطر ومكافئات الملكية بشكل جوهري

 
 على ما   إعتماداً ال تختلف    عتراف  إن مسألة ما إذا كانت عملية نقل األصل المالي مؤهلة إللغاء اإل             ٦٤إستنتاج

 للمستثمرين أو من خالل منشأة موحدة ذات أغراض خاصـة أو صـندوق              مباشراًلنقل  إذا كان ا  
 يحصل على األصول المالية، ويقوم بالمقابل بنقل جزء من تلـك األصـول الماليـة إلـى       إئتمان

  . مستثمرين آخرين

 
 )٢٩الفقرة  (عتراف اإللعكس النقل غير المؤهل 

 

 األصلي إرشادات حول كيفية محاسبة عمليـة نقـل األصـل            ٣٩ لم يقدم معيار المحاسبة الدولي      ٦٥إستنتاج
ولـضمان أن تعكـس     . وتشمل التعديالت هذه اإلرشادات   . عترافالمالي غير المؤهلة إللغاء اإل    

قل فيما يتعلق باألصل المنقول، ال بد من دراسة محاسبة األصـل            اات الن إلتزامالمحاسبة حقوق و  
 . قة ذو العاللتزامباإلضافة إلى محاسبة اإل

  

 فـي معاملـة إعـادة       مثالً(عندما تحتفظ المنشأة بشكل جوهري جميع مخاطر ومكافئات األصل            ٦٦إستنتاج
ات محاسبية خاصة ألن المنشأة تحـتفظ بـالتعرض لألربـاح أو    إعتبار عموماً، ال يوجد  )الشراء

 عتـراف  اإل  باألصل في مجمله ويتم    عترافلذلك، يستمر اإل  . الخسائر الناتجة من األصل المنقول    
 بـأي دخـل مـن    عترافوبطريقة مشابهة، تستمر المنشأة باإل. إلتزامبالعوائد المستلمة على أنها  

 .  ذو العالقةلتزاماألصل وكذلك بأي مصاريف متكبدة على اإل
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 )٣٥-٣٠الفقرات (المشاركة المستمرة في األصل المنقول 
  

أنها لم تحتفظ أو تنقل جميع مخاطر ومكافئات األصـل          قرر المجلس أنه إذا قامت المنشأة بتحديد          ٦٧إستنتاج
 باألصل إلـى حـد      عترافت بالسيطرة، ينبغي أن تستمر المنشاة باإل      إحتفظبشكل جوهري وأنها    

قل لمخاطر ومكافئات األصل وأن     اوهذا لكي يتم عكس التعرض المستمر للن      . مشاركتها المستمرة 
وأشار المجلس إلى أن منـع إلغـاء        . ود المبلغ هذا التعرض ال يرتبط بكامل األصل، بل أنه محد        

 إلى حد المشاركة المستمرة مفيد لمستخدمي البيانات المالية في هـذه الحـاالت، ألنـه                عترافاإل
يعكس التعرض المحتفظ به للمنشأة لمخاطر ومكافئات األصل المالي بشكل أفـضل مـن إلغـاء                

 .  الكاملعترافاإل
  

نقل بعض المخاطر والمكافئات الهامة وتحتفظ بالبعض اآلخر وُيمنـع إلغـاء            عندما تقوم المنشأة ب     ٦٨إستنتاج

 ألن المنشاة تحتفظ بالسيطرة على األصل المنقول، ال تستمر المنشاة في اإلحتفاظ بكامل          عترافاإل

لذلك، يقتضي معيـار  . التعرض االيجابي والسلبي لألرباح أو الخسائر الناتجة من األصل المنقول       

 إعتـراف  ذو العالقة بطريقة تـضمن عـدم         لتزام المنقح قياس األصل واإل    ٣٩ولي  المحاسبة الد 

 . المنشأة بأي تغيرات في قيمة األصل المنقول ال تُنسب إلى المنشأة
  

 ألن  عتراف بالدخل إذا تم منع إلغاء اإل      عترافإل  على سبيل المثال، تنشأ مسائل القياس الخاص وا         ٦٩إستنتاج

وفـي تلـك    . راء أو خيار بيع مكتوب وتم قياس األصل بالقيمة العادلـة           بخيار ش  إحتفظقل قد   االن

الحاالت، وفي غياب اإلرشادات اإلضافية، يمكن أن ينتج عن تطبيق متطلبـات القيـاس العـام                

 ٣٩ات المالية في معيار المحاسـبة الـدولي         لتزام بالدخل بالنسبة لألصول المالية واإل     عترافإلوا

 .  المتعلقة بعملية النقلالناقلات امإلتزمحاسبة ال تمثل حقوق و
  

 باإلحتفاظ بخيار شراء على أصل مالي منقول متـوفر برسـم البيـع              الناقلوكمثال آخر، إذا قام       ٧٠إستنتاج

 خسارة ألنه لـيس     الناقلت القيمة العادلة لألصل إلى ما دون سعر الممارسة، ال يتحمل            إنخفضو

ك الحالة، قرر المجلس أنه من المالئم تعـديل قيـاس           وفي تل .  بممارسة خيار الشراء   إلتزاملديه  

 القيمة العادلة لألصل إلى ما دون سـعر ممارسـة           نخفاض إل الناقل ليعكس عدم تعرض     لتزاماإل

 بكتابة خيار بيع وتجاوزت القيمة العادلة لألصـل سـعر           الناقلوبطريقة مشابهة، إذا قام     . الخيار

قل حق فـي زيـادة      اوألنه ليس للن  . مارسة خيار البيع   المنقول إليه ليس بحاجة لم     فإنالممارسة،  

بسعر ممارسة  ) أ( من المالئم قياس األصل      فإنهالقيمة العادلة لألصل فوق سعر ممارسة الخيار،        

  . القيمة العادلة لألصل، أيهما أقل) ب(الخيار أو 
  

  القياس 
  

  )٩الفقرة (خيار قياس القيمة العادلة 
  

 )٢٠٠٠كما هو معدل في      ( ٣٩ه بإمكانه تبسيط تطبيق معيار المحاسبة الدولي         المجلس أن  إستنتج  ٧١إستنتاج

 وحيـد  إسـتثناء وب.  قياس القيمة العادلة ألي أداة ماليةإستخداملبعض المنشآت من خالل السماح ب 

وال يقتضي خيار قياس    . إختيارياً أمراً الكبير للقيمة العادلة     ستخدام، يعتبر هذا اإل   )٩ الفقرة   أنظر(

  . قيمة العادلة من المنشآت قياس المزيد من األدوات المالية بالقيمة العادلةال
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للمنـشأة  ) ٢٠٠٠كما هو معدل فـي  (  ٣٩لم تسمح النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي     ٧٢إستنتاج
لة  بالتغيرات في القيمة العاد    عترافبقياس فئات معينة من األدوات المالية بالقيمة العادلة مع اإل         

  -:وتضمنت األمثلة ما يلي. في حساب الربح أو الخسارة

تم شراؤها مباشـرة    يتم إنشاؤها، بما في ذلك أداة الدين التي         يالقروض والذمم المدينة التي       )أ (
 على أنهـا محـتفظ بهـا     ٩ شروط التصنيف في الفقرة      ما لم تحقق  ،  ةالُمصدرالمنشأة  من  

 . للمتاجرة

 كـسياسة محاسـبية     عتراف متوفرة للبيع، إال إذا تم اإل      األصول المالية المصنفة على أنها      )ب (
بمكاسب وخسائر جميع األصول المالية المتوفرة للبيع في الربح أو الخسارة، أو أنها لبـت         

  .٩شروط التصنيف على أنها محتفظ بها للمتاجرة في  الفقرة 

إلعـادة شـراء    كان لدى المنشأة سياسة وممارسة إذاات المالية غير المشتقة حتى      لتزاماإل  )ج (
أنـشطة  أو   تسهيالت العمالء /المراجحة  ة  إستراتيجي جزء من    تات أو إذا شكل   لتزامهذه اإل 

 .  ستثمارالتبادل في صناديق اإل
 

السماح للمنشآت بتحديد   ) ٢٠٠٠كما هو معدل في      ( ٣٩في معيار المحاسبة الدولي     قرر المجلس     ٧٣إستنتاج
يتم قياسـها  مالية واحدة  األولي على أنها أداة      عتراف اإل أي أداة مالية بشكل غير قابل للنقض عند       

القيمة العادلة من   ( باألرباح أو الخسائر في حساب الربح أو الخسارة          عترافبالقيمة العادلة مع اإل   
ومن أجل فرض النظام في هذا المنهج، قرر المجلس أنه ينبغي عـدم             ). خالل الربح أو الخسارة   

.  إلى داخل أو خارج فئة القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة            إعادة تصنيف األدوات المالية   
 للتعديالت المقترحة علـى     ها بشأن مسودة العرض   إستالمت بعض المالحظات التي تم      إقترحوقد  

 المنشآت لخيار   إستخدام، بالتحديد، إمكانية    )٢٠٠٠كما هو معدل في      ( ٣٩معيار المحاسبة الدولي  
. ي بالتغيرات في القيمة العادلة في حساب الربح أو الخـسارة          إنتقائ بشكل   عترافالقيمة العادلة لإل  

وأشار المجلس إلى أنه ينتج عن متطلب تحديد األدوات المالية بشكل غير قابـل للـنقض عنـد                  
جنـي  " األولي التي ينبغي تطبيق خيار القيمة العادلة عليها عدم قدرة المنـشأة علـى                عترافاإل

 األولي ما إذا كانت القيمـة العادلـة         عتراف عند اإل  معلوماً ألنه لن يكون     .بهذه الطريقة " األرباح
  . سترتفع أم تنخفض

  
ونتيجة للمناقـشات   ) ٢٠٠٣كما هو معدل في عام       (٣٩أ متابعة لموضوع معيار المحاسبة الدولي       ٧٣إستنتاج

، بما فـي    المستمرة مع المشاركين حول خيار القيمة العادلة أصبح المجلس على علم بأن البعض            
ذلك المشرفين العقالنيين على بنوك وشركات أوراق مالية وشركات تأمين، كانوا متخوفين مـن              

 إسـتنتاج كما تمت مناقشته فـي الفقـرة        ( خيار القيمة العادلة بشكل غير مناسب        إستخدام إحتمال
 مسودة عرض للقيـود المقترحـة       ٢٠٠٤ إبريلة لهذا التخوف نشر المجلس في       إستجاب، و )ج١١
، )٢٠٠٣كما هو معدل في عـام        (٣٩لى خيار القيمة العادلة الوارد في معيار المحاسبة الدولي          ع

ات الطاولة المـستديرة    إجتماعوبعد مناقشة المالحظات المستلمة من المشاركين وعقد سلسلة من          
 يسمح للمنشآت أن تحدد     ٢٠٠٥ في يونيو    ٣٩ على معيار المحاسبة الدولي      تعديالًأصدر المجلس   

 المبدئي األدوات المالية التي تلبي شرطاً واحداً من ثالثـة           عترافكل غير قابل للنقض عند اإل     بش
على أنها يتم قياسها بالقيمة العادلة مـن        ) أ١١،  )٢) (ب (٩،  )١) (ب (٩ الفقرات   أنظر(شروط  

  .خالل الربح أو الخسارة
  

يؤدي فيها السماح بالتحديد بالقيمة العادلة        في التعديل على خيار القيمة حدد المجلس ثالث حاالت            ٧٤إستنتاج
، أو أنها مبررة    )أدناه) ب(و) أ(الحالتان  (من خالل الربح أو الخسارة إلى معلومات أكثر مالءمة          

  -:، وهي كما يلي)الحالة ج أدناه(على أساس تقليل التعقيد أو زيادة موثوقية القياس 

 عتراف في القياس أو اإلتساق عدم اإلعندما يزيل هذا التحديد أو يخفض إلى حد كبير من  )أ (
 إستنتاجالفقرات ( لذلك سينشأ خالفاًالذي كان ") بعدم التوافق المحاسبي "أحياناًيشار إليه (

  ؛)ب٧٥ إستنتاج – ٧٥
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ات المالية أو كليهما ويقيم أداءها على لتزامعندما تدار مجموعة من األصول المالية أو اإل  )ب (
 إستنتاجالفقرات  (إستثمار ةإستراتيجي مخاطرة موثقة أو أساس القيمة العادلة حسب إدارة

  ؛ و)ب٧٦ إستنتاج – ٧٦

 – ٧٧ إستنتاجالفقرتان ( معينة شروطاًعندما تحتوي األداة على مشتقة ضمنية تلبي   )ج (
  ).٧٨ إستنتاج

 
ـ       خيار القيمة العادلة     إستخدامقدرة المنشأة على      أ٧٤إستنتاج  ٣٩دولي  يوضح التغير تطبيق معيار المحاسبة ال

وبالتحديد لألدوات  . ات الناتجة عن خصائص القياس المختلفة في المعيار       ختالفمن خالل تقليل اإل   
  -:فإنهالمالية التي يتم تحديدها بهذه الطريقة 

 القيمة العادلة عنـدما يكـون       من مخاطر لتحوطات  بالنسبة ل لغي الحاجة لمحاسبة التحوط     ي  )أ (
 فاعليـة التحـوط     لتحديـد  ذو العالقـة  لغي العبء    ي فإنه طبيعية، وبالتالي    معادالتهناك  
 . ه وتحليلتهومتابع

 .لغي عبء فصل المشتقات الضمنيةي  )ب (

 قياس األدوات المالية بالقيمة العادلـة    عندلغي المشاكل الناتجة من نموذج القياس المختلط        ي  )ج (
لتقلـب فـي    ابالتحديدلغي  كما ي .  بالتكلفة المطفأة  المالية ذات العالقة  ات  لتزامويتم قياس اإل  

 المتطابقة لألصول   مراكز الخسارة وحقوق الملكية التي تنتج عندما ال يتم قياس ال          أوالربح  
 .  المالية بشكل منسجماتلتزامواإلالمالية 

ألصول الماليـة المتـوفرة     من ا  باألرباح والخسائر غير المتحققة      عترافاإلال يعود خيار      )د (
 . ضرورياً أمراً الخسارة أو الربح حساببرسم البيع في 

  . يشكل المتاجرةقلل من إبراز المسائل التفسيرية حول ما ي)  هـ(  
 

التحديد بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يزيل أو يقلل إلى حد 
  ))١) (ب(٩الفقرة  (عتراف في القياس أو اإلتساقكبير من عدم اإل

ر المماثلة في بعـض اإلختـصاصات الوطنيـة          مثل المعايي  ٣٩ يفرض معيار المحاسبة الدولي        ٧٥إستنتاج
ات المالية  لتزامنموذج قياس مختلط الصفات، وهو يتطلب أن يتم قياس بعض األصول المالية واإل            
 ببعض  عترافبالقيمة العادلة، وأن يتم قياس البعض اآلخر بالتكلفة المطفأة، كما يتطلب أن يتم اإل             

 كعنصر فـي حقـوق      مبدئياً بالبعض اآلخر    ترافعالمكاسب والخسائر في الربح أو الخسارة واإل      
 يشير  إتساق والقياس من الممكن أن يؤدي إلى عدم         عتراف، وهذا الجمع بين متطلبات اإل     *الملكية

أو  (إلتـزام أو  ) أو مجموعـة أصـول    (بين محاسبة أصل    " بعدم التوافق المحاسبي  "إليها البعض   
ين، أولهمـا أن    إقتـراح اسبي بالـضرورة    ، ويتضمن مفهوم عدم التوافق المح     )اتإلتزاممجموعة  

ات معينة تم قياسها أو معترف بمكاسبها وخسائرها بشكل غير متـسق،            إلتزامالمنشأة لها أصول و   
 إلتزام إعتبارات، فعلى سبيل المثال يمكن      لتزامية مالحظة بين هذه اإل    إقتصادوثانيهما هناك عالقة    

سبب في نشوء تغيرات مقابلـة فـي القيمـة          أنه ذو عالقة بأصل عندما يتشاركان في مخاطرة تت        
  .  يمول األصللتزامالعادلة تميل ألن تتعادل، أو عندما تعتبر المنشأة أن اإل

  
 محاسبة إستخدام بعتراف في القياس أو اإلتساقتستطيع بعض المنشآت التغلب على عدم اإل أ ٧٥إستنتاج

ية، غير أن المجلس يدرك أن هذه إعتبار محاسبة إستخدامالتحوط، أو في حالة شركات التأمين 

                                                 
، تم اإلعتراف باألرباح والخسائر األخرى في       ٢٠٠٧في عام   " عرض البيانات المالية   "١راجعة معيار المحاسبة الدولي     نتيجة لم   *

   .بيان الدخل الشامل اآلخر
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عند تطوير التعديل على خيار القيمة العادلة نظر . األساليب معقدة وال تعالج جميع الحاالت
 إستخدامالمجلس فيما إذا كان يجب عليه فرض شروط لتحديد الحاالت التي تستطيع فيها المنشأة 

مجلس فيما إذا كان يجب أن يطلب الخيار إلزالة عدم توافق محاسبي، فعلى سبيل المثال نظر ال
 اإلدارة فعالة ةإستراتيجي، أو أن معاًات معينة تتم إدارتهما إلتزام وأصوالًمن المنشآت إظهار أن 

أو أن محاسبة التحوط أو الطرق )  محاسبة التحوطإستخدامكما هو مطلوب (في تقليل المخاطرة 
   . غير متوفرةتساقاألخرى للتغلب على عدم اإل

  
توصل المجلس إلى أن عدم التوافق المحاسبي ينشأ في مجموعة متنوعة من الحاالت، وفي رأي  ب ٧٥اجإستنت

المجلس تقدم المنفعة بأفضل شكل للتقارير المالية بتوفير الفرصة للمنشآت إلزالة عدم التوافق 

توصل المحاسبي الذي تتم مالحظته عندما يؤدي ذلك إلى معلومات أكثر مالءمة، إلى جانب ذلك 

 من محاسبة التحوط بدالًالمجلس إلى أن خيار القيمة العادلة من الممكن أن تستخدم بشكل فعال 

لتحوطات تعرض القيمة العادلة، وبذلك يتم إزالة عبء تحديد ومتابعة وتحليل فاعلية التحوط، 

ة وعليه قرر المجلس عدم تطوير إرشادات توجيهية مفصلة بشأن متى يمكن تطبيق خيار القيم

في تعديل خيار ) ات المطلوبة لمحاسبة التحوطختبارات فاعلية مماثلة لإلإختبارمثل طلب (العادلة 

تغير *٣٢ من ذلك قرر المجلس طلب اإلفصاحات في معيار المحاسبة الدولي وبدالًالقيمة العادلة، 

    -: عما يليشكل النجمة

ات المالية بالقيمة العادلة لتزامواإلالمقاييس التي تستخدمها المنشأة لتحديد األصول المالية  •
 من خالل الربح أو الخسارة 

 كيفية تلبية المنشأة للشروط في هذا المعيار لهذا التحديد •

 ات المحددة أنها كذلكلتزامطبيعة األصول واإل •

 هذا التحديد على البيان المالي، أي القيم المسجلة وصافي مكاسب وخسائر إستخدامأثر  •
 إئتمانت المحددة أنها كذلك، والمعلومات حول أثر التغيرات في نوعية التزاماألصول واإل

 القروض إئتمان المالي على التغيرات في قيمته العادلة، ومعلومات حول مخاطرة لتزاماإل
 . ذات عالقة أو أدوات مماثلةإئتمانأو الذمم المدينة وأية مشتقات 

  

 أو كليهما تدار ويقيم ات الماليةلتزاممجموعة من األصول المالية أو اإل
أداؤها على أساس القيمة العادلة حسب إدارة مخاطرة موثقة أو 

   ))٢) (ب (٩الفقرة  (إستثمار ةإستراتيجي
يتطلب المعيار أن يتم قياسها األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في حالتين    ٧٦إستنتاج

تاجرة أو عندما تحتوي على مشتقة ضمنية ال تستطيع المنشأة فقط، أي عندما يحتفظ باألداة للم

قياسها بشكل منفصل، غير أن المجلس أدرك أن بعض المنشآت تدير وتقيس أداء األدوات المالية 

إلى جانب ذلك بالنسبة لألدوات التي يتم إدارتها وتقيم . على أساس القيمة العادلة في حاالت أخرى

 قياس القيمة العادلة أنه يوفر معلومات أكثر إعتباري البيانات المالية بهذه الطريقة يمكن لمستخدم

 بكافة األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عترافمالءمة، وأخيراً يعتبر اإل
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 ٣٩هذه الممارسة كان مسموحاً بها لعدة أصول في معيار المحاسبة الدولي (أنه ممارسة راسخة، 

 عليها إعداد بناءاً لممارسة محاسبية كان يتم إختيارغير أنه ) ٢٠٠٠عدل في عام كما هو م(

   ).التقارير حول مكاسب وخسائر جميع األصول المالية المتوفرة للبيع أنها في الربح أو الخسارة

  

 يونيو  المتعلق بخيار القيمة العادلة والصادر في٣٩أ  في التعديل على معيار المحاسبة الدولي ٧٦إستنتاج

المالية المدارة والمقيمة على أساس القيمة العادلة أن يتم  قرر المجلس السماح لألدوات ٢٠٠٥

قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، كما قرر المجلس إدخال متطلبين لجعل هذه 

 القيمة العادلة الفئة فعالة، وهذه المتطلبات تنص على أن إدارة وقياس األدوات المالية على أساس

 داخلياً وتزويد المعلومات حول األدوات المالية إستثمارة إستراتيجيحسب إدارة مخاطرة موثقة أو 

  . على هذا األساس لموظفي اإلدارة الرئيسيينبناءاً

  
 لمنشأة ال يصدر المجلس أي حكم ستثمارة اإلإستراتيجيب عند النظر إلى إدارة المخاطرة الموثقة أو ٧٦إستنتاج

ة المنشأة، غير أن المجلس أشار إلى أن المستخدمين عند إستراتيجيبشأن كيف يجب أن تكون 

ة التي تم ستراتيجيية سيجدون أن من المفيد الحصول على وصف لإلإقتصاد قرارات إتخاذ

 لذلك وتبعاًها وكيف أن التحديد بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يتفق معها، إختيار

أشار المجلس كذلك إلى أن الوثائق المطلوبة . هذه اإلفصاحات *٣٢عيار المحاسبة الدولييتطلب م

 على كل بند على حدة، كما إنها ليست بحاجة أن بناءاًة المنشأة ليست بحاجة أن تكون ستراتيجيإل

 خيار إستخدامتكون على مستوى التفاصيل المطلوبة لمحاسبة التحوط، غير أنه يكفي إظهار أن 

 للمنشأة الموجودة كما هي معتمدة ستثمارة اإلإستراتيجييمة العادلة يتفق مع إدارة المخاطرة أو الق

  .من قبل موظفي اإلدارة الرئيسيين كافية لهذا الغرض

  

  )أ١١الفقرة ( معينة شروطاًاألداة تحتوي على مشتقة ضمنية تلبي 
  

ت المالية المشتقة بالقيمة العادلة، ويشمل هذا   يتطلب المعيار عملياً أن يتم قياس جميع األدوا٧٧إستنتاج

 غير مشتق إذا كانت المشتقة أساسياً عقداً أيضاً في أداة تشمل المشتقات الضمنيةالمتطلب 

، وبالعكس إذا لم تكن المشتقة الضمنية تلبي هذه الشروط ١١الضمنية تلبي الشروط في الفقرة 

 على ذلك ولتلبية هذه بناءاًة بالقيمة العادلة، و تمنع المحاسبة المنفصلة مع قياس المشتقفإنه

  -:المتطلبات يجب على المنشاة ما يلي

  ،تحديد ما إذا كانت األداة تحتوي على مشتقة ضمنية واحدة أو أكثر  )أ (

تحديد ما إذا كانت كل مشتقة ضمنية هي واحدة يجب فصلها عن األداة األساسية أو هـي                   )ب (
 ، وواحدة يمنع الفصل بالنسبة لها

 عتراف كانت المشتقة الضمنية هي واحدة يجب فصلها تحديد قيمتها العادلة عند اإلإذا  )ج (
  .المبدئي وفيما بعد
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 لبعض المشتقات الضمنية مثل خيار الدفع المسبق في عملية رهن سكني عادي تعتبر هذه               بالنسبة  أ ٧٧إستنتاج
لغت أن البحث عـن المـشتقات        أب تعقيداًالعملية بسيطة، غير أن المنشآت التي تكون أدواتها أكثر          

يزيد إلى حد كبيـر مـن تكلفـة         ) ٧٧ إستنتاجفي الفقرة   ) ب(و) أ(الخطوتان  (الضمنية وتحليلها   
اإلمتثال للمعيار، وأبلغت أنه يمكن إزالة هذه التكلفة لو كان لديها الخيار أن تقيم بالقيمـة العادلـة            

  .العقد المشترك
  

 أن يكـون    إحتمال لخيار القيمة العادلة هو      شيوعاًات  ستخدام أكثر اإل  أبلغت منشآت أخرى أن أحد     ب ٧٧إستنتاج
 للمنتجات المهيكلة التي تحتوي على عدة مشتقات ضمنية، ويتم عـادة التحـوط لهـذه                ستخداماإل

المخاطر التي تحتوي عليهـا، سـواء       )  جميع تقريباًأو  (المنتجات المهيكلة بمشتقات تعادل جميع      
 الضمنية التي تتسبب في نشوء هـذه المخـاطر منفـصلة ألغـراض              كانت أو لم تكن المشتقات    

 أبسط طريقة لمحاسبة هذه المنتجات هي تطبيق خيار القيمة العادلة بحيث يتم             فإنمحاسبية، وبذلك   
. بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخـسارة ) وكذلك المشتقات التي تحوطه  (قياس العقد المشترك    

 من الممكن أن تكون القيمـة العادلـة للعقـد           تعقيداًذه األدوات األكثر    وإلى جانب ذلك بالنسبة له    
المشترك أكثر سهولة في القياس إلى حد كبير، وبذلك يكون أكثر موثوقية من القيمة العادلة لهـذه                 

  . فصلها٣٩المشتقات الضمنية فقط التي يتطلب معيار المحاسبة الدولي 
  

ين تخفيض تكاليف اإلمتثال ألحكام المشتقات الضمنية لهذا المعيار         حاول المجلس تحقيق توازن ب        ٧٨إستنتاج
 المحتمل غيـر المناسـب      ستخدامة للمخاوف التي تم إبداؤها فيما يتعلق باإل       ستجابوالحاجة إلى اإل  

أداة ذات  أليـة    خيار القيمـة العادلـة       إستخداملخيار القيمة العادلة، وقد حدد المجلس أن السماح ب        
 الخيار غير فعالـة ألن العديـد مـن األدوات     إستخدامل القيود األخرى على     مشتقة ضمنية سيجع  

 خيار القيمة العادلـة ليقتـصر       إستخدامالمالية تشمل مشتقة ضمنية، وعلى العكس من ذلك تحديد          
 لذلك فصل المشتقات الضمنية لن يخفض إلى حد كبيـر مـن             خالفاًعلى الحاالت التي يجب فيها      

ممكن أن يؤدي إلى شمول إجراءات أقل موثوقية فـي البيانـات الماليـة،             تكاليف اإلمتثال ومن ال   
 خيـار  إستخدام على ذلك قرر المجلس أن يحدد الحاالت التي ال تستطيع فيها المنشأة تبرير        بناءاًو

 عندما ال تعدل المشتقة الضمنية إلى حـد كبيـر           – من تقييم المشتقات الضمنية      بدالًالقيمة العادلة   
 بالنسبة للمشتقة الضمنية بتحليل     واضحاً لذلك العقد، أو يكون      خالفاًقدية التي سيتطلبها    التدفقات الن 

  . أن الفصل ممنوعللمرة األولى أداة مختلطة مماثلة إعتباربسيط أو بدون تحليل عندما يتم 

  دور اإلشراف العقالني
  

ثل البنوك وشركات التأمين عنـد      نظر المجلس في أحوال المؤسسات المالية الخاضعة لألنظمة م          أ ٧٨إستنتاج
 خيار القيمة العادلة، وقد أدرك المجلس أن        إستخدامتحديد المدى الذي يجب به فرض شروط على         

المؤسسات المالية الخاضعة لألنظمة هي حاملة ومصدرة على نطاق واسع لألدوات المالية، وهكذا             
تملين لخيار القيمة العادلة غيـر       عدد من المستخدمين المح    أكبر من المحتمل أن تكون ضمن       فإنها

أن المجلس أشار إلى أن بعض المشرفين الذين يشرفون على هذه المنشآت أبدوا المخاوف من أنه                
  .قد يستخدم خيار القيمة العادلة بشكل غير مناسب

  
أشار المجلس إلى أن الهدف الرئيسي للمشرفين هو المحافظة على سـالمة المؤسـسات الماليـة                    ٧٩إستنتاج

 بتقييم وضع المخـاطرة     جزئياً النظام المالي ككل، ويحقق المشرفون هذا الهدف         إستقرارالفردية و 
  . على المخاطرةبناءاًلكل مؤسسة خاضعة لألنظمة وفرض متطلب لرأس المال 
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أشار المجلس إلى أن أهداف المشرفين هذه تختلف عن أهداف التقارير الماليـة ذات الغـرض                 أ  ٧٩إستنتاج
حيث يقصد باألخيرة تقديم المعلومات حول المركز واألداء المالي والتغيرات في المركـز             العام،  

ية، غيـر أن    إقتـصاد  قـرارات    إتخاذالمالي للمنشاة النافعة لسلسلة واسعة من المستخدمين عند         
 فإن أنه ألغراض تحديد ذلك المستوى لرأس مال يجب على المنشاة أن تحتفظ به               إعترفالمجلس  

ت فيها المنشأة تطبيق خيار القيمة العادلة وتقييم        إختارقد يرغبون في فهم الظروف التي       المشرفين  
اتها الخاصـة بـإدارة المخـاطرة الذاتيـة         إستراتيجيممارسات قياس المنشأة للقيمة العادلة وقوة       

إلى جانب ذلك وافق المجلس على أن إفصاحات معينة تساعد كـال مـن              . وسياساتها وممارساتها 
ية، إقتـصاد  قرارات   إتخاذن المتعقلين في تقييمهم لمتطلبات رأس المال والمستثمرين في          المشرفي

وبشكل خاص قرر المجلس أن يطلب من المنشأة اإلفصاح عن كيفية تلبيتها للشروط في الفقرات               
) ٢)(ب(٩ خيار القيمة العادلة، بما في ذلك بالنسبة لألدوات في الفقرة            ستخدام إل ١٢أ و ١١و )ب(٩

لكيف أن التحديد بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يتفـق مـع إدارة المخـاطرة             وصف  
  .   ستثمارة اإلإستراتيجيالموثقة أو 

  األمور األخرى 
  

 للـسياسة   إختيـار علـى   ) ٢٠٠٠كما هو معدل في عـام        (٣٩  احتوى معيار المحاسبة الدولي       ٨٠إستنتاج
 وهذه المكاسب والخسائر    –ول المالية المتوفرة للبيع      بمكاسب وخسائر األص   عترافالمحاسبية لإل 

 بها أما في حقوق الملكية أو في الربح أو الخسارة، وقد توصل المجلس إلى               عترافمن الممكن اإل  
يمكـن للمنـشاة تحقيـق      .  للسياسة المحاسـبية   ختيارأن خيار القيمة العادلة ألغى الحاجة لهذا اإل       

 إسـتخدام ل في الربح أو الخسارة في الحاالت المناسـبة ب          بمكاسب وخسائر هذه األصو    عترافاإل
 ٣٩ لذلك قرر المجلس أن الخيار الذي كان في معيار المحاسبة الدولي             وتبعاًخيار القيمة العادلة،    

تجب إزالته وأن مكاسب وخسائر األصول المالية المتوفرة للبيـع          ) ٢٠٠٠كما هو معدل في عام      (
  .٢٠٠٣ في عام ٣٩ية عندما تم تعديل معيار المحاسبة الدولي  بها في حقوق الملكعترافيجب اإل

  
أن تقيس المنشآت األدوات المالية بالقيمة العادلة مـع         ) لكنه ال يتطلب  (أ  يسمح خيار القيمة العادلة       ٨٠إستنتاج

 لذلك فهو ال يقيد قدرة المنشأة       وتبعاً بالتغيرات في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة،          عترافاإل
، وبعض المستجيبين لمسودة العـرض      )مثل التكلفة المطفأة  ( أساليب محاسبة أخرى     إستخدامعلى  

 كانوا  ٢٠٠٢ التي نشرت في يونيو      ٣٩الخاصة بالتعديالت المقترحة على معيار المحاسبة الدولي        
نشآت،  القيم العادلة وتحديد الخيارات المتوفرة للم      إستخداماً لتوسعة   إنتشارسيفضلون تغييرات أكثر    

مثل إزالة فئة المحتفظ به حتى اإلستحقاق أو أسلوب محاسبة تحوط التدفق النقدي، وبالرغم مـن                
 وأقل  تماسكاً أكثر   ٣٩أن هذه التغييرات لها القدرة على جعل المبادئ في معيار المحاسبة الدولي             

  .٣٩سبة الدولي  من مشروع تحسين معيار المحاجزءاً المجلس لم يعتبر هذه التغييرات فإن تعقيداً

  
ها بشأن مسودة العرض الخاصة بالتعديالت المقترحـة        إستالم  تساءلت كذلك المالحظات التي تم        ٨١إستنتاج

 بأن جميع البنود التي تـم       قتراح عن اإل  ٢٠٠٢ التي نشرت في يونيو      ٣٩لمعيار المحاسبة الدولي    
محـتفظ بهـا    "لهـا وصـف     قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يجب أن يكـون             

يستخدم بشكل عـام بمعنـى      " محتفظ به للمتاجرة  "، وأشارت بعض المالحظات إلى أن       "للمتاجرة
أضيق، وقد يكون مربكاً للمستخدمين إذا كانت األدوات المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو               

 فئة خاصة   إستخدامس في    على ذلك نظر المجل    بناءاً، و "محتفظ بها للمتاجرة  "الخسارة تسمى كذلك    
 لتمييز هذه األدوات التي طبق      –" القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة       "–من األدوات المالية    

رفض المجلس هذه   . عليها خيار القيمة العادلة من األدوات المصنفة على أنها محتفظ بها للمتاجرة           
مالية سيعقد المعيار بشكل غير ضروري،      اإلمكانية ألنه يعتقد أن إضافة فئة خاصة من األدوات ال         
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" القيمة العادلة من خالل الربح أو الخـسارة        "إستخدام من ذلك توصل المجلس إلى أنه يجب         وبدالً
لوصف فئة تشمل أدوات مالية مصنفة على أنها محتفظ بها للمتاجرة وتلك التي يطبق عليها خيار                

  .القيمة العادلة
  

 المالي علـى أنـه      لتزاملمجلس إدخال متطلب بأن تقوم المنشأة بتصنيف اإل         إلى جانب ذلك قرر ا      ٨٢إستنتاج
محتفظ به للمتاجرة إذا تم تحمله بشكل رئيسي لغرض إعادة شرائه على المدى القريـب، أو أنـه            

 وهناك أدلة على أن لها نمطا حديثا لتحقيق الـربح           معاًجزء من محفظة أدوات مالية محددة تدار        
ات المالية بالقيمـة    لتزامفي هذه الحاالت عدم وجود متطلب لقياس هذه اإل        على المدى القصير، و   

 األفضل من المكاسب والخسائر غير المحققة، فعلى سبيل المثال إذا رغبت            إختيارالعادلة يسمح ب  
 يمكنها إعادة شراء أداة دين ذات سعر ثابت كانت قد صـدرت             فإنه بمكسب   عترافمنشأة في اإل  

 عتـراف عار الفائدة أقل مما هي في فترة إعداد التقارير، وإذا رغبت في اإل            في بيئة كانت فيها أس    
بالخسارة يمكنها إعادة شراء أداة دين صادرة كانت قد صدرت في بيئة كانت أسعار الفائدة فيهـا                 

 المالي ال يصنف على أنه محتفظ بـه للمتـاجرة           لتزامأعلى من فترة إعداد التقارير، غير أن اإل       
  . كانت محتفظ بها للمتاجرةأصوالً لمجرد أنه يمول

  
المعدل متطلـب اإلفـصاح عـن مبلـغ      *٣٢  قرر المجلس أن يدخل في معيار المحاسبة الدولي          ٨٣إستنتاج

 محدد أنه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة،          لتزامالتسوية القابل للسداد عند اإلستحقاق إل     
لمالية معلومات حول المبالغ التي تدين بها المنـشاة         وهذا من شأنه أن يعطي مستخدمي البيانات ا       

  .لدائنيها في حالة تصفيتها
  

القـدرة  ) ٢٠٠٣كما هو معدل في عـام        (٣٩  قرر المجلس أن يدخل في معيار المحاسبة الدولي           ٨٤إستنتاج
، وقرر المجلس أنـه     )٩ الفقرة   أنظر(للمنشآت على تحديد قرض أو ذمة مدينة أنها متوفرة للبيع           

سياق نموذج القياس المختلط الحالي ال توجد أسباب لجعل القدرة على تحديد أصل أنه متـوفر   في  
  .للبيع تقتصر على أي نوع محدد من األصول

  

مالي أو  الصل  األ )كاملوليس على   (جزء من تطبيق خيار القيمة العادلة على      
  مالي ال لتزاماإل

  

حول مسودة العرض للتعديالت المقترحة على معيـار        ها  إستالم  قدمت بعض المالحظات التي تم        ٨٥إستنتاج
 الحجج أنه يجب توسعة خيـار القيمـة العادلـة      ٢٠٠٢ الذي نشر في يونيو      ٣٩المحاسبة الدولي   

على سبيل المثال التغيرات في     ( مالي   إلتزامبحيث يمكن كذلك تطبيقه على عنصر ألصل مالي أو          
، وشملت الحجـج   )لتغيرات في سعر فائدة مرجعي    القيمة العادلة التي تعزى لمخاطرة واحدة مثل ا       

منـع  ) ب. (ات الماليـة  لتزام الذاتية في قياس اإل    ئتمانمخاوفاً فيما يتعلق بإدخال مخاطرة اإل     ) أ(
  ).تحوط أداة النقد( غير المشتقات كأدوات تحوط إستخدام
  

 القيمة العادلـة ليـشمل       خيار ٣٩  توصل المجلس إلى أنه يجب أن يوسع معيار المحاسبة الدولي             ٨٦إستنتاج
صعوبات قياس التغير في    ) أ: (ات المالية، وكان مهتماً بما يلي     لتزامعناصر األصول المالية أو اإل    

أي إذا تأثر العنصر بأكثر مـن       (قيمة العنصر بسبب مواضيع خاصة بالترتيب واآلثار المشتركة         
إن المبالغ المعتـرف    ) ب (). قد يكون من الصعب فصل العنصر وقياسه بدقة        فإنهمخاطرة واحدة   

                                                 
لس معايير المحاسبة الدولية تغيير موقع جميع اإلفصاحات المتعلقة باألدوات المالية إلـى المعيـار                أعاد مج  ٢٠٠٥في أغسطس    *

  ."اإلفصاحات: ألدوات الماليةا" ٧الدولي إلعداد التقارير المالية 
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إن تعديل القيمة العادلة لعنصر قد      ) ج. (بها في الميزانية العمومية لن تكون قيمة عادلة وال تكلفة         
 علـى معيـار     ٢٠٠٣عند إكمال تعديالت عام     . ينقل المبلغ المسجل ألداة بعيداً عن قيمتها العادلة       

 الفقرتين  أنظر(حوط األداة النقدية     نظر المجلس بشكل منفصل في موضوع ت       ٣٩المحاسبة الدولي   
  ).١٤٥ إستنتاجو ١٤٤ إستنتاج

  

 للقيود المقترحة   ٢٠٠٤ إبريلها حول مسودة عرض     إستالمت المالحظات األخرى التي تم      إقترح أ  ٨٦إستنتاج
أنه ) ٢٠٠٣كما هو معدل في عام       (٣٩على خيار القيمة العادلة الوارد في معيار الحاسبة الدولي          

من األصل المـالي أو     ) أي نسبة (ار القيمة العادلة بحيث يمكن تطبيقه على جزء         يجب توسعة خي  
 المالي، وقد كان المجلس معنياً بأن هذه التوسعة ستتطلب إرشادات تصف اآلليـة بـشأن                لتزاماإل

 ١٠٠كيفية تحديد هذه  النسبة، فعلى سبيل المثال إذا كانت المنشأة ستصدر سنداً قيمته اإلجماليـة                 
 مليون وحدة عملة فهل ستحدد نسبة       ١ شهادة كل شهادة قيمتها      ١٠٠حدة عملة على شكل     مليون و 

 ١٠) أو آخـر  ( شهادة محددة، أول     وحدة عملة   ماليين  ١٠لكل شهادة، و    % ١٠على أنها   % ١٠
 قيمتها، أو على أساس آخر؟ كان المجلس كذلك معنياً بـأن            إستردادهادة يتم    ش  وحدة عملة  نماليي

ية التي هي ليست خاضعة لخيار القيمة العادلة من الممكن أن تتسبب في نشوء حوافز               النسبة المتبق 
 مـن اجـل     إختياريـاً ات المالية   لتزامأي تحقيق األصول المالية أو اإل     " ( األفضل ختيارإل"للمنشأة  

لهذه األسباب قرر المجلس عدم السماح بتطبيق خيار القيمة         ). تحقيق نتيجة محاسبية مرغوب بها    
 مالي مفرد، على أنه إذا أصدرت المنشأة فـي نفـس            إلتزاملة على نسبة من أصل مالي أو        العاد

 غير ممنوعة من أن تحدد بعض هذه األدوات المالية          فإنهاالوقت أداتين ماليتين متماثلتين أو أكثر       
 في  كبيراً تخفيضاًعلى سبيل المثال إذا كان إجراء ذلك سيحقق         (أنها خاضعة لخيار القيمة العادلة      

، وهكذا في المثـال     ) ز ٤ أو القياس كما تم إيضاحه في الفقرة تطبيق          عتراف في اإل  تساقعدم اإل 
هادة معينة إذا كان إجـراء ذلـك سـيلبي           ش وحدة عملة   ماليين ١٠أعاله يمكن للمنشاة أن تحدد      

  .٧٤ إستنتاجمقياساً واحداً من المقاييس الثالثة في الفقرة 

  ئتمانات مخاطرة اإلإلتزام
 مالي في قياس قيمته العادلة،      لتزام إل ئتمانناقش المجلس موضوع إدخال التغيرات في مخاطرة اإل         ٨٧ستنتاجإ

 ٣٩ونظر في ردود الفعل على مسودة العرض للتعديالت المقترحة على معيار المحاسبة الـدولي               
القيمـة   التي أبدت المخاوف بشأن أثر إدخال هذا العنصر في قيـاس             ٢٠٠٢الذي نشر في يونيو     

ـ ت أنه يجب أن يقيد خيار القيمة العادلة ليستثني جميع اإل      إقترحالعادلة والتي    ات الماليـة أو  لتزام
 إلتـزام بعضا منها، غير أن المجلس توصل إلى أنه يمكن تطبيق خيار القيمة العادلـة علـى أي                  

 ذلك سيبطل   ألن إجراء ) ٢٠٠٣كما هو معدل في عام      (مالي، وقرر عدم تقييد الخيار في المعيار        
  .أ٧٤ إستنتاجبعض منافع خيار القيمة العادلة الواردة في الفقرة 

  

درس المجلس المالحظات حول مسودة العرض التي تخالف وجهة النظر التي تفيد بأنـه ينبغـي                  ٨٨إستنتاج

ات المالية أن تعترف بالـدخل نتيجـة        لتزامعلى المنشأة أثناء تطبيق خيار القيمة العادلة على اإل        

وأشار المعلقـون   ). يةئتماناإلوبمصروف القرض نتيجة لتحسن الجودة       (يةئتماناإلور الجودة   تده

 ألن عندما تواجه المنشأة صـعوبة ماليـة بالتحديـد           أقل اتإلتزام من غير المفيد اإلبالغ عن       أنه

 عتـراف اإلمستوى ديونها مرتفع جدا، وانه من الصعب الشرح لمستخدمي البيانات المالية أسباب           
 ينبغي على القيمة العادلة     أنهت هذه المالحظات    إقترحو. الدخل عند تدهور المالءة المالية للمنشأة     ب

  .  الذاتيةئتماناإل آثار التغيرات في مخاطر إستثناء
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غير أن المجلس أشار إلى أنه بسبب إعداد البيانات المالية على أساس المنشأة المـستمرة، تـؤثر                   ٨٩إستنتاج
 وتبعـاً . اتلتزام على القيمة التي من الممكن بها أن يتم إعادة شراء أو تسوية اإل             ئتمانمخاطر اإل 

لـذلك قـرر    . لتزام المرتبطة بذلك اإل   ئتمان المالي مخاطر اإل   لتزاملذلك، تعكس القيمة العادلة لإل    
 زاملت المالي في قياس القيمة العادلة لذلك اإل       لتزام المرتبطة باإل  ئتمانالمجلس أن يشمل مخاطر اإل    

  -:لألسباب التالية
 مخـاطر   إلىتدرك المنشآت التغيرات في القيمة العادلة، بما في ذلك القيمة العادلة المنسوبة               )أ (

ـ  إعادة شراء اإلأو، من خالل إعادة التفاوض  مثالً الذاتية،   ئتماناإل  مـن خـالل   أوات لتزام
 ؛ المشتقاتإستخدام

 المالي وبالتالي علـى     لتزاملإللمالحظ   على سعر السوق ا    ئتماناإلتؤثر التغيرات في مخاطر       )ب (
 ؛قيمته العادلة

 من سـعر الـسوق      ئتماناإل التغيرات في مخاطر     إستثناء من الصعب من منطلق عملي       أنه  )ج (
 المالحظ؛ و

 في تبادل بين المـشتري والبـائع        لتزاماإل سعر ذلك    أي( المالي   لتزاملإل القيمة العادلة    تعكس  )د (

ويعتقد . لتزاماإل المرتبطة بذلك    ئتماناإلاألولي مخاطر    عترافاإلعند  ) ين والراغب ينالمطلع

لقيمـة العادلـة    لقيـاس األولـي     ال في   ئتماناإل مخاطر   تضمين من غير المالئم     أنهالمجلس  

 .الحقاًات المالية، ولكن ليس لتزاملإل
 

قيمـة   مـن ال العناصر األساسـية  ما إذا كان يجب اإلفصاح بشكل محدد عن  أيضاًدرس المجلس     ٩٠إستنتاج
 عرضه بشكل منفـصل فـي   أو، ئتماناإل التغيرات في جودة إلى المالي المنسوب  لتزاملإلالعادلة  

 عرض هذه   ه بينما يتم  وقرر المجلس أن  .  عرضه بشكل منفصل في حقوق الملكية      أوبيان الدخل،   
  اإلفصاح عنها لن يكون ممكنا عادة ألنه قد ال يكون من الممكن فصل             أوالتغيرات بشكل منفصل    

إمكانيـة   إلـى إال أن المجلس أشار . وقياس ذلك الجزء من التغير في القيمة العادلة بشكل موثوق        
 اإلفصاح عن هذه المعلومات سيكون مفيدا لمستخدمي البيانات المالية وسيـساعد            صعوبة ممارسة 

 *٣٢ معيـار المحاسـبة الـدولي        إحتـواء لذلك فقد قرر    . في التخفيف من المخاوف المطروحة    
مخـاطر   الناشئة عن  المالي     لتزاملإلعن التغيرات في القيمة العادلة      لتعريف المساعدة   ح  اإلفصا
 إلـى ويعتقد المجلس أن هذا مبرر معقول للتغير في القيمة العادلة الذي ُينـسب              . لتزام اإل إئتمان

 عندما تكون هذه التغيـرات كبيـرة،        وخصوصاً،  لتزامباإل الخاصة   ئتماناإلالتغيرات في مخاطر    
 الخسارة لهذا التغير في مخاطر      أوسيوفر للمستخدمين معلومات يفهمون من خاللها تأثير الربح         و
  . ئتماناإل

   
 المالي، وليس المالءة    لتزاملإل ئتماناإلقرر المجلس أن يوضح أن هذا الموضوع يرتبط بمخاطر            ٩١إستنتاج

ة الهدف مما تم شمله في قياس        أن هذا يصف بشكل أكثر مالئم      إلىوأشار المجلس   . المالية للمنشأة 
  . ات الماليةلتزامالقيمة العادلة لإل

   
ات المضمونة من خالل ضـمان إضـافي ذو         لتزام أن القيمة العادلة لإل    إلى أيضاًوأشار المجلس     ٩٢إستنتاج

ات األخرى ال   لتزام التي تُصنف في مقدمة جميع اإل      أو المضمونة من قبل أطراف ثالثة،       أوقيمة،  
  . بالتغيرات في المالءة المالية للمنشأةماًعموتتأثر 

  
 ات المالية ذات خاصية الطلبلتزامقياس اإل

  

طالبت بعض المالحظات المستلمة حول مسودة العرض بتوضيح كيفية تحديـد القيمـة العادلـة                 ٩٣إستنتاج
 قيـاس   ، عندما يتم تطبيق خيار    ) الودائع تحت الطلب   مثالً(ات المالية ذات خاصية الطلب      لتزاملإل

                                                 
إلى المعيار  أعاد مجلس معايير المحاسبة الدولي تغيير موقع جميع اإلفصاحات المتعلقة باألدوات المالية ٢٠٠٥ في أغسطس *

  . "اإلفصاحات: األدوات المالية" ٧الدولي إلعداد التقارير المالية 
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وبعبارة أخرى، هل يمكن أن تكون      .  بالقيمة العادلة  لتزاماإل لذلك قياس    خالفاً يتم   أوالقيمة العادلة   
 من المبلغ مستحق الدفع عند الطلب، والمخصوم من أول تاريخ يمكـن فيـه أن           أقلالقيمة العادلة   

التي تتوقع فيها المنشأة    ، مثل مبلغ الوديعة المخصوم للفترة       )المبلغ تحت الطلب  (ُيطلب دفع المبلغ    
ات المالية ذات خاصـية     لتزامأن تكون الوديعة معلقة؟ ويعتقد بعض المعلقين أن القيمة العادلة لإل          

 هذا القياس مع كيفية معاملـة تلـك      إنسجام من المبلغ تحت الطلب، ألسباب تشمل        أقلالطلب هي   
 . ات المالية بالنسبة ألغراض إدارة المخاطرلتزاماإل

  
وأكد أن القيمة   . ٣٩ ال بد من توضيح هذه المسألة في معيار المحاسبة الدولي            أنهووافق المجلس     ٩٤إستنتاج

 من المبلـغ مـستحق الـدفع عنـد الطلـب            أقل المالي ذو خاصية الطلب ليست       لتزاملإلالعادلة  
ـ     ستنتاجاإلوهذا  . والمخصوم من أول تاريخ يمكن فيه أن ُيطلب دفع المبلغ          ي  هو نفسه الموجود ف

 في العديد من الحـاالت، يكـون سـعر          أنهوأشار المجلس   .  األصلي ٣٢معيار المحاسبة الدولي    
ات المالية هو السعر الذي يتم به إنـشائها بـين العميـل ومحـصل     لتزامالسوق المالحظ لهذه اإل   

  المالي ذو خاصية الطلب    لتزامباإل عترافاإل أن   إلى أيضاًوأشار  .  أي المبلغ تحت الطلب    -الودائع
 نشوء ربح مباشر من إنشاء هذه الوديعة، وهذا مـا يعتقـد           إلى من المبلغ تحت الطلب يؤدي       أقلب

 . غير مالئمأنهالمجلس 
  

  ة العادلةإرشادات قياس القيم

 ")٨٢ تطبيق-٦٩تطبيق"الفقرات (
  

تحديد  المنقح إرشادات موسعة حول كيفية       ٣٢قرر المجلس أن يشمل في معيار المحاسبة الدولي           ٩٥إستنتاج

تطبيـق  "الفقـرات   ( لألدوات المالية التي ال يتوفر لها سعر سوق معلن           وخصوصاًالقيم العادلة،   

 من المرغوب تـوفير إرشـادات واضـحة         أنهوقرر المجلس   )). أ(من الملحق   " ٨٢ تطبيق -٧٤

 أساليب التقييم لتحقيق تقديرات موثوقة وقابلة للمقارنة        إستخدامومفصلة بشكل معقول حول هدف و     

  . للقيم العادلة عندما يتم قياس األدوات المالية بالقيمة العادلة
  

   ة النشطاألسواق األسعار المعلنة في إستخدام
  )"٧٣ تطبيق-٧١تطبيق"الفقرات (

  

 الـسعر   بأن في مسودة العرض     قتراحإل  درس المجلس المالحظات المستلمة التي ال توافق على ا          ٩٦إستنتاج

وناقش بعض المجـاوبين    . للقيمة العادلة لألداة المسعرة في سوق نشط      المعلن هو المقياس المالئم     

 مثالً(أساليب التقييم هي أكثر مالئمة لقياس القيمة العادلة من السعر المعلن في سوق نشط               ) أ(أن  

أن نماذج التقييم منسجمة مع أفضل ممارسة في الصناعة، وهي مبررة بـسبب             ) ب(و  ) للمشتقات

  . مال التنظيميقبولها ألغراض رأس ال
  

غير أن المجلس أكد على أن السعر المعلن هو المقياس المالئم للقيمة العادلة لألداة المسعرة فـي                   ٩٧إستنتاج

السعر المعلن في السوق النشط هو أفضل دليل على القيمـة العادلـة،             ) أ (ألنسوق نشط، وذلك    

 من قبل المشتري والبائع الـراغبين        يتم تحديد القيمة العادلة على أساس سعر متفق عليه         أنهنظرا  

أن القيمة العادلـة كمـا ورد       ) ج(وأنه ينتج عنه مقياس منسجم عبر المنشآت، و       ) ب(والمطلعين،  

 أن الـسعر    أيـضاً وأوضح المجلس   . تعريفها في المعيار ال تعتمد على العوامل الخاصة بالمنشأة        

  .األسعارالمعلن يشمل معدالت السوق المعلنة وكذلك 
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  )"٧١تطبيق"الفقرة ( أكثر من سوق نشط واحد إلى الوصول يمكنهاشآت التي المن
  

وكمثال على ذلك، التـاجر     .  درس المجلس األوضاع التي تعمل فيها المنشاة في أسواق مختلفة           ٩٨إستنتاج 

الذي ُينشأ مشتقة في شركة معينة في سوق التجزئة النشط للشركات ويقوم بمعادلة المـشتقة مـن             

وقرر المجلس أن يوضـح أن      .  مشتقة لدى تاجر معين في سوق الجملة النشط للتجار         خالل فصل 

الهدف من قياس القيمة العادلة هو إيجاد سعر تحدث فيه المعاملة في تاريخ الميزانية العمومية في                

في السوق النشط األكثـر جـدوى والـذي         )  إعادة تحديد شروط   أوأي بدون تعديل    (نفس األداة   

لذلك، إذا أبرم التاجر أداة مشتقة في الشركة، وكان لديـه           . ة الوصول إليه مباشرة   تستطيع المنشأ 

 األولـي   عتـراف اإل سوق تجار ذو أسعار أفضل، تعترف المنشأة بالربح عند           إلىوصول مباشر   

 في مخـاطر    فورقاتغير أن المنشأة تعدل السعر المالحظ في سوق التجار ألي           . باألداة المشتقة 

  . مقابل بين األداة المشتقة لدى الشركة وتلك التي في سوق التجار الطرف الإئتمان
  

  )"٧٢تطبيق"الفقرة ( النشطة األسواق في الفرق بين سعر العرض والسعر المطلوب
  

 سعر السوق المعلـن المالئـم لألصـل        بأن الوارد في مسودة العرض      قتراحإلأكد المجلس على ا     ٩٩إستنتاج

سيتم إصداره هو عادة سعر العرض الحالي، وبالنسبة لألصل الـذي            الذي   لتزاماإل أوالمحتفظ به   

 أن تطبيق أسعار الـسوق      إستنتجو.  المحتفظ به يكون هو السعر المطلوب      لتزاماإل أوسيتم شراؤه   

 الخسائر  أو المنشآت باألرباح    إعتراف إلىالمتوسط على األداة المفردة هو غير مالئم ألنه يؤدي          

  .  سعر العرض والسعر المطلوب وسعر السوق المتوسطمقدما بالنسبة للفرق بين
  

 ناقش المجلس ما إذا كان ينبغي تطبيق الفرق بين سعر العرض والسعر المطلوب على المركـز                 ١٠٠إستنتاج

 على كل أداة في     أوالمالي الصافي المفتوح لمحفظة تحتوي على أوضاع معادلة لمخاطر السوق،           

 تطبيق الفـرق    بأناوف المطروحة من قبل الهيئات الفرعية       وقد الحظ المجلس أن المخ    . المحفظة

بين سعر العرض والسعر المطلوب على المركز المالي الصافي المفتوح يعكس بـشكل أفـضل               

 بالنـسبة ألوضـاع معادلـة       أنه المجلس   إستنتجو. القيمة العادلة للمخاطر المحتجزة في المحفظة     

ق المتوسط لتحديد القيمة العادلة، وبالتالي يمكـن        المخاطر، يمكن للمنشآت أن تستخدم أسعار السو      

.  السعر المطلوب على المركز المالي الصافي المفتوح كما هو مناسب          أوأن تطبق سعر العرض     

 سعر السوق   إستخدام عندما يكون لدى المنشأة أوضاع معادلة للمخاطر، يكون          أنهويعتقد المجلس   

) ب (لتـزام  واإل األصـل غلقت تدفقاتها النقدية مـن      قد أ ) أ( المنشأة   ألنالمتوسط هو أمر مالئم     

 . ويحتمل أن تبيع الوضع المطابق بدون تحمل الفرق بين سعر العرض والسعر المطلوب
  

الفرق بـين سـعر     "كشفت المالحظات المستلمة بشأن مسودة العرض أن البعض يفسر مصطلح            ١٠١إستنتاج

لـذلك، يوضـح معيـار      .  المجلـس  بشكل مختلف عن اآلخرين وعن    " العرض والسعر المطلوب  

 .  أن الفرق يمثل تكاليف المعاملة٣٩المحاسبة الدولي 
  

 )"٨٢ تطبيق- ٧٤تطبيق"الفقرات (عدم وجود سوق نشط 
  -: لقياس القيمة العادلة من ثالثة مستويات كما يليهرمياً تسلسالًت مسودة العرض إقترح ١٠٢إستنتاج

  .  السعر المعلنإستخداملنشطة، يتم  ااألسواقبالنسبة لألدوات المتداولة في   )أ (

  .  معاملة سوق حديثةإستخدامبالنسبة لألدوات التي ال يوجد لها سوق نشط، يتم   )ب (
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 أسلوب  إستخدامبالنسبة لألدوات التي ال يوجد لها سوق نشط وال معاملة سوق حديثة، يتم                )ج (

 . التقييم
  

اء أن يـتم    إقتضاس القيمة العادلة من خالل      قرر المجلس أن يبسط التسلسل الهرمي المقترح لقي         ١٠٣إستنتاج
تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية التي ال يوجد لها سوق نشط على أساس أساليب التقييم، بمـا                 

 معامالت السوق الحديثة بين األطراف الراغبة والمطلعة في معاملة على أساس            إستخدامفي ذلك   
  . تجاري

  
 باألداة  دائماً عترافاإلحظات الهيئات الفرعية المتعلقة بما إذا كان يجب          مال أيضاًدرس المجلس    ١٠٤إستنتاج

 الخـسائر عنـد     أو باألرباح   عترافاإل ما إذا كان يمكن      أو األولي بسعر المعاملة     عترافاإلعند  
 المجلس  إستنتجو.  األولي عندما تستخدم المنشأة أسلوب تقييم معين لتقدير القيمة العادلة          عترافاإل
 الخسارة في البداية فقط إذا تم إثبات القيمـة العادلـة مـن      أو للمنشأة أن تعترف بالربح       يمكن أنه

 أوأي بدون تعديل    (خالل المقارنة مع معامالت السوق الحالية الملحوظة األخرى في نفس األداة            
 إذا كانت تقوم على أساس أسلوب التقييم الذي يشمل فقط بيانات الـسوق              أو) إعادة تحديد شروط  

 بـأن  المجلس أن تلك الظروف كانت ضرورية وكافية لتوفير تأكيد معقـول             إستنتجو. ملحوظةال
وقرر .  الخسائر مقدما  أو باألرباح   عترافاإلسعر المعاملة، لغرض     إستثناءبالقيمة العادلة كانت،    

والحـظ  . المجلس أن سعر المعاملة في الحاالت األخرى قد وفر أفضل دليل على القيمة العادلـة              
  . عموماً أن قراره قد حقق المقاربة مع مبادئ المحاسبة األمريكية المقبولة أيضاًجلس الم

  

   قيمة األصول المالية وعدم قابلية تحصيلها إنخفاض
  )٦١الفقرة (ات في أدوات حقوق الملكية ستثمار قيمة اإلإنخفاض

  

ت حقوق الملكية المصنفة على      في أدوا  اتستثماراإل، تخضع   ٣٩ بموجب معيار المحاسبة الدولي      ١٠٥إستنتاج

ات في أدوات حقوق الملكية غير المسعرة والتي ال يمكن قياس           ستثماراإلأنها متوفرة برسم البيع و    

 األصـلي   ٣٩لم يشمل معيار المحاسبة الدولي      .  القيمة إنخفاضقيمتها العادلة بشكل موثوق لتقييم      

وقد تـم   .  في أدوات حقوق الملكية    اتستثماراإل القيمة الخاصة ب   إنخفاضإرشادات حول مؤشرات    

  .  أثناء الممارسةاتستثماراإل قيمة هذه إنخفاضطرح تساؤالت حول وقت 
  

ات في أدوات حقوق الملكية المتداولة في السوق مـن          ستثمارإل بالنسبة ل  أنه ووافق المجلس على     ١٠٦إستنتاج
 مـا دون    إلىقيمة العادلة    في ال  إلنخفاضا إستثناءب القيمة،   نخفاضالمحتمل أن يكون أي مسبب إل     

 فعالة بشكل معقول، يكون سعر السوق اليوم هو         األسواقوإذا كانت   .  حد ما  إلى عشوائياًالتكلفة،  
 أنه أيضاً المجلس   إستنتجومع هذا، فقد    . أفضل تقدير للقيمة المخصومة من سعر السوق المستقبلي       

  . سةمن المهم توفير إرشادات تعالج المسائل المطروحة في الممار
  

هـا المجلـس    إعتبر القيمة التي    إنخفاض المنقح على مسببات     ٣٩يشتمل معيار المحاسبة الدولي     ١٠٧إستنتاج
وتنطبـق هـذه المـسببات      ). ٦١الفقرة  ( في أدوات حقوق الملكية      اتستثماراإلمعقولة في حالة    

 القيمـة فـي     إنخفاض، والتي تركز على تقييم      ٥٩ تلك المسببات المحددة في الفقرة       إلىباإلضافة  
  . أدوات الدين

  

  الخسائر المتكبدة مقابل الخسائر المتوقعة
  

 حول ما إذا كانت مـسودة العـرض قـد           رتباكباإل على مسودة العرض     في ردهم بعض  ال شعر   ١٠٨إستنتاج
في حين عبر آخرون عن مخاوفهم حول الحد        ". خسائر متوقعة  "أو" خسائر متكبدة "عكست نموذج   
ـ و.  قيمة إنخفاضعلى أنها خسائر    " بالخسائر المستقبلية  "فعترااإلالذي يمكن فيه      أنـه وا  إقترح
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 مجموعة مـن    أو لألصل   يةئتماناإلأي تدهور الجودة    ( بالخسائر فقط عند تكبدها      عترافاإلينبغي  
 مـنهج الخـسائر     إستخداموفّضل بعض المجاوبين اآلخرين     ).  األولي بها  عترافاإلاألصول بعد   

 عنـد تحديـد     عتبـار اإللخسائر المستقبلية المتوقعة ينبغي أن تؤخذ بعين        وا أن ا  إقترحو. المتوقعة
 لمجموعـة   يـة ئتماناإل القيمة لمجموعة من األصول حتى لو لم تتدهور الجـودة            إنخفاضخسائر  

  . األصول من التوقعات األصلية
  

 القيمة فقط عند    ضإنخفا بخسائر   عترافاإل ينبغي   أنه أثناء دراسة هذه المالحظات، قرر المجلس        ١٠٩إستنتاج
 إنخفاض ب عترافاإل كان من غير المنسجم مع نموذج التكلفة المطفأة          أنه المجلس   إستنتجو. تكبدها

 ينبغي توفير   أنه أيضاًوقرر المجلس   . القيمة على أساس المعامالت واألحداث المستقبلية المتوقعة      
 القيمة فـي مجموعـة مـن    اضإنخفعند تقييم ما إذا يوجد " متكبدة"إرشادات حول ما تعنيه كلمة     

 قد يكون هناك، في غياب اإلرشادات، مجموعـة         أنهوقد أبدى المجلس قلقه من      . األصول المالية 
 ما هي األحداث التي تسبب تكبـد الخـسارة فـي            أومن التفسيرات حول متى يتم تكبد الخسارة        

  . مجموعة من األصول
  

 تكبـد   أجـل  مـن    أنه تحدد   ٣٩يار المحاسبة الدولي     لذلك، قام المجلس بتضمين إرشادات في مع       ١١٠إستنتاج
 القيمـة قـد وقـع بعـد         إنخفاض على   موضوعياً دليالًالخسارة يجب أن يكون الحدث الذي يقدم        

.  أنواع هذه األحـداث    ٣٩ المالي، ويحدد اآلن معيار المحاسبة الدولي        باألصل األولي   عترافاإل
 خسارة في المـستقبل  إلىتوقعة التي يمكن أن تؤدي      الم أو المستقبلية المحتملة    االتجاهاتوال تقدم   

 إلـى إضـافة   .  القيمة إنخفاض على   موضوعياً دليالً)  حصول ركود  أو البطالة   إرتفاع توقع   مثالً(
ذلك، يجب أن يكون لحدث الخسارة تأثير يمكن قياسه بشكل موثوق على القيمة الحالية للتـدفقات                

  .  ببيانات حالية ملحوظةعوماًمد يكون وأنالنقدية المستقبلية المقدرة 
  

) و( ٥٩ تانالفقر (ويثبت أنه لم تنخفض قيمتها    تم تقييمها بشكل مفرد     ياألصول التي   
  )٦٤و

  

 الحقـاً  ينبغـي    أو األصلي ما إذا كان يمكن       ٣٩ لم يكن من الواضح في معيار المحاسبة الدولي          ١١١إستنتاج
 القيمـة   نخفـاض خرى، عند مراجعتها إل   شمل القروض والذمم المدينة وبعض األصول المالية األ       

 القيمة لمجموعة مـن األصـول الماليـة ذات          إنخفاضوتحديد أنها لم تنخفض قيمتها، في تقييم        
  . السمات المشابهة

  
 مالي آخر يتم قياسه بالتكلفة المطفأة وتم        أصل أو قرض معين    أصل بأنت مسودة العرض    إقترح ١١٢إستنتاج

 لم تنخفض قيمته ينبغي شمله في التقييم الجمـاعي          أنهقيمة ووجد    ال نخفاضتقييمه بشكل مفرد إل   
 إنخفـاض  إرشادات مقترحة حول كيفية تقييم       أيضاًكما تضمنت مسودة العرض     .  القيمة نخفاضإل

  .  القيمة المتأصل في مجموعة من األصول المالية
  

 بـضم   قتـراح إللعم كبير    وجود د  إلى أشارت رسائل المالحظات المستلمة حول مسودة العرض         ١١٣إستنتاج
 لم تنخفض قيمتـه فـي التقيـيم الجمـاعي           أنه المالي الذي تم تقييمه بشكل مفرد ووجد         األصل

  . القيمةنخفاضإل
  

 المناقشات التالية التي تؤيد تقييم محفظي إضافي األصول التي يـتم تقييمهـا              إلىوأشار المجلس    ١١٤إستنتاج
  . بشكل مفرد والتي يثبت أن قيمتها لم تنخفض

  

علـى أسـاس    يمكـن تحديـده      القيمة الذي ال يمكن تحديده مع قرض مفرد          إنخفاض إن  )أ (
 درجة معينة   يعتبر وجود عدد كبير من الذمم المدينة،      ل بالنسبة   أنه اإلطاروينص  . المحفظة

مثـل  ي بمـصروف معـين    عتـراف اإل الحالة، يتم    تلكوفي  . محتمالً أمراًمن عدم الدفع    
على سبيل المثـال، قـد      ). ٨٥، الفقرة   اإلطار (يةقتصاداإل فعالمنا المتوقع في    إلنخفاضا
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يكون لدى المقرض بعض المخاوف حول القروض المحددة ذات السمات المتشابهة، لكـن             
 القروض  تلك القيمة قد حدثت ألي من       إنخفاض ة ليستنتج أن خسار   ةكافيأدلة   لديه   ال يكون 

 تـنخفض  القروض   تلك أن بعض    إلىير التجربة   شويمكن أن ت  . عل أساس التقييم المنفرد   
 الخسارة في   ويمكن تقدير حجم  .  األمر التقييم المنفرد قد ال يظهر هذا     أن  قيمتها بالرغم من    

 جميع النتـائج   قياسعدد كبير من البنود على أساس التجربة والعوامل األخرى من خالل            
 . ذات العالقة هايتإحتمال حسبالمحتملة 

 

 على سـداد القـرض      المقترضدث الذي يؤثر على قدرة      قد ينقضي بعض الوقت بين الح       )ب (
لـسوق للقمـح    فـي ا  سعر اآلجل   العلى سبيل المثال، إذا كان      .  السداد ن الفعلي ع  هوتعثر

 وهـم   المقترضين أن الدفعات المقدرة من      إلى التجربة قد تشير     فإن،  %١٠ينخفض بنسبة   
 ،ينخفض السعر اآلجل  وعندما  . خالل فترة سنة واحدة   % ١مزارعو القمح ستنخفض بنسبة     

هـام   سداد قرض    عن سيتخلفقد ال يكون هناك دليل موضوعي على أن أي مزارع قمح            
 في السعر اآلجـل يمكـن أن يقـدم دليـل            إلنخفاض ا فإنوعلى أساس المحفظة،    . مفرد

على القروض لمزارعي القمـح قـد       المقدرة   على أن التدفقات النقدية المستقبلية       موضوعياً
 .  خالل فترة سنة واحدة%١ت بنسبة إنخفض

  

 قيمة القروض على أساس القيمـة       إنخفاض، يتم قياس    ٣٩بموجب معيار المحاسبة الدولي       )ج (
ويمكن أن تتغير تقـديرات التـدفقات النقديـة         . الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة    

مل البلـد    التي تؤثر على مجموعة القروض، مثل عوا       يةقتصاداإلالمستقبلية بسبب العوامل    
على .  المفرد األصل قيمة   إنخفاضوالصناعة، حتى لو لم يكن هناك دليل موضوعي على          

خالل فصل ما في منطقة معينة، يمكـن أن         % ١٠ت البطالة بنسبة    إزدادسبيل المثال، إذا    
ت التدفقات النقدية المستقبلية من القروض للمقترضين في تلـك المنطقـة            إنخفضتكون قد   

 إلـى  القيمة يـستند     إنخفاضالرغم من عدم وجود دليل موضوعي على        للفصول القادمة ب  
في تلك الحالة، يوجد دليـل      . التقييم المنفرد للقروض المقدمة للمقترضين في تلك المنطقة       

  القيمة لمجموعة من األصول المالية، حتى لو لم يكـن موجـوداً            إنخفاضموضوعي على   
 عتـراف اإل أجـل ليل موضوعي مـن     إن المتطلب الذي يقتضي وجود د     . لألصل المفرد 

 عتـراف اإل تـأخير    إلـى  القيمة وقياسها في القروض المهمة المختلفة قد يؤدي          إنخفاضب
 . مسبقاً قيمة القرض التي حصلت إنخفاضب

  

 إنشاء مخصص معـين لتغطيـة       إلىتهدف الممارسة المحاسبية المقبولة في بعض البلدان          )د (
جربة أنها موجودة في محفظة قروض كما في         القيمة المعلوم من خالل الت     إنخفاضخسائر  

 . تاريخ الميزانية العمومية، رغم أنها ليست محددة بشكل خاص لألصول المختلفة
  

 القيمة ولـم يـتم      نخفاضإذا تم بشكل جماعي تقييم األصول غير المهمة على نحو منفرد إل           )  هـ(
ساس منسجم ألنه مـن     تقييم األصول المهمة على نحو منفرد، لن يتم قياس األصول على أ           

  .  على حدةأصل القيمة لكل إنخفاضالصعب تحديد خسائر 
 

لـذلك،  .  أخرى إلىإن ما يشكل قرض مهم مفرد يتم تقييمه على حدة سيختلف من منشأة                )و (
، علـى أسـاس     ) فردي أوبشكل جماعي   (سيتم تقييم المخاطر المتطابقة على أسس مختلفة        

لم يطلب التقييم الجماعي، يمكن للمنشأة التي ترغـب         وإذا  . أهميتها للمنشأة التي تحتفظ بها    
إن .  القيمة المعترف بها أن تختار تقييم جميع القروض بشكل مفرد          إنخفاضبتقليل خسائر   

 القيمة لجميع المخاطر التي تعتبر أنها لم تنخفض قيمتها          نخفاض التقييم الجماعي إل   اءإقتض
 .  من تقليلهبدالً بين المنشآت نسجامإلبشكل مفرد يعزز من ا
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 فيما يلي أدناه اآلراء المعارضة لتقييم المحفظة اإلضافي للقروض التي يتم تقييمها بشكل مفـرد                ١١٥إستنتاج
   -:والتي يثبت أن قيمتها لم تنخفض

  

التي تم  من القروض   قيمة على مجموعة    ال نخفاضإل مخصص   إنشاءيبدو من غير المنطقي       )أ (

 . تنخفض قيمتهاوثبت أنها لمفرد  القيمة على أساس مننخفاضتقييمها إل
 

أم فقط  القيمة على ما إذا كان لدى المقرض قرض واحد         إنخفاض أن يعتمد مقياس     ينبغيال    )ب (
 إذا مـا كـان لـدى      في   القيمة   إنخفاضوإذا تأثر قياس    . مجموعة من القروض المتشابهة   

ختلف  قياس القروض المتطابقة بشكل م     يمكن من القروض المتشابهة،     قرض مجموعات مال
 ينبغـي  في قياس القـروض المتطابقـة،        نسجامإلولضمان ا . من قبل المقرضين المختلفين   

 . فرد وقياسها على حدةماألصول المالية المهمة بشكل  القيمة في إنخفاضب عترافاإل
 

 بناءاً المحاسبي، والذي يتم     اإلستحقاق يتم إعداد البيانات المالية على أساس        أنه اإلطاريحدد    )ج (
 بها فـي البيانـات      عترافاإل بآثار المعامالت واألحداث عندما تحدث ويتم        ترافعاإلعليه  

وينبغي أن تعكس البيانات المالية نتيجة األحداث التـي         . المالية في الفترات التي ترتبط بها     
. حصلت قبل تاريخ الميزانية العمومية وال ينبغي أن تعكس األحداث التي لم تحصل بعـد              

 أو مالي محدد بشكل خاص      أصل إلى القيمة   إنخفاض نسب خسارة    وإذا لم يكن من الممكن    
 حول وقـوع    تساؤالً هذا يطرح    فإنمجموعة من األصول المالية غير المهمة بشكل مفرد،         

وبالرغم من أن مخاطر الخسارة يمكن أن تكون قد         .  القيمة إنخفاض ب عترافاإلحدث يبرر   
 .  الخسارة لم تتحقق بعدفإنت، إزداد

  

 بمصروف معين فقط إذا كان من الممكن قياسه         عترافاإل،  ٩٤، في الفقرة    اراإلطيقتضي    )د (
 القيمة في مجموعة من القروض التي تم تقييمهـا          إنخفاضإن عملية تقدير    . بشكل موثوق 
 لم تنخفض قيمتها تنطوي على درجة كبيـرة مـن           أنه القيمة وثبت    نخفاضبشكل مفرد إل  

 إنشاء مخصـصات عامـة لخـسائر        إلىنظر  وعلى الصعيد العملي ي   .  الموضوعية إنعدام
وينبغي تطبيق منهج المحفظـة هـذا فقـط إذا كـان            .  فن أكثر منه علما    أنهالقرض على   

 على أسس عملية وليس إللغاء تقييم تم تنفيذه على قرض مفرد، والذي يجـب أن                ضرورياً
 .ضرورياً أفضل لما إذا كان البدل تحديداًيقدم 

 

 القيمة علـى أسـاس القيمـة الحاليـة          إنخفاض قياس   ٣٩الدولي  يقتضي معيار المحاسبة    ) هـ(
 لمجموعة  القيام بهذا  كيفية   من الواضح قد ال يكون    و.  سعر الفائدة الفعلي األصلي    إستخدامب

وإضـافة  . لها أسعار فائدة فعلية مختلفة    يكون  القروض ذات السمات المتشابهة والتي      من  
القيمـة  أساس  القروض المبنية على    من  ة  مجموعفي   القيمة   إنخفاض قياس   فإنإلى ذلك،   

 سعر الفائدة الفعلي األصلي يمكـن أن        إستخدامالحالية للتدفقات النقدية المقدرة المخصومة ب     
ؤدي إلى حساب مزدوج للخسائر التي كانت متوقعة على أساس المحفظة عندما تم إنشاء              ي

. المقيـد ة التعاقـدي     الخسائر في سعر الفائد    تلك  عن تعويضاًالقروض ألن المقرض شمل     
 بالخسارة حالما   عتراف القيمة اإل  نخفاضونتيجة لذلك، يمكن أن ينتج عن تقييم المحفظة إل        

 القيمـة علـى أسـاس    إنخفـاض  في قياس أيضاً هذا التساؤل    ينشأو. (يتم إصدار القرض  
 القيمة بموجب معيار المحاسبة     نخفاض بشكل مفرد إل   ال يتم تقييمها  المحفظة للقروض التي    

 ).٣٩لدولي ا
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تم تقييمها بشكل مفرد    يالمحفظة لألصول التي    على أساس   تقييم  لواقتنع المجلس باآلراء الداعمة ل     ١١٦إستنتاج
ـ  خر  اآلمالي  ال األصل أوالقرض   نأ تنخفض قيمتها وقرر التأكيد على        لم أنهوالتي ثبت    تم الذي ي

ينبغـي   تنخفض قيمته  لمأنهويثبت يمة  القنخفاض تقييمه بشكل مفرد إل   ويتمقياسه بالتكلفة المطفأة    
 القيمة على أساس    نخفاضتم تقييمها إل  ياألصول المالية المتشابهة التي     من  في مجموعة   أن يشمل   
 فـي   واضحاً القيمة قد يكون     إنخفاضوهذا يعكس، في ضوء قانون األرقام الكبيرة، أن         . المحفظة

  تلـك   منفـرد فـي    أصـل عند تقييم أي     عترافاإل عتبة بعد   يلبي لم   هاألصول، لكن من  مجموعة  
 القيمة على   إنخفاض من المهم توفير إرشادات حول كيفية تقييم         أنه أيضاً وأكد المجلس . المجموعة

 فـي   نـسجام إلمـن ا   اإلرشـادات    عزز هذه وت. نظام في تقييم المحفظة   الأساس المحفظة إليجاد    
 بـأن  من المخاوف    أيضاً أن تقلل    نبغيوي. الممارسة والقدرة على مقارنة المعلومات بين المنشآت      

 أو األصـل ستخدم إلخفاء التغيرات فـي قـيم         أن تُ  نبغي القيمة ال ي   نخفاضالتقييمات الجماعية إل  
  . لخسائر المستقبلية المتوقعةا كوسيلة حماية من

  
عبر بعض المجاوبين عن مخاوفهم حول بعض اإلرشادات المفـصلة المقترحـة فـي مـسودة                 ١١٧إستنتاج

وأشـارت العديـد مـن      . ل اإلرشادات حول تعديل معدل الخصم للخسائر المتوقعـة        العرض، مث 
وقـرر المجلـس    .  أنها ال تملك البيانات واألنظمة الضرورية لتنفيذ المنهج المقترح         إلىالمنشآت  

 ما إذا كان ينبغي إجراء تعديل على معدل الخـصم           مثالً( بعض إرشادات التطبيق المفصلة      إلغاء
 ).  وتوضيح تطبيق اإلرشاداتأصالً للخسائر المتوقعة

  

 )٦٤الفقرة (ت قيمتها إنخفضيثبت أنه تم تقييمها بشكل مفرد وياألصول التي 
  

 القيمة، ينشأ موضوع واحد أال وهو ما إذا كـان ينبغـي أن       نخفاض أثناء إجراء تقييم المحفظة إل     ١١٨إستنتاج
وتم تحديـدها علـى أن قيمتهـا قـد          يشمل التقييم الجماعي األصول التي تم تقييمها بشكل مفرد          

 . تإنخفض
  

 القيمـة علـى أسـاس       إنخفاض الطرق المستخدمة لتقدير خسائر      بأنوتفيد إحدى وجهات النظر      ١١٩إستنتاج
ت إنخفـض  قـد    أنه بشكل خاص على     األصلالمحفظة هي صحيحة بشكل متساو سواء تم تحديد         

 أن قانون األرقام الكبيـرة ينطبـق        إلى ويشير أولئك الذين يدعمون وجهة النظر هذه      . قيمته أم ال  
ت قيمتـه أم ال وأن تقيـيم        إنخفـض  قد   أنه بشكل خاص على     األصلبشكل متساو سواء تم تحديد      

 . المحفظة يمكن أن يوفر تنبؤا أكثر دقة للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة
  

 نخفـاض إل التقييم المفـرد     إكمال إلى ال ينبغي أن تكون هناك حاجة        أنه وتفيد وجهة نظر أخرى      ١٢٠إستنتاج
ت قيمته بتقييم محفظـة إضـافي،       إنخفض قد   أنهالقيمة لألصل الذي يتم تحديده بشكل خاص على         

 القيمة يوجد على أساس منفرد وألن مـن الممكـن دمـج             إنخفاضألنه الدليل الموضوعي على     
ماح بالحساب المزدوج   وال ينبغي الس  .  القيمة لألصول المفردة   إنخفاضتوقعات الخسائر في قياس     

وعالوة على ذلك، ال ينبغـي أن يكـون         . للخسائر فيما يتعلق بالتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة      
 إنخفـاض  بخـسائر    عترافاإل عن   بديالً القيمة لمجموعات األصول     إنخفاض بخسائر   عترافاإل

 . القيمة من األصول المفردة
  

 القيمة ويتم تحديدها على أنهـا       نخفاضيتم تقييمها بشكل مفرد إل     األصول التي    بأنقرر المجلس     ١٢١إستنتاج
 إسـتثناء وينـسجم   .  القيمـة  نخفاضت قيمتها ال ينبغي أن تُستثنى من تقييم المحفظة إل         إنخفضقد  

 نخفـاض ت قيمتها من تقييم المحفظة إل     إنخفضاألصول التي يتم تحديدها بشكل مفرد على أنها قد          
 القيمة هو خطوة مرحلية بانتظـار       نخفاض التقييم الجماعي إل   بأنفيد  القيمة مع وجهة النظر التي ت     

ويحدد التقييم الجماعي الخسائر التي تم تكبدها       .  القيمة من األصول المفردة    إنخفاضتحديد خسائر   
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على أساس المجموعة كما في تاريخ الميزانية العمومية، ولكن ال يمكن تحديدها بعد مع األصول               
ت قيمتها بشكل مفرد،    إنخفضوافر المعلومات لتحديد الخسائر من األصول التي        وحالما تت . المفردة

 .   القيمةنخفاض تلك األصول من المجموعة التي يتم تقييمها بشكل جماعي إلإلغاءيتم 
  

  و ٦٤ تـان الفقر( القيمـة    نخفـاض تم تقييمها بشكل جماعي إل    ي األصول التي    جمع
 )"٨٧تطبيق"

  

 القيمة لغرض   نخفاض ينبغي جمع األصول التي يتم تقييمها بشكل جماعي إل          درس المجلس كيف   ١٢٢إستنتاج
وعلى الصعيد العملي، توجد طرق مختلفة يمكن مـن         .  القيمة على أساس المحفظة    إنخفاضتقييم  

 القيمـة وحـساب معـدالت الخـسارة التاريخيـة      إنخفاضخاللها جمع األصول ألغراض تقييم  
 أكثر مـن الخـصائص      أو جمع األصول على أساس واحدة       على سبيل المثال، يمكن   . والمتوقعة

، قروض  مثالً(النوع  ) ب(،  ئتماناإل درجات مخاطر    أوت تعثر السداد المتوقعة     إحتماال) أ: (التالية

نوع ) ـه(نوع الضمان اإلضافي،    ) د(الموقع الجغرافي،   ) ج(،  )ئتماناإل قروض بطاقات    أوالرهن  
) ز(،  مـسبقاً  الدفع   إستحقاقوضع  ) و(،  ) ذو سيادة  أوتجاري،   أو، مستهلك،   مثالً(الطرف المقابل   

 لتقـدير   تقـدماً  األكثـر    ئتماناإل منهجيات مخاطر    أوويمكن أن تجمع نماذج     . اإلستحقاقتاريخ  
 أو ئتماناإلالتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة عدة عوامل، منها على سبيل المثال، تقدير مخاطر             

، الصناعة، الموقع الجغرافـي، نـوع الـضمان         األصل نوع   عتبارإلاعملية تصنيف تأخذ بعين     
، والسمات األخرى لألصول التي يـتم تقييمهـا وبيانـات           مسبقاً الدفع   إستحقاقاإلضافي، وضع   

  . الخسارة ذات العالقة
  

 القيمة على أساس المحفظة، ينبغي أن تـضمن الطريقـة           إنخفاض لغرض تقييم    أنه قرر المجلس    ١٢٣إستنتاج
 مجموعات األصول التـي     إلى المفردة   لتخدمة لجمع األصول، كحد أدنى، تخصيص األصو      المس

 عندما يتم جمع األصـول    أنه أيضاًوقرر أن يوضح    . ئتماناإلتتشارك في سمات مشابهة لمخاطر      
 لم تنخفض قيمتها مع األصول التي لها سـمات مـشابهة            أنهالتي يتم تقييمها بشكل مفرد ويثبت       

ت الخسارة وإحـصائيات    إحتماال فإن والتي يتم تقييمها فقط على أساس جماعي،         ئتماناإللمخاطر  
  .  القيمةنخفاضالخسارة األخرى تختلف بين نوعي األصول وينتج عن هذا طلب مبلغ مختلف إل

  

  - ٨٩تطبيـق "الفقـرات   (تقديرات التدفقات النقدية المـستقبلية فـي المجموعـات          
  ")٩٢تطبيق

  

 القيمة في مجموعات األصول المالية      إنخفاض في تقدير    نسجامإل زيادة ا  أجل من   أنهقرر المجلس    ١٢٤إستنتاج
 القيمة، فال بد من توفير إرشادات حول عمليـة تقـدير            نخفاضالتي يتم تقييمها بشكل جماعي إل     

وحدد المجلس العناصر التالية على أنها عناصـر        . التدفقات النقدية المستقبلية في هذه المجموعات     
  -:ي عملية التقدير المالئمةأساسية ف

 لتقدير التدفقات النقديـة المـستقبلية فـي         أساساً الخسارة التاريخية    تجربةتوفر  ينبغي أن     )أ (
 .  القيمةنخفاضتم تقييمها بشكل جماعي إلياألصول المالية التي من مجموعة 

أن كافيـة   غير  خبرة  لديها   أو خاصة بها  خسارة   تجربة المنشآت التي ليس لها      ينبغي على   )ب (
 . األصول المالية مقارنة منخبرة المجموعة النظيرة لمجموعاتتستخدم 

 آثـار  لعكـس    الملحوظـة،  على أساس البيانـات      ، الخسارة التاريخية  تجربة تعديل   ينبغي  )ج (
 الخسارة التاريخية   تجربة على أساسها    تبنىالظروف الحالية التي لم تؤثر على الفترة التي         

 . لتاريخية التي ال توجد حالياً الظروف في الفترة اآثار وإلغاء
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منـسجمة مـن حيـث       التغيرات في تقديرات التدفقات النقدية المـستقبلية         أن تكون يجب    )د (
 . الملحوظة ذات الصلةمع التغيرات في البيانات  االتجاهات

 بين تقديرات التدفقات النقدية المـستقبلية       اتختالفاإل تعديل طرق التقدير للتقليل من       ينبغي )  هـ( 
 . لتدفقات النقدية الفعليةوا

  

 - ٦٧الفقرات  (ات في األصول المالية المتوفرة برسم البيع        ستثمار قيمة اإل  إنخفاض
٧٠( 

 

 القيمة على أدوات الدين     إنخفاض ينبغي عدم عكس خسائر      أنه المجلس في مسودة العرض      إقترح ١٢٥إستنتاج
 الخـسارة إذا تغيـرت      أول الربح   وحقوق الملكية المصنفة على أنها متوفرة برسم البيع من خال         

 هـذا القـرار بـسبب       إلىوقد توصل المجلس    .  القيمة إنخفاض بخسارة   عترافاإلالظروف بعد   
 القيمـة علـى أدوات الـدين        إنخفاض خسائر   إستردادالصعوبات في التحديد الموضوعي لوقت      

 القيمة  نخفاضلعاكس إل وحقوق الملكية المصنفة على أنها متوفرة برسم البيع وبالتالي تمييز القيد ا           
المعترف بها فـي    (عن الزيادات األخرى في القيمة      )  الخسارة أو الربح   حسابالمعترف بها في    (

 بأي زيادة في القيمة العادلة لألصـل        عترافاإل المجلس   إقترح على ذلك،    بناءاًو). حقوق الملكية 
ـ لمنشأة قـد    المالي المتوفر برسم البيع مباشرة في حقوق الملكية بالرغم من أن ا             سـابقاً ت  إعترف

 عتـراف اإل مـع    منسجماًوالحظ المجلس أن هذا كان      . األصل القيمة على ذلك     إنخفاضبخسارة  
 أنظر (*بالتغيرات في القيمة العادلة لألصول المالية المتوفرة برسم البيع مباشرة في حقوق الملكية            

 )). ب(٥٥الفقرة 
  

 القيمـة علـى     نخفـاض ه منع القيود العاكسة إل    إقتراحشأن   درس المجلس المالحظات المستلمة ب     ١٢٦إستنتاج
 يجب معاملة أدوات الدين المتوفرة برسم البيـع         أنه إستنتجو. األصول المالية المتوفرة برسم البيع    

 . وأدوات حقوق الملكية المتوفرة برسم البيع بطريقة مختلفة
  

 م البيع القيمة على أدوات الدين المتوفرة برسنخفاضالقيود العاكسة إل
 القيمـة مـن     إنخفاض ينبغي عكس    أنه قرر المجلس، بالنسبة ألدوات الدين المتوفرة برسم البيع،          ١٢٧إستنتاج

 الخسارة عندما تزداد القيمة العادلة ويكون من الممكن بـشكل موضـوعي ربـط              أوخالل الربح   
  . رةالخساب عترافاإل بعد يحصل بحدث الزيادة

 
  

 القيمة إذا تغيرت    إنخفاضتقتضي المعايير األخرى عكس خسائر      ) أ( ما يلي    إلىأشار المجلس     ١٢٨إستنتاج
 الممتلكـات " ١٦، معيار المحاسبة الـدولي      "المخزون" ٢ معيار المحاسبة الدولي     مثالً(الظروف  
يوفر القـرار   ) ب(،  )"األصول غير الملموسة  " ٣٨، معيار المحاسبة الدولي     " والمعدات والمصانع
 القيمة على القروض والذمم المدينة واألصول المصنفة        إنخفاضعكس خسائر    مع متطلب    إنسجاماً

 نخفـاض إل تحديد القيـود العاكـسة  من الممكن ) ج(،  اإلستحقاقعلى أنها محتفظ بها حتى تاريخ       
) يئتمان اإل الوضع تحسن في    إلى تُنسب تحديد زيادة في القيمة العادلة       أي(القيمة في أدوات الدين     
 . عية من تلك الموجودة في أدوات حقوق الملكيةبطريقة أكثر موضو

  

 القيمة على أدوات حقوق الملكية المتـوفرة برسـم البيـع            نخفاضإل القيود العاكسة 
  )٦٩الفقرة (
  

 القيمة بالنسبة ألدوات حقوق الملكيـة المتـوفرة         إنخفاض ب عترافاإل إذا تم    أنه المجلس   إستنتج ١٢٩إستنتاج
ولـيس  ( بزيادة القيمة في حقوق الملكية       عترافاإللقيمة العادلة، يتم     ا الحقاً تإرتفعبرسم البيع، و  

  ).  الخسارةأو القيمة من خالل الربح إنخفاض ة لخسارعكسعلى أنها 
  

                                                 
، تم اإلعتراف باألرباح والخسائر األخرى في       ٢٠٠٧في عام   " عرض البيانات المالية   "١نتيجة لمراجعة معيار المحاسبة الدولي       *

  . بيان الدخل الشامل اآلخر
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ـ  القيمـة    إنخفاضخسائر  ل القيود العاكسة  طريقة مقبولة لتمييز      من إيجاد   المجلس يتمكن لم   ١٣٠إستنتاج ن ع
 القيمة على أدوات    نخفاضإل القيود العاكسة   أن منع   لذلك قرر  .الزيادات األخرى في القيمة العادلة    
درس المجلس أثناء مناقـشاته مـا       و.  الحل الوحيد المالئم   هوحقوق الملكية المتوفرة برسم البيع      

  -:يلي
 

 القيمـة   إنخفاض عكس   إلى الحاالت التي أدت فيها حقائق معينة        القيود العاكسة بتلك  تحديد    )أ (
 كيفية تحديد ما إذا كان      أي (المنهج اكك في جدوى تطبيق هذ     المجلس ش  غير أن . األصلي

 ).  سبب عملية العكسنفس الحدث الذي القيمة هو إنخفاضالحدث الذي سبب 
 

 في القيمـة    إنخفاض بجميع التغيرات في القيمة العادلة ما دون التكلفة على أنها            عترافاإل  )ب (
 بجميع التغيرات   عترافاإل أي،   الخسارة أوقيمة من خالل الربح     ال نخفاضإل ةكسا ع وقيود

  بجميع التغيرات  عترافإلا، و  الخسارة أو الربح   حساب التكلفة في    دونفي القيمة العادلة ما     
 مـع معيـار     إنـسجاماً حقق  ي أن هذا المنهج  وبالرغم من   . فوق التكلفة في حقوق الملكية    

ـ    ي، و ٣٨ ومعيار المحاسبة الـدولي      ١٦المحاسبة الدولي    يـر   نظـر غ   اتلغـي أي وجه
 المجلـس   إال أن  القيمة،   نخفاضإل عكس   أو القيمة   إنخفاضموضوعية في تحديد ما يشكل      

 إعتقـد و. أثنـاء الممارسـة  " التوفر برسم البيـع   " فكرة   يغير بشكل كبير من    أنه إلىأشار  
 .  الوقتهذا في مالئماًالمجلس أن القيام بمثل هذا التغير على فئة التوفر برسم البيع لم يكن 

 التحوط
  
  

 على إرشادات محاسبة التحوط في معيار المحاسبة         قليلة راتيتغيإجراء  ت مسودة العرض    إقترح ١٣١إستنتاج
 محاسـبة   مجـال  مسودة العرض عدة مسائل في       حول المالحظات   وأثارت.  األصلي ٣٩الدولي  

 ٣٩ هذه المسائل في معيار المحاسـبة الـدولي          دراسةالمجلس   ينبغي على    أنهت  إقترحالتحوط و 
 .وتعرض الفقرات التالية قرارات المجلس فيما يتعلق بهذه المسائل. قحالمن

  

  ١٣٣ الطريقة المختصرة في بيان معايير المحاسبة المالية دراسة
  

 عنالصادر  "  التحوط وأنشطةمحاسبة األدوات المشتقة    " ١٣٣ يسمح بيان معايير المحاسبة المالية       ١٣٢إستنتاج
مخاطر سعر الفائدة   لتحوط  الفي   بضمان عدم أوجه قصور   منشأة  مجلس معايير المحاسبة المالية لل    

الطريقـة  "( معـايير محـددة      تحقيـق  أداة تحوط، شريطة     أنه سعر الفائدة على     مبادلة إستخدامب
  )."المختصرة

  
 وناقشت.  الطريقة المختصرة  إستخدام األصلي ومسودة العرض     ٣٩ معيار المحاسبة الدولي      منع ١٣٣إستنتاج

 أن  ينبغـي  ٣٩ معيار المحاسبة الدولي     بأن مسودة العرض    بشأنالحظات المستلمة   الكثير من الم  
كمـا   مسودة العرض،    وضعودرس المجلس الموضوع أثناء     .  الطريقة المختصرة  إستخدامبيسمح  

 النهائية لمعيار المحاسـبة     الصياغة أثناء عملية    عقدتناقشها في نقاشات الطاولة المستديرة التي       
 . ٣٩الدولي 

 

 مـن  إستثناء ينبغي أن يوجد   الطريقة المختصرة،    إستخدامب لو تم السماح     ،أنه إلى أشار المجلس    ١٣٤نتاجإست
 يتم قياس عدم الفاعلية في عالقـة التحـوط          أنه وهو   ٣٩ في معيار المحاسبة الدولي      الواردالمبدأ  

 هـذا  من ناءإستث أي تقديمووافق المجلس على عدم .  الخسارةأو الربح   حساب بها في    عترافإلوا
 الطريقـة   إسـتخدام ب أن يـسمح     ينبغي ال   ٣٩ بالتالي أن معيار المحاسبة الدولي       إستنتجوالمبدأ،  

 .المختصرة
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 بتحوط أجـزاء مـن األصـول الماليـة          ٣٩يسمح معيار المحاسبة الدولي      ذلك،   إلى باإلضافة   ١٣٥إستنتاج
. عمومـاً حاسبة األمريكية المقبولـة     مبادئ الم فيها   تسمح   التي ال  تحاالال المالية في    اتلتزامواإل

 أن تحـوط جـزء مـن    ٣٩ معيار المحاسبة الدولي ب يمكن للمنشأة بموج   أنه إلىوأشار المجلس   
، وانه إذا كانت الـشروط األساسـية        )ئتماناإل مخاطر   أو مخاطر سعر الفائدة     مثالً(األداة المالية   

 إنعدامب عترافاإلعدم  لعديد من الحاالت    حوط، يمكن للمنشأة في ا    مبند ال لألداة التحوط هي نفسها ل    
 .الفاعلية

  

 أ،  ٨١،  ٨١الفقرات  (ات المالية   لتزامتحوطات أجزاء من األصول المالية واإل     
 ")ب٩٩تطبيق " و"أ٩٩تطبيق "

 أو جزء مـن التـدفقات النقديـة         أنهحوط على   مبند ال ال بتحديد ٣٩يسمح معيار المحاسبة الدولي      أ  ١٣٥إستنتاج
محاسـبة  " غة النهائية لمسودة العرض  اوأثناء الصي .  المالي لتزاماإل أوة لألصل المالي    القيمة العادل 

 عـدم   حول المجلس مالحظات    إستلم،  "مخاطر سعر الفائدة  ل يمحفظال حوطتلتحوط القيمة العادلة    
، قرر المجلس تعديل معيـار المحاسـبة         لذلك وتبعاً. في هذا السياق  " جزء"وضوح ما تعنيه كلمة     

حوط، بما فـي ذلـك      م جزء   أنه على   تحديده لتوفير إرشادات إضافية حول ما يمكن        ٣٩الدولي  
 .لتزاماإل أو من إجمالي التدفقات النقدية لألصل أكبر جزء تحديدالتأكيد على عدم إمكانية 

 
 )”١١٣ تطبيق-١٠٥تطبيق“ الفقرات(الفاعلية المتوقعة 

وتقيـيم الفاعليـة    ) بأثر مستقبلي (يعتمد التأهيل لمحاسبة التحوط على توقعات الفاعلية المستقبلية          ١٣٦إستنتاج
 ٣٩أثر المستقبلي، في معيار المحاسبة الـدولي        ب ختبارإلاوتم التعبير عن    ). بأثر رجعي (الفعلية  

يتراوح ما  ضمن مدى   "أثر رجعي كان    ب ختبارإلا، في حين أن     "شبه تام عادل  ُم "أنهاألصلي، على   
 بـأن  ليـسمح    ٣٩ودرس المجلس ما إذا يجب تعديل معيار المحاسبة الدولي          %". ١٢٥ -٨٠بين  

المعادلـة شـبه    " مـن    بدالً% ١٢٥ -٨٠أثر مستقبلي ضمن مدى يتراوح ما بين        بفاعلية  تكون ال 
 أن   النتائج غير المرغوبة لهذا التعديل هو أن المنشآت يمكن         ىحدإ أن   إلىوأشار المجلس   ". التامة

 عدم الفاعلية المعتـرف     تخفيض أجلتتعمد تقليل التحوط لبند محوط في تحوط التدفق النقدي من           
 .  األصلي٣٩ أن يحتفظ باإلرشادات في معيار المحاسبة الدولي مبدئياًلذلك قرر المجلس . بها

 
 ة لمخاطر سعر الفائـدة    ي المحفظ اتتحوطالمتطلبات  النهائية ل صياغة  العند  ،  إستلمإال أن المجلس     أ ١٣٦إستنتاج

في " المعادلة شبه التامة   "إختبار في   تخفق بعض التحوطات    بأن الهيئات الفرعية  من   بيانات ،الحقاً
، بما في ذلك بعض التحوطات المؤهلة للطريقة المختصرة في مبادئ           ٣٩معيار المحاسبة الدولي    

واقتنـع  %. ١٠٠ بنـسبة    الـة فعيفترض بالتالي أن تكـون      و عموماًالمحاسبة األمريكية المقبولة    
يتم تحوط  ال تتعمد تقليل  المنشأة يمكن أن     من أن  المخاوف المذكورة في الفقرة السابقة       بأنالمجلس  

 مـن نـسبة     قـل التغلب عليها بواسطة بيان صريح يفيد بأنه ال يمكن للمنشأة أن تتعمد التحوط أل             
ـ  تحـوط    أنه التحوط على    وتحدد  معين  على بند  من المخاطر % ١٠٠ مـن  % ١٠٠ ا نـسبته  لم

  -:٣٩معيار المحاسبة الدولي لذلك قرر المجلس تعديل . المخاطر

ها بمتطلب وهو   إستبدال الفاعلية المستقبلي، و   إختبارمن  " المعادلة شبه التامة   " عبارة إلغاء  )أ (
 نـص وهذا التعديل ينسجم مـع      ". (عالي الفاعلية " من المتوقع من التحوط أن يكون        أنه

 ). عموماًيكية المقبولة مبادئ المحاسبة األمر
 

 بأنه إذا قامـت المنـشأة       ٣٩معيار المحاسبة الدولي    ضم بيان في إرشادات التطبيق في         )ب (
 تقـوم   فإنهـا ،  %٨٥، مثل نسبة     معين  على بند  من المخاطر % ١٠٠ من   قلألبالتحوط  
 وتقيس عدم الفاعلية على أساس التغير       المخاطرمن  % ٨٥ أنه البند المحوط على     بتحديد
 %.٨٥ المحددة بنسبة تلك المخاطرمل في كا
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محاسـبة تحـوط القيمـة    " مسودة العرض    المستلمة حول  المالحظات   أشارت  ذلك، إلىب اإلضافة   ١٣٦إستنتاج
.  الفاعلية المستقبلي  إختبار عدم وضوح كيفية تطبيق      "مخاطر سعر الفائدة  ل يمحفظال حوطتلالعادلة  

 ضمان وجود دليل قاطع يدعم توقعـات الفاعليـة          كان ختبارإلا أن الهدف من     إلىوأشار المجلس   
 بطـرق   إثباتها لذلك قرر المجلس تعديل المعيار ليوضح أن توقعات الفاعلية العالية يمكن             .العالية

 التدفقات النقدية للبنـد المحـوط   أو في القيمة العادلة  السابقةمختلفة، بما في ذلك مقارنة التغيرات       
 التدفقات النقديـة ألداة     أو في القيمة العادلة     السابقةع التغيرات    م ةحوطممخاطر ال ال إلىالمنسوبة  
 القيمة العادلة للتدفقات النقدية للبنـد       وثيق بين  إحصائي   إرتباط إثبات وجود  من خالل    أوالتحوط،  

 المنـشأة لنـسبة تحـوط       إختيار إمكانية   إلىوأشار المجلس   . المحوط وتلك الخاصة بأداة التحوط    
تطبيق "ة   في الفقر  مبين التحوط كما هو      فاعلية  تحسين أجل واحد من    إلىحد  أخرى غير نسبة الوا   

١٠٠" .  
  

ات غير الماليـة لمخـاطر      لتزامتحوطات أجزاء من األصول غير المالية واإل      
  )٨٢الفقرة (غير مخاطر العملة األجنبية 

  

 ينبغي علـى معيـار      ت بأنه إقترحدرس المجلس المالحظات المستلمة بشأن مسودة العرض التي            ١٣٧إستنتاج
مخـاطر العملـة     إسـتثناء  السماح بتحديد جزء من مخاطر بند غير مالي ب         ٣٩المحاسبة الدولي   

  .األجنبية على أنه مخاطرة محوطة
 

وأشار إلى  .  لكي يسمح بهذا التحديد    ٣٩ المجلس أنه ال ينبغي تعديل معيار المحاسبة الدولي          إستنتج ١٣٨إستنتاج
ن الحاالت عزل وقياس التغيرات في التدفقات النقدية أو القيمة العادلة           أنه من الصعب في العديد م     

وعالوة على ذلك، أشار المجلس إلـى أن الـسماح بتحديـد            . لجزء من البند غير المالي المحوط     
ات غير المالية على أنها بند محوط لمخاطر غير مخاطر          لتزامأجزاء من األصول غير المالية واإل     

 الفاعلية التي أكد عليها المجلس      إختبار أن يخل بمبادئ تحديد البند المحوط و       العملة األجنبية يمكن  
  .ألنه يمكن تحديد الجزء بحيث ال تنشأ أبدا أي حالة من عدم الفاعلية

 
 أكد المجلس على إمكانية تحوط البنود غير المالية بمجملها عندما يكون البند الذي تحوطه المنـشأة                 ١٣٩إستنتاج

وفي هذا السياق، قرر المجلـس      . قياسي المتضمن في العقود المتداولة في السوق      ليس هو البند ال   
توضيح أن نسبة تحوط غير نسبة الواحد إلى واحد يمكن أن تزيد من الفاعلية المتوقعة، وشـمل                  

  . إرشادات حول كيفية تحديد نسبة التحوط التي تزيد من الفاعلية المتوقعة
 

  خدمة القروضحقوق 
 جـزء مـن     ينبغي أن يسمح بتحديـد     ٣٩ معيار المحاسبة الدولي     ما إذا كان   أيضاًس المجلس   در   ١٤٠إستنتاج

 . بند محوطأنه على خدمة القروضحقوق في مخاطر سعر الفائدة 

 
 تحديد وقياس مخاطر سعر الفائدة بشكل منفصل فـي حقـوق             إمكانية درس المجلس النقاش حول      ١٤١إستنتاج

  لها أثر يمكن توقعـه وقياسـه        يكون أسعار الفائدة في السوق   ن التغيرات في    أ، و خدمة القروض 

ية معاملـة حقـوق     إحتمال أيضاًودرس المجلس   . خدمة القروض  على قيمة حقوق     بشكل منفصل 

 ).  أصول غير ماليةوليس( على أنها أصول مالية خدمة القروض
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وأشار المجلس إلى   . في هذه المسألة  ات  إستثناء السماح بأي    أنه ال ينبغي   إستنتجالمجلس  إال أن      ١٤٢إستنتاج
بعضها على   تعتمدحقوق خدمة القروض    في   مخاطر سعر الفائدة ومخاطر الدفع المسبق         أن )أ(

لحقوق خدمة القروض ال تتغير بأسـلوب       أن القيم العادلة    و) ب(البعض، وبالتالي ال ينفصالن     
دة حـول كيفيـة عـزل       المخاوف موجو أن  و) ج( أسعار الفائدة    إنخفاضأو   إرتفاعخطي مثل   

 عن مخاوف   أيضاًوعبر المجلس   . وقياس جزء من مخاطر سعر الفائدة لحقوق خدمة القروض        
 فيها  توجد التي ال    ختصاصاتإلاحول عدم القدرة على قياس جزء من مخاطر سعر الفائدة في            

 . خدمة القروضوقحقلأسواق 
 

 ليـسمح، علـى أسـاس       ٣٩المحاسبة الدولي    ما إذا ينبغي تعديل معيار       أيضاًدرس المجلس      ١٤٣إستنتاج
ي، بشمل حقوق خدمة القروض في نطاقه شريطة أن يتم قياسـها بالقيمـة العادلـة مـع                  إنتقائ
وأشار المجلس إلى   .  بالتغيرات في القيمة العادلة مباشرة في حساب الربح أو الخسارة          عترافاإل

، أوالً. ٣٩معيار المحاسـبة الـدولي    من المبادئ العامة الواردة في   ينإستثناءأن هذا ينتج عنه     
 ينطبق فقط على األصول المالية      ٣٩ من النطاق ألن معيار المحاسبة الدولي        إستثناءسينتج عنه   

، أن الطلـب مـن      ثانيـاً .  غير مالية  أصوالًات المالية، وتعتبر حقوق خدمة القروض       لتزامواإل
الربح أو الخـسارة يـؤدي إلـى        المنشأة قياس حقوق خدمة القروض بالقيمة العادلة من خالل          

لذلك قـرر   ).  البنود المحتفظ بها للمتاجرة    إستثناءب(ية  إختيار إضافي، ألن هذه المعاملة      إستثناء
 .  لحقوق خدمة القروض٣٩المجلس عدم تعديل نطاق معيار المحاسبة الدولي 

 
  األدوات النقديةإستخدام بطإمكانية السماح بمحاسبة التحو

  

، ما إذا ينبغي    ٣٩ المجلس، أثناء الصياغة النهائية للتعديالت على معيار المحاسبة الدولي           ناقش   ١٤٤إستنتاج

على أنـه أداة    ) أي أداة نقدية  ( مالي غير المشتقة     إلتزامأن يسمح للمنشأة بتحديد أصل مالي أو        

 ٣٩ومنع معيار المحاسبة الـدولي      . تحوط في تحوطات المخاطر غير مخاطر العملة األجنبية       

ولم تقترح مسودة   . صلي هذا التحديد بسبب األسس المختلفة لقياس المشتقات واألدوات النقدية         األ
، مشيرين إلى أن المنشآت     تغيراً إقترحإال أن بعض المعلقين     . العرض أي تغيير على هذا القيد     

ى ال تميز بين األدوات المالية المشتقة وغير المشتقة في تحوطها وأنشطة إدارة المخاطر األخر             

 من المخـاطر إذا لـم   لتحوط أداة مالية غير مشتقة إستخداموأنه يمكن أن تضطر المنشآت إلى     
 . توجد أداة مالية مشتقة مناسبة

  
لكنه قرر اإلحتفاظ   .  المجلس بأن بعض المنشآت تستخدم أدوات غير مشتقة إلدارة المخاطر          أقر   ١٤٥إستنتاج

ها أدوات تحوط في تحوطـات المخـاطر غيـر    بالقيد على تحديد األدوات غير المشتقة على أن 

 -:ستنتاجوأشار المجلس إلى اآلراء التالية التي تدعم هذا اإل. مخاطر العملة األجنبية
  

 ألنه يتم قياس المشتقات بالقيمة العادلة، في حين أن       جزئياًتنشأ الحاجة إلى محاسبة التحوط        )أ (
 بهـا علـى     عترافعدم اإل يمكن  أو  التكلفة  سعر  البنود التي تحوطها يمكن أن يتم قياسها ب       

بالتقلب في الربح أو الخسارة     لمنشأة  أن تعترف ا  وبدون محاسبة التحوط، يمكن     .  اإلطالق
التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة أو التي        وبالنسبة للبنود غير المشتقة     . لألوضاع المتطابقة 

 عموماً ال يكون ح أو الخسارة،    في حساب الرب   بالتغيرات في قيمتها العادلة      عترافال يتم اإل  
 متطابق فـي    إعترافحاجة إلى تعديل محاسبة أداة التحوط أو البند المحوط لتحقيق           هناك  

 . األرباح والخسائر في حساب الربح أو الخسارة
 

 عـن مبـادئ المحاسـبة       إن السماح بتحديد األدوات النقدية على أنها أدوات تحوط يبتعد           )ب (
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 األدوات  تحديـد  ١٣٣ بيان معايير المحاسبة المالية      حيث يمنع : عموماًاألمريكية المقبولة   

 .  بعض تحوطات العملة األجنبيةإستثناءغير المشتقة على أنها أدوات تحوط ب
  

 إن السماح بتحديد األدوات النقدية على أنها أدوات تحوط يمكن أن يضيف المزيـد مـن                  )ج (
لمالية بمبلغ ال يمثل أي مـن التكلفـة        ويتم قياس المزيد من األدوات ا     . التعقيد على المعيار  

 مـن   إسـتثناء وتعتبر محاسبة التحوط، بل وينبغي أن تكـون،         .  القيمة العادلة  أوالمطفأة  

 . متطلبات القياس العادية
  

 فـي   أقـل إذا سمح بتحديد األدوات النقدية على أنها أدوات تحوط، سيكون هناك انضباط               )د (
في غياب محاسبة التحوط، يمكـن أن ال تقـاس           األداة غير المشتقة،     ألننموذج المحاسبة   

 عدم تطبيق مقياس القيمـة العادلـة   الحقاًوإذا قررت المنشأة  . ي بالقيمة العادلة  إنتقائبشكل  

 تستطيع خرق واحـد مـن       فإنهاعلى األداة النقدية التي تم تحديدها على أنها أداة تحوط،           

قة لم تعد مؤهلة كـأداة تحـوط،         أن األداة غير المشت    إستنتاجمتطلبات محاسبة التحوط، و   

 بالتغيرات في القيمة العادلة لألداة غير المشتقة فـي حقـوق            عترافلإل ينتقائإلاوالتجنب  

بالنسبة لتحوط القيمـة    ( الخسارة   أو الربح   حساب أو) بالنسبة لتحوط التدفق النقدي   (الملكية  

 ). العادلة
  

 لمخـاطر تحـوط   اللى أنها أدوات تحوط هو       األكثر أهمية لألدوات النقدية ع     ستخداماإلإن  )  هـ (
 .  ٣٩بموجب معيار المحاسبة الدولي به العملة األجنبية، المسموح 

  

 على أنها تحوطات قيمـة      التنبؤ تحوطات معامالت    لجةمعاب إمكانية السماح 
  عادلة 

ـ   مسودة العرض  بشأن في بعض رسائل المالحظات المستلمة       ورد إقتراحاًدرس المجلس      ١٤٦إستنتاج  هبأن
 أنـه  علـى  معالجتـه  من بدالًعادلة، القيمة لل تحوط  أنهعلى  التنبؤ   تحوط معاملة    ينبغي معالجة 

 أحكام محاسبة التحوط يجب أن تكون مبـسطة مـن           بأن البعض   ناقشو. قديالنتدفق  للتحوط  

 مخاوف حول قدرة المنـشأة،      أيضاًوأثار البعض   . خالل وجود نوع واحد من محاسبة التحوط      
 أي(ة التحـوط    إستراتيجي بين طريقتي محاسبة التحوط لنفس       ختياراإللحاالت، على   في بعض ا  

 تحـوط   أو تحوط قيمة عادلة لألصـل       أنه موجود على    أصل لبيع   أجل عقد   تحديد بين   ختياراإل

  ).  لألصلمتوقعتدفق نقدي لبيع 
  

 إنسجاماًيكون أكثر   مكن أن   ي تطبيقها   وأن تبسيطها المجلس أن أحكام محاسبة التحوط يمكن        أقر   ١٤٧إستنتاج

 إستنتجلكن المجلس   . من محاسبة التحوط  فقط   سمح المعيار بنوع واحد      إذافي بعض الحاالت،    

 أن يستمر في التمييز بين محاسبة تحوط القيمـة العادلـة             ينبغي ٣٩أن معيار المحاسبة الدولي     
مـن   حدة التحوط سـي    أي من نوعي محاسب    إلغاء أن   إلىوأشار  . ومحاسبة تحوط التدفق النقدي   

  . لمحاسبة التحوطالتي يمكن أن تتأهل ات التحوط إستراتيجينطاق 
  

قيمة العادلة هو أمـر     لل تحوط   أنه على   التنبؤ تحوط معاملة    معالجة أن   إلى أيضاًأشار المجلس      ١٤٨إستنتاج

  قبـل أن تـصبح     إلتـزام  أو بأصل   عترافاإل إلىأنها تؤدي   ) أ( :غير مناسب لألسباب التالية   
تعريف التي ال تلبي المبالغ في تاريخ الميزانية العمومية    ب عترافاإل)ب( ؛المنشأة طرفا في العقد   

 قيمة عادلة   مخاطرالمعامالت التي ليس فيها     تتم معالجة   ) ج( ؛اإلطار في   اتلتزامواإلاألصول  

 . قيمة عادلةمخاطر  توجدأنهكما لو 
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  )٩٤ و٩٣ تانالفقر(ات الثابتة لتزامتحوطات اإل
  

 أنـه  الثابت على    لتزاماإل محاسبة تحوط    ٣٩ت النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي        إقتض   ١٤٩إستنتاج
 إلـى  بشكل أولي بأرباح وخسائر التحوط،       عترافاإل، تم   أخرى وبعبارة. لتدفق النقدي لتحوط  

 حـساب  إلـى " اإعادة ترحيله  "الحقاً ، في حقوق الملكية وتم    فعاال التحوط   الحد الذي يكون فيه   
 أوعلى الربح   المحوط   الثابت   لتزاماإلثر فيها   أ التي   )الفترات ( الخسارة في نفس الفترة    أوالربح  

 أو تعديل األسـاس، لألصـل       إستخدام عند تعديل المبلغ المسجل األولي،      منبالرغم  (الخسارة  
تحوط التـدفق    محاسبة   ألنويعتقد البعض أن هذا مالئم      ). غضون ذلك  المعترف به في     لتزاماإل

الـذي ال    الثابت   لتزامباإل الجزئي   عترافاإلات الثابتة تتجنب    لتزاملتحوطات اإل بالنسبة  النقدي  
 عترافاإل غير الصحيح  من   أنهيعتقد البعض   وعالوة على ذلك،    .  لذلك خالفاً به   عترافاإليتم  

 تحوطتم ال ط ألنه قد     فق إلتزام أو أصل الثابت على أنها     لتزاملإل القيمة العادلة المحوطة     بمخاطر
  . له

  
ات الثابتة على أنها تحوطـات تـدفق        لتزام معاملة تحوطات اإل   ينبغيدرس المجلس ما إذا كان         ١٥٠إستنتاج

ات الثابتـة   لتزام تحوطات اإل   ينبغي محاسبة  أنه المجلس   إستنتجو.  تحوطات قيمة عادلة   أونقدي  
  . على أنها تحوطات قيمة عادلة

  

وهـذا  . لقيمة العادلة لالمفهوم، هو تحوط    من حيث    الثابت،   لتزاماإل أن تحوط    إلىمجلس  أشار ال    ١٥١إستنتاج
تتغير مع التغيـرات فـي المخـاطر        )  الثابت لتزاماإل( القيمة العادلة للبند الذي يتم تحوطه        ألن

  . المحوطة
  

 لتزاملإل  معين إلتزام أو بأصل   عترافاإلبأنه من الخطأ    بوجهة النظر التي تفيد     لم يقتنع المجلس       ١٥٢إستنتاج
ينـتج  جميع تحوطات القيمة العادلـة،    بالنسبة ل  أنه إلىوأشار  . تم التحوط له   فقط ألنه قد     الثابت
 عتـراف اإلال يتم    اتإلتزام أو بالمبالغ على أنها أصول      عترافاإلق محاسبة التحوط    ي تطب عن
 ثابت   ذو معدل فائدة    قرض صلألعلى سبيل المثال، نفترض أن المنشأة تحوط        .  لذلك خالفاًبها  
 المقايضة،  منإذا كان هناك خسارة     و. مقبوضال ة المبلغ متغيرو الدفعة ثابتة   عملية مقايضة مع  
أي  باألرباح المعادلة على القـرض،       عترافاإل تطبيق محاسبة تحوط القيمة العادلة يقتضي        فإن

 بجـزء مـن     عتـراف إلا تطبيق محاسبة التحوط     ينتج عن ،  لذلك. المبلغ المسجل للقرض  زيادة  
 لم يكـن ليـتم      الذي)  التحركات في سعر الفائدة    إلىالزيادة في قيمة القرض المنسوبة       (األصل

 بـأي   عترافاإل ال يتم    أنه الثابت هو    لتزاماإلوالفرق الوحيد في حالة     .  لذلك خالفاً  به عترافاإل
  فقـط   الفرق يعكس  ولكن هذا .  صفر يكون المبلغ المسجل    أي أن  بدون محاسبة التحوط،     ،إلتزام

  . في المفهومأساسياً فرقاًوهو ليس .  الثابت هي عادة صفرلتزاملإلأن التكلفة التاريخية 
   

، ويلغي بالتـالي    ١٣٣ قرار المجلس مع بيان معايير المحاسبة المالية         يتفق ذلك،   إلىضافة  باإل   ١٥٣إستنتاج
  .عداد التقارير بموجب كال المعيارينلمنشآت التي تقوم بإل التنفيذالمشاكل العملية ويسهل عملية 

  

 أنـه  الثابت على    لتزاملإل يمكن معاملة تحوط مخاطر العملة األجنبية        أنهوضح  أالمجلس  إال أن      ١٥٤إستنتاج
 مـن   علـى كـل   تؤثر   مخاطر العملة األجنبية     ألن تحوط التدفق النقدي     أوتحوط القيمة العادلة    

 ال تكون هناك حاجة إلعـادة تحديـد       ذلك،  ل وتبعاً.  المحوط القيمة العادلة للبند  و التدفقات النقدية 
لقيمة العادلة عنـدما تـصبح   ل تحوط أنهتحوط التدفق النقدي للعملة األجنبية لمعاملة التنبؤ على      

  . ثابتااًإلتزاممعاملة التنبؤ 
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  )٩٩-٩٧ الفقرات(تعديالت األساس 
 

 عمليـة   أونشأة لعملية شراء مستقبلية ألصل معين       تبرز مسألة تعديل األساس عندما تتحوط الم         ١٥٥إستنتاج
ومن األمثلة على ذلك منشأة أمريكية تتوقع القيام بعملية شـراء           .  معين لتزامإصدار مستقبلية إل  

وتقوم المنشأة بـإبرام مـشتقة لتتحـوط مـن          . مستقبلية لماكينات ألمانية ستدفع ثمنها باليورو     
ويـتم تـصنيف   .  الدوالر األمريكي مقابل اليوروالتغيرات المستقبلية المحتملة في سعر صرف   

، وينتج عـن ذلـك      ٣٩ تحوط تدفق نقدي بموجب معيار المحاسبة الدولي         أنههذا التحوط على    
) إلى الحد الذي يكون فيه التحوط فعـاالً       ( األولي باألرباح والخسائر من أداة التحوط        عترافاإل

مجلس في تحديـد طريقـة المحاسـبة عنـد     وتمثلت المسألة التي درسها ال . *في حقوق الملكية  
وقد ناقش المجلس المناهج التاليـة أثنـاء مداوالتـه حـول هـذه              . حصول المعاملة المستقبلية  

  -:المسألة
 المبلغ بها على أنها جزء من       عترافاإل التحوط من حقوق الملكية و     ةخسار أو ربحإلغاء    )أ (

 تلقائيا  عترافاإلويتم  ). اكيناتفي المثال أعاله، الم    (لتزاماإل أوالمسجل األولي لألصل    
  الخسارة من خـالل    أو الربح   حساب التحوط في    ةخسار أوفي الفترات المستقبلية بربح     

ف الفائدة  و مصر أودخل   أو،  )لألصل الثابت  (اإلستهالكف  و مبالغ مثل مصر   شملها في 
هـذه   إلـى ويـشار   . )للمخزون( تكلفة المبيعات    أو،  ) المالي لتزاماإل أولألصل المالي   (

 ". األساس تعديل"المعاملة عادة على أنها 
وفي الفترات المـستقبلية، يـتم      .  التحوط في حقوق الملكية     خسارة أوربح   اإلبقاء على   )ب (

  الخسارة في نفس   أو الربح   حساب إلى أداة التحوط    من ة الخسار أوالربح  " إعادة ترحيل "
وتقتضي .  الخسارة أوربح   يؤثر على ال   مشترى إلتزام أو أصل   أنه على   )الفترات( الفترة

 .  وال تكون تلقائيةمنفصالً تعديالًهذه عملية إعادة الترحيل 
 

 الخـسارة وصـافي     أو الربح   حساب أن كال المنهجين لهما نفس التأثير على         إلىتجدر اإلشارة      ١٥٦إستنتاج
. قـدي  تحـوط للتـدفق الن   أنهاألصول لجميع الفترات المتأثرة، طالما يتم محاسبة التحوط على          

ات بعرض الميزانية العمومية ومن المحتمل أن تتعلق ببند السطر فـي بيـان              ختالفإلوتتعلق ا 
  . الدخل

  
)) أ(المـنهج   (لمعامالت التنبـؤ    " تعديل األساس " المجلس في مسودة العرض بأن منهج        إقترح   ١٥٧إستنتاج

اء منهج تعـديل األسـاس       أن إلغ  إلى أيضاًوأشار  . السابقة) ب(ه بالمنهج   إستبدالينبغي إلغائه و  
  . ١٣٣ وبيان معايير المحاسبة المالية ٣٩يتيح تحقيق المقاربة بين معيار المحاسبة الدولي 

  
 الوارد في مـسودة     قتراحإللم توافق العديد من المالحظات المستلمة من الهيئات الفرعية على ا             ١٥٨إستنتاج

رة التحوط في حقوق الملكيـة عنـد         خسا أووناقشت تلك الردود أن اإلبقاء على ربح        . العرض
وقد أشـارت   . مبرر تعقيد عملية المحاسبة بدون      إلىحصول المعاملة المتوقعة المحوطة يؤدي      

 هو أمـر معقـد      لتزاماإل أو أن تتبع آثار تحوطات التدفق النقدي بعد شراء األصل           إلىبالتحديد  
ـ اإلعاملة تحوطات    أن م  إلى أيضاًكما أشارت   . ويتطلب إجراء تغييرات على األنظمة     ات لتزام

ا تحوطات القيمة العادلة له نفس األثر الذي يكون لتعديل األساس عندما ينتج عن              أنهالثابتة على   
على سبيل المثال، بالنسبة لتحوط فعال تماما من        . لتزاماإل أو باألصل   عترافاإل الثابت   لتزاماإل

 بالماكينـة   عترافاإلا، تكون النتيجة هي      الثابت بشراء ماكينة م    لتزاممخاطر العملة األجنبية لإل   
بشكل أولي بسعر عملتها األجنبية الذي يتم تحويله بالسعر اآلجل المعمول به عند بداية التحوط               

 عما إذا كان من المالئم معاملـة تحـوط          تساؤالًلذلك، تضمنت الردود    .  من السعر الفوري   بدالً
ي حين تُمنع تعديالت األساس لتحوطات معامالت        تحوط للقيمة العادلة ف    أنه الثابت على    لتزاماإل

  . التنبؤ
  

                                                 
، تم اإلعتراف باألرباح والخسائر األخرى في       ٢٠٠٧في عام   " عرض البيانات المالية   "١لي  نتيجة لمراجعة معيار المحاسبة الدو      *

   .بيان الدخل الشامل اآلخر
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 من الصعب تبرير تعديل األساس بشكل رئيسي بالنسبة لمعامالت التنبؤ، كما            أنهويعتقد آخرون      ١٥٩إستنتاج
وبعبـارة  . ن تعديالت األساس هذه تضعف من قابلية مقارنة المعلومات المالية         أ ب أيضاًيناقشون  

 بأصلين متطابقين يتم شرائهما في نفس الوقت وبـنفس الطريقـة،            ترافعاإلأخرى، ال ينبغي    
  . حدهما، بمبالغ مختلفةأل التحوط إستثناءب

  
 ينبغي أن يميز بين تحوطات معـامالت التنبـؤ   ٣٩ المجلس أن معيار المحاسبة الدولي      إستنتج   ١٦٠إستنتاج

 بأصـل   عتـراف اإل ينتج عنها     مالي وتلك التي   إلتزام أو بأصل مالي    عترافاإلالتي ينتج عنها    
  .  غير ماليإلتزام أو ماليغير 

  

 بأصل  عترافتعديالت األساس لتحوطات معامالت التنبؤ التي ينتج عنها اإل        
   ماليإلتزاممالي أو 

  
  

 مـالي،   إلتـزام  أو بأصل مالي    عترافاإلفيما يخص تحوطات معامالت التنبؤ التي ينتج عنها            ١٦١إستنتاج
وكانت حجته هي أن تعديالت األساس تؤدي       . تعديالت األساس غير مالئمة    المجلس أن    إستنتج
الناشـئة مـن    ) ات المـضمونة  لتزاماإل أو (ه المبلغ المسجل األولي لألصول المشترا     إبتعاد إلى

 ٣٩معامالت التنبؤ عن القيمة العادلة وبالتالي إلغاء المتطلب الوارد في معيار المحاسبة الدولي              
  . ألداة المالية بشكل أولي بقيمتها العادلةالذي يقتضي قياس ا

  

 بأصل  عترافتعديالت األساس لتحوطات معامالت التنبؤ التي ينتج عنها اإل        
   غير ماليإلتزامغير مالي أو 

  

 غير  إلتزام أو بأصل غير مالي     عترافاإلفيما يخص تحوطات معامالت التنبؤ التي ينتج عنها             ١٦٢إستنتاج
  .ن تختار تطبيق تعديل األساسأماح للمنشآت بمالي، قرر المجلس الس

  
درس المجلس وجهة النظر التي تفيد بأن التغيرات في القيمة العادلة ألداة التحوط يـتم شـملها         ١٦٣إستنتاج

 المعترف به ألن هذه التغيرات تمثل       لتزاماإل أوبشكل مناسب في المبلغ المسجل األولي لألصل        
ورغم أن المجلس لم يدرس بعد المسألة األوسع نطاقا         . لتزاماإل أوذلك األصل   " تكلفة"جزء من   

 يعتقـد أن قـراره   أنـه  األولي، إال  عترافاإلالمتعلقة بتحديد التكاليف التي يمكن رسملتها عند        
 أقرو. بتوفير خيار لتعديالت األساس في حالة البنود غير المالية لن يمنع ذلك القرار المستقبلي             

تم بالضرورة قياس البنود المالية والبنود غير المالية بنفس المبلـغ عنـد              ال ي  أنه أيضاًالمجلس  
 األولي، ألنه يتم قياس البنود المالية بالقيمة العادلة في حين يتم قياس البنـود غيـر                 عترافاإل

  .المالية بالتكلفة المطفأة
  

.  من جميـع الجوانـب     مناسباً أمراً المجلس أن منح المنشآت الخيار في هذه الحالة كان           إستنتج   ١٦٤إستنتاج
 المجلس أن السماح بتعديالت األساس يعالج المخاوف المتعلقة بما يسببه منع تعـديالت              إعتبرو

 ذلك، يكون عدد بنود الـسطر التـي         إلىباإلضافة  . األساس من تعقيد لمحاسبة معامالت التنبؤ     
 تكون فقـط بنـود سـطر         ما عموماًيمكن أن تتأثر في الميزانية العمومية هو عدد قليل، حيث           

أشـار  . للممتلكات والمصانع والمعدات والمخزون وتحوط التدفق النقدي في حقـوق الملكيـة           
 تمنع تعـديالت األسـاس وأن       عموماً إلى أن مبادئ المحاسبة األمريكية المقبولة        أيضاًالمجلس  

ـ               ي ينـتج   تطبيق تعديل أساس معين هو أمر ال ينسجم مع محاسبة تحوطات معامالت التنبؤ الت
 هذه النقاشات وأشار إلى     ميزات مثل  المجلس   أقرو.  مالي إلتزام أو بأصل مالي    عترافاإلعنها  
 تطبيـق المعالجـة     ٣٩ بإمكان المنشآت من خالل إتاحة الخيار في معيار المحاسبة الدولي            أنه

  . عموماًالمحاسبية التي تقتضيها مبادئ المحاسبة األمريكية المقبولة 
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   العقود الداخليةإستخدامالتحوط ب
مخاطر، الدارة  إلأداة  ك العقود الداخلية    إستخدام المنشآت من    ٣٩ال يمنع معيار المحاسبة الدولي        ١٦٥إستنتاج

.  وسيلة تتبع عند تطبيق محاسبة التحوط للعقود الخارجية التي تحوط األوضـاع الخارجيـة              أو
ط على المعامالت بين المنشآت      بتطبيق محاسبة التحو   أيضاً ٣٩ويسمح معيار المحاسبة الدولي     

 أو لتلـك القطاعـات      التقارير المنفـصل   بين القطاعات في نظام إعداد       أوفي نفس المجموعة    
 ال يسمح بمحاسبة التحوط للمعامالت بين المنشآت        ٣٩ معيار المحاسبة الدولي     إال أن . المنشآت

 المتطلب األساسي للتوحيد    إلىيعود سبب ذلك    و. في نفس المجموعة في البيانات المالية الموحدة      
ة للعقود الداخلية في البيانات المالية الموحدة، بما في         ي المحاسب اآلثار إلغاء   الذي يفيد بأنه ينبغي   

 العقود الداخليـة علـى أنهـا    تحديدويمكن أن ينتج عن . داخلياً خسائر مولدة    أوذلك أي أرباح    
ولـم تقتـرح    .  محاسبية أخرى  آثارود  أدوات تحوط عدم إلغاء األرباح والخسائر الداخلية ووج       

  . مسودة العرض أي تغيير في هذا الشأن
  

 مبادلة سعر فائدة داخلية مع      يبرم) أ( في البنك    السجالت المصرفية وللتوضيح، نفترض أن قسم        ١٦٦إستنتاج
تعـرض  الصـافي   مـن    من ذلك هو التحوط      لغرضوا. في نفس البنك  ت التجارية   سجالالقسم  

 السعر  المماثلة ذات لمجموعة من أصول القرض     ت المصرفية   سجالالئدة في   مخاطر سعر الفا  ل
الـسجالت  وبموجب المبادلة، يدفع قـسم      .  العائم السعرات ذات   لتزاماإل بواسطةالثابت الممولة   

 ةويستلم دفعات سـعر فائـدة متغيـر       ت التجارية   سجالال قسم   إلى دفعات فائدة ثابتة     المصرفية
 علـى   السجالت المـصرفية  داخلية في قسم    الفائدة  ال مبادلة سعر    حديدبتويرغب البنك   . بالمقابل

  . أنها أداة تحوط في بياناته المالية الموحدة
  

 على أنها أداة تحوط في تحوط       السجالت المصرفية داخلية في قسم    المبادلة  ال عملية   تحديدإذا تم      ١٦٧إستنتاج
على ت التجارية   سجالالة الداخلية في قسم     ات، وتم تصنيف عملية المبادل    لتزامالتدفق النقدي لإل  
 عملية المبادلـة الداخليـة    من  يتم إلغاء األرباح والخسائر الداخلية      ال  ،  للمتاجرةأنها محتفظ بها    

الـسجالت   المبادلة الداخليـة فـي قـسم         من باألرباح والخسائر    عترافاإل وهذا ألنه يتم  . تلك
 باألربـاح   عترافاإل ويتم   فعاال  فيه التحوط  إلى الحد الذي يكون    * في حقوق الملكية   المصرفية
  .  الخسارةأو الربح حسابفي ت التجارية سجالالقسم في المبادلة الداخلية من والخسائر 

  
 على أنها أداة تحوط في تحوط       السجالت المصرفية داخلية في قسم    المبادلة  ال عملية   تحديدإذا تم      ١٦٨إستنتاج

ت التجاريـة   سجالالصنيف عملية المبادلة الداخلية في قسم       القيمة العادلة ألصول القرض وتم ت     
 التغيرات في القيمة العادلة لعملية المبادلة الداخليـة تعـادل           فإن،  للمتاجرةعلى أنها محتفظ بها     

لكن بـدون إلغـاء     .  الخسارة أو الربح   وإجماليإجمالي صافي األصول في الميزانية العمومية       
 المسجل ألصل القرض المحوط في قسم       المبلغهناك تعديل على    عملية المبادلة الداخلية، يكون     

 بواسـطة  المخاطر المحوطة    إلى ليعكس التغير في القيمة العادلة المنسوب        السجالت المصرفية 
 لكي يعكس تأثير عملية المبادلـة الداخليـة         فعلياً ذلك، يقوم البنك     إلىضافة  باإل. العقد الداخلي 

التجـارة   ة خـسار  أو بربح عترافاإل فائدة عائم و   بسعرابت   بالقرض ذو السعر الث    عترافاإلب
  . في بيان الدخلالمعادل

  
وبعض المـشاركين فـي نقاشـات الطاولـة         على مسودة العرض     في ردهم بعض  ال إعترض   ١٦٩إستنتاج

 على محاسبة التحوط في البيانات المالية الموحدة للعقـود          الحصول عدم قدرتهم    حيالالمستديرة  
وقـد  ). كما هو موضـح أعـاله     ( بين شركة تابعة وشركة أم       أوالشركات التابعة   الداخلية بين   

                                                 
، تم اإلعتراف باألرباح والخسائر األخرى في       ٢٠٠٧في عام   " عرض البيانات المالية   "١نتيجة لمراجعة معيار المحاسبة الدولي        *

   .بيان الدخل الشامل اآلخر
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دارة المخـاطر   إل أداة رئيسية    ي العقود الداخلية ه   إستخدامأن  على   من بين أمور أخرى،      أكدوا،
 ينبغـي   أنه البعض   إقترحو.  التي يتم بها إدارة المخاطر      الطريقة  أن تعكس  ينبغين المحاسبة   أو

، عمومـاً  لكي ينسجم مع مبادئ المحاسبة األمريكية المقبولة         ٣٩اسبة الدولي    معيار المح  تغيير
 الداخلية على أنها أدوات تحوط في تحوطات التـدفق النقـدي   ةعقود المشتقال بتحديدالتي تسمح  

  .معينة ومحدودةلمعامالت التنبؤ بالعملة األجنبية في ظروف 
  

 أن المبادئ التالية تنطبق على البيانات الماليـة         إلىالمجلس  أثناء دراسة هذه المالحظات، أشار         ١٧٠إستنتاج
  -:الموحدة

 كتلك التـي تخـص    ( المجموعة ككل    أو المنشأة   حولتقدم البيانات المالية معلومات مالية        )أ (
ن ي المنشأة كما لو أنها منـشأت      حولوال تقدم البيانات المالية معلومات مالية       ). منشأة واحدة 

 . نيمنفصلت

 المجموعـة والمعـامالت     ضمنألرصدة  التام ل  هو اإللغاء ساسي في التوحيد    المبدأ األ إن    )ب (
 العقود الداخلية على أنها أدوات تحـوط يقتـضي          بتحديدالسماح  كما أن   .  المجموعة ضمن

 .تغيير مبادئ التوحيد

 القيـام بتعـديالت     أو داخليـاً  باألرباح والخسائر المولدة     عترافاإليعتبر السماح للمنشأة ب     )ج (
لم يقـع أي    حيث  .  المفهوم حيث خاطئا من    أمراًخرى بسبب المعامالت الداخلية     محاسبية أ 

 .حدث خارجي

 إساءة فـي    ه يمكن أن ينتج عن    داخلياً باألرباح والخسائر المولدة     عترافاإلالقدرة على   إن    )د (
 وذلـك فـي    ة عليهـا  سيطرال و ذات العالقة لمنشآت إدارة المخاطر    الكيفية التي ينبغي بها ل    

التـي ينبغـي بهـا      كيفيـة   ال تحديدوليس الغرض من معايير المحاسبة      . ات المتطلب غياب
 .ة عليهاسيطراللمنشآت إدارة المخاطر ول

المتطلبـات التاليـة فـي      تخالف   العقود الداخلية على أنها أدوات تحوط        بتحديد السماح   إن)  هـ  (
 -:٣٩ معيار المحاسبة الدولي

 أداة  أنـه  المالي غير المشتق على      تزاملاإل أو األصل المالي غير المشتق      تحديدمنع   )١(
ولتوضيح ذلك، إذا كان لدى المنـشأة       . غير مخاطر العملة األجنبية   مخاطر  تحوط ل 

 في تحوط القيمة    محددة أداة تحوط    عبارة عن  وكان إحداهما ن  ين معادل ين داخلي يعقد
 في تحوط القيمـة العادلـة       محددةالعادلة ألصل غير مشتق والثاني هو أداة تحوط         

 عالقة تحـوط    تحديدمن وجهة نظر المنشأة هي      تكون النتيجة    غير مشتق،    لتزامإل
 غير المشتق   لتزاماإل أو األصل غير المشتق     إستخدامأي يتم    (لتزاماإلبين األصل و  

 ).  أداة تحوطأنهعلى 

ولتوضيح ذلك،  .  بند محوط  أنهات على   لتزاماإل األصول و  مركز صافي   تحديدمنع   )٢(
حدهما في تحـوط القيمـة العادلـة        يتم تحديد أ   .نين داخلي يديكون لدى المنشأة عق   

وال يعـادل العقـدان     . لتـزام  في تحوط القيمة العادلة لإل     ويتم تحديد اآلخر  لألصل  
لمخاطر من خـالل    لتعرض  ال، وبالتالي تتخلص المنشأة من صافي       الداخليان تماماً 

 وجهـة   النتيجة من تكون  وفي تلك الحالة،    .  صافي مشتقة خارجية   اللجوء إلى إبرام  
 مركـز  صافي المشتقة الخارجية وصافي      ن عالقة تحوط بي   تحديدنظر المنشأة هو    

 . لتزاماإل أواألصل 

ات القيمة العادلة ال يمتد ليـشمل أجـزاء مـن األصـول             إلتزامإن خيار أصول و    )٣(
 . اتلتزامواإل
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 لتـسهيل  ٣٩تعديل على معيار المحاسبة الدولي ب ما إذا يقوم  يدرس المجلس بشكل منفصل       )و (
 أنويعتقد المجلس   . مخاطر سعر الفائدة  ل يةلمحفظاتحوطات  للمحاسبة تحوط القيمة العادلة     

 مـن الـسماح     هو أفضل  أنظمة إدارة المخاطر     التماثل مع  حولمعالجة المخاوف الناشئة    
 .  العقود الداخلية على أنها أدوات تحوطبتحديد

 

  مـالي بالقيمـة العادلـة مـع    إلتزام أو قياس أي أصل مالي إختياربقرر المجلس السماح    )ز (
لمنـشأة  ا ُيمكَنوهذا  .  الخسارة أو الربح   حسابالتغيرات في القيمة العادلة في      ب عترافاإل

 محاسـبة   إلـى  بالقيمة العادلة دون الحاجة      لتزاماإل/ ألصلل ةوضاع المتطابق األقياس  من  
 . التحوط

  
لعقود الداخلية عند التوحيـد هـو مبـدأ         ل ي أثر محاسب  على أن إلغاء أي   التأكيد   المجلس   وأعاد   ١٧١إستنتاج

 هذا المبدأ في معيار المحاسبة الدولي       من إستثناء أي   تقديموقرر المجلس عدم    . أساسي للتوحيد 
 بتحديـد تعديل يـسمح  إجراء  في النظر عدم  أيضاً مع هذا القرار، قرر المجلس       وإنسجاماً. ٣٩
 تحوط في تحوطات بعض معـامالت التنبـؤ بالعملـة            الداخلية على أنها أدوات    ةعقود المشتق ال

حاسـبة أدوات مـشتقة     م "١٣٨األجنبية، كما هو مسموح به في بيان معايير المحاسبة المالية           
  ".  تحوط معينةوأنشطةمعينة 

  
 ال يمنـع محاسـبة التحـوط        ٣٩ أن يوضح أن معيار المحاسبة الـدولي         أيضاًوقرر المجلس      ١٧٢إستنتاج

 المعامالت بين القطاعات في البيانـات الماليـة         أوالمنشآت في نفس المجموعة     للمعامالت بين   
لتقارير ألنها ليـست داخليـة بالنـسبة        ل المعدةقطاعات   ال أو المنفصلة لتلك المنشآت     أو المفردة
  ).  القطاع الواحدأو  الواحدة المنشأةأي(للمنشاة 

  

  ائدة المحفظي لمخاطر سعر الفلتحوطمحاسبة القيمة العادلة 
  

  الخلفية
  

 المنـشور فـي     ٣٩لتحسينات المقترحة على معيار المحاسبة الدولي       الم تقترح مسودة عرض        ١٧٣إستنتاج
تحوط ال على   كما يتم تطبيقها  يرات جوهرية على متطلبات محاسبة التحوط       ي أي تغ  ٢٠٠٢ يونيو

ض  مـسودة العـر    حـول  بعض رسـائل المالحظـات       إال أن . مخاطر سعر الفائدة  ل يمحفظال
من  قلقاًبالتحديد كان البعض    و. هذا الموضوع  أثارتوالمشاركين في نقاشات الطاولة المستديرة      

 تكن مؤهلة لمحاسبة تحوط     م ل ة فعال تحوطاتوها  إعتبر التي   يتحوط المحفظ الات  إستراتيجيأن  
 تكـون   فإنهـا  من ذلك،    وبدالً. ٣٩ للنسخ السابقة من معيار المحاسبة الدولي        وفقاًالقيمة العادلة   

  -:إما

 الخـسارة   أوغير مؤهلة لمحاسبة التحوط على اإلطالق، وينتج عن ذلك تقلب في الـربح                )أ (
 ؛ أوالمبلغ عنها

المبلـغ  مؤهلة فقط لمحاسبة التحوط التدفق النقدي، وينتج عن ذلك تقلب في حقوق الملكية                )ب (
 .عنها

تعديل وكيف من الممكن    الممكن   إذا كان من     دراسة ما  ضوء هذه المخاوف، قرر المجلس       وفي   ١٧٤إستنتاج
 محاسبة تحوط القيمة العادلـة بـسهولة     إستخدام ليصبح من الممكن     ٣٩معيار المحاسبة الدولي    

 أغـسطس ونتيجة لذلك، نشر المجلـس فـي        . مخاطر سعر الفائدة  ل يةلمحفظا اتتحوطللأكثر  
مخاطر سعر  ل يلمحفظا حوطلتمحاسبة تحوط القيمة العادلة     "بعنوان   مسودة عرض ثانية     ٢٠٠٣

 مـا   إستالمتم  قد  و. ٢٠٠٣ نوفمبر ١٤ في المالحظات   ستالمموعد نهائي إل  تحديد  ، مع   "ئدةالفا
وتم صياغة التعديالت المقترحة في مسودة العرض الثانية هذه         .  رسالة مالحظة  ١٢٠يزيد على   

" ب١٣٦ إسـتنتاج  -أ١٣٥ إسـتنتاج "وتلخـص الفقـرات     . ٢٠٠٤ مارسبشكلها النهائي في    
 حـول   هاتإستنتاج إلى في التوصل  المجلس   اتإعتبار" ٢٢٠ إستنتاج -١٧٥ إستنتاج"رات  والفق

  .ة المطروحالقضايا
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   نطاقال
  

 علـى تطبيـق     ٣٩معيار المحاسبة الـدولي     على    تجري تعديالتأية  قرر المجلس أن تقتصر       ١٧٥إستنتاج
وأثنـاء  . بنـود ال  من  محفظة فيمخاطر سعر الفائدة    لتحوط  المحاسبة تحوط القيمة العادلة على      

  -: ما يليإلى هذا القرار، أشار المجلس إتخاذ

 تطبيق محاسـبة تحـوط      كيفية *٣٩ ي معيار المحاسبة الدول   التنفيذ حول توضح إرشادات     )أ (
 . بنودمن ال محفظة في الفائدة مخاطر سعرلتحوط الالنقدي على  التدفق

التـي   سعر الفائدة عن تلك مخاطرل فيما يخص التحوط المحفظي المسائل التي تنشأتختلف    )ب (
 المـسائل ، ال تنـشأ     وتحديـداً .  المخاطر األخرى  وتحوطانتحوطات البنود المختلفة    ل تنشأ

تحـوط  ال ترتيبـات    فيما يخص مجتمعة  " ١٧٦ إستنتاج " في الفقرة  يتم مناقشتها الثالثة التي   
 . خرىاأل

  

 فقـاً و محاسبة تحوط القيمة العادلة صعبة التحقيـق         كانتلماذا  : سألةالم
   ٣٩للنسخ السابقة من معيار المحاسبة الدولي 

  

مخاطر سعر  ل يمحفظالتحوط  الوراء عدم كون    التالية  حدد المجلس األسباب الرئيسية الثالث          ١٧٦إستنتاج
  .٣٩ للنسخ السابقة من معيار المحاسبة الدولي وفقاً لمحاسبة تحوط القيمة العادلة مؤهالًالفائدة 

أي ،  مسبقاً مستحقة الدفع  يتحوط المحفظ الالمشمولة في    من األصول     ما تكون العديد   عادة  )أ (

.  الخاص بـه   تسعير التعاقدي ال لدى الطرف المقابل حقا بتسديد البند قبل تاريخ إعادة           يكون

إال . وتحتوي هذه األصول خيار الدفع المسبق الذي تتغير قيمته العادلة بتغير أسعار الفائدة            

 أنها ال تحتوي    أي،  مسبقاً  عادة مستحقة الدفع   أداة تحوط ال تكون   كستخدم   المشتقة التي تُ   أن

 التغير الناتج في القيمة العادلـة       يختلفوعندما تتغير أسعار الفائدة،     . على خيار دفع مسبق   

غير (عن التغير في القيمة العادلة لمشتقة التحوط        ) مسبقاً الذي يستحق دفعه  (للبند المحوط   

ـ  إختبار يستوفيتج عن ذلك أن التحوط قد ال        ، وين )مسبقاً مستحقة الدفع  فـي   †ةات الفاعلي

 مخاطر الدفع المـسبق     ينتج عن  ذلك، يمكن أن     إلىضافة  باإل. ٣٩معيار المحاسبة الدولي    

 تكـون   الـذي يقتـضي بـأن      § المتطلب يمحفظالالبنود المشمولة في التحوط     ال تلبي   أن  

 الذي يقتـضي   ø ذو العالقة  لمتطلباو" متشابهة"ات المحوطة   لتزاماإل أومجموعة األصول   

لى المخاطر المحوطة لكـل بنـد        إ  يكون التغير في القيمة العادلة المنسوب      ه يتوقع أن  أنب"

 إلـى  التغير اإلجمالي في القيمة العادلة المنـسوب         مع تقريباً متناسبمفرد في المجموعة    

 ". المخاطر المحوطة لمجموعة البنود
 

 صـافي   مـثالً ( تحديد إجمالي المركز المالي الـصافي        ‡ ٣٩يمنع معيار المحاسبة الدولي     )ب (

 وبدالً.  بند محوط  أنهعلى  ) ات ذات األسعار الثابتة   لتزاماإلاألصول ذات األسعار الثابتة و    

ـ اإل أو( يقتضي أن يتم تحديد األصول       فإنهمن ذلك،     مجموعـات   أوالمختلفـة،   ) اتلتزام

ي تشترك في التعرض لمخاطر تتـساوى       ، الت )ات المتشابهة لتزاماإل أو(األصول المتشابهة   

على سبيل المثال، إذا كـان      . في مقدارها مع المركز المالي الصافي، على أنها بند محوط         

                                                 
  .٢-٦ واإلطار ١-٦اإلطار .  األسئلة واإلجاباتظرأن *
  ."١٠٥تطبيق "، الفقرة٣٩ معيار المحاسبة الدولي أنظر †
  .٧٨ ، الفقرة٣٩ معيار المحاسبة الدولي أنظر §
ø ٨٣، الفقرة ٣٩ معيار المحاسبة الدولي أنظر.  
  ."١٠١تطبيق "، الفقرة٣٩ معيار المحاسبة الدولي أنظر ‡
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ات، لتزاماإل وحدة عملة من     ٨٠ وحدة عملة من األصول و     ١٠٠لدى المنشأة محفظة بقيمة     
األصـول   مجموعـة    أو يقتضي تحديد األصول المختلفة      ٣٩ معيار المحاسبة الدولي     فإن

ولكن ألغـراض إدارة المخـاطر،      .  وحدة عملة على أنها بند محوط      ٢٠المتشابهة بقيمة   
ويتغير هذا المركز المالي الصافي     .  تحوط المركز المالي الصافي    إلىتسعى المنشآت عادة    

.  بها وحيث يتم إنشاء بنود جديدة      عترافاإل إلغاء   أوكل فترة حيث يتم إعادة تسعير البنود        
 الن يتم تغييرها كل     أيضاً البنود المختلفة المحددة على أنها بند محوط تحتاج          فإن وبالتالي،

وهذا يقتضي إلغاء وإعادة تحديد البنود المختلفة التي تشكل البند المحوط، والتي ينشأ             . فترة
 .  األنظمة الهامةإلىعنها حاجة 

  

المحوط السـتيعاب أثـر     تقتضي محاسبة تحوط القيمة العادلة تعديل المبلغ المسجل للبند            )ج (
 أن ينطوي هذا، من خالل تطبيقه على التحـوط          ويمكن. *المحوطةالتغيرات في المخاطر    

وكذلك بالنـسبة ألي    . المحفظي، على تغيير المبالغ المسجلة لعدة آالف من البنود المختلفة         
خـالل   من التحوط، ال بد من إطفاء المبلغ المسجل المـنقح            الحقاًبنود يتم إلغاء تحديدها     

 . األنظمة الهامةإلى حاجة أيضاًذا وينشأ عن ه. †للبندالعمر المتبقي 
  

 مع المبادئ   منسجماً يجب أن يكون     ٣٩قرر المجلس أن أي تغيير على معيار المحاسبة الدولي            ١٧٧إستنتاج
المبـادئ  فيما يلي   و.  المشتقات ومحاسبة التحوط   حولمعيار  هذا ال  متطلبات   تنطوي عليها التي  
  -:مخاطر سعر الفائدةل يمحفظالتحوط ال بإرتباطاًثة األكثر الثال

 ؛قياس المشتقات بالقيمة العادلةينبغي   )أ (

 ؛ و§الخسارة أو الربح حساب بها في عترافاإلتحديد فاعلية التحوط وينبغي   )ب (

ات على أنها كذلك في الميزانيـة       إلتزام أو أصوالً فقط بالبنود التي تكون      عترافاإلينبغي    )ج (
 لكن  .اتإلتزاماألرباح المؤجلة   تعتبر  ال  كما   أصوالًال تعتبر الخسائر المؤجلة     و. العمومية

 بأي تغير في قيمته العادلة ُينـسب        عترافاإل معين، ينبغي    إلتزام أوإذا تم التحوط ألصل     
 . إلى المخاطر المحوطة في الميزانية العمومية

  

  مخاطر الدفع المسبق  
 من الممكـن    أنه إلى، أشار المجلس    ")أ(١٧٦ إستنتاج "مذكور في الفقرة  أثناء دراسة الموضوع ال    ١٧٨إستنتاج

 وخيار دفـع    مسبقاً مستحق الدفع  بند غير    مزيج بين  أنه على   مسبقاً مستحق الدفع البند  النظر إلى   
لـسببين  يحدث  سعر ثابت   ذو   مسبقاً مستحق الدفع تغير القيمة العادلة لبند     أن   وهذا يستتبع . مسبق

  -:عار الفائدةعندما تتحرك أس

ألن ( إلى تاريخ إعادة التـسعير التعاقـدي         ية التعاقد ة النقدي ات القيمة العادلة للتدفق   اتتغير  )أ (
 ؛ و)تغيريا هالسعر المستخدم لخصم

 تـؤثر ،   أخـرى  والتي تعكس، من بين أشـياء     ( القيمة العادلة لخيار الدفع المسبق       اتتغير  )ب (
 ).  الدفع المسبق بأسعار الفائدةيةإحتمال

  
 هـذين   تـدرس  أن العديد من المنشآت، ألغراض إدارة المخـاطر، ال           إلى أيضاًأشار المجلس    ١٧٩تاجإستن

 تـصنيف  بدمج أثر الدفعات المـسبقة مـن خـالل            من ذلك  بدالًبل تقوم   .  بشكل منفصل  األثرين

 مـن   بدالً (المتوقعةعادة تسعير على أساس تواريخ السداد       زمنية إل لى فترات   إالمحفظة المحوطة   

ة كل  على سبيل المثال، يمكن أن تتوقع منشأة لديها محفظة رهونات مد          ). ريخ السداد التعاقدية  توا
                                                 

  .)ب(٨٩ ، الفقرة٣٩سبة الدولي  معيار المحاأنظر *
 . ٩٢، الفقرة ٣٩ معيار المحاسبة الدولي أنظر †
 .  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةكما تنطبق في جميع السياقطبق في هذا ن التي تالماديةتخضع لنفس اعتبارات  §



 ٣٩معيار المحاسبة الدولي 
 أساس اإلستنتاجات

   ٢٠٨١   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية                     ©  

المحفظة في السنة الواحدة، وفي     تلك  من  % ٥ وحدة عملة أن يتم سداد       ١٠٠ بقيمة   عاماً ٢٥ منها

ـ    .  شهراً ١٢ترة  ف عملة على    ات وحد ٥هذه الحالة تقوم بجدولة مبلغ       ع وتقوم المنشأة بجدولة جمي

) على أساس تواريخ السداد المتوقعـة     أي  (قة مشابهة   ي في محفظتها بطر   المشمولةالبنود األخرى   

  . عادة تسعيرإل  زمنيةصافي الناتج في كل فترةالمركز المالي ال جزء إجمالي أووتحوط كامل 
  

ـ  أي الجدولة المستخدمة ألغراض إدارة المخاطر،       إستخدامقرر المجلس السماح ب    ١٨٠إستنتاج ى أسـاس    عل
 ُيطلب من ونتيجة لذلك، ال    .  الضروري لمحاسبة التحوط   للتحديدأساس  كتواريخ السداد المتوقعة،    

المنشأة أن تقوم بحساب أثر التغير في أسعار الفائدة على القيمة العادلة لخيـار الـدفع المـسبق                  
في أسعار الفائـدة     من ذلك، يمكنها دمج أثر التغير        وبدالً. مسبقاً مستحق الدفع المتضمن في البند    

عادة تسعير علـى  إل  زمنية فترات إلى المحفظة المحوطة    تصنيفعلى الدفعات المسبقة من خالل      
 فوائد عملية هامة لمعدي البيانـات       لهذا المنهج وأشار المجلس أن    . أساس تواريخ السداد المتوقعة   

 أيضاًوأشار المجلس   . مخاطر البيانات التي يستخدمونها إلدارة ال     إستخدامالمالية، ألنها تسمح لهم ب    
، والـذي يـسمح بمحاسـبة       ٣٩ من معيار المحاسبة الدولي      ٨١ الفقرة   المنهج ينسجم مع   أن   إلى

تم سـت ، كمـا    أيـضاً  إستنتجإال أن المجلس    .  المالي لتزاماإل أوالتحوط لجزء من األصل المالي      
مت المنشأة بتغيير تقـديراتها      إذا قا  أنه،  "٢٠٦إستنتاج - ١٩٣إستنتاج"ات   في الفقر  الحقاً ةمناقشال

، سينشأ  )الدفع المسبق األخيرة   تجربة ضوء   في مثالً(البنود   سداد    الزمنية التي يتوقع فيها    للفترات
 أوجدولة أكثـر     إذا نتج عن مراجعة التقديرات        عما  النظر غضفاعلية، ب العدم  حالة من   عن ذلك   

  .محددة  زمنية في فترةأقل
  

مـن   مبالغ مختلفة    إلىتخضع  المحوطة   إذا كانت البنود في المحفظة       أنه إلى يضاًأأشار المجلس    ١٨١إستنتاج
ذو  متشابهة والمتطلب    بأن تكون  ٧٨ في الفقرة     الوارد ختبارإلافي   تخفق قد   فإنهامخاطر السداد،   

 مفرد المخاطر المحوطة لكل بند      إلىن التغير في القيمة العادلة المنسوب       أ ب ٨٣ في الفقرة    العالقة
 مع التغير اإلجمالي في القيمة العادلة المنسوب        تقريباً متناسبوعة من المتوقع أن يكون      مالمجفي  
لمخاطر سعر  ي  تحوط المحفظ الوقرر المجلس، قي سياق     . مجموعة البنود ل المخاطر المحوطة    إلى

 مع قرار المجلس، المحـدد فـي الفقـرة          منسجمةيمكن أن تكون هذه المتطلبات غير        أنهالفائدة،  
عـدم   ينبغـي    أنه، قرر المجلس     لذلك وتبعاً.  مخاطر الدفع المسبق   آثارلسابقة، حول كيفية دمج     ا

 يتحوط المحفظ الات المالية المشمولة في     لتزاماإل أو األصول المالية    فإن من ذلك،    وبدالً. تطبيقها
  . التي يتم التحوط بشأنها المخاطر  فيشتراكالا إلىلمخاطر سعر الفائدة تحتاج فقط 

  

  ات ذات خاصية الطلبلتزام البند المحوط واإلتحديد
  

، ")ب(١٧٦إستنتاج" درس المجلس طريقتين رئيسيتين للتغلب على المسألة المشار إليها في الفقرة             ١٨٢إستنتاج
  -:وهما

 تحتـوي من محفظة الذي ينتج صافي المركز المالي ال   إجمالي   أنه البند المحوط على     تحديد  )أ (
عادة التسعير على   زمنية إل  فترة   اشتملت على سبيل المثال، إذا      .اتلتزاماإلعلى األصول و  

ـ اإل وحدة عملة مـن      ٩٠ وحدة عملة من األصول ذات السعر الثابت و        ١٠٠ ات ذات  لتزام
 البنـد   أنـه  وحدة عملة علـى      ١٠  بقيمة صافيالمركز المالي ال   يتم تحديد السعر الثابت،   

 . المحوط

 وحدة عملـة فـي      ١٠ األصول بقيمة    أي(صول   جزء من األ   أنه البند المحوط على     تحديد  )ب (
 .  األصول المختلفةيس وجوب تحديد، لكن ل)المثال أعاله
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صافي في محفظـة    المركز المالي ال   إجمالي   تحديدعلى مسودة العرض    في ردهم   بعض  الفضل   ١٨٣إستنتاج
ـ اإل - ومن وجهة نظرهم، تعامل أنظمة إدارة األصـل       . اتلتزاماإل على األصول و   تحتوي  زاملت

وتركز قـرارات اإلدارة حـول      . على أنها تحوط طبيعي   المحددة  ات  لتزاماإلالموجودة األصول و  

 المبني على   التحديد أن   كما يالحظون . التحوط اإلضافي على صافي التعرض المتبقي لدى المنشأة       

كمـا   الموجـودة    لتـزام  اإل -  مع أنظمة إدارة األصل    ينسجمات ال   لتزاماإل أوجزء من األصول    

  .  إضافية أنظمةفيلارض تكيف

  

وعلى وجه التحديـد،    .  مسائل القياس  حيال أيضاً قلقاً، كان المجلس    التحديدأثناء دراسته لمسائل     ١٨٤إستنتاج

الحظ المجلس أن محاسبة تحوط القيمة العادلة يقتضي قياس التغير في القيمة العادلة للبند المحوط               

المركـز المـالي     المبني علـى     التحديدويقتضي  . نها بشأ تحوطال المخاطر التي يتم     إلىالمنسوب  
 تحوطالللمخاطر التي يتم    (ات في المحفظة بالقيمة العادلة      لتزاماإلصافي قياس كل من األصول و     ال

 إسـتخدام  مـن الممكـن   أنهورغم . صافيللمركز المالي الجل حساب القيمة العادلة أمن  ) بشأنها

 مـن   أنـه  المجلس   إستنتجلتقدير هذه القيم العادلة، فقد      األساليب  غيرها من    و ئيةاإلحصااألساليب  

 أن التغير في القيمة العادلة ألداة التحوط يساوي التغير في القيمـة العادلـة               إفتراضغير المالئم   

  .صافيللمركز المالي ال

  

لي  إجمـا  تحديـد (" ١٨٢ إسـتنتاج  " األول في الفقرة   المنهجبموجب  ، و أنهإلى  أشار المجلس    كما   ١٨٥إستنتاج
ات مـستحقة الـدفع عنـد       إلتزام إذا كان لدى المنشأة      معينة مسألة   تبرز،  )صافيالمركز المالي ال  

يشمل بنـودا   وهذا  ").  برسم الطلب  اتلتزاماإل"بـ أدناه   اإليهتي يشار   ال( بعد فترة التبليغ     أوالطلب  
رة مخاطر سعر   وتم إبالغ المجلس، عند إدا    . مثل الودائع تحت الطلب وبعض أنواع الودائع اآلجلة       

تحـوط  الشملها فـي    ب برسم الطلب تقوم  ات  إلتزاملديها  يكون  التي    العديد من المنشآت   أنالفائدة،  
ـ  فيه أن يستحق المبلغ اإلجمـالي لإل       يتوقع التاريخ الذي    إلى ا من خالل جدولته   يالمحفظ ات لتزام

عـادة  يكون  و.  في المحفظة  حساببرسم الطلب في المحفظة بسبب صافي عمليات السحب من ال         
 سنوات  ١٠ - ٠ مثالً(فترة تغطي عدة سنوات في المستقبل       عبارة عن     هذا تاريخ السداد المتوقع  

ن بعض المنشآت ترغب في تطبيق محاسبة تحوط القيمة         أ ب أيضاًوتم إبالغ المجلس    ). من تاريخه 
ط محفظة  ات برسم الطلب في تحو    لتزاماإل بشمل   أي أنها ترغب  هذه الجدولة،   أساس  العادلة على   

اآلراء التي تؤيد   فيما يلي   و.  المتوقعة ا على أساس تواريخ سداده    االقيمة العادلة من خالل جدولته    
  -:وجهة النظر هذه

وتتضمن . ات برسم الطلب ألغراض إدارة المخاطر     لتزاماإلأنها منسجمة مع كيفية جدولة        )أ (
ات وليس  لتزاماإل و إدارة مخاطر سعر الفائدة تحوط هامش سعر الفائدة الناتج من األصول          

. مولة في المحفظة المحوطـة    شات الم لتزاماإل جزء من األصول و    أوالقيمة العادلة لكامل    
ويخضع هامش سعر الفائدة الخاص بفترة معينة للتغير حالما يتغير مبلـغ األصـول ذات               

 . ات ذات السعر الثابت في تلك الفترةلتزاماإلالسعر الثابت في تلك الفترة عن مبلغ 

ات برسم الطلب فـي     لتزاماإل لشمل   مسبقاً مستحقة الدفع  منسجمة مع معاملة األصول      أنها  )ب (
 . تواريخ السداد المتوقعة أساس علىيتحوط المحفظال

المتوقعـة  ستحقاق  إل تواريخ ا  تستند،  مسبقاً مستحقة الدفع  لألصول   وكما هو األمر بالنسبة     )ج (
 . السلوك التاريخي للعمالءإلىات برسم الطلب لتزاملإل
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ـ    تطبيق إطار محاسبة تحوط القيمة العادلة على المحفظة التي تضم            يستتبعال    )د ( ات إلتزام
ـ اإلن جميع األصـول و    ألات  لتزاماإل إنشاء   من مباشر   ربحبرسم الطلب    ات تـدخل   لتزام

 ، يقتضي معيار المحاسبة الـدولي       ذلك إلىوإضافة  .  المسجلة بمبالغهاالمحفظة المحوطة   
 األولي به هي قيمته العادلة،      عترافاإل المالي عند    لتزاممسجل لإل  ال المبلغ كوني أن   * ٣٩

 ).  المبلغ المودعأي( عادة سعر المعاملة تساويوالتي 

 حـساب ات برسم الطلب، مثل     إلتزاميظهر التحليل التاريخي أن مستوى األساس لمحفظة        )  هـ ( 
ب يتغير مع أسعار    ات برسم الطل  لتزاماإلفي حين أن جزء من      و. هو مستقر جدا  ،  الشيكات
وبالتالي، تعتبر المنشآت مـستوى     .  ال يتغير  - مستوى األساس  - الجزء المتبقي  فإنالفائدة،  
وتشمله كما هو في عمليـة الجدولـة        جل  سعر ثابت طويل األ   ذو   بند   أنهعلى  هذا  األساس  

 .المستخدمة ألغراض إدارة المخاطر

ويـتم  . أهمية على مستوى المحفظـة    ذو  " الجديدة"و" القديمة" بين األموال    ال يعتبر التمييز    )و (
 .ات المختلفة كذلكلتزاماإل حتى لو لم تكن جلأنها بند طويل األعلى معاملة المحفظة 

 
.  برسـم الطلـب    لتزام أن هذا الموضوع مرتبط بكيفية قياس القيمة العادلة لإل         ىأشار المجلس إل   ١٨٦إستنتاج

الـذي   † ٣٩في معيار المحاسبة الـدولي    لوارد  ا تبادلي مع المتطلب     بشكل فهو يرتبط التحديد،  وب
قل من المبلغ مستحق الـدفع عنـد        أ ذو خاصية الطلب     لتزامالقيمة العادلة لإل  يقتضي بأن ال تكون     

 المتطلب على جميع     هذا وينطبق.  المبلغ  المخصوم من أول تاريخ يمكن أن يطلب فيه دفع          الطلب
  .  يتحوط المحفظالشمولة في  الطلب، وليس فقط تلك المخاصيةات ذات لتزاماإل

  
  -: ما يليإلى أيضاً أشار المجلس ١٨٧إستنتاج

ـ اإلبالرغم من أن المنشآت يمكن أن تقوم، عند إدارة المخاطر، بجدولـة               )أ ( ات برسـم   لتزام
 من غير   أنهإال  ،  حسابتاريخ السداد المتوقع إلجمالي رصيد محفظة ال      أساس  الطلب على   

 لعدة  مثالً(دة  ت المشمولة في ذلك الرصيد معلقة لفترة مم       ات الودائع إلتزامالمرجح أن تكون    
 خالل بـضعة    مثالً( قصيرة    زمنية سحب هذه الودائع خالل فترة    عادة  توقع  ُي بل). سنوات
، يكون رصـيد    وبعبارة أخرى .  بودائع جديدة  اهإستبدالية  إحتمال، بالرغم من    ) اقل أوأشهر  

والتـي   (حـساب  بعـض ال فيمليات السحب  فقط ألنه يتم معادلة عنسبياًالمحفظة مستقرا   
وبالتـالي، يكـون   . أخرى حسابمن خالل ودائع جديدة في      ) تحدث عادة بسرعة نوعا ما    

 ودائع  إستالم للودائع الموجودة من خالل      المتوقع البديل   فعلياًهو  تم تحوطه   ي الذي   لتزاماإل
ـ   ة بتحوط معامل  ٣٩وال يسمح معيار المحاسبة الدولي      . جديدة ذه لتكـون مؤهلـة      التنبؤ ه

 محاسبة تحوط القيمـة     يمكن تطبيق وعلى العكس من ذلك،     . لمحاسبة تحوط القيمة العادلة   
 .  الثابت الموجود حالياًلتزاماإل أو)  األصلأو (لتزاماإلالعادلة فقط على 

حيـث تحتـوي    . ات برسم الطلب مماثلة لمحفظة الذمم الدائنة التجارية       لتزاماإلإن محفظة     )ب (
 خـالل   مـثالً (ة مختلفة يتوقع أن يتم دفعها عادة خالل فترة زمنية قصيرة            كلتاهما أرصد 
 – يوجـد مبلـغ   أيـضاً وبالنسبة لكلتيهمـا  . وتستبدل بأرصدة جديدة) قلأ أوبضعة أشهر  

وبالتالي، إذا سمح   .  لفترة غير محدودة    وموجوداً  يتوقع أن يكون مستقراً    - مستوى األساس 
 على مستوى األساس    بناءاًلب في تحوط القيمة العادلة      ات برسم الط  لتزاماإلالمجلس بشمل   
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 بـأن يكـون     أيضاً يجب أن يسمح     فإنهالمستقر الذي تم إيجاده من خالل البدائل المتوقعة،         
 .  لمحاسبة تحوط القيمة العادلة على هذا األساسمؤهالًتحوط محفظة الذمم الدائنة التجارية 

قانون " وفي ضوء    أنهة عن الوديعة المفردة، إال      ال تختلف محفظة الودائع الرئيسية المشابه       )ج (
 من  إختالفوليس هناك آثار    . ، يعتبر سلوك المحفظة أكثر قابلية للتنبؤ به       "األرقام الكبيرة 

 . جمع العديد من البنود المتشابهة

 بأن ال تكـون     ٣٩يكون من غير المنسجم مع المتطلب الوارد في معيار المحاسبة الدولي              )د (
قل من المبلغ مـستحق الـدفع عنـد الطلـب،           أ ذو خاصية الطلب     لتزاملإلالقيمة العادلة   

ات ألغراض  لتزاماإلالمخصوم من أول تاريخ يمكن أن يطلب فيه دفع المبلغ، لجدولة هذه             
 وحـدة   ١٠٠على سبيل المثال، يمكن سحب وديعة بقيمة        .  تاريخ مختلف  إستخدامالتحوط ب 

 أن القيمة العادلة لهـذه      ٣٩محاسبة الدولي   وينص معيار ال  . عملة عند الطلب بدون غرامة    
وال تتأثر تلك القيمة العادلة بأسعار الفائدة وال تتغير عندما          .  وحدة عملة  ١٠٠الوديعة هي   

 عليه، ال يمكن شمل الودائع تحت الطلب في تحـوط القيمـة             بناءاًو. تتحرك أسعار الفائدة  
 . ة العادلة ليتم تحوطها فليس هناك مخاطر للقيم- العادلة لمخاطر سعر الفائدة

 
 يتحوط المحفظالات برسم الطلب في لتزاماإل شمل ينبغي ال أنه المجلس إستنتجولهذه األسباب،   ١٨٨إستنتاج

 شـمل  أي برسم الطلـب،     اتلتزامإلجمالي رصيد محفظة اإل   على أساس تاريخ السداد المتوقع      
لكن وكجزء مـن دراسـته      . ى جديدة  الودائع الموجودة بأخر   إستبدال أوالعمليات المتوقعة نقل    
 شـمل  ما إذا كان من الممكن       أيضاً مسودة العرض، درس المجلس      بشأنللمالحظات المستلمة   

 تاريخ الـسداد     أساس  على يتحوط المحفظ الفي    تحت الطلب،  وديعة برسم الطلب، مثل     لتزاماإل
لودائـع  ل إسـتبدال  أو عمليات نقـل   تجاهل أي    أي،   الودائع المختلفة  للرصيد القائم من  المتوقع  

   -: ما يليإلىوأشار المجلس . الموجودة بأخرى جديدة
 

 تاريخ سداد متوقع مبكـر     إلى يشير هذا المنهج  ات برسم الطلب،    لتزاماإلبالنسبة للعديد من      )أ (

 حـساب  وفيما يخص وبالتحديد،  . فترض عادة بالنسبة ألغراض إدارة المخاطر     ُي ماأكثر م 

.  اقـل  أو أشهر   يمتد لبضعة  متوقع   إستحقاق تاريخ   إلىشير  ي أن    من المحتمل  فإنه الشيكات

 التي يمكن سحبها فقـط      ألجلودائع  الات برسم الطلب األخرى، مثل      لتزامولكن بالنسبة لإل  

 إلـى ب أقر تاريخ سداد متوقع إلىشير  ي يمكن أن    فإنهمن خالل تكبد المودع عقوبة هامة،       

 . التاريخ المفترض إلدارة المخاطر
 

 تـاريخ   أيضاً برسم الطلب ينبغي أن تعكس       لتزام أن القيمة العادلة لإل    إلىالمنهج  يشير هذا     )ب (

 الوديعة برسم الطلب هي     لتزامالسداد المتوقع للرصيد القائم، أي أن تكون القيمة العادلة إل         

 أنـه وأشار المجلس إلى    . القيمة الحالية لمبلغ الوديعة المخصوم من تاريخ السداد المتوقع        

جم السماح بأن تستند محاسبة تحوط القيمة العادلة إلى تاريخ السداد المتوقع،            من غير المنس  

وأشـار  .  األولي على أسـاس مختلـف      عترافاإل عند   لتزامولكن قياس القيمة العادلة لإل    

 األولي بين المبلـغ     عترافاإل إلى أن هذا المنهج يؤدي إلى نشوء فرق عند           أيضاًالمجلس  

 نشوء  إلىوهذا يؤدي بالمقابل    . ترف بها في الميزانية العمومية    المودع والقيمة العادلة المع   

قيمة خيـار   ) ١: ( التي درسها المجلس ما يلي     تحتماالإلاوتشمل  . مسألة ماذا يمثل الفرق   

، مسبقاًتكاليف التخديم المدفوعة    ) ٢(ستحقاق المتوقع،   إلالمودع لسحب أمواله قبل تاريخ ا     

 لو  أنه حول ماذا يمثل الفرق، لكنه وافق على         ستنتاجإ إلىولم يتوصل المجلس    . الربح) ٣(

ات برسم الطلب، وليس    لتزاماإل هذا سينطبق على جميع      فإن بهذه الفروق،    عترافاإلطلب  
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 عـن   هامـاً  تغيـراً ويمثل هذا المتطلـب     . فقط على تلك المشمولة في التحوط المحفظي      

 .الممارسة الحالية
  

 األولي مساوية   عترافاإلوديعة برسم الطلب في تاريخ       ال لتزامت القيمة العادلة إل   إعتبرإذا    )ج (
 من غير المرجح أن يكون التحوط المحفظي للقيمة العادلة المبني على            فإنهللمبلغ المودع،   

قل بكثير مـن    أهذا ألن الودائع عادة تدفع فائدة بمعدل        . أساس تاريخ السداد المتوقع فعاالً    
 أوكن أن تدفع الودائع فائـدة بمعـدل صـفر           على سبيل المثال، يم   (ذلك الذي يتم تحوطه     
، في حين أن سعر الفائدة المحوط يمكن أن يكون حسب سعر الفائـدة              بمعدالت متدنية جداً  

 القيمة العادلـة للوديعـة      فإنوبالتالي،  ).  سعر أساسي مشابه   أوالمعروض بين بنوك لندن     
التغيـرات فـي أداة     ستكون اقل حساسية بكثير تجاه تغيرات سعر الفائدة مما هي تجـاه             

 . التحوط
  

 برسم الطلب على نحـو وثيـق بمـسائل          لتزامترتبط مسألة كيفية تحديد القيمة العادلة لإل        )د (
 عتـراف اإل، و )٢المرحلـة   (يناقشها المجلس في مشاريع أخرى، بما في ذلـك التـأمين            

وما تزال مناقشات المجلـس فـي هـذه المـشاريع           . باإليرادات، وعقود اإليجار والقياس   
 في سياق تحوط المحفظـة      إستنتاج إلى الوصول   انهألوخرى مستمرة ولكنه من السابق      األ

 . بدون دراسة حيثيات هذه المشاريع األخرى
 

  -:قرر المجلس نتيجة لذلك ما يلي  ١٨٩إستنتاج

أن ال تكـون    ب "الذي يقتضي  * ٣٩الدوليفي معيار المحاسبة    الوارد  التأكيد على المتطلب      )أ (
قل من المبلـغ    أ)  وديعة تحت الطلب   مثالً( المالي ذو خاصية الطلب      لتزامالقيمة العادلة لإل  
 ؛ و" عند الطلب المخصوم من أول تاريخ يمكن أن يطلب فيه دفعهمستحق الدفع

 لمحاسبة تحوط القيمة العادلة ألي فتـرة        مؤهالً برسم الطلب    لتزاماإل، ال يكون     لذلك وتبعاً  )ب (
 .لطرف المقابل الدفعا فيها يمكن أن يطلبزمنية  فترة أقصرتتجاوز 

  

بـشكل رئيـسي    ( في المشاريع األخـرى      مناقشاته نتيجة على   إعتماداً،  أنه إلىوأشار المجلس   
، يمكن أن يعيد دراسـة      ) باإليرادات، وعقود اإليجار والقياس    عترافاإل، و )٢المرحلة  (التأمين  

  . المستقبلوقت الحق في هذه القرارات في 
  

 بند محوط في تحوط المحفظة يـؤثر علـى          أنه على   تحديدهتم  ي أن ما    إلى أيضاًجلس  أشار الم    ١٩٠إستنتاج
 البند المحوط علـى     تحديدوبالتحديد، إذا تم    .  حد ما على األقل    إلىهذا الموضوع،   مدى مالئمة   

وللتوضيح، نفترض  . ذات صلة  هذه المسألة ليست     فإن،   معينة  في محفظة  األصول جزء من    أنه
ـ  ١٠٠ تسعير محددة كان لدى المنشأة        في فترة إعادة   أنه ل ذات الـسعر  و وحدة عملة من األص

ـ تحوط الات ذات سعر ثابت وترغب المنشأة ب إلتزام تعتبره وحدة عملة مما     ٨٠الثابت و  صافي ل
برسم الطلب  ات  إلتزامات هي   لتزاماإل أن جميع    أيضاًنفترض  .  وحدة عملة  ٢٠ بقيمة   مخاطرها

 تحديـد إذا تم   و. تاريخ يمكن فيه سداد البنود    أول   التي تشمل    فترة ال  تلك تلين الفترة الزمنية    أو
ـ اإل  ال يتم شمل   فإنه،  صولاأل  من  وحدة عملة  ٢٠بقيمة   أنهالبند المحوط على     ات برسـم   لتزام

 األصول التـي ترغـب المنـشأة        عددها فقط لتحديد    إستخدام يتم   بل ،الطلب في البند المحوط   
ـ اإل تحديـد  عدم   أو إمكانية تحديد كون  ت الحالة،   وفي هذه .  على أنها محوطة   بتحديدها ات لتزام

كـان  ولكن إذا   . ذي صلة  غير   أمراًبرسم الطلب على أنها بند محوط في تحوط القيمة العادلة           
 المركز المـالي الـصافي  ن أل بند محوط،  أنه على   المركز المالي الصافي   إجمالي   تحديد ينبغي

 فـإن ات برسم الطلب،    لتزاماإلوحدة عملة من     ٨٠ وحدة عملة من األصول و       ١٠٠يتألف من   
ات برسم الطلب على أنها بند محوط فـي تحـوط القيمـة             لتزاماإل تحديد عدم   أو إمكانية تحديد 

  . هاماً أمراًبح صالعادلة ي

                                                 
 .٤٩  الفقرةأنظر *
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 أو جـزء مـن األصـول        تحديـد  من الممكن    أنه أعاله، قرر المجلس     المذكورةلنقاط  ل ونظراً   ١٩١إستنتاج
على أنها بنود محوطة، للتغلب على جزء       ) المركز المالي الصافي   من إجمالي    بدالً(ات  لتزاماإل

نسجم مع معيار المحاسبة    ي المنهج ا أن هذ  إلى أيضاًوأشار  . ات برسم الطلب  لتزاماإلمن مسألة   
المحاسـبة  معيـار   ويمنـع   . المركز المالي الـصافي    إجمالي   تحديد خالف على   ،† ٣٩الدولي
 بند محوط، لكنه يسمح بتحقيق أثـر        أنه على   المركز المالي الصافي   إجمالي   تحديد § ٣٩الدولي

  . للمركز المالي الصافي مساوٍ) اتلتزاماإل أو( مبلغ من األصول تحديدمماثل من خالل 
  

ـ اإل تام مسألة    ل لن تحل بشك   التحديد أن هذه الطريقة في      أيضاً إعترف المجلس   إال أن    ١٩٢إستنتاج ات لتزام
 إذا كان لدى المنشأة، في فترة إعادة        ذو صلة جه التحديد، يبقى الموضوع     وعلى و . برسم الطلب 

ب تاريخ سداد لها قبـل تلـك        أقر التي يكون ات برسم الطلب    لتزاماإلتسعير محددة، العديد من     
ات ذات سعر ثابـت     إلتزامجميع ما تعتبره المنشأة     على   تقريباً تشتمل) أ (والتيالفترة الزمنية   

أصولها  )ات برسم الطلب  لتزاماإلبما في ذلك    (ثابت  السعر  ال ذات   هااتلتزامإ تتجاوز  التي )ب(و
مركز مالي  وفي هذه الحالة، تكون المنشأة في       . تسعير هذا الذات السعر الثابت في تاريخ إعادة       

وما لـم   .  بند محوط  أنهات على   لتزاماإل مبلغ من    تحتاج إلى تحديد   فإنها،  لذلك. لتزامإلل صافي
 كافية ذات سعر ثابت غير تلك التي يمكن طلبها قبل تلك الفتـرة الزمنيـة،                اتزامإلتيكن لديها   

 مـع قـرار     نسجاموباإل. ات برسم الطلب على أنها بند محوط      لتزاماإل تحديد إلى هذا يشير    فإن
.  لمحاسبة تحوط القيمة العادلة    مؤهالً مثل هذا التحوط ال يكون       فإنأعاله،  الذي نوقش   المجلس  

 على أنها بند محوط فـي تحـوط التـدفق           تحديدها ال يمكن    ،ات أي فائدة  لتزاماإلإذا لم تحمل    (
تـدفق  مخاطرة   أي ال يوجد  ن تدفقاتها النقدية ال تتغير مع التغيرات في أسعار الفائدة،           ألالنقدي  

عالقة التحوط يمكن أن تكون مؤهلة لمحاسبة تحوط التدفق النقدي           أن   إال*.نقدي ألسعار الفائدة  
 ). ذات العالقة على أنها تحوط لألصول ديدهاتحإذا تم 

  

  الفاعليةحالة عدم  والتأثير على ينبغي تحديدهأي جزء من األصول 
  

 بند محـوط،    أنهعلى  ) اتلتزاماإل أو( يمكن تحديد جزء من األصول       أنهبعد أن قرر المجلس        ١٩٣إستنتاج
)". ج(و) ب (١٧٦إسـتنتاج "درس كيفية التغلب على مشاكل األنظمة المشار إليها في الفقـرة            

المختلفة على أنها   ) اتلتزاماإل أو( أن هذه المشاكل تنشأ من تحديد األصول         إلىوأشار المجلس   
 مبلـغ   أنـه  من الممكن التعبير عن البند المحوط على         أنه لذلك، قرر المجلس     وتبعاً. بند محوط 

  . ةات مختلفإلتزام أو أصول أنه من بدالً) اتلتزاماإل أومن األصول (
  

 أو مبلغ من األصول     أنه يمكن تحديد البند المحوط على       أنه -  أن هذا القرار   إلىأشار المجلس      ١٩٤إستنتاج
ودرس المجلـس  .  يطرح قضية كيفية تعيين المبلـغ المحـدد      - ات وليس كبنود محددة   لتزاماإل

ة لتحديـد   المالحظات المستلمة بشأن مسودة العرض التي تفيد بأنه ينبغي عدم تعيين أي طريق            
فمن   إذا لم يقدم أي إرشادات،     أنه أن   إستنتجولكن المجلس   . البند المحوط وبالتالي قياس الفاعلية    

.  إمكانية مقارنة ضئيلة بينهـا     إلىالممكن أن تقوم المنشآت بالتحديد بطرق مختلفة، مما يؤدي          
 علـى مـشاكل      أن هدفه، عندما سمح بتحديد مبلغ معين، كان التغلب         إلى أيضاًوأشار المجلس   

 لـذلك،   وتبعـاً . األنظمة المرتبطة بتحديد البنود المختلفة وتحقيق نتيجة محاسبية مشابهة جـدا          
 ينبغي أن يقتضي طريقة تحديد تقارب بشكل كبير النتيجة المحاسبية التـي             أنه المجلس   إستنتج

  . يمكن تحقيقها من خالل تحديد البنود المختلفة
  

                                                 
 . ٨٤، الفقرة ٣٩ معيار المحاسبة الدولي أنظر  *
  ."١٠١تطبيق  "، الفقرة٣٩ معيار المحاسبة الدولي أنظر  †
 ."٣-٦اإلطار  "، األسئلة واإلجابات٣٩ معيار المحاسبة الدولي تنفيذ اإلرشادات حول أنظر   §
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 أن التحديد يوضح حالة عدم الفاعلية، إن وجدت، التي تنشأ           إلىشار المجلس    ذلك، أ  إلىإضافة     ١٩٥إستنتاج
 إذا تم   أوت تواريخ إعادة التسعير الفعلية في فترة إعادة تسعير محددة عن تلك المقدرة              إختلفإذا  

وفيما يخص المثال أعاله لفترة إعادة التـسعير التـي          . مراجعة تواريخ إعادة التسعير المقدرة    
 وحدة عملة   ٢٠ وحدة عملة من األصول ذات السعر الثابت وتحدد المنشأة مبلغ            ١٠٠يوجد فيها   

منهج الطبقات ومـنهج النـسبة   ( بند محوط، درس المجلس منهجين اثنين أنهمن األصول على  
  . ملخصين أدناه) المئوية

  

  منهج الطبقات 
  

الطبقـة  ) أ (مـثالً " (طبقـة  "أنهى  حوط عل مبند ال ال،  ١موضح في الشكل    ال األول،   المنهج يحدد   ١٩٦إستنتاج
في ) اتلتزاماإل (أومن األصول    )جزء من الطبقة العليا   ) ج( أو،   العليا الطبقة) ب( أوالسفلى،  

  أعـاله   وحدة عملة في المثـال     ١٠٠، تعتبر محفظة بقيمة     المنهج اوفي هذ . فترة إعادة التسعير  
  .  وحدة عملة٨٠ محوطة بقيمة  وحدة عملة وطبقة غير٢٠أنها مكونة من طبقة محوطة بقيمة 

  
   مبلغ من األصول على أنه طبقة تحديدتوضيح : ١الشكل 

 
  
  

  

  الطبقة المحوطة

  
  الطبقة غير المحوطة

  

   العلياجزء من الطبقة) ج (          عليا الطبقة ال) ب(               الطبقة السفلى) أ(
 
  

 بحالة عـدم الفاعليـة فـي جميـع     عترافاإل أن منهج الطبقات ال ينتج عنه  إلىأشار المجلس      ١٩٧إستنتاج
على سبيل المثـال، فـي مـنهج        ). اتلتزاماإل (أوالحاالت عندما يتغير المبلغ المقدر لألصول       

 دفع بعض األصول في وقت أبكر مـن المتوقـع           اًمسبق، إذا استحق    )٢الشكل  (الطبقة السفلى   
 ١٠٠ من   مثالً( بتعديل تقديرها لمبلغ األصول في فترة إعادة التسعير          بحيث تقوم المنشأة تنازلياً   

 من الطبقة العليا غيـر      أوالً، ُيفترض أن تأتي هذه التخفيضات       ) وحدة عملة  ٩٠ إلىوحدة عملة   
لة من عدم الفاعلية على ما إذا يـصل التعـديل           ويعتمد وجود أي حا   )). ب(٢الشكل  (المحوطة  
وبالتالي، إذا تم تحديد الطبقة السفلى علـى        .  وحدة عملة  ٢٠ الطبقة المحوطة بقيمة     إلىالتنازلي  

المحوطة ومن غير   ) السفلى( الطبقة   إلى من غير المرجح أن يتم الوصول        فإنهأنها بند محوط،    
على العكس من ذلك، إذا تم تحديد الطبقة العليـا          و. المرجح أن تنشأ أي حالة من عدم الفاعلية       

) العليا( أي تعديل تنازلي للمبلغ المقدر في فترة إعادة التسعير سيخفض الطبقة             فإن،  )٣الشكل  (
  )). ب(٣الشكل (المحوطة وستنشأ حالة من عدم الفاعلية 

  

  الطبقة غير المحوطة

  الطبقة المحوطة

  الطبقة غير المحوطة

الطبقة غير 
  المحوطة

  الطبقة المحوطة
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   السفلى الطبقةمنهجالتغيرات في الدفعات المسبقة في على ثر األتوضيح : ٢ الشكل
  

   محددبند محوط =     
  

  

 وحدة ٩٠أصول بقيمة 
  عملة

 ٢٠المبلغ المحوط بقيمة 
  وحدة عملة

  

  
      التوقع األصلي ) أ(

  
  

  العليا الطبقة منهجتوضيح األثر على التغيرات في الدفعات المسبقة في : ٣الشكل 
  

ــوط  =  ــد محـ ــددبنـ    عدم الفاعليةمنه حالةالمبلغ الذي تنشأ =                  محـ
  

 
 ١٠إنخفاض بقيمة 

  وحدة عملة
  المبلغ المحوط      

  المبلغ المحوط    المبلغ المحوط  
 ١٠٠أصول بقيمة     

  وحدة عملة
  

 ٩٠أصول بقيمة 
  وحدة عملة

  

 وحدة ١١٠أصول بقيمة 
  عملة

  
     وقع األصلي الت) أ(
  
  

تقوم المنشأة   بحيث    متوقع ما هو  ع الحق بعض األصول في وقت      دفع مسبقاًاستحق  أخيرا، إذا      ١٩٨إستنتاج

 وحدة عملة   ١٠٠ من   مثالً( تقديرها لمبلغ األصول في فترة إعادة التسعير هذه           بتعديل اتصاعدي

 النظر  غضعدم الفاعلية ب  حالة من   ، ال تنشأ    ))ج(٣و) ج(٢ الشكل   أنظر وحدة عملة،    ١١٠ إلى

 وحدة عملة ما تزال هنـاك       ٢٠ بقيمة   ة على أساس أن الطبقة المحوط     ، الطبقة تحديدعن كيفية   

  . هتحوطتم وأنها هي كل ما 
  

   النسبة المئويةمنهج
  

مئويـة مـن      نـسبة  أنه، البند المحوط على     ٤ النسبة المئوية، الموضح في الشكل       منهج يحدد   ١٩٩إستنتاج
مـن  % ٢٠ نسبة   تحديد، يتم   المنهج اوفي هذ . في فترة إعادة التسعير   ) اتلتزاماإل أو(األصول  

 في المثال أعاله، في فترة إعادة التسعير      الواردة   وحدة عملة، في المحفظة      ١٠٠األصول بقيمة   
 بعض األصـول    دفع مسبقاًستحق  إونتيجة لذلك، إذا    )). أ(٤الشكل  ( على أنها البند المحوط      هذه

تقديرها لمبلغ األصول في فترة     بتعديل   ا تقوم المنشأة تنازلي   بحيث متوقع   مما هو  أبكرفي وقت   

  

 وحدة ١١٠أصول بقيمة 
  عملة

 ٢٠المبلغ المحوط بقيمة 
  وحدة عملة

  

    

زيادة 
 ١٠بقيمة 
وحدة 
 عملة

 إنخفاض
 ١٠بقيمة 
وحدة 
 عملة

 ١٠٠صول بقيمة أ
 وحدة عملة

المبلغ المحوط بقيمة 
  وحدة عملة٢٠

 وحـدة   ١٠أصول بقيمـة    ) ب(
عملة يستحق مسبقا دفعها فـي      

 وقت أبكر مما هو متوقع

 وحـدة   ١٠أصول بقيمة   ) ج(
عملة يستحق مسبقا دفعها في     

 وقت الحق عما هو متوقع

 وحـدة   ١٠أصول بقيمـة    ) ب(
عملة يستحق مسبقا دفعها فـي      

 وقت أبكر مما هو متوقع

  وحـدة  ١٠أصول بقيمة   ) ج(
عملة يستحق مسبقا دفعها في     

 وقت الحق عما هو متوقع
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حالة ، تنشأ   ))ب(٤، الشكل   ) وحدة عملة  ٩٠ إلى وحدة عملة    ١٠٠ من   مثالً(إعادة التسعير هذه    
 ٢في هذه الحالة تنشأ عدم الفاعليـة علـى           (نخفاضإلمن ا % ٢٠عدم الفاعلية على نسبة     من  

 عما هـو   الحق بعض األصول في وقت      دفع مسبقاًاستحق  قة مشابهة، إذا    وبطري). وحدة عملة 
تقديرها لمبلغ األصول في فترة إعادة التسعير هـذه         بتعديل   تصاعديا تقوم المنشأة    بحيثمتوقع  

عدم الفاعليـة   حالة من   ، تنشأ   ))ج(٤ وحدة عملة، الشكل     ١١٠ إلى وحدة عملة    ١٠٠ من   مثالً(
  ). وحدة عملة٢في هذه الحالة تنشأ عدم الفاعلية على و(من الزيادة % ٢٠على نسبة 

  

   مبلغ من األصول على أنه نسبة مئويةتحديدتوضيح  :٤الشكل 
  

ــوط   =  ــد محـ ــدد                   بنـ    عدم الفاعليةمنه حالةالمبلغ الذي تنشأ =  محـ
  

٢٠        %٢٠           %٢٠%  
  

  
     التوقع األصلي) أ(
  
  
  

  لمنهج الطبقات اآلراء المؤيدة والمعارضة 
  

  -:لمنهج الطبقاتاآلراء المؤيدة فيما يلي  ٢٠٠إستنتاج

من " ٢-٦اإلطار  "و  " ١-٦اإلطار  " مع األسئلة واإلجابات     منسجماًسفلى  الطبقة  ال تحديديكون    )أ (
لتحـوط التـدفق النقـدي،      بالنسبة  ، والذي يسمح،    ٣٩ معيار المحاسبة الدولي     تنفيذ إرشادات

 . البند المحوطأنه التحصيالت من األصول على إستثمارمن إعادة " السفلي"الجزء تحديد ب

وال تؤثر أي تغيرات فـي      .  من مخاطر الدفع المسبق    بدالًتحوط المنشأة مخاطر سعر الفائدة        )ب (
ات في الدفعات المسبقة على فاعلية التحوط في التقليل من مخاطر سعر            المحفظة بسبب التغير  

 . الفائدة

ـ     فقط سمحوي.  عدم الفاعلية في الجزء المحوط     جميع حاالت  المنهج يمثل  )ج ( ن أ للجزء المحوط ب
محتملة، على األقـل فـي      العدم فاعلية   حالة من حاالت    أول  فيها  يتم تعريفه بطريقة ترتبط     

 .الجزء غير المحوط الطبقة السفلى، بمنهج

فاعلية إذا أدت التغيرات في تقديرات الدفعات المسبقة        العدم  حالة من    ال تنشأ    أنهمن الصحيح     )د (
وطالما أن األصـول المـساوية      .  تلك  جدولة المزيد من األصول في فترة إعادة التسعير        إلى

 التـصاعدية   تالتعديالفاعلية وال تؤثر    العدم  حالة من   للطبقة المحوطة تبقى، ال يكون هناك       
 . لمبلغ في فترة إعادة التسعير على الطبقة المحوطةعلى ا

 مـسبقاً  مستحق الدفع بند غير مزيج بين أنه على مسبقاً المستحق دفعه البند   إلىيمكن النظر    )  هـ( 
 تحوط لجزء من عمـر      أنه الطبقة السفلى على     تحديد إلىويمكن النظر   . وخيار الدفع المسبق  

على سبيل المثـال،    . ، ولكن ليس جزء من خيار الدفع المسبق       مسبقاً  الدفع غير مستحق د  نالب

    

    

أصول بقيمـة     
ــدة ١١٠  وحـ
  عملة

    

ــول    أصـ
ــة   ٩٠بقيم

  وحدة عملة

أصول بقيمة    
 وحــدة ١٠٠
  عملة

  
 إنخفاض

 ١٠بقيمة 
وحدة 
 عملة

زيادة 
 ١٠بقيمة 
وحدة 
 عملة

 وحدة ١٠أصول بقيمة ) ب(
عملة يستحق مسبقا دفعها في 

 وقت أبكر مما هو متوقع

 وحدة ١٠أصول بقيمة ) ج(
عملة يستحق مسبقا دفعها في 

 وقت الحق عما هو متوقع
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رهن غير  ) ١ (مزيج بين  أنه على   عاماً ٢٥ مدته مسبقاً مستحق الدفع  رهن   إلىيمكن النظر   
خيار دفـع مـسبق مكتـوب يـسمح         ) ٢( و عاماً ٢٥ مدتهذو مدة ثابتة     مسبقاً مستحق الدفع 

 ٥ مدتهامشتقة  واسطة   هذا األصل ب   بتحوطقامت المنشأة   إذا  . رض بتسديد الرهن مبكرا   تللمق
 إلـى وإذا تم النظـر  ).  ١( سنوات من العنصر     ٥ أول   لتحوط هذا يكون مكافئا     فإنسنوات،  

 إلى سعر الفائدة    اتؤدي تغير ت مافاعلية عند العدم  حالة من    تنشأ أي    الالوضع بهذه الطريقة،    
ن خيار الدفع   أل) مسبقاًدفع األصل   وارسة الخيار    مم ما لم يتم  (تغير قيمة خيار الدفع المسبق      

 . هتحويطالمسبق لم يتم 
  

  -:لمنهج الطبقاتاآلراء المعارضة فيما يلي  ٢٠١إستنتاج

التي تنطبـق علـى     تلك   التي تنطبق على تحوط القيمة العادلة تختلف عن          اتعتبارإلاإن    )أ (
إعادة ب المرتبطة ة النقدي اتفق التد يتم تحوط ففي تحوط التدفق النقدي،     . تحوط التدفق النقدي  

 القيمـة   يتم تحـوط  ما في تحوط القيمة العادلة،      أ.  التحصيالت المستقبلية المحتملة   إستثمار
 . العادلة لألصول الموجودة حاليا

 المبلغ في فترة إعـادة      إذا تم إعادة تقدير   فاعلية  العدم  بحالة   عترافاإل  ال يتم  أنهحقيقة  إن    )ب (
 مع معيار المحاسبة    تنسجمال  )  تشمل تحوطات أقل   لمنشأةا بحبحيث تص (التسعير تصاعديا   

 عترافاإل ٣٩ يقتضي معيار المحاسبة الدولي      ،وبالنسبة لتحوط القيمة العادلة   . ٣٩الدولي  
المشتقة تتجاوز البنـد    أن   أي(مبالغ فيها   لمنشأة  ا في ات التحوط تكونبعدم الفاعلية عندما    

صغر مـن البنـد     أ المشتقة   تكون أي ( أقل نشأةلما في ات التحوط تصبحوعندما  ) المحوط
 ). المحوط

 مـستحق الـدفع    البند   إلىمكن النظر   ي،  ")ـه (٢٠٠ إستنتاج"وكما هو مشار إليه في الفقرة         )ج (
وعندما تتغير  .  وخيار الدفع المسبق   مسبقاً مستحق الدفع  بند غير    مزيج بين  أنهعلى   مسبقاً

 . العنصرينذين ه تتغير القيمة العادلة لكال ،أسعار الفائدة

 على أسـاس    المحددلبند المحوط   على ا الهدف من تطبيق محاسبة تحوط القيمة العادلة        إن    )د (
هو الحصول على نتائج قريبة جدا مـن        ) ات المختلفة إلتزام أوأصول  ك وليس ( معين مبلغ

ات المختلفة على   لتزاماإل أو األصول   تحديدتلك التي كان من الممكن الحصول عليها لو تم          
 على أنها بند محوط،     مسبقاً مستحقة الدفع  األصول المختلفة    تحديدولو تم   .  بند محوط  أنها
إلـى الحـد الـذي      (أعاله  ) ج( بالتغير في كال العنصرين المشار إليهما في         عترافاإليتم  

تـنخفض  و ترتفع عندما   ، الخسارة أو الربح   حسابفي  )  المخاطر المحوطة  إلى ينسبان فيه 
ذلك، يختلف التغير في القيمة العادلة لألصل المحوط عن التغير فـي            ل وتبعاً. أسعار الفائدة 

 ويـتم ) مقابل خيار دفع مسبق على المشتقة ما لم تشتمل تلك (القيمة العادلة لمشتقة التحوط     
 البند المحـوط    لتحديد المبسط   المنهج في   وهذا يستتبع . للفرقعدم الفاعلية   حالة   ب عترافاإل

 .  على نحو مماثلعدم الفاعليةحالة من أ  تنشوجوب أن مبلغ أنهعلى 

، ا إعادة التسعير، وليس فقط طبقة منه      ة في فتر  مسبقاً مستحقة الدفع  األصول   جميعتشتمل  )  هـ (
 لـذلك،   وتبعـاً . على خيار دفع مسبق تتغير قيمته العادلة مع التغيرات في أسعار الفائـدة            

التي تشتمل على خيـار     (صول المحوطة    القيمة العادلة لأل   فإنعندما تتغير أسعار الفائدة،     
والتي ال تشتمل   ( عن مشتقة التحوط     يختلفمبلغ  بستتغير  ) دفع مسبق تغيرت قيمته العادلة    

 غـض ويحدث هذا التأثير ب   . عدم الفاعلية حالة من   ، وستنشأ   )عادة على خيار الدفع المسبق    
ـ    غـض  ب أي -  أسعار الفائدة  تإنخفض أو تإرتفعإذا  عما  النظر   تـؤدي  ا إذا    النظـر عم
 . زمنية معينةفي فترة  أصغر أو أكبر مبلغ إلى إعادة تقدير الدفعات المسبقة عمليات
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 مـن غيـر     أنه وثيق بحيث    على نحو ترتبط مخاطر سعر الفائدة ومخاطر الدفع المسبق         )  و(
 واحد منهمـا    وتحديد ")ـه (٢٠٠ إستنتاج"المالئم فصل العنصرين المشار إليهما في الفقرة        

 سبب للتغيرات في    أهميكون  ما  وعادة  .  بند محوط  أنهعلى  )  جزء من واحد منهما    أو(فقط  
 وراءوهذه العالقة الوثيقة هي السبب      . أسعار الدفع المسبق هي التغيرات في أسعار الفائدة       

 من أن يكـون     اإلستحقاق المحتفظ به حتى تاريخ      األصل * ٣٩الدوليمنع معيار المحاسبة    
وزيادة على  .  مخاطر الدفع المسبق   أوعلق بأي من مخاطر سعر الفائدة        فيما يت  محوطاً اًبند

 من ذلـك،    وبدالً. ذلك، ال تفصل معظم المنشآت بين العنصرين ألغراض إدارة المخاطرة         
سـتحقاق  إل تدمج خيار الدفع المسبق من خالل جدولة المبالغ على أسـاس تـواريخ ا              فإنها

 علـى عـدم     بنـاءاً  -ممارسات إدارة المخاطر   إستخدام آتوعندما تختار المنش  . المتوقعة
 ألغـراض   التحديـد أسـاس   ك - الدفع المسبق ومخاطر سعر الفائـدة     مخاطر  الفصل بين   

 إسـتنتاج " من غير المالئم فصل العنصرين المشار إليهما في الفقرة           فإنهمحاسبة التحوط،   
  .محوط بند أنهعلى )  جزء من واحد منهماأو( واحد منهما فقط وتحديد ")هـ(٢٠٠

 

 مستحقة الـدفع   التأثير على القيمة العادلة لمحفظة بنود        سيختلفإذا تغيرت أسعار الفائدة،     )  ز(
. مسبقاً مستحقة الدفع  غير   هاطابقة لكن ت عن التأثير على القيمة العادلة لمحفظة بنود م        مسبقاً

 تم تحـويط    إذاو - ختالفإلا بهذا   عترافاإل ال يتم    فإنه،  ات الطبق منهج إستخدامولكن عند   
 .  بكلتيهما في الميزانية العمومية بنفس المبلغعترافاإل يتم فإنهالمحفظتين بنفس المقدار، 

 
ـ  منهجورفض  " ٢٠١ إستنتاج"في الفقرة   الواردة  اقتنع المجلس باآلراء       ٢٠٢إستنتاج وبالتحديـد،  . ات الطبق

عدم الفاعلية فـي    ة من   حال البند المحوط بطريقة تضمن نشوء       ينبغي تحديد  أنه المجلس   إستنتج
 إسـتحقاق  أو سـداد توقع فيها   حال قامت المنشأة بتغيير تقديراتها لفترات إعادة التسعير التي يُ         

عدم الفاعلية يجب   حالة   أن   أيضاً إستنتجو).  الدفع المسبق الحديثة   تجربة على ضوء    مثالً(البنود  
 المزيد من األصول فـي فتـرة   إلى يؤدي الدفعات المسبقة المقدرة، مما    عندما تنخفض أن تنشأ   

  .  أصول اقلإلى مما يؤدي عندما تنخفضإعادة تسعير محددة، وأيضا 
  

 التغير مباشرة في القيمة العادلـة لكامـل البنـد         قياس - ثالث   بمنهجطالب  ت آراء
  المحوط 

  

  -: مسودة العرضالتالية حولالمالحظات  أيضاًدرس المجلس    ٢٠٣إستنتاج
  

 من ،حويط مخاطر الدفع المسبق ومخاطر سعر الفائدة بشكل منفصل      تقوم بعض المنشآت بت     )أ (
ت سـعر الفائـدة، وتحـويط       ال مبـاد  إستخدامخالل التحوط لتاريخ الدفع المسبق المتوقع ب      

 . حقوق خيار المبادلة إستخدامبهذه ات المحتملة في تواريخ الدفع المسبق المتوقعة ختالفإلا
 

 فـصل بعـض   ٣٩عيار المحاسـبة الـدولي   تقتضي مخصصات المشتقات الضمنية في م       )ب (
 †مسبقاً الدفعمستحق   غير   أساسي خيار دفع مسبق وعقد      إلى مسبقاً مستحقة الدفع األصول  

 المنشأة غير قادرة على قياس خيار الدفع المسبق بشكل منفصل، وفـي هـذه               ما لم تكن  (
 يتعارض  و أن هذا  ويبد. )§ للمتاجرةبها   محتفظ   أنه تعامل األصل بالكامل على      فإنهاالحالة  

 مـن الـصعب جـدا فـصل         أنـه التي تفيد    في مسودة العرض     وجهة النظر الواردة  مع  
 .المخاطرتين ألغراض تحوط المحفظة

 

                                                 
 .٧٩، الفقرة ٣٩ولي  معيار المحاسبة الدأنظر *
  ).ز(٣٠تطبيق " والفقرة ١١، الفقرة ٣٩ معيار المحاسبة الدولي أنظر †
 .، الفقرة٣٩ معيار المحاسبة الدولي أنظر §
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  النـسبة المئويـة المـذكور فـي الفقـرة          منهج أن   إلى دراسة هذه اآلراء، أشار المجلس       وفي   ٢٠٤إستنتاج
 بما في   - )لتزاماإل أو(ادلة لكامل األصل     القيمة الع   التغير في  قياسل بديل   وه" )ب(١٢٦تطبيق"

 المجلس  ووضع.  التغيرات في أسعار الفائدة    إلى الذي ينسب  - ذلك أي خيار دفع مسبق ضمني     
ال تفصل مخاطر الدفع    ) ا(أن معظم المنشآت    ب تم إعالمه هذا البديل في مسودة العرض ألنه قد        

 علـى   ة قـادر  تكنلم  ) ب( وبالتالي   المسبق عن مخاطر أسعار الفائدة ألغراض إدارة المخاطر       
 إلـى  الذي ينسب ) خيار دفع مسبق ضمني   أي  بما في ذلك    (تقييم التغير في قيمة كامل األصل       

 "٢٠٣إسـتنتاج " الفقـرة     المالحظات المذكورة في   إال أن . التغيرات في أسعار الفائدة المحوطة    
قياس هذا التغيـر فـي       قادرة على    آت يمكن في بعض الحاالت أن تكون المنش       أنه إلىأشارت  

 أن مثل هذه الطريقة المباشرة في القياس مفضلة من حيـث            إلىوأشار المجلس   . القيمة مباشرة 
 بهـا   عتـراف اإل لـذلك    تبعاًقرر  ، و ")ب(١٢٦تطبيق "المفهوم على البديل المطروح في الفقرة     

 مـسبقاً  لدفعمستحقة اعلى سبيل المثال، إذا كانت المنشأة التي تحوط األصول      و،  لذلك. صراحة
 المبادلة قادرة على قياس التغيـر فـي         وق خيار حقو ت سعر الفائدة   مبادال مزيج بين  إستخدامب

 يمكنها قياس الفاعلية من خالل مقارنة التغير في قيمة          فإنهالقيمة العادلة لكامل األصل مباشرة،      
بما في ذلك التغيـر     ( المبادلة مع التغير في القيمة العادلة لكامل األصل          وق خيار حقو المبادالت

إال أن  .  التغيرات في أسـعار الفائـدة      إلىالمنسوب   )افي قيمة خيار الدفع المسبق المتضمن فيه      
لمنشآت غير القادرة علـى   تلك ا  السماح بالبديل المقترح في مسودة العرض ل       أيضاً لمجلس قرر ا

  .قياس التغير في القيمة العادلة لكامل األصل مباشرة
  

  نظمة دراسة متطلبات األ
  

 فإنهجل أن تكون األمور عملية فيما يتعلق بحاجات األنظمة،        أ من   أنه المجلس   تم إعالم ،  وأخيرا   ٢٠٥إستنتاج
لـذلك  .  للفترات المتعددة   محددة  تتبع المبلغ في فترة إعادة تسعير      ال ينبغي أن يقتضي أي منهج     

المبلغ المقدر في فتـرة      يجب حساب عدم الفاعلية من خالل تحديد التغير في           أنهقرر المجلس   
بين التاريخ الذي يتم فيه قياس الفاعلية والتاريخ التـالي لـذلك، كمـا هـو     معينة  إعادة تسعير   

ويقتـضي هـذا مـن    . "١٢٧تطبيق "و " ١٢٦تطبيق "تين  في الفقر  بشكل كامل  منصوص عليه 
 إلـى وب  التـاريخين المنـس   هـذين   المنشأة أن تتبع حجم التغير في كل فترة إعادة تسعير بين            

لكن مـا أن    . جديدة) اتإلتزام أو( إنشاء أصول    إلى التغير المنسوب  التقديرات وحجم    ةمراجع
 أنها تحـدد    أيمن جديد،   بشكل أساسي    أعاله، تبدأ المنشأة     مبينيتم تحديد عدم الفاعلية كما هو       

ا منـذ آخـر     هئبما في ذلك البنود الجديدة التي تم إنشا       (كل فترة إعادة تسعير     في  المبلغ الجديد   
عدم الفاعليـة فـي     حالة   وتكرر إجراءات تحديد     ، جديدا محوطاً بندا   وتحدد،  )تها لفاعلي إختبار

التحركـات بـين    علـى   عملية التتبع   تقتصر   لذلك.  فيه عدم الفاعلية   تختبرالتاريخ التالي الذي    
تبع للفتـرات   وليس من الضروري الت   . التاريخ الذي يتم فيه قياس الفاعلية والتاريخ التالي لذلك        

لمطابقـة  ) أ( بكل فترة إعادة تـسعير  تتعلق بسجالت  حتفاظلالتحتاج  س المنشأة   إال أن . المتعددة
المبالغ لكل فترة إعادة تسعير مع إجمالي المبالغ في بندي السطر المنفـصلين فـي الميزانيـة                 

ـ    عترافاإلولضمان إلغاء   ) ب ())و(١١٤تطبيق   " الفقرة أنظر(العمومية   ي بنـدي    بالمبـالغ ف
  . بهاترتبط التاريخ الذي تنتهي فيه فترة إعادة التسعير التي أقصاهموعد في السطر المنفصلين 

  
 مما قـد  ال يكون أكثر النسبة المئوية منهجقتضيه  ي أن مبلغ التتبع الذي      إلى أيضاًأشار المجلس      ٢٠٦إستنتاج

 بشكل واضح تفضيل أي منهج     لم يتم    أنه المجلس   إستنتج لذلك. ات الطبق مناهجتقتضيه أي من    
  . من وجهة نظر حاجات األنظمة
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  المبلغ المسجل للبند المحوط
  

هو كيفية عرض التغير في القيمة      " ١٧٦ إستنتاج " اإلشارة إليه في الفقرة    تآخر موضوع تم  إن     ٢٠٧إستنتاج

 حول إمكانية  مخاوف المجاوبين    إلىوأشار المجلس   . العادلة للبند المحوط في الميزانية العمومية     

المختلفـة  ) اتلتزاماإل أو( من األصول    -  وربما اآلالف  - أن يحتوي البند المحوط على العديد     

ودرس المجلـس   .  لكل من هذه البنود المختلفة هو أمر غير عملـي          ةلغ المسجل ا تغير المب  وأن

احـد  مسألة التعامل مع هذه المخاوف من خالل السماح بعرض التغير في القيمة في بند سطر و   

 في القيمة العادلة    إنخفاض إلى أن هذا قد يؤدي      إلى المجلس أشار    إال أن . في الميزانية العمومية  

 إلـى باإلضافة  ). أصل مالي ( مالي   إلتزام أنه به على     المعترف ) المالي لتزاماإل(لألصل المالي   

ـ عبارة عن البند المحوط بالنسبة لبعض فترات إعادة التسعير  يمكن أن يكون  ذلك،   ل، فـي   أص

غيـر   مـن    أنه المجلس   إستنتجو. فترات أخرى ل بالنسبة إلتزام  عبارة عن  يكونيمكن أن   حين  

 ، ألنه هـذا يجمـع     معاًهذه   عرض التغيرات في القيمة العادلة لفترات إعادة التسعير          الصحيح

  . اتلتزامالقيمة العادلة لإلالتغيرات في  القيمة العادلة لألصول مع التغيرات في

  

 -: عرض بندي السطر كما يلي ينبغيأنه على ذلك، قرر المجلس بناءاً   ٢٠٨إستنتاج
  

، يتم عرض التغير    أصالًالتي يكون فيها البند المحوط      تلك  بالنسبة لفترات إعادة التسعير       )أ (
 ؛ وفي قيمته العادلة في بند سطر واحد منفصل ضمن األصول

 

ـ د المحوط    التي يكون فيها البن     تلك بالنسبة لفترات إعادة التسعير     )ب ( ، يـتم عـرض     اًإلتزام
 .اتلتزاماإلالتغير في قيمته العادلة في بند سطر واحد منفصل ضمن 

 
ولهـذا  .  تمثل التغيرات في القيمة العادلة للبند المحـوط         هذه  بنود السطر  أن إلىأشار المجلس      ٢٠٩إستنتاج

  . ات الماليةاملتزاإل أو جانب األصول المالية إلى عرضها ينبغي أنهالسبب، قرر المجلس 
  

  ة بالمبالغ المشمولة في بنود السطر المنفصلعترافإلغاء اإل
   

  في المحفظة المحوطة) لتزامأو اإل( باألصل عترافإلغاء اإل
  

ناقش المجلس كيف ومتى ينبغي إلغاء المبالغ المعترف بها في بنود الـسطر المنفـصلة مـن                    ٢١٠إستنتاج
لى أن الهدف هو إلغاء هذه المبالغ من الميزانية العموميـة           وأشار المجلس إ  . الميزانية العمومية 

وليس (ات المختلفة   لتزاماإل أوفي نفس الفترات التي كان سيتم إلغائها منها لو تم تحديد األصول             
  .  على أنها بند محوط) مبلغ معين

  
لمنشأة بجدولة األصول    إذا قامت ا   بشكل تام  من الممكن تحقيق هذا الهدف       أنه إلىأشار المجلس      ٢١١إستنتاج

 البنـود   تكـون فيهـا    طول المدة التي     وتتبعتات المختلفة في فترات إعادة التسعير       لتزاماإل أو

هـذه  وفي غياب   .  زمنية  في كل فترة   محوطة ومقدار ما تم تحوطه من البند      المختلفة المجدولة   

ما ينبغي  الي حول   وبالت  حول هذه المسائل،   اتفتراضإلا بعض   وضعالجدولة والتتبع، ال بد من      

 أو( بأصـل    عتـراف اإل من بنود السطر المنفصل في الميزانية العمومية عندما يتم إلغاء            إلغائه

 وجود بعض اإلجراءات الوقائيـة     ذلك، ال بد من      إلىضافة  باإل. في المحفظة المحوطة  ) إلتزام

ـ          إلغاءلضمان   ة خـالل فتـرة      المبالغ المشمولة في بنود السطر المنفصل من الميزانية العمومي
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 هـذه النقـاط بعـين       أخـذ مع  و. لفترة غير محددة   تبقى في الميزانية العمومية      الأن  معقولة و 

  -:، قرر المجلس أن يقتضي ما يليعتبارإلا

 سواء من خالل    - في المحفظة المحوطة  ) لتزاماإل أو( باألصل   عترافاإل يتم إلغاء    متى  )أ (
 أي  ينبغي إلغاء  -  القيمة إنخفاض من    الشطب أو البيع   أودفع مسبق قبل الموعد المتوقع      

األصـل  ذلك  مرتبط ب يكون  في الميزانية العمومية    المنفصل  مبلغ مشمول في بند السطر      
شمل في األربـاح    ن يُ أ به من الميزانية العمومية و     عترافاإلتم إلغاء   يالذي  ) لتزاماإل أو(
 . عترافاإل الخسائر عند إلغاء أو

الذي ) لتزاماإل أو(تم جدولة األصل    ) فترات(في أي فترة    إذا لم تستطع المنشأة أن تحدد         )ب (
 -: بهعترافاإلتم إلغاء 

 على  تحصلأعلى من المتوقع    ذات قيمة    تفترض أن دفعات مسبقة       ينبغي أن  فإنها )١(
 ؛ و متوفرة زمنيةاألصول المجدولة في أول فترة

 القيمة لألصول المجدولـة فـي       إنخفاضعمليات   أن تخصص المبيعات و    ينبغي )٢(
 بـه علـى     عترافاإليع الفترات الزمنية التي تحتوي على البند الذي تم إلغاء           جم

 .أساس معقول ونظامي

ينبغي على المنشأة أن تتبع مقدار ما يرتبط من إجمالي المبلغ المشمول في بنود السطر                 )ج (
المنفصل بكل فترة إعادة تسعير، كما ينبغي أن تلغي المبلغ المرتبط بفترة محـددة مـن                

 . العمومية في موعد أقصاه تاريخ انتهاء تلك الفترة الزمنيةالميزانية
  

  اإلطفاء
  

،  معينـة   لفترة إعادة تـسعير    المحدد إذا تم تخفيض المبلغ المحوط       أنه إلى أيضاًأشار المجلس      ٢١٢إستنتاج
 بند السطر المنفصل في الميزانية العمومية المـذكور         إطفاء*٣٩يقتضي معيار المحاسبة الدولي   

وأشـار  . التخفيض على أساس سعر الفائدة الفعلي المعاد حسابهذلك  والمرتبط ب "أ٨٩ "ةفي الفقر 
 اإلطفاء على أساس سعر     يمكن أن يكون  مخاطر سعر الفائدة،    ي ل محفظال حوطتل بالنسبة   أنه إلى

 وتبعـاً . تحديد وقد يقتضي متطلبات أنظمة إضافية هامـة       الالفائدة الفعلي المعاد حسابه صعب      
وفقط في هذه الحالـة     (مخاطر سعر الفائدة    ي ل محفظالتحوط  ال في حالة    أنهالمجلس  لذلك، قرر   
طريقة القسط الثابت عندما تكون     ل طريقة ا  إستخدام، يمكن إطفاء رصيد بند السطر ب      )من التحوط 

  . غير ممكنةسعر الفائدة الفعلي المعاد حسابه أساس المبنية على 
  

  أداة التحوط
  

عبـارة عـن     ما إذا كان من الممكن أن تكون أداة التحوط           توضيحون من المجلس    طالب المعلق    ٢١٣إستنتاج
النسخ السابقة  أن   إلىأشار المعلقون   قد  و. مخاطرللمحفظة مشتقات تحتوي على أوضاع معادلة       

  .  لم تكون واضحة بهذا الشأن٣٩من معيار المحاسبة الدولي 
  

تـسعير  العـادة   زمنية إل ات في كل فترة     لتزاماإلل و  األصو بسبب تغير  هذا الموضوع    نشأوقد     ٢١٤إستنتاج
  لـذلك  . يتم إلغاء البنود وإنشاء بنود جديدة      وألنه تغير توقعات الدفعات المسبقة،      مع الوقت   عبر
 بند محـوط يتغيـران      أنه على   بتحديدهصافي والمبلغ الذي ترغب المنشأة      المركز المالي ال   فإن
 إال أن .  ال بد من تخفـيض أداة التحـوط        فإنهلمحوط،   البند ا  إنخفضإذا  و.  بمرور الوقت  أيضاً

 وبدالً.  التحوط من خالل التصرف ببعض المشتقات المشمولة فيها        اةالمنشآت ال تخفض عادة أد    
مـن   محفظـة  ذات جديـدة  ات مشتقالدخول في  المنشآت أداة التحوط من خالل       تعدلمن ذلك،   

  . معادلةالمخاطر ال
  

                                                 
  . ٩٢ الفقرة أنظر *
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ح بان تكون أداة التحوط عبارة عن محفظة مشتقات تحتوي علـى أوضـاع              قرر المجلس السما     ٢١٥إستنتاج
 يتم قيـاس جميـع      أنه إلىوأشار  .  المحفظة وتحوطانمعادلة للمخاطر لكال التحوطات المنفردة      

 أن طريقتي تعديل أداة التحوط المـذكورتين        إلى أيضاًوأشار  . المشتقات المعنية بالقيمة العادلة   
 ٧٧لذلك وضح المجلس الفقـرة      . أن تحققا نفس التأثير بشكل جوهري     في الفقرة السابقة يمكن     

  . لهذا الغرض
  

  مخاطر سعر الفائدة ل يمحفظال حوطتللفاعلية التحوط 
  

 فـي  *يةات الفاعل إختبار على مسودة العرض ما إذا كان ينبغي تطبيق          في ردهم بعض  التساءل     ٢١٦إستنتاج
 أن  إلىوأشار المجلس   . فظي لمخاطر سعر الفائدة    على التحوط المح   ٣٩معيار المحاسبة الدولي    

 المحفظي لمخاطر سعر الفائدة هـو       لتحوط بالنسبة   ٣٩هدفه من تعديل معيار المحاسبة الدولي       
 في تحقيـق مبـادئ      ستمرارإلا محاسبة تحوط القيمة العادلة بسهولة أكثر، مع         إستخدامالسماح ب 

 المجلـس أن    إسـتنتج وعليه  . عالي الفاعلية حد هذه المبادئ هو أن التحوط       أو. محاسبة التحوط 
 تنطبق بشكل متساو على التحـوط المحفظـي         ٣٩متطلبات الفاعلية في معيار المحاسبة الدولي       

  . لمخاطر سعر الفائدة
  

ات إختبـار  إيجاد إرشادات حول كيفية تطبيق       إلىوسعى بعض المجاوبين على مسودة العرض          ٢١٧إستنتاج
 الفاعلية  إختباروعلى وجه التحديد، فقد تساءلوا عن كيفية تطبيق         . الفاعلية على تحوط المحفظة   

أي تقوم بتعديل مبلـغ أداة      (التحوط  " بإعادة موازنة "المستقبلي عندما تقوم المنشأة بشكل دوري       
ة المنـشاة   إسـتراتيجي  إذا كانت    أنهوقرر المجلس   ). التحوط لعكس التغيرات في البند المحوط     

ر مبلغ أداة التحوط بشكل دوري لعكس التغيرات في الوضع المحوط،           إلدارة المخاطر هي تغيي   
 أنـه ن تثبت   أل المنشأة تحتاج    فإنوبالتالي،  . ة تؤثر على تحديد مدة التحوط     ستراتيجي تلك اإل  فإن

من المتوقع أن يكون التحوط عالي الفاعلية فقط خالل الفترة حتى يتم تعديل مبلغ أداة التحـوط                 
 ٧٥ أن هذا القرار ال يتعارض مع المتطلب الوارد في الفقـرة             إلى المجلس   وأشار. للمرة التالية 

فقط لجزء من الفترة الزمنية التي تبقى خاللهـا أداة          " تحديدها"عالقة التحوط ال يمكن     "وهو أن   
وليس فقط بعض من تدفقاتها النقديـة،       ( يتم تحديد كامل أداة التحوط       نهوهذا أل ". التحوط معلقة 

ولكن يتم تقيـيم الفاعليـة   ). ل، خالل الفترة حتى يتم تعديل التحوط للمرة التالية      على سبيل المثا  
المتوقعة من خالل دراسة التغير في القيمة العادلة لكامل أداة التحوط فقط للفتـرة حتـى يـتم                  

  . تعديلها للمرة التالية
  

حوط المحفظة هو مـا إذا      وكان الموضوع الثالث الذي أثارته رسائل المالحظات فيما يخص ت            ٢١٨إستنتاج
 أو الفاعلية ذات األثر الرجعي لجميع الفترات الزمنية بـشكل إجمـالي             إختباركان ينبغي تقييم    

 أي طريقة لتقييم الفاعلية ذات      إستخدام يمكن للمنشآت    أنهوقرر المجلس   . فردي لكل فترة زمنية   
ن توثيق عالقة التحوط فـي       م جزءاً أن الطريقة المختارة تشكل      إلىاألثر الرجعي، ولكنه أشار     

 القرار في الوقت الذي يتم فيـه القيـام          إتخاذوبالتالي ال يمكن    ) أ(٨٨ للفقرة   وفقاًبداية التحوط   
  .  الفاعلية ذات األثر الرجعيإختبارب

  

                                                 
  .".١٠٥تطبيق"ة  الفقرأنظر *
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  التحول إلى محاسبة تحوط القيمة العادلة لمحافظ مخاطر سعر الفائدة 
  

 ما إذا يمكـن   ، درس المجلس    ٣٩تعديالت على معيار المحاسبة الدولي       النهائية لل  الصياغةأثناء     ٢١٩إستنتاج
تحـوط  علـى   توفير إرشادات إضافية للمنشآت الراغبة بتطبيق محاسبة تحوط القيمة العادلـة            

 أنه إلىوأشار المجلس   .  محاسبة تحوط التدفق النقدي    إستخدام ب سابقاًي تم محاسبته    ذالمحفظة ال 
 تحديـد  تحوط التدفق النقـدي وإعـادة        إللغاء تحديد ) د(١٠١قرة  يمكن لهذه المنشآت تطبيق الف    

 نفس البند المحوط وأداة التحوط، وقرر توضـيح هـذا فـي             إستخدامتحوط قيمة عادلة جديد ب    
بالنـسبة   المجلس أن التوضيح لم يكـن مطلوبـا          إستنتج ذلك،   إلىضافة  باإل. إرشادات التطبيق 

  ألن المعيـار الـدولي      للمرة األولى  داد التقارير المالية  المعايير الدولية إلع   تتبنى التي   للمنشآت
  .  على إرشادات كافيةمسبقاً قد اشتمل كان ١عداد التقارير المالية إل

  
وأشار المجلس أن هذا    .  تحوط المحفظة بأثر رجعي    بتحديد إمكانية السماح    أيضاًدرس المجلس      ٢٢٠إستنتاج

 تحديـد  في بداية التحـوط  بأنه يوجد "والذي يفيد) أ(٨٨في الفقرة الوارد قد يتعارض مع المبدأ   
  .  بأثر رجعيبالتحديد على ذلك، قرر عدم السماح بناءاًو"  لعالقة التحوطينوتوثيق رسمي

  

  عموماًات المختارة عن مبادئ المحاسبة األمريكية المقبولة ختالفإلغاء اإل
  

 ومبـادئ المحاسـبة     ٣٩محاسبة الـدولي     بين معيار ال   اتختالفاإلدرس المجلس فرص إلغاء        ٢٢١إستنتاج
 إرشادات القياس ومحاسبة التحوط بموجـب معيـار         عموماًوتتشابه  . عموماًاألمريكية المقبولة   
. عمومـاً  المنقح مع تلك التي بموجب مبادئ المحاسبة األمريكية المقبولة           ٣٩المحاسبة الدولي   

 ومبـادئ المحاسـبة     ٣٩ة الـدولي     بين معيار المحاسب   اتختالفاإل تلغي   أووستقلل التعديالت   
ات فـي نـواح   إختالف إال أن سيبقى هناك   .  في النواحي المدرجة أدناه    عموماًاألمريكية المقبولة   

 أكثر تفـصيال فـي      عموماً مبادئ المحاسبة األمريكية المقبولة      تكونعلى سبيل المثال،    . أخرى
 في المحاسبة عنـدما تطبـق       إختالف إلى، مما قد يؤدي     لكن ليس جميعها  العديد من النواحي،    

 به بموجب مبادئ     ال يكون مسموحاً   ٣٩ بموجب معيار المحاسبة الدولي      ي محاسب منهجالمنشأة  
  . عموماًالمحاسبة األمريكية المقبولة 

  

   غير ماليبندشراء أو عقود بيع 
  

 مشتقة ضمن نطاق معيار     أنهشراء البند غير المالي على       أو عقد بيع    إعتبارقرر المجلس     )أ (
 نقد  إلى للتحويل بسهولة    قابالًلعقد  ا موضوع إذا كان البند غير المالي       ٣٩لمحاسبة الدولي   ا

 هـذا المتطلـب مـع       ةويمكن مقارن ". عادي"شراء   أوعقد بيع   عبارة عن   ولم يكن العقد    
 عقـودا تكـون     أيضاً، والذي يشمل    ١٣٣تعريف المشتقة في بيان معايير المحاسبة المالية        

نطاق في بيـان معـايير      ال إستثناء ومع نقد،   إلىقابلة للتحويل بسهولة     ذات الصلة بنودها  
 ". العادية" لعمليات البيع والشراء ١٣٣المحاسبة المالية 

 

  ات القروضإلتزام: النطاق
  

ـ  ستثناءإل ٣٩ معيار المحاسبة الدولي     إلىقرر المجلس إضافة فقرة       )ب (  القـروض   اتإلتزام
وكانت مثل هذه القروض ضمن     . س صافي األرصدة  المحددة التي ال يتم تسويتها على أسا      

وأدى التعديل إلى جعل معيار المحاسبة الدولي       .  األصلي ٣٩نطاق معيار المحاسبة الدولي     
 . عموماً مبادئ المحاسبة األمريكية المقبولة إلىب أقر ٣٩
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  األرباح والخسائر غير المتحققة من األصول المالية المتوفرة برسم البيع
  

 باألرباح والخسائر من األصول المالية المتوفرة برسم        عترافاإللس إلغاء خيار    قرر المج   )ج (
، وبالتالي  ))ب(٥٥، الفقرة   ٣٩معيار المحاسبة الدولي    ( الخسارة   أو الربح   حسابالبيع في   
وينسجم التغيير مـع بيـان      . * بهذه األرباح والخسائر في حقوق الملكية      عترافاإليقتضي  

، الذي ال يوفر الخيار الموجود في معيار المحاسبة الـدولي           ١١٥ معايير المحاسبة المالية  
 باألرباح والخسائر من األصول المالية المتوفرة برسم البيـع فـي            عترافإل األصلي ل  ٣٩

 بتلـك   عتـراف اإل ١١٥ويقتضي بيان معايير المحاسبة المالية      .  الخسارة أو الربح   حساب
 ).  الخسارةأو الربح حسابوليس في (آخر األرباح والخسائر غير المتحققة في دخل شامل 

  

  القيمة العادلة في األسواق النشطة
  

، لتـنص   "٧١تطبيق  "، الفقرة   ٣٩قرر المجلس تعديل الصياغة في معيار المحاسبة الدولي           )د (
 من عبارة أن سـعر  بدالًأفضل دليل على القيمة العادلة،      " هو"على أن سعر السوق المعلن      

وهـذا يماثـل بيـان معـايير        .  أفضل دليل على القيمة العادلة     "عادة"السوق المعلن يكون    
 ". الماليةاإلفصاحات حول القيمة العادلة لألدوات  "١٠٧المحاسبة المالية 

 

  القيمة العادلة في األسواق غير النشطة
  

أفـضل  "يكون   يقتضي بأن  ٣٩في معيار المحاسبة الدولي     معين  قرر المجلس ضم متطلب       )  هـ(
تم ي ما لم يمة العادلة لألداة غير المتداولة في السوق النشط هو سعر المعاملة،            لقعلى ا دليل  

 األخرى فـي    الملحوظةإثبات القيمة العادلة من خالل المقارنة مع معامالت السوق الحالية           
 فقـط  يشمل على أسلوب تقييم   بناءاً أو)  إعادة تحديد شروط   أو بدون تعديل    أي(نفس األداة   

 ٢٣ -٠ متطلبات فريق عمـل المـسائل المـستجدة          يماثلوهذا  . حوظةالملبيانات السوق   
 والعقـود   المتـاجرة محاسبة العقود المشتقة المحتفظ بهـا ألغـراض         ب المرتبطةالمسائل  "

 ". إدارة المخاطروأنشطة الطاقة بتجارة المرتبطة
 

  سعر السوق المالحظ: القروض ذات السعر الثابت منخفضة القيمة
  

 سـعر   إسـتخدام ت قيمتـه ب   إنخفض ثابت    فائدة سعرذو  اح بقياس قرض    قرر المجلس السم    )و (
 القيمـة علـى     إنخفاض بقياس   ١١٤ويسمح بيان معايير المحاسبة المالية      . السوق المالحظ 

 .أساس سعر السوق المالحظ للقرض
 

  ات في أدوات حقوق الملكيةستثمار القيمة على اإلإنخفاضعكس خسائر 
  

 فـي حقـوق     إسـتثمار  القيمة على    إنخفاض المنشأة بخسارة    تإعترف إذا   أنهقرر المجلس     )ز (
 عتـراف اإل، ينبغـي    سـتثمار  القيمة العادلـة لإل    الحقاًت  إرتفعالملكية متوفر برسم البيع و    

ويمكن مقارنة هذا مـع مبـادئ المحاسـبة         .  في القيمة العادلة في حقوق الملكية      رتفاعإلبا
 . القيمةإنخفاضها بالقيود العاكسة لخسائر  والتي ال يسمح بموجبعموماًاألمريكية المقبولة 

  

  ات الثابتةلتزامتحوطات اإل
  

ات الثابتة على أنها تحوطات للقيمة العادلة       لتزاماإليقتضي المجلس أن يتم معاملة تحوطات         )ح (
 ٣٩وليس كتحوطات للتدفق النقدي، كما كان مطلوبا بموجب معيـار المحاسـبة الـدولي               

 أنـه ملة األجنبية عندما يكون من الممكن تحديد التحوط على           مخاطر الع  إستثناءب(األصلي  

                                                 
تراف باألرباح والخسائر األخرى في     ، تم اإلع  ٢٠٠٧في عام   " عرض البيانات المالية   "١نتيجة لمراجعة معيار المحاسبة الدولي        *

  .بيان الدخل الشامل اآلخر
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ويجعل هذا التغيير معيار المحاسبة الـدولي       ).  تحوط للتدفق النقدي   أوتحوط للقيمة العادلة    
 . ١٣٣ب إلى بيان معايير المحاسبة المالية أقر ٣٩

  

وطـات  ات المالية الناتجـة مـن تح      لتزامتعديالت األساس على األصول المالية أو اإل      
  معامالت التنبؤ

  

ات المالية الناتجة من تحوطات     لتزاماإل أوال يسمح بتعديالت األساس على األصول المالية          )ط (
كما يمنـع معيـار المحاسـبة       . ١٣٣معامالت التنبؤ بموجب بيان معايير المحاسبة المالية        

 .  تعديالت األساس هذهأيضاً المنقح ٣٩الدولي 
 

ات غير المالية الناتجة مـن تحوطـات        لتزاماإل أور المالية   تعديالت األساس على األصول غي    
  معامالت التنبؤ

  

 أوعلى األصـول غيـر الماليـة         قرر المجلس السماح للمنشآت بتطبيق تعديالت األساس        )ي (
وبـالرغم مـن أن مبـادئ       . ات غير المالية الناتجة من تحوطات معامالت التنبـؤ        لتزاماإل

 معـين   إختيارتمنع تعديالت األساس، غير أن السماح ب       عموماًالمحاسبة األمريكية المقبولة    
 يتيح للمنشآت تلبية متطلبات مبادئ المحاسـبة األمريكيـة          ٣٩في معيار المحاسبة الدولي     

 . عموماًالمقبولة 
  

  مسودة العرضلرات يلتغياملخص 
  

  -:  مسودة العرضاتإقتراح يرات الرئيسية عنيالتغفيما يلي   ٢٢٢إستنتاج
  

  النطاق

على  ال يمكن تسويتها    التي اتلتزاماإل نسودة العرض بأ  في م الوارد   قتراحإل المعيار ا  يتبنى  )أ (
 الخسارة يتم   أو بالقيمة العادلة من خالل الربح       تصنيفها والتي ال يتم   أساس صافي األرصدة  

ـ  بشكل أولي    عترافاإليقتضي   المعيار   إال أن . ها من نطاق المعيار   إستثناؤ  تمديـد  إلتزامب
 مما يلي بالقيمة األعلى    الحقاًقياسه  و السوق بالقيمة العادلة،     دون سعر فائدة  سعر  بالقرض  

 أوليـاً المبلـغ المعتـرف بـه       ) ٢ (٣٧المبلغ المحدد بموجب معيار المحاسبة الدولي       ) ١(
 لمعيـار المحاسـبة     وفقـاً ، اإلطفاء التراكمي المعترف به      مالئماً منه، حيثما كان     مطروحاً
 . ١٨الدولي 

 بالضمانات المالية   عترافاإلالذي يفيد ب  في مسودة العرض    الوارد   قتراحإلعيار ا  الم يتبنى   )ب (
) أ (مما يلـي   قياسها بالقيمة األعلى     الحقاً يتم   أنهبشكل أولي بالقيمة العادلة، ولكنه يوضح       

 مطروحـاً  أولياًالمبلغ المعترف به    ) ب (٣٧المبلغ المحدد بموجب معيار المحاسبة الدولي       
 .١٨ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً، اإلطفاء التراكمي المعترف به مالئماًن منه، حيثما كا

  

  التعريفات 

". القـروض والـذمم المدينـة      "إلى" القروض والذمم المدينة المنشأة   "يعدل المعيار تعريف      )ج (
 التي يتم تسعيرها في   وبموجب التعريف الجديد، يسمح للمنشأة بتصنيف القروض المشتراة         

 . لى أنها قروض وذمم مدينةالسوق النشط ع

يعدل المعيار تعريف تكاليف المعاملة في مسودة العرض ليشمل التكاليف الداخلية، شريطة              )د (
 التصرف باألصل المالي    أو إصدار   أو عملية شراء    إلىأن تكون متزايدة ومنسوبة مباشرة      

 .  الماليلتزاماإل أو

ترح في مسودة العرض بحيث يـتم حـساب          تعريف سعر الفائدة الفعلي المق     المعيار يعدل  ) هـ(
 لتلـك  إستثناءوهناك  .  التدفقات النقدية المقدرة لجميع األدوات     إستخدامسعر الفائدة الفعلي ب   

الحاالت النادرة يكون فيها من غير الممكن تقدير التدفقات النقدية بشكل موثـوق، عنـدما               
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 ويقتـضي . لعمر التعاقدي لـألداة  التدفقات النقدية التعاقدية خالل اإستخداميقتضي المعيار  
 عند محاسبة التغير في التقديرات، تقوم المنشآت بتعديل المبلغ المـسجل            أنه أيضاًالمعيار  

 أو الـربح    حـساب  الخسائر المقابلة فـي      أو باألرباح   عترافاإللألداة في فترة التغير مع      
ت النقديـة المقـدرة     ولحساب المبلغ المسجل الجديد، تقوم المنشآت بخصم التدفقا       . الخسارة

 .المنقحة بسعر الفائدة الفعلي األصلي
 

   باألصل الماليعترافإلغاء اإل
  

 مـشاركتها   إلى حد  باألصل المالي    عترافاإلت مسودة العرض بان تستمر المنشأة ب      إقترح  )و (

 باألصل المالي فقط إذا لم يكن       عترافاإلوبالتالي، تلغي المنشأة    .  األصل  ذلك المستمرة في 

مخـاطر  و الـسيطرة    مفاهيمويستخدم المعيار   .  األصل  ذلك شاركة مستمرة في  لديها أي م  

.  باألصـل المـالي    عترافاإل إلغاء   ما إذا يتم، وإلى أي حد يتم،      ومكافئات الملكية لتحديد    

عض، ولكـن لـيس بـشكل       ب المنشأة ب  تإحتفظ المشاركة المستمرة فقط إذا      منهج وينطبق

) ط (أيـضاً  أنظـر (السيطرة  ب كذلك   تإحتفظوجوهري جميع، مخاطر ومكافئات الملكية      

 ). دناهأ
 

 بجزء من أصل    عترافاإل لمسودة العرض، يوضح المعيار متى ينبغي دراسة إلغاء          وخالفاً  )ز (
 بجزء من أصل مالي كبير إذا، وفقط        عترافاإلويقتضي المعيار دراسة إلغاء     . مالي كبير 

 -:إذا، كان الجزء واحد مما يلي

  ؛ل خاص فقط من األصل الماليتدفقات نقدية محددة بشك •

 لتدفقات النقدية من األصل المالي؛ أوحصة تناسبية كاملة فقط من ا •

حصة تناسبية كاملة فقط من التدفقات النقدية المحددة بشكل خـاص مـن األصـل                •
 . المالي

 

 باألصـل المـالي     عتـراف اإلوفي جميع الحاالت األخرى، يقتضي المعيار دراسة إلغاء         
  .بمجمله

  

لترتيبـات الـضمان    "لمجلس على الشروط المقترحة في مسودة العـرض بالنـسبة           أبقى ا   )ح (
التدفقات النقديـة مـن      ستالموالتي تحتفظ بموجبها المنشأة بالحقوق التعاقدية إل      " التمريري

 أكثر من   أو واحدة   إلى بدفع تلك التدفقات النقدية      تعاقدياً اًإلتزاماألصل المالي، لكنها تتحمل     
 فـإن ،  "ترتيبات الـضمان التمريـري    "سبب اللبس حول معنى مصطلح      ولكن ب . المنشآت

 . المعيار ال يستخدم هذا المصطلح

 بتقييم ما إذا قامت بنقل جميـع مخـاطر ومكافئـات            أوالًيقتضي المعيار أن تقوم المنشأة        )ط (
ت المنشأة بجميع المخاطر والمكافئات بشكل جوهري،       إحتفظوإذا  . الملكية بشكل جوهري  

وإذا قامت بنقل جميع هذه المخاطر والمكافئـات        .  باألصل المنقول  عترافاإل ب  تستمر فإنها
 أووإذا لـم تقـم المنـشأة بنقـل          .  باألصل المنقول  عترافاإل تلغي   فإنهابشكل جوهري،   

ـ  تقيم ما إذا قـد       فإنهاحتفاظ بجميع مخاطر ومكافئات الملكية بشكل جوهري،        إلا ت إحتفظ
 إستمرارت بالسيطرة، يقتضي المعيار     إحتفظا كانت قد    وإذ. بالسيطرة على األصل المنقول   

وإذا .  باألصل المنقول إلى حد مشاركتها المستمرة في األصل المنقـول          عترافاإلالمنشأة ب 
 .  باألصل المنقولعترافاإل تلغي فإنهالم تحتفظ بالسيطرة، 
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رة ألغـراض   يوفر المعيار إرشادات حول كيفية تقييم مفاهيم المخاطر والمكافئات والسيط           )ي (
 . عترافاإلإلغاء 

  

  القياس
  

 أويتبنى المعيار الخيار المقترح في مسودة العرض بان يتم السماح بتحديد أي أصل مالي                  )ك (

 عتـراف اإل يتم قياسه بالقيمـة العادلـة، مـع          أنه األولي على    عترافاإل مالي عند    إلتزام

ن المعيار يوضح أن القيمة     إال أ .  الخسارة أو الربح   حساببالتغيرات في القيمة العادلة في      

ات ذات خاصية الطلب، مثل الودائع تحت الطلب، ليست اقل مـن المبلـغ              لتزامالعادلة لإل 

 .الذي يستحق دفعه عند الطلب المخصوم من أول تاريخ يمكن فيه أن ُيطلب دفع المبلغ

  األسـعار المعلنـة فـي      إسـتخدام  في مسودة العرض بأنه ينبغي       قتراحإليتبنى المعيار ا     )ل (
ويـضيف  . األسواق النشطة لتحديد القيمة العادلة المفضلة على أساليب التقيـيم األخـرى           

 هـذه   فـإن ،  ) من سعر معين   بدالً(المعيار إرشادات بأنه إذا تم اإلعالن عن معدل معين،          
ويوضـح  . المعدالت المعلنة تُستخدم كمدخالت في أساليب التقييم لتحديد القيمـة العادلـة           

 تـستخدم   فإنهـا إذا كانت المنشأة تعمل في أكثر من سوق نشط واحـد،             أنه أيضاًالمعيار  
أي (السعر الذي يمكن أن تحصل به المعاملة في تاريخ الميزانية العمومية في نفس األداة               

في السوق النشط األكثر جدوى الذي يمكـن للمنـشأة          )  إعادة تحديد شروط   أوبدون تعديل   
 . الوصول إليه مباشرة

تسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة في سوق غير نشط بحيـث ال تكـون          يبسط المعيار ال     )م (
بل عندما ال يكون هناك سعر فـي        . لمعامالت السوق الحديثة األولوية على أساليب التقييم      

 معـامالت   إستخداموتتضمن أساليب التقييم هذه     .  أسلوب التقييم  إستخدامالسوق النشط، يتم    
 . السوق الحديثة على أساس تجاري

 األولي باألداة الماليـة  عترافاإل أن أفضل تقدير للقيمة العادلة عند       أيضاًويوضح المعيار      )ن (
غير المعلن عنها في السوق النشط هو سعر المعاملة، ما لم يتم إثبات القيمة العادلة لألداة                

 إذا كانت القيمة العادلة مبنية على أساس        أومن خالل معامالت السوق الملحوظة األخرى       
 . ب تقييم تتضمن متغيراته فقط بيانات من أسواق مرئيةأسلو

  
   قيمة األصول الماليةإنخفاض

  

ويلغي المعيـار   .  القيمة فقط عند تكبدها    إنخفاض بخسارة   عترافاإل يتم   أنهيوضح المعيار     )س (
، المثال حول كيفية حساب معـدل       وتحديداًبعض اإلرشادات المفصلة في مسودة العرض،       

 .  القيمة في مجموعة من األصول الماليةاضإنخفالخصم بهدف قياس 

 القيمة المعترف بها في أدوات      إنخفاض ال يمكن عكس خسائر      أنهت مسودة العرض    إقترح  )ع (

 أو أدوات حقوق الملكية المصنفة على أنها متوفرة برسم البيع من خـالل الـربح          أوالدين  

لبيع، أن يتم عكس خسارة     ويقتضي المعيار بالنسبة ألدوات الدين المتوفرة برسم ا       . الخسارة

 الخسارة عندما تزداد القيمة العادلة ويكون من الممكـن          أو القيمة من خالل الربح      إنخفاض

  وال يمكن عكس .  بالخسارةعترافاإلربط الزيادة بشكل موضوعي بحدث يحصل بعد 
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 القيمة المعترف بها في أدوات حقوق الملكية المتوفرة برسم البيـع مـن              إنخفاضخسائر  

 بأي زيادة الحقة في القيمـة العادلـة فـي           عترافاإل يتم   أنه الخسارة، أي    أول الربح   خال

 . *حقوق الملكية

  
  محاسبة التحوط

  

 عتـراف اإل عندما تحصل بالفعل معاملة تنبؤ محوطة وينتج عن ذلـك            أنهيقتضي المعيار     )ف (
وق الملكيـة ال     الخسائر المؤجلة في حق    أو األرباح   فإن المالي،   لتزاماإل أوباألصل المالي   

، ولكنها تبقى   ")تعديل األساس " ُيمنع   أنهأي   (لتزاماإل أوتعدل المبلغ المسجل األولي لألصل      
 الخـسارة بمـا ينـسجم مـع         أو الـربح    حساب بها في    عترافاإلفي حقوق الملكية ويتم     

وبالنسبة لتحوطات معامالت التنبـؤ     . لتزاماإل أو باألرباح والخسائر من األصل      عترافاإل
 للمنشأة خيار تطبيق    فإن غير مالي،    إلتزام أو بأصل غير مالي     عترافاإلتي سينتج عنها    ال

 بها في   عترافاإل خسائر التحوط في حقوق الملكية و      أو االحتفاظ بأرباح    أوتعديل األساس   
 .  الخسارةأو الربح حساب على لتزاماإل أو الخسارة عندما يؤثر األصل أو الربح حساب

ات الثابتة على أنهـا تحوطـات القيمـة         لتزاماإلرض معاملة تحوطات    ت مسودة الع  إقترح  )ص (
ويتبنى المعيار هذا المتطلـب  ).  من معاملتها على أنها تحوطات التدفق النقدي  بدالً(العادلة  

 أنـه  الثابت إما على     لتزام يمكن محاسبة تحوط مخاطر العملة األجنبية لإل       أنهلكنه يوضح   
 . تدفق النقدي تحوط الأوتحوط القيمة العادلة 

  

أبقت مسودة العرض على اإلرشادات السابقة بأنه يمكن تحديد معاملـة متوقعـة ضـمن                 )ق (
المجموعة على أنها البند المحوط في تحوط تدفق نقدي لعملة أجنبية، شـريطة أن تكـون                

 بالبند  عتراف وتلبي كافة مقاييس محاسبة التحوط، وستؤدي إلى اإل        حتمالالمعاملة عالية اإل  
لم يشتمل علـى هـذا      ) ٢٠٠٣كما هو معدل في عام      (ضمن المجموعة، والمعيار    النقدي  

ها من بعض المشاركين الذين تساءلوا عـن        إستالماإلرشاد في ضوء المالحظات التي تم       
أساس مفهومها، وبعد صدور المعيار المعدل أثار المشاركون المخاوف أن تعتبر ممارسة            

من المجموعة أنها البنـد المحـوط وأن معيـار    عامة للمنشآت أن تحدد معاملة متوقعة ض    
 عن المبادئ المحاسبية المقبولـة بـشكل عـام          اًإختالف المعدل أحدث    ٣٩المحاسبة الدولي   

، ٢٠٠٤ة لهذه المخاوف نشر المجلس مـسودة عـرض فـي يوليـو              إستجاباألمريكية، و 
انات المالية  ت مسودة العرض هذه السماح للمنشأة أن تطبق محاسبة التحوط في البي           إقترحو

ية الرئيـسية   قتصادالمجمعة على معاملة خارجية متوقعة محتملة جدا مقيمة بعملة البيئة اإل          
للمنشأة الداخلة في المعاملة، شريطة أن المعاملة أدت إلى نشوء تعرض سيكون لـه أثـر                

، )أنها كانت مقيمة بعملة غير عملة العرض للمجموعـة        (على الربح أو الخسارة المجمعة      
 مناقشة كتب المالحظات المستلمة حول مسودة العرض هذه قرر المجلـس الـسماح              وبعد

لمخاطرة العملة األجنبية لمعاملة متوقعة ضمن المجموعة أن تكون البند المحوط في تحوط             
 إسـتثناء بالتدفق النقدي في البيانات المالية الموحدة شريطة أن تكون المعاملة مقيمة بعملة             

ية الرئيسية للمنشأة الداخلة في المعاملة، وأن تؤثر مخـاطرة العملـة            قتصادعملة البيئة اإل  
األجنبية على الربح أو الخسارة المجمعة، وعند إصدار هذا التعديل توصل المجلس إلى ما              

  -:يلي
إن السماح أن تحدد معاملة متوقعة ضمن المجموعة على أنها بند محوط في ) ١(

ية الرئيسية التي تعمل قتصادار عملة البيئة اإلالبيانات المالية المجمعة يتفق مع إط
آثار التغيرات في أسعار صرف " ٢١فيها المنشأة في معيار المحاسبة الدولي 

                                                 
، تم اإلعتراف باألرباح والخسائر األخرى في       ٢٠٠٧في عام   " عرض البيانات المالية   "١نتيجة لمراجعة معيار المحاسبة الدولي        *

  .بيان الدخل الشامل اآلخر
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ية الرئيسية التي تعمل قتصادالذي يعترف بتعرض عملة البيئة اإل"العمالت األجنبية
مقيمة ) وقعةبما في ذلك المعاملة المت(فيها المنشأة في أي وقت تكون فيه المعاملة 

  .ية الرئيسية للمنشأة الداخلة في المعاملةقتصادبعملة تختلف عن عملة البيئة اإل
  

أن تحدد بأنها البند ) ضمن المجموعة أو خارجية(إن السماح بمعاملة متوقعة ) ٢(

ية قتصاد مع إطار عملة البيئة اإلمتفقاًالمحوط في البيانات المالية المجمعة لن يكون 

 إذا كانت المعاملة ٢١ي تعمل فيها المنشأة في معيار المحاسبة الدولي الرئيسية الت

 لذلك يجب أن ال وتبعاًية الرئيسية للمنشأة الداخلة فيها، قتصادمقيمة بعملة البيئة اإل

  .يسمح أن تحدد هذه المعامالت أنها بنود محوطة في تحوط تدفق تقدي لعملة أجنبية
  

 أن أي مكسب أو خسارة معترف بها مباشرة في ٩٨ و٩٧إن ما يتفق مع الفقرتين  )٣(

 في تحوط تدفق نقدي في معاملة متوقعة ضمن المجموعة يجب *حقوق الملكية

إعادة تصنيفها إلى ربح أو خسارة مجمعة في نفس الفترة أو الفترات التي تؤثر فيها 

  .مخاطرة العملة األجنبية للمعاملة المحوطة على الربح أو الخسارة المحوطة
  

  اإلنتقال
  

 في مسودة العرض أنه عند اإلنتقال يسمح للمنشأة أن تحـدد            قتراحيتبنى المعيار المعدل اإل     )ر (

 مالي بالقيمة العادلة    إلتزام مالياً معترفا به في السابق كأصل مالي أو          اًإلتزام ماليا أو    أصالً

ح لمعيـار   من خالل الربح أو الخسارة أو متوفرا للبيع، غير أنه تمت إضافة متطلب إفصا             

ات لتزام لتقديم المعلومات حول القيمة العادلة لألصول المالية أو اإل         †٣٢المحاسبة الدولي   

  .المالية المحددة في كل فئة والتصنيف والمبلغ المسجل في البيانات المالية السابقة

 بمعيـار المحاسـبة     عتـراف ت مسودة العرض التطبيق بأثر رجعي ألحكام عدم اإل        إقترح  )ش (

 ٣٩على األصول المالية غير المعترف بها بموجب معيار المحاسبة الـدولي             ٣٩الدولي  

األصلي، ويتطلب المعيار التطبيق بأثر مستقبلي، أي أن ال تعترف المنشآت باألصول التي             

 بها بموجب المعيار األصلي، ولكنه يسمح بالتطبيق بأثر رجعي من تاريخ            عترافلم يتم اإل  

معلومات الالزمة لتطبيق معيار المحاسـبة الـدولي علـى          تختاره المنشأة،  شريطة أن ال     

 بها نتيجة لمعامالت سابقة تم الحصول عليهـا         عترافات التي لم يتم اإل    لتزاماألصول واإل 

  . محاسبة هذه المعامالتمبدئياًفي الوقت الذي تمت فيه 

ت ت مسودة العرض وتطلب في األصل المعيار المعدل التطبيق بأثر رجعي لمتطلبا           إقترح  )ت (

، وبعد صـدور المعيـار      ٧٦في الفقرة تطبيق    " اليوم األول " بمكاسب أو خسائر     عترافاإل

  المعدل أثار المشاركون المخاوف أن التطبيق بأثر رجعي سيخرج عن متطلبات المبادئ 

                                                 
، تم اإلعتراف باألرباح والخسائر األخرى فـي        ٢٠٠٧في عام   " الماليةعرض البيانات    "١نتيجة لمراجعة معيار المحاسبة الدولي       *

  .بيان الدخل الشامل اآلخر
 

 أعاد مجلس معايير المحاسبة الدولية تغيير موقع اإلفصاحات المتعلقة باألدوات المالية إلى المعيار الدولي ٢٠٠٥في أغسطس  †
  ."تاإلفصاحا: دوات الماليةاأل" ٧إلعداد التقارير المالية 
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، وقد يتطلب الحكـم     ومكلفاًالمحاسبية المقبولة بشكل عام األمريكية، وسيكون تنفيذه صعبا         

ة لهـذه المخـاوف قـرر       إسـتجاب ان أو لم يكن ممكناً مالحظتـه، و       الشخصي بشأن ما ك   

  -:المجلس

  
 بأية ٧٦السماح للمنشآت تطبيق المتطلبات في الجملة األخيرة في الفقرة تطبيق ) ١(

  -:طريقة من الطرق التالية

 .٣٩بأثر رجعي كما كان مطلوبا في السابق في معيار المحاسبة الدولي  •

، وهو ٢٠٠٢ أكتوبر ٢٥ت التي تم الدخول بها بعد بأثر مستقبلي على المعامال •
تاريخ النفاذ للمتطلبات المعادلة للمبادئ المحاسبية المقبولة بشكل عام 

 .األمريكية
، وهو ٢٠٠٤ يناير ١بأثر مستقبلي على المعامالت التي تم الدخول بها بعد  •

 .يد من المنشآتتاريخ اإلنتقال إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للعد
  

 المبدئي فقط إلى المدى عتراف بمكسب أو خسارة بعد اإلعترافإيضاح أنه يجب اإل) ٢(
الذي يأخذه المشاركون في ) بما في ذلك الوقت( الذي تنشأ فيه من تغير في العامل 

 عند تحديد سعر، وقد طلب بعض المشاركين من المجلس إيضاح أن عتباراإل
 بالفروقات بين سعر معاملة عترافلثابت أسلوب مناسب لإلاإلطفاء بطريقة القسط ا

وتقييم تم في وقت المعاملة ولم ) ٧٦مستخدماً كقيمة عادلة حسب الفقرة تطبيق (
يكن مبنيا فقط على البيانات من األسواق التي تمت مالحظتها، وقد قرر المجلس 

قسط الثابت هو عدم إجراء ذلك، وتوصل إلى أنه بالرغم من أن اإلطفاء بطريقة ال
   لن يكونفإنهأسلوب مناسب في بعض الحاالت 
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  عارضةاآلراء الم
  

كجريجور علـى   ا م . جيه .ليسنرنج، وارن . جيه. كوب، جيمس . تي.ونيت أن إعتراض
  ٢٠٠٣ ديسمبر في ٣٩موضوع معيار المحاسبة الدولي 

  

 . اركجريجور على موضوع هذا المعيا السادة كوب وليسنرنج ومإعترض   ١آراء
 

  قيمـة  انخفـاض و،  عترافاإلات المتعلقة بإلغاء    ستنتاجإل السيد ليسنرنج لعدم موافقته على ا      إعترض   ٢آراء
 . محاسبة تحوط تعديل األساس في ظروف محددة إعتماد و،أصول محددة

 
 لـى حـد   إ المـستلم المقابل لقاء لتزاماإل بعترافاإل ينبغي أنه ٣١ و٣٠ تين   يقتضي المعيار في الفقر ٣آراء

 عترافاإلويعتقد السيد ليسنرنج أن نتيجة تلك المحاسبة هي         . لمنشأة في األصل  لمشاركة المستمرة   ال

ـ اإل تعريـف    تخفق في تلبيـة   ات  إلتزامتعريف األصول وتسجيل    تلبية   تخفق في بأصول   . اتلتزام

ء والضمانات   الشرا أو بالعقود اآلجلة وخيارات البيع      عترافاإل المعيار في    يخفقوزيادة على ذلك،    

ـ اإللحقوق و ا نتيجة   مفترضا" اقتراضاً" من ذلك    بدالً يسجل   هتم إنشاؤها، ولكن  يالتي   ات التـي   لتزام

فبالنسبة للناقلين، ينـتج    . تبنيها المشاركة المستمرة تم     لمنهجوهناك نتائج أخرى    . جدها تلك العقود  تو

ات تعاقدية مطابقة فقـط     إلتزامق و ا حقو م من قبل منشأتين عندما يكون لديه      عنه محاسبة مختلفة جداً   

  ذلك، ال يتم محاسـبة     إلىضافة  باإل. مرة األصل المالي المنقول   ذات  ت  إمتلكحد المنشأتين قد    أن  أل

. ف فائدة و به مثل القروض األخرى، وبالتالي ال يمكن تسجيل مصر         عترافاإلتم  يالذي  " قتراضإلا"

 عن معايير القياس والعرض المطبقـة علـى         د المحد  المقترح التجاوز  المنهج تنفيذ وبالفعل يقتضي 

على سبيل المثـال، ال     . عترافاإلاألدوات المالية المشابهة األخرى التي ال تنشأ من معامالت إلغاء           

، للمنقول إليهم وبالنسبة  .  بالقيمة العادلة  عترافاإل معامالت إلغاء    توجدها المشتقات التي    ةيتم محاسب 

 والقياس المطبقة علـى األدوات الماليـة المـشابهة    عترافاإلات  تجاوز متطلب  أيضاً يقتضي المنهج 

 المنقول إليه   فإن،  عترافاإل تحقق معايير إلغاء     الفي معاملة النقل    معينة  وإذا تم شراء أداة     . األخرى

تم شراؤها من نفـس الطـرف المقابـل بـشكل     يترف بها ويقيسها بشكل مختلف عن األداة التي        عي

 . منفصل
 

ضم األصل الـذي    الذي يقضي ب   ٦٤في الفقرة   الوارد   المتطلب   على أيضاً السيد ليسنرنج    رضويعت    ٤آراء

ـ     الصول  من األ  في محفظة    ةقيمال غير منخفض  منفردا بأنه  إعتبر  يمشابهة من اجـل تقيـيم محفظ

 المنشأة  تمتلكما إذا    مسألة   فإنقيمة،  ال منخفض غير األصل   وما أن ُيعتبر  .  القيمة نخفاضإضافي إل 

 لهـا أي    ال يكون تلك األصول    ذو صلة حيث أن      أمراًال يكون    أكثر من األصول المشابهة      أو داًواح

 ال  أوتـنخفض    القيمـة    نخفـاض  ما إذا كان األصل الذي تم دراسته بشكل منفرد إل          مدلوالت على 

. مـن القـرض الواحـد     % ٥٠تملك كل منشأة    أن  وينتج عن هذه المحاسبة إمكانية      .  قيمته تنخفض

المنشأتين قروض  إحدى  لدى  كان  ولكن إذا   .  القرض ة لم تنخفض قيم   أنه تستنج المنشأتان    ويمكن أن 

 يـسمح   ال القيمة فيما يتعلق بالقرض في حـين         إنخفاض ب عترافاإل يسمح لها ب   فإنهأخرى مشابهة،   

ويـرى الـسيد    .  المتطابقة بطرق مختلفة   المخاطرومن غير المقبول محاسبة     .  بذلك لمنشأة األخرى ل

 . مقنعة" ١١٥إستنتاج "في الفقرة الواردة ج أن اآلراءليسنرن
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 التي تسمح ولكن ال تقتضي تعديل األساس لتحوطات         ٩٨ الفقرة    على أيضاًالسيد ليسنرنج    ويعترض    ٥آراء
وينتج عن هذه المحاسـبة    . ات غير مالية  إلتزام أو بأصول   عترافاإلمعامالت التنبؤ التي ينتج عنها      

وهـي  .  األولي بعيدا عن قيمته العادلة     عترافاإل المسجل في تاريخ     لتزاماإل أو  تعديل األصل  دائماً
 فـي   محـدد  بديل تعديل األساس، بمبلغ غير تكلفته كما هو          إختيار، إذا تم     معينا أصالً أيضاًتسجل  

 من  ١٦في الفقرة    أيضاًكما هو مبين    و" ممتلكات والمصانع والمعدات  ال "١٦معيار المحاسبة الدولي    
 أن  ينبغـي  المشتقة على أنها جزء من تكلفة شراء األصـل، ال            إعتباروإذا كان سيتم    . المعيارذلك  

 مع مشروع التحسينات الذي يهـدف بكـل         لتنسجم يةإنتقائتكون محاسبة التحوط في هذه الظروف       
غيـر  أمـر   وعدم القدرة على المقارنة التي تنشأ من هذا البديل هي           .  التقليل من البدائل   إلىوضوح  

 . رغوب وغير ضروريم
 

 سـتنتاج إل ا وخصوصاً" ٧١تطبيق   " على إرشادات التطبيق في الفقرة     أيضاًالسيد ليسنرنج   ويعترض      ٦آراء
فـي  مـا    عقد   تقوم بإنشاء  المنشأة التي     ينبغي على  أنه فهو ال يعتقد  . "٩٨ إستنتاج " في الفقرة  الوارد
إذا تغيـرت   و. ق آخر لم تحصل فيه المعاملة      سو إلى القيمة العادلة للعقد بالرجوع      قياس معينسوق  

 قيـاس   الحقاً يحدث    التغير في األسعار عندما    ذلك ب عترافاإلينبغي   فإنهاألسعار في سوق التعامل،     
 التبديل بين األسواق عنـد      فيما يخص  المدلوالت الضمنية  من   العديدولكن هناك   . القيمة العادلة للعقد  

 عتـراف اإل ينبغـي  ال   أنـه ويرى السيد ليسنرنج    .  بعد إليهاس  المجليتطرق  قياس القيمة العادلة لم     
 . حقيقة أن المعاملة يمكن أن تحدث في سوق مختلفأساس  الخسائر على أوباألرباح 

 
 قيمة  إنخفاضاته حول   إستنتاج مع تحليل السيد ليسنرنج و     تفق وي ٦٤يعترض السيد كوب على الفقرة          ٧آراء

 محاسبة القرض   الحقاً  من غير المألوف أن يتم     أنهويرى  . "٤راء  آ"ة  القرض كما هو محدد في الفقر     
 فـي   هت قيمته عند شمل   إنخفض أنه تنخفض قيمته بعد تحليل دقيق كما لو         م ل أنهالذي تم تحديده على     

 .المحفظة
 

 عدم  أو إستخدام قرار المجلس السماح بحرية      وخصوصاً،  ٩٨ على الفقرة    أيضاً    يعترض السيد كوب        ٨آراء
 بأصول غير عترافاإل إلىتعديل األساس عند محاسبة تحوطات معامالت التنبؤ التي تؤدي           دامإستخ
 - لخيارات الثالثة المتاحة أمام المجلس    ا ومن بين ومن وجهة نظره،    . ات غير مالية  إلتزام أومالية  
ـ    أو تعديل األساس،    إستخدام ب ٣٩حتفاظ بالمتطلب في معيار المحاسبة الدولي       إلوهي ا  ديل  منـع تع

 -ختيـار إلحرية ا  توفير   أو،  ٢٠٠٢ يونيو في مسودة العرض الصادرة في       حمقتركما هو   األساس  
كمـا هـو     ، منع تعديل األسـاس    منهج هو ويعتقد السيد كوب أن أفضل      . خيار المجلس أسوأ    إختار
 باألصـول   عتـراف اإل إلـى  في مسودة العرض، ألن تعديالت األساس، في رأيه، تـؤدي            حمقتر
 .  بمبالغ غير مالئمةاتلتزاماإلو

 
مـن المحتمـل أن     و.    ويعتقد السيد كوب أن زيادة عدد الخيارات في المعايير الدولية هو سياسة سيئة               ٩آراء

 تنتقي والمنشآت التي     معيناً خياراً تنتقيات رئيسية بين المنشآت التي      إختالف إلىيؤدي قرار المجلس    
 المقارنة سيؤثر بشكل سلبي على قدرة المستخدمين على          إلى قابلية  فتقارالاكما أن هذا    . ا آخر خياراً
 . ية سليمةإقتصاد قرارات إتخاذ

 
 المنشآت المسجلة في الواليات المتحدة األمريكيـة         بإمكان  السيد كوب إلى أنه    يشير  إضافة إلى ذلك،      ١٠آراء

سـبة   مطابق كبيـر مـع مبـادئ المحا        إختالف تفادي تعديل األساس من اجل      تبنيأن تختار عدم    
ات بين المنشآت الملتزمة بالمعـايير      ختالفويعتقد السيد كوب أن زيادة اإل     . عموماًاألمريكية المقبولة   

مسجلة في الواليات المتحدة والمنشآت التي ليست كـذلك         التي تكون   الدولية إلعداد التقارير المالية     
 . هو أمر غير مرغوب
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السيد كوب والـسيد ليـسنرنج   كل من  مع تحليل يتفق، و ٩٨كجريجور على الفقرة    ا  يعترض السيد م    ١١آراء
 ". ١٠ آراء - ٨آراء "و" ٥آراء "ات  في الفقرمبين أعالهاتهما كما هو إستنتاجو

 
 إنخفاضات المتعلقة ب  ستنتاجإل على هذا المعيار ألنه ال يوافق على ا        أيضاًكجريجور  ايعترض السيد م    ١٢آراء

  . قيمة أصول معينة
 

ات حقوق  إستثمار قيمة   إنخفاض اللتان تتناوالن ،  ٦٩  و ٦٧ على الفقرتين كجريجور  اد م  السي يعترض  ١٣آراء
 إنخفـاض  بخـسائر    عترافاإلوتقتضي هذه الفقرات    . الملكية المصنفة على أنها متوفرة برسم البيع      

 الخسارة عندما يكون هناك دليـل موضـوعي علـى           أو الربح   حساب هذه األصول في     منالقيمة  
 حساب من خالل    سابقاً القيمة المعترف بها     إنخفاض خسائر   ينبغي عكس وال  . صل قيمة األ  إنخفاض
 أن أسـباب    إلـى كجريجور  ا السيد م  ويشير. لو الخسارة عندما تزداد القيمة العادلة لألص      أوالربح  

ات حقوق الملكية المتـوفرة     ستثمار الخسارة إل  أو من خالل الربح     القيود العاكسة منع  وراء  المجلس  
ات، هي  ستنتاجإل من أساس ا   "١٣٠إستنتاج " في الفقرة  المبينة،  سابقاًت قيمتها   إنخفض التي   برسم البيع 

 الزيـادات  عن القيمة   إنخفاضخسائر  ل القيود العاكسة  طريقة مقبولة لتمييز     يتمكن من إيجاد   لم   أنه"
ساو علـى    أنها تنطبق بشكل مت    يعتقدوهو يوافق على هذه األسباب لكنه       ".  القيمة العادلة   في األخرى

 الهامة  السمة الذاتية كجريجور أن   اويعتقد السيد م  .  القيمة في المقام األول    إنخفاض بخسائر   عترافاإل
 به فـي    عترافاإل ينبغيوبالتالي  ( للقيمة   اانخفاضتقييم ما إذا يمثل تخفيض القيمة العادلة        ب المرتبطة
 به مباشـرة فـي حقـوق        رافعتاإل ينبغيو( آخر في القيمة     تناقص أو)  الخسارة أو الربح   حساب
 المقارنة ضمن المنشأة مع مـرور الوقـت         نقص في قابلية   إلىستؤدي في أفضل األحوال     ) الملكية

 .  عنهاالمبلغ ئر الخساأو األرباحسوأ األحوال فرصة للمنشآت إلدارة أ في تيحتوسوبين المنشآت، 
 

يرات في القيمة العادلة لألصول  المـصنفة         بجميع التغ  عترافاإل ينبغي أنهكجريجور  ا  يعتقد السيد م    ١٤آراء
 فـي   الرئيـسي تغيـر   ال إال أن مثل هذا   .  الخسارة أو الربح   حسابعلى أنها متوفرة برسم البيع في       

تغلب على المخاوف    من أجل ال   أنههو يعتقد   و.  المجلس لكامل إجراءات  ألن يخضع المعيار سيحتاج   
ات حقوق الملكية المـصنفة علـى   ستثماربالنسبة إلفي هذا الوقت " ١٣آراء  "المعبر عنها في الفقرة 

 بجميع التغيرات في القيمة العادلة التي       عترافاإل يقتضي المعيار    ينبغي أن أنها متوفرة برسم البيع،     
 وقيـود عاكـسة    في القيمة    إنخفاضعمليات   الخسارة على أنها     أو الربح   حسابدون التكلفة في    ما  
 ما فوق التكلفـة فـي حقـوق         يتالجميع التغيرات في القيمة      ب عترافاإل القيمة و  إنخفاضعمليات  ل

تم إلغـاء   يو.  جميع التغيرات في القيمة بنفس األسلوب، مهما كان سببها         المنهج اعامل هذ يو. الملكية
 مـا إذا كـان هنـاك        وتحديد( في القيمة    والنقص اآلخر  القيمة   إنخفاض ةمشكلة التمييز بين خسار   

 ذلك،  إلىضافة  باإل. نه لم يعد يوجد أية سمة شخصية ذات عالقة        أل)  قيمة في المقام األول    إنخفاض
ومعيـار المحاسـبة   " ممتلكات والمصانع والمعداتال" ١٦ مع معيار المحاسبة الدولي ينسجم المنهاج 

 ". األصول غير الملموسة  "٣٨الدولي 
 

 ٢٧ على الفقـرة     المترتبة  التعديالت وعلى من المعيار    ١٠٦ الفقرة   علىكجريجور  ا السيد م  يعترض  ١٥آراء
للمـروة  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليـة       ي  تبن "١من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       

 بـأثر مـستقبلي علـى       عتـراف اإل من المنشآت تطبيق أحكام إلغاء       ١٠٦وتقتضي الفقرة   ". األولى
المنشآت التي   من   ١عداد التقارير المالية     من المعيار الدولي إل    ٢٧وتقتضي الفقرة   . الماليةاألصول  

 هو مـنقح  كما   (٣٩ في معيار المحاسبة الدولي      عترافاإلتطبيق أحكام إلغاء    المعايير الدولية    تتبنى
 الـسيد   ويعتقـد . ات المالية غير المـشتقة    لتزاماإلبأثر مستقبلي على األصول المالية و     ) ٢٠٠٣عام  
تطبيق أحكام إلغاء   القائمة   ٣٩معيار المحاسبة الدولي    ل ةبقمطالمنشآت ال  على   ينبغي أنهكجريجور  ام
 للمـرة األولـى    المنشآت التي تتبنى   على   ينبغي أنه على األصول المالية، و    رجعي بأثر   عترافاإل
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جميع على   رجعي بأثر   ٣٩ في معيار المحاسبة الدولي      عترافاإلتطبيق أحكام إلغاء    المعايير الدولية   
 عتـراف اإل من إمكانية إلغاء      قلقه كجريجورامكما أبدى السيد    . ات المالية ملتزااإلاألصول المالية و  

من قبل المنشآت التي كانت خاضـعة       األصلي   ٣٩باألصول المالية بموجب معيار المحاسبة الدولي       
كما .  المنقح ٣٩ بها بموجب معيار المحاسبة الدولي       عترافاإل إلغاء    لم يتم  أنهله، والتي من الممكن     

ات المالية غير المشتقة    لتزاماإل باألصول المالية و   عترافاإل من إمكانية إلغاء     أيضاً  قلقه أيضاًأبدى  
 عمومـاً بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة       للمرة األولى  المعايير الدولية  المنشآت التي تتبنى  من قبل   

.  المنقح ٣٩لدولي   بها بموجب معيار المحاسبة ا     عترافاإل إلغاء    لم يتم  أنهالسابقة والتي من الممكن     
 بهذه  عترافاإلعدم طلب   سيؤدي  و. ومن الممكن أن تكون هذه المبالغ مهمة في العديد من الحاالت          

 إتخـاذ  من قدرة مستخدمي البيانات المالية علـى         كما سيضعف  مالئمة خسارة معلومات    إلىالمبالغ  
 . ية سليمةإقتصادقرارات 
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على  ٢٠٠٤ مارسفي لتعديالت اسميث على موضوع إصدار . تي.  جونإعتراض
 يمحفظالتحوط لل و محاسبة تحوط القيمة العادلةحول ٣٩معيار المحاسبة الدولي 

  مخاطر سعر الفائدة ل
  

: األدوات الماليـة  " ٣٩التعديالت على معيـار المحاسـبة الـدولي         هذه      يعترض السيد سميث على         ١آراء
 .مخاطر سعر الفائدة  ل يمحفظالتحوط  ل العادلة ل  محاسبة تحوط القيمة  فيما يخص   ،  " والقياس عترافاإل

 مطالب األنظمة بدون تقويض مبادئ المحاسـبة    يقلل من  إيجاد حل تحوط شامل       مع هدف  وهو يتفق 
 بعـض   دعـم  السيد سميث يعتقـد أن       إال أن .  التحوط وأنشطةاألساسية المرتبطة باألدوات المشتقة     

الحد الذي  على  أكثر   مرتكز ٣٩يار المحاسبة الدولي    قبول مع ل ستعدادهمإوالمجاوبين لهذه التعديالت    
، والتقلب فـي    ئر الخسا أو األرباحعدم الفاعلية، والتقلب في     حالة   ب عترافاإلمن  التعديالت  تقلل فيه   

 هذه التعديالت من مطالب األنظمـة دون تقـويض          تقلل ما إذا    مما يرتكز على   أكثر   ،حقوق الملكية 
 . مبادئ المحاسبة األساسية

  

 فـي   منهج إلىها أثناء مناقشات المجلس تؤدي      إتخاذ    يعتقد السيد سميث أن بعض القرارات التي تم             ٢اءآر
نتيجـة مكافئـة بـشكل      فـي     الذي يتمثل بالتحديد    ال يحقق الهدف األصلي    ةمحفظال محاسبة تحوط 

وبين ويدرك السيد سميث أن بعض المجـا .  بند تحوط أنه منفرد على    إلتزام أو أصل   لتحديد جوهري
ـ ات المبلغ   يقلل من التقلب  آخرا   بديالً المجلس   ما لم يقدم   ٣٩لن يقبلوا معيار المحاسبة الدولي       . اعنه

  مـن الممكـن    أنهيرى  وعلى وجه التحديد،    .  الهدف المقصود منها   تتجاوزيعتقد أن التعديالت    كما  
 جـوهري فئة بـشكل    تحقيق نتيجة مكا  و عدم الفاعلية    للتخفيف من حالة   هذه التعديالت    تطبيق سمات 

عدم الفاعلية التي قام المجلس بدراسـتها أثنـاء صـياغة مـسودة             حالة  للطرق األخرى في قياس     
.  عدم الفاعليـة   بكامل حالة  فورياً إعتراف تقتضي   م الطرق ألنها ل   تلكرفض المجلس   قد  و. العرض

 .  إلدارة األرباحتلك السمات إستخدام يمكن أنه أيضاًويعتقد السيد سميث 
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رضة ماري إي بارث وروبرت بي جارنيت وجيفري ويتينجتون إلصدار معا
 فيما يتعلق ٣٩ على معيار المحاسبة الدولي ٢٠٠٥التعديالت في يونيو 
  بخيار القيمة العادلة

  
يل على معيار المحاسبة يعارض البروفسور بارث والسيد جارنيت والبروفسور ويتنجتون التعد  ١آراء 

، وقد تم عرض آرائهم خيار القيمة العادلة – " والقياسعترافاإل: ليةاألدوات الما" ٣٩الدولي 

  .المعارضة أدناه
  

أشار هؤالء األعضاء في المجلس إلى أن المجلس نظر في المخاوف التي أبداها المشرفون   ٢آراء 

 لمعيار المحاسبة الدولي ٢٠٠٣المتعقلون بشأن خيار القيمة العادلة كما ورد في نسخة ديسمبر 
، وقد توصل المجلس في ذلك الوقت إلى أن ٣٩ عندما أكمل المجلس معيار المحاسبة الدولي ،٣٩

 وتوفير ٣٩هذه المخاوف فاقتها المنافع من ناحية تبسيط التطبيق العملي لمعيار المحاسبة الدولي 

 العادلة  خيار القيمةإستخدامالمعلومات المناسبة لمستخدمي البيانات المالية التي تنجم من السماح ب

 مالي، وفي رأي أعضاء المجلس هؤالء لم يتم تقديم حجج جديدة إلتزامألي أصل مالي أو 

إلى جانب ذلك أبدى غالبية المشاركين تفضيلهم . ستنتاججوهرية تجعلهم يعيدون النظر بهذا اإل

ر  على خيا٣٩ لمعيار المحاسبة الدولي ٢٠٠٣لخيار القيمة العادلة كما ورد في نسخة ديسمبر 

  .القيمة العادلة كما ورد في التعديل
  

أشار أعضاء المجلس هؤالء إلى أن التعديل يدخل سلسلة من القواعد المعقدة، بما في ذلك تلك   ٣آراء 
تحكم اإلنتقال، وهي غير ضرورية كلية في ظل عدم وجود التعديل، وستترتب على ذلك تكاليف 

 في العديد من الحاالت على نفس النتيجة مثل اًفعليعلى معدي البيانات المالية من أجل الحصول 

خيار القيمة العادلة األكثر بساطة واألسهل في فهمه والذي تم إدخاله في نسخة معيار المحاسبة 

، وهم يعتقدون أن القواعد المعقدة ستؤدي حتما كذلك لتفسيرات ٢٠٠٣ لشهر ديسمبر ٣٩الدولي 

  .دلة الوارد في التعديلمختلفة لمقاييس التأهيل لخيار القيمة العا
  

قد ال يخفف تطبيق التعديل ) ١)(ب(٩أشار أعضاء المجلس هؤالء كذلك إلى أنه بالنسبة للفقرة   ٤آراء 

على أساس مستمر من إنحراف التقلب في الربح أو الخسارة الذي قد ينجم من خصائص القياس 

 لمعيار ٢٠٠٣في نسخة ديسمبر  أكثر مما يفعله الخيار ٣٩المختلفة في معيار المحاسبة الدولي 

، وهذا يعود إلى أن تحديد القيمة العادلة مطلوب أن يستمر حتى ولو لم يتم ٣٩المحاسبة الدولي 
أ ١١و) ٢)(ب(٩و) ١)(ب(٩إلى جانب ذلك بالنسبة للفقرات .  بأداة من األدوات المعادلةعترافاإل

ر عما إذا كانت الشروط المبدئية التي يستمر تحديد القيمة العادلة في الفترات الالحقة بغض النظ

 على ذلك يتساءل أعضاء المجلس عن الغرض وبناءاً الخيار الزالت قائمة، إستخدامسمحت ب

  .والحاجة لطلب أن تلبى المقاييس عند التحديد المبدئي
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   والقياسعترافاإل: األدوات المالية ٣٩معيار المحاسبة الدولي 
  توضيحي مثال

  

  .  منهاً ولكنه ليس جزء٣٩يرافق هذا المثال معيار المحاسبة الدولي 
  

  الحقائق
   

ات ترغب بتحويط مخـاطر     إلتزاممحفظة تتألف من أصول و    ) أ( المنشأة   تحدد،  ١×٢٠ يناير ١    في      ١مثال
ات الودائع برسم الطلب التي يمكن أن يسحبها المودع في أي           إلتزامات  اإللتزام وتشمل. سعر فائدتها 

 المنشأة، ألغراض إدارة المخاطر، جميع البنود في المحفظة علـى أنهـا             وتعتبر. وقت بدون إشعار  
 . سعر ثابتذات بنود 

  

  فتـرات إلـى ي المحفظة ات فاإللتزام، ألغراض إدارة المخاطر، بتحليل األصول و     )أ(تقوم المنشأة       ٢مثال
زمنيـة  وتستخدم المنشأة فتـرات     . تواريخ إعادة التسعير المتوقعة   أساس  تسعير على   العادة  إل زمنية

 *).شهرية منفصلة زمنية   فترة   ٦٠ أن لديها    أي(بنود للسنوات الخمس القادمة     وتقوم بجدولة ال  شهرية  
فترات إلى  بتخصيصها  ) أ(المنشأة   تقوم   مسبقاً تستحق الدفع واألصول التي في المحفظة هي أصول       

 مـن جميـع    تواريخ الدفع المسبق المتوقعة، من خالل تخصيص نـسبة مئويـة              أساس زمنية على 
ات برسم الطلب   إلتزام أيضاًوتشمل المحفظة   .  في كل فترة زمنية    ، من البنود المفردة   بدالًاألصول،  

ـ وخمس سـنوات، و     واحد تتوقع المنشأة أن تسددها، على أساس المحفظة، بين شهر         تم جـدولتها،   ي
وعلى أساس هذا التحليل، تحدد     .  على هذا األساس   بناءاً فترات زمنية    إلىألغراض إدارة المخاطر،    

 . زمنيةالمبلغ الذي ترغب بتحويطه في كل فترة) أ(المنشأة 
 

  الفتـرة أية أشـهر،  عادة التسعير التي تنتهي خالل مدة ثالث     إل الفترة الزمنية  هذا المثال فقط     يتناول    ٣مثال
 من الممكن تطبيق إجراء مماثل لكـل مـن الفتـرات           (١×٢٠ مارس ٣١ في التي تستحق  الزمنية
 مليون وحدة عملة    ١٠٠بجدولة أصول بقيمة    ) أ(وقامت المنشأة   ). ٥٩  البالغ عددها   األخرى الزمنية

ات عنـد   اإللتزامميع   ج ويستحق دفع .  الزمنية  مليون وحدة عملة في هذه الفترة      ٨٠ات بقيمة   إلتزامو
  . الطلب

 

 مليون وحـدة    ٢٠قيمة  بصافي  المركز المالي ال  ، ألغراض إدارة المخاطر، تحويط      )أ( تقرر المنشأة       ٤مثال
 سـعر   إسـتالم  لدفع سعر ثابت و    ١×٢٠ يناير ١ في   † مبادلة سعر فائدة    لذلك في  وفقاًوتدخل  عملة  

 مليون وحدة عملة وعمر ثابت      ٢٠ بقيمة   رضمفتالفائدة المعروض بين بنوك لندن، مع مبلغ أصلي         
 . مدته ثالثة أشهر

 
 -:ات المبسطة التاليةفتراضإل      يقدم هذا المثال ا٥مثال

  ؛تساوي القسيمة على الجانب الثابت من عملية المبادلة القسيمة الثابتة على األصل  )أ (

نفس تواريخ دفعات   الدفع في   مستحقة   القسيمة على الجانب الثابت من عملية المبادلة         تصبح  )ب (
 ؛ والفائدة على األصل

                                                 
  ذات لفائـدة لتدفقات النقديـة    ال فترات زمنية ولكن تم شمل       إلىاألصلي  المبلغ  الخاصة ب تم في هذا المثال جدولة التدفقات النقدية          *

وتـم  .  طرق أخرى لجدولة األصل وااللتزامات     إستخدامومن الممكن   .  عند حساب التغير في القيمة العادلة للبند المحوط        العالقة
  . أطول أو أقصر  زمنية فتراتتختارشأة أن ويمكن للمن. عادة التسعيرإلشهرية زمنية  فترات إستخدامأيضا في هذا المثال 

 
  اآلجل أو مشتقات أخرى على أنهـا أدوات السعرويمكن للمنشأة أن تستخدم اتفاقيات     . ستخدم المثال المبادلة على أنها أداة تحوط        †

 . تحوط
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 تكون الفائدة على الجانب المتغير من عملية المبادلة هي المعدل الـسابق لـسعر الفائـدة                  )ج (
ونتيجة لذلك، ينشأ كامل التغير في القيمة العادلة للمبادلة مـن           . المعروض بين بنوك لندن   

رات في القيمة العادلـة بـسبب   ن الجانب المتغير ليس معرضا للتغي   ألالجانب الثابت فقط،    
 . التغيرات في أسعار الفائدة

  

يمكن إلغاء  . (فاعليةالعدم  المزيد من   نشأ  سي،  اتفتراضإلاهذه  تطبيق   فيها   يتموفي الحاالت التي ال     
 جزء من التدفقات النقدية على األصل والمكافئـة         تحديدمن خالل   ) أ(البند  عدم الفاعلية الناشئة من     

  ).ن عملية المبادلة على أنها بند محوطللجانب الثابت م
  

 .  الفاعلية بشكل شهريإختبارتقوم ب) أ( أن المنشأة أيضاً يفترض     ٦مثال
 

 مليون وحدة عملة، مع تجاهـل  ٢٠ بقيمة   مسبقاً مستحق الدفع    تكون القيمة العادلة ألصل مكافئ غير          ٧مثال
 فتـرة   خـالل عار الفائدة، في فترات مختلفة       التحركات في أس   إلىالتغيرات في القيمة غير المنسوبة      

 :التحوط كما يلي
  

  
  
  
  
  
  
  

 :لة في فترات مختلفة خالل فترة التحوط هي كما يلي      تكون القيمة العادلة للمباد٨مثال
  

  فبراير ١  ١×٢٠ يناير ٣١  ١×٢٠ يناير ١  
 ١×٢٠  

 فبراير ٢٨
١×٢٠  

 مارس ٣١
١×٢٠  

القيمة العادلة 
وحدة ) (األصل(

  )عملة

  صفر  )٢٣,٧٩٥(  )٤٧,٤٠٨(  )٤٧,٤٠٨(  صفر

  ة يمعاملة المحاسبال
  

 بنـد  أنـه  مليون وحدة عملة من األصول على     ٢٠بلغا بقيمة   م) أ(، تحدد المنشأة    ١×٢٠ يناير ١   في     ٩مثال
 مليون وحدة عملة مـن      ٢٠أي  (وتحدد التغير في قيمة البند المحوط       . محوط في فترة الثالثة أشهر    

 التغيرات في سعر الفائدة المعروض بين بنك لندن علـى أنهـا مخـاطر               إلىالذي ينسب   ) األصول
من " ١١٩تطبيق  "و) د(٨٨لتحديد األخرى المبينة في الفقرتين      كما تمتثل المنشأة لمتطلبات ا    . محوطة
 . المعيار

  
 . على أنها أداة تحوط" ٤مثال "مبادلة سعر الفائدة المذكورة في الفقرة ) أ(  تحدد المنشأة ١٠مثال

  
  )١×٢٠ يناير ٣١(نهاية الشهر األول 

 الفاعلية، ينخفض سعر الفائدة     إختبارأة ب عندما تقوم المنش  ) نهاية الشهر األول   (١×٢٠ يناير ٣١  في    ١١مثال
، كنتيجة، أن الـدفعات     )أ( على تاريخ الدفع المسبق، تقدر المنشأة        وبناءاً. المعروض بين بنوك لندن   

 تعيد تقدير مبلـغ األصـول       فإنهاونتيجة لذلك   . المسبقة ستحصل بشكل أسرع من تلك المقدرة سابقا       
 ٩٦بقيمة  )  األصول الجديدة التي يتم إنشاؤها خالل الشهر       اءإستثنب(المجدولة في هذه الفترة الزمنية      

 . مليون وحدة عملة

  فبراير ١ ١×٢٠يناير٣١ ١×٢٠يناير١  
 ١×٢٠  

 فبراير ٢٨
١×٢٠  

 مارس ٣١
١×٢٠  

القيمة العادلة 
) األصل(

  )وحدة عملة(

  صفر  ٢٠,٠٢٣,٧٩٥  ٢٠,٠٤٧,٤٠٨  ٢٠,٠٤٧,٤٠٨  ٢٠,٠٠٠,٠٠٠
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 مليون وحـدة    ٢٠   تكون القيمة العادلة لمبادلة سعر الفائدة المحددة ذات مبلغ أصلي مفترض بقيمة                ١٢مثال
 ). إلتزاماً تعتبر المبادلة (*)وحدة عملة ٤٧,٤٠٨(عملة هي 

 
عتبار التغير فـي الـدفعات   إلاباب التغير في القيمة العادلة للبند المحوط، آخذة بحس) أ(  تقوم المنشأة   ١٣مثال

  -:المسبقة المقدرة، كما يلي

. اتحوطهالتي تم   الزمنية  ، تقوم بحساب النسبة المئوية للتقدير األولي لألصول في الفترة           أوالً  )أ (
 ).  مليون وحدة عملة١٠٠/  مليون وحدة عملة٢٠% (٢٠والنسبة هي 

 على تقديرها المنقح للمبلغ فـي تلـك الفتـرة         %) ٢٠(، تقوم بتطبيق هذه النسبة المئوية       ثانياً  )ب (
.  تقديره المنقح  على البند المحوط    يرتكزلحساب المبلغ الذي    )  مليون وحدة عملة   ٩٦ (الزمنية

 .  مليون وحدة عملة١٩,٢وهذا المبلغ هو 

 مليـون  ١٩,٢(دير المنقح للبند المحـوط  لتقهذا ا ، تقوم بحساب التغير في القيمة العادلة ل       ثالثاً  )ج (
 وهو بقيمة .  التغيرات في سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن        إلى الذي ينسب ) وحدة عملة 
 ).  مليون وحدة عملة٢٠/  مليون وحدة عملة ١٩,٢ (x  † ٤٧,٤٠٨( وحدة عملة ٤٥,٥١١

 

 :تبطة بهذه الفترة الزمنيةبعمل القيود المحاسبية التالية المر) أ(    تقوم المنشأة ١٤مثال
  

   وحدة عملة ١٧٢,٠٩٧  النقد    منه
   وحدة عملة ١٧٢,٠٩٧                       )دخل الفائدة(الربح أو الخسارة   له

  

  ). مليون وحدة عملة١٩,٢( المحوط المبلغ بالفائدة المستلمة على عترافلإل
 

  عملة وحدة ١٧٩,٢٦٨  )ف الفائدةومصر (بح أو الخسارةالر   منه

   وحدة عملة ١٧٩,٢٦٨                      )دخل الفائدة(الربح أو الخسارة   له

  صفر                              النقد  له
  

  . على أنها أداة تحوطالمحددة بالفائدة المستلمة والمدفوعة على المبادلة عترافلإل
  

   وحدة عملة٤٧,٤٠٨  )ةالخسار(الربح أو الخسارة   منه

   وحدة عملة ٤٧,٤٠٨                     إللتزام المشتقا  له

  

  . بالتغير في القيمة العادلة للمبادلةعترافلإل
  

بيان المركـز    المنفصل في    بند السطر   منه
  المالي

   وحدة عملة ٤٥,٥١١

   وحدة عملة٤٥,٥١١                    )الربح(الربح أو الخسارة   له

  . لعادلة للمبلغ المحوط بالتغير في القيمة اعترافلإل
  

 . ف الفائدةو مبالغ دخل الفائدة ومصركيفية حسابال يبين هذا المثال ) أ (
 

 عتـراف اإلهـي   )  دخل الفائدة ومصروف الفائدة    إستثناءب( الخسارة   أو  تكون النتيجة الصافية للربح       ١٥مثال
القة التحوط التي تنشأ من     وهذا يمثل حالة عدم الفاعلية في ع      ).  وحدة عملة  ١,٨٩٧(بخسارة قيمتها   

  . التغير في تواريخ الدفع المسبق المقدرة

                                                 
  ."٨مثال  " الفقرةأنظر *
  ."٧ثال م " الفقرةأنظر.  وحدة عملة٢٠,٠٠٠,٠٠٠ – وحدة عملة ٢٠,٠٤٧,٤٠٨ أي †
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  بداية الشهر الثاني 
  

وتحسب المنشأة  . جزء من األصول في فترات زمنية مختلفة      ) أ(تبيع المنشأة   ،  ١×٢٠ فبراير ١ في   ١٦ مثال
فـي  وألنه قد تم تخـصيص األصـول        . من إجمالي محفظة األصول    %  ١/٣ ٨باعت  أنها  قد    ) أ(

في كل فترة   )  من األصول المنفردة   بدالً(فترات زمنية من خالل تخصيص نسبة مئوية من األصول          
تحدد أنها ال تستطيع التأكيد في أي فترة زمنية محددة تم جدولـة األصـول               ) أ( المنشأة   فإنزمنية،  
أنهـا باعـت     على حقيقة    وبناءاً.  تستخدم أساس منطقيا ومنتظما للتخصيص     فإنهاوبالتالي  . المباعة

عملية بيع تناسبية علـى الفتـرات       ) أ(مجموعة تمثيلية من األصول في المحفظة، تخصص المنشأة         
 .الزمنية

  

من األصول المخصصة لفتـرة     %  ١/٣ ٨بحساب أنها قد باعت   ) أ(وعلى هذا األساس، تقوم المنشأة        ١٧مثال
والعوائـد  ). ن وحدة عملـة    مليو ٩٦من  % ٨ ١/٣( مليون وحدة عملة     ٨الثالثة أشهر، ويعني هذا     

 باألصول، تقوم   عترافوعند إلغاء اإل  . *، تساوي القيمة العادلة لألصول    ٨,٠١٨,٤٠٠المستلمة هي   
بإلغاء المبلغ الذي يمثل التغير في القيمة العادلة لألصول المحوطة التي تم بيعها اآلن من               ) أ(المنشأة  

من إجمالي رصـيد بنـد      %   ١/٣ ٨ي نسبة   وهذه ه . بيان المركز المالي  بنود السطر المنفصل في     
   . وحدة عملة٣,٧٩٣ وحدة عملة، ويعني هذا ٤٥,٥١١السطر لقيمة 

  
 ببيع األصل وإلغاء جزء من الرصيد فـي         عترافلإلبعمل القيود المحاسبية التالية     ) أ( المنشأة   تقوم   ١٨مثال

   -:بيان المركز الماليبند السطر المنفصل في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .  باألرباح على البيععتراف ببيع األصل بالقيمة العادلة واإلعترافلإل
  

 ال تنـشأ عـدم   فإنـه  التغير في سعر الفائدة المحوط،     إلى  التغير في مبلغ األصول ليس منسوباً      نأل
  . فاعلية

  
ات اإللتزام وحدة عملة من     ٨٠ مليون وحدة عملة من األصول وقيمة        ٨٨اآلن قيمة   ) أ(  لدى المنشأة     ١٩مثال

 مليـون وحـدة     ٨طه اآلن هو     صافي المبلغ الذي تريد المنشأة أن تحو       فإنوبالتالي  . في هذه الفترة  
  .  مليون وحدة عملة على أنها بند محوط٨ تعين قيمة فإنها على ذلك، وبناءاًعملة 

  
تعديل أداة التحوط من خالل تعيين جزء من المبادلة األصلية فقط علـى أنـه أداة                ) أ(تقرر المنشأة     ٢٠مثال

 للمبادلـة   االسميمن المبلغ   % ٤٠  مليون وحدة عملة أو    ٨ تعين قيمة    فإنهاوبناء على ذلك،    . تحوط
 وحـدة   ١٨,٩٦٣األصلية على أنها أداة التحوط مع عمر متبقي مدته شهران وقيمة عادلة تـساوي               

 مـن   ١١٩ تنفيـذ ) أ (٨٨ مع متطلبات التعيين األخرى فـي الفقـرات          أيضاًوهي تتماشى   . ‡عملة
 للمبادلة التي لم تعد معينة على أنها        االسمي مليون وحدة عملة للمبلغ      ١٢ويتم تصنيف قيمة    . المعيار

أداة تحوط إما على أنها محتفظ بها للتداول مع تغيرات في القيمة العادلة المعترف بها في حـساب                  
   .§الربح أو الخسارة  أو يتم تعينها على أنها أداة تحوط في تحوط آخر

                                                 
المبلغ المتحقق عند بيع األصل هو القيمة العادلة لألصل المدفوع مسبقا، وهو أقل من القيمة العادلة لألصل المكافئ غير المدفوع   *

  .٧الفقرة مثال مسبقا الموضح في 
  

  %.٤٠ X وحدة عملة ٤٧,٤٠٨  ‡
 مليون وحدة عملة لتعديل وضعها وتعين كامل ١٢ وقيمته يتبرم مبادلة معادلة مع المبلغ اإلسم من ذلك أن  يمكن للمنشأة بدالً §

 .  مليون وحدة عملة لمبادلة المعادلة الجديدة على أنها أداة تحوط١٢ مليون وحدة عملة من المبادلة الموجودة  وكامل ٢٠قيمة 

   وحدة عملة ٨,٠١٨,٤٠٠  النقد  المدين 

   وحدة عملة٨,٠٠٠,٠٠٠  األصل   الدائن 

بند السطر المنفصل فـي الميزانيـة         الدائن
  العمومية

      وحدة عملة٣,٧٩٣ 

      وحدة عملة١٤,٦٠٧  )األرباح(بيان الدخل   الدائن
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بيـان المركـز     السطر المنفصل فـي       وبعد محاسبة بيع األصول، يكون بند      ١×٢٠ فبراير ١ في   وكما   ٢١مثال

، والذي يمثل التغير التراكمي في القيمة العادلـة         )٣,٧٩٣ -٤٥,٥١١( وحدة عملة    ٤١,٧١٨ هو   المالي
 ٨بتحويط ) أ(، تقوم المنشأة ١×٢٠ فبراير ١ولكن كما في .  من األصول*مليون وحدة عملة١٧,٦لقيمة 

 وحـدة   ١٨,٩٦٣راكمي في القيمة العادلة قيمتـه       مليون وحدة عملة من األصول فقط والتي لها تغير ت         
 § وحـدة عملـة    ٢٢,٧٥٥المتبقي هي   بيان المركز المالي    وترتبط قيمة بند السطر المنفصل في       . †عملة

) أ(وتبعا لذلك، تقوم المنـشأة      . تحتفظ به ولكنها لم تعد تحوطه     ) أ(بمبلغ األصول الذي ال تزال المنشأة       
 .  وحدة عملة خالل شهرين٢٢,٧٥٥لمتبقي للفترة، ويعني ذلك إطفاء بإطفاء هذا المبلغ على العمر ا

  
  

 على عائد إعادة الحساب الفعـال  بناءاً طريقة اإلطفاء إستخدامأنه ليس من العملي   ) أ(تحدد المنشأة      ٢٢مثال
  .  طريقة القسط الثابتإستخداموبالتالي 

  

  ) ١×٢٠ فبراير ٢٨(نهاية الشهر الثاني 

 سعر الفائدة المعروض    فإن الفاعلية مرة أخرى،     إختبارب) أ(، عندما تقوم المنشأة     ١×٢٠ برايرف ٢٨  في    ٢٣مثال
وتكون القيمة العادلة لمبادلة سعر . توقعاتها للدفع المسبق) أ(وال تراجع المنشأة . بين بنوك لندن ال يتغير

تعتبر المبادلة   ()Ǿوحدة عملة  ٩,٥١٨( مليون وحدة عملة هي      ٨الفائدة المعينة مع المبلغ اإلسمي وقيمته       
 مليون وحدة عملة من األصول المحوطة       ٨ بحساب القيمة العادلة لقيمة      أيضاً) أ(وتقوم المنشأة   ). إلتزاماً

  .‡ وحدة عملة٨,٠٠٩,٥١٨ على أنها ١×٢٠ فبراير ٢٨على كما في 
  

  :في هذه الفترة الزمنيةبعمل القيود المحاسبية التالية المرتبطة بالتحوط ) أ(  تقوم المنشأة ٢٤مثال
  

   وحدة عملة ٧١,٧٠٧  النقد   المدين 
   وحدة عملة٧١,٧٠٧  )دخل الفائدة(بيان الدخل  الدائن 

  

  ). مليون وحدة عملة٨( بالفائدة المستلمة على المبلغ المحوط عترافلإل
  

  

  
  

  

 مليون  ٨( بالفائدة المستلمة والمدفوعة على جزء من المبادلة المعينة على أنها أداة تحوط              عترافلإل
  ).وحدة عملة

  
  

  
  

 مليون وحـدة    ٨( بالتغير في القيمة العادلة لجزء من المبادلة المعينة على أنها أداة تحوط              عترافلإل
  ). وحدة عملة١٨,٩٦٣ – وحدة عملة ٩,٥١٨) (عملة

  

   وحدة عملة٩,٤٤٥  ) الخسائر (الربح أو الخسارة  المدين
بند السطر المنفصل في الميزانيـة        الدائن

  العمومية
  ة عملة  وحد٩,٤٤٥

  

 وحـدة   ٨,٠١٨,٩٦٣ – وحـدة عملـة      ٨,٠٠٩,٥١٨( بالتغير في القيمة العادلة للمبلغ المحوط        عترافلإل
  ).عملة

  

هـو صـفر    )  دخل الفائدة ومصاريف الفائـدة     إستثناءب( الخسارة   أو الربح   حسابصافي تأثير على      ٢٥مثال
  . تماماًويعكس أن التحوط فاعل 

                                                 
  ). مليون وحدة عملة١٩,٢ X %٨ ١/٣ (- مليون وحدة عملة ١٩,٢ *
  ). مليون وحدة عملة١٧,٦/  وحدة عملة مليون٨ (X وحدة عملة ٤١,٧١٨ †

  . وحدة عملة١٨,٩٦٣ - وحدة عملة ٤١,٧١٨ § 
Ǿ راجع الفقرة ( وحدة عملة ٢٣,٧٩٥IE8 (X) مليون وحدة عملة٢٠/  مليون وحدة عملة ٨ .(  
  ). مليون وحدة عملة٢٠/  مليون وحدة عملة ٨ IE7 (X)راجع الفقرة ( وحدة عملة ٢٠,٠٢٣,٧٩٥  ‡

   وحدة عملة ٧١,٧٠٧  )مصاريف الفائدة(بيان الدخل   المدين 
   وحدة عملة٦٢,١١٥  )لفائدةدخل ا(بيان الدخل  الدائن 
  وحدة عملة  ٩,٥٩٢  النقد  الدائن

   وحدة عملة٩,٤٤٥  اإللتزام المشتق  المدين 
  ملة  وحدة ع٩,٤٤٥  )األرباح( الربح أو الخسارة  الدائن  
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  -:القيد المحاسبي التالي إلطفاء رصيد السطر المنفصل في هذه الفترةبعمل ) أ(  تقوم المنشأة ٢٦مثال
   وحدة عملة١١,٣٧٨  ) الخسائر( الربح أو الخسارة  المدين

  )أ( وحدة عملة١١,٣٧٨  بند السطر المنفصل في الميزانية العمومية  الدائن
  

  . بكلفة اإلطفاء في الفترةعترافلإل
  .٢/  وحدة عملة ٢٢,٧٥٥

  

  

  الثالث نهاية الشهر 
  

. ات خالل الشهر الثالث في فترة الثالثـة أشـهر         اإللتزام أو ال يطرأ تغيير جديد على مبلغ األصول         ٢٧ مثال
 الربح  حساب بجميع األرصدة في     عترافاإل تستحق األصول والمبادلة ويتم      ١×٢٠ مارس ٣١وفي  
  .  الخسارةأو

  
  -: المرتبطة بهذه الفترةبعمل القيود المحاسبية التالية) أ( تقوم المنشأة ٢٨ مثال

  
  وحدة عملة   ٨,٠٧١,٧٠٧  النقد  المدين 

  وحدة عملة   ٨,٠٠٠,٠٠٠   )بيان المركز المالي (األصل الدائن 
   وحدة عملة  ٧١,٧٠٧  )األرباح( الربح أو الخسارة  الدائن

  )عملة مليون وحدة ٨( بالفائدة والنقد المستلمين عند تاريخ استحقاق المبلغ المحوط عترافلإل
  

   وحدة عملة٧١,٧٠٧  ) دخل الفائدة( الربح أو الخسارة  المدين 
مـصاريف  ( الربح أو الخـسارة     الدائن 

  )الفائدة
   وحدة عملة ٦٢,١١٥

  وحدة عملة   ٩,٥٩٢  النقد  الدائن

  

 مليون  ٨( بالفائدة المستلمة والمدفوعة على جزء من المبادلة المعينة على أنها أداة تحوط              عترافلإل
  ).ة عملةوحد

  

   وحدة عملة٩,٥١٨  اإللتزام المشتق  المدين 
   وحدة عملة ٩,٥١٨  )األرباح( الربح أو الخسارة  الدائن

  

  ). مليون وحدة عملة٨( بنهاية صالحية الجزء من المبادلة المعينة على أنها أداة تحوط عترافلإل
  

   وحدة عملة٩,٥١٨  ) الخسائر( الربح أو الخسارة  المدين
بيـان   السطر المنفـصل فـي       بند  الدائن

  المركز المالي
   وحدة عملة ٩,٥١٨

  

  .إللغاء رصيد بند السطر المنفصل عند نهاية صالحية الفترة
  

هـو صـفر    )  دخل الفائدة ومصاريف الفائـدة     إستثناءب( الخسارة   أو الربح   حساب صافي تأثير على     ٢٩ مثال
  . تماماًويعكس أن التحوط فاعل 
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  :بعمل القيد المحاسبي التالي إلطفاء رصيد السطر المنفصل في هذه الفترة) أ (   تقوم المنشأة٣٠ مثال
  

   وحدة عملة١١,٣٧٧  ) الخسائر( الربح أو الخسارة  المدين
بيـان  بند السطر المنفصل فـي        الدائن

  المركز المالي
   وحدة عملة١١,٣٧٧

  

  . بكلفة اإلطفاء في الفترةعترافلإل
  

  .٢/  وحدة عملة ٢٢,٧٥٥
  

  صالملخ
  

  -:     يلخص الجدول أدناه ما يلي٣١مثال

 ؛بيان المركز الماليالتغيرات في بند السطر المنفصل في   )أ (

 ؛القيمة العادلة للمشتقة  )ب (

 ؛ و الخسارة للتحوط خالل فترة الثالثة أشهر للتحوط كاملةأو الربح حسابتأثير   )ج (

 .طدخل الفائدة ومصاريف الفائدة المرتبطين بالمبلغ المعين على أنه محو  )د (
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ــاير ٣١ ١×٢٠ يناير ١  الوصف  ينــ
١×٢٠  

ــر ١  فبرايــ
١×٢٠  

ــر ٢٨  فبراي
١×٢٠  

  مارس ٣١
 ١×٢٠  

مبلــغ األصــول  
  المحوطة

٨,٠٠٠,٠٠٠  ٨,٠٠٠,٠٠٠  ٨,٠٠٠,٠٠٠  ١٩,٢٠٠,٠٠٠  ٢٠,٠٠٠,٠٠٠  

  

   بيان المركز المالي المنفصل في التغيرات في بند السطر) أ(
  

ــوب  ــيد المطل الرص
  إطفاؤه

  ١١,٣٧٧  ٢٢,٧٥٥  صفر  صفر  صفر

  ٩,٥١٨  ١٨,٩٦٣  ٤٥,٥١١  صفر  صفر  الرصيد المتبقي
التعديالت على  :يطرح

  بيع األصل 
  صفر    صفر    )٣,٧٩٣(  صفر  صفر

التعديالت للتغير فـي    
القيمة العادلـة للبنـد     

  المحوط 

  )٩,٥١٨(  )٩,٤٤٥(  صفر  ٤٥,٥١١  صفر

  )١١,٣٧٧(  )١١,٣٧٨(  صفر  صفر  صفر  اإلطفاء 
   

  مرحل إلى الحق 
ــيد  ــوب الرص المطل

  إطفاؤه
  صفر  ١١,٣٧٧  ٢٢,٧٥٥  صفر  صفر

  صفر  ٩,٥١٨  ١٨,٩٦٣  ٤٥,٥١١  صفر  الرصيد المتبقي
 
 .القيمة العادلة للمشتقة) ب(
 ينـــــاير ١  

١×٢٠ 
ــاير ٣١  ينــ
١×٢٠  

ــر ١  فبرايــ
١×٢٠  

 فبرايـــر ٢٨
١×٢٠  

ــارس ٣١  مـ
١×٢٠  

 مليون  ٢٠,٠٠٠,٠٠٠
  وحدة عملة

  -  -  -  ٤٧,٤٠٨  صفر

١٢,٠٠٠,٠٠٠ 
  ةمليون وحدة عمل

  لم يعد معينا على أنه أداة تحوط  ٢٨,٤٤٥  -  صفر

مليون  ٨,٠٠٠,٠٠٠
  وحدة عملة

  صفر  ٩,٥١٨  ١٨,٩٦٣  -  صفر

  صفر  ٩,٥١٨  ٤٧,٤٠٨  ٤٧,٤٠٨  صفر  اإلجمالي 
  

   الخسارة للتحوط أو الربح حسابتأثير ) ج( 
   يناير ١  

١×٢٠ 
   يناير ٣١
١×٢٠  

   فبراير ١
١×٢٠  

   فبراير ٢٨
١×٢٠  

   مارس ٣١
١×٢٠  

: تغير في بند السطر   ال
  األصل 

  )٩,٥١٨(  )٩,٤٤٥(  ال ينطبق  ٤٥,٥١١  صفر

التغير في القيمة العادلة    
  للمشتقة

  ٩,٥١٨  ٩,٤٤٥  ال ينطبق  )٤٧,٤٠٨(  صفر

  صفر  صفر  ال ينطبق  )١,٨٩٧(  صفر  صافي التأثير 
  )١١,٣٧٧(  )١١,٣٧٨(  ال ينطبق  صفر  صفر  اإلطفاء 

  

 
  .١×٢٠ فبراير ١ وحدة عملة في ١٤,٦٠٧بيع األصول قيمتها  هناك أرباح على فإنإضافة إلى ذلك، 

 ...يتبع
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  يتبع...
  . محوطأنهدخل الفائدة ومصاريف الفائدة المرتبطين بالمبلغ المعين على ) د(

  

ــربح أو   ــساب ال ح

الخسارة المعترف بها   

  للمبلغ المحوط 

   يناير ١

١×٢٠ 

   يناير ٣١

١×٢٠  

   فبراير ١

١×٢٠  

   فبراير ٢٨

١×٢٠  

   مارس ٣١

١×٢٠  

            دخل الفائدة 

  ٧١,٧٠٧  ٧١,٧٠٧  ال ينطبق  ١٧٢,٠٩٧  صفر  على األصل  -

  ٦٢,١١٥  ٦٢,١١٥  ال ينطبق  ١٧٩,٢٦٨  صفر  على المبادلة   -

            مصاريف الفائدة 

  )٧١,٧٠٧(  )٧١,٧٠٧(  ال ينطبق  )١٧٩,٢٦٨(  صفر  على المبادلة 
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  المحتويات
   والقياساإلعتراف: األدوات المالية ٣٩إرشادات التنفيذ لمعيار المحاسبي الدولي 

  

  النطاق:  القسم أ  الفقرات

 العقد األجل لشراء سلعة: ممارسة التسوية بالصافي   ١.أ
  خيار بيع أصل غير مالي  ٢.أ

  تعريفات: القسم ب
 سبيكة ذهبية: تعريف األداة المالية   ١.ب
 أمثلة على المشتقات وأسسها: عريف المشتقة ت  ٢.ب
 أوالتسوية في تاريخ مستقبلي، مبادلة أسعار فائدة مع التسديد بالصافي : تعريف المشتقة   ٣.ب

 اإلجمالي
   مقدماًمبادلة سعر الفائدة المدفوع : تعريف المشتقة   ٤.ب

  ) عند إجراء اإلتفاق أو بتاريخ الحق بدفع سعر فائدة ثابت يدفعلتزاماإل(
  المدفوعة متغيره والمقبوضة الثابتةأو مقدماًمبادلة سعر الفائدة المدفوعة : تعريف المشتقة   ٥.ب
 إجراء التقاص بين القروض: تعريف المشتقة   ٦.ب
 الخيار الذي من غير المتوقع ممارسته : تعريف المشتقة   ٧.ب
 عقد العملة األجنبية المبني على حجم المبيعات : تعريف المشتقة   ٨.ب
  مقدماًالعقد اآلجل المدفوع : يف المشتقة تعر  ٩.ب

  المبدئي الصافي ستثماراإل: تعريف المشتقة  ١٠.ب
المحفظة ذات نمط فعلي حديث يقوم على :   المحتفظ به للمتاجرةستثمارتعريف اإل  ١١.ب

    جني األرباح على المدى القصير 
  المحفظة) موازنة(ترصيد : تعريف المحتفظ به للمتاجرة  ١٢.ب

 األسعاراألصل المرتبط بمؤشرات : بها حتى اإلستحقاق المحتفظ ول المالية النقدية  تعريف األص  ١٣.ب
 الفائدة المرتبطة بمؤشر أسعار : بها حتى اإلستحقاق المحتفظ تعريف األصول المالية النقدية   ١٤.ب
 ف البيع الالحق لعملية تخفيض التصني: تعريف األصول المالية النقدية المحتفظ بها حتى اإلستحقاق  ١٥.ب

 المبيعات المسموح بها : تعريف األصول المالية المحتفظ بها حتى اإلستحقاق   ١٦.ب
ة لمتطلبات رأس المال الخاصة إستجابالمبيعات : المحتفظ بها حتى اإلستحقاقات ستثمارتعريف اإل  ١٧.ب

  بمنشأة معينة 

يات إعادة تفاقإالرهن الضامن للقروض و: تعريف األصول المالية المحتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق   ١٨.ب
 ية إقراض األوراق المالية إتفاقو) الريبو(الشراء 

 اإلخالل: تعريف األصول المالية المحتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق   ١٩.ب
التصنيف الفرعي ألغراض تطبيق حكم : تعريف األصول المالية المحتفظ بها حتى اإلستحقاق   ٢٠.ب

 "اإلخالل"
تطبيق أحكام اإلخالل عند إعداد البيانات : اإلستحقاق تعريف األصول المالية المحتفظ بها حتى   ٢١.ب

 المالية الموحدة
  أدوات حقوق الملكية : تعريف القروض والذمم المدينة   ٢٢.ب

  ودائع البنوك في البنوك األخرى: تعريف القروض والذمم المدينة المنشأة  ٢٣.ب

متغير بناءاً على سعر  أوأدوات الدين طويلة األجل بسعر فائدة ثابت : تعريف التكلفة المطفأة  ٢٤.ب
  السوق
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  أدوات الدين طويلة األجل ذات سعر فائدة متناقص  :تعريف التكلفة المطفأة   ٢٥.ب

  األصل المالي:  التكلفة المطفأة إحتسابمثال على   ٢٦.ب

  أدوات الدين ذات دفعات الفوائد المتدرجة: مثال على حساب التكلفة المطفأة   ٢٧.ب

  ود سوق ثابتة محددةعدم وج" : األسلوب المنتظم"عقود   ٢٨.ب

  العقود المستقبلية" : األسلوب المنتظم"عقود   ٢٩.ب

  ما هي شروط التسديد المعتادة الواجبة التطبيق؟" : األسلوب المنتظم"عقود   ٣٠.ب

  شراء أسهم من خالل شراء عقد خيار شراء" : األسلوب المنتظم"عقود   ٣١.ب

 محاسبة تاريخ أومحاسبة تاريخ المتاجرة  إستخدامات المالية بلتزام باإلاإلعتراف وإلغاء اإلعتراف  ٣٢.ب

  التسديد

  المشتقات الضمنية: القسم ج 

 فصل أداة الدين األساسية : المشتقات الضمنية ١.ج

 فصل حق الخيار المثبت : المشتقات الضمنية ٢.ج

 محاسبة السند القابل للتحويل: المشتقات الضمنية ٣.ج

  حوافز حقوق الملكية : المشتقات الضمنية ٤.ج

   حق الملكية األساسيأوعقد الدين : لمشتقات الضمنية ا٥.ج

  األدوات المركبة: المشتقات الضمنية ٦.ج

  عقود البيع والشراء بالعمالت األجنبية : المشتقات الضمنية ٧.ج

  شرط العملة األجنبية غير ذات العالقة : المشتقات الضمنية ٨.ج

 مية عملة التجارة العال:مشتقات العملة األجنبية الضمنية ٩.ج

ه إستثمارة كامل إستعادالتسديد بدون ) ولكن غير مطلوب منه(يسمح لحامل األداة : المشتقات الضمنية ١٠.ج

  المسجل

 التقدير الموثوق للقيمة العادلة: المشتقات الضمنية ١١.ج
 اإلعتراف وإلغاء اإلعتراف:  القسم د 

   المبدئياإلعتراف   ١.د

 الضمانات النقدية: اإلعتراف   ١.١. د 

   بيع أصل ماليأوسلوب المنتظم في شراء األ  ٢.د

  المبالغ الواجب تسجيلها مقابل الشراء: تاريخ المتاجرة مقابل تاريخ التسديد  ٢.١.  د

  المبالغ الواجب تسجيلها مقابل البيع: تاريخ المتاجرة مقابل تاريخ التسديد  ٢.٢.  د

  ير النقدية  غتبادل األصول المالية: محاسبة تاريخ التسديد  ٢.٣.  د

   القياس :هـالقسم 

  ات الماليةلتزامالقياس المبدئي لألصول واإل١.هـ

  تكاليف إجراء العملية: القياس المبدئي   ١.١.هـ 

  ات قياس القيمة العادلةإعتبار٢.هـ

 ستثمارات قياس القيمة العادلة لصناديق اإلإعتبار  ٢.١.هـ 

  الحيازات الكبيرة: قياس القيمة العادلة   ٢.٢.هـ 
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  األرباح والخسائر ٣.هـ
  األسهمتبادل : األصول المالية المتوفرة للبيع   ٣.١.هـ 

   العملة األساسيةفصل مكون: مالية المتوفرة للبيع األصول ال-٢١ والمعيار ٣٩معيار المحاسبة الدولي   ٣.٢.هـ 

ة البيانات المالية لمشاريع  فورقات الصرف الناجمة عن ترجم-٢١ والمعيار ٣٩معيار المحاسبة الدولي   ٣.٣.هـ 

  ؟ الدخلأوحقوق ملكية : أجنبية

  ٢١ ومعيار المحاسبة الدولي ٣٩التداخل فيما بين معيار المحاسبة الدول   ٣.٤.هـ 

 النقصان وعدم قابلية األصول المالية للتحصيل٤.هـ
  المنافعإنخفاضالدليل الموضوعي على حالة   ٤.١.هـ 

 ستقبلية الخسائر الم: النقصان   ٤.٢.هـ 

 في األصل والفائدة  : نخفاضتقدير اإل  ٤.٣.هـ 

 تحوط القيمة العادلة:  في القيمة نخفاضتقدير اإل  ٤.٤.هـ 

 مصفوفة التخصيص:  في القيمة نخفاضاإل  ٤.٥.هـ 

 الخسائر الزائدة:  في القيمة نخفاضاإل  ٤.٦.هـ 

  القيمة على أساس المحفظة إنخفاض باإلعتراف  ٤.٧.هـ 

   بالضماناإلعتراف:  في القيمة نخفاضاإل  ٤.٨.هـ 

   في قيمة األصول غير المالية المتوفرة للبيعنخفاضاإل  ٤.٩.هـ 

  ؟سالباً كان األصل المالي المتوفر للبيع محتجز في حقوق الملكية إذاما :  في القيمةنخفاضاإل  ٤.١٠.هـ 
 

 التحـــوط : القسم و 
 أدوات التحوط١.و

  خاطر القيمة العادلة لسند صادر بعملة أجنبيةالتحوط لم  ١.١.و

  ات مالية غير مشتقة إلتزام أو أصول مالية إستخدام ب التحوط  ١.٢.و

   الخيارات المكتوبة في أدوات التحوط المجمعةإستخدام: محاسبة التحوط   ١.٣.و

  التحوطات الداخلية  ١.٤.و

  جة مخاطر أسعار الفائدة تقاص عقود المشتقات الداخلية المستخدمة لمعال  ١.٥.و

  تقاص عقود المشتقات الداخلية المستخدمة إلدارة مخاطر العمالت األجنبية  ١.٦.و

  ٦. ١.أمثلة على تطبيق السؤال و: المشتقات الداخلية  ١.٧.و

   الخيارات المشتراه والخيارات المكتوبة إجتماع  ١.٨.و

  ة التحوط ذات الدالية الحيادية إستراتيجي  ١.٩.و

 خيار البيع غير المجزي : أداة تحوط  ١.١٠.و
  نسبة التدفقات النقدية ألداة مالية نقدية   ١.١١.و

  التحوط ألكثر من نوع واحد من المخاطر   ١.١٢.و

  عقد صرف عمالت مستقبلي بعمالت أجنبية مزدوجة : أداة تحوط  ١.١٣.و

  وط  إحداهما كأداة تحإستعمالمبادالت التسوية المتزامنة و  ١.١٤.و

 بنود التحوط    ٢. و
  هل يمكن تغيير المشتقات كبند تحوط  ٢.١.و

  اإلصدار المتوقع لدين ذو فائدة ثابتة: تحوط التدفق النقدي  ٢.٢.و

  مركز الودائع غير الملموسة :  محاسبة التحوط   ٢.٣.و
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  التحوط لموارد الدخل المستقبلية بالعملة األجنبية : محاسبة التحوط  ٢.٤.و

  التحوط الكلي المفرد : تحوطات التدفق النقدي   ٢.٥.و

  المخاطر على مستوى كامل المشروع : عالقات التحوط  ٢.٦.و

  عملية متوقعة متعلقة بحقوق ملكية المشروع : تحوط التدفق النقدي  ٢.٧.و

  خطر عدم تحقق عملية : محاسبة التحوط  ٢.٨.و
 

 التحوط لدفعات فوائد ألداة مالية ذات سعر فائدة -ستحقاقات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستثماراإل  ٢.٩.و
 متغيرة

   محتفظ به حتى اإلستحقاقإستثمارشراء : البنود المتحوط بها  ٢.١٠.و

 حتى ا المحتفظ بهستثمارات األموال التي يتم تحصيلها من اإلإستثمارإعادة : تحوط التدفق النقدي  ٢.١١.و
  تاريخ اإلستحقاق

  األصل المالي القابل للدفع المسبق: تحوطمحاسبة ال  ٢.١٢.و

 المخاطر التي قد تؤثر على الدخل المعلن : تحوط القيمة العادلة  ٢.١٣.و
 عمليات التحوط عبر المجموعة وعبر المشروع   ٢.١٤.و
  مشتقة التقاص الخارجية المفردة : العقود الداخلية   ٢.١٥.و

  رجية التي يتم تسديدها بالصافيعقود المشتقات الخا: العقود الداخلية  ٢.١٦.و

   لجزء من الفترة التحوط  ٢.١٧.و

  مبادلة أسعار الفائدة لعمالت متداخلة : أداة تحوط  ٢.١٨.و

  التحوط لمخاطر العمالت األجنبية ألسهم تتم المتاجرة بها بشكل عمومي: البنود المتحوط لها  ٢.١٩.و

  مؤشر األسهم : محاسبة التحوط   ٢.٢٠.و

  ات لتزامالتحوط لصافي األصول واإل: حاسبة التحوط م  ٢.٢١.و
  التحوط المحاسبي  ٣. و

  التدفقات النقدية ألداة مالية ذات سعر فائدة ثابت : تحوط التدفق النقدي  ١ .٣.و

  التدفقات النقدية ذات سعر فائدة ثابت إستثمارإعادة : تحوط التدفق النقدي  ٢ .٣.و
   تحوطات العملة األجنبية  ٣ .٣.و

  تحوطات التدفق النقدي لعملة أجنبية   ٤ .٣.و

  أداة الدين ذات سعر فائدة متغير : تحوط القيمة العادلة   ٥ .٣.و

  المخزون: تحوط القيمة العادلة   ٦ .٣.و

  العملية المتوقعة: محاسبة التحوط   ٧ .٣.و
  تصنيف التحوطات بأثر رجعي  ٨ .٣.و

  داية التحوط التخصص عند ب: محاسبة التحوط   ٩ .٣.و

  التعرف على العملية المتوقعة المتحوط لها : محاسبة التحوط   ١٠ .٣.و

  توثيق توقيت العملية المتوقعة : تحوط التدفق النقدي   ١١ .٣.و
  عدم فاعلية التحوط   ٤. و

  التحوط على أساس ما بعد الضريبة   ١ .٤.و

  التقييم على أساس تراكمي : فاعلية التحوط  ٢ .٤.و

   النظير إئتمانمخاطر : فعالية التحوط   ٣ .٤.و

  ات الفعالية إختبار: فاعلية التحوط   ٤ .٤.و

 %١٠٠ من أقلالتقاص بنسبة : فاعلية التحوط   ٥ .٤.و
   فاعلية التحوط كاملة إفتراض  ٧ .٤.و
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  تحوط التدفق النقدي  ٥.و

  نقدي غير المشتق المستخدم كأداة تحوط اللتزاماألصل النقدي غير المشتقة واإل:  محاسبة التحوط  ١ .٥.و

 )١(أداء أداة التحوط : تحوطات التدفق النقدية   ٢ .٥.و

 )٢(أداء أداة التحوط : تحوطات التدفق النقدية   ٣ .٥.و

  العملية المتوقعة تحدث قبل الفترة المحددة : تحوطات التدفق النقدية   ٤ .٥.و

  لية عملية التحوط لعملية متوقعة في أداة الدين قياس فاع: تحوطات التدفق النقدية   ٥ .٥.و

   المؤكد بشراء بضاعة بعملة أجنبية لتزاماإل: تحوطات التدفق النقدية   ٦ .٥.و

  نتائج أخرى : التحوط   ٦. و

  إدارة مخاطر أسعار الفائدة في المؤسسات المالية : محاسبة التحوط   ١ .٦.و

  عالج مخاطر أسعار الفائدة بالصافي ات محاسبة التحوط عندما تإعتبار  ٢ .٦.و

  ٦.٢.مثال توضيحي لتطبيق األسلوب الوارد بالسؤال و  ٣ .٦.و

   العجز في عقد أسعار صرف مستقبلي أوالفائض : محاسبة التحوط  ٤ .٦.و

   تحوط القيمة العادلة ألصل مقيم بالتكلفة -٢١ والمعيار ٣٩معيار المحاسبة الدولي   ٥ .٦.و

  أخرى : القسم ز

 اإلفصاح عن التغيرات في القيمة العادلة   ١. ز

  بيان التدفقات النقدية :  محاسبة التحوط-٧ والمعيار ٣٩معيار المحاسبة الدولي   ٢. ز
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   والقياساإلعتراف: األدوات المالية
  

   ٣٩حاسبة الدولي هذا الدليل ملحق، وال يعتبر جزءاً من معيار الم
  

  النطاق : القسم أ
  

  العقد اآلجل لشراء سلعة : الصافي ب التسديد  أسلوب١.أ

  

العقد يسمح للمشروع .  ذا سعر ثابت لشراء مليون كيلو غرام من النحاسأجلعقد  و ي بهتعاقد المشروع ي

 ، كتسوية صافيةي نقددفع مبلغي أوستلم ي أن أو،  شهر١٢ كمية من النحاس بعد فعالًستلم يبأن  و ي ه

   ؟ فهل يعتبر هذا العقد مشتقة.على أساس التغير في القيمة العادلة للنحاس

    

 فالعقد هو أداه مشتقة .ه مشتقةإعتبار فليس بالضرورة ،رغم أن هذا العقد تتوفر فيه عناصر تعريف المشتقة

 ولكن على أية .ده بتاريخ الحق وسيتم تسدي، وأنه مبني على سعر النحاس، مبدئي صافيإستثمار يوجد ألنه

 لعقد  البضاعة وال يوجد ممارسة تاريخية للتسويةإستالمنوي تسديد العقد ب و ي يه كان المشروع إذا ،حال

 بضاعة النحاس وبيعها في فترة قصيرة قبل التسليم لغرض توليد إستالم أو  نقدا مماثل للتسديد بالصافي 

 العقد ال يعامل كمشتقة فإن التعامل بالهامش، أوعار قصيرة األجل الربح في فترة قصيرة من تقلبات األس

  .  يعتبر كعقد معد للتنفيذ،من ذلك وبدالً ٣٩بموجب معيار المحاسبة الدولي 
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   غير مالي أصلخيار بيع  ٢.أ
  

 خيار بيع مع مستثمر يسمح إتفاقدخل في  و ي هالمشروع . متلك مبنى مكاتب و ي يهالمشروع 

 وينتهي . مليون١٧٥* والقيمة الحالية للمبنى . مليون١٥٠ببيع المبنى للمستثمر بمبلغ  و ي هللمشروع 

 نقداً أو ما تمت ممارسة الخيار يمكن أن يتم تسديده إما بالتسليم الفعلي إذا . سنوات٥حق الخيار خالل 

 قبل كل من مشروع  هذا الخيار ومعالجته منإعتبار فكيف يتم . و يهبالصافي وذلك حسب رغبة مشروع 

  ؟ والمستثمر و يه
  

 ورغم أن .فهي تعتمد على نيته وممارسته السابقة فيما يتعلق بالتسديد و ي هبالنسبة للمحاسبة لدى مشروع 

نوي تسديد العقد ي كان إذاتعامل معه كمشتقة يال  و ي ه مشروع فإن ،العقد يستوفي شروط تعريف المشتقة

 الفقرة ٣٩المعيار (الخيار ولم توجد خبرة سابقة بالتسديد بالصافي  و ي هوع  مارس مشرإذا بتسليم المبنى، 

  ).١٠ الفقرة من التطبيقات اإلرشادية ٣٩ و المعيار ٥
  

 الوفاء بقصد أجلن حق الخيار لم يتم الدخول فيه من أن يستنتج أ ال يستطيع ، فهو على أي حال،أما المستثمر

معيار  من ٧الفقرة ( المستثمر ال يستطيع المطالبة بالتسليم ألن ستعمالاإل أو ، البيعأو ،المستثمر في الشراء

ن يتعامل مع العقد كمشتقة وبغض النظر عن الممارسات أ على المستثمر فإن ، ولذلك.)٣٩المحاسبة الدولي 

، خياراًعطى  فالمستثمر قد أ. بالنقدأو نية المستثمر ليس لها تأثير سواء كان التسديد بالتسليم فإن ،السابقة

 التسديد نقداً بالصافي ال يمكن أبداً أن يفي أو التسليم الفعلي إختياروالخيار المكتوب الذي يكون فيه للحامل 

 كاتب ألن وذلك  بالنسبة للمستثمر٣٩بمتطلبات التسليم العادي المؤهلة لإلعفاء من معيار المحاسبة الدولي 

  .تسليمالخيار ال يمتلك القدرة لتلبية متطلبات ال
  

 كان العقد يتطلب تسليماً مادياً إذا، و خياراً من أن يكون بدالً أجل كان العقد  عقد  إذا ،وعلى كل حال

 بضاعة المبنى وبيعها في فترة قصيرة قبل إستالم أو  وتقارير المنشأة ال تمتلك ممارسة سابقة بالتسديد نقداً

 العقد فإن التعامل بالهامش، أوت األسعار قصيرة األجل التسليم لغرض توليد الربح في فترة قصيرة من تقلبا

  .ال يعامل كمشتقة

  
  

                                           
 ).و ن " ( وحدة النقد" في هذا الدليل، المبالغ النقدية تحدد بـ  *
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  تعريفات : القسم ب
  

  سبيكة ذهبية: ماليةالداة األتعريف ١. ب

  
  أم إنها سلعة؟) مثل النقد(هل السبيكة الذهبية أداة مالية 

  

 مالي أصل أو نقد إستالمدياً ب السبيكة الذهبية ال تعطي حقاً تعاقفإن ،، فرغم السيولة العالية.هي سلعة
  .أخرى
  

  المشتقات وأسسهاعلى أمثلة : تعريف المشتقة  ٢.ب
  

  ؟ما هي أمثلة عقود المشتقات العادية وأسسها المعروفة
  

  : يعرف المشتقة على النحو التالي٣٩إن معيار المحاسبة الدولي 
  

  -: بالصفات الثالثة التاليةتصفت عقود أخرى  ضمن نطاق هذا المعيار أو  هي أداة ماليةالمشتقةإن 
 

 في سعر أو ، في سعر سلعةأو ، في سعر ورقة ماليةأو ،تتغير قيمتها تبعاً للتغير في سعر فائدة محدد  )أ (
 مؤشر أو يإئتمان تصنيف أو أسعار أو ، أسعار فائدةأو في مؤشر أسعار أو ، صرف عملة أجنبية

يطلق  ( ة غير المتغيرة وال يحدد كجزء من العقد يزود في حالة األصول المالي متغير مشابهأوتصنيف 
  ؛ ")األساس"عليه أحياناً تعبير 

 

 األنواع األخرى من العقود إلى أولي صافي بسيط نسبة إستثمار أو صافي أولي إستثمارال يلزمها   )ب (
  ؛ التي لها رد فعل مشابه للتغيرات في أوضاع السوق

 

 . ويتم تسديدها في تاريخ مستقبلي  )ج (
  
  

المتغير (التسديد الرئيسي  / متغير التسعير  دنوع العق
  )األساسي

  أسعار الفائدة  عقد مقايضة سعر الفائدة
   عقد مقايضة عملة

  )مبادلة عملة أجنبية(
  أسعار الصرف

  أسعار السلع  مقايضة سلع
  أسعار األسهم   مقايضة أسهم

  )أسهم مشروع آخر(
 سعر أو ئتماناإلمؤشر /يئتماناإلالتصنيف   إئتمانمقايضة 

  ئتماناإل
    بمرجع األصلمجموع القيمة العادلة  مقايضة العائد اإلجمالي

  وأسعار الفائدة
   مسددأوخيار سندات خزينة مشترى 

  ) بيعأوشراء (
  أسعار الفائدة

    مسددأوخيار عملة مشترى 
  ) بيعأوشراء (

  أسعار العمالت

   مسدد أوخيار سلعة مشترى 
  ) بيعأوشراء (

  أسعار السلع

   مباعأوخيار أسهم مشترى 
  ) بيعأوشراء (

 السهم سعر 
  ) أسعار أسهم مشروع آخر(

  
  يتبع... 
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  يتبع... 
المتغير (التسديد الرئيسي  / متغير التسعير  نوع العقد

  )األساسي

  أسعار السلع  عقود سلع مستقبلية

عقود مالية آجلة ألسعار الفائدة مرتبطة بالديون 

  ) اآلجلةعقود الخزينة(الحكومية 

  أسعار الفائدة

  أسعار العملة  عقود عملة آجلة

  أسعار السلع  عقود سلع آجلة

  أسعار األسهم   عقود أسهم آجلة

  )أسهم مشروع آخر(
  

ذه القائمة ه. ٣٩القائمة أعاله تعطى أمثلة للعقود التي تعتبر عادة كمشتقات بموجب معيار المحاسبة الدولي 

 وعالوة . سلعة يمكن أن يكون مشتقأو بسعر عمله أومرتبط بسعر فائدة عقد كل . ليست شاملة لجميع العقود

 قد ينطبق عليها نصوص خاصة من فإنه ، وحتى لو كانت األداة ينطبق عليها تعريف عقد المشتقة،على ذلك

 ٣٩ التطبيقات اإلرشادية من المعيار ١الفقرة أنظر (  مشتقة حقمثالً كأن تكون ٣٩معيار المحاسبة الدولي 

 التطبيقات اإلرشادية من ٥أنظر الفقرة ( عقد سلع أو) ٣٩ من التطبيقات اإلرشادية من المعيار ٢والفقرة 

 التطبيقات اإلرشادية من ٢٤ والفقرة ٣٢، التطبيقات اإلرشادية من المعيار٢١ الفقرة أو ١٠، الفقرة ٣٩المعيار

 كانت هناك خصائص أخرى من خصائص إذا  على المشروع تقييم العقد ليقرر مافإنلذلك ). ٣٢المعيار 

  . كانت تنطبق عليها نصوص خاصةإذاالمشتقة وما 
  

تـسديد  الالتسديد في تاريخ مستقبلي، مبادلة أسعار فائدة مـع          : تعريف المشتقة  ٣.ب
  . اإلجماليأوبالصافي 

  
، هل ٣٩سبة الدولي  كانت مبادلة أسعار فائدة هي أداة مشتقة مالية بموجب معيار المحاإذالغرض تحديد ما 

 أن تكون أو) التسديد باإلجمالي( األخر إلى كان الفريقان يدفعان دفعات الفوائد كل منهما إذايختلف األمر 
  .التسديد على أساس الصافي

  
  . اإلجماليأوإن تعريف المشتقة ال يعتمد على التسديد بالصافي .  كال

  
 ويقضي ) يوه ( المناظر المشروععار فائدة مع  أ ب ج دخل في عقد مقايضة أسمشروعال: إليضاح ذلك

ستلم مبلغاً متغيراً مبني على سعر الفائدة بين يوأن % ٨ أ ب ج سعر فائدة ثابت يبلغ المشروعدفع يالعقد بأن 
 ١٠٠ قدره إسمي، وتحدد المبالغ الثابتة والمتغيرة على أساس مبلغ أشهرويتغير كل ثالثة أشهر البنوك لثالثة 

ستلم مبالغ نقدية ي أو أ ب ج فيدفع المشروع . ي المبالغ االسميةو ه ،تبادل المشروعان أ ب جي  وال.مليون
وسعر الفائدة بين البنوك لثالثة شهور، % ٨ شهور على أساس الفرق بين الفائدة البالغة ٣صافية كل 

  .وبالتناوب يمكن أن يكون التسديد باإلجمالي
  

 القيمة ألن باإلجمالي أو كان هناك تسديد بالصافي إذا بغض النظر عما ينطبق على هذا العقد تعريف المشتقة
 أولي صافي إستثمار وألنه ال يوجد ،)وهو سعر الفائدة بين البنوك(تتغير تبعاً للتغير في متغير أساسي ضمني 
  .وألن التسديد يحصل في تواريخ مستقبلية
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 بدفع سعر فائدة لتزاماإل (ماًمقد سعر الفائدة المدفوع مبادلة: تعريف المشتقة ٤. ب
  ) بتاريخ الحقأو تفاقاإل عند إجراء  يدفعثابت

  
 ،ات بموجب عقد مقايضة أسعار فائدة على أساس الدفع الثابتإلتزام بدفع مقدماً قام أحد الفريقين إذا

   فهل تعتبر هذه المقايضة أداة مالية مشتقة؟ ،والقبض المتغير، وذلك بتاريخ إنشاء العقد
  

   .نعم
  

في مقايضة أسعار .  مليون نظرية بدفع ثابت لمدة خمس سنوات١٠٠بـالمشروع س دخل : وإليضاح ذلك
وإن سعر الفائدة على الجزء المتغير من ، مع المشروع المناظر ج الفائدة المدفوعة ثابتة والمقبوضة متغيرة، 

 أما سعر الفائدة على . شهور٣دة المقايضة يتم تثبيته على أساس ربع سنوي وبسعر الفائدة بين البنوك لم
 الثابت بموجب المقايضة مبلغ هإلتزام مقدماًدفع المشروع س ي و.سنوياً% ١٠الجزء الثابت من المقايضة فهو 

 أسعار إستعمالبوخصمها ، تفاقاإلوذلك عند إجراء )  سنوات٥ × بالمائة ١٠ × مليون ١٠٠( مليون ٥٠
تربط ربع سنوياً على ، التي  مليون١٠٠ دفعات فوائد على مبلغ ستالمإ بحقه بهإحتفاظ مع ،الفائدة في السوق

  .أساس سعر الفائدة بين البنوك لثالثة شهور وذلك على مدى عمر المقايضة
  

 كثيراً من القيمة االسمية التي تحسب أقل الصافي المبدئي في عقد مقايضة أسعار الفائدة هو ستثمارإن اإل
 مبدئياً صافياً بسيطاً بالمقارنة مع األنواع اًإستثمار ويتطلب العقد .لجانب المتغيرعليها الدفعات المتغيرة من ا

 . السوق مثل السندات ذات الفائدة المتغيرةعوامل التي تستجيب بشكل مماثل للتغيرات في ، األخرى من العقود

به ما قد يحتاجه نوع  مبدئي صافي يشإستثمار أو صافي إستثمارال يوجد  "  عقد المقايضة يحققفإن ،لذلك
لشرط الوارد في معيار ل ة للتغير في عوامل السوقستجابآخر من العقود المستثناه للحصول على نفس اإل

 التسديد النهائي للعقد هو فإن أداء مستقبلي إلتزام ورغم أن المشروع س ليس عليه .٣٩المحاسبة الدولي 
 العقد يعتبر عقد فإن في مؤشر الفائدة بين البنوك، وبالتالي بتاريخ مستقبلي وقيمة العقد تتغير تبعاً للتغيرات

  .مشتقة
  

   دفع الفائدة الثابتة في تاريخ الحق لإلعتراف المبدئي؟  إلتزامب تم الوفاء إذاهل تتغير اإلجابة 
  
تقيمها  المقايضة وإنشاء ألداه جديدة سيتم تفاقإل ذلك يعتبر إنهاء فإن ، تم رفع الجزء الثابت خالل المدةإذا
  ). ٣٩بموجب معيار المحاسبة الدولي  (
  

 متغيرةالمدفوعة  أو مقدماًأسعار فائدة مدفوعة مبادلة : تعريف المشتقة  ٥.ب
   ثابتة والمقبوضة

    

 بالدفع بموجب مقايضة أسعار فائدة مستلمة ثابتة هإلتزام له الحقاً أو وعند إنشاء العقد مقدماً دفع فريق إذا

   ؟ عقد المقايضة يعتبر أداة مالية مشتقةومدفوعة متغيرة فهل
    

 تم الدفع إذا مدفوعة متغيرة ومستلمة ثابتة ال يعتبر مشتقة مقدماً العقد مقايضة أسعار فائدة مدفوعة فإن. كال

على المبلغ المدفوع   تغطي عائداًألنها وبعد إنشاء العقد مقدماً تم الدفع إذاعند إنشاء العقد وال يعود مشتقة 

 أو صافي إستثمارال يوجد " .بالمقارنة مع العائد على أداة الدين ذات التدفق النقدي الثابت) ستثماراإل (مقدماً
ة للتغير ستجاب مبدئي صافي يشبه ما قد يحتاجه نوع آخر من العقود المستثناه للحصول على نفس اإلإستثمار

  .  العقد أداة مشتقةإعتبار معيار هو" في عوامل السوق
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 ١٠٠ إسميةالمشروع س دخل في مقايضة أسعار فائدة مدفوعة متغيرة ومستلمة ثابتة بقيمة :  ذلكإليضاح
ن الجانب المتغير من المقايضة يستند بشكل ربع سنوي إ. جمليون ولمدة خمس سنوات مع الجهة المناظرة 

قايضة فتحتسب على أساس  أما دفعات الفائدة الثابتة بموجب الم. شهور٣على أسعار الفائدة بين البنوك لمدة 
 بموجب هلتزامإل مقدماًقوم مشروع س بالدفع ي . ماليين كل سنة١٠ للمقايضة أي االسميةمن القيمة % ١٠

 إستالمحتفظ بحقه في ي بينما ،الجانب المتغير من المقايضة وذلك عند إنشاء المقايضة وبأسعار السوق الجارية
  .  مليون١٠٠مبلغ على % ١٠دفعات فوائد ثابتة سنوياً بنسبة 

  
ستلم يالمشروع س أنه سيعرف  ةإن التدفقات النقدية الواردة بموجب العقد تعادل تلك الواردة من أداة مالية ثابت

  األولى في العقد ال بد أن يكون مساوياً ستثماراإل عليه، بناءاً. سنوياً خالل فترة حياة عقد المقايضة ماليين ١٠
 مدفوعة متغيرة مقدماًفائدة مدفوعة  بإستثمار صافي فإنوبالتالي، . نوي ثابتألداة مالية مؤلفة من قسط س

ة ستجاب الذي يتطلب العقود الغير مشتقة  التي يكون لها نفس اإلستثمار يكون مساوياً لصافي اإلومستلمة ثابتة
 صافي إستثمار وجود  األداة ال ينطبق عليها عدمفإن لهذا السبب .السوقعوامل يتأثر نفس التأثير بالتغير في 

مبدئي يشبه ما قد يحتاجه نوع آخر من العقود المستثناه للحصول على نفس  صافي إستثمار وجود أو
 العقد ال يعامل فإنلذلك . ٣٩لشرط الوارد في معيار المحاسبة الدولي ل ة للتغير في عوامل السوقستجاباإل

كون المشروع يه بدفع دفعات أسعار فائدة متغيرة تزامإلوبالوفاء ب. ٣٩كمشتقة بموجب معيار المحاسبة الدولي 
 األداة تعامل كقرض أنشأه المشروع ما فإنوفي هذا الوضع .  جس قد قام في الواقع بمنح قرض للمشروع 

   .لم يكن لدى المشروع ج
  
   إجراء التقاص بين القروض: تعريف المشتقة ٦.ب
  

بينما يمنح المشروع ب  وات بسعر فائدة ثابت،  لمدة خمس سنقرضاً ب المشروعمنح المشروع أ يقد 
 لخمس سنوات وبمبلغ مماثل بسعر فائدة متغير،  وال يكون هناك تحويل قرضاًللمشروع أ في نفس الوقت 
ية تصفيه،  فهل هذه تعتبر مشتقة بموجب إتفاق المشروعين أ وب بينهما ألنرأسمال عند إنشاء العقدين 

   ؟٣٩معيار المحاسبة الدولي 
    

 صافي مبدئي إستثمارأي أنه يوجد متغير أساسي ضمني وال يوجد ( ينطبق عليه تعريف المشتقة ا هذ. نعم
عوامل يتأثر نفس التأثير بالتغير في ة ستجابالتي تشبه ما قد يحتاجه عقود أخرى التي يكون لها نفس اإل

ة مقايضة أسعار صرف بدون ، وأن األثر التعاقدي للقرضين يعادل عملي)السوق والتسديد في المستقبل
 وأن العمليات غير المشتقة يتم تجميعها وتعامل كمشتقة عندما تؤول العمليات في .  مبدئي صافيإستثمار

  -: المؤشرات على ذلك تشمل ما يلي  مشتقة، وأنإلىجوهرها 
  
  أنها تحصل في نفس الوقت وتقابل إحداها اآلخر •

 

  لكل منها نفس النظير  •
 

  اطرة تتصالن بنفس المخ •
 

 غرض عملي هام لهيكلة العمليتين بشكل منفصل بحيث ال يمكن أوال توجد حاجة إقتصادية ظاهرة  •
   الغرض في عملية منفردة  أوتحقيق هذه الحاجة 

  
 تعريف األداة المشتقة في ألن ،ية تصفيةإتفاقأ والمشروع ب   لم يكن لدى المشروعإذاوال تتغير اإلجابة 

  . ال يستلزم تسوية صافية ٣٩اسبة الدولي معيار المح من ٩الفقرة 
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  الخيار الذي من غير المتوقع ممارسته: تعريف المشتقة ٧.ب
  

أن يتم تسديد أداة الدين في (يتطلب ، ٣٩الدولي من معيار المحاسبة  ٩بموجب الفقرة إن تعريف المشتقة 

 ألنهن المتوقع أن ال تتم ممارسته  كان هناك حق خيار مإذا هل هذا الشرط يعتبر متوفراً .)تاريخ مستقبلي

   ؟ربح م غير– سبيل المثال على –
    

 الخيار بحلول اإلستحقاق هو نوع من إنتهاء وإن بتاريخ إستحقاقه، أوفالخيار يتم تسديده عند ممارسته . نعم

  .رضمفتالتسديد حتى ولم لم يكن هناك أي تبادل إضافي 

  

  المبني على حجم المبيعات عقد العملة األجنبية : تعريف المشتقة ٨.ب
  

 بيع منتجاته في فرنسا، يبيانات المتعلقة بالعمالت بالدوالر األمريكيالصدر ي  و ي الذيهالمشروع 

دوالرات أمريكية بسعر تحويل ثابت،  إلىاليورو  لتحويل إستثمارمع بنك  و ي هتعاقد المشروع ي .باليورو

لى أساس حجم مبيعاته في فرنسا مقابل دوالرات أمريكية ع و ي  اليورو هحول مشروع يويتطلب العقد أن 

   ؟فهل هذا العقد يعتبر مشتقة ، ٦,٠٠بسعر صرف ثابت قدرة 
  
وال ينطوي على  ، )سعر صرف العملة األجنبية وحجم المبيعات( أساسيين متغيرين إلى فالعقد يستند . نعم

ة ستجابجه عقود أخرى التي يكون لها نفس اإلالذي يشبه ما قد يحتا مبدئي إستثمارصافي  أو إستثمارصافي 
ال يستثني من  ، ٣٩ ومعيار المحاسبة الدولي . السوق ويوجد شرط دفععوامل يتأثر نفس التأثير بالتغير في 

  .نطاقه المشتقات المبيعات المبنية على حجم المبيعات
  
   مقدماًالعقد اآلجل المدفوع : تعريف المشتقة ٩. ب
  

خالل عام واحد بالسعر اآلجل، ودفع القيمة عند إنشاء آخر  لشراء أسهم مشروع أجلدخل مشروع في عقد 

  ؟ هل يعتبر هذا العقد اآلجل مشتقة.العقد وبالسعر الجاري لألسهم
  

)  صافي بسيطإستثمار أو صافي مبدئي إستثمارأن ال يكون هناك  (إشتراطفالعقد اآلجل ال يتوفر فيه . كال
  .ليعتبر مشتقة

  
خالل ك  لشراء مليون سهم من األسهم العادية للمشروع أجلدخل في عقد  و ي هالمشروع  : لكإليضاح ذ

 . للسهم الواحد٥٥سنة هو  لكل سهم بينما السعر اآلجل لمدة ٥٠ والقيمة الحالية للسهم .مدة سنة واحدة

 وأن مليون، ٥٠ قيمة العقد اآلجل عند إنشاء العقد بمبلغ مقدماًدفع يأن  و ي هومطلوب من المشروع 
 ١ من القيمة االسمية لألساس الضمني وهو أقلهو ،  مليون٥٠ المبدئي في هذا العقد اآلجل وهو ستثماراإل

 المبدئي الصافي ستثمار اإلفإن على كل حال . مليون٥٥ لكل سهم واإلجمالي ٥٥ أجلمليون سهم بسعر 
 أسهم ألنس التجاوب مع عوامل السوق ن يكون لها نفأيقارب المطلوب ألنواع أخرى من العقود يتوقع 

 ال ينطبق عليه مقدماً العقد اآلجل المدفوع فإن بالتالي .٥٠يمكن شراؤها منذ البداية بنفس السعر المشروع ك 
  . المبدئي الصافي لألداة المشتقةستثمارمعيار اإل

  



  ٣٩معيار المحاسبة الدولي 
  إرشادات التنفيذ 

 ٢١٣١   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية                       © 

   المبدئي الصافي ستثماراإل: تعريف المشتقة ١٠.ب
  

ة مثل العقود المستقبلية والخيارات المكتوبة المتعامل بها في البورصة تتطلب العديد من األدوات المشتق

   المبدئي الصافي؟ستثمار هل حساب الهامش يعتبر جزءاً من اإل.وجود حسابات هامش
  

 فحسابات الهامش هي شكل     . المبدئي الصافي في األداة المشتقة     ستثمارحساب الهامش ليس جزءاً من اإل     .  كال

 أو أوراق ماليـة     أو لغرفة المقاصة ويمكن أن تكون على شكل نقـد           أوضمانات للجهة المناظرة    من أشكال ال  

أصول محددة أخرى عادة أصول سائلة، وحسابات الهامش هي أصول مستقلة يـتم التعامـل معهـا بـشكل                   

  .منفصل
  

 يالمحفظة ذات نمط فعلي حديث يقوم على جن : المحتفظ به للمتاجرةتعريف  ١١.  ب
  ح على المدى القصير األربا

  

 أو المالية األصول( المحتفظ بها للمتاجرة ينص على أن ات الماليةلتزام اإلأواألدوات المالية ن تعريف إ
مطابقة لألدوات  جزءاً من محفظة – كان امتالكها إذا المالية يجب تصنيفها على أنها للمتاجرة اتلتزاماإل

 –دليل على نمط فعلي جديد لجني األرباح على المدى القصير ها فييتوفر  التي أوالمالية المستخدمة معاً 
  ؟ المقصود بالمحفظة لغرض تطبيق هذا التعريفما هو ف–بغض النظر عن سبب امتالك األداة 

    
 الـسياق الـذي     فـإن ،  ٣٩ لم يتم تعريفه بشكل محدد في معيار المحاسبة الدولي           "المحفظة"رغم أن مصطلح    

التي يـتم التعامـل     ات المالية   لتزام اإل أولمحفظة هي مجموعة من األصول المالية       استعمل فيه يدل على أن ا     
،  وإذا وجد دليل على وجود نمـط فعلـي           )٣٩معيار المحاسبة الدولي    من  ٩الفقرة  (معها كجزء من مجموعة     

يمكـن   تلـك األدوات الماليـة       فإن ،حديث لجني األرباح من األدوات المالية الموجودة في مثل هذه المحفظة          
 فعـالً  بها   حتفاظإلتصنيفها على أنها محتفظ بها للمتاجرة حتى لو وجد ضمن المحفظة أداه مالية مفرده يمكن ا               

   .لفترة زمنية أطول
  

  المحفظة) موازنة(ترصيد :  المحتفظ به للمتاجرةتعريف ١٢.ب
  

التوجيهات الموفقة  وأن .ية تتضمن أوراق مالية للديون وحقوق الملكيةإستثمارالمشروع أ لديه محفظة 
 بالمائة ٥٠ و٣٠ة المحفظة تتضمن على أن مخاطر حقوق الملكية في المحفظة يجب أن تنحصر بين رداإل

المحفظة في حدود ) ترصيد( في المحفظة مفوض بموازنة ستثمار ومدير اإل.من إجمالي قيمة المحفظة
 وحقوق الملكية، فهل يحق للمشروع اإلرشادات الموضوعة وذلك من خالل شراء وبيع أوراق مالية للديون

  ؟أ تصنيف األوراق المالية على إنها متوفرة للبيع
  

 كان مدير المحفظة مخوالً بيع وشراء األوراق المالية إذا .يعتمد على نية المنشأة وممارستها السابقةاألمر 
سة سابقة للبيع لتحقيق  ولكن ال توجد نية للمتاجرة وال توجد ممار،لمعادلة وموازنة المخاطر في المحفظة

 كان مدير إذا أما . األوراق المالية عندئذ تصنيف على أنها متوفرة للبيعفإن، الربح على المدى القصير
 األوراق المالية في فإنالمحفظة ينشط في بيع وشراء األوراق المالية لتحقيق الربح على المدى القصير 

   .المحفظة تصنف على إنها محتفظ بها للمتاجرة
  

األصل المرتبط : المحتفظ بها حتى اإلستحقاقالنقدية األصول المالية تعريف  ١٣.ب
  بمؤشر األسعار

  

 وسعر السوق ١٠ يبلغ أصليشتري سنداً ذا خمس سنوات مرتبطاً بمؤشر أسعار بسعر إصدار ي أ مشروعال
 فيطلب السند ،إلستحقاق أما بتاريخ ا. وال يطلب السند أي دفعات فوائد قبل اإلستحقاق. بتاريخ الشراء١٢

 كان مؤشر أسعار البورصة إذا زائداً مبلغ إطفاء تكميلي يعتمد على ما ١٠دفع سعر اإلصدار األصلي البالغ 
 كان مؤشر أسعار األسهم ال يتجاوز إذا أما . وذلك بتاريخ اإلستحقاقسابقاًالمحدد يتجاوز المستوى المقرر 
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 وإذا تجاوز مؤشر أسعار األسهم المستوى .فع أي مبلغ إطفاء تكميلي فال يدسابقاً يعادل المستوى المحدد أو
 في الفرق بين مستوى مؤشر أسعار األسهم ١,١٥ مبلغ اإلطفاء التكميلي يعادل حاصل ضرب فإن ،المحدد

 على مستوى مؤشر أسعار األسهم عند اإلصدار مقسوماً أصالًبتاريخ اإلستحقاق ومستواه عند إصدار السند 
هل .  بالسند حتى تاريخ اإلستحقاقحتفاظإل النية اإليجابية والقدرة على الديه) أ (مشروع الوأن .األصلي

   محتفظ به لحين اإلستحقاق؟إستثمار أنه تصنيف السند على المشروعستطيع ي
  
 وتاريخ إستحقاق ١٠ له دفعة ثابتة قدرها ألن محتفظ به لحين اإلستحقاق أنهيمكن تصنيف السند على . نعم
معيار المحاسبة من ٩الفقرة ( به لحين اإلستحقاق حتفاظإل أ لديه النية اإليجابية والقدرة على امشروعبت والثا

 كبيراً إتصاالً عنصر مؤشر أسعار األسهم هو خيار شراء غير متصل فإن ،  وعلى كل حال.)٣٩الدولي 
 ويخصص . ٣٩محاسبة الدولي معيار المن ١١الفقرة بالعقد األساسي ويمكن فصله كمشتقة مثبتة بموجب 

 تكون القيمة العادلة ، فعلى سبيل المثال. بين أداة الدين األساسية والمشتقة الضمنية١٢سعر الشراء البالغ 
 وفي هذه الحالة .٨ المبدئي بسعر اإلعتراف وتقاس أداة الدين األساسية عند ، ٤للخيار المثبت عند الشراء 

 منه القيمة األصلية المسجلة البالغة مخصوماً ١٠األصل البالغ (ند األساسي  المشمول بالس٢ الخصم البالغ فإن
  . أسلوب سعر الفائدة الحقيقيإستعماليتم إطفاؤه في األرباح والخسائر الصافية على مدى عمر السند ب) ٨
  

 المرتبطة بمؤشر الفائدة:  اإلستحقاقحتىاألصول المالية المحتفظ بها تعريف   ١٤.ب
  أسعار

  
  

 محتفظ إستثمار أنهيمكن لسند ذي دفعة ثابتة في اإلستحقاق وذي تاريخ إستحقاق ثابت أن يصنف على هل 

 وكان لدى المشروع ، سهمأو كانت دفعات فوائد السند مرتبطة بمؤشر أسعار سلعة إذا اإلستحقاق، إلىبه 

  ؟ بالسند حتى تاريخ اإلستحقاقحتفاظإلالنية اإليجابية والقدرة على ا
  
 ينتج عنها مشتقة مثبتـة يـتم فـصلها          أسهم دفعات الفائدة المرتبطة بمؤشر أسعار       فإن ،على كل حال  .  نعم

معيـار   مـن    ١٢الفقـرة   ن  إ . )٣٩معيار المحاسبة الدولي    من  ١١الفقرة  (ومعالجتها كمشتقة بالقيمة العادلة     
صلي في الـدين األساسـي       األ ستثمار حيث يجب أن يتم مباشرة فصل اإل       ا ال يتم تطبيقه   ٣٩المحاسبة الدولي   

  . )دفعات الفائدة المرتبطة بمؤشر األسعار(عن المشتقة الضمنية ) الدفعة الثابتة في اإلستحقاق(
 
   تخفيض التصنيف الالحق لعملية البيع :األصول المالية المحتفظ بها حتى اإلستحقاق ١٥.ب

  

لمصدر من قبل مؤسسة ل ئتمان اإلدرجة محتفظ به حتى اإلستحقاق نتيجة لتخفيض إستثمارهل يؤدي بيع 

  ؟حتى اإلستحقاقمحتفظ بها ات أخرى إستثمار بحتفاظإلتصنيف التساؤل حول نية المشروع ا
  

 .للمصدر يةئتمان المالءة اإلإنخفاض على ن يكون مؤشراًأ إن تخفيض التصنيف من المحتمل .ليس بالضرورة
في ية للمصدر قد يفي بالشروط ئتمانتراجع المالءة اإلن م أن البيع الناتج يحدد ٣٩ معيار المحاسبة الدوليو

ات أخرى حتى إستثمار بحتفاظإل حول نية المشروع في الذلك فهو ال يثير تساؤالً. ٣٩ معيار المحاسبة الدولي
ي عند ئتمان بالتصنيف اإلية يجب أن يكون كبيراً قياساًئتمان تراجع المالءة اإلفإن ،  وعلى كل حال.اإلستحقاق

ي عندما قام ئتمان الحد المعقول توقع تخفيض التصنيف اإلإلى لم يكن من الممكن ،كذلك.  المبدئيترافاإلع
 تخفيض وأن .٣٩معيار ل محتفظ به حتى اإلستحقاق وذلك مراعاة لأنه على ستثمارالمشروع بتصنيف اإل

 مباشرة يمكن تصنيفاًل  الطبقة األقإلى ذات تصنيف مماثل أوي لوحدة ضمن طبقة معينة ئتمانالتصنيف اإل

 مع معلومات مقترناًخفيض التصنيف ت كان إذا أما . حد معقولإلىوقعه ت من الممكن ه في الغالب أمراًإعتبار
ية في الغالب يعتبر ئتمان المالءة اإلإنخفاض فإني ئتمانفي التصنيف اإل على وجود تراجع أخرى توفر دليالً

  .هاماً
 



  ٣٩معيار المحاسبة الدولي 
  إرشادات التنفيذ 

 ٢١٣٣   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية                       © 

عمليـات البيـع    :  لمحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق     تعريف األصول المالية ا    ١٦.ب
  المسموحة 

  
هل يمكن أن تغير األصول المالية المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق بسبب التغيـر فـي اإلدارة أن تهـدد                    

  تصنيف األصول المالية األخرى على أنها محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق؟
  

 نقـل   أو  يتم فيه عمليات بيـع        ٢٢ تطبيق   ٣٩ي معيار المحاسبة الدولي      ف معرفاًنعم، فالتغير في اإلدارة ليس      
البنود المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق ال تهدد تصنيف األصول المالية األخرى على أنها محتفظ بها حتـى                  

رة في   عمليات البيع يمكن أن تطرح مسألة نية اإلدا        فإنة على التغير في اإلدارة،      إستجابوك. تاريخ اإلستحقاق 
  .ات حتى تاريخ اإلستحقاقستثمار باإلحتفاظاإل
  

. محفظة أصول مالية مصنفة على أنها محتفظ بها حتى تاريخ اإلسـتحقاق           ) س( لدى المنشأة    فإنوللتوضيح،  
وترغب اإلدارة ببيـع    .  فريق اإلدارة العليا   إستبدال على توجه مجلس اإلدارة فقد تم        وبناءاًفي الفترة الحالية،    

ة الموضوعة والموافق   ستراتيجي تنفيذ اإل  أجلصول المالية المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق من         جزء من األ  
وبالرغم من أن فريق اإلدارة السابق قد شغل موقعه منذ بداية المنشأة ولم تقم المنـشأة                . عليها من قبل اإلدارة   

 حتفـاظ فـي اإل  ) س(نية المنـشأة    باس عمليات إعادة هيكلة رئيسية من قبل، ولكن البيع يطرح مسألة            ) س(
  .باألصول المالية المتبقية حتى تاريخ اإلستحقاق

 
ة لمتطلبات رأس إستجابالمبيعات : المحتفظ بها حتى اإلستحقاق اتستثماراإلتعريف   ١٧.ب

  المال الخاصة بمنشأة معينة 
  

رأسمال ل  خاصةتطلباتمالسلطات  غيرها من أو يمكن أن تضع السلطات المنظمة للبنوك ،في بعض البلدان
معيار المحاسبة من ) ه(٢٢التطبيقنص ي و.ذلك المشروع بناءاً على تقييم المخاطر في  تحديداًالمشروع
ة لزيادة كبيرة في إستجاب بها حتى اإلستحقاقات محتفظ إستثمارإن المشروع الذي يبيع  ٣٩الدولي 

يمكن له أن يفعل ذلك بموجب معيار المحاسبة  قد تفرضها السلطة التنظيمية المختصة  متطلبات رأس المال
 فهل .ات األخرى حتى اإلستحقاقستثمار باإلحتفاظ دون أن يثير بالضرورة تساؤالً حول نيته اإل٣٩الدولي 

الخاص ات المحتفظ بها حتى اإلستحقاق بسبب الزيادة الكبيرة في متطلبات رأس المال ستثمارأن مبيعات اإل
أي متطلبات رأس المال التي تطبق على (ضة من قبل السلطة التنظيمية المختصة  والمفروتحديداً للمشروع

  ؟يثير مثل هذا الشك) مشروع بعينه ولكن ليس على الصناعة بكاملها
  
 بأصول مالية أخرى على أساس إنها محتفظ حتفاظمثل هذه المبيعات تخلق شبهة على نية المشروع اإل، نعم

معيار المحاسبة  من ٩الفقرة كن إثبات أن المبيعات تستوفي الشرط الوارد في  أمإذاإال ، بها حتى اإلستحقاق
 ، وهو حادث مستقل خارج سيطرة المشروع،من حيث إنها ناتجة عن متطلبات زيادة رأس المال ٣٩الدولي 

  .وهو ال يتصف بالتكرار ولم يكن ممكناً للمشروع في األحوال العادية أن يتوقع حدوثه
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للقروض  الرهن الضامن: صول المالية المحتفظ بها حتى اإلستحقاقاأل تعريف ١٨.ب
   وإتفاقيات إقراض األوراق المالية) الريبو(وإتفاقيات إعادة الشراء 

 
 كان معرضاً إذا اإلستحقاق حتى إستثمار بحتفاظال يستطيع المشروع أن يكون لديه قدرة مؤكدة على اإل

 اإلستحقاق، فهل هذا يعني أن سندات الدين التي إلى المالي صلباأل حتفاظلعوائق قد تحول دون نيته اإل

 عملية أو) ريبو(ية إعادة شراء إتفاق فريق آخر بموجب إلى بيعت أوكانت قد رهنت على سبيل الضمان 
 تلك السندات ال يمكن تصنيفها على إنها محتفظ بها حتى فإن بها اإلعتراف إستمرإقراض أوراق مالية و

  ؟اإلستحقاق
  
 إذا اإلستحقاق ال تعتبر قد أعيقت بالضرورة إلى بسندات الدين حتفاظ نية المشروع وقدرته على اإلفإن. كال

 فإن ، وعلى كل حال.ية إقراض أوراق ماليةإتفاق أوية إعادة شراء إتفاق إنها موضوع أوتم رهن تلك السندات 

 كان المشروع ال يتوقع إذا اإلستحقاق حتىلدين  بسندات احتفاظالمشروع ال تكون له النية اإليجابية والقدرة لإل

  . عليهاالسيطرة أن يستعيد حق أو بتلك السندات حتفاظأن يستطيع اإل

  
  " اإلخالل":  األصول المالية المحتفظ بها حتى اإلستحقاقتعريف  ١٩.ب

  

ة على ببيع جزء كبير من أصول مالية مصنف) أ (يقوم المشروعتجاوباً مع عروض عطاء غير مستدرجة 
بتصنيف أي أصول ) أ (المشروع يقوم ال .إنها محتفظ بها حتى اإلستحقاق وذلك بشروط إقتصادية مناسبة

 تصنيف المتبقي يعيد ال فإنه ، وعلى أي حال.حوزها بعد البيع على إنها محتفظ بها حتى اإلستحقاقيمالية 
 هل . اإلستحقاقإلى بها حتفاظه النية لإل لدييزالنه ال أات المحتفظ بها حتى اإلستحقاق بحجة ستثمارمن اإل
  ؟٣٩ بمعيار المحاسبة الدولي إلتزم وىقد راع) أ (المشروع يكون

  
 تحويل ألكثر من جزء بسيط من أصول محتفظ بها حتى اإلستحقاق ونتج عنه عدم أو حصل بيع إذا. كال

 فإنه ٣٩معيار المحاسبة الدولي  من  من التطبيقات اإلرشادية٢٢الفقرة و ٩الفقرة  بالشروط الواردة في إلتزام
 المتبقي من األصول المحتفظ بها حتى اإلستحقاق فإن ، وبالتالي.يجب عدم تصنيف أية أدوات في تلك الفئة

 وتسجل إعادة التصنيف في الفترة .نها محتفظ بها للمتاجرةأ أو للبيع متوفرةنها أيعاد تصنيفها إما على 
معيار المحاسبة  من ٥١بموجب الفقرة عامل كتغيير في التصنيف ت التحويل وأو المحاسبية التي يتم فيها البيع

نه يجب مرور سنتين ماليتين على األقل قبل أن  أ٣٩معيار المحاسبة الدولي  من ٩الفقرة وضح ت .٣٩الدولي 
  . حتفظ بها حتى اإلستحقاقينه أيستطيع المشروع مرة أخرى أن يصنف أصول مالية على 

 
التصنيف الفرعي :   المحتفظ بها حتى اإلستحقاقاألصول المالية تعريف ٢٠.ب

   "اإلخالل" حكمألغراض تطبيق 
  

 بشكل منفصل على ٣٩معيار المحاسبة الدولي  من ٩في الفقرة هل يمكن لمشروع تطبيق الشروط الواردة 
الدوالر األمريكي فئات مختلفة من األصول المالية المحتفظ بها حتى اإلستحقاق مثل سندات دين صادرة ب

  ؟وسندات دين صادرة باليورو
  

 باع إذا . واضح٣٩معيار المحاسبة الدولي  من ٩في الفقرة الوارد ) Taintingاإلخالل ( حكم أوشرط .  كال
 ال فإنه ،ات محتفظ بها حتى اإلستحقاقإستثمارجزء يتجاوز القدر البسيط من  أعاد تصنيف أومشروع 

  . ية على إنها أصول مالية محتفظ بها حتى اإلستحقاقيستطيع تصنيف أية أصول مال
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عند  اإلخاللتطبيق أحكام : حتى اإلستحقاق المحتفظ بها األصول الماليةتعريف  ٢١.ب
  إعداد البيانات المالية الموحدة

  

 بشكل منفصل على ٣٩من معيار المحاسبة الدولي  ٩الفقرة في هل يمكن لمشروع تطبيق الشروط الواردة 
على سبيل .  من قبل شركات مختلفة في مجموعة موحدةحتى اإلستحقاقل المالية المحتفظ بها األصو
 كأن تكون تلك الشركات في المجموعة موجودة في أقطار مختلفة ذات بيئات إقتصادية وقانونية ،المثال
  ؟متباينة

  
 محتفظ به حتى أنهنف على  ذي قيمة بسيطة مصإستثمار من  إعادة تصنيف أكثرأوفإذا قام مشروع ببيع . كال

 ال يستطيع تصنيف أي أصول مالية كأصول مالية محتفظ بها فإنهاإلستحقاق في البيانات المالية الموحدة، 
من معيار المحاسبة  ٩الفقرة في  لم تتم مراعاة الشروط الواردة ماحتى اإلستحقاق في البيانات المالية الموحدة 

  .٣٩الدولي 
 
  أداة حقوق الملكية: الذمم المدينة  تعريف القروض و٢٢.ب

  

 المحددة ضمن   أوهل يمكن أن يصنف المالك أداة حقوق الملكية، مثل األسهم الممتازة، ذات الدفعات الثابتة               
  القروض والذمم المدينة؟ 

  
 ، وله دفعـات   إلتزام كان من الممكن للجهة المصدرة تسجيل أداة حقوق الملكية غير المشتقة على أنها               إذا. نعم

 محددة وليس مسعرة في السوق النشط، فمن الممكن أن يصنفها المالك ضمن القروض والذمم المدينة،                أوثابتة  
 المحاسبة الدوليان   ومعياراً،  ١٥ و ٣٢ المحاسبة الدوليان    معياراًويوفر  .  لذلك خالفاًشريطة أن يتحقق التعريف     

 على أنها حقوق ملكية من منظور الجهـة         أو مإلتزاإرشادات حول تصنيف األداة المالية على أنها        . ٢٢ و ٣٢
، فـال   ٣٢فإذا حققت األداة تعريف أداة حقوق الملكية بموجب معيار المحاسبة الدولي            . المصدرة لألداة المالية  

  . يمكن تصنيفها ضمن القروض والذمم المدينة من قبل الجهة المصدرة
 
   في البنوك األخرىكبنوودائع ال : المنشأةتعريف القروض والذمم المدينة  ٢٣. ب
  

) اإليصال( يكون دليل الوديعة ، وأحياناً.  بنوك أخرىأوقد تودع البنوك ودائع ألجل لدى البنك المركزي 

 ال أو البنك المودع قد ينوي فإن ، للتداولقابالً وال يكون كذلك أحياناً أخرى، وحتى لو كان ، للتداولقابالً

   ؟٣٩ من معيار ٩ و ذمم مدينة كما ورد في الفقرة  الوديعة كقرضينوي بيعه، فهل يمكن تصنيف مثل هذه
    

 غير قابل أو قابالً) اإليصال(سواء كان الدليل المقابلة للتعريف القروض والذمم المدينة، إن مثل هذه الوديعة 

تعتبر الوديعة  على المدى القصير، وفي هذه الحالة أوما لم يكن البنك المودع ينوي بيع األداة فوراً ، للتداول
   .أداة مالية للمتاجرة

 
 متغير أوأدوات الدين طويلة األجل بسعر فائدة ثابت : تعريف التكلفة المطفأة  ٢٤. ب

  بناءاً على سعر السوق 
  

 إلتزام يصدر أدوات دين يلزم قياسها بالتكلفة المطفأة وال يوجد على المصدر أي أوأحياناً يشتري المشروع 

 فهل يمكن للفرق بهذا . بسعر متغيرأو ويمكن دفع الفائدة أما بسعر ثابت .)رأس المال(ة بدفع القيمة األولي

 اإلعترافأن يتم إطفاءه فوراً عند ) القيمة في اإلستحقاق( المستلم وبين الصفر أوالمبلغ األساسي المدفوع 

  ؟اس سعر السوق متغير على أسأو كان سعر الفائدة ثابت إذااألولى بغرض تحديد التكلفة المطفأة 
  
 ال يكون هناك إطفاء للفرق بين المبلغ فإنه ،)رأس المال(فحيث أنه ال توجد دفعات من المبلغ األساسي  .كال

 وحيث أن دفعات الفوائد ثابتة . متغير حسب سعر السوقأو  كان سعر الفائدة ثابتاًإذااألساسي ومبلغ اإلطفاء 
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أي القيمة الحالية لسلسلة الدفعات ( التكلفة المطفأة فإن ، العمر حسب سعر السوق ولن تدفع سنوياً على مدىأو
معيار المحاسبة الدولي  من ٩الفقرة (النقدية المستقبلية بسعر فائدة فعلي،  تساوي القيمة األساسية في كل فترة 

٣٩(.  
 
  صسعر فائدة متناقذات أدوات الدين طويلة األجل : تعريف التكلفة المطفأة  ٢٥. ب

  

 مع مرور الزمن فهل تكون التكلفة المطفأة ص سعر الفائدة المذكور على أداة دين طويلة األجل يتناق كانإذا

  ؟في كل فترة) رأس المال (مساوية للقيمة األساسية 
    

 فعلى سبيل . جميع دفعات الفوائد هي تسديد للمبلغ األساسيأو بعض فإن ،فمن وجهة نظر إقتصادية. كال
 ، في هذه الحالة.في الفترات الالحقة% ألول عشر سنوات وصفر% ١٦سعر الفائدة  يمكن أن يكون ،المثال

 ، أسلوب الفائدة الفعليةإستخدام الصفر على مدى السنوات العشر األولى بإلىيتم إطفاء المبلغ األساسي ليصل 
نقدية المستقبلية للفترات ة الدفعات الل القيمة الحالية لسلسألنسنوية  جزءاً من الفوائد المدفوعة تمثل دفعات ألن

 ).    للفائدة في الفترات الالحقةأوأي ال وجود للمزيد من الدفعات الالحقة للمبلغ األساسي (الالحقة هي صفر 
  

  ماليال األصل:  التكلفة المطفأةإحتسابمثال على  ٢٦.ب
  

 يجب قياسها بالتكلفة إن األصول المالية المستثناة من تقدير القيمة العادلة ولها تاريخ إستحقاق محدد

  ؟ فكيف يتم قياس التكلفة المطفأة، المطفأة
  

 سعر وأن . أسلوب سعر الفائدة الحقيقيإستخدام تقاس التكلفة المطفأة ب، ٣٩ بموجب معيار المحاسبة الدولي
عبر (لية الفائدة المالزم لألداة المالية هو السعر الذي يخصم بالضبط التدفقات النقدية المرتبطة باألداة الما

 المبدئي، ويتضمن اإلعتراف القيمة المسجلة الصافية عند إلى)  بتاريخ إعادة التسعير التاليأوصالحياتها 

  . المقبوضةأو جميع الرسوم والنقاط المدفوعة حتساباإل

  
 خمس سنوات وذلك بقيمتهـا العادلـة البالغـة          استحقاقهاى أداة دين باقي على      إشتر) أ(البنك  :  إليضاح ذلك 

 وتعطى فائدة بـسعر ثابـت       ١٢٥٠ المبلغ األساسي لألداة     وأن .)جراء العملية إبما في ذلك تكاليف      (١,٠٠٠

 خيـاراً  أن للمـستقرض     أيضاًيحدد العقد   . ) لكل سنة  ٥٩ = %٤,٧  ×١,٢٥٠( بالمائة يدفع سنوياً     ٤,٧قدره  

داية، تتوقـع المنـشأة أن ال يقـوم         وفي الب . بالدفع المسبق لألداة وعدم إيقاع أي عقوبة على الدفعات المسبقة         

  . المستقرض بالدفع المسبق
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 تخصيص دفعات الفائدة والخصم المبدئي عبر مدة أداة الدين بسعر ثابت على القيمة أجل من أنه ويمكن بيان 

 وإيراد ،ويعطي الجدول أدناه معلومات عن التكلفة المطفأة،  سنوياً%١٠ يجب تراكمها بنسبة فإنهالمسجلة 

  .ائدة والتدفقات النقدية ألداة الدين في كل فترة محاسبيةالف

  
  )ج – ب + أ = د(

التكلفة المطفأة 
 بنهاية السنة

  )ج(
 التدفقات النقدية

) %١٠ × أ = ب(
  اإليراد من الفوائد

  )أ(
القيمة المطفأة بداية 

 السنة

 السنة

٠×٢٠ ١,٠٠٠ ١٠٠ ٥٩ ١,٠٤١ 

١×٢٠ ١,٠٤١ ١٠٤ ٥٩ ١,٠٨٦ 

٢×٢٠ ١,٠٨٦ ١٠٩ ٥٩ ١,١٣٦ 

٣×٢٠ ١,١٣٦ ١١٣ ٥٩ ١,١٩٠ 

- ٤×٢٠ ١,١٩٠ ١١٩ ٥٩ + ١,٢٥٠ 

  
% ٥٠ المنشأة تتوقع بـأن      فإن.  قامت المنشأة بتعديل تقديراتها للتدفقات النقدية      ٢×٢٠في اليوم األول من عام      

بما يتفق مع   . ٤×٢٠سيدفع في نهاية العام     % ٥٠ و باقي المبلغ     ٢×٢٠ في نهاية العام     مقدماًمن المبلغ سيدفع    

ي ألداة الـدين فـي      فتتاح من التطبيقات اإلرشادية، تم تعديل الرصيد اإل       ٨الفقرة  . ٣٩معيار المحاسبة الدولي    

٢٠x٢٠ه فـي    إسـتالم وتم حساب المبلغ الذي تم تعديله من خالل خصم المبلغ الذي تتوقع المنـشأة               . ٢x٢ 
ي جديـد فـي     إفتتاح رصيد   إلىويؤدي هذا   %). ١٠( سعر الفائدة الفعلي األصلي      إستخداموالسنوات الالحقة ب  

٢٠xفي )  وحدة عملة  ١,٠٨٦ -١,١٣٨( وحدة عملة    ٥٢ويتم تسجيل تعديل قيمة     .  وحدة عملة  ١١٣٨ بقيمة   ٢

ويقدم الجدول أدناه معلومات حـول التكلفـة المطفـأة ودخـل الفائـدة      . ٢٠x٢ الخسارة في   أوحساب الربح   

  .  التغير في التقديرعتبارديلها مع األخذ بعين اإلوالتدفقات النقدية كما من الممكن تع

  
 )ج – ب + أ = د (

التكلفة المطفأة 
 بنهاية السنة

  )ج(
 التدفقات النقدية

) %١٠ × أ = ب(
  اإليراد من الفوائد

  )أ(
القيمة المطفأة بداية 

 السنة

 السنة

٠×٢٠ ١,٠٠٠ ١٠٠ ٥٩ ١,٠٤١ 
١×٢٠ ١,٠٤١ ١٠٤ ٥٩ ١,٠٨٦ 
٢×٢٠ ٥٢+١,٠٨٦ ١١٤ ٥٩+٩٢٥ ٥٦٨ 
٣×٢٠ ٥٦٨ ٥٧ ٣٠ ٥٩٥ 

- ٤×٢٠ ٥٩٥ ٦٠ ٣٠ +٦٢٥ 
  

 الخسارة الناتجة عن التخفيض تحتسب فإن على سبيل المثال ٢٠×٢فإذا  تم تخفيض أداة الدين بنهاية العام 

ئدة  النقدية المستقبلية المتوقعة مخصومة بسعر الفاللتدفقاتوالقيمة الحالية ) ١,١٣٦(بالفرق بين القيمة المسجلة 

  .%)١٠(الحقيقي األصلي 
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  لدين ذات دفعات الفوائد المتدرجةأدوات ا:  مطفأةالتكلفة  مثال على حساب ال٢٧.ب
  

 إستمرار ينقص بأو ويزداد مسبقاً إصدار أدوات دين بسعر فائدة محدد أوأحياناً يقوم المشروع بشراء 
اة دين بفائدة متدرجة ودون وجود مشتقة  فإذا كانت هناك أد. خالل عمر أداة الدين) بسعر فائدة متدرج(

 فهل تكون تكلفة اإلطفاء تساوي ١,٢٥٠ ولها قيمة عند اإلستحقاق تبلغ ١,٢٥٠مندمجة مصدرة بسعر 

  ؟ في كل فترة من الفترات التي تصدر عنها تقارير خالل مدة األداة١,٢٥٠
  

 المشروع يستعمل أسلوب سعر فإنتحقاق بالرغم من عدم وجود فرق بين القيمة األولية والقيمة عند اإلس. كال
 حصيلة مساوية في اإلستحقاق أي إلىالفائدة الفعلي لتخصيص دفعات الفائدة خالل مدة أداة الدين للوصول 

  ).٣٩معيار المحاسبة الدولي  من ٩الفقرات (سعر فائدة ثابت على المبلغ المرحل 
  

 فتـراض  أسلوب الفائدة الفعال ألداة مع اإل      إستخدامطفأة ب المثال التالي يوضح كيف تتم عملية حساب التكلفة الم        

   ).بسعر فائدة متدرج(  يرتفع خالل عمر األداة أوسلفاً بأن سعر الفائدة ينخفض 
  

 ١,٢٥٠هـي   ) رأس المال ( القيمة األصلية    .١,٢٥٠أصدر المشروع أ أداة دين بسعر        ٢٠٠٠ يناير   ١بتاريخ  
ية الدين كنسبة مئوية من رأس      إتفاقسعر الفائدة محدد في     . ٢٠٠٤ يسمبرد ٣١وأداة الدين تستحق الدفع بتاريخ      

 ،)١٢٥ (٢٠٠٢لعـام   % ١٠،  )١٠٠ (٢٠٠١لعـام   % ٨،  )٧٥ (٢٠٠٠لعـام   % ٦: المال على النحو التالي   
 سعر الفائـدة الـذي يحقـق        فإن في هذه الحالة     .)٢٠٥(  ٢٠٠٤لعام  % ١٦,٤و) ١٥٠ (٢٠٠٣لعام  % ١٢

يعاد تخصيص دفعات الفائدة النقدية على مدة أداة          في كل فترة   . %١٠ المستقبلية هو    بالضبط الدفعات النقدية  
الدين بغرض تحديد التكلفة المطفأة، وفي كل فترة يتم ضرب تكلفة اإلطفاء في كل فترة بسعر الفائدة الفعلـي                   

 تخصم من الرقم    فإنهارة   التكلفة المطفأة، وإذا دفعت أي مبالغ نقدية خالل الفت         إلىويضاف الناتج   % ١٠البالغ  
  : تكون التكلفة المطفأة لكل فترة كما يلي،الناتج، وعليه

  

  )أ(  السنة
  التكلفة المطفأة

  بداية العام

  )ب(
  %١٠ ×أ

  الفائدة المعلنة

  )ج(
  التدفقات النقدية

  )د(
  التكلفة المطفأة
  بنهاية العام

١,٣٠٠  ٧٥  ١٢٥  ١,٢٥٠  ٢٠٠٠  
١,٣٣٠  ١٠٠  ١٣٠  ١,٣٠٠  ٢٠٠١  
١,٣٣٨  ١٢٥  ١٣٣  ١,٣٣٠  ٢٠٠٢  
١,٣٢٢  ١٥٠  ١٣٤  ١,٣٣٨  ٢٠٠٣  
٢٠٥ + ١,٢٥٠  ١٣٣  ١,٣٢٢  ٢٠٠٤  -  
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  عدم وجود سوق ثابتة محددة : " األسلوب المنتظم"عقود  ٢٨.ب
  

 لم تكن هناك سوق ثابتة محددة للمتاجرة إذا" أسلوب منتظم" مالي أن يعتبر عقد أصلهل يمكن لعقد شراء 

  ؟بمثل هذا العقد
  

 ضمن اإلطار الزمني المحدد األصل الشروط التي تتطلب تسليم إلىشير  ي٣٩ المحاسبة الدولي معيار. نعم

 من ٩الفقرة  في استعملن السوق كما أ و. والعرف في السوق المعنيتفاقاإل أوبصفة عامة بموجب النظام 

 بل .ق الرسمي سوق منتظم خارج السوأوسهم رسمي أال ينحصر بسوق تداول ، ٣٩معيار المحاسبة الدولي 
 اإلطار الزمني المقبول هو الفترة المعقولة وأن . المالياألصل البيئة التي يتم فيها في المعتاد تداول ،أن يعني

  .والمطلوبة في المعتاد ليقوم األطراف بالعملية وإعداد وتنفيذ مستندات إتمام الصفقة
  

  . يكون الساحة العامةنأألسهم يمكن اإلصدارات الخاصة ل سوق فإن، على سبيل المثال

 
  ة يالعقود المستقبل: عقود األسلوب المنتظم  ٢٩.ب

  

لعامة خالل شهرين ط المصدرة ل أسهمالمشروع أ ب ج دخل في عقد مستقبلي لشراء مليون سهم من 
 ويتطلب العقد . والعقد هو من أحد األفراد وهو ليس من العقود المتداولة في البورصة. لكل سهم١٠بسعر 
 وأن أسهم . مليون نقدا١٠ًدفع للجهة المناظرة ياً فعلياً وأن إستالمستلم األسهم يشروع أ ب ج أن من الم

 ٣ وأن مده التسليم المنتظم هي . سهم يوميا١٠٠,٠٠٠ًيتم تداولها في سوق أسهم عامة نشيط بمعدل ط 

   ؟ فهل العقد المستقبلي يعتبر عقد أسلوب منتظم.أيام
    

 والعرف في مكان تفاقاإل أو يتم تسديده بالطريقة المقررة بالتشريع ألنهلعقد كمشتقة  هذا اإعتباريجب . كال
  . السوق المعني

 
   ؟ التسديد المعتادة الواجبة التطبيقشروطما هي : عقود األسلوب المنتظم  ٣٠.ب

  

سواق  األإختالف بةالتسديد مختلفوشروط  ، كانت أسهم المشروع يتم تداولها في أكثر من سوق نشطإذا

 كان بحق عقد من عقود شراء تلك األسهم هو من إذايتم تطبيقها لتقييم ما الشروط النشطة المتعددة، فأي 

  ؟عقود األسلوب المنتظم
    

  . فعالًالنصوص المطبقة في السوق الذي يتم فيه الشراء 

    
 بورصة فيالمدرجة  مليون سهم من أسهم المشروع أ ب ج ىإشتر و ي هالمشروع : وإليضاح ذلك 

. يد العقد بعد ستة أيام عملدعلى سبيل المثال، وتاريخ تس. األوراق المالية األمريكية من خالل وسيط
 وحيث . أيام عمل٣والمتاجرة باألوراق المالية الخاصة بحقوق الملكية في البورصات يتم في المعتاد خالل 

  .  يها اإلعفاء كصفقة أسهم باألسلوب المنتظم ال تنطبق علفإنها عمل ،أن الصفقة يتم تسديدها خالل ستة أيام

    
أتم الصفقة لدى بورصة أجنبية يكون التسديد المعتاد فيها خالل ستة أيام  و ي ه لو أن المشروع ،إال أنه
  .  العقد ينطبق عليه اإلعفاء كصفقة أسهم باألسلوب المنتظمفإن ،عمل
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  عقد خيار شراء راء ش من خالل أسهمشراء :  عقود األسلوب المنتظم  ٣١.ب
  

 و هالمشروع الخاصة بسهم األ سهم من ١٠٠ تسمح بشراء امهشتري خيار شراء في سوق عيالمشروع أ 
، ا مارس المشروع أ حقه في الخيارإذ ف. لكل سهم١٠٠ثة التالية بسعر الاألشهر الثمن في أي وقت ي 

 ويتم تداول أسهم .يات في سوق الخياراتفاقت اإلأو يوماً لتسديد العملية طبقاً للتعليمات ١٤يكون أمامه 

 فهل شراء األسهم من خالل ممارسة .في سوق عامة نشطه تطلب التسديد خالل ثالثة أيام و ي همشروع 

   ؟الخيار يعتبر شراء أسهم باألسلوب المنتظم
  
 الخيار ال يمكن  ولذلك فبعد ممارسة، في سوق الخياراتياتتفاقواإلإن تسديد الخيار تحكمه التعليمات . نعم

  . يوماً يعتبر عملية األسلوب المنتظم١٤ التسديد من خالل تسليم األسهم خالل ألنه كمشتقة إعتبار

 
 محاسبة تاريخ إستخدامب المالية اتلتزامباإلاإلعتراف وإلغاء اإلعتراف  ٣٢.ب

   محاسبة تاريخ التسديدأوالمتاجرة 
  

 باألصول المالية اإلعتراف وإلغاء اإلعترافة تتعلق ب أحكاماً خاص٣٩يتضمن معيار المحاسبة الدولي 

 هل هذه األحكام تنطبق على التعامل باألدوات . محاسبة تاريخ التسديدأو محاسبة تاريخ المتاجرة إستعمالب

  ؟ المتاجرةاتإلتزاموات الودائع إلتزام مثل معامالت ،ات ماليةإلتزامالمالية المصنفة على إنها 
  
 محاسـبة   أو ال يتضمن أي متطلبات معينة تتعلق بمحاسبة تاريخ المتـاجرة            ٣٩بة الدولي   معيار المحاس . كال

 المتطلبات العامة لإلعتـراف     فإن . ات مالية إلتزامتاريخ التسديد في حالة التعامل باألدوات المالية المصنفة ك        
  مـن معيـار المحاسـبة    ٣٩الفقرة و ٣٩ من معيار المحاسبة الدولي  ١٤في الفقرة    الواردة   اإلعترافوإلغاء  
ات المالية  لتزامعلى أن اإل   ٣٩معيار المحاسبة الدولي     من   ١٤الفقرة  نص  ت.  هي الواجبة التطبيق    ٣٩الدولي  

 ومثـل هـذه     .)الذي يصبح فيه المشروع طرفاً في الشروط التعاقدية المتعلقة باألداة         (يعترف بها في التاريخ     

غير معفى  ) مشتق( أن العقد هو عقد مثبت       أو قام أحد األطراف بالتنفيذ      إذاالعقود ال يعترف بها في المعتاد إال        
ـ ف ٣٩معيـار المحاسـبة الـدولي      من   ٣٩الفقرة  ، أما   ٣٩من أحكام معيار المحاسبة الدولي       نص علـى أن  ت

 إنتهاء وأ إلغائها   أو بها عند الوفاء بها تماماً فقط أي عندما يتم اإلبراء منها             اإلعترافات المالية يلغى    لتزاماإل
  .مفعولها
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  المشتقات الضمنية : القسم ج
  

  فصل أداة الدين األساسية :  الضمنيةاتالمشتق ١.ج
  
عن أداة دين أساسية، فكيف يكون التعرف على شروط أداة ) خياراًليست (ل مشتقة مثبتة ص ما أريد فإذا

ة الدين األساسي أداة ذات سعر هل يمكن أن تكون أدا،  على سبيل المثال؟الدين األساسي والمشتقة الضمنية

  ؟ أداة ذات قسيمة قيمتها صفرأومتغير فائدة  أداة ذات سعر أوفائدة ثابت 
  

 وإذا .)المجمعة(إن شروط أداة الدين األساسية تعكس الشروط الجوهرية الصريحة والضمنية لألداة المنوعة 

 ، وعلى كل حال.اص على الشروط المشروع يكون له حكمه الخفإن صريحة أولم تكن هناك شروط ضمنية 

 فصل إلى تضع شروط أداة الدين األساسي بكيفية تؤدي أو المشروع قد ال يتعرف على عنصر غير محدد فإن

 ال تستطيع ، أي أنها،)المجمعة( غير موجودة بوضوح في المشتقة المنوعة أساساًالمشتقة الضمنية التي هي 

 كانت هناك أداة دين مدتها خمس سنوات لها دفعات فوائد إذا ،مثال فعلى سبيل ال.خلق تدفق نقدي ال وجود له

 ١,٠٠٠,٠٠٠اإلستحقاق ويبلغ عند يستحق الدفع ) رأسمال( سنوياً ومبلغ أساسي ٤٠,٠٠٠ثابتة قدرها 

 سيكون من غير المناسب التعرف على عقد سعر فائدة فإنهمضروباً في التغير في مؤشر أسعار األسهم 

 . من التعرف على سعر فائدة أساسي ثابتبدالًلة حقوق ملكية مثبتة ذات سعر فائدة عائم أساسي عائم ومباد

 ال توجد ألنه سنوياً ٤٠,٠٠٠ العقد األساسي هو أداة دين ذات سعر فائدة ثابت ينتج عنها فإنوفي ذلك المثال 

  ).  المجمعة(تدفقات نقدية سعر الفائدة العائم في األداة المنوعة 

  
 مبادلة يجب تحديدها بحيث أو أجل مثل عقد خياراً التي ليست ، شروط المشتقة الضمنيةفإن، ذلكعالوة على 

 وإذا ما سمح .)المجمعة( أن المشتقة الضمنية تكون قيمتها العادلة صفراً عند إنشاء األداة المنوعة إلىتؤدي 

 عدد إلى) المجمعة(داة المنوعة  يمكن تفكيك األفإنهوذلك بشروطها خيارية، بفصل المشتقات الضمنية الغير 

) على سبيل المثال(ن يتم أ من خالل ،غير محدود من تجمعات أدوات الدين األساسية والمشتقات الضمنية

 التعرض لمخاطر غير أو عدم تماثل أو مربح إقتراضفصل المشتقات الضمنية ذات الشروط التي تخلق 

 بشروط خياريةلذلك فمن غير المناسب فصل مشتقة مثبتة غير  و.)المجمعة( في األداة المنوعة أساساًموجودة 

 تحديد شروط المشتقة الضمنية وأن .)المجمعة( قيمة عادلة عدا الصفر عند إنشاء األداة المنوعة إلىتؤدي 

  .  يبنى على الظروف القائمة عند إصدار األداة المالية
  

  فصل حق الخيار المثبت :  المشتقات الضمنية ٢.ج
  

أن شروط المشتقة الضمنية غير الخيارية يجب وضعها بحيث تؤدي  ١.جة على السؤال ستجاب اإلجاء في

 .)المجمعة( المبدئي باألداة المنوعة اإلعتراف أن تكون القيمة العادلة للمشتقة الضمنية صفراً بتاريخ إلى

 يؤدي بالمشتقة هل يجب وضع شروط الخيار المثبت بشكل، وعند فصل المشتقة الضمنية غير الخيارية

عند ) أي بالسعر الجاري( قيمة حقيقية تبلغ صفراً أو أن تكون قيمة عادلة تساوي صفراً إلىالضمنية إما 

  ؟)المجمعة(بداية إنشاء األداة المنوعة 
  

يعتمد ) المبنية على خيار(ذات المشتقة الضمنية الخيارية ) المجمعة( لألداة المنوعة االقتصاديفالسلوك . كال

 فصل المشتقة فإن ، لذلك. حاسم على سعر تنفيذ الخيار المحدد لخاصية الخيار كما هو موضح أدناهبشكل

 تحديد حد أعلى أو حد أدنى أو سقف أعلى أو شراء أوبما في ذلك أي صفة بيع (الضمنية المبنية على خيار 

 لصفة الخيار والموثقة في يجب أن يبنى على الشروط المبينة)  تبادل في صفات األداة المنوعةأو أدنى أو
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 قيمة حقيقية أو المشتقة الضمنية ليس بالضرورة أن يكون لها قيمة عادلة فإن ، ونتيجة لذلك.األداة المنوعة

  .   باألداة المنوعةاإلعترافتعادل الصفر وقت 
  

 سعر  الحصول علىأجلوإذا طلب من مشروع التحقق من شروط المشتقة الضمنية المبنية على حق خيار من 
 السعر الحقيقي عموماً يجب تحديده بحيث يكون الخيار غير مربح فإن ،عادل يعادل الصفر للمشتقة الضمنية

 إحتمال ألن نظراً ،أنه إال . ممارسة صفة الخيارإحتمال وهذا يعني أن يستبعد تماماً .بشكل غير محدود
 مما ال ينسجم مع فإنه ،)ليس صفراً(ماماً ممارسة صفة الخيار في األداة المجمعة هو عموماً ليس مستبعداً ت

 إذا ، وبالمثل. المحتمل لألداة المجمعة أن نفترض أن القيمة العادلة المبدئية تساوي صفراًاالقتصاديالسلوك 
 قيمة حقيقية للمشتقة إلى الوصول أجلطلب من المشروع التحقق من شروط مشتقة مثبتة مبنية على خيار من 

 باألداة اإلعتراف يساوي المتغير الضمني عند أنه إفتراض السعر الفعلي يجب فإن، الضمنية تساوي صفراً
ها مستقبالً، إرتفاع إحتمال القيمة العادلة للخيار ستتكون فقط من القيمة الزمنية وفإنالمجمعة، وفي هذه الحالة 

لمجمعة بما في ذلك  المحتمل لألداة ااالقتصادي ال ينسجم مع السلوك فتراضاإل هذا فإنوعلى كل حال 

 كان السعر الحقيقي المتفق عليه يساوي سعر المتغير الضمني عند إذا ممارسة صفة الخيار إال إحتمال
  .  المبدئي باألداة المجمعةاإلعتراف

  
 تختلف عن المشتقة الضمنية المنية على       أساساًإن الطبيعة اإلقتصادية للمشتقة الضمنية المبنية على الخيار هي          

 سيكون هنـاك فـي      أنه شروط العقد اآلجل تقتضي      ألن ،)ويشمل ذلك العقود األصلية والمقايضات     (أجلعقد  

تاريخ معين عمل دفعة مبنية على الفرق بين سعر األساس الضمني والسعر اآلجل، بينما شروط الخيار هـي                  

تحقق وقـد ال تتحقـق       الدفعة التي تبنى على الفرق بين سعر األساس الضمني والسعر الحقيقي للخيار قد ت              أن

اعتماداً على العالقة بين السعر المتفق عليه وسعر األساس الضمني وذلك في تاريخ محـدد فـي المـستقبل،                   

 إذا تعديل السعر الحقيقي لمشتقة مثبتة مبنية على حق خيار يغير طبيعة األداة المنوعة، فمن ناحية                 فإنولذلك  

ن أداة دين أساسية قد حددت بحيث ينتج عنها قيمة عادلـة            كانت شروط مشتقة مثبتة مبنية على حق خيار ضم        

، وبالتـالي،   إقراضاً أواً  إقتراض يمثل   أساساً ذلك المبلغ هو     فإنبأي مبلغ عدا الصفر عند إنشاء األداة المجمعة         

 ليس من المناسب فصل المشتقة الضمنية غير المبنية علـى حـق خيـار              فإنه،  ١.جوكما نوقشت في السؤال     

 بـاألداة   اإلعتراف قيمة عادلة خالف الصفر بتاريخ       إلى في أداة دين رئيسية وذلك بشروط تؤدي         والمتضمنة

  .  المجمعة

 
  محاسبة السند القابل للتحويل  : الضمنية المشتقات  ٣.ج
  

 أسهم في إلىقابل للتحويل قبل اإلستحقاق )  ماليأصل( في سند ستثمارلإلما هي المعالجة المحاسبية 

  ؟ مشروع آخرأودر المشروع المص
  

 محتفظ به لتاريخ إستثمارك في سند قابل للتحويل قبل اإلستحقاق ال يمكن بصفة عامة تصنيفه ستثمارإن اإل
  .   أسهم حقوق الملكية قبل اإلستحقاقإلىفي التحويل __   ذلك ال ينسجم مع خاصية الحقألناإلستحقاق 

  
 مالي جاهزة للبيع شريطة أن ال يكون قد تم شراؤها أصلك للتحويل يمكن تصنيفه ل في سند قابستثمارإن اإل

  .مثبتة حقوق ملكية هو مشتقة إلى خيار التحويل فإن .ألغراض المتاجرة
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 حين إلى في الدخل الشامل اآلخر تم تصنيف السند على أنه جاهز للبيع واعترف بتغيرات القيمة العادلة إذا
 ويجرى توزيع المبلغ .)المشتقة الضمنية( حقوق ملكية إلىلتحويل  يتم بصفة عامة فصل خيار افإنهبيع السند، 

 حق ملكيه، والتغيرات في إلى التحويل .المدفوع لقاء السند بين سند الدين بدون خيار التحويل وبين خيار
  بها في بيان الدخل ما لم يكن الخيار هو جزء مناإلعتراف حق ملكية يتم إلىالقيمة العادلة لخيار التحويل 

  . عالقة مقايضة تدفق نقدي
    

 ال يسمح فإنه الخسائر، أو سجل السند بالقيمة العادلة مع إظهار التغيرات في القيمة العادلة في األرباح إذا
  . بفصل المشتقة الضمنية على السند األساسي

 
  حوافز حقوق الملكية: المشتقات الضمنية  ٤.ج
  

 عندما يقوم أو قام المقترض إذامنح قروض ذات مخاطر، الجهات المقرضة على  توافق ،في بعض الحاالت
 الحصول على أسهم ا المخاطر يحق لهإستثمارجهة  فإن في بورصة أوراق مالية هالمقترض بإدراج أسهم

 . تسديد أصل القرض والفوائدإلىإضافة ) حافز( بسعر منخفض جداً أومجاناً إما من أسهم المقترض 
نا إفترض فإذا . مما يجب بدون ذلك الحافزأقلفائدة على القرض الثانوي تكون  الفإنونتيجة لخاصية الحافز 

أن القرض الثانوي لم يتم قياسه بالقيمة العادلة وحصول تغييرات في القيمة العادلة المعلن عنها في حساب 
بق عليه حقوق الملكية ينط) حافز(هل ، )٣٩معيار المحاسبة الدولي من ) ج(١١الفقرة (األرباح والخسائر 

  ؟تعريف المشتقة الضمنية حتى لو كان محتمالً ومتوقفاً على األدراج المستقبلي ألسهم المقترض
   

 المخاطر والخصائص اإلقتصادية للعائد على حقوق الملكية ال ترتبط كثيراً بالمخاطر والخـصائص              فإن. نعم
إن حـافز حقـوق الملكيـة       . )٣٩ الدولي   معيار المحاسبة من  ) أ (١١الفقرة  (اإلقتصادية ألداة الدين األساسية     

 يلزمـه   أووأنه ال يلزمـه     ،   تتغير تبعاً لتغير أسعار أسهم المقترض      ه له قيم  ألن ينطبق عليه تعريف المشتقة،     
مـن  ) أ(٩والفقـرة   ) ب(١١الفقـرة   (وإنه يتم تسديده في تاريخ مستقبلي       ،   الصافي المبدئي  ستثمارقليل من اإل  

 إسـتالم  إن حافز حقوق الملكية ينطبق عليه تعريف المشتقة حتى لو كان حق              . )٣٩معيار المحاسبة الدولي    
معيـار   من التطبيقات اإلرشادية من      ٩الفقرة  نص  تاألسهم متوقف على اإلدراج المستقبلي ألسهم المقترض، و       

 ال يرتبط   على أن المشتقة قد تتطلب دفع مبلغ ثابت نتيجة لحادث مستقبلي ما وأن المبلغ              ٣٩المحاسبة الدولي   
، وإن خاصية حافز حقوق الملكية مشابهة لمثل هذه المشتقة فيما عدا إنها ال تعطي الحق بدفع مبلغ                إسميةبقيمة  

  .  تحقق الحادث المستقبليإذاثابت وإنما حق خيار 
 
   حق الملكية األساسيأوعقد الدين : المشتقات الضمنية  ٥.ج
  

  مرتبطة١٠٠,٠٠٠صدارها المشروع ب بقيمة أساسية خمس سنوات إفئة المشروع أ يشترى أداة دين 
 عند اإلستحقاق سيستسلم المشروع أ من المشروع ب القيمة األساسية .بمؤشر أسعار أسهم المشروع ج

ن سعر إ.  سهم من أسهم المشروع ج١٠,٠٠٠منها التغير في القيمة العادلة لعدد  مطروحاً أومضافاً إليها 
وم المشروع ب بدفع أية مبالغ فوائد منفصلة، وسعر الشراء هو ال يق. ١١٠سهم حالياً هو ال

ظهر في حقوق يأن سياسته لبيع، ومن متوفرة ليقوم المشروع أ بتصنيف أداة الدين بأنها . ١,٠٠٠,٠٠٠
ن األداة هي بأالمشروع أ يفصح . في حقوق الملكيةأصوله المالية المعدة للبيع والملكية األرباح والخسائر 

هل يعتبر العقد األساسي أداة . أسعار األسهمبمؤشر  المبلغ األصلي مرتبط ألنة بها مشتقة مثبتة أداة منوع

   ؟ أداة دين ألغراض فصل المشتقة الضمنيةأمحقوق ملكية 
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 األداة المنوعة لها تاريخ إستحقاق ال ينطبق عليه تعريف أداة حقوق الملكية             ألنإن العقد األساسي هو أداة دين       
هو يعامل كأداة   . ٣٢ من معيار المحاسبة الدولي      ١٦ والفقرة   ٣٢معيار المحاسبة الدولي     من   ١١قرة  الفحسب  

ية على  إعتبارهكذا فعند التعامل مع األداة األساسية يقوم المشروع أ بأخذ فوائد            و .دين ذات قسمه قيمتها صفر    
يـتم   .  المبدئي اإلعتراف عند   لمدة خمس سنوات مستخدماً سعر الصرف السائد في السوق         ١,٠٠٠,٠٠٠مبلغ  

 قيمة عادلة أوليـة قـدرها صـفر         إلى الوصول   أجلقائمة على خيار وذلك من      الفصل المشتقة الضمنية غير     
  ).  ١. جانظر السؤال(
  

  األدوات المركبة: المشتقات الضمنية  ٦.ج
  

وفي . مشروع ب سنوات أصدرها ال٥ أجلأداة دين ذات فائدة معوقة وذات ) شتريي(تملك يالمشروع أ 
ية مبادلة أسعار صرف مدتها خمس سنوات الفائدة المقبوضة ثابتة إتفاقدخل مع البنك ج في ي ،الوقت نفسه

ية المبادلة يشكل أداة مركبة ذات سعر إتفاقعتبر أن اندماج أداة الدين مع ي والمشروع أ .والمدفوعة متغيرة
القدرة على و لديه النية اإليجابية ألن لالستحقاقتفظ به  يح،إستثمارفائدة ثابت ويصنف تلك األداة على أنها 

 غير مر المبادلة بشكل مستقل هو أىتيح المشروع أ أن المحاسبة علي و. بها لحين اإلستحقاقحتفاظاإل
طلب تصنيف المشتقة ت ٣٩معيار المحاسبة الدولي من ) أ( من التطبيقات اإلرشادية٣٣الفقرة  ألنمناسب 

 تغير مبلغ الفائدة التي كان إلى كانت المشتقة مرتبطة بسعر فائدة بما يؤدي إذا األساسية الضمنية مع أداتها

   ؟ها عن عقد الدين األساسي فهل تحليل المشروع صحيحإستالم أويمكن دفعها 

    
 ومن غير المالئم  .ن أدوات المشتقة الضمنية هي شروط يتم إدخالها في العقود األساسية غير المشتقة إ. كال

ألغراض تطبيق معيار ")  محاسبياًاألدوات المركبة("  أكثر كأداة مالية مجمعةأومعاملة أداتين ماليتين 

 تسديدها أولية شروطها وأحوالها الخاصة بها ويمكن تحويلها ا فلكل من األدوات الم. ٣٩المحاسبة الدولي 
 وإن العمليات . تين إحداهما عن األخرىا منفصلم المبادلة يتم تصنيفهيةإتفاقو أداة فإن ، لذلك.بشكل مستقل

 عدا يجوهرمطلب والتي ال يوجد لها ، ٦.في القسم بالمصروفة هنا تختلف عن العمليات التي سبق بحثها 
  . مبادلة أسعار الصرف الحاصلة

 
  عقود البيع والشراء بالعمالت األجنبية: المشتقات الضمنية  ٧.ج
  
) ب(و، العقدلكل من أطراف المستعملة العملة الوظيفية ) أ(لعملة نص عقد توريد على الدفع بعملة غير اي

العملة المستعملة عادة في العقود لبيع ) ج( والعملة التي تستعمل عادة لتسعير المنتج في األسواق العالمية،

اك فهل يعتبر أن هن.  حيث تأخذ كل عملية مكانهافي البيئة اإلقتصادية األصلية شراء بنود غير مالية  أو

   ؟٣٩مشتقة مثبتة يجب فصلها طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

    
 وقد اعتمـد العقـد سـعراً        .تعاقد مشروع نرويجي على بيع بترول لمشروع في فرنسا        :  إليضاح ذلك . نعم

 رغم أن عقود النفط في العادة تكون بالدوالر األمريكي في التجارة العالمية، ولـيس ألي                ،بالفرنك السويسري 
عتبـر عقـد    ي المشروع النرويجي    فإنشروعين أية نشاطات كبيرة بالفرنك السويسري، في هذه الحالة          من الم 

 عقد  فيعتبر أما المشروع الفرنسي     . لشراء فرنك سويسري   أجلالتوريد كعقد أساس مع عقد عملة أجنبية مثبت         
قـوم بإدخـال   يشروعين  لبيع فرنك سويسري، وكل من المأجلالتوريد عقد أساس مع عقد عملة أجنبية مثبت  

هـا المـشروع    إعتبر إذا خسائره الـصافية إال      أوالتغييرات في القيمة العادلة لعقود العملة اآلجلة في أرباحه          

  .  كان ذلك مناسباًإذامصدر التقرير المالي إنها أداة تحوط للتدفقات النقدية 
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  ة عالقاتشرط العملة األجنبية غير ذ:  الضمنية اتمشتقال ٨.ج
  

) عملة القياس الخاصة به(قيس البنود المدرجة في قوائمه المالية على أساس اليورو يي ذ ال،روع أالمش
 ١,٠٠٠ ست شهور بمبلغ نفط خاللي عملة قياسه الكرون النرويجي لشراء ذ ال،دخل في عقد المشروع ب

 سيتم تسديدة نهأل، ٣٩ عقد النفط األساسي ال يدخل ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي .دوالر أمريكي
 من ١٠الفقرة و ٣٩معيار المحاسبة الدولي  من ٥الفقرة ( والتسليم حسب أسلوب التعامل المعتاد ستالمباإل

 يتضمن عقد النفط شرط عملة أجنبية ينص على أن .)٣٩معيار المحاسبة الدولي التطبيقات اإلرشادية من 
 في سعر صرف الدوالر ختالفلإلن مبلغاً معادالً  قيمته سيبادلوإستالم توريد النفط وإلىالفرقاء إضافة 

 ١١الفقرة بموجب . دوالر أمريكي ١٠٠,٠٠٠ ه قدرإسمياألمريكي والكرون النرويجي المطبق على مبلغ 
) شرط سعر صرف العملة األجنبية الرافع(هل تلك المشتقة الضمنية ، ٣٩معيار المحاسبة الدولي من ) د(

   ؟عقد النفط األساسي وثيقاً بإتصاالًتعتبر متصلة 

  
 وثيقاً إتصاالً ليس متصالً ألنهإن شرط صرف العملة األجنبية الرافع منفصل عن عقد النفط األساسي . كال

  ). ٣٩معيار المحاسبة الدولي من ) د(٣٣الفقرة (بذلك العقد 

    
 ألنه أجنبية ن النظر إليه كمشتقة عملمك دوالر أمريكي بموجب عقد النفط األساسي ي١,٠٠٠إن شرط دفع 

 ألنهال يتم فصل مشتقة العملة األجنبية هذه . الدوالر ليس هو عملة القياس للمشروع أ وال للمشروع ب
 عقد النفط الخام الذي يطلب الدفع بالدوالر فإن ٣٩معيار المحاسبة الدولي من ) د(٣٣الفقرة بموجب 

  . األمريكي ال يعتبر عقد أساسي يتضمن مشتقة عملة أجنبية

   
إن شرط العملة األجنبية الرافع الذي ينص على أن الفرقاء سيتبادلون مبلغاً يعادل التذبذب في سعر صـرف                   

 فوق المبلغ   إضافيةدوالر وهو دفعه     ١٠٠,٠٠٠ بمبلغ   إسميالدوالر األمريكي والكرون النرويجي على مبلغ       
معيار المحاسبة الـدولي     من   ١١فقرة  الالذي يدفع مقابل عملية بيع وشراء النفط ويعامل مشتقة مثبته بموجب            

٣٩ .    

 
  العالميةعملة التجارة :  الضمنيةجنبية األعملة ال اتمشتق ٩.ج
  
 العملة التي تحرر بها إلى ٣٩معيار المحاسبة الدولي من ) د( من التطبيقات اإلرشادية ٣٣الفقرة شير ت

ن تكون تلك العملة هي العملة المستعملة  فهل يمكن أ.أسعار البضائع والخدمات في عمليات التجارة الدولية

   ؟ خدمة معينة في التجارة الدولية في النطاق المحلي ألحد األطراف الرئيسيين في العقدأولمنتج معين 

    
 الخدمات في المعتاد في التجارة الدولية هي فقط العملة التي أوإن العملة التي يحدد بها سعر البضائع . كال

 كانت إذا ، فعلى سبيل المثال.لمشابهة حول العالم وليس فقط في منطقة محلية واحدةتستعمل في العمليات ا
ز الطبيعي تتم عادة بالدوالر األمريكي ومثل هذه االمعامالت عبر الحدود في أمريكا الشمالية والمتعلقة بالغ

التي تنفذ بها عمليات المعامالت هي في العادة باليورو في أوروبا، فال يعتبر الدوالر وال اليورو العملة 

  . السلع في التجارة الدوليةأوالخدمات 
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دون  بالتسديد) ولكن ليس مطلوباً منه(يسمح للحامل : المشتقات الضمنية ١٠.ج
  .  المسجلهإستثمارة كامل إستعاد

  
دم  عإلىتسديد بكيفية تؤدي ال بها أن يقوم حامل،  ولكن ال تستلزم،  كانت شروط األداة المنوعة تسمحإذا

أداة دين :  على سبيل المثال(صدر األداة ال يتمتع بمثل هذا الحق  المسجل، ومهإستثمارته لكامل إستعاد
معيار المحاسبة من التطبيقات اإلرشادية من ) أ(٣٣الفقرة هل العقد يفي بالشرط الوارد في ، )قابلة للبيع

   ؟سجل المهإستثمارالذي ينص على أال يستعيد الحامل جميع  ٣٩الدولي 

    
 كانت شروط إذا ال يكون قد روعي تطبيقه " المسجلهإستثماركامل األداه حامل "ة إستعادإن شرط عدم . كال

 هإستثمارة كامل إستعاد عدم إلىتسديد بكيفية تؤدي ال بهايقوم حامل أن، ال تستلزم  ولكن،األداة المنوعة تسمح
 العقد األساسي الخاضع للفائدة ومعه مشتقة فإنالي  وبالت.المسجل ومصدر األداة ال يتمتع بمثل هذا الحق

عدم ( وإن شرط . وثيقاً بالعقد األساسيإتصاالًأسعار فائدة مثبتة تتضمن مثل هذه الشروط تعتبر متصلة 
ينطبق على الحاالت التي يمكن فيها إجبار الحامل أن يقبل )  المسجلهإستثمارلكامل األداه ة حامل إستعاد

  .  المسجلهإستثمارته كامل ستعاد يكفي إلالتسديد بمبلغ ال

 
   الموثوق للقيمة العادلة التقدير : المشتقات الضمنية ١١.ج
  
 يتم تسديدها بأداة حقوق ألنه كان مطلوباً فصل مشتقة مثبتة وكان من غير الممكن قياسها بشكل موثوق إذا

  ؟ هل تقاس المشتقة الضمنية بالتكلفة،يمكن قياسها قياساً موثوقاًال ملكية غير متداولة وقيمتها العادلة 
  
معيار  من ١٢الفقرة ( يتم معاملة العقد المجمع بكامله كأداة مالية محتفظ بها للمتاجرة ،في هذه الحالة. كال

 يجري قياس العقد المجمع فإنه فإذا كان باإلمكان قياس القيمة العادلة لألداة المجمعة .)٣٩المحاسبة الدولي 
في األداة المجمعة قد ) األسهم( ويمكن أن يتضح للمشروع أن الجزء الخاص بحقوق الملكية .ةبالقيمة العادل

ه في الحصول على تقدير موثوق لألداة بكاملها، وفي تلك إستبعاد الحد الذي ال يجوز إلىيكون من األهمية 
  . القيمةإنخفاض منها مطروحاً تقاس األداة المجمعة بالتكلفة ،الحالة
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  اإلعتراف وإلغاء اإلعتراف: القسم د
  

   المبدئي   اإلعتراف١.د
  

  الضمانات النقدية:  اإلعتراف   ١.١.د
  

، على سبيل المثال( المشروع أ كضمان لعملية أخرى تتم مع المشروع أ إلىيقوم المشروع ب بتحويل نقد 
جب على المشروع أ  هل ي.، فالنقد ال ينفصل قانونياً عن أصول المشروع أ) أوراق ماليةإقتراضمعاملة 

   ؟كأصله إستلم بالضمان النقدي الذي اإلعتراف

  
 فال يلزم أي تحويل آخر كي يقوم ، نقد، ولذلكإلى مالي هي تحويلها ألصل التصفية النهائية فإن. نعم

 المشروع أ يعترف بالنقد فإنالمشروع أ بتصفية المنافع اإلقتصادية للنقد المستلم من المشروع ب، وعليه 
 بالنقد ويعترف بمبالغ مستحقة من اعترافهوكمبلغ مستحق الدفع للمشروع ب بينما يلغي المشروع ب  كأصل

   . المشروع أ

 
   األسلوب المنتظم لشراء وبيع أصل مالي ٢.د
  
  الشراءالمبالغ الواجب تسجيلها مقابل : تاريخ المتاجرة مقابل تاريخ التسديد ٢.١.د
  

 
 محاسبة تاريخ أو محاسبة تاريخ المتاجرة إستعمالشراء أصول مالية بمعيار على كيف يمكن تطبيق هذا ال

 التسديد؟
  

  

 محاسبة تاريخ المتاجرة إستعمالمعيار على شراء أصول مالية بالمثال التالي يوضح كيف يمكن تطبيق هذا ال

ها العادلة  مالي بقيمتألصلدخل مشروع في عقد لبيع ، ٢٠×١ ديسمبر ٢٩بتاريخ .  محاسبة تاريخ التسديدأو
. تكاليف العملية كانت غير أساسية). تاريخ المتاجرة(وكانت قيمته العادلة على أساس  ،١,٠٠٠ البالغة

 كانت القيمة العادلة ،)تاريخ التسديد( ٢٠×٢ يناير٤وفي ) نهاية السنة المالية( ٢٠×٢ ديسمبر ٣١وبتاريخ 
د على كيف يتم تصنيف األصول وأي من تاريخ المبالغ المسجلة تعتم.  على التوالي١,٠٠٣ و ١,٠٠٢لألصل 

مع إهمال أي فائدة قد تكون تحققت ( الجدوالن التاليان  محاسبة تاريخ التسديد يستخدم في إظهارأوالمتاجرة 
  ).األصلمن 
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 المحاسبة بتاريخ التسديد
  

 عند القيمة العادلة األصول

 الخسارة أومن خالل الربح 

ة معاد قياسها بالقيمة العادل

مع التغييرات في األرباح 

 والخسائر

  

معاد المتاحة للبيع أصول 

قياسها بالقيمة العادلة 

في الدخل مع التغيير 

 الشامل اآلخر

  

 محتفظ بها اتإستثمار

إلستحقاق حتى ا

مسجلة بالقيمة 

 المطفأة

  

  

  

 األرصدة

  
-  

  

-  
 

  
-  

  

- 

  
-  

  

- 

  ٢٠×١ ديسمبر ٢٩
   ماليةأصل
  ات ماليةإلتزام

  
٢  
-  
-  

  

-  
  

)٢(  
  
 

  
٢  
-  
-  

  

)٢(  
  

- 

  
-  
-  
-  

  

-  
  

- 

  ٢٠×١ ديسمبر ٣١
  ذمة مدينة

   ماليأصل
  ات ماليةإلتزام
  )تعديل القيمة العادلة (أسهم

من خالل ( أرباح محتجزة
 )األرباح والخسائر

  
-  

١,٠٠٣  
-  

  

-  
  

)٣ ( 

  
-  

١,٠٠٣  
-  

  

)٣(  
  

- 

  
١,٠٠٠  

-  
-  

  

-  
  

- 

  ٢٠×٢ يناير ٤ 
  ذمة مدينة

   ماليةأصل
  ةات ماليإلتزام
  )تعديل القيمة العادلة (أسهم

من خالل ( أرباح محتجزة
 )األرباح والخسائر
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 المحاسبة بتاريخ المتاجرة

  

 عند القيمة العادلة من األصول

معاد  الخسارة أوخالل الربح 

قياسها بالقيمة العادلة مع 

 التغييرات في األرباح والخسائر

  

المتاحة للبيع أصول 

معاد قياسها بالقيمة 

دلة مع التغيير العا

في الدخل الشامل 

 اآلخر

  

 محتفظ بها اتإستثمار

إلستحقاق حتى ا

مسجلة بالقيمة 

 المطفأة

  

  

  

 األرصدة

  

١,٠٠٠  

)١,٠٠٠( 

  

١,٠٠٠  

)١,٠٠٠( 

  

١,٠٠٠  

)١,٠٠٠( 

  ٢٠×١ ديسمبر ٢٩

   ماليأصل

 ات مالية إلتزام

  

-  

١,٠٠٠  

)١,٠٠٠(  

  

-  

)٢( 

  

-  

١,٠٠٢  

)١,٠٠٠(  

  

)٢(  

- 

  

-  

١,٠٠٠  

)١,٠٠٠(  

  

-  

- 

  ٢٠×١ ديسمبر ٣١

  ذمة مدينة

   ماليأصل

  ات ماليةإلتزام

  )تعديل القيمة العادلة (أسهم

من خالل ( أرباح محتجزة

 )األرباح والخسائر

  

-  

١,٠٠٣  

-  

  

-  

)٣( 

  

-  

١,٠٠٣  

-  

  

)٣(  

- 

  

-  

١,٠٠٠  

-  

  

-  

- 

  ٢٠×٢ يناير ٤ 

  ذمة مدينة

   ماليأصل

  ات ماليإلتزام

  )تعديل القيمة العادلة (أسهم

من خالل (  محتجزةأرباح

 )األرباح والخسائر

 
  المبالغ الواجب تسجيلها مقابل البيع: تاريخ المتاجرة مقابل تاريخ التسديد ٢.٢.د
  

 أو محاسبة تاريخ المتاجرة إستعمالمعيار على شراء أصول مالية بكيف يمكن تطبيق هذا ال
 محاسبة تاريخ التسديد؟

  
 محاسبة تاريخ المتاجرة إستعمالمعيار على شراء أصول مالية ب الالمثال التالي يوضح كيف يمكن تطبيق هذا

 مالي أصلدخل مشروع في عقد لبيع ) تاريخ المتاجرة( ٢٠×٢ ديسمبر ٢٩بتاريخ .  محاسبة تاريخ التسديدأو
 وبتاريخ .١٠٠ قيمتها المطفأة هي وإن قبل ذلك بعام األصل وكان قد تم شراء .١,٠١٠بقيمتها العادلة البالغة 

تاريخ ( ٢٠×٢ يناير٤ وفي .١,٠١٢ لألصل كانت القيمة العادلة ،)نهاية السنة المالية( ٢٠×٢ ديسمبر ٣١
المبالغ المسجلة تعتمد على كيف يتم تصنيف األصول وأي من تاريخ . ١,٠١٣ كانت القيمة العادلة ،)التسديد

مع إهمال أي فائدة قد تكون تحققت (ن  الجدوالن التاليا محاسبة تاريخ التسديد يستخدم في إظهارأوالمتاجرة 
  ).األصلمن 
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ال يسجل في البيانات المالية " األسلوب المنتظم" مالي بيعت على أساس ألصلالتغيير في القيمة العادلة  فإن

 البائع ألن وذلك بين تاريخ المتاجرة وتاريخ التسديد حتى لو استخدم المشروع أسلوب محاسبة تاريخ التسديد
 . القيمة العادلة ويتوقف عن تاريخ المتاجرةإلى أن يغير له الحق في

  
 

 المحاسبة بتاريخ التسديد
 

  
 للمتاجرة  المعدةاألصول

للبيع معاد قياسها والمتوفرة 
بالقيمة العادلة مع التغييرات 

 في األرباح والخسائر

  
أصول للمتاجرة معاد 
قياسها بالقيمة العادلة 

في الدخل مع التغيير 
 خرالشامل اآل

  
 محتفظ بها اتإستثمار
إلستحقاق حتى ا

مسجلة بالقيمة 
 المطفأة

  
  
  

 األرصدة

  
-  

١,٠١٠  
-  
١٠ 

  
-  

١,٠١٠  
١٠  
- 

  
-  

١,٠٠٠  
-  
- 

  ٢٠×٢ ديسمبر ٢٩
  ذمة مدينة

   ماليأصل
  )تعديل القيمة العادلة (أسهم

من خالل ( أرباح محتجزة
 )األرباح والخسائر

  
-  

١,٠١٠  
-  
١٠ 

  
-  

١,٠١٠  
١٠  
- 

  
-  

١,٠٠٠  
-  
- 

  ٢٠×٢ ديسمبر ٣١
  ذمة مدينة

   ماليأصل
  )تعديل القيمة العادلة (أسهم

من خالل ( أرباح محتجزة
 )األرباح والخسائر

  
-  
١٠ 

  
-  
١٠ 

  
-  
١٠ 

 ٢٠×٣ يناير ٤
  )تعديل القيمة (أسهم

من خالل ( أرباح محتجزة
 )األرباح والخسائر الصافية
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 المحاسبة بتاريخ المتاجرة

  

والمتوفرة  للمتاجرةالمعدة األصول 
للبيع معاد قياسها بالقيمة العادلة 
 مع التغييرات في األرباح والخسائر

  

أصول للمتاجرة 
معاد قياسها بالقيمة 

العادلة مع التغيير 
 في حقوق الملكية

  

 محتفظ بها اتإستثمار
إلستحقاق حتى ا

مسجلة بالقيمة 
 المطفأة

  
  
  

 األرصدة

  
١,٠١٠  

-  
-  
١٠ 

  
١,٠١٠  

-  
-  
١٠ 

  
١,٠١٠  

-  
-  
١٠ 

  ٢٠×٢ ديسمبر ٢٩

  ذمة مدينة
   ماليأصل
  )تعديل القيمة العادلة (أسهم

من خالل ( أرباح محتجزة
 )األرباح والخسائر الصافية

  
١,٠١٠  

-  
-  
١٠ 

  
١,٠١٠  

-  
-  
١٠ 

  
١,٠١٠  

-  
-  
١٠ 

  ٢٠×٢ ديسمبر ٣١

  ذمة مدينة
   ماليأصل
  )تعديل القيمة العادلة (أسهم

من خالل ( أرباح محتجزة
 ) الصافيةاألرباح والخسائر

  
-  
١٠ 

  
-  
١٠ 

  
-  
١٠ 

 ٢٠×٣ يناير ٤
  )تعديل القيمة العادلة (أسهم

من خالل ( أرباح محتجزة
 )األرباح والخسائر الصافية

  
  تبادل األصول المالية غير النقدية:  محاسبة تاريخ التسديد ٢.٣.د
  
 اإلعتراف فهل يتم ، اعترف مشروع ما بمبيعات أصول مالية مستخدماً أسلوب محاسبة تاريخ التسديدإذا

 ٥٧للفقرة  المالي التي بيعت وذلك طبقاً األصل من بدالًها إستالم مالي يتم ألصلبالتغيير في القيمة العادلة 

   ؟ المالي التي ستستلم ليست نقداًاألصل كان إذا ٣٩معيار المحاسبة الدولي من 
  

ها يتم التعامل معه طبقاً إستالمسيتم الي التي  لألصل الم أي تغير في القيمة العادلة.األمر يختلف بحسب الحال

 قام المشروع بتطبيق أسلوب محاسبة تاريخ التسديد لتلك الفئة إذا ٣٩معيار المحاسبة الدولي  من ٥٧للفقرة 

ها في فئة إستالم المالي التي سيتم األصل قام المشروع بتصنيف إذا ، وعلى كل حال. من األصول المالية
ها طبقاً لما هو وارد إستالم التي سيتم باألصل اإلعتراف يتم فإنهمحاسبة تاريخ المتاجرة، يطبق عليها أسلوب 

 يعترف المشروع ، وفي هذه الحالة.٣٩معيار المحاسبة الدولي  من التطبيقات اإلرشادية من ٥٥الفقرة في 
  .تسديدها بتاريخ الإستالم المالي التي سيتم لألصل قيمته تساوي القيمة المسجلة إلتزامب
  

أ في عقد لبيع سند دين أ المسجل المشروع دخل ) تاريخ المتاجرة( ٢٠×٢ ديسمبر ٢٩بتاريخ :  إليضاح ذلك
في  ديسمبر ٢٩ بتاريخ ١,٠١٠بالتكلفة المطفأة وذلك مقابل السند ب، وكل من السندين له قيمة عادلة تبلغ 

طبق أسلوب محاسبة تاريخ التسديد للقروض ي أوالمشروع  .١,٠٠٠حين أن التكلفة المطفأة لسند الدين أ هي 
نهاية السنة ( ٢٠×٢ ديسمبر ٣١ بتاريخ .المنشأة ومحاسبة تاريخ المتاجرة بالنسبة لألصول المعدة للمتاجرة

 يناير ٤، بتاريخ ١,٠٠٩ والقيمة العادلة للسند ب ١,٠١٢كانت القيمة العادلة لسند الدين أ تساوي ) المالية
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 إجراء وعليه يتم .١,٠٠٧ والقيمة العادلة للسند ب تساوي ١,٠١٣العادلة للسند أ تساوي كانت القيمة ، ٢٠×٣
  : القيود التالية

  

 ٢٠×٢ ديسمبر ٢٩ مدين دائن
 )ب(السند    ١,٠١٠ 

  المستحق الدفع      ١,٠١٠
      

  ٢٠×٢  ديسمبر٣١  مدين  دائن
 خسارة متاجرة   ١ 
  السند ب      ١

      

  ٢٠×٣ يناير ٤  مدين  دائن
 المستحق الدفع   ١,٠١٠ 
  خسارة المتاجرة    ٢  

  )أ(السند       ١,٠٠٠

   )ب(السند       ٢

  الربح المتحقق      ١٠
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   القياس هـ: القسم 
  

  ات المالية لتزام القياس المبدئي لألصول واإل١. هـ
  

  جراء العمليةإتكاليف : القياس المبدئي ١.١.هـ
  

 تلك بإستثناء ات الماليةلتزام المبدئي لألصول المالية واإلجراء العملية يجب إدخالها في القياسإتكاليف 
  ؟ كيف يجب تطبيق هذا المتطلب عملياً. الخسارةأوالتي تقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح 

  
 مثل  المالية، عملية حيازة األصولإلىمباشرة تعزى  التكاليف اإلضافية التي فإن ،بالنسبة لألصول المالية

 فإنات المالية، لتزام وبالنسبة لإل.)أساساً( بها اإلعتراف القيمة التي تم إلىالت فهي تضاف الرسوم والعمو
 أما .أصالً  بهااإلعترافالتكاليف المتعلقة مباشرة بإصدار الدين فيجب خصمها من قيمة الدين التي تم 

 القيمة إلىف العملية ال تضاف  الخسارة، تكاليأواألدوات المالية التي تقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح 
  .  المبدئياإلعترافالعادلة التي تم قياسها في 

  
 اإلستحقاق، والقروض لتاريخات المحتفظ بها ستثمار مثل اإل،وبالنسبة لألدوات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة

الها في القيمة المطفأة  العملية يجري إدخ إجراء إضافتها تكاليففإن ات المالية،لتزامالمنشأة، ومعظم اإل
   . بيان الدخل على مدى عمر األداةفي ، إطفاؤهافعالً أسلوب الفائدة الفعلية ويجري إستخدامب
  

 كجزء من في الدخل الشامل اآلخر  يتم اإلفصاح بهاجراء العمليةإ تكاليف فإن ،أما األصول المالية المعدة للبيع
 قابلة أودفعات ثابتة ذات   كانت األصول المالية المتاحة للبيعإذا. سالقيمة العادلة عند إعادة القيا في التغير 
 أسلوب الفائدة إستخدام الخسارة بأو وال يمتلك عمر غير محدد، تكاليف العملية يتم إطفائها في الربح للتحديد
تلك عمر غير  وتم قابلة للتحديدأودفعات ثابتة  ذات غير   كانت األصول المالية المتاحة للبيعإذا . الفعال

 عند أو باألصل اإلعتراف الخسارة عندما ال يتم أومحدد، تكاليف العملية يتم اإلفصاح عنها في الربح 
  .  قيمة األصلإنخفاض

  
األداة قيمة   ال تدخل في قياس      فإنها التنازل عنها    أوالعملية المتوقعة نتيجة تحويل أداة مالية       إجراء  تكاليف  أما  

  .المالية
  
 ت قياس القيمة العادلة اإعتبار ٢.هـ
  ستثمارات قياس القيمة العادلة لصناديق اإلإعتبار ١. ٢.هـ
  

نص على أن سعر الطلب الحالي هو ت ٣٩معيار المحاسبة الدولي  من التطبيقات اإلرشادية من ٧٢الفقرة 
لمطبقة على  واألحكام ا. المحتفظ بهلألصلفي العادة السعر المناسب الذي يستعمل لقياس القيمة العادلة 

األصول الصافية مبنية على قيم  تنص على وجوب أن يعرض على المستثمرين ستثماربعض صناديق اإل
 بناءاً على ومجوداته قياس إستثمار في هذه الحاالت هل يكون من المناسب لصندوق .متوسط أسعار السوق

  ؟متوسط أسعار السوق
  
الفقرة نصراف عن المتطلب العام حسب إل خاصة ال يبرر اوجود تعليمات تستلزم قياساً مختلفاً ألغراض. كال
 سعر الطلب الحالي في إستعمال الذي يقضي ب٣٩معيار المحاسبة الدولي  من التطبيقات اإلرشادية من ٧٢

 بأسعار الطلب هأصول فإن الصندوق اإلستثماري يقيس ، أما في بياناته المالية.غياب حالة مطلوبة مماثلة
 الصافية إلى مساهميه فإن الصندوق اإلستثماري هأصول عن قيمة ، أما عند عرض تقاريره.الجارية في السوق

 وبين األسعار المستعملة بيان مركزها الماليالعادلة الواردة في القيم قد يرغب في إعطاء مطابقة ومقارنة بين 
  .العادلة الصافيةالقيم لقياس 
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  ةالحيازات الكبير: قياس القيمة العادلة ٢.٢.هـ
  

 . ويتم تداول األسهم في سوق نشطة.)ب (للمشروعرأس المال أسهم بالمائة من  ١٥) أ (المشروع يمتلك
ن أل و. الحاليمشروع الأسهم من ٠,١ ويتم التداول حالياً بما نسبته ١٠٠والسعر المعروض حالياً هو 

تم بيعها صفقة واحدة، هي أكبر متلكه، لو ي الذي) ب (المشروع أن القيمة العادلة ألسهم يعتقد) أ (المشروع
حصل عليه يحصل على تقديرات عديدة مستقلة للسعر الذي ي) أ (المشروع فإنمن سعر السوق المعروض، 
حصل على سعر يته أن إستطاعب) أ (المشروع وقد أظهرت هذه التقديرات أن .لو باع األسهم التي بحوزته

ستخدمه يأن ) أ (المشروع فأي تقدير يجب على . بالمائة فوق السعر المعروض ٥ أي بعالوة ١٠٥قدره 
  ؟لقياس ما بحوزته من األسهم بالقيمة العادلة

  
 يفترض أن وجود سعر معروض ،٣٩معيار المحاسبة الدولي  من التطبيقات اإلرشادية من ٧١الفقرة بموجب 

 عرض األسعار ستعملي) أ (المشروع فإن ، لذلك.فضل تقدير للقيمة العادلةأمنشور في سوق نشطة هو 
 التقديرات ألن الخروج على سعر السوق المعروض منفرداً) أ (المشروعستطيع يوال . )١٠٠أي (المنشور 

 أسهممن خالل بيع ما بحوزته من ) أقل أو(حصل على سعر أعلى يس) أ (المشروعالمنفصلة تدل على أن 
  مرة واحدة

 
    األرباح والخسائر٣.هـ

  

  تبادل األسهم : للبيع وفرة المتاألصول المالية  ٣.١.هـ
  

ً بسيطاً من أسهم ال) أ(المشروع   .للبيعمتوفرة  وتلك األسهم مصنفه على أنها ).ب( مشروعيمتلك عددا
الدخل  واألرباح المتراكمة التي دخلت في ١٢٠ كانت القيمة العادلة لألسهم ٢٠٠٠ ديسمبر ٢٠وبتاريخ 

 ونتيجة  .مشروع عام كبير) ج(بواسطة المشروع ) ب (في نفس اليوم إستملك المشروع ٢٠ الشامل اآلخر
وبنفس ) ب (المشروع من األسهم التي يمتلكها في بدالً) ج (المشروعأسهماً في ) أ( المشروع إستلم ،لذلك

أن ) أ(هل يجب على المشروع ، ٣٩معيار المحاسبة الدولي من ) ب (٥٥ وبموجب الفقرة قيمتها العادلة،
 وذلك في حقوق الملكية والمعترف به في الدخل الشامل اآلخر) ٢٠(تراكم البالغ  الربح الميعيد تصنيف

   . كتعديالت إعادة التصنيفاألرباح والخسائر الصافية للفترة
    

معيـار  مـن   ) ب (٥٥الفقـرة    بموجب   اإلعترافن هذه المعاملة تتوفر فيها الخصائص الالزمة إللغاء         إ. نعم
 الخـسائر   أوأن األربـاح      ٣٩معيار المحاسـبة الـدولي      من  ) ب (٥٥ة  تتطلب الفقر . ٣٩المحاسبة الدولي   

 والتي تم اإلعتراف بهـا فـي         المالي المعد للبيع   األصلالمتراكمة التي تم إدخالها في حقوق المساهمين على         
 . بهـا  اإلعتـراف تم  لم   إذاألرباح والخسائر الصافية    الدخل الشامل اآلخر إلعادة تصنيفها من حقوق الملكية ل        

  ).ج (المشروع أسهما في إستلمو) ب (المشروعقد تنازل عن أسهم ) أ( المشروع فإن ،وفي حالة تبادل األسهم
 
األصول -٢١ والمعيار المحاسبي الدولي ٣٩معيار المحاسبي الدولي  من ٣.٢.هـ

 مكون العملة األساسية فصل :  للبيعالمتوفرةالمالية 
  

التغيرات في القيمة المسجلة المتعلقة ب يعترف المشروع مع ذلك فإن ،ع للبيالمتوفرةاألصول المالية النقدية 
من  ٢٨ والفقرة )أ(٢٣ الخسائر الصافية طبقاً للفقرة أوبتغيرات أسعار صرف العمالت األجنبية في األرباح 

. ٣٩ طبقاً للمعيار  للدخل الشامل اآلخر وأي تغيرات أخرى في القيمة المرحلة،٢١ الدولي ةمعيار المحاسب
  ؟في الدخل الشامل اآلخر الخسارة المتراكمين اللذين يتم إظهارهما أوفكيف يتحدد الربح 

  
 المالي النقدي لألصلوبين القيمة العادلة ) ن وجدإ القيمة إنخفاضمعدلة ب(نها الفرق بين القيمة المطفأة إ

من  ٢٨ وألغراض تطبيق الفقرة .ر للبيع وذلك بعملة القياس المستعملة من قبل المشروع المعد للتقريالمتوفر
  . بالتكلفة المطفأة بالعملة األجنبيةمقيم كأصل األصل تعامل ٢١المعيار المحاسبي الدولي 
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بقيمته ) FC(سنداً صادراً بالعملة األجنبية ) أ(ى المشروع إشتر ٢٠٠١ ديسمبر ٣١بتاريخ :  ذلك إليضاح
 المتبقية على إستحقاقه هي خمس سنوات وقيمته األساسية  أن مدة السند.)FC( وحدة ١,٠٠٠العادلة البالغة 

 ،) سنويا٥٩FCً% = ٤,٧  ×١,٢٥٠FC(تدفع سنوياً % ٤,٧ ويعطي فائدة ثابتة بنسبة ،)FC( وحدة ١,٢٥٠
األرباح وتظهر يصنف السند على أنه معد للبيع، ) أ( والمشروع .%١٠وله سعر فائدة ثابتة فعلي يبلغ 

 FC وسعر الصرف هو وحدة .بيان الدخل الشاملصول المالية المعدة للبيع في والخسائر الناتجة عن األ
 ١,٠٠٠ (=LC وحدة ١٥٠٠والقيمة المسجلة للسند تبلغ ) LC(  وحدة من عملة القياس ١,٥واحدة تساوي 

FC× ١,٥(.  
  
  دائن  مدين  

    ١,٥٠٠LC  السند
  ١,٥٠٠LC    النقد

  

 .LC2 إلى  FC1 من  األجنبية وأصبح سعر الصرف  سعر العملةإرتفع ،٢٠٠٢ ديسمبر ٣١وبتاريخ 
 والتكلفة .)٢ × ١,٠٦٠FC(  LC ٢,١٢٠  وهكذا فالقيمة المسجلة هي FC ١,٠٦٠والقيمة العادلة للسند 

 الخسارة المتراكمة التي يجب أو الربح فإن ، في هذه الحالة.)LC ٢,٠٨٢ = (FC ١,٠٤١المطفأة هي 
هي الفرق بين القيمة العادلة والتكلفة المطفأة لمجمع في حقوق الملكية في الدخل الشامل اآلخر واإدخالها 
  ).LC٢,٠٨٢ - ٢,١٢٠=LC) LC ٣٨  أي٢٠٠٢ ديسمبر ٣١بتاريخ 

  
 والدخل من الفوائد المحدد .)LC ١١٨ (=FC ٥٩ هي ٢٠٠٢ ديسمبر ٣١الفائدة المستلمة على السند في 

 ومتوسط سعر الصرف خالل السنة هو .%)١٠  ×١,٠٠٠ (=١٠٠FCطبقاً ألسلوب سعر الفائدة الفعلي هو 
 سعر إستعمال وألغراض هذا المثال التوضيحي يفترض أن .LC1مقابل كل وحدة  FC1 وحدة ١,٧٥

الصرف الوسطي يوفر تقديرا موثوقاً لألسعار الفورية القابلة للتطبيق على الدخل المتجمع من الفوائد خالل 
  ١٧٥LCهكذا يكون الدخل من الفوائد الذي تم إظهاره و. )٢١بي الدولي  المعيار المحاس٢٢الفقرة (الفترة 

 =)١٠٠FC × ١,٧٥ ( ٧٢شامالً تراكم الخصم المبدئي البالغLC=) ] ١٠٠FC -٥٩FC[ × ١,٧٥( ،
 ٥١٠ الخسائر الصافية هو أو فرق سعر الصرف للسند والذي يتم إدخاله في األرباح فإن ،وبالتالي

=)٢,٠٨٢LC-١,٥٠٠LC-٧٢LC(. وكذلك فهناك ربح على سعر الصرف للفائدة المستحقة عن العام يبلغ 
  ).] ١,٧٥ – ٢,٠٠[× FC ٥٩ (= MC وحدة ١٥

  
  دائن    مدين    

    ٦٢٠LC    السند
    ١١٨LC    النقد

  ١٧٥LC    اإليراد من الفوائد  
  ٥٢٥LC    ربح سعر الصرف  
في بيان الدخل الشامل تغير القيمة العادلة   

  اآلخر
  ٣٨LC  

  
لكل  LC وحدة ٢,٥٠ت العملة األجنبية مرة أخرى وأصبح سعر الصرف إرتفع ٣×٢٠ ديسمبر ٣١اريخ بت

  ×١٠٧٠FC(= LC2 ٢٦٧٥ وهكذا فالقيمة المسجلة هي FC ١٠٧٠ والقيمة العادلة للسند هي .FC 1وحدة
 تجميعه المتراكم الذي يجب)  الخسارةأو( والربح .)LC ٢٧١٥ (= FC ١٠٨٦ والتكلفة المطفأة .)٢,٠٥٠

 LC وحدة ٤٠ أي ،٣×٢٠ ديسمبر ٣١في حقوق الملكية هو الفرق بين القيمة العادلة والتكلفة المطفأة في 
يساوي التغير إن المبلغ المعترف به في الدخل الشامل اآلخر  ، وهكذا.)٢٧١٥LC - LC ٢٦٧٥(= بالسالب 

  ). ٣٨LC + ٤٠LC(=  LC ٧٨ والبالغ  ٣×٢٠في الفرق خالل عام 
  

 وإيراد الفائدة المحدد طبقاً .)LC ١٤٨ (= FC ٥٩ هي ٣×٢٠ ديسمبر ٣١دة المستلمة على السند في الفائ
 ومتوسط سعر الصرف خالل العام هو .%)١٠× ١٠٤١FC (= FC ١٠٤ألسلوب سعر الفائدة الفعلي هو 

٢,٢٥ LC  لكل وحدة واحدةFC. سعر الصرف إستعمال وألغراض هذا المثال اإليضاحي يفترض أن 
لوسطي يعطي تقديراً موثوقاً ألسعار الفائدة الفورية التي تطبق على الدخل المتجمع من الفوائد خالل العام ا
 ١٠٤FC(= LC ٢٣٤ وهكذا فدخل الفوائد الذي تم إظهاره هو .)٢١ الدولي ةمن معيار المحاسب ٢٢الفقرة (
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، وبالتالي ففرق )٢,٢٥ ×] ٥٩FC – ١٠٤FC[(=  LC ١٠١شامالً تراكم الخصم المبدئي البالغ ) ٢,٢٥ ×
- ٢,٧١٥LC(= LC ٥٣٢سعر الصرف للسند والذي يتم إدخاله في األرباح والخسائر الصافية هو 

٢,٠٨٢LC-١٠١LC(.هناك ربح سعر صرف على الفوائد المستحقة عن العام يبلغ ، وكذلك LC١٥  
=)٥٩FC× ] ٢,٢٥ - ٢,٥٠  [ .(  
    
  دائن  مدين    

    ٥٥٥LC    السند
    ١٤٨LC    النقد

  
    ٧٨LC  في الدخل الشامل اآلخرتغير القيمة العادلة   
  ٢٣٤LC    الدخل من الفوائد  
  ٥٤٧LC    أرباح الصرف  
 
فروقات الصرف  -٢١ الدولي ةمعيار المحاسبو ٣٩ الدولي ةمعيار المحاسب ٣.٣.هـ

أو الربح  أو  الدخل الشامل اآلخر:الناجمة عن ترجمة البيانات المالية لمشاريع أجنبية
  ؟الخسارة

  
 عن الناجمة تنص على أن جميع فروقات الصرف ٢١من معيار المحاسبي الدولي  ٤٨ و الفقرة ٣٢الفقرة 

 أن يتم التخلص من إلى كدخل شامل آخراإلفصاح عنها  يجب لمشروع أجنبيترجمة البيانات المالية 
لمسجلة بالقيمة العادلة والتي  وهذا يشمل فروقات صرف ناتجة عن األدوات المالية ا. الصافيستثماراإل

  .تضم كالً من األصول المالية المحتفظ بها للمتاجرة واألصول المالية المعدة للبيع
  

التغييرات في القيمة العادلة لألصول باإلفصاح عن  تقضي ٣٩من المعيار المحاسبي الدولي  ٥٥الفقرة 
 في الدخل الشامل  المعدة للبيعاتستثمارلإل التغييرات في القيمة العادلةوالمالية في األرباح والخسائر 

  .اآلخر
  
 فكيف يتم تطبيق الفقرة ، شركة تابعة يتم توحيد بياناتها مع بيانات شركته األم كان المشروع األجنبي هوإذا
في البيانات المالية  ٣٩ من المعيار المحاسبي الدولي ٢١ والفقرة ٣٩من المعيار المحاسبي الدولي  ٥٥

  ؟الموحدة
  
للمشروع  يطبق في المحاسبة المتعلقة باألدوات المالية في البيانات المالية ٣٩ن المعيار المحاسبي الدولي إ

 لغرض توحيدها مع للمشروع األجنبيلترجمة البيانات المالية يطبق  ٢١ أما معيار المحاسبة الدولي. األجنبي
  .البيانات المالية للمشروع المصدر للبيانات المالية

  
 الحالية وعرضها هي العملة المحلية أوالعملة الوظيفية ، )س(موطنه في القطر ) أ(المشروع :  ذلك إليضاح

 الحالية أووالعملة الوظيفية ) ص(في القطر ) ب(له شركة تابعة ) أ(والمشروع . LCXوهي ) س(للبلد 
 ألداة دين محتفظ بها هي المالكة) ب( والشركة التابعة .LCYوهي ) ص(وعرضها هي العملة المحلية للبلد 

  .٣٩للمتاجرة ولذلك فهي مسجلة بالقيمة العادلة بموجب المعيار المحاسبي الدولي 
  

بالعملة ) ١٠٠(كانت القيمة العادلة ألداة الدين مبلغ ، ٢٠×٠لعام ) ب(في البيانات المالية للشركة التابعة 
بسعر ) س( بعملة القطر األصلتم ترجمة ) أ( وفي البيانات المالية الموحدة للمشروع .)ص(المحلية للقطر 

 ٢٠٠وهكذا فالقيمة المسجلة هي . )٢( وهو بنهاية فترة إعداد التقاريرالصرف الفوري القائم 
LC)١٠٠LC×في البيانات المالية الموحدة)٢  .   
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 وتقوم الشركة .)ص( بالعملة المحلية للقطر ١١٠إرتفعت القيمة العادلة ألداة الدين إلى  ،٢٠×١وبنهاية العام 
 وتعترف بيان المركز المالي في ١١٠LCY المالي المحتفظ به للمتاجرة بقيمة األصلبتسجيل ) ب(التابعة 

 وخالل السنة إرتفع سعر الصرف الفوري . الخاص بهاالربح والخسارةفي ) LCY١٠(بربح قيمة عادلة يبلغ 
بعملة ) ٣ × ١١٠LC(LC ٣٣٠إلىLC  ٢٠٠من مما نتج عنه زيادة القيمة العادلة لألداة ) ٣(إلى ) ٢(من 

في بياناته ) ٣٣٠LC( المحتفظ به للمتاجرة بسعر األصليقوم بإظهار ) أ( فالمشروع ، لذلك.)س(القطر 
  .المالية الموحدة

  
بأسعار الصرف فـي تـواريخ حـدوث        ) " ب( للشركة التابعة     الشامل يقوم بترجمة بيان الدخل   ) أ(المشروع  
 المشروع  فإن ، وحيث أن مكاسب القيمة العادلة قد تراكمت خالل العام         )).ب(٣٩ الفقرة   ٢١المعيار  ("العمليات

، )٢٢ الفقـرة    ٢١المعيار  ("  بما يتفق مع      )٢,٥ = ٢ ÷] ٢+٣([يستعمل السعر الوسطي كتقدير عملي أي       ) أ(
لمـشروع أ   افإن ،)٣٣٠LCX-LCX(=١٣٠LCXبينما القيمة العادلة ألصول المتاجرة ازداد بنسبة  ولذلك

ب من   -٣٩ بالفقرة   إلتزاماً الخسائر الموحدة    أومن هذه الزيادة في األرباح      ) ٢,٥×١٠( ٢٥يعترف فقط بمبلغ    
 أما فرق سعر الصرف الحاصل أي المتبقي من زيادة القيمة العادلة ألداة الدين              .٢١المعيار المحاسبي الدولي    

)١٣٠ LCX– ٢٥ LCX= ١٠٥LCX (  سـتثمار  حين الـتخلص مـن اإل      إلىلكية   حقوق م  تجميعها في فيتم 
  .٢١ من المعيار المحاسبي الدولي ٤٨الصافي في المنشأة األجنبية وفقاً للفقرة 

  

  ٢١ والمعيار المحاسبي الدولي ٣٩ الدولي ة بين معيار المحاسب فيماالتداخل ٣.٤.هـ
  

 اإلعترافات المالية وملتزا متطلبات لقياس األصول المالية واإل٣٩يتضمن المعيار المحاسبي الدولي 
 ٢١ ويتضمن المعيار المحاسبي الدولي . الخسائرأوباألرباح والخسائر عند إعادة القياس في األرباح 

 فبأي . الخسائرأو بفروقات أسعار الصرف في األرباح اإلعترافأحكاماً تتعلق ببيان بنود العمالت األجنبية و
  . ٣٩ والمعيار المحاسبي الدولي ٢١ترتيب يجب تطبيق المعيار المحاسبي الدولي 

  

  بيان المركز المالي
  

 بالتكلفة المطفأة يتقرر أوالً أو بالتكلفة أو بالقيمة العادلة لتزاماإل أو المالي األصل قياس فإنبصورة عامة 
ية بعملة  ثم يتم إظهار مبلغ العملة األجنب.٣٩بالعملة األجنبية المحرر بها البند طبقاً للمعيار المحاسبي الدولي 

المعيار المحاسبي و( ٢١ السعر التاريخي طبقاً للمعيار المحاسبي الدولي أو سعر اإلقفال إستعمالالتقرير ب
) كأداة دين( مالي نقدية أصل كانت إذا على سبيل المثال ). من التطبيقات اإلرشادية٨٣ الفقرة ٣٩الدولي 

 األصل ذلك القيمة المطفأة تحتسب بعملة فإن، ٣٩ مسجلة بالقيمة المطفأة بموجب المعيار المحاسبي الدولي
 سعر اإلقفال إستعمال وبعد ذلك يجري إظهار مبلغ العملة األجنبية في البيانات المالية للمشروع ب.المالي

 مقاسا كان البند النقدي إذا وهذا ينطبق بغض النظر عما .)٢١من المعيار المحاسبي الدولي  ٢٣الفقرة (
 .)٢١من المعيار المحاسبي الدولي  ٢٤الفقرة ( بالقيمة العادلة بالعملة األجنبية أولفة المطفأة  بالتكأوبالتكلفة 

 إذا سعر اإلقفال إستعمالفتتم ترجمتها ب)  في أسهم حقوق ملكيةإستثمارمثل ( المالي غير النقدي األصلأما 
وبالسعر )  ٢١يار المحاسبي الدولي  من المع)ج (٢٣الفقرة (كانت مسجلة بالقيمة العادلة بالعملة األجنبية 

 قيمتها العادلة ال يمكن ألن ٣٩ لم تكن مسجلة بالقيمة العادلة بموجب المعيار المحاسبي الدولي إذاالتاريخي 
من المعيار  )ج (٤٦ والفقرة ٢١ من المعيار المحاسبي الدولي )ب(٢٣الفقرة ( قياساً يعتمد عليه هاقياس

  ).٣٩المحاسبي الدولي 
  

 المالي مخصصة كبند متحوط له في تحوط القيمة العادلة لتزاماإل أو المالي األصل كان إذاية، إستثنائلة وكحا
قياس  يعاد فإنه . ٣٩ضد أخطار تغيرات أسعار صرف العمالت األجنبية بموجب المعيار المحاسبي الدولي 

 لذلك قد تم إظهاره خالفاًن  حتى ولو كا للبند المتحوط له في أسعار صرف العمالت األجنبيةالتغيرات
من المعيار المحاسبي الدولي  ٨٩الفقرة  (٢١ السعر التاريخي بموجب المعيار المحاسبي الدولي إستعمالب

ستثناء ينطبق على البنود غير إل وهذا ا. سعر اإلقفالإستعمال أي أن مبلغ العملة األجنبية يتم إظهاره ب،)٣٩
ة بالعملة األجنبية ومتحوط لها ضد مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية النقدية المسجلة بالتكلفة التاريخي

  ). ٢١ من المعيار المحاسبي الدولي )ب(٢٣الفقرة (
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  الربح أو الخسارة
  

 يتوقف على . الخسائرأو المالي في األرباح لتزاماإل أو المالي لألصلالتغير في القيمة المسجلة  باإلعترافإن 
 وسواء تعلق ، أي فرق آخر في القيمة المسجلةأو كان فرق سعر صرف إذافي ذلك ما عدد من العوامل، بما 

ات في ستثمارعلى سبيل المثال معظم اإل( بند غير نقدي أو) على سبيل المثال معظم أدوات الدين(ببند نقدي 
ت في  المعين مخصص كتحوط تدفق نقدي لمخاطر التغيرالتزاماإل أو األصل، سواء كان )حقوق الملكية

إفصاح  وإن موضوع .أسعار صرف العمالت األجنبية، وسواء نتجت من ترجمة البيانات المالية لمنشأة أجنبية
 فصل  مالي تحتفظ بها منشأة أجنبية قد تم تناوله في إلتزام أو مالي ألصل التغييرات في القيمة المسجلة عن 
  ).٣.٣.هـ أنظر السؤال( مستقل

  
 أو بسعر مختلف عن ذلك الذي سجلت به خالل الفترة إظهار بند نقديجة عن  أسعار صرف ناتفورقاتوأية 

 وفقاً الدخل الشامل اآلخر في أو الخسائر الصافية أوورد في بيانات مالية سابقة يتم إظهاره في األرباح 
من دية  من التطبيقات اإلرشا٢٨والفقرة  من التطبيقات اإلرشادية ٨٣الفقرة  (٢١للمعيار المحاسبي الدولي 
 وذلك ما لم يكن ،)٢١من المعيار المحاسبي الدولي  ٣٢والفقرة  ٢٨ والفقرة ٣٩المعيار المحاسبي الدولي 

 حيث ، عملية متوقعة بعملة أجنبيةأو مؤكد لم يعترف به إللتزامالبند النقدي مخصصاً كتحوط تدفق نقدي 
طة بتحوطات التدفقات النقدية الواردة في المعيار تطبق حينئذ األحكام المتعلقة بإظهار األرباح والخسائر المرتب

 ويتم بنفس الطريقة التعامل مع الفروقات .)٣٩من المعيار المحاسبي الدولي  ٩٥الفقرة  (٣٩المحاسبي الدولي 
الناتجة من إظهار بند نقدي بمبلغ بالعملة األجنبية مختلف عن ذلك الذي سبق إظهاره به، ذلك ألن جميع 

وجميع ، )متسق(قيمة المسجلة المرتبطة بتحركات أسعار الفائدة يجب معالجتها بشكل منتظم التغيرات في ال
 في أو الخسائر الصافية أو يتم إدخاله في األرباح بيان المركز الماليالتغيرات األخرى للبند النقدي في قياس 

 قام مشروع بإظهار األرباح ذاإ، فعلى سبيل المثال ٣٩ طبقاً للمعيار المحاسبي الدولي الدخل الشامل اآلخر
ب من المعيار  ٥٥الفقرة  ( الدخل الشامل اآلخروالخسائر المتعلقة باألصول المالية النقدية المعدة للبيع في 

فإن المشروع يظهر التغييرات في القيمة المسجلة والمرتبطة بالتغيرات في أسعار ) ٣٩المحاسبي الدولي 
  ).٢١ من المعيار المحاسبي الدولي )أ (٢٣الفقرة ( الخسائر الصافية أوصرف العمالت األجنبية في األرباح 

  
 الخسائر طبقاً للمعيار المحاسبي أو في األرباح إظهارها يتم لبند غير نقديوأية تغييرات في القيمة المسجلة 

دخل ت المثال  فعلى سبيل. )٣٩ من المعيار المحاسبي الدولي  من التطبيقات اإلرشادية ٨٣الفقرة  (٣٩الدولي 
 بما في ذلك تأثير التغيرات في أسعار صرف ،األرباح والخسائر المتعلقة باألصول المالية المعدة للبيع

 كتحوط تدفق نقدي تخصيصه وإذا كان البند غير النقدي قد تم .الدخل الشامل اآلخرالعمالت األجنبية في 
 تطبق األحكام المتعلقة بإظهار األرباح والخسائر إنهف عملية متوقعة بعملة أجنبية، أو مؤكد معترف به لتزامإل

من المعيار  ٩٥الفقرة  (٣٩الناتجة عن تحوطات التدفقات النقدية كما هي في المعيار المحاسبي الدولي 
  ).٣٩المحاسبي الدولي 

  
 وجزء  خرالدخل الشامل اآل  وفي الحاالت التي يكون فيها جزء من التغير في القيمة المسجلة قد تم إظهاره في                

كأن تكون القيمة العادلة لسند قـد زادت بالعملـة األجنبيـة            ( الخسائر الصافية    أوآخر تم إظهاره في األرباح      
 المشروع ال يمكنه إجراء التقـاص       فإن  الناتجة عن الخسائر في الدخل الشامل اآلخر       )ونقصت بعملة التقرير  

 الخسائر الصافية   أوتي يجب إظهارها في األرباح       الخسائر ال  أوبين هذين العنصرين ألغراض تحديد األرباح       

  .الدخل الشامل اآلخر في أو
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   ة للتحصيل المالياألصول النقصان وعدم قابلية ٤.هـ
  

  المنافعإنخفاضحالة الدليل الموضوعي على  ١,٤.هـ
  

بي سابق ن يكون المشروع قادراً على التعرف على حادث متميز سبأ يتطلب ٣٩هل معيار المحاسبة الدولي 

   ؟ ماليأصل المبالغ المستحقة من  جميع يحتمل أال يكون قادراً على تحصيلأنهليستنتج 
    

األحداث " ليس من الممكن يطابق بمفرده" أنه في بعض الحاالت ٣٩ من المعيار ٥٩تنص الفقرة . كال
متنوعة ربما تكون  ذلك العوامل المجمعة ألحداث بإستثناء.  القيمةإنخفاضالمنفصلة ربما تكون سبب في 

على أن تخفيض "نص ت ٣٩معيار المحاسبة الدولي  من ٦٠الفقرة على سبيل المثال .  القيمةإنخفاضسبب في 
 قد يكون دليالً أنه المنافع رغم إنخفاض هو ليس في حد ذاته دليالً على وجود حالة إئتمانياًتصنيف المشروع 
، ومن الحاالت األخرى التي " مع معلومات أخرى متوفرةبارعتإل ما تم أخذه في اإذا إنخفاضعلى وجود حالة 

 منافع المعلومات إنخفاض كان لديه دليل موضوعي على حدوث إذا لتقرير ما عتبارإليأخذها المشروع في ا
 المصدرين مثل السيولة والمالءة والمخاطر المالية والعملية ومستويات واتجاهات العجز أوالمتعلقة بالمدينين 

 الوطنية والمحلية والقيمة العادلة االقتصادية والظروف واالتجاهاتاء ألصول مالية مشابهة، عن الوف
 متفرقة دليالً موضوعياً كافياً على أو فهذه العوامل وغيرها إما أن تعطي مجتمعة .للضمانات والكفاالت

 . مجموعة من األصول الماليةأو مالي أصل في إنخفاضحصول خسارة 
  

  الخسائر المستقبلية: ن النقصا ٤.٢. هـ
  

 من خالل بناء عالوة لتغطية الخسائر إنخفاض بخسارة اإلعتراف ب٣٩هل يسمح معيار المحاسبة الدولي 

 ١,٠٠٠مبلغ ) ب(بإقراض العميل ) أ( قام البنك إذا ، على سبيل المثال؟المستقبلية وذلك عند إعطاء القرض

 –  كان البنكإذا وحدة عملة١٠ فورية قدرها إنخفاضرة  بخسااإلعتراف) أ(هل بإمكان البنك . وحدة عملة

   ؟من القروض المعطاة% ١ة إستعادأن ال يستطيع تحصيل و  يتوقع– على خبرته التاريخية بناءاً
    

 المالية قياساً مبدئياً بالتكلفة التي هي األصلقاس يتطلب أن ت ٣٩معيار المحاسبة الدولي  من ٤٣الفقرة . كال
 القيمة العادلة للدين هي مبلغ النقد المقرض مع فإن القرض ألصلللدين الممنوح، وبالنسبة القيمة العادلة 

 منافع أخرى أوما لم يكن جزء من المبلغ المقرض هو تعويض عن حقوق ( نفقات أوتعديله بأية رسوم 

 تخفيض ٣٩ معيار المحاسبة الدولي من ٥٨ والفقرة ٤٣الفقرة ، وانه مما ال ينسجم مع ) ضمنيةأوصريحة 
 . فوريةإنخفاض بخسارة اإلعتراف المبدئي من خالل اإلعتراف القرض عند أصلالقيمة المسجلة بها 

  

   ةدائ األصل والف في:نخفاضإلتقدير ا ٤.٣. هـ
  

لن ) ب(يساوره القلق أن العميل ) أ(المنشأة  فإن) ب(نظراً للصعوبات اإلقتصادية التي يواجهها العميل 
 ولذلك فهو .يع دفعات األصل والفوائد المتعلقة بقرض منشأ في المواعيد المحددةيستطيع أن يسدد جم

اته إلتزامسيتمكن من الوفاء ب) ب(يتوقع أن العميل ) أ(والمنشأة  .يتفاوض على إعادة هيكلة القرض

  كانت شروط إعادة الهيكلة هيإذا نخفاضإلبخسارة ا) أ( هل يعترف البنك .بموجب شروط إعادة الهيكلة
  -: كما هو مبين في أي من الحاالت التالية

 القرض بعد خمس سنوات من تاريخ اإلستحقاق األصلي ولكن لن أصلسيدفع كامل ) ب(العميل   )أ (
  . يدفع أي جزء من الفوائد المترتبة بموجب الشروط األصلية

 

 الفوائد  القرض األساسي في التاريخ المحدد ولكن لن يدفع شيئاً منأصلسيدفع كامل ) ب(العميل   )ب (
  .المستحقة بموجب الشروط األصلية
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 من سعر أقل القرض بتاريخ اإلستحقاق األصلي والفائدة ولكن بسعر أصلسيدفع كامل ) ب(العميل   )ج (
  .  الفائدة المتفق عليه في القرض األصلي

 

 القرض بعد خمس سنوات من تاريخ اإلستحقاق األصلي وجميع أصلسيدفع كامل ) ب(العميل   )د (
  .مستحقة عن مدة القرض األصلية ولكن لن يدفع فوائد عن مدة القرض اإلضافيةالفوائد ال

  

 القرض بعد خمس سنوات من تاريخ اإلستحقاق األصلي كما سيدفع أصلسيدفع كامل ) ب(العميل )  هـ (
  . كامل الفوائد عن كل من المدة األصلية والمدة اإلضافية

  
 كان من المحتمل إذا تكون حاصلة نخفاضإل على أن خسارة انصت ٣٩معيار المحاسبة الدولي  من ٥٨الفقرة 

 لذلك فإذا كان مبلغ .ن ال يستطيع المشروع تحصيل جميع المبالغ المستحقة بموجب الشروط التعاقدية للقرضأ
 على أساس نخفاضإل فيجب عندئذ تقدير ا،  أعاله)د( إلى )أ(وتوقيت الدفعات قد تغير كما في الفقرات من 

 القيمة الحالية فإنأعاله ) د(حتى ) أ(الحالية بشأن تحصيل أصل القرض والفوائد، وفي الحاالت من التوقعات 
) ستردادإلأي المبلغ القابل ل(من أصل القرض والفوائد مخصومة بسعر الفائدة الحقيقي األصلي للقرض 

  . أقلستكون 
  

قرض سيقبض فائدة على الفائدة بحيث أن  المفإن  ، ورغم أن توقيت الدفعات قد تغير،أعاله) ه(في الحالة 
القيمة الحالية لألصل والفوائد المستقبلية مخصومة بسعر الفائدة الحقيقي األصلي للقرض ستكون مساوية لقيمة 

، إال أن هذا النمط من الحقيقة ليس من المحتمل حدوثه إنخفاض ولذلك ال يكون هناك خسارة .القرض المسجلة
 ).ب(ية التي يواجهها العميل على ضوء الصعوبات المال

  

  تحوط القيمة العادلة:  في القيمة نخفاضتقدير اإل ٤.٤. هـ
  

قرض منشأ بدفعات سعر فائدة ثابت تم التحوط له ضد مخاطر أسعار الفائدة من خالل مبادلة أسعار فوائد 
لة ويتم إظهارها  عالقة التحوط تبرر محاسبة التحوط للقيمة العادوإن .مستلمة متغيرة ومدفوعة ثابتة

 في نخفاضن يأخذ تقدير اإلأهل يلزم . كتحوط قيمة عادلة، وهكذا فالقيمة المسجلة للقرض تشمل التعديل

   ؟ تعديل القيمة العادلة بسبب مخاطر أسعار الفائدةعتبارإلالقرض في ا
  
القيمة المسجلة  للقرض قبل التحوط يصبح غير ذي بال بمجرد أن يتم تعديل الفعليإن سعر الفائدة . نعم

للقرض بأي تغير في القيمة العادلة سببه تحركات أسعار الفائدة، ولذلك فسعر الفائدة الحقيقي األصلي وتكلفة 
 تغييرات القيمة العادلة المعترف بها، ويحسب سعر الفائدة عتبارإلالقرض المطفأة يتم تعديلها ليؤخذ في ا

  .عدلة للقرض القيمة المسجلة المإستخدامالحقيقي المعدل ب
  

 على القرض المحوط له على إنها الفرق بين قيمته المسجلة بعد تعديلها بتغيرات نخفاضوتحسب خسارة اإل
القيمة العادلة الناتجة عن التحوط للمخاطر وبين التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للقرض مخصومة بسعر 

 في محفظة تحوط مخاطر أسعار العمالت، على المنشأة  عندما يكون القرض مشموالً.الفائدة الحقيقي المعدل

مع وجود )  لمجموعة مشابه من القروضأو(تخصيص التغيرات في القيمة العادلة لمحفظة تحوط القروض 
 . القيمةنخفاضتحديد نظامي وأساس  إل
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  مصفوفة التخصيص:  في القيمة نخفاضاإل ٤.٥. هـ
  

 من قروضها وذممها مضمون التحصيلقيمة الجزء غير  في نخفاض اإلإحتسابتقوم مؤسسة مالية ب
 المخصص الواجب أخذه لمواجهة ذلك الجزء غير إحتسابيتم بموجبها  معادلة ثابتةالمدينة على أساس 

 كانت إذا% صفر(مضمون التحصيل بموجب عدد األيام التي مضت على إستحقاقه، دون أن يتم تحصيله 

 ٣٦٥ و١٨١ كانت المدة بين إذا% ٥٠و يوم  ١٨٠–٩٠ المدة بين  كانتإذا% ٢٠ يوم و٩٠ من أقلالمدة 

 إحتسابهل يمكن أن نعتبر النتائج مناسبة ألغراض . ) يوم٣٦٥ كانت المدة أكثر من إذا% ١٠٠يوم و
  ؟٦٣الفقرة  ٣٩الدولي سترداد من القروض والذمم المنشأة بموجب معيار المحاسبة إلالمبلغ القابل ل

    
 خسائر الديون أو نخفاض اإلإحتسابطلب تت ٣٩معيار المحاسبة الدولي  من ٦٣قرة الف. ليس بالضرورة

 والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية مخصومة بسعر الفائدة لألصلالرديئة كالفرق بين القيمة المسجلة 
  .الحقيقية األصلية لألداة المالية

 
  الخسائر الزائدة:  في القيمة نخفاضاإل ٤.٦. هـ

  

 إلى خسائر ديون رديئة إضافة أو إنخفاض باإلعتراف يسمح لمشروع ب٣٩هل معيار المحاسبة الدولي 
 في أصول مالية إفرادية نخفاض التي تقررت على أساس الدليل الموضوعي عن اإلنخفاضخسائر اإل

   ؟ في مجموعات معروفة من أصول مالية مشابهةأومعروفة 
    

 تلك إلى خسائر ديون رديئة إضافة أو إنخفاض باإلعترافال يسمح للمشروع ب ٣٩معيار المحاسبة الدولي . ال

 المجموعات المعروفة من أصول مالية مشابهة أو المالي اإلفرادي المعروف األصل إلىالتي يمكن نسبتها 
 في قيمة تلك إنخفاضعلى أساس الدليل الموضوعي حول وجود ) ٣٩معيار المحاسبة الدولي  من ٦٤الفقرة (
ي إحتياطأخذها ك والمبالغ التي قد يرغب المشروع في .)٣٩معيار المحاسبة الدولي  من ٥٨الفقرة (ألصول ا

ات التي ال يمكن تأييدها بدليل موضوعي عن حتياطإل إضافي ممكن في أصول مالية كاإنخفاضلتغطية 

 .٣٩ر المحاسبة الدولي  خسائر ديون رديئة بموجب معياأو إنخفاضك بها اإلعتراف فهي ال يمكن ،نخفاضاإل

 القيمة لتحديد األصل مفرداً،  إنخفاض ال يوجد دليل موضوعي على أنه حددت المنشأة إذاعلى كل حال، 

ي للمخاطر مميز       إئتمان ال، فهو يشمل األصل في مجموعة األصول المالية مع ضمان أوسواء كان مهماً 
  ).٦٤ الفقرة ٣٩معيار المحاسبة الدولي ( 
 
  على أساس المحفظةالقيمة  إنخفاضاإلعتراف ب ٤.٧. هـ
  

 لألصول المالية المسجلة بالتكلفة نخفاض باإلاإلعترافطلب تت ٣٩معيار المحاسبة الدولي  من ٦٣الفقرة 
 به اإلعتراف يمكن قياسه ونخفاض على أن اإل٣٩معيار المحاسبة الدولي  من ٦٤الفقرة نص ت .المطفأة

 أصل فإذا كانت قيمة . س محفظة تحتوي مجموعة من األصول المالية المشابهة على أساأوبصورة إفرادية 
 في المجموعة كانت أعلى من تكلفته آخر ألصلن القيمة العادلة أت بينما إنخفضواحد في المحفظة قد 

   ؟ األولىاألصل قيمة إنخفاض باإلعتراف بعدم ٣٩المطفأة، فهل يسمح معيار المحاسبة الدولي 
  

 من ٦٣الفقرة  فإن نخفاضفرادي مسجل بالتكلفة المطفأة قد تعرض إلإ مالي أصلن أ علم المشروع فإذا.  كال
 وينص معيار المحاسبة الدولي  . األصل ذلك في نخفاض باإلاإلعترافستلزم ت ٣٩معيار المحاسبة الدولي 

 يطبق .-زيادة أكيدة–) ادستردإل المسجل والقيمة القابلة لاألصلقيمة الخسارة هي الفرق بين قيمة (على أن 
 عندما يكون هناك ما ٣٩معيار المحاسبة الدولي  من ٦٤الفقرة  على أساس المحفظة بموجب نخفاضقياس اإل

 في مجموعة نخفاض في مجموعة من األصول المماثلة وال يمكن التحقق من اإلإنخفاض وجود إلىيشير 
  .محددة مفردة من المجموعة
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  اإلعتراف بالضمان: قيمة في النخفاضاإل  ٤.٨. هـ
 هل .وال يقابل معايير إعتراف األصول في المعايير الدولية األخرى مالي منخفض مضمونة أصل كان إذا

   المالي المنخفض؟ األصل مستقل عن كأصليعترف بالضمان 
    

 المطلوبة  وال يستوفي الضمان المعايير. المالي المنخفض يعكس القيمة العادلة للضماناألصلن قياس إ. كال
 المالي األصل عن ل منفصكأصل ال يعترف بالضمان ، وبالتالي.لإلعتراف إلى أن يتم تحويله إلى المقرض

  .يقابل معايير اإلعتراف لألصول في المعايير األخرى حتى المنخفضة
 
   للبيعالمتوفرةاألصول غير المالية قيمة   فينخفاضاإل  ٤.٩. هـ

  

ي، مثل إحدى أدوات حقوق الملكية، وقيست بالقيمة العادلة ودخلت  مالي غير نقدأصل كان هناك إذا
 في األرباح اإلعتراف هل يتم .األصل ذلكت قيمة إنخفض وقد الدخل الشامل اآلخرأرباحها وخسائرها في 

والخسائر للفترة بالخسائر المتراكمة الصافية التي كانت قد أدخلت في حقوق الملكية بما في ذلك أي جزء 
   ؟يرات أسعار صرف العملة األجنبيةسببه تغ

    
الدخل الشامل  في اإلعتراف كان قد تم إذا أنهنص على ت ٣٩معيار المحاسبة الدولي  من ٦٧الفقرة . نعم

 فإن ، قيمتهإنخفض األصل مالي مسجل بالقيمة العادلة، ويوجد دليل موضوعي أن أصلبخسارة من اآلخر 
 من حقوق إعادة تصنيفها يجب الدخل الشامل اآلخرد اعترف بها في الخسارة المتراكمة الصافية التي كان ق

، وأي باألصل اإلعتراف لم يتم إلغاء أنه بها في األرباح والخسائر الصافية للفترة رغم اإلعترافالملكية و
 في جزء من الخسائر الصافية المتراكمة يكون سببه تغيرات أسعار العملة األجنبية يتعلق باألداة وسبق إدخاله

 وأية خسائر .في األرباح والخسائر الصافية للفترةإعادة تصنيف حقوق الملكية  أيضاًحقوق الملكية يدخل 
 إعادة تصنيف حقوق أيضاًالحقة بما في ذلك أي جزء يعود لتغيرات أسعار صرف العملة األجنبية تدخل 

   .صلباأل اإلعتراف أن يتم إلغاء إلى في األرباح والخسائر الصافية الملكية
  

 كان األصل المالي المتوفر للبيع محتجز في إذاما :  في القيمة نخفاضاإل ٤.١٠.هـ
  ؟سالباًحقوق الملكية 

  
 األرباح والخسائر الدخل الشامل اآلخردخل في ي أن ٣٩معيار المحاسبة الدولي  من ٣٩تتطلب الفقرة 

 فإذا كانت القيمة العادلة اإلجمالية لمثل .بيع  للالمتوفرةالناتجة عن تغيرات القيمة العادلة لألصول المالية 
في  بها اإلعترافهل يمكن للخسارة اإلجمالية الصافية التي سبق ،  من قيمتها المسجلةأقلهذه األصول 

آتعديالت إعادة يتم إعادة تصنيفها من حقوق الملكية إلى األرباح والخسائر  أن الدخل الشامل اآلخر
   ؟التصنيف
    

 كانت القيمة العادلة اإلجمالية أقل من القيمة إذامعيار المحاسبة الدولي المناسب ليس هو ما  . ليس بالضرورة

 مجموعة من األصول قد إنخفضت أو مالي أصل كان هناك دليل موضوعي على أن إذا بل ما ،المسجلة

 أصلعي على أن  كان هناك دليل موضوإذا بتقييم ما بنهاية كل فترة إعداد تقريرقيمتها، ويقوم المشروع 

، ٣٩معيار المحاسبة الدولي  من ٦١-٥٩الفقرة  مجموعة من األصول قد تكون إنخفضت بناءاً على أومالي 
ن تراجع القيمة السوقية ألداة من حقوق الملكية إلى ما دون  من معيار المحاسبة الدولي أ٦٠الفقرة وضح تو

 من قيمته أقلإذا هبوط القيمة العادلة لسند دين إلى  وبالمثل ف.التكلفة ليس بالضرورة دليالً على اإلنخفاض
سبيل المثال نتيجة لزيادة أسعار الفائدة (المطفأة ليس بالضرورة دليالً على اإلنخفاض فقد يحصل الهبوط على 

  .)األساسية الخالية من المخاطر
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  التحوط: القسم و
  

   أدوات التحوط ١.و
  

  ند صادر بعملة أجنبيةالتحوط لمخاطرة القيمة العادلة لس ١.١.و
  
 عملة القياس لديه هي الين الياباني أصدر ديناً بمبلغ خمسة ماليين دوالر لمدة خمس الذي) ي (مشروعال

متلك سنداً مدته خمس سنوات وقيمته خمسة ماليين دوالر ذا سعر فائدة ي كما إنه .سنوات بسعر فائدة ثابت
بالدوالر ) اتهإلتزام(تخصيص دينه ) ي (لمشروعا يستطيع فهل . متاح للبيعأنهثابت ومصنف على 

  األمريكي كأداة تحوط في عالقة تحوط قيمة عادلة لكامل مخاطرة القيمة العادلة لسندها بالدوالر؟
  

 تسمح لألداة غير المشتقة بأن تستخدم كأداة تحوط فقط للتحوط ٣٩من معيار المحاسبة الدولي  ٧٢الفقرة . كال
معرضة قيمته العادلة لتغيرات ) ي (مشروعة األجنبية، وإن السند الموجود لدى الألخطار أسعار صرف العمل

  .ئتمانأسعار العمالت األجنبية وأسعار الفائدة ومخاطر اإل
  

 تحوط تدفق نقدي أو الصادر بالدوالر األمريكي كتحوط قيمة عادلة لتزاماإل هل يمكن تخصيص ، كذلك

  ؟لعنصر العملة األجنبية في السند
  
 القيمة المطفأة ألداة التحوط وللبند المتحوط له يعاد قياسهما ألن ال لزوم لمحاسبة التحوط ،على كل حال. نعم

 تحوط أوبتخصيص العالقة كتحوط للتدفق النقدي ) ي (مشروع أسعار اإلقفال، وسواء قام الإستخدامكالهما ب

 خسارة ناتجة عن أداة أو وأي ربح .نفسه الخسارة الصافية هو أو تأثير الربح الصافي فإنللقيمة العادلة 
 بالتغير اإلعترافتحوط مخصصة كتحوط للتدفق النقدي يعترف به فوراً في األرباح والخسائر الصافية مع 

   .٢١للبند المتحوط له في األرباح والخسائر الصافية طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي ) النقدي(في السعر الفوري 
 
  مالية غير مشتقة اتإلتزام أوأصول مالية  مإستخداالتحوط ب ١.٢.و
  

 أداة دين ذات سعر فائدة ثابت والفائدة  المشروع وقد أصدر.هي الين الياباني) ي (مشروععملة القياس لل
 وتستحق بعد سنتين واألصل يدفع بتاريخ اإلستحقاق ومبلغ األداة خمسة ماليين دوالر ةتدفع نصف سنوي

 مبيعات ذي سعر ثابت بمبلغ خمسة ماليين دوالر يستحق بعد إلتزام في المشروع دخل كما إن .أمريكي
من  ٥ تنطبق عليه شروط اإلعفاء الخاصة بالمبيعات العادية الواردة بالفقرة ألنهسنتين ولم يعتبر كمشتقة 

 بالدوالر األمريكي كتحوط قيمة اتهإلتزامتخصيص ) ي (المشروعستطيع يهل  . ٣٩معيار المحاسبة الدولي 

   ؟ بالبيع بسعر ثابت وتكون مؤهلة لمحاسبة التحوطاتهالتزامإلعادلة لكامل مخاطرة القيمة العادلة 
  

ات غير المشتقة كأداة لتزام اإلأو األصول إستخدام تسمح ب٣٩من معيار المحاسبة الدولي  ٧٢الفقرة . كال
   .تحوط فقط لمخاطر عملة أجنبية

  
 بالدوالر األمريكي كتحوط قيمة عادلة لمخاطر العملة اتهتزامإلتخصيص ) ي (المشروعستطيع ي هل ،كذلك

   المستقبلي للدوالرات األمريكية في عقد المبيعات ذي السعر الثابت؟ستالماألجنبية المرتبطة باإل
  
ات غير المشتقة كأداة تحوط في عالقة لتزام اإلأو يسمح بتخصيص األصول ٣٩معيار المحاسبة الدولي .  نعم

 من معيار ٨٧ ةالفقر( ثابت لتزامإلقدي من التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية تحوط تدفق ن

الدخل الشامل  خسارة يتعلق بأداة التحوط غير المشتقة والذي يسجل في أو وأي ربح .)٣٩المحاسبة الدولي 
إلى   الملكية التي يجب اإلعتراف بها من حقوقخالل الفترة السابقة لحدوث المبيعات المستقبلية اآلخر 

من معيار المحاسبة الدولي  ٩٥الفقرة ( عند تحقيق البيع  كتعديالت إعادة التصنيفاألرباح والخسائر الصافية
٣٩.(  
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   من البند المتحوط له؟بدالً المبيعات كأداة التحوط إلتزامتخصيص ) ي (المشروعستطيع ي هل ،كذلك
  

ير المشتق يمكن تخصيصها كأداة تحوط فـي عالقـة تحـوط             غ لتزاماإل أو األصل أوإن األداة المشتقة    . كال

 كان عنصر   إذا ، إال أنه  .فال يمكن تخصيصه كأداة تحوط    )  المؤكد( الثابت   لتزام أما اإل  .مخاطر العملة األجنبية  
الفقرة ومن معيار المحاسبة الدولي      ة البيع مطلوب فصله كمشتقة مثبتة بموجب الفقر       إلتزامالعملة األجنبية في    

 يمكـن تخصيـصه كـأداة    فإنه ،٣٩من معيار المحاسبة الدولي  من التطبيقات اإلرشادية    ) د (٣٣والفقرة   ١١
تحوط في عالقة التحوط لتغييرات القيمة العادلة في القيمة المستحقة من الدين والتي تعزى لمخـاطر العملـة                  

   .األجنبية

 
   التحوط المجمعة الخيارات المكتوبة في أدواتإستخدام:  محاسبة التحوط ١.٣.و
  

 طوق إستعمال تمنع ٣٩من معيار المحاسبة الدولي  من التطبيقات اإلرشادية ٩٤هل الفقرة - ) أ(النتيجة 
 أداة مشتقة أخرى تنطوي على خيار مكتوب وخيار مشترى أو) الحد بين األعلى واألدنى(أسعار الفائدة 
  ؟كأداة تحوط

  
 أي أدلة مشتقة أخرى تنطوي على خيار أو) األعلى واألدنىالحد بين ( طوق أسعار الفائدة .حسب الحالة

من  ٩٤ الفقرة ألن ، مكتوباً صافياًخياراً كانت إذامكتوب وخيار مشترى ال يمكن تخصيصها كأداة تحوط 
 كان مخصصاً كتسوية إذامكتوب كأداة تحوط إال ال الخيار إستعمال تستثنى ٣٩المحاسبة الدولي معيار 

 مكتوباً فيمكن تخصصيها خياراً أداة مشتقة أخرى تتضمن أو أما طوق أسعار الفائدة .رىلخيار مشت) تسديد(
  . طوق قيمته صفرأو كانت عبارة عن خيار مشترى صافي إذاكأداة تحوط 

  
 أداة مشتقة أخرى تجمع بين خيار مكتوب أوما هي العوامل التي تبين أن طوق سعر الفائدة ) ب(النتيجة 

  ؟ مكتوباً صافياًاراًخيوخيار مشترى ليس 
  

 مكتوباً ال خياراً أداة مشتقة أخرى تتضمن أو أخذت مجتمعة تبين أن طوق أسعار فائدة إذاالعوامل التالية 
  -: مكتوباً صافياًخياراًتعتبر 

  
 السمة المميزة للخيار وإن . على مدى عمرهاأوال توجد عالوة صافية مستلمة عند بداية الخيارات   )أ (

  .  عالوة لتعويض الكاتب عن تحمله للمخاطرةمإستالالمكتوب هي 
 
بما ( شروط عنصر الخيار المكتوب وعنصر الخيار المشترى هي نفسها فإنفيما عدا سعر تنفيذ الخيار،   )ب (

 القيمة الوهمية فإن ، وكذلك.) المتغيرات األساس وفئة العملة وتاريخ اإلستحقاقأوفي ذلك المتغير 
  .ر من القيمة الوهمية لعنصر الخيار المشترىلعنصر الخيار المكتوب ليست أكب

 
  التحوطات الداخلية ١.٤.و
  

لتحويل المخاطر بين شركات مختلفة ) التحوطات الداخلية(بعض المشاريع تستخدم عقود المشتقات الداخلية 

 تمنع ٣٩من معيار المحاسبة الدولي  ٧٣ هل الفقرة . أقسام داخل وحدة قانونية واحدةأوفي مجموعة 
  سبة التحوط في حاالت كهذه؟ محا

  
 ال يحدد كيف يجب على ٣٩معيار المحاسبة الدولي  فإن.  تم تقديم تقرير عن العقود الداخلية المشتقةإذا. نعم

على كل حال يذكر أن عمليات التحوط الداخلي ليست مؤهلة لمحاسبة و ،نهأمع . المشروع إدارة مخاطره
وفي البيانات المالية ) ب(، و د عمليات التحوط عبر المجموعةتوحي) أ(هذا ينطبق على كل من . التحوط

 وإن مبادئ إعداد البيانات المالية .الموحدة والمفردة لوحدة قانونية لغرض عمليات التحوط عبر الشركات
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الموحدة تقتضي آن تحذف بالكامل األرصدة عبر المجموعة والعمليات عبر المجموعة واألرباح غير المتحققة 
  ).٢٧من معيار المحاسبة الدولي  ٢٤الفقرة ( .الناتجة

  
 عملية تحوط عبر المجموعة يمكن تخصيصها كتحوط في البيانات المالية المنفصلة فإن ،ومن جهة أخرى

 ومن جهة . في المجموعةالمشروع ذلك العملية هي عملية خارجية من منظور ألن ، في المجموعةمشروعل
ه أداة تحوط وتكون إعتبار العقد الخارجي يمكن فإنمع طرف خارجي أخرى فإذا تم تقاص العقد الداخلي 
  .عالقة التحوط مؤهلة لمحاسبة التحوط

  
  -:  على عمليات التحوط الداخلية٣٩وفيما يلي ملخص لتطبيق معيار المحاسبة الدولي 

  

اض إدارة  عقود مشتقة داخلية ألغرإستخدام ال يحول دون قيام مشروع ما ب٣٩معيار المحاسبة الدولي  •

 أي موقع آخر مركزي ليمكن أوالمخاطر وال يمنع من تجميع المشتقات الداخلية على مستوى الخزينة 

  . القسمأو على مستوى أعلى من الوحدة أوإدارة المخاطر على أساس المشروع بكامله 
 

ة لمحاسبة إن العقود المشتقة الداخلية بين وحدتين منفصلتين ضمن مجموعة موحدة يمكن أن تكون مؤهل •
يتم التقاص بين  تلك العقود الداخلية لم التحوط من قبل الوحدتين في بياناتهما المالية المنفصلة حتى لو 

  مع عقود مشتقة مع فريق خارج المجموعة الموحدة
  

 محاسبة إلىيمكن أن تتأهل عقود المشتقات الداخلية بين قسمين منفصلين داخل نفس الكيان القانوني  •

 كانت تلك العقود مقابل عقود المشتقات إذاالبيانات المالية المنفصلة لذلك الكيان القانوني فقط التحوط في 
 .مع طرف خارجي عن ذلك الكيان القانوني

 

ويمكن أن تتأهل عقود المشتقات الداخلية بين أقسام منفصلة داخل نفس الكيان القانوني وبين منشآت  •

 كانت إذاحاسبة التحوط في البيانات المالية الموحدة فقط  مإلىمنفصلة داخل مجموعة شركات موحدة 
 .العقود الداخلية مقابل العقود المشتقة مع طرف خارجي عن مجموعة الشركات الموحدة

 

 إستخدام فإن كانت العقود الداخلية المشتقة ال يجري تقاصها مع عقود مشتقة مع أطراف خارجية إذاأما  •
  .سام المجموعة يجب عكسه في التوحيدمحاسبة التحوط من قبل شركات وأق

 
يدخل في مبادالت أسعار فائدة داخلية مع قسم التـداول  ) أ(المنشأة  قسم العمليات المصرفية في     :  إليضاح ذلك 

في )  لمجموعة من القروض المتشابهة    أو( والهدف هو التحوط لمخاطر أسعار الصرف لقرض         .في نفس البنك  
 يدفع قسم العمليات دفعات فائدة ثابتة لقسم المتـاجرة وبالمقابـل يـستلم              ، وبموجب المبادلة  .محفظة القروض 

  .دفعات فائدة ذات سعر فائدة متغير
  

 ال يـسمح بتطبيـق      ٣٩ معيار المحاسبة الـدولي      فإن ،وإذا لم يتم الحصول على أداة تحوط من جهة خارجية         

من  ٧٣ وتذكر الفقرة    . وقسم المتاجرة  محاسبة التحوط في عملية التحوط التي أجراها قسم العمليات المصرفية         

 أنه يمكن فقط تخصيص المشتقة التي يدخل فيها فريق خارجي عن المشروع كأداة              ٣٩معيار المحاسبة الدولي    

 يجب  المشروع عبر   أو خسائر ناتجة عن العمليات عبر المجموعة        أو أية أرباح    فإن ،ذلكعلى  تحوط، وعالوة   

غير مؤهلة لمحاسبة التحوط في البيانـات       ) أ(ات ضد األقسام المختلفة للبنك       لذلك فالعملي  .حذفها عند التوحيد  

 العمليات التي تجرى بين الشركات المختلفة ضمن المجموعـة غيـر مؤهلـة              فإن وبالمثل   ،  )أ(المالية للبنك   

  .لمحاسبة التحوط عند التوحيد
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لمثال أعاله إن دخل قسم المتـاجرة فـي         وعلى كل حال فإذا حصل باإلضافة للمبادلة الداخلية المذكورة في ا          

 تسوية المخاطرة المتحوط لها فـي المبادلـة         إلى عقد آخر مع فريق خارجي بما يؤدي         أومبادلة أسعار فائدة    

 ألغراض معيار المحاسبة الـدولي      .٣٩ يسمح بمحاسبة التحوط بموجب معيار المحاسبة الدولي         فإنهالداخلية  

في قسم العمليات المصرفية وأداة التحوط     )  مجموعة قروض متشابهة   أو(رض   البند المتحوط له هو الق     فإن ٣٩

  . عقد آخرأوهي مبادلة أسعار الفائدة الخارجية 
  

بعضها بعضا ويدخل فـي     ) يسدد( أجزاء منها ال يعادل      أوويمكن لقسم المتاجرة تجميع مبادالت داخلية عديدة        

 بموجب معيار المحاسبة الدولي .مع المخاطرة اإلجمالية   التقاص   إلىعقد مشتق واحد مع فريق ثالث بما يؤدي         

 مثل عمليات التحوط الخارجية هذه يمكن أن تكون مؤهلة لمحاسبة التحوط شريطة أن تكون البنـود                 فإن ،٣٩

المتحوط لها في قسم العمليات المصرفية معروفة وتحقق الشروط األخرى لمحاسبة التحوط، ويجب أن يالحظ               
 المحـتفظ   اتستثمارلإل ال تسمح بمحاسبة التحوط      ٣٩من معيار المحاسبة الدولي      ٧٩قرة  على كل حال أن الف    

  . كانت المخاطرة المتحوط لها هي التعرض لتغيرات أسعار الصرفإذا لالستحقاقبها 
 
   الداخلية المستخدمة لمعالجة مخاطر أسعار الفائدةعقود المشتقاتتقاص  ١.٥.و
  
ية في عقود مشتقة داخلية مع شركات تابعة وأقسام مختلفة ضمن  دخلت دائرة الخزينة المركزإذا

ن تكون تلك العقود أعلى أساس مركزي، هل يمكن مخاطر أسعار الفائدة  إدارة أجلالمجموعة الموحدة من 

العقود الداخلية  تصفية –  قبل تجاوز المخاطر– تم إذامؤهلة لمحاسبة التحوط في البيانات المالية الموحدة 

  ؟مع بعض وتسوية الخسارة الصافية في السوق مع عقود مشتقة خارجيةبعضها 
  

 إلى القسم كعالقة تحوط يؤدي أو التابع مشروعالعقد الداخلي الذي يتم تخصيصه على مستوى ال.  كال

 أو) تحوط قيمة عادلة( الخسائر الصافية أو بالتغير في القيمة العادلة للبند المتحوط له في األرباح اإلعتراف
 وال .)تحوط تدفق نقدي (  الدخل الشامل اآلخر بالتغيرات في القيمة العادلة للمشتقة الداخلية فياإلعتراف إلى

يوجد أساس لتغيير الخاصية المميزة لقياس البند المتحوط له في عالقة تحوط القيمة العادلة ما لم يتم تسوية 

 خسارة المشتقة أوربح ال لإلعتراف به فيس المخاطرة وتسديدها بمشتقة خارجية، كما أنه ال يوجد أسا

 الخسائر الصافية لوحدة أو بها في األرباح اإلعتراف إلحدى الوحدات والدخل الشامل اآلخرالداخلية في 

 أكثر مستعملة لمعالجة أو وفي حالة وجود مشتقتين داخليتين .أخرى ما لم يتم تقاصها مع مشتقة خارجية

 القسم ويتم تقاص تلك أو التابع مشروعات على مستوى اللتزام اإلأوصول مخاطر أسعار الفائدة على األ
 أثر تخصيص المشتقات الداخلية كأدوات تحوط هو أن المخاطر غير فإنالمشتقات على مستوى الخزينة 

 القسم يتم تقاصها بعضها مع بعض في التوحيد، أو التابع مشروعالمشتقة المتحوط لها على مستوى ال
 ال تسمح بتخصيص غير المشتقات كأدوات ٣٩من معيار المحاسبة الدولي  ٧٢حيث أن الفقرة  و،وبالتالي

 المشتقات الداخلية على إستعمال نتائج محاسبة التحوط الناتجة من فإنتحوط إال لمخاطر العمالت األجنبية 

ري عكسها عند  القسم والتي لم يتم تسديدها مع أطراف خارجيين يجب أن يجأو التابعة مشروعمستوى ال
  .التوحيد

  
 نتيجة عكس تأثير محاسبة  الشامل اآلخرويجب مالحظة أنه لن يكون هناك على كل حال اثر على الدخل

 استعملت لنفس نوع إذاالتحوط في التوحيد للمشتقات الداخلية التي التقاص فيما بينها على مستوى التوحيد 

دة، وكما أن المشتقات الداخلية يتم التقاص بينها على  الوحأو التابع مشروععالقة التحوط على مستوى ال

 وحدتين ضمن المجموعة أو تابعين مشروعين كتحوط للقيمة العادلة من قبل إستعمالهامستوى الخزينة فإن 

 وإستعمالها الخسائر الصافية، أو العادلة المعترف بها في األرباح القيمالموحدة سينتج عنه أيضاً التقاص بين 

 قسمين ضمن المجموعة الموحدة ينتج عنه أيضاً التقاص أو تابعين مشروعينتدفق نقدي من قبل كتحوطات 
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، وعلى كل حال فإن المدى الذي يستعمل فيه أحد العقود الداخلية الدخل الشامل اآلخرالعادلة في القيم بين 
 ال يتم تقاصه ألن ربح امل اآلخرالدخل الشكتحوط للقيمة العادلة واألخر للتحوط للقيمة العادلة فإن أثرها على 

 الخسائر الصافية بينما يدخل أوالمشتقة الداخلية المستخدمة كتحوط قيمة عادلة يدخل في األرباح )  خسارةأو(

الربح أو المقابلة الناتج عن المشتقة الداخلية المستعملة كتحوط للقيمة العادلة يدخل في )  الخسارةأو(الربح 

المستعملة في عالقة تحوط ( خسائر العقد الداخلي أو كانت أرباح إذاكون هناك تقاص ، كما أنه ال يالخسارة
  . كأساس لتسديد العملية التحوطية المتوقعة عندما تحدثالدخل الشامل اآلخرقد تم تحويلها خارج ) تدفق نقدي

  
  .لية على عمليات التحوط الداخ٣٩ يصف كيفية تطبيق معيار المحاسبة الدولي  ١.٤.و السؤال

 

    األجنبيةالعمالت إلدارة مخاطر المستخدمةتقاص عقود المشتقات الداخلية   ١.٦.و
  

 دخلت دائرة الخزينة المركزية في عقود مشتقة داخلية مع شركات تابعة وأقسام مختلفة ضمن إذا

 العقود  تلكإستعمال هل يمكن ،على أساس مركزي المجموعة الموحدة وذلك إلدارة مخاطر العمالت األجنبية

العقود الداخلية   تصفية– قبل تجاوز المخاطرة– تم إذاكأساس لمحاسبة التحوط في البيانات المالية الموحدة 

   ؟أوال بعضها مقابل بعض وتسوية الخسارة الصافية من خالل الدخول في عقد مشتقة مع طرف خارجي
 

 إلغـاء جميـع     "المالية الموحدة والمنفـصلة   البيانات  " ٢٧فمعيار المحاسبة الدولي    . يعتمد ذلك على عدة أمور    

 ٣٩وكما هو منصوص عليه في معياري المحاسبة الـدوليين          . المعامالت الداخلية في البيانات المالية الموحدة     

.  معامالت التحوط الداخلية ال تكون مؤهلة لمحاسبة التحوط للبيانات المالية الموحـدة للمجموعـة              فإن،  ٧٣و

ة بعمل محاسبة التحوط للبيانات المالية الموحدة، فيجب عليها تعيين عالقة تحوط بين             ولذلك، فإذا رغبت المنشأ   

  . أداة التحوط الداخلية المؤهلة والبند المحوط المؤهل
  

 أو األثر المحاسبي لمشتقين داخليتـين        فإن،  ١.٥.وكما جاء عند مناقشة السؤال      . األمر يتوقف حسب الحالة   

ي يجري التقاص بالنسبة    ذ القسم وال  أو التابع   مشروعسعار الفائدة على مستوى ال    أكثر مستعملة إلدارة مخاطر أ    

له على مستوى الخزينة هو أن المخاطر غير المشتقة المتحوط لها وعلى تلك المستويات يجري التقاص فيمـا                  

ستعملت المشتقات  ا) أ( إذا الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر       وال يوجد أثر لذلك في       .بينها عند التوحيد  

في حالـة   ) ب()  تحوطات التدفقات النقدية   أوأي تحوطات القيمة العادلة     (الداخلية في نفس نوع عالقة التحوط       

تحوطات التدفقات النقدية، يتم اإلعتراف بأي أرباح وخسائر على المشتقة تم اإلعتراف بها أولياً أو في الدخل                 

 أووعند هذان الشرطان، يـتم تعـادل األربـاح          . ي نفس الفترة   الخسارة ف  أوالشامل اآلخر في حساب الربح      

 الخسارة أو في الدخل الشامل اآلخـر        أوالخسائر على المشتقات الداخلية المعترف بها أولياً في حساب الربح           

.  الخسارة والدخل الشامل اآلخر كما لو تم إلغاء المـشتقات          أوعند التوحيد وينتج عن ذلك نفس حساب الربح         

د يكون هناك تأثير على بنود السطر المنفصل، في كال بيان الدخل الموحـد وبيـان المركـز المـالي                 ولكن ق 

 تم إستخدام   إذا الخسارة والدخل الشامل اآلخر      أوالموحد، إضافة لإللغاء،  فإن هناك تأثيراً على حساب الربح           

. دام اآلخرين في تحوطات القيمة العادلة     مشتقات المعادلة الداخلية في تحوطات التدفقات النقدية، بينما يتم إستخ         

 الخسارة والدخل الشامل اآلخر لمشتقات المعادلة الداخلية المـستخدمة فـي            أوهناك تأثيراً على حساب الربح      

 تم اإلعتراف باألرباح والخسائر على المشتقة المعترف بها أوليـاً فـي الـدخل               إذاتحوطات التدفقات النقدية    

ألن البنود المحوطة   ( الخسارة في فترات مختلفة      أوة تصنيفها من حقوق الملكية للربح       الشامل اآلخر فيتم إعاد   

   ). الخسارة في الفترات المختلفةأوتؤثر على حساب الربح 
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ات المالية غير لتزام اإلأووإذا  كانت المشتقات الداخلية تمثل تحويل مخاطر العمالت األجنبية على األصول 

سمح ي ٣٩من معيار المحاسبة الدولي  ٧٢ الفقرة ألن يمكن تطبيق محاسبة التحوط فإنهالمشتقة األساسية 

داة تحوط ألغراض محاسبة التحوط في عالقة تحوط لمخاطر أ غير المشتق بأن تخصص كلتزاماإل أو لألصل

التحوط في  العقود المشتقة الداخلية كأساس لمحاسبة إستعمال يمكن في هذه الحالة ، وبالتالي.العملة األجنبية

 القوائم المالية الموحدة، فإن على أية حال .البيانات المالية الموحدة حتى في حالة تقاصها بعضها مع بعض

  .مهمة في تحديد عالقة التحوط المنطوية فقط على العمليات الخارجية
  

 عمليـة  إثنتـين  أو  ذلك، ال يمكن للمنشأة تطبيق محاسبة التحوط بمقدار تمثيل مشتقة معادلة داخلية       إلىإضافة  

 ألنوهذا  . ات الثابتة غير المعترف بها    لتزام اإل أوالنقل مخاطر العملة األجنبية على معامالت التنبؤ المتضمنة         

. ٣٩ معامالت التنبؤ ليست مؤهلة على أنها أداة تحوط بموجب معيار المحاسبة الـدولي               أوات الثابتة   لتزاماإل

المشتقات الداخلية في هذه الحالة كأساس لتحديد المعـامالت الداخليـة            إستخدام ال يمكن    فإنهوبناء على ذلك،    

متراكم ناتج عـن    )  خسارة أو(وعلى كل حال فأي ربح      . المؤهلة لمحاسبة التحوط في البيانات المالية الموحدة      

ه فـي    أو اإلعتراف ب   )تعديل األساس  (إلتزام أو ألصلمشتقة داخلية كان قد دخل في القيمة المسجلة المبدئية          

 لم يكن باإلمكان إثبات أن المشتقة الداخلية المعادلـة تمثـل            إذا يجب عكسها عند التوحيد      الدخل الشامل اآلخر  

 . لتحوط األداة الداخلية ماليإلتزام أوتحويالً لمخاطر عملة أجنبية موجودة 
  
  ٦ .١.وأمثلة على تطبيق السؤال : المشتقات الداخلية ٧,١.  و

  

  . تعني مركز الخزينةTC تعني عملة التقرير و LC تعني العملة األجنبية و FC فإنفي جميع األمثلة 
  

  تقاص تحوطات القيمة العادلة: ١الحالة 
  

 إستعمال يوماً تقوم بالتحوط لها ب٦٠ تستحق بعد FC ١٠٠الشركة التابعة أ لديها أوراق قبض للمتاجرة بمبلغ 
 ٦٠ بعد أيضاً تستحق FC ٥٠ب عليها أوراق دفع بمبلغ ،  والشركة التابعة TC مع مركز الخزينة أجلعقد 

  .TC مع أجليوماً وتقوم بالتحوط لها من خالل عقد 
  

 ويستلمه FC ٥٠ خارجي يدفع بموجبه مبلغ أجل بتصفية المشتقتين الداخليتين والدخول في عقد TCيقوم 
  . يوما٦٠ً خالل RCمقابلها مبلغ بعملة التقرير 

  
 ذممها على LC ١٠وبذلك تلحق بالشركة أ خسارة . LC مقابل العملة FCالعملة  تضعف ١وبنهاية الشهر 

 أما الشركة ب فتحقق ربح صرف عملة أجنبية يبلغ . TCعقدها اآلجل مع في LC ١٠المدينة، تعاد مقاصة 
٥ LC على عقدها اآلجل مع ٥ على أوراق الدفع لديها ويتم تقاصها مع خسارة TC. أما مركز الخزينة TC 
 على عقده الداخلي مع الشركة LC ٥ وربح ، عن عقده المشتق الداخلي مع الشركة أLC ١٠يحقق خسارة ف

  . على عقده المشتق الخارجيLC ٥ب وربح 
  

. TC منفصل في القوائم المالية لكل من أ، ب و أو، المدخالت التالية تم إدخالها بشكل فردي ١بنهاية شهر 
  . األحداث موجودة بالخط المائلأوخل المجموعة المدخالت التي تعكس العمليات دا
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  القيود التي تجريها الشركة أ
  

    ١٠ LC  مدين  خسارة عملة أجنبية  
١٠ LC      دائن    أوراق القبض    
            
    ١٠ LC   العقد الداخلي معTC  مدين  
١٠ LC       ربح العقد الداخلي معTC    دائن    

 
  القيود التي تجريها الشركة ب

  
    ٥ LC  مدين  وراق الدفعأ  
٥ LC      دائن    أرباح عملة أجنبية    
            
    ٥ LC   خسارة العقد الداخلي معTC  مدين  
٥ LC       العقد الداخلي معTC  دائن    

  

 
  TCالقيود التي يجريها مركز الخزينة 

  
    ١٠ LC  مدين  خسارة داخلية مع الشركة أ  
١٠ LC      دائن    العقد الداخلي مع الشركة أ    
            
    ٥ LC  مدين  العقد الداخلي مع الشركة ب  
٥ LC      دائن    ربح داخلي مع الشركة ب    
            
    ٥ LC  مدين  العقد الخارجي اآلجل  
٥ LC      دائن  أرباح عمالت أجنبية    

  

ب تطبيق محاسبة التحوط في بياناتهما المالية المنفصلة طبقاً للمعايير المحاسبية  وتستطيع كل من الشركتين أ،
 وعلى كل حال، في هذه الحالة، ،٣٩الدولية شريطة توفر جميع الشروط الواردة في المعيار المحاسبي الدولي 

ال لزوم لمحاسبة التحوط ألن األرباح والخسائر من المشتقات الداخلية والتي يجري تقاصها مع أرباح وخسائر 
 بدون الربح أو الخسارة لـ أ، و ب اً في أوراق القبض وأوراق الدفع المتحوط لهما يجري اإلعتراف بها فور

  .محاسبة التحوط
  

 العمليات المشتقة الداخلية يتم شطبها، وبعبارة إقتصادية أوراق القبض فإنأما على مستوى المجموعة، 

 الخاصة بأوراق  القبض للشركة أ، والعقد اآلجل الخارجي لمركز FC ٥٠للشركة ب تحقق التقاص مع 

محاسبة التحوط ليست ضرورية في البيانات المالية .  لألوراق المدينة FC ٥٠بلغ  يتحوط لمTCالخزينة 
 البنود النقدية يتم قياسها بسعر صرف العمالت األجنبية الفوري بموجب معيار المحاسبة الدولي ألنالموحدة 

  . من غير أهمية تطبيق التحوط المحاسبي٢١

  
اسبية المرتبطة بالمشتقات الداخلية هي نفسها، كما هـو محـدد           األرصدة الصافية قبل عملية إلغاء القيود المح      

وتبعا لذلك، فليس هناك حاجة لعمل قيود محاسبية مستقبلية لتحقيق متطلبات معيار المحاسـبة الـدولي                . أدناه
٣٩ .  

  

    مدين   دائن 
١٠ LC   -  أوراق القبض  
-  ٥ LC   أوراق الدفع  
-  ٥ LC   العقد اآلجل الخارجي  
  اح والخسائراألرب   -  -
  العقود الداخلية   -  -
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 تقاص تحوطات التدفق النقدي: ٢الحالة 

  

 ٩٠ تتوقع أن تستلمها نقداً بعد FC ٢٠٠امتداداً للمثال السابق، الشركة أ لديها إيرادات محتملة جداً بمبلغ 
 ٩٠ بعد أيضاًفع  تد،)مصاريف اإلعالن(  FC ٥٠٠ والشركة ب لديها عقد لشراء مساحة إعالنية بمبلغ .يوماً
 للتحوط لهذه المخاطر ويدخل مركز TC منفصل مع أجل وتدخل كل من الشركتين أ،ب في عقد .يوماً

  . يوما٩٠ً بعد FC ٣٠٠ ستالم إلأجل في عقد مستقبل TCالخزينة 
  

 على LC ٢٠ فتحقق الشركة أ خسارة تبلغ ١ بنهاية الشهر FC ضعف سعر العملة سابقاًوكما حصل 
 من عقدها LC ٢٠ تتناقص، ويتم تقاص ذلك مع ربح LC قيمة هذه اإليرادات بالعملة ألنالمتوقعة إيراداتها 

  .TCاآلجل مع 
  

 قد نقصت، LC قيمة التكلفة بالعملة ألن على عقدها اإلعالني المتوقع LC ٥٠وتحقق الشركة ب ربحاً قدره 
  .TC من عمليتها مع LC ٥٠ويتم تقاص هذا الربح مع الخسارة البالغة 

  

 LC ٢٠ من عمليته الداخلية مع الشركة ب وخسارة قدرها LC ٥٠ فيحقق ربما قدره TCأما مركز الخزينة 
  . من عقده اآلجل الخارجيLC ٣٠من عمليته الداخلية مع الشركة أ وخسارة قدرها 

  

الشركة ب ب استكمال التوثيق الالزم، والتحوطات فاعلة، وكل من الشركة أ و تستطيع كل من الشركتين أ،
 من LC ٢٠ربحها البالغ ب باإلعتراف وتقوم الشركة أ .المالية يحق لها إستعمال محاسبة التحوط في بياناتها

 باإلعتراف كما تقوم الشركة ب .الدخل الشامل اآلخرعملياتها المشتقة الداخلية في إحتياطي تحوطي في 
 فال TC ، أما مركز الخزينة  الشامل اآلخرالدخل في إحتياطها التحوطي في في LC ٥٠خسارتها البالغة ب

 ،يطلب محاسبة التحوط بل يجري قياساً لكل من مراكزه المشتقة الداخلية والخارجية وذلك بالقيمة العادلة
  .ويكون صافي النتيجة صفراً

  
. TCو  منفصل في القوائم المالية لكل من أ، ب أو، المدخالت التالية تم إدخالها بشكل فردي ١بنهاية شهر 

  . األحداث موجودة بالخط المائلأوالمدخالت التي تعكس العمليات داخل المجموعة 
  

  قيود الشركة أ 
  

    ٢٠ LC   العقد الداخلي معTC  مدين  
٢٠ LC      دائن    الدخل الشامل اآلخر    

  

  قيود الشركة ب
  

    ٥٠ LC   العقد الداخلي معTC  مدين  

٥٠ LC       الدخل الشامل اآلخردائن    
  

   Tc مركز الخزينة قيود
  

    ٢٠ LC  مدين  خسارة داخلية مع الشركة أ  

٢٠ LC      دائن    العقد الداخلي مع الشركة أ    

    ٥٠ LC  مدين  العقد الداخلي مع الشركة ب  

٥٠ LC      دائن    ربح داخلي مع الشركة ب    

    ٣٠ LC  مدين  خسائر عملة أجنبية  

٣٠ LC      دائن  العقد الخارجي اآلجل    
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، في بداية الشهر، على     FC ٣٠٠ على TC للبيانات المالية الموحدة، فقد تم تعيين العقود اآلجلة الداخلية           بالنسبة

ويقتضي معيـار المحاسـبة   .  خاصة بالمصاريف المستقبلية العالية المتوقعة ب  FC ٣٠٠أنها أداة تحوط ألول   
 البيانات المالية الموحدة فـي نهايـة         إلغاء تأثيرات المحاسبة على معامالت المشتقات الداخلية في        ٣٩الدولي  

 . الشهر األول
  

ولكن األرصدة الصافية قبل وبعد عملية إلغاء القيود المحاسبية المرتبطة بالمشتقات الداخلية هي نفسها، كمـا                
وتبعا لذلك، فليس هناك حاجة لعمل قيود محاسبية مستقبلية لتحقيق متطلبات معيار المحاسـبة              . هو محدد أدناه  

  .٣٩ الدولي
    مدين   دائن 
٣٠ LC  -  العقد اآلجل الخارجي  
-  ٣٠ LC  الدخل الشامل اآلخر  
  األرباح والخسائر  -  -
  العقود الداخلية  -  -

  

  تقاص القيمة العادلة وتحوطات القيمة العادلة: ٣الحالة 
  

حالتين األولى والعمليات المشتقة الداخلية هي نفسها كما كانت في ال) المخاطر( أن التعرضات إفترض إذا
 للتحوط بشكل منفصل لمخاطر القيمة العادلة ومخاطر إثنتين من الدخول في مشتقتين خارجيتين وبدالًوالثانية، 

 مقابل FC وحدة ٢٥٠ ستالم بالدخول في مشتقة خارجية صافية واحدة إلTCالتدفق النقدي قام مركز الخزينة 
  . يوما٩٠ً بعد LCمبلغ 

  

 يوماً، ويتم ٩٠ بعد إثنتان يوماً و٦٠ منهما تستحقان بعد إثنتانربعة مشتقات داخلية  لديه أTCمركز الخزينة 
 FC فيكون فرق سعر الفائدة بين أل . يوما٩٠ًتقاص هذه المشتقات مع مشتقة خارجية صافية تستحق بعد 

 يكون له أثر  تواريخ اإلستحقاق من المتوقع أنإختالف عدم الفاعلية الناتج من فإن بسيطاً ولذلك LCوأل 
  . الخسارة الصافية لمركز الخزينةأوبسيط على الربح 

  

وكما في الحالتين األولى والثانية فإن الشركتين أ،ب تطبقان محاسبة التحوط على تحوطات التدفق النقدي 
لبالغ ربحها اب باإلعتراف وتقوم الشركة أ . بقياس مشتقاته بالقيمة العادلةTCالخاصة بها ويقوم مركز الخزينة 

٢٠ LC خسارتها باإلعتراف وتقوم الشركة ب الدخل الشامل اآلخر الناتج من عمليتها المشتقة الداخلية في 
  .الدخل الشامل اآلخر الناتجة من عمليتها الداخلية في LC ٥٠البالغة 

  

. TC، ب و  منفصل في القوائم المالية لكل من أأو، المدخالت التالية تم إدخالها بشكل فردي ١بنهاية شهر 
  . األحداث موجودة بالخط المائلأوالمدخالت التي تعكس العمليات داخل المجموعة 

  

  قيود الشركة أ
  

    ١٠ LC  مدين  خسارة عملة أجنبية  

١٠ LC      دائن    أوراق القبض    

            
    ١٠ LC   العقد الداخلي معTC  مدين  

١٠ LC       ربح داخلي منTC  دائن    
            

    ٢٠ LC  داخلي مع العقد الTC  مدين  

٢٠ LC      دائن  الدخل الشامل اآلخر    
  ...يتبع
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  يتبع...
  

  قيود الشركة ب
  

    ٥ LC  مدين  أوراق الدفع  
٥ LC      دائن    أرباح عملة أجنبية    
            
    ٥ LC   خسارة داخلية معTC  مدين  
٥ LC       أرباح عقد داخلي معTC  دائن    

            

    ٥٠ LC  ينمد    الدخل الشامل اآلخر  

٥٠ LC       أرباح عقد داخلي معTC  دائن    
  

   Tcقيود مركز الخزينة 
    ١٠ LC  مدين  خسارة داخلية أ  

١٠ LC      دائن    العقد الداخلي أ    
            
    ٢٠ LC  مدين  خسارة داخلية أ  

٢٠ LC      دائن  العقد الداخلي أ    
            

    ٥ LC  مدين  العقد الداخلي ب  

٥ LC      دائن  أرباح داخلية ب    
            
    ٥٠ LC  مدين  العقد الداخلي ب  

٥٠ LC      دائن  أرباح داخلية ب    
            
    ٢٥ LC  مدين  خسائر عملة أجنبية  

٢٥ LC      دائن  العقد اآلجل الخارجي    

  

  )للمشتقات الداخلية ( المجموع  LC أ  LC ب  LC اإلجمالي
  )تحوطات القيمة العادلة (الربح أو الخسارة  ١٠  )٥(  ٥

  الدخل الشامل اآلخر  ٢٠  )٥٠(  )٣٠(
  المجموع  ٣٠  )٥٥(  )٢٥(

  

  

ينـتج عنـه مجمـوع      ) أي تلك غير المكتوبة بخط مائل أعاله      (إن جمع هذه المبالغ مع المعامالت الخارجية        
  : صافي األرصدة قبل إلغاء المشتقات الداخلية على النحو التالي

  

  

    مدين  دائن 
١٠ LC  -  أوراق القبض  
-  ٥ LC  أوراق الدفع  
٢٥ LC  -  العقد اآلجل الخارجي  
-  ٣٠ LC  الدخل الشامل اآلخر  
  األرباح والخسائر  -  -
  العقود الداخلية  -  -
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  -:فيما يخص البيانات المالية الموحدة، يتم إجراء التحديدات التالية في بداية الشهر األول
  

 عملة أجنبية خاصـة     ٥٠ول  كتحوط أل " ب" عملة أجنبية مستحقة الدفع في المنشأة        ٥٠يتم تحديد مبلغ     •

لذلك يتم في نهاية الشهر األول إجراء القيود التالية         ". أ"باإليرادات المستقبلية المحتملة جدا في المنشأة       

  عملة محلية؛٥ الدخل الشامل اآلخرله :  عملة محلية٥منه ذمة دائنة : في البيانات المالية الموحدة

 عملـة أجنبيـة     ١٠٠كتحـوط ألول    " أ"القبض في المنشأة     عملة أجنبية مستحقة     ١٠٠يتم تحديد مبلغ     •

 عملـة   ١٠لذلك في نهاية الشهر األول،      ". ب"خاصة بالمصاريف المستقبلية المحتملة جدا في المنشأة        

  عملة محلية؛ و ١٠محلية، له ذمة مدينة 

 ٢٥٠يمـة   كتحوط للمبلغ التـالي بق    " TC" عملة أجنبية في     ٢٥٠يتم تحديد العقد اآلجل الخارجي على        •

لذلك في نهاية الشهر األول،     ". ب"عملة أجنبية الخاص بالمصاريف المستقبلية المحتملة جدا في المنشأة          

 عملة محلية، له عقد     ٢٥ الدخل الشامل اآلخر  منه  : يتم إجراء القيود التالية في البيانات المالية الموحدة       

 .  عملة محلية٢٥أجل خارجي 
  

 في البيانات المالية الموحدة في نهاية الشهر األول إلغاء اآلثار المحاسـبية             ٣٩ يقتضي معيار المحاسبة الدولي   
  . لمعامالت المشتقة الداخلية

  
إال أن مجموع صافي األرصدة قبل وبعد إلغاء القيود المحاسبية المرتبطة بالمـشتقات الداخليـة هـو نفـس                   

ية قيود محاسبية أخرى لتلبية متطلبات معيار        إجراء أ  إلىوعليه ليس هناك حاجة     . المجموع كما هو مبين أدناه    
  . ٣٩المحاسبة الدولي 

  

    مدين  دائن 
      
١٠ LC  -  أوراق القبض  
-  ٥ LC  أوراق الدفع  
٢٥ LC  -  العقد اآلجل الخارجي  
-  ٣٠ LC  الدخل الشامل اآلخر  
  األرباح والخسائر  -  -
  العقود الداخلية  -  -

 
  دلة والتدفق النقدي مع تعديل القيمة المسجلة للبضاعةتقاص تحوطات القيمة العا: ٤الحالة 

  

 FC ٥٠٠نفترض حصول عمليات مشابهة كما في الحالة الثالثة باستثناء أن التدفق النقدي الصادر والبالغ 
 وبنهاية الشهر الثاني لم تكن هناك أية تغييرات . يوما٦٠ًلدى الشركة ب يتعلق بشراء بضاعة يتم تسليمها بعد 

 على LC ٥٠ العادلة، وبذلك التاريخ تم تسليم البضاعة، وبالنسبة للخسارة البالغة القيمة أور الصرف في أسعا
 ، فيتم تعديلها على مشتقة الدخل الشامل اآلخر خالل شهراً في اإلعترافمشتقة الشركة ب الداخلية، والتي تم 

 على LC ٢٠ أما الربح البالغ . الشركة بالشركة أ الداخلية فيتم تعديلها على القيمة المسجلة للبضاعة لدى
   .الدخل الشامل اآلخر في اإلعترافمشتقة الشركة أ فيتم 

  

 يوجد اآلن عدم توافق بالمقارنة مع النتيجة التي كان من الممكن فإنهالبيانات المالية الموحدة على مستوى 

وجزء من ورقة القبض ) FC ٢٥٠( والمشتقة الخارجية .تحقيقها من خالل فك وإعادة تخصيص التحوطات

)٥٠ FC  ( ٣٠٠تجري التقاص مع مبلغ FC الذي من المتوقع أن تشترى به البضاعة، ويوجد تحوط طبيعي 

 والتدفق النقدي الوارد FC ٢٠٠بين المبلغ المتبقي من التدفق النقدي الصادر المتوقع لدى الشركة ب والبالغ 

قة غير مؤهلة لمحاسبة التحوط بموجب المعيار المحاسبي  لدى الشركة أ، وأن هذه العالFC ٢٠٠البالغ 
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 وفي هذه المرة يوجد تقاص جزئي فقط بين أرباح وخسائر المشتقات الداخلية المخصصة للتحوط ٣٩الدولي 
  . لهذه المبالغ

  
. TC منفصل في القوائم المالية لكل من أ، ب و أو المدخالت التالية تم إدخالها بشكل فردي ٢و١بنهاية شهر 

  . األحداث موجودة بالخط المائلأوالمدخالت التي تعكس العمليات داخل المجموعة 
  

  قيود الشركة أ    
  

    ١٠ LC  مدين  خسارة عملة أجنبية  

١٠ LC      دائن    أوراق القبض    

    ١٠ LC   العقد الداخلي معTC  مدين  

١٠ LC       أرباح داخلية منTC  دائن    
    ٢٠ LC   العقد الداخلي معTC  ينمد  

٢٠ LC      دائن  الدخل الشامل اآلخر    
  

 قيود الشركة ب
  -:١في نهاية الشهر 

    ٥ LC  مدين  أوراق الدفع  

٥ LC      دائن    أرباح عملة أجنبية    

    ٥ LC   خسارة داخلية معTC  مدين  

٥ LC       العقد داخلي معTC  دائن    
    ٥٠ LC  مدين  الدخل الشامل اآلخر  

٥٠ LC       العقد الداخليTC  ندائ    
  

  : ٢في نهاية الشهر 
    ٥٠ LC  مدين    المخزون  

٥٠ LC      دائن  الدخل الشامل اآلخر    

  

  )١الجميع في نهاية الشهر (  TCقيود مركز الخزينة 
    ١٠ LC  مدين  خسارة داخلية أ  

١٠ LC      دائن    العقد الداخلي أ    
    ٢٠ LC  مدين  خسارة داخلية أ  

٢٠ LC      دائن  العقد الداخلي أ    
    ٥ LC  مدين  العقد الداخلي ب  

٥ LC      دائن  أرباح داخلية ب    
    ٥٠ LC  مدين  العقد الداخلي ب  

٥٠ LC      دائن  أرباح داخلية ب    
    ٢٥ LC  مدين  خسائر العملة األجنبية  

٢٥ LC      دائن  العقد اآلجل    
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   للمشتقات الداخليةالمجاميع  LC أ  LC ب  LC اإلجمالي

  )تحوطات القيمة العادلة( الربح أو الخسارة  ١٠  )٥(  ٥
  )تحوطات التدفق النقدي (الدخل الشامل اآلخر  ٢٠    -              ٢٠

  تعديل األساس والبضاعة   -               )٥٠(  )٥٠(
  المجموع  ٣٠  )٥٥(  )٢٥(

  

ـ  ) يعني تلك الموضحة بالخط المائل أعاله(ينتج عن جمع هذه المبالغ مع المعامالت الداخلية    دة إجمـالي أرص
  -:صافية قبل عملية إلغاء المشتقات الداخلية كما يلي

  

  دائن    مدين 
  

    مدين  دائن
١٠ LC   -  أوراق القبض  
-  ٥ LC  أوراق الدفع  
٢٥ LC  -   العقد اآلجل  
٢٠ LC  -  الدخل الشامل اآلخر  
-  ٥٠ LC   البضاعة(تعديل األساس(  
  األرباح والخسائر  -  -
  العقود الداخلية  -  -

  
 -:لبيانات المالية الموحدة، فقد تمت التعيينات التالية في بداية الشهر األولبالنسبة ل

  

 لإليـرادات المـستقبلية العاليـة       FC ٥٠ على أنه تحوط ألول    B في   FC ٥٠تم تعيين البند المدفوع    •
: ولذلك، في نهاية الشهر األول، يتم عمل القيد التالي في البيانات الماليـة الموحـدة              . المتوقعة في أ  

  . LC ٥الدخل الشامل اآلخر للدائن: LC ٥ذمم الدائنة للمدينال

 للمـصاريف المـستقبلية     FC ١٠٠ على أنه تحـوط ألول     A في   FC ١٠٠تم تعيين البند المقبوض    •
ولذلك، في نهاية الشهر األول، يتم عمل القيود التالية في البيانـات الماليـة              . العالية المتوقعة في ب   

، وفي نهاية الشهر الثـاني،      LC ١٠،  البند المقبوض   LC ١٠ للمدين الدخل الشامل اآلخر  : الموحدة

 . LC ١٠، الدخل الشامل اآلخر للدائنLC ١٠مخزون المدين

 القادم للمصاريف   FC ٢٥٠ على أنها تحوط   TC في   FC ٢٥٠تم تعيين العقود اآلجلة الداخلية على        •
ل، يتم عمل القيد التالي في البيانـات        ولذلك، في نهاية الشهر األو    . المستقبلية العالية المتوقعة في ب    

، وفـي   LC ٢٥، العقود اآلجلة الداخلية للـدائن     LC ٢٥الدخل الشامل اآلخر للمدين   : المالية الموحدة 

 . LC ٢٥، الدخل الشامل اآلخر للدائنLC ٢٥نهاية الشهر الثاني، مخزون المدين
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  -:بية المرتبطة بالمشتقات الداخلية  ما يلييكون إجمالي األرصدة الصافية بعد عملية إلغاء القيود المحاس
  

    مدين  دائن

١٠ LC   -  أوراق القبض  

-  ٥ LC  أوراق الدفع  

٢٥ LC  -   العقد اآلجل  

٥LC  -  الدخل الشامل اآلخر  

-  ٣٥LC   البضاعة(تعديل األساس(  

  األرباح والخسائر  -  -
  العقود الداخلية  -  -

 
 لم يتم إلغاء المشتقات الداخليـة،       إذا بها   اإلعترافعن تلك التي يمكن     تختلف هذه األرصدة الصافية اإلجمالية      

والقيـود  .  شملها في البيانات الماليـة الموحـدة       ٣٩وهذه هي األرصدة التي يقتضي معيار المحاسبة الدولي         
 -:المحاسبية المطلوبة لتعديل األرصدة الصافية اإلجمالية قبل إلغاء المشتقات الداخلية هي كما يلي

  

 للخسارة على المشتقة الداخلية الخاصة ب المشمولة فـي المخـزون لـتعكس              LC ١٥عادة تصنيف إ  )أ (

 فـي   FC ٢٥٠وال العقد اآلجل الداخلي   ( بأداة داخلية    محوطاً لشراء التنبؤ للمخزون ليس      FC ١٥٠أن

TC١٠٠ وال البند المدفوع الداخلي FC ؛ و) في أ 

 التـي   FC ١٥٠ الخاصة أ لتعكس إيرادات التنبـؤ       على المشتقة الداخلية   LC ١٥إعادة تصنيف أرباح    )ب (
 . ترتبط بها ليس محوطة بأداة داخلية

  
  -:افي لهذين التعديلين هو كما يليوالتأثير الص

  

    ١٥LC  مدين    الدخل الشامل اآلخر  

١٥LC      دائن  المخزون    

  

  المكتوبة الخيارات  وه الخيارات المشتراإجتماع ١.٨.و
  

 إستعمال ٣٩من معيار المحاسبة الدولي  من التطبيقات اإلرشادية ٩٤فقرة  تمنع ال،في معظم األحيان
وجرى ) مثل طوق أسعار فائدة( خيار مكتوب مع خيار مشترى إجتمع فإذا .الخيارات المكتوبة كأدوات تحوط

 جزأين الخيار إلى هل يستطيع المشروع تجزئة األداة المشتقة .تنفيذها معاً كأداة مع فريق مناظر واحد

   ؟المكتوب والخيار المشترى وتخصيص جزء الخيار المشترى كأداة تحوط
  

حدد أن المشروع يخصص عالقـة التحـوط ألداة تحـوط           ت ٣٩معيار المحاسبة الدولي     من   ٧٤الفقرة  .  كال
 الوحيدة المسموح بها هي تجزئة القيمة الزمنية والقيمة الحقيقية للخيار وتجزئة عنـصر              واالستثناءاتبكاملها،  

 الخيارات يعتبر كخيار    إجتماع كان   إذايتناول ويعالج ما     ١.٣.و والسؤال   ،  لفائدة والسعر الفوري للعقد اآلجل    ا
  .مكتوب ومتى يكون ذلك
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  ذات الدالية الحيادية التحوط ةإستراتيجي ١.٩.و
  

ات ذ التحوط ةإستراتيجي يسمح للمشروع بتطبيق محاسبة التحوط على ٣٩هل معيار المحاسبة الدولي 
األخرى والتي يتم فيها تعديل كمية أداة ) المتغيرة(ات التحوط الديناميكية إستراتيجي الحيادية وةستراتيجياإل

 تحقيق بوضع دلتا حيادي غير حساس مثالًالتحوط بشكل ثابت للمحافظة على نسبة التحوط المرغوب، 

   ؟للتغيرات في القيمة العادلة للبند المتحوط له
  

 التحوط الديناميكي التي يتم فيها ةإستراتيجي(نص على أن ت ٣٩معيار المحاسبة الدولي من  ٧٤الفقرة . نعم
 ةإستراتيجي مثالً .)تقييم كل من القيمة الحقيقية والقيمة الزمنية للخيار يمكن أن تكون مؤهلة لمحاسبة التحوط

 ما دون مستوى إلىله ال تهبط  ضمان أن القيمة العادلة للبند المتحوط إلىالتأمين على محفظة التي تهدف 
  . مؤهلة لمحاسبة التحوطةستراتيجياإل تلك – رتفاعباإلمعين بينما تسمح للقيمة العادلة 

  

 التأهل لمحاسبة التحوط يجب على المشروع توثيق كيف يقوم بمراقبة وتحديث التحوط ويقيس أجلومن 
ت أداة التحوط وإثبات توفر جميع الشروط فاعلية التحوط، وكيف يتابع بدقة جميع نهايات وإعادة تخصيصا

، كذلك يجب أن يكون المشروع ٣٩ من معيار المحاسبة الدولي ٨٨األخرى لمحاسبة التحوط طبقاً للفقرة 
  .قادراً على إثبات توقعه أن فاعلية التحوط ستكون عالية لفترة محددة قصيرة ال يتوقع خاللها تعديل التحوط

  

  المجزيالبيع غير خيار :  أداة تحوط  ١.١٠.و
  

.  معد للبيعأنه والذي قام بتصنيفه على ،)ب( في سهم واحد من أسهم المشروع إستثمارلديه ) أ(المشروع 
بشراء خيار بيع ) أ(يقوم المشروع ) ب( سعر سهم المشروع إنخفاض حماية نفسه جزئياً ضد أجلومن 

ية للخيار كأداة تحوط للقيمة العادلة  التغيير في القيمة الحقيقويصنف) ب( المشروع أسهمعلى أحد 
الحق في ) أ(، والخيار يعطي المشروع )ب(متلكه في المشروع يللتغييرات في القيمة العادلة للسهم الذي 

 وعند إنشاء عالقة التحوط كان ).وحدة عملة٩٠(بسعر تنفيذ قدره ) ب(بيع سهم واحد من أسهم المشروع 
في التخلص من ) أ(وحيث أن خيار البيع يعطي الحق للمشروع  .) وحدة عملة١٠٠(سعر العرض للسهم 

) تقاص( الخيار يجب بطبيعة الحال أن يكون ذا فاعلية عالية في تعادل فإن ،)وحدة عملة٩٠(السهم بسعر 
 أما تغييرات السعر فوق .على أساس القيمة الحقيقية الفعلية) وحدة عملة٩٠( ما دون إلىهبوط السعر 

هي ليست داخلة في التحوط، وفي هذه الحالة هل تغييرات القيمة العادلة لسهم المشروع ف). وحدة عملة٩٠(
 ٣٩من معيار المحاسبة الدولي  ٨٨تعتبر فاعلية تحوط بموجب الفقرة ) وحدة عملة٩٠(فوق مستوى ) ب(

   ؟٣٩من معيار المحاسبة الدولي  ٨٩ويدخل في األرباح والخسائر الصافية بموجب الفقرة 
  

 التغيرات في القيمة الحقيقية بتصنيف) أ( تسمح للمشروع ٣٩من معيار المحاسبة الدولي  ٧٤لفقرة ا. كال
 والتغييرات في القيمة الحقيقية للخيار توفر حماية ضد قابلية التغير في القيمة العادلة لسهم .للخيار كأداة تحوط

 ). وحدة عملة٩٠ (للخيار البالغ  بما يعادل سعر التنفيذ أوتحت مستوى ) أ(واحد من أسهم المشروع 
 ، وبالتالي. يكون الخيار غير مربح وليست له قيمة حقيقية،)وحدة عملة٩٠(وبالنسبة لألسعار التي تزيد عن 

 المخاطرة المتحوط لها إلىال تعزى ) ب( الخسائر الناتجة عن سهم واحد من أسهم المشروع أوفاألرباح 
  . خسائر البند المتحوط لهأوأرباح ألغراض تقييم فاعلية التحوط وإظهار 

  

 كانـت مرتبطـة     ذا الدخل الشامل اآلخر  التغييرات في القيمة العادلة للسهم في       ب يعترف) أ( فالمشروع   ،لذلك
مـن معيـار    ٩٠ والفقـرة  ٣٩من معيار المحاسبة الـدولي      ٥٥الفقرة   ()وحدة عملة ٩٠(بتغير سعرها فوق    
وحدة ٩٠ مستوى   ن القيمة العادلة للسهم المرتبطة بإنخفاض السعر دو        أما التغيرات في   .)٣٩المحاسبة الدولي   

 القيمة العادلة وتدخل في األرباح والخسائر الصافية بموجب الفقرة          الجزء المخصص لتحوط  فهي تشكل   ) عملة
 أما التغيرات في القيمة الزمنية للخيار فتستثنى مـن عالقـة التحـوط              .٣٩ من معيار المحاسبة الدولي       ٨٩
 من معيار المحاسـبة الـدولي       )أ (٨٩خصصة ويعترف بها في األرباح والخسائر الصافية بموجب الفقرة          الم
 الخـسارة   أو التغير في وقت وضع القيمة العادلة مستثنى من العالقة الهامة ويتم اإلعتراف به في الربح                 .٣٩

  ).أ (٥٥ الفقرة ٣٩بموجب معيار المحاسبة الدولي 
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   نقدية ماليةالتدفقات النقدية ألداة نسبة : أداة التحوط  ١.١١.و
  

 المالي غير المشتق أن األصل أو المالي لتزاملإل خطر أسعار صرف العملة األجنبية يمكن  وجودفي حالة
  من تلك األداة المالية للفترة التي يظل هل يمكن للمشروع أن يعامل التدفقات النقدية.أداة تحوطتكون 
من معيار  ٧٥وذلك بموجب الفقرة ،  المالي المخصص كأداة تحوط قائمةلتزامإلا أو المالي األصلخاللها 

   ؟ واستثناء التدفقات النقدية األخرى من عالقة التحوط المخصصة٣٩المحاسبة الدولي 
  

 تنص على أن عالقة التحوط ال يمكن تخصيصها لجزء فقط ٣٩من معيار المحاسبة الدولي  ٧٥الفقرة . كال
 التدفقات النقدية للسنوات الثالثة األولى ، على سبيل المثال.ية التي تكون فيها أداة التحوط قائمةمن الفترة الزمن

من قرض مدته عشر سنوات صادر بعملة أجنبية تكون مؤهلة كأداة تحوط في تحوط تدفقات نقدية إليراد 
 المالي غير المشتق لتزاماإل أو المالي األصلالسنوات الثالثة األولى بالعملة األجنبية نفسها، من جهة أخرى 

 حد كبير أن تكون مؤهلة كأداة تحوط في عالقة تحوط لمخاطر العمالت إلىالصادر بعملة أجنبية يمكن 
أنظر ( أطول من فترة اإلستحقاق المتبقية ألداة التحوط أو تساوي ولفترةاألجنبية المرتبطة بأداة التحوط 

  ).٢.١٧.و السؤال
  

  ثر من نوع واحد من المخاطرالتحوطات ألك  ١.١٢.و
  

في العادة تخصص عالقة التحوط بين أداة تحوط كاملة وبند متحوط له بحيث يكون هناك مقياس ) أ(النتيجة 
 هل هذا يمنع تخصيص أداة مالية واحدة في نفس الوقت كأداة تحوط في .واحد للقيمة العادلة ألداة التحوط

  ؟ قيمة عادلةكل من عالقة تحوط تدفق نقدي وعالقة تحوط
  

 عموماً مبادلة مركبة ألسعار الفائدة وأسعار العمالت لتحويل مركز المشروع ، يستعملعلى سبيل المثال. كال
من معيار المحاسبة الدولي  ٧٦ الفقرة .بسعر فائدة متغير بعملة أجنبية لمركز بسعر فائدة ثابت بعملة التقرير

مة عادلة لمخاطرة أسعار العملة وتحوط مخاطرة التدفق  تسمح بتخصيص مبادلة بشكل منفصل كتحوط قي٣٩
  .٣٩من معيار المحاسبة الدولي  ٧٦النقدي ألسعار الفائدة شريطة توفر الشروط المنصوص عليها في الفقرة 

  

 هل هناك إفصاح خاص . أداة التحوط في عالقتي تحوط منفصلتينهو مالي أصل كان إذا) ب(النتيجة 

  ؟مطلوب
  

 تتطلب إفصاحات منفصلة للتحوطات المخصصة للقيمة ٧لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  من ا٥٨الفقرة 
 واألداة موضوع السؤال يتم ذكرها في . الصافي في منشأة أجنبيةستثمارالعادلة وللتدفق النقدي ولإل

ل منفصل لكل نوع من  وبشك٧إلعداد التقارير الماليةمعيار الدولي المن  ٥٨اإلفصاحات المذكورة في الفقرة 
  .أنواع التحوط
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  عمالت مستقبلي بعمالت أجنبية مزدوجةعقد صرف :  أداة تحوط  ١.١٣.و
  

  مدته خمس سنوات بسعر فائدة عائم إلتزام أ عليه المشروع . أ هي الين اليابانيمشروععملة القياس لل
 فائدة ثابت بالجنيه اإلسترليني، مدتها عشر سنوات بسعر) ورقة قبض(بالدوالر األمريكي وله ذمة مدينة 

 أ في عقد مشروعدخل الي . الين الياباني تكون هي نفسهاإلى حولت إذا لتزامواإل لألصلوإن أصل المبالغ 
 مفرد للتحوط لتعرضها لمخاطر العملة األجنبية لكل من األداتين وبموجب العقد تستلم أجلعملة أجنبية 

بتخصيص عقد العملة )  أ (مشروعينية بعد خمس سنوات، فإذا قام الدوالرات أمريكية وتدفع جنيهات إسترل
. جل في عالقة تحوط تدفق نقدي ضد مخاطر العملة األجنبية لدفعات األساس في كل من األداتيناألجنبية اآل

   ؟هل يمكنها أن تكون خاضعة لمحاسبة التحوط
  

اة تحوط واحدة كتحوط ألنواع متعددة من سمح بتخصيص أدت ٣٩معيار المحاسبة الدولي  من ٧٦الفقرة . نعم

 أداة التحوط المشتقة تستوفي الشروط الثالثة جميعها فإن تم تحقق ثالثة شروط، وفي مثالنا هذا إذاالمخاطر 
  -:وهي

 

المخاطر المتحوط لها يمكن التعرف عليها بوضوح، والمخاطر هي التعرض لتغيرات في أسعار   )أ (
  .كالتالي، ين والجنيه اإلسترلينيالصرف بين الدوالر والين وبين ال

 

 الفاعلية تقاس بدرجة التعادل فإنيمكن إثبات فاعلية التحوط، وبالنسبة للقرض بالجنيه اإلسترليني   )ب (
بين القيمة العادلة لتسديد المبلغ األصلي بالجنيهات اإلسترليني والقيمة العادلة لدفعة الجنيهات ) التقاص(

 الفاعلية تقاس بأنها بالدوالر األمريكي فإن بالدوالر لتزاملإلل، وبالنسبة اإلسترلينية في عقد العملة األج
لها ) ورقة القبض(جل، ورغم أن الذمة المدينة والدوالرات األمريكية المستلمة بموجب عقد العملة اآل

 محاسبة التحوط يسمح بها لجزء فإنجل يحمي لخمس سنوات فقط والعقد اآل،  يبلغ عشر سنواتأجل

 .٢.١٧.و المخاطر كما جاء في اإلجابة على السؤال فقط من
 

 وأنأن يكون ممكنا التأكد من وجود تخصيص محدد ألداة التحوط وأوضاع المخاطر المختلفة،   )ج (
  . وورقة القبض بالعملتين المحررتين بهمالتزاملإلالمخاطر المتحوط لها معروف إنها المبالغ األساسية 

  
   إحداها كأداة تحوطإستعمالنة و المتزامبادالت التسوية م١.١٤.و
  

 كتحوط لمخاطرة القيمة العادلة المرتبطة بأداة دين ذات وتصنيفهاتدخل في مبادلة أسعار فائدة ) أ(الشركة 
 وإن عالقة تحوط القيمة العادلة مستوفية لشروط التحوط بحسب معيار المحاسبة الدولي .سعر فائدة ثابت

سه في مبادلة أسعار فائدة ثانية مع نفس الفريق المناظر في المبادلة في الوقت نف) أ( وتدخل الشركة .٣٩
أن ) أ( هل يطلب من الشركة .األولى وبنفس شروطها بما يحقق تقاصاً كامالً مع مبادلة أسعار الفائدة األولى

   ؟ة األولىتعتبر المبادلتين كوحدة واحدة ولذلك يمتنع عليها تطبيق محاسبة تحوط القيمة العادلة على المبادل
  

 فإذا كانت المبادلة الثانية قد تم .يبنى على أساس العملية ٣٩معيار المحاسبة الدولي . األمر يتوقف على الحالة

 كان هناك سبب موضوعي جوهري لهيكلة العمليتين بشكل أو عتبارإلالدخول فيها مع أخذ المبادلة األولى في ا
  . واحدة المبادلتين كوحدةإلىمنفصل فعندئذ ال ينظر 

  

 وحدة خزينة تابعة أو بعض المشاريع من سياستها الطلب من وسيط متعامل مركزي ،على سبيل المثال
الدخول في عقود مشتقة مع طرف ثالث نيابة عن شركات تابعة أخرى داخل المجموعة للتحوط لمخاطر 

 في عمليات مشتقة داخلية مع أيضاً وحدة الخزينة التابعة أوأسعار الفائدة للشركات التابعة، ويدخل الوسيط 

 وحدة الخزينة أوتلك الشركات التابعة لكي يتابع تشغيلياً تلك التحوطات داخل المجموعة، وحيث أن الوسيط 

 ترغب في إعادة توازن مخاطر محفظتها ألنها أو في عقود مشتقة كجزء من عملياتها أيضاًالتابعة تدخل 
قة مع نفس الطرف الثالث خالل نفس يوم العمل والى حد كبير بنفس  يمكن أن تدخل في عقد مشتفإنهاالكلية، 
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، وفي هذه الحالة يوجد سبب صحيح مقبول للدخول مشروع تابع آخرشروط عقد أبرم كأداة تحوط نيابة عن 
  .في كل من العقود

  

يات بـشكل    كان هناك هدف عملي جوهري موضوعي لهيكلة العمل        إذا والتقدير لتحديد ما     االجتهادويتم تطبيق   

 فإنـه  كان الهدف المطلق هو الحصول على معالجة محاسبة القيمة العادلة للدين             إذامنفصل، على سبيل المثال     
  .ال يوجد غرض عملي جوهري

 
   بنود التحوط٢.و

  

  هل يمكن تعيين المشتقات كبند تحوط ٢ .١.و
  

 يتم مالحظتها بشكل أوسواء قائمة بذاتها ( بتعيين أداة مشتقة ٣٩هل يسمح معيار المحاسبة الدولي 

 تحوط أو كجزء من مجموعة تحوط في قيمة عادلة أوكبند تحوط إما بمفرده ) منفصل كمشتقات مدمجة

 تدفق نقدي   ثابت كتحوط- متغير، قبض -ية السعر اآلجل دفع إتفاق بموجب تعيين مثالًتدفق نقدي، 

   متغير؟-  ثابت،  قبض- ية السعر اآلجل دفع تفاقإل
  

 التجارة ويتم قياسها بالقيمة العادلة مع األرباح والخسائر أجل باألدوات المشتقة دائماً من حتفاظيتم اإل. كال

 من ٩فقرة ( الخسائر ما لم يتم تعيينها وتفعيل أدوات التحوط أوالتي تم اإلبالغ عنها في بيان صافي األرباح 

 من التطبيقات اإلرشادية من معيار المحاسبة ٩٤ية، تسمح الفقرة  إستثنائوكحالة ). ٣٩معيار المحاسبة الدولي 

  . بتعيين الخيار الذي تم شراءه كبند التحوط في تحوط القيمة العادلة٣٩الدولي 
 
   فائدة ثابتةواإلصدار المتوقع لدين ذ:  تحوط التدفق النقدي ٢.٢.و
  

  ؟مح بمحاسبة التحوط لغرض التحوط إلصدار متوقع لدين ذي فائدة ثابتةهل يس
  

 الخسارة الصافية أو هذا يعتبر تحوط تدفق نقدي لعملية متوقعة سوف يؤثر على الربح الصافي إن. نعم
من معيار المحاسبة  ٨٨شريطة مراعاة الشروط الواردة بالفقرة ) ٣٩من معيار المحاسبة الدولي  ٨٦الفقرة (
  .٣٩دولي  ال
  

تصدر سندات جديدة إلعادة تمويل السندات التي تستحق وتأمين رأسمال تشغيلي ) س(الشركة :  إليضاح ذلك

 قد تتحوط فإنهانها ستقوم بإصدار سندات جديدة أ) س( وعندما تقرر الشركة .وألغراض أخرى عديدة

 التاريخ الذي إلىرر فيه إصدار السندات لمخاطر تقلبات أسعار الفائدة على المدى البعيد من التاريخ الذي تق

 السند سيصدر إما بقيمة أعلى فإنت أسعار الفائدة على المدى البعيد إرتفع إصدار السندات، فإذا فعالًيتم فيه 

 النقص في العائد أو مما كان متوقعاً في األصل، وإن الفائدة األعلى المدفوعة أقل بعالوة أو بخصم أعلى أو

ت أسعار الفائدة على المدى البعيد إنخفض إذاقاصه مع المكسب المتحقق من عملية التحوط، أما يتم في العادة ت

 مما كان متوقعاً، وإن السعر األقل أقل بخصم أو بعالوة أعلى أو أقل سيتم إصدار السند إما بسعر فإنه

  . زيادة العائد يتم عادة تقاصه مع خسارة عملية التحوطأوالمدفوع 
  

 مليون  ٢٠٠أنها سوف تصدر سندات بمبلغ      ) س( قررت الشركة    ٢٠٠٠ثال في شهر أغسطس     على سبيل الم  

 إلـى بإجراء دراسات ارتباطيه وتوصلت     ) س( فقامت الشركة    . ٢٠٠١ سنوات وذلك في شهر يناير       ٧مدتها  

إصـدارها  ) س( سنوات يتناسب بشكل معقول مع السندات التي تتوقـع الـشركة             ٧أن سند الخزينة إستحقاق     

) س( قامت الـشركة     ، لذلك .  للعقود المستقبلية لكل وحدة من وحدات الدين       ٠,٩٣ترضة نسبة تحوط قدرها     مف

لما يعادل  ) بيع على المكشوف  –تغطية قصيرة ( أجلبإجراء تحوط لإلصدار المتوقع من السندات من خالل بيع          
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ت إرتفع ،٢٠٠١ناير   حتى ي  ٢٠٠٠ سنوات وفي الفترة من أغسطس       ٧ مليون من سندات ذات إستحقاق       ١٨٦

 بتاريخ إصدار السندات ونتج عـن ذلـك         ،٢٠٠١أسعار الفائدة، وتم إغالق مراكز التغطية القصيرة في يناير          

 أو مليون وهو ما يكفي لتقاص دفعات العائدة المستحقة على السندات وبذلك تؤثر على األرباح                ١,٢ربح قدره   

 كتحوط الدفعات النقديـة لمخـاطر       عتبارلإل هذا مؤهلة     وإن عملية التحوط   .الخسائر على مدى عمر السندات    

  . أسعار الفائدة المستحقة على اإلصدار المتوقع للسندات
 
 مركز الودائع غير الملموس:  محاسبة التحوط ٢.٣.و

  

هل معاملة محاسبة التحوط مسموح بها للتحوط من مخاطر القيمة العادلة للبنود غير الملموسـة الخاصـة                 
  يسي؟باإليداع الرئ

  
 كجزء من   مثالً( يتم شرائه    أو كان البند غير الملموس لإليداع الرئيسي يتم توليده داخليا           إذاهذا يعتمد على ما     

  ). اندماج األعمال
  

 بالبنود غير الملموسة لإليداع الرئيسي التي يتم توليدها داخليا على أنها أصول غير ملموسـة            اإلعترافال يتم   
  .  بها، فال يمكن تحديدها كبند محوطاإلعترافوألنه ال يتم . ٣٨ولي بموجب معيار المحاسبة الد

  

 اإلعتراف جانب محفظة ذات عالقة من اإليداعات، يجب         إلى تم شراء البند غير الملموس لإليداع الرئيسي         إذا

 كجزء من محفظـة اإليـداعات       أو(بالبند غير الملموس لإليداع الرئيسي بشكل منفصل كأصل غير ملموس           

األصول "  ٣٨ من معيار المحاسبة الدولي      ٢١ في الفقرة    اإلعتراف معايير   إستوفى إذا) تراة ذات العالقة  المش
ويمكن تحديد األصل غير الملموس لإليداع الرئيسي المعترف به على أنه بند محـوط، لكـن            . "غير الملموسة 

بأنه ) د( الذي يفيد    ٨٨رد في الفقرة    ، بما في ذلك المتطلب الوا     ٨٨ الشروط الواردة في الفقرة      إستوفى إذافقط  
  .  من الصعب عادة قياس القيمة العادلة بموثوقية لبند رئيسيألنه. يمكن قياس فعالية التحوط بموثوقية

 

  دخل المستقبلية بالعملة األجنبيةالتحوط لموارد ال:  محاسبة التحوط ٢.٤.و
  

خل متوقعة ولكن غير تعاقدية بالعمالت هل يسمح بمحاسبة التحوط لقرض عمالت يشكل تحوطاً لموارد د

  ؟األجنبية
  

 فإن التحوط ٣٩ من معيار المحاسبة الدولي )ب (٨٦موجب الفقرة ب ،  كانت الموارد محتملة جداًإذا، نعم
لعملية بيع متوقعة يمكن أن يكون تحوطاً للتدفق النقدي، فعلى سبيل المثال شركة طيران يمكن أن تستعمل 

 على خبرتها السابقة والبيانات اإلقتصادية لغرض التنبؤ بإيراداتها من مختلف العمالت، أساليب معقدة مبنية
فإذا إستطاعت أن تبرهن على أن اإليرادات المتوقعة خالل فترة من الزمن في المستقبل وبعملة معينة هي 

 عملية إقتراض صنيفت فإنها يمكنها ، ٣٩من معيار المحاسبة الدولي   ٨٨محتملة جداً حسب متطلبات الفقرة 

 التي اإلقتراض الخسارة من عملية أوعملة كتحوط للتدفق النقدي لموارد دخل مستقبلية، وبالنسبة لجزء الربح 
الدخل  من خالل بيان التغيرات في الدخل الشامل اآلخرتقرر أن تكون تحوطاً فعلياً فيتم اإلعتراف به في 

  . إلى أن تتحقق تلك اإليراداتالشامل اآلخر
  

 ومن جهة أخرى .من اإليرادات لسنة قادمة% ١٠٠ومن غير المحتمل أن مشروعاً عاماً يمكنه أن يتنبأ بنسبة 
يمكن أن ينطبق ) وخاصة تلك المتوقعة للمدى القصير( من المحتمل أن جزءاً من اإليرادات المتوقعة فإن

  ".المحتمل جداً"عليها معيار 
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  وط الكلي المفردالتح:  تحوطات التدفق النقدي  ٢.٥.و
  

هل يمكن    األساس في مقابل دفع سعر ثابتاألصل كان من المتوقع ألداة مشتقة أن يتم تسديدها بتسليم إذا
 إفتراض األداة المشتقة كأداة تحوط في عالقة تحوط للتدفق النقدي لتلك التسوية اإلجمالية على تصنيف

  ؟توفر الشروط األخرى لمحاسبة تحوط التدفق النقدي
  
 كأداة تحوط في عالقة تحوط تدفق نقدي لتغير تصنيفهااألداة المشتقة التي سيتم تسديدها باإلجمالي يمكن . نعم

 ألنه يقبض في العملية المستقبلية التي ستحدث عند تسديد العقد المشتقة نفسه، أوالذي سيدفع ) العوض(المقابل 

تلك المشتقة، وينطبق هذا على جميع العقود ذات  البيع بدون أوسيكون هناك تعرض للتغير في سعر الشراء 
  .٣٩المحاسبة الدولي السعر الثابت التي تعامل كمشتقات بموجب معيار 

  
 دخل مشروع في عقد ذي سعر ثابت لبيع سلعة وعومل ذلك العقد كمشتقة بموجب إذا:  على سبيل المثال

 فإنستثناء المتعلق بالبيع العادي، إلعليه اال ينطبق ) على سبيل المثال (ألنه ٣٩معيار المحاسبة الدولي 
الذي سيتم ) المقابل( العقد ذي السعر الثابت كتحوط للتدفق النقدي لتغير العوض تصنيفالمشروع يمكنه 

حتى لو كان العقد ذو السعر الثابت هو العقد الذي سيتم بموجبه بيع ) عملية مستقبلية (األصلقبضه من بيع 

 لشراء أداة دين سيتم تسديده بالتسليم ولكن العقد األجل هو أجلشركة في عقد  دخلت إذا، وكذلك األصل
 العقد األجل كتحوط تدفق تصنيف الشركة يمكنها فإن ،  مدته تتجاوز مدة التسليم المعتادة في السوقألنمشتقة 

 المشتقة هي العقد  حتى لو كانت،)عملية مستقبلية(الذي سيدفع لحيازة أداة الدين ) الثمن(نقدي لتغير العوض 
  .الذي سيتم بموجبه حيازة أداة الدين

 
  المخاطر على مستوى كامل المشروع:   التحوطاتعالق  ٢.٦.و
  

 وكل منهما لها نفس القيمة األساسية، وبموجب ، ذات سعر ثابتإلتزامو ذا سعر ثابت أصلمشروع لديه 
تحصل في نفس الفترة والتدفق النقدي الصافي  لتزاماإل وعلى األصل دفعات الفائدة على فإنشروط األداتين 

، ويدخل المشروع في لتزاماإل أعلى من سعر الفائدة على األصل سعر الفائدة على ألنيكون دائماً موجباً 
سعر الفائدة المستلمة عائم وسعر الفائدة المدفوعة ثابت على مبلغ وهمي ، عملية مبادلة أسعار فائدة

 ذا سعر لألصل مبادلة أسعار الفائدة كتحوط القيمة العادلة بتصنيفلمشروع  ويقوم ااألصليساوي رأسمال 
 هل عالقة التحوط هذه مؤهلة لمحاسبة التحوط حتى لو كان أثر مبادلة سعر الفائدة على .الفائدة الثابت

  ؟أساس المشروع بكامله يخلق تعرضاً لتغيرات أسعار الفائدة التي لم تحصل في السابق
  
 المخاطرة على مستوى المشروع بكامله كشرط لمحاسبة تصنيف ال يتطلب ٣٩لمحاسبة الدولي معيار ا.  نعم

 ذا قيمة و تم التحوط له هالذي األصل فإن وفي هذا المثال ، ويتم تقدير المخطرة على أساس العملية.التحوط
  .عادلة معرضة لزيادات سعر الفائدة والتي يتم تقاصها مع مبادلة أسعار الفائدة
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  للمشروع بحقوق الملكية متعلقةعملية متوقعة :  تحوط التدفق النقدي  ٢.٧.و
  

 أوعملية متوقعة في أسهم المشروع ذاته ل كبند متحوط له في عالقة تحوط قيمة عادلة تصنفهل يمكن أن 
   ؟ المتوقعةتوزيع األرباحدفعات 

  

 إلى متحوطاً له يجب أن تعرض المشروع ها بنداًعتبارإل أن تكون مؤهلة أجل العملية المتوقعة من فإن .كال
 وإن .)٣٩من معيار المحاسبة الدولي  ٨٦الفقرة ( الخسائر الصافية أوخطر معين يمكن أن يؤثر على األرباح 

 أو كانت العمليات إذاات يوفر بصفة عامة األساس لتقرير ما إلتزام كأوتصنيف األدوات المالية كأصول 
معيار المحاسبة الدولي ( الخسائر الصافية أوه األدوات قد أدخلت في األرباح  الدفعات األخرى المتعلقة بهذ

 فعلى سبيل المثال يسجل على حساب حقوق الملكية مباشرة من قبل المصدر المبالغ الموزعة على .)٣٢
 مثل فإن، ولذلك )٣٢من معيار المحاسبة الدولي  ٣٥الفقرة (حاملي األداة المالية المصنفة كأداة حقوق ملكية 

 كبند متحوط له، إال أن األرباح المعلن عن توزيعها ولم تدفع بعد ومعترف تصنيفهاهذه التوزيعات ال يمكن 
 كانت إذا ضد مخاطر العملة األجنبية – على سبيل المثال –كون مؤهلة كبند متحوط له ي مالي قد إلتزامكبها 

  .صادرة بعملة أجنبية
 
   تحقق عمليةخطر عدم:  محاسبة التحوط  ٢.٨.و

  

 إذا، مثالً يسمح لمشروع بتطبيق محاسبة التحوط لخطر عدم تحقق عملية، ٣٩هل معيار المحاسبة الدولي 
   ؟ مما هو متوقع للمشروعأقلكان سينتج عن ذلك دخل 

  

 يكون بنداً متحوطاً له، ويسمح بمحاسبة ألنإن خطر عدم تحقق عملية هو خطر عملي إجمالي ال يصلح . كال
 ٨٦الفقرة ( معترف بها للعمليات المتوقعة المحتملة جداً اتإلتزامو فقط للمخاطر المرتبطة مع أصول التحوط

  ).٣٩من معيار المحاسبة الدولي 
  

 ألداة لدفعات فوائد  التحوط– اإلستحقاق  تاريخحتىات المحتفظ بها ستثماراإل ٢.٩.و
  ة ذات سعر فائدة متغيرمالية

  

تدفق ل مستلمة كتحوط  بأسعار فائدة ثابتةدلة أسعار فائدة مدفوعة متغيرة مبايصنفهل يمكن لمشروع أن 
   ؟ ذي سعر فائدة متغيرلالستحقاق محتفظ به ستثمارنقدي إل

  
 مبادلة كتحوط تدفق نقدي تصنيف مع لالستحقاق أداة الدين على إنها محتفظ بها تصنيف ال ينسجم فإنه. كال

 ستثمارإن اإل ٣٩من معيار المحاسبة الدولي  ٧٩ تنص الفقرة .رةفائدة متغي ذات أسعار أداة دينلدفعات 
 تصنيف ألن(إلستحقاق ال يمكن أن يكون بند تحوط فيما يتعلق بمخاطرة سعر الفائدة حتى االمحتفظ به 

  ).أسعار الفائدةب للتغيرات المرتبطة إعتبار ال يترتب عليه اخذ لتاريخ اإلستحقاق محتفظ به أنه على إستثمار
 
  إلستحقاقحتى ا محتفظ به إستثمارشراء :  هابالبنود المتحوط  ٢.١٠.و

  

تحقق الحادثة  عندإلستحقاق حتى ا مالي ينوي تصنيفها على إنها محتفظ بها أصلمشروع ما يتوقع شراء 
 ويدخل المشروع في عقد مشتقة بنية تجميد وتثبيت سعر الفائدة وتخصيص المشتقة كتحوط .المتوقعة

 األصلهل تصلح عالقة التحوط لمحاسبة تحوط التدفق النقدي رغم أن .  الماليلألصلع للشراء المتوق
   ؟إلستحقاقحتى االمالي مصنف على إنه محتفظ بها 

  
ة التحوط لألصول المالية سب يمنع محا٣٩ معيار المحاسبة الدولي فإنبة لمخاطرة أسعار الفائدة بالنس. نعم

ن أ وعلى كل حال ورغم  ).٧٩  الفقرة٣٩معيار المحاسبة الدولي ( اق لالستحقالمصنفة على إنها محتفظ بها 
 ال تعتبر مصنفة على هذا األصلإلستحقاق إال أن حتى ا على إنه محتفظ بها األصلالمشروع ينوي تصنيف 

  . أن تتحقق العمليةإلىالشكل 
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 األموال التي تم تحصيلها من إستثمارإعادة : تحوط التدفق النقدي  ٢.١١.و
  ات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاقستثمارإلا
  

يدخل المشروع في  . به حتى اإلستحقاقحتفاظيمتلك المشروع أصل ذو سعر متغير تم تصنيفه كأصل تم اإل
 سعر التدفقات النقدية المتغير ويعين إستثمارعقد مشتقات بهدف إقفال سعر الفائدة الحالي على إعادة 

دي لمقبوضات سعر الفائدة المستقبلي المقدر على أداوت الدين الناتجة عن المشتقات كتحوط للتدفق النق
وعلى فرض أنه قد .  به حتى اإلستحقاقحتفاظ مقبوضان سعر الفائدة على األصل الذي تم اإلإستثمارإعادة 

دي  محاسبة تحوط التدفق النقإلىهل يمكن أن تتأهل عالقة التحوط . تم تلبية معيار محاسبة التحوط اآلخر
 حتفاظها تأتي من أصل تم تصنيفه كأصل تم اإلإستثمارعلى الرغم من أن دفعات الفائدة التي يجري إعادة 

  به حتى اإلستحقاق؟ 
  

 به حتى اإلستحقاق حتفاظ الذي تم اإلستثمار على أن اإل٣٩ من معيار المحاسبة الدولي ٧٩تنص الفقرة . نعم
بشكل خاص أن ذلك ال  ٢.٩.وويحدد السؤال . طر سعر الفائدةال يمكن أن يكون بند تحوط فيما يتعلق بمخا

" مخاطر سعر فائدة القيمة العادلة "إلىينطبق فقط على تحوط القيمة العادلة، بمعنى تحوط مخاطرة التعرض 
 على أيضاً بها حتى تاريخ اإلستحقاق والتي تدفع فائدة ثابتة، بل حتفاظات التي تم اإلستثمارالمرتبطة باإل

المرتبط "  مخاطر سعر فائدة التدفق النقدي "إلىالتدفق النقدي، بمعنى تحوط مخاطرة التعرض تحوط 
لكن، .  بها حتى تاريخ اإلستحقاق التي تدفع فائدة متغيرة بأسعار السوق الحاليةحتفاظات التي تم اإلستثمارباإل

 النقدي المرتبطة بمقبوضات الفائدة في هذه الحالة، تم تعيين المشتقات مقابل  مخاطرة التعرض لمخاطر التدفق
 المقدر على سعر التدفقات النقدية المتغير على ستثمارالمستقبلي المقدرة على أدوات الدين الناتجة عن إعادة اإل

ها إستثمارإن منشأ األموال المقدرة التي سيتم إعادة .  به حتى تاريخ اإلستحقاقحتفاظ الذي تم اإلستثماراإل
 تعيين المشتقات فإنوتبعا لذلك، . ستثمار كان باإلمكان تحوط مخاطر إعادة اإلإذاتحديد ما ليس له عالقة في 

 على تحوط مخاطرة التعرض لمخاطر التدفق أيضاًوتنطبق هذه اإلجابة . كتحوط تدفق نقدي هو مسموح
 مقبوضان إستثمارة النقدي المرتبطة بمقبوضات الفائدة المستقبلية المقدرة على أدوات الدين الناتجة عن إعاد

  . به حتى اإلستحقاقحتفاظالفائدة على أصل بسعر ثابت تم تصنيفه كأصل تم اإل
 

  المسبق المالي القابل للدفع األصل:  محاسبة التحوط ٢.١٢.و
  

 فهل يحق للمستثمر بعد تاريخ الدفعة المقدمة مقدماً المالي األصل كان المصدر له الحق في أن يدفع إذا

   ؟ت النقدية كجزء من بند متحوط لهتخصيص التدفقا
  

 المدى الذي يمكن فيه إثبات إلىن الدفعات النقدية بعد تاريخ الدفعة المقدمة يمكن تخصيصها كبند متحوط له إ
 التدفقات النقدية بعد تاريخ ، فعلى سبيل المثال.)٣٩من معيار المحاسبة الدولي  ٨٨الفقرة (إنها محتملة جداً 
 تجمع من األصول المتشابهة أو كانت ناتجة من مجموعة إذا) محتملة جداً(ن أن تعتبر الدفعة المقدمة يمك

 كان خيار إذا أوالتي يمكن تقدير دفعاتها المقدمة بقدر كبير من الدقة )  قروض عقارية،على سبيل المثال(
عد تاريخ الدفعة  التدفقات النقدية بفإن غير مربح، وعالوة على ذلك - حد كبيرإلى –الدفعة المقدمة هو 

  . وجد خيار قابل للمقارنة في األداة المتحوط لهاإذاالمقدمة يمكن تخصيصها كبند متحوط له 
 

  المخاطرة التي قد تؤثر على الدخل المعلن:  تحوط القيمة العادلة ٢.١٣.و
  

نشأة بسعر المالقروض هل يسمح بمحاسبة تحوط القيمة العادلة لمواجهة التعرض ألخطار أسعار الفائدة في 
  ؟ المصنفة على أنها قروض وذمم مدينةفائدة ثابت

  

المنشأة تسجل بتكلفتها المطفأة، والمؤسسات والذمم  القروض ٣٩موجب معيار المحاسبة الدولي ب. نعم
 وهكذا فالتغيرات في القيمة العادلة .المصرفية في العديد من األقطار تحتفظ بقروضها المنشأة حتى اإلستحقاق

، وتحدد  الخسارةأوالربح  القروض والناتجة عن تغيرات أسعار الفائدة في السوق ال تؤثر على لمثل هذه
 أن تحوط القيمة العادلة هو تحوط ضد مخاطر تغيرات القيمة ٣٩من معيار المحاسبة الدولي  ٨٦الفقرة 

من معيار  ٨٦قرة لفا ،، ولذلك الخسارةأوالربح  مخاطرة معينة والتي تؤثر على إلىالعادلة التي تعزى 
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والذمم المدينة  فقد يظهر أن هذه الفقرة تمنع محاسبة تحوط القيمة العادلة للقروض ٣٩المحاسبة الدولي 
المنشأة يمكن أن والذمم المدينة  القروض فإن ٣٩من معيار المحاسبة الدولي  ٧٩ إال أنه طبقاً للفقرة .المنشأة

ات محتفظ بها إستثمار ليست مخصصة كألنهاة أسعار الفائدة تكون بنوداً متحوطاً لها فيما يتعلق بمخاطر
 يسمح بمحاسبة فإنهويمكن للمشروع بيعها وأي تغير في القيمة العادلة سيؤثر على اإليراد، وهكذا . لالستحقاق

  . المنشأة والذمم المدينةتحوط القيمة العادلة للقروض
 
  مشروععمليات التحوط عبر المجموعة وعبر ال ٢.١٤.و
توقع حصول مشتريات بالين الياباني وذلك ي الدوالر األسترالي  هي عملة القياس لديه، أستراليروعمش

بما (عد بياناته المالية الموحدة ي سويسري لمشروع األسترالي مملوك بالكامل مشروع وال.بشكل محتمل جداً
 للتحوط أجلري األم في عقد  السويسالمشروعدخل ي و.بالفرنك السويسري)  األسترالي التابعالمشروعفيها 

 هل هذا التحوط مؤهل لمحاسبة التحوط في البيانات .للتغير في سعر صرف الين على الدوالر األسترالي
 لمخاطر صرف العمالت األجنبية يجب ا معرضيعتبري ذ التابع والي األسترالمشروعالمالية الموحدة أم أن ال

  ؟كون طرفاً في عملية التحوطيأن 
  
ة التحوط يمكن أن تكون مؤهلة لمحاسبة التحوط شريطة توفر معايير محاسبة التحوط األخرى عملي. نعم

حوط لمخاطرة أسعار صرف يت األسترالي لم مشروع حيث أن ال.٣٩الواردة في معيار المحاسبة الدولي 
سترالي والين  آثار تغيرات سعر الصرف بين الدوالر األفإن، العمالت األجنبية المرتبطة بالمشتريات بالين

 أولذلك فهي ستؤثر على األرباح ،  األستراليمشروعالياباني سوف تؤثر على األرباح والخسائر الصافية لل
ن تكون الوحدة العاملة المعرضة للمخاطرة المتحوط أ ال يتطلب ٣٩معيار المحاسبة الدولي . الخسائر الموحدة

  .لها طرفاً في أداة التحوط
 
  مفردةالخارجية التقاص المشتقة :  ةالعقود الداخلي ٢.١٥.و

  

يستعمل مشروع ما يصفه بأنها عقود مشتقة داخلية لتوثيق تحويل المسؤولية عن مخاطر أسعار الفائدة من 
 وتقوم الخزينة المركزية بتجميع العقود . عملية من عمليات الخزينة المركزيةإلىاألقسام كل على انفراد 

د مشتقة خارجي واحد يعادل العقود المشتقة الداخلية بالصافي، على سبيل المشتقة الداخلية ثم تدخل في عق

 كانت الخزينة المركزية قد دخلت في ثالث مبادالت داخلية ألسعار الفائدة المستلمة ثابتة إذا: المثال
ات ذات سعر فائدة متغير في إلتزاموالمدفوعة متغيرة وهي تلغي خطر التعرض لتدفقات نقدية متغيرة من 

ألقسام األخرى وكذلك مبادلة داخلية ألسعار الفائدة المستلمة متغيرة والمدفوعة ثابتة تلغي خطر التعرض ا
 تدخل في مبادلة أسعار فائدة مع فإنهالتدفقات نقدية متغيرة من أصول ذات سعر فائدة متغير في قسم آخر، 
 أن شروط إفتراض وعلى .ية األربعطرف خارجي ويتم بتلك المبادلة التقاص تماماً مع المبادالت الداخل

محاسبة التحوط متوفرة، ففي البيانات المالية للمشروع هل المشتقة الخارجية المفردة مؤهلة كأداة تحوط 

  ؟القيمة اإلجماليةفي عالقة تحوط لجزء من البنود األساسية على أساس 
  
التدفقات النقدية الواردة ) تقاص(وية  المدى الذي تكون فيه المشتقة الخارجية مخصصة لتسإلىلكن فقط ، نعم

 تنص على ٣٩المحاسبة الدولي من معيار  ٨٤ الفقرة . التدفقات النقدية الصادرة وذلك على أساس اإلجماليأو
 تسمح بتخصيص جزء ،أن عملية التحوط لمركز كلي بالصافي ال تؤهل لمحاسبة التحوط ولكنها على كل حال

 لذلك وحتى مع كون الغرض من الدخول في . له على أساس إجماليمن البنود األساسية كمركز متحوط

 تم تعريف إذا يسمح بمحاسبة التحوط فإنهعقود مشتقة داخلية بالصافي ) تقاص(مشتقة خارجية هو لتسديد 

 التدفقات النقدية الصادرة وذلك على أووتوثيق عالقة التحوط كتحوط لجزء من أساس التدفقات النقدية الواردة 
 من ١٠١ والفقرة ٣٩المحاسبة الدولي من معيار  ٨٤ ويتبع المشروع المنهج الوارد في الفقرة . إجماليأساس

  . لتخصيص جزء من التدفقات النقدية األساسية على إنها المركز المتحوط لهالتطبيقات اإلرشادية
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   الخارجية التي يتم تسديدها بالصافيعقود المشتقات : العقود الداخلية ٢.١٦.و
  

يستعمل مشروع ما عقوداً مشتقة داخلية لتحويل مخاطر التعرض لتغيرات أسعار الفائدة من  - ) أ(النتيجة 
 ومقابل كل عقد مشتق داخلي تدخل الخزينة المركزية في عقد . دائرة خزينة مركزيةإلىاألقسام المفردة 

رجي والعقد المشتق الداخلي، ويكون هناك تقاص بين هذا العقد المشتق الخا، مشتق مع نظير خارجي منفرد

ثابتة % ٥ بنسبة  مستلمة دخلت الخزينة المركزية في مبادلة أسعار فائدة ثابتةإذا، على سبيل المثال
 بين البنوك بنفس الشروط مع نظير خارجي، ورغم أن كال من العقدين  السائدومستلمة بسعر الفائدة

 صافي الدفعات من جميع العقود الخارجية يتم فإنل،  عقد مستقأنه على المشتقين الخارجيين موثق رسمياً
 تحقق الشروط األخرى إفتراضية تسوية وتسديد مع النظير الخارجي، فعلى إتفاق نظرا لوجودتسديده 

مثل مبادلة أسعار الفائدة المدفوعة بنسبة (لمحاسبة التحوط هل يمكن للعقود المشتقة الخارجية المفردة 
ن تخصص كأدوات تحوط للمخاطر اإلجمالية األساسية ، أ) الفائدة بين البنوكثابتة والمستلمة بسعر% ٥

مثل مخاطرة التغيرات في دفعات أسعار الفائدة المتغيرة على القرض ذي الفائدة بسعر الفوائد بين البنوك 

  ؟قاص المشتقات الخارجية بالصافيتحتى لو تم تسديد و
  

 التي هي قانونياً عقود منفصلة وتخدم غرضاً عملياً ثابتاً مثل العقود المشتقة الخارجية.  نعم،بصورة عامة
 تكون أدوات تحوط حتى لو كانت تتم تسويتها ألن تلك العقود تصلح ،أبعاد المخاطر اإلجمالية باإلجمالي

بالصافي مع نفس النظير الخارجي شريطة توفر معايير محاسبة التحوط األخرى الواردة بمعيار المحاسبة 

    ).١.١٤.ولسؤال ا (أيضاًانظر ، ٣٩الدولي 
  

تالحظ الخزينة المركزية إنها بالدخول في عقود تقاص خارجية وإدخالها في المحفظة  - )ب(النتيجة 
 ال تعود قادرة على تقييم المخاطر بالصافي، وترغب الخزينة في إدارة محفظة المشتقات فإنهاالمركزية 

 األخرى للمشروع، لذلك فهي تدخل بشكل إضافي في مشتقة الخارجية المعادلة بشكل منفصل عن المخاطر
 هل يمكن للعقود المشتقة الخارجية المفردة والداخلة في المحفظة أن .واحدة لتحقيق تقاص مخاطر المحفظة

 كأدوات تحوط للمخاطر األساسية اإلجمالية حتى لو استعملت مشتقة خارجية واحدة لتحقيق التقاص تصنف
  لسوق التي نشأت من الدخول في عقود خارجية؟الكامل مع مخاطر ا

  
الغرض من هيكلة العقود المشتقة الخارجية علـى هـذا الـشكل ينـسجم مـع أهـداف                  . بصورة عامة نعم  

فالعقود والمشتقة الخارجية التي تعتبر قانونياً عقـوداً   ات إدارة المخاطر لدى المؤسسة، وكما ذكرنا  إستراتيجيو
 اإلجابة على   فإنمبرراً يمكن أن تكون مؤهلة كأدوات تحوط، وعالوة على ذلك           منفصلة وتخدم غرضاً عملياً     

 المشروع قد دخل في مبادلة لها نفس        ألنن محاسبة التحوط ال تستبعد ببساطة       أتذكر تحديداً    ١.١٤.والسؤال  

  . كان هناك هدف عملي واقعي لهيكلة العمليات بشكل منفصلإذاشروط مبادلة أخرى مع نفس النظير 
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   التحوط لجزء من الفترة٢.١٧.و
  

 تبين أن عالقة التحوط ال يجوز تخصيصها لجزء فقط من الفترة ٣٩من معيار المحاسبة الدولي  ٧٥الفقرة 
 هل من المسموح به تخصيص مشتقة للتحوط لجزء فقط من .الزمنية التي تكون فيها أداة التحوط قائمة

   ؟المتحوط لهالفترة الزمنية المتبقية على إستحقاق البند 
  
 كان من إذا قيمتها العادلة أوفيمكن لألداة المالية أن تكون بنداً متحوطاً له لجزء فقط من تدفقاتها النقدية . نعم

  .الممكن قياس الفاعلية والوفاء بالمتطلبات األخرى لمحاسبة التحوط
  

المائة والمدة المتبقية على متلك سند دين حكومي ذي فائدة ثابتة قدرها عشرة بي أ مشروعال: إليضاح ذلك
 التحوط لنفسه ضد أجل متاح للبيع، ومن أنه أ بتصنيف السند على المشروعقوم ي. إستحقاقه عشر سنوات

شتري يتعرضه لمخاطر القيمة العادلة للسند والمرتبطة بالقيمة الحالية لدفعات الفوائد حتى السنة الخامسة 
 المدفوعة ثابتة والمستلمة عائمة، يمكن تخصيص المبادلة للتحوط  أ مبادلة ذات خمس سنوات الفوائدالمشروع

لمخاطر القيمة العادلة لدفعات الفوائد على السند الحكومي حتى السنة الخامسة والتغيير في دفعة األصل 
  .دلة المدى الذي تتأثر فيه في منحنى اإليراد المتعلق بالسنوات الخمس للمباإلىالمستحقة بنهاية مدة اإلستحقاق 

 
  مبادلة أسعار الفائدة لعمالت متداخلة:  أداة تحوط ٢.١٨.و

  

 بالدوالر األمريكي لمدة خمس سنوات إلتزام المشروع أ هي الين الياباني، ولدى مشروععملة القياس لل
 .مدتها عشر سنوات بالجنيه اإلسترليني بسعر فائدة ثابت) أوراق قبض(بسعر فائدة عائم وذمة مدينة 

 ولمخاطرة سعر الفائدة للقيمة اتهاإلتزامو ألصولها أ بالتحوط لمخاطر العملة األجنبية روعالمشرغب يو
ستلم دوالرات أمريكية بسعر يدخل في عقد مبادلة أسعار فائدة لعمالت متداخلة ليالعادلة للذمة المدينة و

ات إسترلينية في نهاية مدة دفع جنيهات إسترلينية بسعر فائدة ثابت ولمبادلة الدوالرات بجنيهيفائدة عائم و
 أ تخصيص المبادلة كأداة تحوط في عالقة تحوط قيمة عادلة لمخاطر مشروعستطيع الي هل .الخمس سنوات

هما  - الدوالر واإلسترليني– كلتي العمليتين األجنبيتين ومخاطرة سعر الفائدة رغم أن كل من العمليتين

   ؟ أللمشروععملتان أجنبيتان بالنسبة 
  
 كان من الممكن إذا تسمح بمحاسبة التحوط ألجزاء المخاطر ٣٩من معيار المحاسبة الدولي  ٨١لفقرة ا. نعم

 تسمح بتخصيص أداة تحوط منفردة كتحوط ٣٩من معيار المحاسبة الدولي  ٧٦قياس الفاعلية، كذلك الفقرة 

ضح، واثبات الفاعلية،  كان من الممكن التعرف على المخاطر بشكل واإذاألكثر من نوع واحد من المخاطر 
وضمان التخصيص المحدد ألداة التحوط ومراكز الخطر، لذلك فالمبادلة يمكن تخصيصها كأداة تحوط في 

 التي ستستلم من التغيرات المتعلقة بقيمتها العادلة المرتبطة ةعالقة تحوط قيمة عادلة للجنيهات اإلسترليني
ة الجزئية األولى البالغة خمس سنوات وسعر الصرف بين الجنيه بتغير أسعار الفائدة في المملكة المتحدة للفتر

اإلسترليني والدوالر األمريكي، وتقاس المبادلة بالقيمة العادلة وتدخل التغيرات في القيمة العادلة في األرباح 
 تغير أسعار والخسائر الصافية ويتم تعديل القيمة المسجلة للذمة المدينة للتغيرات في القيمة العادلة الناتجة عن

فائدة الجنيه اإلسترليني للسنوات الخمس األولى من منحنى الدخل، ويعاد قياس أوراق القبض وأوراق الدفع 
 والتغييرات في قيمتها الدفترية تدخل في ٢١ أسعار الصرف الفورية طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي إستعمالب

  .األرباح والخسائر الصافية
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 تتم المتاجرة التحوط لمخاطر العمالت األجنبية ألسهم:   لهاالبنود المتحوط ٢.١٩.و
   بها بشكل عمومي

  

 ١٠٠٠ ب من بورصة أوراق مالية أجنبية بالقيمة العادلة البالغة المشروع في أسهما ىإشتر أ مشروعال

قضي  أ سياسة تالمشروعتبع ي وقام بتصنيف تلك األسهم على إنها متاحة للبيع، .)FC(بالعملة األجنبية 
المشروع حمي ي أن أجلبأن األرباح والخسائر لألصول المالية المتاحة للبيع تدخل في حقوق الملكية، ومن 

 أ في عقد المشروعدخل يمخاطر التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية المرتبطة باألسهم من نفسه 
ير عقد سعر الصرف اآلجل لكامل  أ تدوالمشروعنوي ي و. وحدة من العملة األجنبية٧٥٠ لبيع األسهم أجل

 توفر جميع الشروط األخرى لمحاسبة التحوط هل يعتبر عقد إفتراضالمدة التي تحتفظ فيها باألسهم، فعلى 

   ؟العملة األجنبية اآلجل مؤهالً ليكون عالقة تحوط لمخاطر العملة األجنبية المرتبطة باألسهم
  
تعرف عليه للتعرض لتقلبات أسعار صرف العمالت لكن فقط في حالة وجود خطر واضح وقابل لل، نعم

 ال يتم تداولها في -  األسهم–أداة حقوق الملكية ) أ (:إذااألجنبية، لذلك فمحاسبة التحوط هنا مسموح بها 

العوائد المستحقة ) ب (. أمشروعيكون التعامل فيه بنفس عملة القياس لل)  أي سوق آخر ثابتأو(البورصة 
عملة المذكورة وعليه فإذا كانت األسهم متداولة بعمالت عديدة وإذا كانت إحدى تلك  أ ليست بالللمشروع

 عندئذ ال يسمح بمحاسبة التحوط لعنصر العملة فإنه معد التقرير المالي مشروعالعمالت هي عملة القياس لل
  .األجنبية في سعر األسهم

  
جل كأداة تحوط في أداة تحوط لمخاطر سعر  هل يمكن تخصيص عقد العملة األجنبية اآل؛  كان األمر كذلكإذا

  ؟ بالعملة األجنبية٧٥٠صرف العملة األجنبية المرتبط بجزء من القيمة العادلة لألسهم وفي حدود 
  
 مالي كبند ألصل القيمة العادلة أو يسمح بتخصيص جزء من التدفق النقدي ٣٩معيار المحاسبة الدولي . نعم

 أ مشروعولذلك فال) ٣٩من معيار المحاسبة الدولي  ٨١الفقرة ( الفاعلية  كان من الممكن قياسإذامتحوط له 
يمكنه تخصيص عقد العملة األجنبية اآلجل كتحوط لمخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية المرتبطة بجزء 

جنبية  ويمكن تخصيصه إما كتحوط للقيمة العادلة لخطر العملة األ، فقط من القيمة العادلة لألسهم بعملة أجنبية

 كتحوط للتدفق النقدي للبيع المتوقع لألسهم شريطة أن يكون أوالمرتبطة باألسهم ) FC( وحدة ٧٥٠البالغة 
 وأي تغيير في القيمة العادلة لألسهم بالعملة األجنبية سوف ال يؤثر على تقييم فاعلية .توقيت البيع معروفاً

  . )FC( وحدة ٧٥٠ألجنبية عن  هبطت القيمة العادلة لألسهم بالعملة اإذاالتحوط إال 
 
  مؤشر األسهم:  محاسبة التحوط ٢.٢٠.و

  

 وخيار بيع معروض مرتبط بمؤشر أسهميمكن لمشروع أن يشتري محفظة من األسهم لتحصين مؤشر 
 بتخصيص ذلك ٣٩معيار المحاسبة الدولي يسمح  هل .العادلةاألسهم وذلك لحماية نفسه من خسائر القيمة 

   ؟داة تحوط لمحفظة األسهمالخيار المعروض كأ
  

المحاسـبة الـدولي    من معيار    ٨٣ الفقرة   فإن تم تجميع أدوات مالية متشابهة والتحوط لها كمجموعة          إذا.  كال
 المخاطرة المتحوط لها لكل بند مـن المجموعـة          إلى تنص على أن التغيير في القيمة العادلة الذي يعزى           ٣٩

 المخـاطرة   إلـى  مع التغير الكلي في القيمة العادلة والذي يعـزى           يباًتقر ن يكون متناسباً  أبمفرده يتوقع منه    
 التغير في القيمة العادلة الذي يعزى للمخاطرة المتحوط لها          فإن وفي السيناريو أعاله     .المتحوط لها للمجموعة  

غير الكلي فـي     مع الت  تقريباًال يتوقع أن يكون متناسبا      ) أسعار األسهم اإلفرادية  (لكل بند في المجموعة بمفرده      
  . المخاطرة المتحوط لها للمجموعةإلىالقيمة العادلة الذي يعزى 
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   اتلتزام األصول واإلالتحوط لصافي:  محاسبة التحوط  ٢.٢١.و
  

 تحديد مخاطر التدفق النقدي اته المالية بالصافي لغرضإلتزامإظهار أصوله المالية وهل يمكن لمشروع 

   ؟غراض محاسبة التحوطالصافي الواجب التحوط لها وذلك أل
  

 التحوط لدى المشروع وخبراته في إدارة المخاطر يمكن بها تقدير مخاطرة التدفق النقدي على               ةإستراتيجيإن  
 ال تسمح بتخصيص مخـاطرة تـدفق نقـدي          ٣٩من معيار المحاسبة الدولي      ٨٤أساس صافي، إال أن الفقرة      

من معيار المحاسـبة     من التطبيقات اإلرشادية     ١٠١ة   الفقر .صافية كبند متحوط له ألغراض محاسبة التحوط      
بتجميع األصول  ( تعطي مثاالً على الكيفية التي يمكن بها للبنك أن يقيم مخاطرة على أساس صافي                ٣٩الدولي  
  .وبعد ذلك التأهل لمحاسبة التحوط من خالل التحوط على أساس إجمالي) ات المتشابهةلتزامواإل

 
   التحوط المحاسبي٣.و
  ذات سعر فائدة ثابت  النقدية ألداة ماليةالتدفقات: التدفق النقدي تحوط  ٣.١.و

  

 ويدخل في مبادلة أسعار فائدة مستلمة ثابتة ومدفوعة ،مشروع يقوم بإصدار سند دين ذي سعر فائدة ثابت
بادلة  المتصنيف تقاص مخاطرة أسعار الفائدة المتعلقة بأداة الدين، فهل يستطيع المشروع أجلمتغيرة من 

  كتحوط للتدفق النقدي للتدفقات النقدية المستقبلية الصادرة والمتعلقة بأداة الدين؟
  

تحوط التعرض " تنص على أن تحوط التدفق النقدي هو ٣٩ من معيار المحاسبة الدولي )ب (٨٦الفقرة . كال
دة ألي من مخاطر التعرض  أداة الدين المصدرة ال تسبب زيافإن هذه ،، وفي الحالة"لتغيرات التدفقات النقدية

 المبادلة كتحوط للقيمة العادلة تصنيف ويمكن للمشروع . دفعات الفائدة ثابتةألنللتغيرات في التدفقات النقدية 
 المبادلة كتحوط تدفق نقدي للتدفقات النقدية المستقبلية الصادرة ألداة تصنيفألداة الدين ولكنه ال يستطيع 

  .الدين
 
   التدفقات النقدية ذات سعر فائدة ثابتإستثمارإعادة :  نقديتحوط التدفق ال ٣.٢.و

  

 توقع المشروع تدفقات نقدية ٢٠٠١ يناير ١ بتاريخ .مشروع يعالج مخاطر أسعار الفائدة لديه بالصافي
 ٩٠ على أصول ذات سعر ثابت وتدفقات نقدية إجمالية صادرة بمبلغ  وحدة عملة١٠٠إجمالية واردة بمبلغ 

 وألغراض إدارة المخاطر .٢٠٠٢ ذات سعر فائدة ثابت خالل الربع األول من عام اتإلتزام  علىوحدة عملة
 أجلالمستلمة متغيرة والمدفوعة ثابتة وذلك من ) FRA(ية أسعار فائدة آجلة إتفاقيستعمل المشروع 

 ١٠  ويخصص المشروع كبند متحوط له أول مبلغ. وحدة عملة١٠التحوط للتدفق النقدي الصافي البالغ 
 من التدفقات النقدية الواردة من األصول ذات سعر الفائدة الثابت في الربع األول من عام وحدة عملة

المستلمة متغيرة والمدفوعة ثابتة ) FRA(ية أسعار الفائدة اآلجلة إتفاق تصنيف هل يستطيع .٢٠٠٢
 والمرتبطة ٢٠٠٢ عام كتحوط تدفق نقدي لخطر التعرض لتغيرات التدفقات النقدية في الربع األول من

  باألصول ذات سعر الفائدة الثابت؟
  

غير مؤهلة لتحوط تدفق نقدي لتغطية التدفق النقدي الخاص ) FRA(ية أسعار الفائدة اآلجلة إتفاقإن . كال
 تصنيف إال أن المشروع يستطيع . غير معرضة لخطر التدفق النقديألنهاباألصول ذات سعر الفائدة الثابتة 

  .كتحوط للقيمة العادلة للخطر الذي يوجد قبل تحويل التدفقات النقدية) FRA(ار الفائدة اآلجلة ية أسعإتفاق
  

 المتوقع ستثمار أن يتحوط لمخاطر أسعار الفائدة المرتبطة بإعادة اإلأيضاًفي بعض الحاالت يستطيع المشروع 
 ،، وفي هذا المثال)٦.٢.و السؤال أنظر(لألصل والفوائد التي يستلمها من األصول ذات سعر الفائدة الثابت 

 تزيد ألنهاعلى كل حال ليست مؤهلة لمحاسبة تحوط التدفقات النقدية ) FRA(ية أسعار الفائدة اآلجلة إتفاق فإن
على " التدفقات النقدية للفوائد إستثمار من أن تنقص التغيرات في التدفقات النقدية للفوائد الناتجة عن إعادة بدالً

ية أسعار الفائدة اآلجلة وزيادة إتفاقت أسعار السوق سيكون هناك تدفق نقدي وارد من إرتفع إذا(: سبيل المثال
 التدفقات النقدية الواردة من األصول ذات سعر الفائدة إستثمارفي التدفقات النقدية الواردة المتوقعة من إعادة 

النقدي لجزء من إعادة تمويل التدفقات كل حال قد تكون مؤهلة بشكل كبير لتحوط للتدفق على  وهي )."الثابت
  .النقدية الصادرة على أساس إجمالي
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  تحوط العملة األجنبية ٣.٣.و
  

 شهور وترغب في التحوط ضد تقلبات أسعار ٦ بالعملة األجنبية تستحق الدفع بعد إلتزاملديها ) أ(الشركة 
 لشراء عمالت أجللك فهي تدخل في عقد  ولذ.العمالت األجنبية وذلك للمبلغ المستحق الدفع بتاريخ التسديد

  -: فهل يجب التعامل مع التحوط على أنه.أجنبية خالل ستة شهور
  

 في نهاية العام باألرباح الربح أو الخسارة في اإلعتراف بعملة أجنبية مع لتزامإلتحوط قيمة عادلة   )أ (

 أو؛  والعقد اآلجللتزاماإلوالخسائر الناتجة عن إعادة تقدير 
 

 الدخل الشامل اآلخرفق نقدي للمبلغ الذي يتم تسديده في المستقبل مع اإلعتراف في أم تحوط تد  )ب (
 باألرباح والخسائر الناتجة عن إعادة تقدير العقد اآلجل؟

  
 ال يمنع أياً من هذين األسلوبين، فإذا عومل التحوط على أنه تحوط قيمة عادلة فإن                ٣٩معيار المحاسبة الدولي    

ققين من إعادة قياس القيمة العادلة ألداة التحوط والبند المتحوط له يعترف بها فوراً في                الخسارة المتح  أوالربح  

الدخل الـشامل    الخسائر الصافية، وإذا عومل التحوط على أنه تحوط تدفق نقدي مع اإلعتراف في               أواألرباح  

 أوخسارة يدخالن في األرباح      ال أو الخسائر المتحققة من إعادة قياس العقد اآلجل فإن الربح           أو باألرباح   اآلخر

 الخـسائر   أوعلـى األربـاح     ) اإللتـزام ( الفترات التي يؤثر فيها البند المتحوط له         أوالخسائر الصافية للفترة    

 الخـسائر الـصافية   أو خسارة المشتقة يحول إلى األرباح أوالصافية، لذلك فإذا تحقق التحوط فعلياً فإن الربح       

   .)٣.٤.و (انظر السؤال.  وليس عندما يحصل الدفعاإللتزامعادة قياس لنفس الفترات التي يتم فيها إ

 
  تحوط التدفق النقدي لعملة أجنبية ٣.٤.و

  

 إلتزام وبتاريخ البيع يحصل المشروع على .يقوم مشروع بتصدير منتج ما بسعر محسوب بالعملة األجنبية
 مدته تسعون يوماً بنفس أجلة أجنبية بثمن البيع تدفع بعد تسعين يوماً ويدخل في عقد عمل) ورقة قبض(

  . عملة ورقة القبض للتحوط لمخاطر سعر صرف العملة األجنبية
  

 يتم تسجيل البيع بالسعر الفوري بتاريخ البيع ويتم إعادة إظهار ورقة ٢١بموجب معيار المحاسبة الدولي 
 أو األرباح إلىالفرق القبض خالل فترة التسعين يوماً على ضوء التغيرات في أسعار الصرف وينقل 

من معيار المحاسبة الدولي  ٢٨والفقرة  ٢١من معيار المحاسبة الدولي  ٢٣الفقرة (الخسائر الصافية 
٢١ .(  
  
 عقد العملة األجنبية تصنيف هل يكون للمشروع الخيار بين . عقد العملة األجنبية كأداة تحوطتصنيف تم إذا

لتدفق ل كتحوط تصنيفه أولعملة األجنبية على ورقة القبض كتحوط للقيمة العادلة لمخاطر أسعار صرف ا
  ؟النقدي الناتج من تحصيل ورقة القبض

  
 الخسارة الناتجة عن أو الربح فإن قام المشروع بتخصيص عقد العملة األجنبية كتحوط للقيمة العادلة إذا. نعم

 الخسائر الصافية وكذلك الربح أوألرباح إعادة قياس عقد العملة األجنبية اآلجل بالقيمة العادلة يعترف به في ا
  . الخسائر الصافيةأو في األرباح أيضاً الخسارة عند إعادة قياس ورقة القبض يعترف به أو
  

وإذا قام المشروع بتخصيص عقد العملة األجنبية كتحوط تدفق نقدي لمخاطر العملة المرتبطة بتحصيل ورقـة          
 والجـزء  الدخل الشامل اآلخـر  رر أنه تحوط فعال يعترف به في         الخسارة الذي يتق   أوالقبض فإن جزء الربح     

 والمبلـغ   .)٣٩من معيار المحاسبة الدولي      ٩٥الفقرة  ( الخسارة الصافية    أوغير الفعال يعترف به في األرباح       
 أو الخسائر الصافية في نفس الفترة       أو األرباح   إلى إعادة تصنيفه يتم   الدخل الشامل اآلخر  الذي يعترف به في     

 كتعديالت إعـادة     الخسائر الصافية بالتغيرات في إعادة قياس ورقة القبض        أولفترات التي تتأثر فيها األرباح      ا
  ).٣٩من معيار المحاسبة الدولي  ١٠٠الفقرة ( التصنيف
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  أداة الدين ذات سعر فائدة متغير:  حوط القيمة العادلة ت٣.٥. و
  

ن مخاطر أداة دين ذات سعر فائدة متغير كبند متحوط  جزء متصنيف ٣٩هل يسمح معيار المحاسبة الدولي 

   ؟له في عالقة تحوط القيمة العادلة
  
ية، كما ئتمانأداة الدين ذات سعر الفائدة المتغير قد تكون معرضة لتغيرات في قيمتها نتيجة للمخاطر اإل. نعم

ائدة في السوق في الفترات  عرضة لتغيرات في قيمتها العادلة بسبب تحركات أسعار الفأيضاًإنها قد تكون 

 كانت شروط أداة إذاالتي يتم بينها تعديل وتثبيت وضع أداة الدين ذات سعر الفائدة المتغير، فعلى سبيل المثال 
 جزءاً من فإنالدين تتضمن تعديل دفعات الفائدة السنوية سنوياً على أساس أسعار الفائدة في السوق كل عام 

  .ت في القيمة العادلة خالل العامأداة الدين يكون عرضة لتغييرا
 
  المخزون:  تحوط القيمة العادلة ٣.٦.و

  

تحوط لمخاطر " تنص على أن تحوط القيمة العادلة هو ٣٩ من معيار المحاسبة الدولي )أ(٨٦الفقرة 

 خطر معين وتؤثر على الدخل إلى معترف به والتي تعزى إلتزام ...أو أصلالتغيرات في القيمة العادلة في 
 المخزونات مثل مخزون النحاس كبند متحوط له في تحوط تصنيف هل يستطيع مشروع ."صافي المعلنال

 أوبالتكلفة قيمة عادلة لمخاطر التغيرات في أسعار المخزونات مثل سعر النحاس رغم أن المخزون يقاس 
  ؟ "المخزون" ٢بموجب معيار المحاسبة الدولي  أقلأيهما صافي القيمة القابلة للتحقق 

  
 التغير فـي القيمـة      ألنالمخزون يمكن التحوط للتغيرات في قيمته العادلة نتيجة لتغيرات أسعار النحاس            . نعم

 . تخفيض قيمتـه المـسجلة  أو الخسائر الصافية عند بيع المخزون أوالعادلة للمخزون سوف يؤثر في األرباح    
 .٢ األقل بموجب معيار المحاسبة الدولي       وتصبح القيمة المسجلة المعدلة هي أساس التكلفة لغرض تطبيق مبدأ         
 أن تكون مؤهلة كتحوط تدفق نقـدي        أيضاًوأن أداة التحوط المستعملة في تحوط القيمة العادلة للمخزون يمكن           

  .للبيع المستقبلي للمخزون
 
  العملية المتوقعة:  محاسبة التحوط ٣.٧.و

  

 ،التحوط يجب أن يكون محتمالً جداً وقوعهاالعملية المتوقعة موضوع ، بالنسبة لتحوطات التدفق النقدي
  ؟ )محتمالً جداً(فكيف يجب تفسير مصطلح 

  
 إحتماالًالحدوث أكثر ( الحدوث مما يعطيه مصطلح حتماليدل داللة أكبر بكثير إل) محتمالً جداً(إن المصطلح 

 النية هي أمر ألندارة  حدوث العملية المتوقعة ال يبنى فقط على نية اإلإحتمال وإن تقييم .)من عدم الحدوث
ية حدوث العملية يجب أن تدعم بحقائق يمكن مالحظتها وكذلك الظروف إحتمال وإن .ال يمكن التحقق منه

  .المحيطة
  

  -:عتبارإل حدوث العملية المتوقعة يجب أخذ األمور التالية بعين اإحتمالعند تقييم 
 

  ؛تكرار حدوث عمليات سابقة مشابهة  )أ (
 

 ؛ شغيلية للمنشأة لتنفيذ العمليةالقدرة المالية والت  )ب (
 

يعي يمكن صنعلى سبيل المثال وجود مرفق ت( نشاط محدد أجلتخصيص جوهري للموارد من   )ج (

   ؛)ه على المدى القصير إلنتاج نوع محدد من السلعإستخدام
 

 ؛  لم تتحقق العمليةإذاحصل ت المعوقات للعمليات الذي قد أومدى الخسائر   )د (
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ها لتحقيق نفس الغرض العملي إستخدام أخرى ذات خصائص مختلفة جداً يمكن  أن عملياتإحتمال ) هـ(

 بدءاً من قرض بنكي ،نوي توفير أموال قد يكون له أساليب عديدة لتحقيق ذلكيي ذالالمشروع  ،مثالً(

  و؛ ) العاملالكتتاب طرح أسهم إلىقصير األجل وصوالً 
 

  .خطة العمل للمشروع  )و (
  

 دليل أقوى   أيضاًولزم  " محتملة جداً "ها  إعتبار أن العملية يمكن     إحتمالعيدة كلما قل    فعندئذ كلما كانت العملية ب    
المعاملـة   كلما كانـت   المهمة على نحو مماثل هو أنه    العوامل األخرى  .لدعم اإلدعاء بأن العملية محتملة جداً     

 حد كبير وكلما كـان الـدليل        ىإل أن تُعتبر المعاملة مرجحة      إحتماال أقل كلما كان ، حتمالالمتنبأ بها بعيدة اإل   
  .  حد كبيرإلىالالزم أقوى لدعم تأكيد بأنها مرجحة 

  
 من عملية متوقعة خالل سنة إحتماالً أقلفعلى سبيل المثال، العملية المتوقعة بعد خمس سنوات يكون حدوثها 

 سعر فائدة  متغير  دفعات الفوائد المتوقعة لعشرين سنة قادمة على أداة دين ذاتفإن ، وعلى كل حال.واحدة

  . تعاقدي قائمإلتزامب كانت مدعمة إذاتعتبر محتملة جداً 
  

 القيمة المستقبلية لعملية أو) الفعلية( تساوت العوامل األخرى، كلما زادت الكمية المادية إذاعالوة على ذلك، 

ة محتمل حدوثها جداً  العمليإعتبار عمليات المشروع من ذات النوعية كلما نقصت إمكانية إلىمتوقعة منسوبة 

 لدعم مبيعات أقل على سبيل المثال يلزم عموماً دليل .ولزم دليل أقوى لدعم االدعاء بأن العملية محتملة جداً

 وحدة في ذلك أشهر عندما يكون ٩٥٠,٠٠٠ بيع إحتمال وحدة خالل الشهر التالي من ١٠,٠٠٠محتملة تبلغ 

  .  خالل الشهور الثالث األخيرة وحدة شهريا٩٥٠,٠٠٠ًمعدل المبيعات حديثاً هو 

  
وإذا وجدت سوابق لتخصيص تحوطات لعمليات متوقعة ثم اتخاذ قرار بأن تلك العمليات لم تعد متوقعة سيضع 

 محاسبة إستعمال كان من المناسب إذامحل تساؤل قدرة المنشأة على أن تتنبأ بدقة بالعمليات المتوقعة وما 
  .مشابهةالتحوط مستقبالً لعمليات متوقعة 

 
   التحوطات بأثر رجعيتصنيف ٣.٨.و

  

   ؟ يسمح بتخصيص عالقة تحوط بأثر رجعي٣٩هل معيار المحاسبة الدولي 
  

اً من تاريخ توفر جميع شروط محاسـبة التحـوط          إعتبار عالقات التحوط يكون تأثيره للمستقبل       تصنيف.  كال

 يمكن تطبيق محاسبة التحوط فقـط مـن         ،ة وبصفة خاص  .٣٩من معيار المحاسبة الدولي      ٨٨الواردة بالفقرة   

 عمليـة   أو بما في ذلك التعرف على أداة التحوط وبند          ،التاريخ الذي يستكمل فيه التوثيق الالزم لعالقة التحوط       

  . وكيف سيقوم المشروع بتقييم فاعلية التحوط، ذات العالقة وطبيعة المخاطرة المتحوط لها،التحوط

 
  عند بداية التحوطص التخصي:  محاسبة التحوط ٣.٩.و

  

عقد مشتق ويوثق بشكل رسمي كأداة تحوط بعد يخصص  يسمح بأن ٣٩هل معيار المحاسبة الدولي 

   ؟الدخول في العقد المشتق
  

أداة التحـوط   تخصيص   ٣٩ يتطلب معيار المحاسبة الدولي      ،بأثر مستقبلي، وألغراض محاسبة التحوط    .  نعم

أي أن عالقـة  ) ٣٩من معيار المحاسـبة الـدولي     ٨٨الفقرة  ( التحوط   وتوثيقها رسمياً كذلك منذ إنشاء عالقة     



  ٣٩معيار المحاسبة الدولي 
  إرشادات التنفيذ 

 ٢١٩٣   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية                       © 

عالقة تحوط لجزء فقط من الفتـرة التـي   تخصيص  بأثر رجعي، كذلك فهو يمنع      تخصيصها  التحوط ال يمكن    

 أن تتم حيـازة     إلتزاماً إال أنه ليس     .)٣٩من معيار المحاسبة الدولي      ٧٥الفقرة  (تظل فيها عالقة التحوط قائمة      

  . التحوط عند إنشاء عالقة التحوطأداة

 
  التعرف على العملية المتوقعة المتحوط لها:  محاسبة التحوط ٣.١٠.و

  

 وحدة من منتج ما في فترة ١٥,٠٠٠ بيع آخر أوهل يمكن التعرف على العملية المتوقعة على إنها شراء 

   ؟ المبيعات خالل فترة معينةأو نسبة مئوية من المشتريات أومحددة 
  
 تحققـت   إذايجب التعرف على العملية المتوقعة المتحوط لها وتوثيقها بشكل محدد بما فيه الكفاية حتـى                . كال

 يمكـن التعـرف     ، لذلك .ية هي العملية المتحوط لها أم ال      ل كانت العم  إذاالعملية المتوقعة يكون من الواضح ما       
ة قدرها ثالثة شهور ولكـن ال يمكـن    وحدة تباع خالل فترة محدد ١٥,٠٠٠نها أول   أعلى عملية متوقعة على     

 الخمسة عشر ألف وحدة     ألن وحدة بيعت من المنتج خالل ثالثة شهور         ١٥,٠٠٠التعرف عليها على إنها آخر      
 العملية المتوقعة ال يمكن تحديدها فقـط بنـسبة          فإن ولنفس السبب،    .لم يكن ممكناً التعرف عليها عندما تحدث      

 كانت مؤهلة لمواصـلة     إذا كانت عالقة التحوط فاعلة وما       إذاالل فترة ما     المشتريات خ  أومئوية من المبيعات    
  .محاسبة التحوط

  
   المتوقعةةتوثيق توقيت العملي:  تحوط التدفق النقدي ٣.١١.و

  

 التحوط لعملية متوقعة، هل توثيق عالقة التحوط التي يتم إنشاؤها عند بداية التحوط يجب أن يبين أجلمن 

   ؟الزمنية التي يتوقع فيها تحقق العملية المتوقعة الفترة أوالتاريخ 
  
 من ١١٠الفقرة  (ومحدد يجب أن يكون التحوط عائداً لخطر معروف ، التأهل لمحاسبة التحوطأجلمن . نعم

كما أنه يجب أن يكون ممكناً قياس فاعليته بشكل يعتمد ) ٣٩من معيار المحاسبة الدولي التطبيقات اإلرشادية 
 كما أن العملية المتوقعة المتحوط لها يجب أن يكون .)٣٩من معيار المحاسبة الدولي ) د (٨٨الفقرة (عليه 

 ال ، ولتحقيق هذه  الشروط.)٣٩من معيار المحاسبة الدولي ) ج (٨٨الفقرة ( حد كبير إلىتحققها محتمالً 
بط، إال أنه على كل حال يطلب من المشروع أن يتنبأ ويوثق التاريخ الذي ستتحقق فيه العملية المتوقعة بالض

يطلب من المشروع تعريف وتوثيق الفترة الزمنية التي يتوقع فيها تحقق العملية المتوقعة وذلك ضمن مجال 
اً من تاريخ محتمل جداً، وذلك كأساس لتقييم فاعلية إعتبارزمني محدد بشكل معقول وضيق بشكل عام 

 من معيار المحاسبة الدولي )د (٨٨ مرتفعة طبقاً للفقرة  تقرير أن التحوط سيكون ذا فاعليةأجلالتحوط، ومن 
 قد يكون من الضروري ضمان أن يتم تقاص التغييرات في القيمة العادلة للتدفقات النقدية المتوقعة مع ،٣٩

 كانت التدفقات النقدية مبرمجة زمنياً إذاالتغيرات في القيمة العادلة ألداة التحوط، ويمكن أن يتحقق هذا فقط 
 يتم فإنه وإذا لم يعد من المتوقع حصول العملية المتوقعة .يث تحصل في أوقات متقاربة بعضها من بعضبح

  .٣٩ من معيار المحاسبة الدولي )ج (١٠١إيقاف محاسبة التحوط طبقاً للفقرة 
  
  عدم فاعلية التحوط  ٤.و

  

   بعد الضريبة ماالتحوط على أساس ٤.١.و
  

   فهل يتم تقدير فاعلية التحوط بعد الضرائب؟ . أساس ما بعد الضريبةيتم إجراء التحوط في العادة على
  

 فإذا تم   . يسمح، ولكن ال يفرض، بتقييم فاعلية التحوط على أساس ما بعد الضريبة            ٣٩معيار المحاسبة الدولي    
القـة   هكذا منذ البداية كجزء من توثيق رسمي لع        تصنيفها يتم   فإنهإجراء التحوط على أساس ما بعد الضريبة        

  .ة التحوطإستراتيجيو
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  التقييم على أساس تراكمي:  التحوطفاعلية ٤.٢.و
  

هل يجب .  تتطلب أن التحوط يفترض أن يكون عالي الفعالية٣٩ من معيار المحاسبة الدولي )ب(٨٨الفقرة 

   ؟ بشكل تراكمي على مدى عمر عالقة التحوطأوتقييم فاعلية التحوط المتوقعة بشكل منفصل لكل فترة 
  

 كان قد تم تخصيص التحوط على ذلك إذايمكن تقييم فاعلية عالقة التحوط المتوقعة على أساس تراكمي 
 وحتى لو كان التحوط ليس متوقعاً جداً أن ، ولذلك.األساس وكان ذلك متضمناً في توثيق التحوط المناسب

ان من المتوقع أن تظل الفاعلية عالية  كإذا ال يمنع تطبيق محاسبة التحوط فإنهيكون فاعالً جداً في فترة معينة 
 بها في اإليرادات عند اإلعتراف أي عدم فاعلية يجب أن إال ،بما فيه الكفاية عبر عمر عالقة التحوط

  .حصولها
  

 مبادلة أسعار فائدة مبنية على أساس سعر الفائدة بين البنوك كتحوط بتصنيفقامت شركة :  إليضاح ذلك
 ويتغير سعر الفائدة في المملكة .ة في المملكة المتحدة مضافاً إليه هامشاً معيناًلقرض بسعر الفائدة األساسي

 بينما سعر الفائدة بين البنوك ،  نقطة أساسية٥٠ إلى ٢٥ بزيادة أقل أوالمتحدة ربما مرة كل ثالثة شهور 
 أنه على كل حال ستكون ، إالتقريباً سنتين يتوقع أن يكون التحوط سليماً أو وعلى مدى فترة سنة .يتغير يومياً

ال يتغير فيها سعر الفائدة في المملكة المتحدة بينما يتغير سعر الفائدة بين ) ثالثة شهور(هنالك فترات ربعية 
  . وإن هذا ال يمنع بالضرورة محاسبة التحوط،البنوك تغيراً كبيراً

  

   النظيرإئتمانمخاطر :  فعالية التحوط٤.٣.و
  

   تقصير النظير ألداة التحوط عند تقييم فعالية التحوط؟إحتمال عتبارخذ بعين اإلهل يجب على المشروع أن يأ
  
 كان قادر على جمع كافة المبـالغ المـستحقة بموجـب األحكـام              إذاال يستطيع المشروع أن يتجاهل ما       . نعم

، يجـب علـى     وعند تقييم فعالية التحوط عند بداية التحوط وعلى أساس مستمر         . التعاقدية ألداة التحوط أم ال    
 مخاطر أن النظير ألدوات التحوط  سيقوم بالتقصير عن طريق اإلخفاق فـي              عتبارالمشروع أن يأخذ بعين اإل    

 كان من المحتمل أن يقوم النظير بالتقصير عند تحوط التدفق النقـدي،             إذا. عمل أية دفعات تعاقدية للمشروع    
القة التحوط ذات فعالية عالية في تحقيق تـدفقات         فلن يستطيع المشروع أن يستنتج أنه من المتوقع أن تكون ع          

 القيمة  فإن تحوط قيمة عادلة،     أجلومن  .  بمحاسبة التحوط  ستمرار لن يتم اإل   فإنهوكنتيجة لذلك،   . نقدية متوازنة 

 كانت تتأهـل  إذا كانت عالقة التحوط فعالة وما إذاالعادلة ألداة التحوط سوف تتغير، ويؤثر ذلك على تقييم ما       

  . المالي للنظيرئتمان كان هناك تغيراً في اإلإذا محاسبة التحوط، ارستمرإل
  

  ليةفعاات الإختبار:  فاعلية التحوط ٤.٤.و
  

   ؟كيف يجب قياس فعالية التحوط ألغراض التأهيل المبدئي لمحاسبة التحوط وللتأهيل المستمر
  

 ١٠٥ وتنص الفقرة .الفاعليةات تبارإخ ال يعطي توجيها معينا حول كيفية إجراء ٣٩معيار المحاسبة الدولي 

 كان إذا عالية فاعلية على أن التحوط عادة يعتبر ذا ٣٩من معيار المحاسبة الدولي من التطبيقات اإلرشادية 

 التدفقات النقدية ألداة التحوط والبند أوالعادلة القيم   يمكنه أن يتوقع أن تغير ،المشروع عند إنشائه وطيلة مدته
من معيار  من التطبيقات اإلرشادية ١٠٥ متعادلة تماماً، وعالوة على ذلك فالفقرة تقريباًون المتحوط له ستك

وأن يتم ) أ(% ١٢٥ -% ٨٠أن تكون النتائج الفعلية هي ضمن نطاق ) ب( تتطلب ٣٩المحاسبة الدولي 
  . تحديده بطرق مختلفة

  



  ٣٩معيار المحاسبة الدولي 
  إرشادات التنفيذ 

 ٢١٩٥   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية                       © 

ى طبيعة الخطر المتحوط له ونوع أداة التحوط تعتمد علفاعلية إن مالءمة أسلوب معين من أساليب تقييم 
 معقوالً ومنسجماً مع التحوطات األخرى المشابهة إال الفاعلية ويجب أن يكون أسلوب تقييم .التحوط المستعملة

 ويطلب من المشروع عند إنشاء التحوط توثيق كيفية . أساليب مختلفةستعمالإل كان هناك مبرر واضح إذا
  .  على أساس ثابت طيلة مدة التحوطالفاعليةات إختبارسلوب من  وتطبيق ذلك األالفاعليةقياس 

  
 أي المقارنة بين ، التحوط، بما في ذلك تحليل النسبفاعلية أساليب فنية حسابية متعددة لقياس إستعماليمكن 

أرباح وخسائر التحوط واألرباح والخسائر المقابلة للبند المتحوط له في وقت معين، وأساليب القياس 
 السياسات الموثقة للمشروع فإن ، وإذا استخدم أسلوب التحليل التراجعي.صائية مثل التحليل التراجعيلإلح

  .  يجب أن تحدد كيف يتم تقييم نتائج التراجعالفاعليةفيما يتعلق بتقييم 
  

  %١٠٠ بنسبة أقل منالتقاص :  فاعلية التحوط ٤.٥.و
  

ة عالية ألن تقاص الخطر الفعلي هو ضمن نطاق  تم إعتبار تحوط تدفق نقدي على إنه ذو فاعليإذا
 الخسارة الناتجين عن الجزء غير الفاعل من أو هل الربح .عن التقاص الكامل% ١٢٥ - %٨٠االنحراف 

    ؟الدخل الشامل اآلخرالتحوط يعترف به في 
  
الدخل اعل فقط في     تنص على أنه يتم اإلعتراف بالجزء الف       ٣٩ من معيار المحاسبة الدولي      )أ (٩٥الفقرة  . كال

 تتطلب إدخال الجزء غير الفاعل في األرباح        ٣٩ من معيار المحاسبة الدولي      )ب (٩٥ والفقرة   .الشامل اآلخر 

   . الخسائرأو
  

  ةلامكتحوط الإفتراض فاعلية   ٤.٧.و
  

 أومل  المتحوط لها بالكااتلتزاماإل أو لألصول كانت الشروط األساسية ألداة التحوط هي نفسها بالنسبة إذا
 هل يمكن للمشروع أن يفترض وجود فاعلية تحوط كاملة دون حاجة ،العملية المتوقعة المتحوط لها

   ؟ات فاعلية أخرىختبارإل
  
 تتطلب من المشروع تقييم التحوطات على أساس مـستمر   ٣٩من معيار المحاسبة الدولي     ) ه (٨٨الفقرة  . كال

اعلية التحوط حتى ولو كانـت الـشروط األساسـية ألداة            ف إفتراض وال يستطيع المشروع     . لفاعلية التحوط 
 عدم فاعلية التحوط قد تحصل ألسباب أخرى مثل سـيولة األدوات            ألن،  التحوط والبند المتحوط له هي نفسها     

 ، لكن المشروع  .)٣٩من معيار المحاسبة الدولي      من التطبيقات اإلرشادية     ١٠٩الفقرة  (ية  ئتمان مخاطرها اإل  أو
على إنها متحوط لها وبذلك تزيـد       ) من بين مخاطر إجمالية   ( مخاطر معينة فقط     تصنيفحال  يمكنه على كل    

 كانـت أداة التحـوط      إذا على سبيل المثال بالنسبة لتحوط القيمة العادلة ألداة ديـن            .من فاعلية عالقة التحوط   
ركات أسعار الفائـدة     يمكن أن يخصص الخطر المتعلق بتح      فإنهية تعادل تصنيف أأ     ئتمانالمشتقة مخاطرها اإل  

  .  تأثير على فاعلية التحوطئتمانوفي تلك الحالة ال يكون لتغيرات هوامش اإل، المصنفة أأ كبند متحوط له
  

   تحوط التدفق النقدي٥.و
 النقدية غير اتلتزامواإل النقدية غير المشتقة األصول :محاسبة التحوط ٥.١.و

  المشتقة المستخدمة كأداة تحوط
  

 إلتزام نقدي غير مشتق كأداة تحوط تدفقات نقدية عملة أجنبية لتسديد رأسمال أصل  خصص مشروعإذا
نقدي غير مشتق، فهل يتم اإلعتراف في األرباح والخسائر الصافية بفروقات أسعار الصرف على البند 

في حين أن فروقات سعر الصرف على أداة ) ٢١معيار المحاسبة الدولي  من ٢٨الفقرة (المتحوط له 
معيار المحاسبة  من ٩٥الفقرة  (اإللتزام إلى حين تسديد الدخل الشامل اآلخرحوط سيعترف بها في الت

  ؟)٣٩الدولي 
  
 بهـا فـي األربـاح       اإلعتراف كلها يتم    ي النقد لتزامواإل النقدي   األصلن فروقات سعر الصرف على      إ.  كال

حـدد  ت .)٢١معيار المحاسبة الدولي     من   ٢٨ الفقرة(والخسائر الصافية خالل الفترة التي تتحقق فيها الفروقات         
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 أصل كانت هناك عالقة تحوط بين       إذا أنه ٣٩  من التطبيقات اإلرشادية من معيار المحاسبة الدولي         ٨٣الفقرة  
العادلة لتلك األصول تدخل فـي األربـاح   القيم  التغييرات في    فإن نقدي غير مشتق،     إلتزامو ،مالي غير مشتق  
  .والخسائر الصافية

 

  )١ (أداء أداة التحوط:  تحوطات التدفق النقدي ٥.٢.و
  

 خمس استحقاقها ذات سعر فائدة عائم وباقي على  وحدة عملة١,٠٠٠ بمبلغ إلتزاملديه ) أ(المشروع 
 ومدفوعة عائمة مدتها خمس سنوات بنفس ،فيدخل المشروع في مبادلة أسعار فائدة مستلمة ثابتة. سنوات

 ذا سعر لتزاماإل للتعرض لدفعات التدفق النقدي المتغيرة على لتحوط وذلك ملتزااإلالعملة وبنفس شروط 
 الحقاً و. مخاطر أسعار الفائدة، وفي البداية كانت القيمة العادلة للمبادلة صفراًإلىالفائدة العائم والتي تعزى 

انت حصيلة تغيير  وأن هذه الزيادة ك. في القيمة العادلة للمبادلة وحدة عملة٤٩كان هناك زيادة قدرها 
ناتج )  وحدة عملة١(ناتج عن زيادة أسعار الفائدة في السوق وتغيير سلبي قدره )  وحدة عملة٥٠(قدرها 

 ذا سعر الفائدة لتزاملإلية للطرف المناظر في المبادلة، ولم تتغير القيمة العادلة ئتمانعن زيادة المخاطر اإل
الالزمة لتقاص التعرض للتدفقات النقدية ذات سعر ( المستقبلية العائم لكن القيمة الحالية للتدفقات النقدية

 أن المشروع قرر أن عالقة إفتراض فعلى . وحدة عملة٥٠زادت بمقدار) لتزاماإلالفائدة المتغير على 
 الخسائر أو هل يوجد هناك عدم فاعلية يلزم إدخاله في األرباح . حد كبيرإلىالتحوط ال تزال فاعلة 

  الصافية؟ 
  
 كان جزء من التغيير في القيمة العادلة للمشتقة ناتج عن إذاإن التحوط لمخاطر أسعار الفائدة ليس فاعالً تماماً . كال

، على )٣٩من معيار المحاسبة الدولي  من التطبيقات اإلرشادية ١٠٩الفقرة (المخاطر اإلئتمانية للفريق المناظر 
 والمعترف بها فيتحوط ال تزال فاعلة إلى حد كبير فإنه يجري قد قرر أن عالقة ال) أ( بما أن المشروع ،كل حال

 بالجزء الفاعل من التغير في القيمة العادلة للمبادلة أي التغير الصافي في القيمة العادلة والبالغ الدخل الشامل اآلخر
يمة العادلة  الخسائر الصافية بسبب التغيير في القأوأي قيد على حساب األرباح يجري  وال .)وحدة عملة٤٩(

للمبادلة الذي يعزى إلى تراجع النوعية اإلئتمانية للفريق المناظر في المبادلة ألن التغير المتراكم في القيمة الحالية 
 أي، للتدفقات النقدية المستقبلية الالزمة لتقاص خطر التعرض لتدفقات نقدية ذات سعر فائدة متغير للبند المتحوط له

  . وحدة عملة٤٩ لتغيير في قيمة أداة التحوط أييتجاوز ا وحدة عملة،  ٥٠
  دائن  مدين  

     وحدة عملة٤٩  المبادلة
  ٤٩ وحدة عملة         الدخل الشامل اآلخر

  
 يوقف محاسبة التحوط بالنسبة للمستقبل فإنهأن عالقة التحوط لم تعد عالية الفاعلية ) أ(وإذا استنتج المشروع 

من معيار المحاسبة الدولي  ١٠١يه عالقة التحوط عالية الفاعلية طبقاً للفقرة اً من التاريخ الذي لم تعد فإعتبار
٣٩ .  

 
منها )  وحدة عملة٥١ (إلىت إرتفع من ذلك أن القيمة العادلة للمبادلة قد بدالً حصل إذاهل تتغير اإلجابة 

 المخاطر اضإنخفنتج عن )  وحدة عملة١(نتجت عن زيادة أسعار الفائدة في السوق و)  وحدة عملة٥٠(

  ؟ية للفريق المناظر في المبادلةئتماناإل
  

 الخسائر الصافية نتيجة أو حساب األرباح إلى)  وحدة عملة١(في هذه الحالة يكون هناك قيد دائن بقيمة . نعم
 .ية للفريق المناظر في المبادلةئتمان التحسن في النوعية اإلإلىالتغيير في القيمة العادلة للمبادلة والذي يعزى 

،  يتجاوز التغير المتراكم في  وحدة عملة٥١ التغير المتراكم في القيمة العادلة ألداة التحوط، أي ألنوذلك 
القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية الالزمة لتقاص التعرض لخطر التدفقات النقدية ذات السعر المتغير 

يمثل عدم الفاعلية اإلضافي الذي )  وحدة عملة١(غ والفرق البال)  وحدة عملة٥٠أي(من البند المتحوط له 
  . الخسائرأوويدخل في األرباح ) أي المبادلة( أداة التحوط المشتقة إلىيعزى 

  دائن  مدين  
     وحدة عملة٥١  المبادلة

   وحدة عملة٥٠        الدخل الشامل اآلخر
   وحدة عملة١     الخسائر الصافيةأواألرباح     
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  )٢ (أداء أداة التحوط:  فق النقديتحوطات التد ٥.٣.و
  

 طناً من عجينة الورق ٢٤تحوطاً للبيع المتوقع لكمية ) أ(أجرى المشروع ، ١×٢٠ر ب سبتم٣٠بتاريخ 
 .  طناً من العجينة٢٤ قصير األمد لكمية أجل وذلك من خالل الدخول في عقد ٢×٢٠ مارس ١بتاريخ 

د بالفرق بين السعر الفوري المستقبلي للعجينة في بورصة ويقضي العقد بالتسديد الصافي بالنقد الذي يتحد
 . أن يبيع العجينة في سوق محلية مختلفة) أ(ويتوقع المشروع .  وحدة عملة١,٠٠٠سلع محددة وبين 
أن العقد األجل هو تحوط فاعل للبيع المتوقع كما أن الشروط األخرى لمحاسبة التحوط ) أ(ويقرر المشروع 

مشروع بتقييم فاعلية التحوط بمقارنة التغيير الكلي في القيمة العادلة للعقد اآلجل مع  ويقوم ال.قد توفرت
 السعر الفوري إرتفع ديسمبر ٣١ وبتاريخ .التغيير في القيمة العادلة للتدفقات النقدية الواردة المتوقعة

 في رتفاعاإلن  في السوق المحلي أكثر مرتفاعاإلللعجينة في كل من السوق المحلي والبورصة، وكان 
 القيمة الحالية للتدفق النقدي الوارد المتوقع من البيع في السوق المحلي هو فإنالبورصة، ونتيجة لذلك 

 إفتراض فعلى . وحدة عملة٨٠هي ناقص ) أ( فالقيمة العادلة للعقد اآلجل للمشروع . وحدة عملة١,١٠٠
 أوهناك عدم فاعلية يجب إدخاله في األرباح أن المشروع أ يقرر أن التحوط ال يزال عالي الفاعلية فهل 

   .الخسائر
  
 ال يعترف بعدم الفاعلية في البيانات المالية عندما يكون التغير المتراكم في ،في تحوط التدفق النقدي. كال

ه فإن  هذ،القيمة العادلة للتدفقات النقدية المتحوط لها أكثر من التغير المتراكم في قيمة أداة التحوط، وفي الحالة

 بينما أن القيمة العادلة للتغير المتراكم في ،  وحدة عملة٨٠التغير المتراكم في القيمة العادلة للعقد اآلجل هو 

،  وحيث أن القيمة العادلة للتغير  وحدة عملة١٠٠التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للبند المتحوط له هي 

تجاوز التغير المتراكم في يالمتوقعة للبند المتحوط له منذ إنشاء التحوط المتراكم في التدفقات النقدية المستقبلية 

 الخسائر الصافية بأي جزء من أو فإنه ال يعترف في األرباح ،)بالمبالغ المطلقة(القيمة العادلة ألداة التحوط 

وبما أن المشروع ، )٣٩ من معيار المحاسبة الدولي )أ(٩٥الفقرة ( الخسائر الناتجة عن أداة التحوط أوالربح 

 كامل التغير في الدخل الشامل اآلخر يعترف به فييرى أن عالقة التحوط ال تزال عالية الفاعلية فإنه ) أ(

   . وحدة عملة٨٠القيمة العادلة للعقد اآلجل والبالغ 
  

  دائن  مدين  
     وحدة عملة٨٠  

   وحدة عملة٨٠    العقد اآلجل    
  

اً إعتبار يتوقف عن محاسبة التحوط للمستقبل       فإنهلتحوط لم يعد عالي الفاعلية      أن ا ) أ( استنتج المشروع    إذاأما  
 .٣٩من معيار المحاسبة الدولي  ١٠١من التاريخ الذي ال تعود فيه عالقة التحوط عالية الفاعلية وطبقاً للفقرة 

 

 الفترة المحددةالعملية المتوقعة تحدث قبل :  تحوطات التدفق النقدي ٥.٤.و
  

، وتتوفر مثالًع بتخصيص مشتقة كأداة تحوط تدفق نقدي لعملية متوقعة، كبيع متوقع لسلعة ما قام مشرو

 معرفة وتوثيق الفترة التي يتوقع إشتراطفي عالقة التحوط جميع شروط محاسبة التحوط بما في ذلك 

من  أصبح ، فإذا.)٢.١٧.و انظر السؤال(حصول العملية فيها خالل زمن معقول وقصير بصفة عامة 

 هل يستطيع المشروع أن ،أصالً أن العملية المتوقعة قد تتحقق في موعد أقرب مما هو متوقع الحقاًالمتوقع 

   ؟يستنتج أن هذه العملية هي مشابهة لتلك التي كان قد تم تخصيصها على إنها متحوط لها
  
 قد يـؤثر    ، أنه على كل حال     التغيير في توقيت العملية المتوقعة ال يؤثر على سريان التخصيص إال           فإن.  نعم

   أداة التحوط يلزم تخصيصها كأداة تحوط لكامل الفترة المتبقية من فإن كذلك . على تقييم فاعلية عالقة التحوط
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  ). ٢.١٧.و  والسؤال٣٩من معيار المحاسبة الدولي  ٧٥أنظر الفقرة (لكي تظل مؤهلة كأداة تحوط مدتها 
 

   التحوط لعملية متوقعة في أداة الدين عملية فاعليةقياس:  تحوطات التدفق النقدي ٥.٥.و
  

 دفعات الفائدة ألن ذا سعر فائدة يخلق خطر التعرض لتغيرات أسعار الفائدة أصل المتوقع في ستثمارإن اإل

 والهدف من . بذلك ستكون على أساس سعر السوق الذي يكون قائماً عند حصول العملية المتوقعةةالمتعلق

دي ضد خطر تذبذب أسعار الفائدة هو تقاص آثار التغيرات المستقبلية في أسعار الفائدة تحوط التدفق النق

وهو في العادة السعر الذي كان قائماً عند إنشاء التحوط والذي – الحصول على سعر ثابت واحدأجلمن 

فائدة في ينطبق مع مدة وموعد حدوث العملية المتوقعة، وخالل فترة التحوط ليس باإلمكان تحديد سعر ال

 كيف يتم ، في هذه الحالة. عند حدوث العملية المتوقعةأوالسوق للعملية المتوقعة عندما يتم إنهاء التحوط 

  ؟تقييم وقياس فاعلية التحوط
  

 يمكن قياس الفاعلية على أساس تغيرات أسعار الفائدة التي حصلت في الفترة بين تاريخ ،خالل هذه الفترة

 وإن أسعار الفائدة التي تستخدم إلجراء هذا القياس هي أسعار .علية المؤقتالتخصيص وتاريخ قياس الفا

الفائدة التي تقابل مدة وموعد حدوث العملية المتوقعة والتي كانت قائمة عند إنشاء التحوط وتلك القائمة بتاريخ 

  . القياس كما يبينه الهيكل الزمني ألسعار الفائدة

  

بسيطة بين التدفقات النقدية للبند المتحوط له والتدفقات النقدية الناتجة عن وال يكفي عموماً مجرد المقارنة ال

 إذا مثل هذا األسلوب يتجاهل توقعات المشروع حول ما ألنها إستالم أوأداة التحوط المشتقة كما يتم دفعها 

  . كان سيحصل أي عدم فاعليةإذاكانت التدفقات النقدية سيتم تقاصها في الفترات الالحقة وما 

  

 ولغرض اإليضاح نفترض أن .وتوضح المناقشة التالية آلية إنشاء عالقة تحوط تدفق نقدي وقياس فاعليتها

 . وذلك خالل ثالثة شهور وحدة عملة١٠٠,٠٠٠مشروعاً يتوقع إصدار أداة دين مدتها سنة واحدة بمبلغ 

 رتفاعإل والمشروع معرض .وستدفع األداة فوائد على أساس ربع سنوي والمبلغ األساسي عند اإلستحقاق

 لمبادلة أسعار فائدة أجلأسعار الفائدة فيقيم عالقة تحوط التدفقات النقدية للفوائد ألداة الدين من خالل عقد 

 ويدفع . شهور لتتطابق مع شروط اإلصدار المتوقع ألداة الدين٣ية ومدة المبادلة سنة واحدة وتبدأ بعد إفتتاح

ائدة متغيرة ويقوم المشروع بتخصيص المخاطرة المتحوط لها على إنها جزء المشروع فائدة ثابتة ويستلم ف

  .الفائدة المبنى على أساس سعر الفائدة بين البنوك من اإلصدار المتوقع ألداة الدين

  
  منحنى العائد

 ؤهعند إنشا التدفقات النقدية المستقبلية والقيمة العادلة لهذه التدفقات وذلك حتسابيشكل منحنى العائد األساس إل

 وهو مبني على أساس العائد الحالي في السوق على السندات المشابهة والتي .وخالل سريان عالقة التحوط

 أسعار الكوبونات أوأسعار فورية ( أسعار فائدة فورية إلىيتم تداولها في السوق، ويتم تحويل عوائد السوق 

 ، وتستخدم أسعار الفائدة الفورية. عائد السوقمن خالل حذف أثر دفعات الكوبونات على) التي بدون فوائد

 قيمتها العادلة، كما تستخدم إلىالتدفقات النقدية المستقبلية مثل دفعات رأس المال والفوائد للوصول  لخصم
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 التدفقات النقدية المستقبلية المتغيرة حتساباألسعار الفورية لحساب أسعار العوائد اآلجلة التي تستخدم إل

  -:  وإن العالقة بين األسعار الفورية واألسعار اآلجلة لفترة واحدة توضحها المعادلة التالية.والمستقبلية

  
  العالقة بين األسعار الفورية واآلجلة
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  (%)السعر المستقبلي =   F   ، حيث

SR  = السعر الفوري(%)  
t =  ٥ ، ٤ ، ٣ ، ٢ ، ١ مثالً(هي الفترة الزمنية(  

  
 الحساب إستخدامألغراض هذا اإليضاح نفترض فيما يلي على أساس ربع سنوي هيكل أسعار الفائدة ب، ذلكك

  . المركب على أساس ربعي بتاريخ إنشاء التحوط
  

 

  )١بداية المرحلة  (–منحنى العائد عند إنشاء التحوط 
  

  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  الفترات اآلجلة

  األسعار الفورية

  األسعار اآلجلة

٣,٧٥%  

٣,٧٥%  

٤,٥%  

٥,٢٥%  

٥,٥%  

٧,٥١%  

٦%  

٧,٥%  

٦,٢٥%  

٧,٢٥%  

  
األسعار اآلجلة لفترة واحدة تحتسب على أساس األسعار الفورية بتواريخ اإلستحقاق المقابلة، على سبيل المثال 

. %٥,٢٥ = ١ -] ١,٠٣٧٥ /٢١,٠٤٥٠[ المعادلة أعاله هو إستخدام محسوباً ب٢السعر اآلجل الحالي للفترة 

 السعر الفوري هو ألن ٢ يختلف عن السعر الفوري للفترة ٢ائدة الجاري األجل للفترة الحالية فسعر الف، بذلك

 ٢ بينما السعر اآلجل هو سعر الفائدة من بداية الفترة ٢لنهاية الفترة ) فوري (١سعر فائدة من بداية الفترة 

  .٢حتى نهاية الفترة 

  

  البند المتحوط له
 شهور ٣ مدتها سنة واحدة وذلك خالل ١٠٠,٠٠٠صدار أداة دين بمبلغ  يتوقع المشروع إ،في هذا المثال

 أسعار الفائدة ويود حذف تأثير التدفقات النقدية إرتفاع والمشروع معرض لخطر .بدفعات فوائد ربع سنوية

 ذلك الخطر سيحصل المشروع على إستبعاد فإذا .لتغيرات أسعار الفائدة التي قد تحصل قبل تحقق العملية

ائدة عند إصدار الدين يساوي سعر الفائدة على الكوبونات اآلجلة ذات السنة الواحدة والسائدة في السوق سعر ف

، هو )الفوري( وإن ذلك السعر اآلجل للكوبون، والذي يختلف عن السعر اآلجل . شهور٣حالياً وذلك خالل 

ر الفائدة في السوق القائم عند إنشاء محسوباً من الهيكل الزمني ألسعار الفائدة المبين أعاله، وهو سع% ٦,٨٦

 وينتج عن ذلك أن القيمة العادلة للدين عند اإلصدار .عالقة التحوط على أساس شروط أداة الدين المتوقعة

  .تكون معادلة للقيمة االسمية
  

ألسعار  التدفقات النقدية ألداة الدين على أساس الهيكل الزمني الحالي           إحتسابعند إنشاء عالقة التحوط يمكن      

عند بدايـة   % ٦,٨٦وأن الدين سيصدر بسعر فائدة      ،   ولهذا الغرض يفترض أن أسعار الفائدة ال تتغير        .الفائدة
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 التدفقات النقدية والقيمة العادلة ألداة الدين ستكون كما هي موضحة فيما يلي مع              فإن وفي هذه الحالة     .٢الفترة  

  -: ٢بداية الفترة 
  
  

  ثابتإصدار أداة دين بسعر فائدة 
  )السعر الفوري مبني على السعر اآلجل( ال تغيير في السعر – ٢بداية الفترة 

 

  المجموع  

  ٥  ٤  ٣  ٢  ١    الفترات اآلجلة األصلية

  ٤  ٣  ٢  ١      الفترات المتبقية

  %٦,٨٨  %٦,٧٥  %٦,٣٨  %٥,٢٥      األسعار الفورية

  %٧,٢٥٠  %٧,٥٠  %٧,٥١  %٥,٢٥      األسعار اآلجلة

            و ن  :التدفقات النقدية

  ١,٧١٦  ١,٧١٦  ١,٧١٦  ١,٧١٦      %٦,٨٦ @فائدة ثابتة بسعر

  ١٠٠,٠٠٠            المبلغ األصلي

              :القيمة العادلة

  ٦,٠٣.  ١,٦٣٢  ١,٦٦٣  ١,٦٩٤    ٦,٥٩٢  الفائدة

    ٩٣,٤٠٨          ٩٣,٤٠٨  المبلغ األساسي

 ١٠٠,٠٠٠                        المجموع
  ٤)]٠,٠٦٨٨/٤[ +١(  /١٠٠,٠٠٠أ 
  
  

 االسمية القيمة العادلة للفائدة ورأس المال تعادل القيمة فإنوحيث أن المفترض أن أسعار الفائدة ال تتغير 

 وإن مبالغ القيمة العادلة تحتسب على أساس األسعار الفورية السائدة عند إنشاء التحوط .للعملية المتوقعة

 وهي . الدين قد تم إصداره بتاريخ العملية المتوقعةللفترات المنطبقة التي سيحصل فيها التدفق النقدي لو أن

تعكس أثر خصم تلك التدفقات على أساس الفترات المتبقية بعد إصدار أداة الدين، على سبيل المثال يستعمل 

، ولكنها تخصم ٣لغرض خصم التدفق النقدي للفوائد التي يتوقع دفعها في الفترة % ٦,٣٨السعر الفوري البالغ 

  . ستحصل بعد مرور فترتين بعد حدوث العملية المتوقعةألنها فقط لفترتين
  

 أما األسعار الفورية . يفترض أن أسعار الفائدة ال تتغيرألنه سابقاًأما أسعار الفوائد اآلجلة فهو نفسها المبنية 

 أسعار الفائدة  فهي تمثل األسعار الفورية أجله بعد فترة واحدة ومبنية على.فهي مختلفة ولكنها واقعياً لم تتغير

  .السارية
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  أداة التحوط

إن الهدف من التحوط هو الحصول على سعر فائدة إجمالي على العملية المتوقعة وأداة التحوط بما يعادل 
 وهذا الهدف يتم .٥ حتى الفترة ٢وهو سعر الفائدة في السوق عند إنشاء التحوط للمدة من الفترة % ٦,٨٦

 وبناء .%٦,٨٦ ومبادلة سعر فائدة ثابت قدره أجلي إفتتاحلة سعر فائدة تحقيقه من خالل الدخول في مباد
 القيمة العادلة لدفعات الفائدة  على مبادلة أسعار فإنعلى الهيكل الزمني ألسعار الفائدة عند بداية التحوط 

 العادلة لمبادلة الفائدة ستكون مساوية للقيمة العادلة لدفعات أسعار الفائدة المتغيرة مما ينتج عنه أن القيمة
 وإن التدفقات النقدية المتوقعة من مبادلة أسعار الفائدة ومبالغ القيمة العادلة الخاصة . أسعار الفائدة هي صفر

  :بها موضحة في الجدول التالي
  
  

  سعر الفائدة على المبادلة 
            المجموع  

  اآلجلة األصليةالفترات 
  الفترات المتبقية

  ٢  ١  
١  

٣  
٢  

٤  
٣  

٥  
٤  

  :لتدفقات النقديةا
  %٦,٨٦فائدة ثابتة بسعر 

  الفائدة المتغيرة المتوقعة
المتوقع على أساس السعر 

  األجل
  الفائدة الصافية

  و ن
  

  و ن  
١,٧١٦  
١,٣١٣  

  
٥,٢٥%  

)٤٠٣(  

  و ن
١,٧١٦  
١,٨٧٧  

  
٧,٥١%  
١٦١  

  و ن
١,٧١٦  
١,٨٧٦  

  
٧,٥٠%  
١٦٠  

  و ن
١,٧١٦  
١,٨١٣  

  
٧,٢٥%  
٩٧  

  :القيمة العادلة
  )فوريال(سعر الخصم 
  الفائدة الثابتة

  الفائدة المتغيرة المتوقعة

  
  

٦,٥٩٢  
٦,٥٩٢  

    
٥,٢٥%  
١,٦٩٤  
١,٢٩٦  

  
٦,٣٨%  
١,٦٦٣  
١,٨١٩  

  
٦,٧٥%  
١,٦٣٢  
١,٧٨٤  

  
٦,٨٨%  
١,٦٠٣  
١,٦٩٣  

القيمة العادلة لمبادلة أسعار 
  الفائدة

٩٠  ١٥٢  ١٥٦  )٣٩٨(    ٠  

  

اً للسعر الثابت الذي سيستلمه المشروع لو عند إنشاء التحوط كان سعر الثابت على المبادلة اآلجلة مساوي
  . إصدار الدين خالل ثالثة شهور بالسعر السائدة اليومإستطاع

  

 تغيرت أسعار الفائدة في الفترة التي يكون فيها التحوط ال يزال قائماً يمكن قياس فاعلية التحوط بطرق إذا
  .عديدة

  

  .٢ مباشرة قبل إصدار الدين في بداية الفترة لنفترض أن أسعار الفائدة قد تغيرت كما هو موضح أدناه
  

   نقطة٢٠٠ أسعار الفائدة زادت بمقدار –منحنى العائد 
  

  قياس فاعلية التحوط

  الفترات اآلجلة

  الفترات المتبقية

٢  ١  

١  

٣  

٢  

٤  

٣  

٥  

٤  

  األسعار الفورية

  األسعار اآلجلة
  

٥,٧٥%  

٥,٧٥%  

٦,٥٠%  

٧,٢٥%  

٧,٥٠%  

٧,٢٥%  

٨,٠٠%  

٩,٥٠%  
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% ٦,٨٦المدفوعة ثابتة بنسبة (يئة أسعار الفائدة الجديدة، تكون القيمة العادلة لمبادلة أسعار األسهم بموجب ب
  -:التي خصصت كأداة تحوط على النحو التالي) والمستلمة متغيرة

  
  

  

  القيمة العادلة لسعر الفائدة على المبادلة 
  

            المجموع  
  الفترات اآلجلة األصلية

  الفترات المتبقية
٢    ١  

١  
٣  
٢  

٤  
٣  

٥  
٤  

  و ن   و ن   و ن   و ن     و ن   :التدفقات النقدية
  ١,٧١٦  ١,٧١٦  ١,٧١٦  ١,٧١٦      %٦,٨٦@فائدة ثابتة بسعر 

  ٢,٣٧٦  ٢,٣٧٧  ١,٨١٣  ١,٤٣٨      الفائدة المتغيرة المتوقعة
  %٩,٥٠  %٩,٥١  %٧,٢٥  %٥,٢٥      المتوقع على أساس السعر الجديد

  ٦٦٠  ٦٦١  ٩٧  )٢٧٩(      الفائدة الصافية
              :القيمة العادلة

  %٨,٠٠  %٧,٥٠  %٦,٥٠  %٥,٧٥      )الفوري(سعر الخصم الجديد 
  ١,٥٨٥  ١,٦٢٣  ١,٦٦٢  ١,٦٩٢    ٦,٥٦٢  الفائدة الثابتة

  ٢,١٩٥  ٢,٢٤٨  ١,٧٧٥  ١,٤١٧    ٧,٦١٥  الفائدة المتغيرة المتوقعة

  ٦١٠  ١٥٢  ٩٣  )٢٧٥(      ١,٠٥٣  القيمة العادلة للفائدة الصافية
  

  

 قيمة أو من الضروري قياس التغير في القيمة العادلة للتدفقات النقدية ، فاعلية التحوطإحتساب أجلومن 

  .العملية المتوقعة المتحوط لها، ويوجد أسلوبان على األقل إلجراء هذا القياس

  
  
  

  قياس التغيير في القيمة العادلة للدين-األسلوب أ
  

            المجموع  
  الفترات اآلجلة األصلية

  ترات المتبقيةالف
٢    ١  

١  
٣  
٢  

٤  
٣  

٥  
٤  

  و ن   و ن   و ن   و ن     و ن   :التدفقات النقدية
  ١,٧١٦  ١,٧١٦  ١,٧١٦  ١,٧١٦      %٦,٨٦الفائدة الثابتة 

  ١٠٠,٠٠٠            المبلغ األساسي

              :القيمة العادلة
  %٨,٠٠  %٧,٥٠  %٦,٥٠  %٥,٧٥      )الفوري(سعر الخصم الجديد 

  ١,٥٨٥  ١,٦٢٣  ١,٦٦٢  ١,٦٩٢    ٦,٥٦٢  الفائدة 

  أ ٩٢,٣٨٥          ٩٢,٣٨٥  المبلغ األساسي

            ٩٨,٩٤٧  المجموع
            ١٠٠,٠٠٠  القيمة العادلة في البداية

  الفرق في القيمة العادلة
  

)١,٠٥٣(            

 ٤)] ٤ / ٠,٨٠ [+١/ ( ١٠٠,٠٠٠أ 
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سعر فائدة الكوبون تعادل  فائدة وللدين ذ القيمة العادلة في بيئة الفوائد الجديدة إحتساببموجب األسلوب أ يتم 
 من اًإعتبار وهذه القيمة العادلة تقارن بالقيمة العادلة المتوقعة .%)٦,٨٦(والسائدة عند إنشاء عالقة التحوط 

 والمحتسبة على أساس الهيكل الزمني ألسعار الفائدة عند إنشاء عالقة التحوط،  كما هو موضح ٢بداية الفترة 
 ويالحظ أن الفرق بين القيمة العادلة للمبادلة والتغير في . التغير في القيمة العادلةإلى الوصول أجلأعاله، من 

 شروط المبادلة والعملية المتوقعة فإنالقيمة العادلة المتوقعة للدين يتم تقاصه بالضبط في هذا المثال، وعليه 
  .متطابقة

  
  

  

  تدفقات النقدية التغير في القيمة العادلة للإحتساب: األسلوب ب 
  

            المجموع  

  الفترات اآلجلة األصلية

  الفترات المتبقية

٢    ١  

١  

٣  

٢  

٤  

٣  

٥  

٤  

  %٦,٨٦  %٦,٨٦  %٦,٨٦  %٦,٨٦      سعر السوق عند اإلنشاء

  %٩,٥٠  %٩,٥١  %٧,٢٥  %٥,٧٥      جل الحاليالسعر اآل

  )%٢,٦٤(  )%٢,٦٤(  )%٠,٣٩(  %١,١١      فرق سعر الفائدة

  )٦٦٠(  )٦٦١(  )٩٧(  ٢٧٩      فرق التدفق النقدي

              ) سعر الفائدة×األصل (

  %٨,٠٠  %٧,٥٠  %٦,٥٠  %٥,٧٥      )الفوري(سعر الخصم 

  )٦١٠(  )٦٢٥(  )٩٣(  ٢٧٥    )١,٠٥٣(  القيمة العادلة للفرق
  
  

 القيمة العادلة للتغير في التدفقات النقدية تحتسب على أساس أسعار الفائدة اآلجلة للفترات ،بموجب األسلوب ب
مقابلة وذلك بتاريخ إجراء قياس الفاعلية وسعر الفائدة الذي كان يمكن الحصول عليه لو أن الدين قد تم ال

 سعر الفائدة في السوق بتاريخ إنشاء التحوط كان هو وأن .إصداره بسعر الفائدة في السوق عند إنشاء التحوط
يمة الحالية للتغير في التدفقات النقدية  أما الق. ذي السنة الواحدة وذلك بعد ثالثة أشهرأجلسعر الكوبون 

فيحسب على أساس أسعار الفائدة الفورية الحالية السارية بتاريخ إجراء قياس الفاعلية للفترات المقابلة التي 
" أسلوب المبادلة النظرية" بمصطلح أيضاً هذا األسلوب إلىيتوقع فيها تحقق التدفقات النقدية، ويمكن اإلشارة 

 المقارنة هي بين سعر الفائدة الثابت المتحوط له  للدين والسعر الحالي ألن) يفتراضاإلشتقة  أسلوب المأو(
  .المتغير، وهو نفس المقارنة للتدفقات النقدية للجانبين الثابت والمتغير من مبادلة أسعار الفائدة

  
  

الحالية للتدفقات النقدية يجري  الفرق بين تغير القيمة العادلة للمبادلة والفرق في تغير القيمة فإنوكما سبق 

  . شروطهما متطابقةألنتقاصهما تماماً في هذا المثال 

  

  ات األخرىعتبارإلا
  

 عدم الفاعلية قبل التاريخ المتوقع للعملية المتوقعة حيث حتساب إضافية يجب القيام بها إلإحتسابهناك عملية 

العادلة قد تقرر في كل من اإليضاحات كما في  ألغراض هذا اإليضاح، ففرق القيمة عتبارإللم تؤخذ بعين ا

، ولو تم تقييم فعالية التحوط ٢التاريخ المتوقع للعملية فوراً قبيل حصول العملية المتوقعة أي في بداية الفترة 

 القيمة الفعلية لعدم إلى الفرق يجب خصمه حتى التاريخ الحالي للوصول فإنقبل تحقق العملية المتوقعة 
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 تم القياس بعد شهر واحد من إنشاء عالقة التحوط وأصبحت العملية متوقعاً إذا سبيل المثال الفاعلية، على

 المبلغ يجب خصمه للشهرين المتبقيين على التاريخ المتوقع لتحقق العملية المتوقعة فإن ،تحققها بعد شهرين

 . ال يوجد عدم فاعليةألنهعاله  وهذه الخطوة ليست ضرورية في األمثلة أ. القيمة العادلة الحقيقيةإلىللوصول 

  . الخصم اإلضافي للمبالغ الذي هو صفر بالصافي ال يغير النتيجة،لذلك

  
 على الفرق بين أسعار فائدة الكوبون اآلجلة للفترات بناءاً يجري قياس عدم الفاعلية ،)ب(بموجب األسلوب 

 الحصول عليه لو تم إصدار الدين بسعر المقابلة بتاريخ إجراء قياس الفاعلية وسعر الفائدة الذي كان يمكن
 التغير في التدفقات النقدية على أساس الفرق بين إحتساب وإن . السوق الذي كان سائداً بتاريخ إنشاء التحوط

 إذا ال لزوم له إحتسابأسعار الفائدة اآلجلة عند إنشاء التحوط وأسعار الفائدة اآلجلة بتاريخ قياس الفاعلية هو 
 وإن هذا الهدف .التحوط هو إيجاد سعر فائدة واحد ثابت لسلسلة من دفعات الفوائد المتوقعةكان الهدف من 

يتحقق من خالل التحوط للمخاطر بواسطة مبادلة أسعار فائدة كما تم إيضاحه في المثال أعاله، وإن سعر 
 وما لم يكن منحنى .لمبادلةالفائدة الثابت على المبادلة هو سعر فائدة وسطي يتكون من أسعار الفائدة عبر مدة ا

 المقارنة بين مخاطر أسعار الفائدة اآلجلة عبر مدة المبادلة والسعر الثابت للمبادلة فإن) ثابتاً(العائد مقطوعاً 
 وهذا الفرق .العادلة متساوية فقط عند إنشاء عالقة التحوطقيمها سينتج عنها تدفقات نقدية مختلفة تكون 

  :موضح في الجدول التالي
  

  لمجموعا

  الفترات اآلجلة األصلية
  الفترات المتبقية

٢    ١  
١  

٣  
٢  

٤  
٣  

٥  
٤  

  %٧,٢٥  %٧,٥٠  %٧,٥١  %٥,٢٥      السعر اآلجل في البداية
  %٩,٥٠  %٩,٥١  %٧,٢٥  %٥,٧٥      السعر األجل الحالي

  )%٢,٢٥(  )%٢,٠٠(  )%٠,٢٦(  )%٠,٥٠(      فرق سعر الفائدة
  ) ٥٦٣(  )٥٠١(   ٦٤  )١٢٥(      فرق التدفق النقدي

              ) سعر الفائدة×المبلغ األساسي (
  %٨,٠٠  %٧,٥٠  %٦,٥٠  %٥,٧٥      )الفوري(سعر الخصم 

   )١٢٣(    )١,٠٥٥(  القيمة العادلة للفرق
  

٦٢   
  

)٥٢٠(   )٤٧٤(   

القيمة العادلة لمبادلة أسعار 
  الصرف

١,٠٥٣            

            )٢(   عدم الفاعلية

  
 مبادلة فإن ، كانت سارية عند إنشاء التحوطآجلةار فائدة وإذا كان الهدف من التحوط الحصول على أسع

 المبادلة لها سعر كوبون ثابت مقطوع واحد ال يمكنه تقاص سلسلة من ألنأسعار الفائدة تكون غير فاعلة 

 كان الهدف من التحوط هو الحصول على سعر فائدة كوبون إذا ، وعلى كل حال.أسعار الفائدة اآلجلة المختلفة

 والمقارنة المبنية على الفروقات بين أسعار ، التحوط يكون فاعالًفإنارياً بتاريخ إنشاء التحوط  كان سأجل

 عدم الفاعلية على إحتساب و.الفوائد اآلجلة قد تظهر عدم فاعلية في حين قد ال يكون هناك شيء من ذلك

اآلجلة بتاريخ قياس الفاعلية يكون أساس الفرق بين أسعار الفوائد اآلجلة بتاريخ إنشاء التحوط وأسعار الفوائد 

 وفي هذه . كان الهدف من التحوط هو تجميد أسعار الفائدة اآلجلة تلكإذاهو القياس المناسب لعدم الفاعلية 
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الحالة تكون أداة التحوط المناسبة هي سلسلة من العقود اآلجلة كل منها يستحق إعادة تسعير بتاريخ يقابل 

  .تحقق العمليات المتوقعة
  
 أنه من غير المناسب أن يتم فقط مقارنة التدفقات النقدية المتغيرة لمبادلة أسعار الفائدة               أيضاًيجب أن يالحظ    و

 فتلك المنهجية ينتج عنها قياس عدم       . مع التدفقات النقدية للفوائد على الدين والتي ستنتج عن أسعار فوائد آجلة           
 ال يسمح بتجزئة مـشتقة ألغـراض قيـاس          ٣٩ الدولي   الفاعلية على جزء فقط من المشتقة ومعيار المحاسبة       

 به على كل حال أنه      ، ومن المعترف  .)٣٩من معيار المحاسبة الدولي      ٧٤الفقرة رقم   (الفاعلية في هذه الحالة     

 كان سعر الفائدة الثابت على مبادلة أسعار فائدة مساوياً لسعر الفائدة الثابت الذي كان من الممكن الحصول                  إذا
نه ال توجد هناك فوارق في الـشروط وال         أ إفترض ال يكون هناك عدم فاعلية على        فإنهإنشاء الدين   عليه عند   

  . إنها غير مخصصة في عالقة التحوطأوية ئتمانتغيير في المخاطر اإل
  
   المؤكد بشراء بضاعة بعملة أجنبيةلتزاماإل:  تحوطات التدفقات النقدية ٥.٦.و
  

  

 دخل في ١×٢٠ يونيو ٣٠ وبتاريخ  .كعملة القياس في تقاريره المالية) LC(يستعمل العملة ) أ(المشروع 

وحدة  ١٠٩,٦٠٠ويدفع ) FC(وحدة من العملة األجنبية  ١٠٠,٠٠٠ يستلم بموجبه أجلعقد عملة أجنبية 

 ويقوم بتخصيص . بتكلفة مبدئية وقيمة عادلة تبلغ صفرا٢ً×٢٠ يونيو ٣٠بتاريخ ) LC(من عملة القياس 
 مؤكد بشراء كمية معينة من الورق في إلتزام اآلجل كأداة تحوط في عالقة تحوط تدفق نقدي في عقد العملة

 وجميع .٢×٢٠ يونيو ٣٠ تدفع في FCوحدة  ١٠٠,٠٠٠ وما ينتج عن ذلك من دفع ٢×٢٠ مارس ٣١
  . متوفرة٣٩شروط محاسبة التحوط الواردة في معيار المحاسبة الدولي 

  
 لكل LC وحدة ١,٠٧٢كان سعر الصرف الفوري ، ١×٢٠ يونيو ٣٠ في ناه وكما هو موضح في الجدول أد

 ٣١ وبتاريخ FC1 إلى١,٠٩٦LC1 شهراً هو ١٢ بينما كان سعر الصرف اآلجل لمدة FCوحدة واحدة 

 بينما سعر الصرف اآلجل لستة شهور FC1إلى١,٠٨٠LC1 كان سعر الصرف الفوري ١×٢٠ديسمبر 

١,٠٩٢ LC1إلىFC1 ١,٠٧٤ كان سعر الصرف الفوري ٢×٢٠رس  ما٣١، وبتاريخ LC1إلىFC1 بينما 
 ١,٠٧٢ كان سعر الصرف الفوري٢×٢٠ يونيو ٣٠، وبتاريخ ١,٠٧٦سعر الصرف اآلجل لثالثة شهور 

LC1إلىFC1 وكانت . بالمائة سنوياً طيلة الفترة٦، وكان منحنى العائد لعملة القياس ثابتاً دون تغيير بنسبة 

 – ]١٠٠,٠٠٠ × ١,٠٩٢ [({ ١×٢٠ ر ديسمب٣١بالسالب بتاريخ LC ٣٨٨لصرف اآلجل القيمة العادلة لعقد ا

 ]١٠٠,٠٠٠ × ١,٠٧٦ [({ ٢×٢٠ مارس ٣١بالسالب في LC ١,٩٧١وكان ،  })٦/١٢( ١,٠٦/  )١٠٩,٦٠٠

 – ١٠٠,٠٠٠ × ١,٠٧٢{ ٢×٢٠ يونيو ٣١ بالسالب في ٢,٤٠٠LCوكان  })٣/١٢(١,٠٦/  )١٠٩,٦٠٠ –

١٠٩,٦٠٠{.  
  

 ٣٠السعر اآلجل حتى   لسعر الفوريا  التاريخ
  ٢×٢٠يونيو 

  القيمة العادلة للعقد اآلجل

  -  ١,٠٩٦  ١,٠٧٢  ١×٢٠ يونيو ٣٠
  )٣٨٨(  ١,٠٩٢  ١,٠٨٠  ١×٢٠ ديسمبر ٣١

  )١,٩٧١(  ١,٠٧٦  ١,٠٧٤  ٢×٢٠ مارس ٣١
  )٢,٤٠٠(  -  ١,٠٧٢  ٢×٢٠ يونيو ٣٠
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نها للتغييرات في أالتحوط قد خصصت على  كانت عالقة إذاكيف تكون محاسبة هذه العمليات ) أ(النتيجة 
  القيمة اآلجلة لعقد الصرف اآلجل؟

  
  -:تكون القيود المحاسبية على النحو التالي

  
  ١×٢٠ يونيو ٣٠
    LC صفر    اآلجل  مدين

  LC صفر    النقد  دائن  
 

 ويتوقع أن .)٣٩من معيار المحاسبة الدولي   ٤٣الفقرة (لقيد عقد الصرف اآلجل بقيمته المبدئية البالغة صفر 
 الشروط الحرجة لعقد الصرف اآلجل وعقد الشراء وتقييم فاعلية التحوط مبنية ألنيكون التحوط فاعالً تماماً 

  ).٣٩من معيار المحاسبة الدولي  من التطبيقات اإلرشادية ١٠٨الفقرة (على السعر اآلجل 

  
   ١×٢٠ ديسمبر ٣١
    LC ٣٨٨    الدخل الشامل اآلخر  مدين

  LC ٣٨٨    تزام اآلجلاإلل  دائن  
  

 -  ٣٨٨ أي ٢٠٠١ ديسمبر ٣١ و١×٢٠ يونيو ٣٠ لعقد الصرف اآلجل بين العادلةلتسجيل التغير في القيمة 

، والتحوط فاعل تماماً )٣٩سبي الدولي  من المعيار المحا١٥٨الفقرة  (في الدخل الشامل اآلخر ٣٨٨= صفر 

ص تماماً مع التغير في التدفقات النقدية المرتبطة بعقد تحقق التقا (٣٨٨)  الخسارة من عقد الصرف اآلجلألن

 -  })٦/١٢( ١,٠٦/  )١٠٩,٦٠٠ – ]١٠٠,٠٠٠ × ١,٠٩٢ [({ = ٣٨٨ – (الشراء المبني على السعر اآلجل، 

})] ٣٨٨- = ١٢/ ٦ }١٠٦/  )١٠٩,٦٠٠ – ]١٠٠,٠٠٠ × ١,٠٩٦   
  

  ٢×٢٠ مارس ٣١
    LC ١,٥٨٣    الدخل الشامل اآلخر  مدين

  LC ١,٥٨٣    تزام اآلجلاإلل  دائن  
  

 – ١,٩٧١LCأي  (٢×٢٠ مارس ٣١ و٢×٢٠ يناير ١لتسجيل التغير في القيمة العادلة لعقد الصرف اآلجل بين 

٣٨٨LC  =١,٥٨٣LC (في الدخل الشامل اآلخر)  والتحوط فاعل   )٣٩ من المعيار المحاسبي الدولي ٩٤الفقرة

 يجري تقاصها بالضبط مع التغير في التدفقات النقدية )١,٥٨٣LC(تماماً ألن الخسارة من عقد الصرف اآلجل 

 –]١٠٠,٠٠٠  ×١,٠٧٦[({= ١,٥٨٣LC–(المرتبطة بعقد الشراء المبني على سعر الشراء 

٦/١٢( )١,٠٦)/ ١٠٩,٦٠٠ – ]١٠٠,٠٠٠  ×١,٠٩٢[ ({ - })٣/١٢(١,٠٦)/١٠٩,٦٠٠({.(  
  

    LC ١٠٧,٤٠٠    )ثمن الشراء(الورق   مدين

    LC ١,٩٧١    )ة التحوطخسار(الورق   مدين

  LC ١,٩٧١    الدخل الشامل اآلخر  دائن  
  LC ١٠٧,٤٠٠    فابل للدفع  دائن  
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وحذف الخسارة المتراكمة على عقد ) ١٠٠,٠٠٠ × ١,٠٧٤(وذلك لإلعتراف بشراء الورق بالسعر الفوري 
لمبدئي للورق مولها في القياس اوش) ١,٩٧١ (في الدخل الشامل اآلخرالصرف اآلجل والتي اعترف بها 

 ويتكون من سعر الشراء البالغ ١٠٩,٣٧١LCن القياس المبدئي للورق المشترى هو إالمشترى، وبالتالي 

١٠٧,٤٠٠LC ١,٩٧١ وخسارة التحوط البالغة LC.  
 

  ٢×٢٠ يونيو ٣٠
  

    LC ١٠٧,٤٠٠    أوراق الدفع  مدين
  LC ١٠٧,٢٠٠    النقد  دائن  
  LC ٢٠٠    األرباح والخسائر الصافية  دائن  
  

وأرباح الصرف ) ١٠٧,٢٠٠ = ١,٠٧٢ ×١٠٠,٠٠٠FC(لتسجيل تسديد أوراق الدفع بالسعر الفوري 
  .)١٠٧,٢٠٠LC –١٠٧,٤٠٠LC (٢٠٠LCالمرتبطة بها والبالغة 

  
    LC ٤٢٩  األرباح والخسائر الصافية  مدين

  LC ٤٢٩     المؤجللتزاماإل  دائن  
  

= ١,٩٧١LC -٢,٤٠٠LCأي   (٢×٢٠ يونيو ٣٠ و٢×٢٠بريل إ ١لتسجيل خسارة عقد الصرف اآلجل بين 
٤٢٩LC ( ًالخسارة في عقد الصرف اآلجل ألنفي األرباح والخسائر الصافية، ويعتبر التحوط فاعال 

)٤٢٩LC ( يجري تقاصها بالضبط مع التغير في القيمة العادلة لورقة الدفع على أساس السعر اآلجل حيث
)٤٢٩ LC) =] ١,٠٦)/  ١٠٩,٦٠٠ – ]١٠٠,٠٠٠ × ١,٠٧٦ [({- ١٠٩٦٠٠ – ] ١٠٠,٠٠٠ × ١,٠٧٢ (
)٣/١٢( {.(  
  

    LC ٢,٤٠٠     اآلجللتزاماإل  مدين
  LC ٢,٤٠٠    النقد  دائن  
  

  .لتسجيل التسديد الصافي لعقد الصرف اآلجل
  

 من ذلك تخصيص عالقة التحوط على إنها بدالً تم إذاكيف تكون محاسبة هذه العمليات ) ب(النتيجة 
 الفوري من عقد الصرف اآلجل واستثناء عنصر الفائدة من عالقة التحوط المخصصة للتغيرات في العنصر

  ؟)٣٩ من المعيار المحاسبي الدولي ٧٤الفقرة (
  

  -:تكون القيود على النحو التالي
  

   ١×٢٠ يونيو ٣٠
    LC صفر    اآلجل  مدين

  LC صفر    النقد  دائن  
  

ومن ) ٣٩ من معيار المحاسبة الدولي ٤٣الفقرة (راً لتسجيل عقد الصرف اآلجل بقيمته المبدئية البالغة صف
أن يكون التحوط فاعالً تماماً ألن الشروط الحرجة لعقد الصرف اآلجل وعقد الشراء متماثلة والتغير المتوقع 

 من معيار تطبيقات إرشادية١٠٨الفقرة ( الخصم على العقد اآلجل مستثناة من تقييم الفاعلية أوفي العالوة 
  ).٣٩لدولي المحاسبة ا

  

  ١×٢٠ ديسمبر ٣١
  

    LC ١,١٦٥  )عنصر الفائدة(األرباح والخسائر الصافية   مدين
العنصر  (الدخل الشامل اآلخر  دائن  

  )الفوري
  ٣٧٧ LC  

  LC ٣٨٨     اآلجلاإللتزام  دائن  
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 ٣٨٨ أي ٢٠٠١ ديسمبر ٣١ و٢٠٠١ يونيو ٣٠لتسجيل التغير في القيمة العادلة لعقد الصرف اآلجل بين 
LC - ٣٨٨=  صفر LC.و ـل فهـد الفوري لعقد الصرف اآلجـة للتسديـة الحاليـر في القيمـا التغيـ أم
٧٧٧LC)})]١٠٧,٢٠٠ –]١٠٠,٠٠٠×  ١,٠٧٢([{-})٦/١٢( )١,٠٦)/ ١٠٧,٢٠٠ –]١٠٠,٠٠٠ × ١,٠٨٠( 

، والتغير )٣٩من المعيار المحاسبي الدولي ) أ (٩٥الفقرة  (في الدخل الشامل اآلخرويعترف به ) }١,٠٦/ 
 ١,١٦٥LCهو خسارة ) المتبقي من التغيير في القيمة العادلة(في عنصر الفائدة من عقد الصرف الفوري 

 ٣٩من المعيار المحاسبي الدولي  ٧٤الفقرة ( الخسائر الصافية أوويعترف به في األرباح ) ٧٧٧+٣٨٨(
عقد ال ألن الربح في العنصر الفوري ب، والتحوط فاعل تماماً)٣٩أ من المعيار المحاسبي الدولي  ٥٥والفقرة 
= ٧٧٧LC( أي أن ، يحقق التقاص بالضبط مع التغيير في أسعار الشراء باألسعار الفورية) ٧٧٧LC(اآلجل 

})]١,٠٦)/ ١٠٧,٢٠٠ – ]١٠٠,٠٠٠×  ١,٠٧٢[({-  })٦/١٢( ١,٠٦)/ ١٠٧,٢٠٠ – ]١٠٠,٠٠٠×  ١,٠٨٠ 
{(.  
  

   ٢×٢٠ مارس ٣١
  

    LC ٥٨٠  )العنصر الفوري( الدخل الشامل اآلخر  مدين
    LC ١,٠٠٣  )عنصر الفائدة( الخسائر الصافية أواألرباح   مدين

  LC ١,٥٨٣     اآلجلاإللتزام  دائن  
  

 ١٩٧١ وهو ٢×٢٠ مارس ٣١ و ٢×٢٠ يناير ١لتسجيل التغير في القيمة العادلة لعقد الصرف اآلجل بين 

LC– ٣٨٨LC =١,٥٨٣LC.لتسديد الفوري لعقد الصرف اآلجل فهو  أما التغير في القيمة الحالية ل

:٥٨٠LC )}])١٠٧,٢٠٠ – ]١٠٠,٠٠٠×١,٠٨٠([{-})٣/١٢(١,٠٦)/ ١٠٧,٢٠٠–]١٠٠,٠٠٠×١,٠٧٤ /(

، أما )٣٩ الدولي ةمن معيار المحاسب) أ (٩٥الفقرة  (في الدخل الشامل اآلخرويعترف به . )} )٦/١٢(١,٠٦

 ١,٠٠٣LCفهو خسارة ) لقيمة العادلةفي ا المتبقي التغير(التغير في عنصر الفائدة لعقد الصرف اآلجل 

)١٥٨٣LC–٥٨٠LC ( الخسائر الصافية أوويعترف به في األرباح ) من المعيار المحاسبي الدولي  ٧٤الفقرة
 والتحوط فاعل تماماً ألن الخسارة في العنصر الفوري .)٣٩ من المعيار المحاسبي الدولي )أ (٥٥ والفقرة ٣٩

 ([{ = ٥٨٠ (تحقق التقاص تماماً مع التغير في ثمن الشراء باألسعار الفورية حيث) ٥٨٠LC(د اآلجل ـللعق

٦/١٢(١,٠٦)/ ١٠,٧٢٠٠ – ]١٠٠,٠٠٠×١,٠٨٠([{ - })٣/١٢(١,٠٦)/ ١٠٧,٢٠٠ – ]١٠٠,٠٠٠×١,٠٧٤( 
{(.  
  

    LC ١٠٧,٤٠٠  )ثمن الشراء(الورق   مدين
    LC ١٩٧  الدخل الشامل اآلخر  مدين

  LC ١٩٧    )اءثمن الشر(الورق   دائن  
  LC ١٠٧,٤٠٠    ورقة الدفع  دائن  
  

وحذف الربح المتراكم في العنصر ) ١٠٠,٠٠٠ × ١,٠٧٤= ( بشراء الورق بالسعر الفوري لالعتراف
 =٥٨٠LC –٧٧٧LC (في الدخل الشامل اآلخرالفوري لعقد الصرف اآلجل الذي كان قد اعترف به 

١٩٧LC (ى، وبالتالي فإن القياس المبدئي للورق المشترى هو وتضمينه في القياس المبدئي للورق المشتر
١٠٧,٢٠٣LC ١٠٧,٤٠٠يتكون من بدل الشراء البالغ LC  ١٩٧وربح التحوط البالغLC .  

  
  ٢×٢٠ يونيو ٣٠
    LC ١٠٧,٤٠٠    ورقة الدفع  مدين

  LC ١٠٧,٢٠٠    النقد  دائن  
  LC ٢٠٠    األرباح والخسائر الصافية  دائن  

  

 
وربح سعر الصرف ) ١٠٧,٢٠٠LC = ١,٠٧٢ ×FC ١٠٠,٠٠٠(ع بالسعر الفوري لتسجيل تسديد ورقة الدف

  .)FC ١٠٠,٠٠٠ × ]١,٠٧٤ –١,٠٧٢[ - (LC ٢٠٠بها والبالغ  المرتبط
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    LC ١٩٧  )العنصر الفوري( الخسائر الصافيةأواألرباح   مدين

    LC ٢٣٢  )عنصر الفائدة( الخسائر الصافيةأواألرباح   مدين

  LC ٤٢٩     المؤجللتزاماإل  دائن  

 ٢,٤٠٠LCأي  (٢×٢٠ يونيو ٣٠ و٢×٢٠ إبريل ١لتسجيل التغير في القيمة العادلة لعقد الصرف اآلجل بين 

– ١,٩٧١LC  =٤٢٩LC( . أما التغير في القيمة الحالية للتسديد الفوري لعقد الصرف اآلجل فهو خسارة 

١٩٧ LC)]٣/١٢(١,٠٦)/ ١٠٧,٢٠٠ – ]١٠٠,٠٠٠×  ١,٠٧٤[ ({ - ١٠٧,٢٠٠ – ]١٠٠,٠٠٠ × ١,٠٧٢( 
المتبقي من ( ، أما التغير في عنصر الفائدة لعقد الصرف اآلجل الدخل الشامل اآلخر ويعترف به في ،)}

 الخسائر أوويعترف به في األرباح ) LC ١٩٧ - LC ٤٢٩ (LC ٢٣٢فهو خسارة ) التغير في القيمة العادلة

تجري التقاص ) LC ١٩٧(ر الفوري للعقد اآلجل الصافية،  والتحوط فاعل تماماً ألن الخسارة في العنص

 –] ١٠٠٠٠٠  ×١,٠٧٢[ { = ١٩٧LC-(بالضبط مع التغيير في القيمة الحالية للتسديد الفوري لورقة الدفع 

٣/١٢(١,٠٦)/ ١٠٧,٢٠٠ – ]١٠٠,٠٠٠  ×١,٠٧٤([ { - ١٠٧,٢٠٠( {(.   
  

    LC ٢,٤٠٠     اآلجللتزاماإل  مدين

  LC ٢,٤٠٠    النقد  دائن  
  

  .يل التسديد الصافي لعقد الصرف اآلجللتسج
  

ويعطي الجدول التالي عرضاً شامالً لمكونات تغييرات القيمة العادلة ألداة التحوط عبر مدة عالقة التحوط 
ويوضح أن الطريقة التي يتم بها تخصيص عالقة التحوط تؤثر على المحاسبة الالحقة لعالقة التحوط تلك، بما 

  . باألرباح والخسائراإلعترافحوط وفي ذلك تقييم فاعلية الت
  

التغير في   نهاية الفترة
 التسديد الفوري

LC  

القيمة العادلة 
للتغير في 
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LC  
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LC  
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-  
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-  
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)٢٣٢(  

  )٢,٤٠٠(  )٢,٤٠٠(  )٢,٤٠٠(  صفر  صفر  المجموع
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  نتائج أخرى :   التحوط٦.و
  

  لماليةإدارة مخاطر أسعار الفائدة في المؤسسات ا:  محاسبة التحوط ٦.١.و
  

البنوك والمؤسسات المالية تقوم في الغالب بمعالجة تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة على أساس صاف 

 فهي لديها أنظمة لتجميع المعلومات الحساسة الهامة عبر المشروع عن . جزء منهاأولجميع نشاطاتها 
ات القروض، وتستخدم هذه زامإلتاتها اآلجلة بما في ذلك إلتزاماتها المالية وإلتزامأصولها المالية و

المعلومات لتقدير وتجميع التدفقات النقدية ومبرمجة مثل هذه التدفقات النقدية التقديرية في الفترات 

 وتعطي األنظمة تقديرات للتدفقات النقدية المبنية على شروط . قبضهاأوالمستقبلية التي يتوقع دفعها 
 وألغراض ، والتقصير في الدفعمقدماًالمدفوعات   ذلك تقديربما في) لألدوات والعوامل األخرى( تعاقدية 

 بعض مخاطرها المتعلقة أوإدارة المخاطر يستعمل العديد من المؤسسات المالية عقوداً مشتقة لتسوية جميع 
  . بأسعار الفائدة على أساس صاف

  
اطاتها مؤهلة لمحاسبة  كانت مؤسسة مالية تدير مخاطر أسعار الفائدة بالصافي،فهل يمكن أن تكون نشإذا

  ؟٣٩التحوط حسب معيار المحاسبة الدولي 
  
 فحتى تكون مؤهلة لمحاسبة التحوط يجب أن تكون أداة التحوط المشتقة التي تحوط ،على أي حال. نعم

المركز الصافي ألغراض مخاطر اإلدارة يجب أن تكون مخصصة ألغراض المحاسبة كتحوط لمركز إجمالي 

 تدفقات نقدية صادرة متوقعة تزيد من التعرض أو وتدفقات نقدية واردة متوقعة اتإلتزامويتعلق بأصول 
 وليس باإلمكان .)٣٩معيار المحاسبة الدولي  تطبيقات إرشادية من ١١١، ١٠١، ٨٤الفقرة (الصافي للمخاطر 

  لعدم إمكانية ربط أرباح وخسائر٣٩تخصيص مركز صافي كبند تحوط بموجب معيار المحاسبة الدولي 
 بتلك األرباح اإلعترافالتحوط مع بند محدد متحوط له، وبالتالي، التقرير الموضوعي للفترة التي يجب فيها 

  .والخسائر في األرباح والخسائر الصافية
  

إن التحوط للقرض الصافي لمخاطر أسعار الفائدة يمكن في الغالب تحديده وتوثيقه بما يفي بمعايير التأهيل 

 كان الهدف من النشاط تسوية مخاطر إذا ٣٩معيار المحاسبة الدولي  من ٨٨لفقرة المحاسبة التحوط في 

 من ١١٠الفقرة ( خسائره أومحتملة معينة معروفة ومخصصة تؤثر في النهاية على أرباح المشروع 
ويخصص المشروع ويوثق تعرضه لمخاطر أسعار ) ٣٩معيار المحاسبة الدولي  من ةالتطبيقات اإلرشادي

 التأهل لمحاسبة التحوط يجب أن تتضمن أنظمة المعلومات أجل ومن ، وكذلك.لى أساس إجماليالفائدة ع
  .كافية عن مبالغ وتوقيت التدفقات النقدية وفعالية نشاطات إدارة المخاطر في تحقيق أهدافهابيانات 

  
 ألغـراض   رعتبـا مناقشة للعناصر الرئيسية التي يجب على المشروع أخذها فـي اإل           ٦.٢.و يتضمن السؤال 

  . كان يدير مخاطر أسعار الفائدة بالصافيإذامحاسبة التحوط 
  
   مخاطر أسعار الفائدة بالصافيعندما تعالجات محاسبة التحوط إعتبار ٦.٢.و

  

 المتعلقة بأسعار الفائدة بالصافي، فما هي المسائل الرئيسية التي يجب أخذها ه كان المشروع يدير مخاطرإذا
 التأهل لمحاسبة التحوط وإنشاء أجلتوثيق نشاطاته في إدارة مخاطر أسعار الفائدة من  لتحديد وعتبارفي اإل

   ؟وتفسير عالقة التحوط
  

 تناقشان تحديد المشتقات المستخدمة )ب(و) أ( المسألتان  فأوالً.إ أدناه تتناول األمور الرئيسية) ١(- )أ(المسائل 

 وكما هو مذكور . تحوطات التدفق النقديأويمة العادلة في نشاطات إدارة مخاطر أسعار الفائدة كتحوطات الق
 معايير محاسبة التحوط ونتائجها تختلف في تحوطات القيمة العادلة عما هي عليه في تحوطات فإنهناك، 

 كانت المشتقات المستخدمة إذاالتدفقات النقدية، وحيث أنه قد يكون من األسهل تحقيق معالجة محاسبة التحوط 



  ٣٩معيار المحاسبة الدولي 
  إرشادات التنفيذ 

 ٢٢١١   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية                       © 

 )١(-)ج(ارة مخاطر أسعار الفائدة مخصصة كأدوات تحوط التدفقات النقدية، أما المسائل من في نشاطات إد
 تطبيق )و(- )ج(فهي تتوسع في النواحي المختلفة لمحاسبة تحوطات التدفق النقدي، وتناقش المسائل من 

 )ح(-)ز(لمسألتان  بينما ا٣٩معايير محاسبة التحوط على تحوطات التدفق النقدي في معيار المحاسبة الدولي 
تتوسع في األمور المحددة األخرى المتعلقة ) ل(-)ط( المسائل من فإن تناقشان المعالجة المحاسبية، وأخيراً

  . بمحاسبة تحوط التدفق النقدي
  

 كأداة تحوط في تستخدمهل يمكن للمشتقة المستعملة إلدارة مخاطر أسعار الفائدة بالصافي أن : )أ(المسألة

   ؟٣٩ تحوط تدفق نقدي لمخاطر إجمالية بموجب معيار المحاسبة الدولي  أولة تحوط قيمة عاد
  

 المشتقة يستخدم يمكن للمشروع أن .٣٩من التخصيص ممكن بموجب معيار المحاسبة الدولي  كال النوعين

 أوات لتزام اإلأوالمستخدمة في نشاطات إدارة مخاطر أسعار الفائدة إما كتحوط للقيمة العادلة لألصول 
 المتوقع للتدفقات النقدية الواردة وإعادة التمويل ستثماركتحوط للتدفقات النقدية للعمليات المتوقعة مثل إعادة اإل

 أو ألصل مالي والتأثيرات الحاصلة على التدفق النقدي نتيجة تعديل أسعار الفائدة لتزامإل التدوير المتوقع أو

 بيع أصول بأسعار ثابتة فهي تخلق التعرض لمخاطر القيمة أوء ات الثابتة المؤكدة لشرالتزام، أما اإلإلتزام
  .٣٩معيار المحاسبة الدولي من ) ب (١٣٧الفقرة العادلة ولكنها تعامل كتحوطات تدفق نقدي حسب 

  
 للتدفق النقدي، فمن الناحتين  تحوطاًأو للقيمة العادلة  ال يهم أن نعتبر األداة المشتقة تحوطاً، وبعبارة إقتصادية

 مبادلة إعتبار فعلى سبيل المثال يمكن ،  وهو التقليل من المخاطر الصافيةاالقتصادي للمشتقة نفس األثر إنف

)SWAP ( كتحوط للقيمة العادلة أو ذا سعر فائدة متغير ألصلأسعار فائدة مدفوعة متغيرة كتحوط تدفق نقدي 

 الفائدة تحمي من أسعار التدفقات النقدية لمبادلة أو القيمة العادلة فإن ذا سعر فائدة ثابت، ومن الناحتين لتزامإل
 المشتقة كتحوط إعتبار النتائج المحاسبية تختلف في حالة فإنمخاطر تغيرات أسعار الفائدة، وعلى كل حال 

  .)ب(ها كتحوط تدفق نقدي كما سيتم بحثه في المسألة إعتبار أوقيمة عادلة 
  

  -:ات التالية التي تستحق بعد سنتينلتزامل واإليوجد لدى أحد المصارف األصو:  إليضاح ذلك
  

  
  سعر فائدة متغير

  ون
  سعر فائدة ثابت  

  ون
  ١٠٠    ٦٠  األصول

  )٦٠(    )١٠٠(  اتلتزاماإل

  ٤٠    )٤٠(  الصافي
  
 

 سعر فائدة متغير ويدفع سعر فائدة ثابت موحدة عملة ليستل ٤٠ إسميةالبنك يدخل في مبادلة مدتها سنتان بقيمة 
 إما كأداة هاإستخداموها إعتبار المبادلة يمكن فإنوط للمخاطر الصافية، وكما تمت مناقشته أعاله حتى يتح

  . كتحوط تدفق نقدي للمخاطر اإلجماليةأوتحوط في عملية تحوط قيمة عادلة 
  

رة  كانت مشتقة ما تستعمل إلداإذاات الهامة الحرجة التي تراعى عند تقرير ما عتبارما هي اإل: )ب(المسألة

 عملية تحوط أومخاطر أسعار فائدة على أساس الصافي تستخدم كأداة تحوط في عملية تحوط للقيمة العادلة 

  ؟ضد المخاطر اإلجمالية
  

ات الحرجة تشمل فعالية التحوط في وجود مخاطر دفعة مقدمة وقدرة أنظمة المعلومات على إنتاج عتبارإن اإل

 تغيرات التدفق النقدي على التوالي للبنود أوات التحوط للقيمة العادلة  تدفقات نقدية ألدوأوتغيرات قيمة عادلة 
  .المتحوط لها كما سيتم بحثه أدناه
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 مخاطر التدفق النقدي أو تخصيص مشتقة على إنها تحوط لمخاطر القيمة العادلة فإنولألغراض المحاسبية 
 بمكاسب وخسائر التحوط تختلف فاإلعترا كال من متطلبات التأهيل لمحاسبة التحوط وألنهو أمر مهم 

بالنسبة لكل من الفئتين، وفي الغالب يكون من األسهل إثبات  فعالية أعلى لعملية التحوط للتدفق النقدي أكثر 
  .  من التحوط للقيمة العادلة

  
  تأثير الدفعات المقدمة

ة العادلة ألداة ما وعلى توقيت إن مخاطرة الدفعة المقدمة المالزمة للعديد من األدوات المالية تؤثر على القيم
 التدفق لتحوطات تحتماالاإلتدفقاتها النقدية كما تؤثر على فحص الفعالية لتحوطات القيمة العادلة وفحص 

  .النقدي على التوالي
  

 من تحوطات التدفق النقدي عندما أكثرإن الفعالية من الصعب في الغالب تحقيقها لتحوطات القيمة العادلة 
 التي يجري التحوط لها معرضة لمخاطرة الدفعة المقدمة، وحتى يكون تحوط القيمة العادلة مؤهالً تكون األداة

 التغييرات في القيمة العادلة ألداة التحوط المشتقة يجب توقّع إنها عالية الفعالية في معادلة فإنلمحاسبة التحوط 
وقد ) ٣٩معيار المحاسبة الدولي من ) ب (٨٨ الفقرة(وتسوية التغييرات في القيمة العادلة للبند المتحوط له 

 ذي أجل كانت أداة التحوط المشتقة على سبيل المثال عبارة عن عقد إذا ختباراإليكون من الصعب تجاوز هذا 
 كذلك قد يكون من .مدة محددة واألصول المالية الجاري التحوط لها تتضمن دفعة مقدمة من قبل المقترض

إن –لمحفظة من األصول ذات سعر فائدة ثابت والتي تتضمن دفعة مقدمةبالنسبة –الصعب أن نستنتج
التغييرات في القيمة العادلة لكل بند في المجموعة على حدة من المتوقع أن تكون متناسبة مع التغيرات الكلية 

ي  المخاطرة المتحوط لها في المجموعة، وحتى لو كانت المخاطرة الجارإلىفي القيمة العادلة المنسوبة 
 حتى يمكن استنتاج أن تغيرات القيمة العادلة ستكون متناسبة بالنسبة فإنهالتحوط لها هي سعر فائدة إسنادي، 

 مجموعات على أساس إلىيكون من الضروري تجزئة وتفكيك محفظة األصول  لكل بند في المحفظة قد 
 . ونوع القرض والخصائص األخرىئتمانواإلالمدة والقيمة 

  

 أداة المشتقة اآلجلة للتحوط ألصول ذات دفعة مقدمة ولكنها تكون فعالة            إستعمال يمكن   ،قتصاديةمن الناحية اإل  
 ويمكن إجراء تقدير أولى للدفعات المقدمة في بيئة أسعار فائدة معينة           .فقط للتحركات البسيطة في أسعار الفائدة     

ة إدارة المخاطر لدى المنـشأة      إستراتيجي  كانت إذا .ويمكن تعديل وضع المشتقة عندما تتغير بيئة أسعار الفائدة        
 المنشأة تحتاج   فإن تعديل مبلغ أداة التحوط الذي يعكس بشكل دوري التغيرات في الوضع المحوط،              إلىتهدف  
 تعرض أن التحوط الذي يتوقع أن يكون عالي الفاعلية فقط للفترة الحالية حتى يتم التعديل الالحـق علـى             ألن

  . مبلغ أداة التحوط
  

 كل حال، وألغراض المحاسبة، يجب أن يبنى توقّع الفعالية على مخاطر القيمة العادلة الحالية وإمكانية وعلى
 مخاطر القيمة العادلة التي وأن . للتعديالت المستقبلية لهذه األوضاعإعتبارتحرك أسعار الفائدة دون إعطاء 

  .تسبب بها مخاطر الدفعات المقدمة يمكن التحوط لها بحقوق خيار
  

 التدفقات النقدية المتوقعة، بما في ذلك فإنوحتى تكون عملية التحوط للتدفق النقدي مؤهلة لمحاسبة التحوط 
 إعادة تمويل التدفقات النقدية الصادرة، يجب أن تكون محتملة جداً أو التدفقات النقدية الواردة إستثمارإعادة 

ن يكون عالي الفعالية في تحقيق أ المتوقع يجب والتحوط) ٣٩معيار المحاسبة الدولي من ) ج (٨٨الفقرة (
معيار المحاسبة من ) ب(٨٨الفقرة (التغييرات المعادلة في التدفقات النقدية للبند المتحوط له وأداة التحوط 

 حصول العملية إحتمالن الدفعات المقدمة تؤثر على التدفقات النقدية، وبالتالي تؤثر على إ .)٣٩الدولي 
 المشروع قد يكون لديه فإنتم إنشاء التحوط ألغراض إدارة المخاطر على أساس الصافي،  وإذا .المتوقعة

مستويات كافية من التدفقات النقدية المحتملة جداً وذلك على أساس إجمالي لدعم التخصيص ألغراض 
 له، وفي هذه المحاسبة للعمليات المتوقعة المرتبطة بجزء من التدفقات النقدية اإلجمالية مثل البند المتحوط

ه ليكون مساوياً للتدفقات إختيار الجزء من التدفقات النقدية اإلجمالية المخصص للتحوط له يمكن فإنالحالة 
  .النقدية الصافية المتحوط لها ألغراض إدارة المخاطر
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  ات األنظمةإعتبار
 أنظمة المعلومات إستخدام وإنتختلف محاسبة تحوطات القيمة العادلة عن محاسبة تحوطات التدفقات النقدية، 

  .ها لتحوطات القيمة العادلةإستخدام من أسهلالقائمة إلدارة وتتبع تحوطات التدفق النقدي هو في العادة 
  

ات التي تم تخصيصها بأنها متحوط لها يعاد لتزام األصول واإلفإن وبموجب محاسبة تحوط القيمة العادلة 
 وإن المخاطرة الجاري التحوط لها، إلىالل فترة التحوط والتي تعزى العادلة خالقيم قياسها لتلك التغيرات في 
ات التي لتزام تعديل القيمة المسجلة للبنود المتحوط لها وبالنسبة لألصول واإلإلىمثل هذه التغيرات تؤدي 

ط له  تلك التغييرات قد ينتج عنها تعديل العائد الحقيقي للبند المتحوفإنتتصف بالحساسية ألسعار الفائدة 
 التغيرات في القيمة فإن وكنتيجة لنشاطات التحوط للقيمة العادلة .)٣٩معيار المحاسبة الدولي من ٨٩الفقرة(

ات المتحوط لها ليمكن إعادة قياس مردودها الحقيقي وتحديد إطفاء لتزامالعادلة يجب تخصيصها لألصول واإل
 في األرباح إعادة تصنيفه ة وتحديد المبلغ الذي يجب تعديل القيمة العادلة الالحق في األرباح والخسائر الصافي

معيار المحاسبة  من ٩٢الفقرة و ٨٩الفقرة (ات لتزام إطفاء اإلأووالخسائر الصافية عندما يتم بيع األصول 
 بمتطلبات محاسبة تحوط القيمة العادلة من الضروري عموماً وضع نظام لتزام اإلأجل، ومن )٣٩الدولي 

 اإلفراديةت في القيمة العادلة التي تعزى للمخاطرة المتحوط لها وربط تلك التغيرات بالبنود لمتابعة التغييرا
 العائد الفعلي للبنود المتحوط لها وإطفاء التغييرات في األرباح والخسائر الصافية إحتسابالمتحوط لها وإعادة 

  . على مدى عمر البند المتحوط له المعني
 
لنقدي، فإن التدفقات النقدية العائدة للعمليات المتوقعة والمخصصة من أجل موجب محاسبة تحوط التدفق اب

 وأن التعديالت التي تتم مقابل التغييرات في القيمة العادلة لألداة .التحوط لها تعكس التغيرات في أسعار الفائدة
معيار المحاسبة  من ٩٥ الفقرة (الدخل الشامل اآلخرالمشتقة المستخدمة للتحوط يتم اإلعتراف بها مبدئياً في 

إعادة  وتمشياً مع متطلبات محاسبة تحوط التدفقات النقدية من الضروري تحديد الوقت الذي يجب .)٣٩ الدولي
 نتيجة التغير في القيمة العادلة ألداة الدخل الشامل اآلخر األرباح والخسائر الصافية بالتعديالت في تصنيفه

 وبالنسبة لتحوطات التدفق النقدي فإن من .)٣٩المحاسبة الدولي معيار  من ١٠١–١٠٠الفقرتان (تحوط ال
 التحديد، وإن النظام المستخدم لتحديد مدى المخاطر الصافية يوفر االضروري إيجاد نظام منفصل إليجاد هذ

األساس لجدولة التغيرات في التدفقات النقدية للمشتقة واإلعتراف بهذه التغيرات في األرباح والخسائر 
  .يةالصاف

  
 يمكن تحديده عندما يكون التحوط مرتبطاً بمخاطر التغيرات في التدفقات بالمكاسبإن توقيت اإلعتراف 

 وإن العمليات المتنبأ بها والتي يجري التحوط لها يمكن أن تكون مرتبطة بمبلغ أساسي محدد في .النقدية
 إلتزامات أو واردة يجري إستثمارها فترات مستقبلية محددة ويتألف من أصول فوائد متغيرة وتدفقات نقدية

ذات سعر فائدة متغير وتدفقات نقدية يجري إعادة تمويلها وكل منها تخلق مخاطر تدفق نقدي ناتج عن تغير 
 وإن المبالغ األساسية المحددة في الفترات الزمنية المستقبلية المحددة تساوي القيمة االسمية .أسعار الفائدة

 اإلستحقاق ألدوات التحوط أويتم التحوط لها فقط للفترة المقابلة إلعادة التسعير ألدوات التحوط المشتقة و
حدد تالمشتقة بحيث تكون تغيرات التدفق النقدي الناتجة عن تغيرات أسعار الفائدة تقابل أداة التحوط المشتقة، و

إعادة  يجب مل اآلخرالدخل الشا أن المبالغ المعترف بها في ٣٩معيار المحاسبة الدولي  من ١٠٠الفقرة 
 أو الفترات التي يؤثر فيها البند المتحوط له في األرباح أواألرباح والخسائر الصافية لنفس الفترة تصنيفه في 

  .الخسائر
  

 تم تخصيص عالقة تحوط على إنها تحوط تدفق نقدي يتعلق بتغييرات في التدفقات النقدية إذا -)ج(المسألة 
معيار من ) أ (٨٨الفقرة ، فما الذي يجب أن يشمله التوثيق المطلوب حسب ناتجة عن تغير أسعار الفائدة

  ؟٣٩المحاسبة الدولي 
  

  -: يجب أن يشمل التوثيق على ما يلي
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جدول إستحقاق التدفقات النقدية المستخدم ألغراض إدارة المخاطر لتقدير مخاطر  فإن – عالقة التحوط
  . أساس صافي سوف يشكل جزءاً من التوثيق لعالقة التحوطالتعرض النحرافات وتباين التدفق النقدي على

  
الهدف الكلي للمشروع من إدارة  إن – ة المتبعة لتنفيذ التحوطستراتيجيهدف المشروع من إدارة المخاطر واإل

 ةإستراتيجيو التحوط للتعرض ألخطار أسعار الفائدة تشكل جزءاً من توثيق أهداف ةإستراتيجيالمخاطر وكذلك 
  .التحوط

  
  . تحوط للتدفق النقديأنهالتحوط يجري توثيقه على  - نوع التحوط

  
تدفقات نقدية من ( مجموعة من العمليات المتوقعة أنهتوثيق البند المتحوط له على  يجري – البند المتحوط له

 المثال  في فترات مستقبلية محددة كان تكون على سبيلحتمالاإل درجة كبيرة من إلىالمتوقع حدوثها ) الفوائد
 البند المتحوط له قد يشمل التدفقات النقدية من الفوائد الناتجة من إعادة وأنمجدولة على أساس شهري، 

 من إعادة تمويل التدفقات أو التدفقات النقدية الواردة بما في ذلك تعديل أسعار الفائدة على األصول إستثمار
 فإن )ه(في المسألة تم مناقشته ات المالية، وكما زاملتالنقدية الصادرة بما في ذلك تعديل الفائدة على اإل

 كانت هناك مستويات كافية من التدفقات النقدية المحتملة جداً في إذا يةحتمالاإلالعمليات المتوقعة تجتاز فحص 
    .الفترات المستقبلية المحددة لتشمل المبالغ المخصصة على إنها متحوط لها على أساس إجمالي

  
 متحوط له يتم توثيقه كجزء من المخاطر الكلية للتغيرات أنهالخطر المخصص على  إن – لهالخطر المتحوط 

 سعر الفائدة المعروضة فيما أو في الغالب سعر الفائدة الخالي من المخاطر –في أسعار الفائدة في سوق معينة 
 فعالية التحوط إختبار  والمشتركة بين جميع البنود في المجموعة، وللمساعدة في ضمان نجاح–بين البنوك 

 أنه الجزء المتحوط له من مخاطر أسعار الفائدة يمكن توثيقه على فإنعند بداية إنشاء التحوط وبعد ذلك 
  . موضوع متنحياً عن نفس منحنى المردود الخاص بأداة التحوط المشتقة

  
ات زمنية مستقبلية معينة أداة تحوط مشتقة يجري توثيقها كتحوط ذي مبالغ محددة في فتر كل – أداة التحوط

  .تقابل العمليات المتوقع حدوثها في فترات زمنية مستقبلية محددة ومخصصة على إنها متحوط لها
  

 تقاس من خالل مقارنة التغيرات في التدفقات النقدية أنهاتوثيق الفاعلية على  يتم – أسلوب تقييم الفاعلية
 تحوط للتغيرات في التدفقات النقدية للعملية أنهاعلى للفترات العائدة لها والتي تكون خاللها مخصصة 

المستقبلية المتوقعة والجاري التحوط لها، وإن قياس تغيرات التدفق النقدي يبنى على منحنيات اإليراد الخاصة 
  .بالمشتقات والبنود المتحوط لها

  
يف يستطيع المشروع الوفاء كانت عالقة التحوط قد حددت بأنها تحوط للتدفق النقدي، فك إذا -)د(المسألة 

معيار المحاسبة الدولي من ) ب (٨٨الفقرة بمتطلبات توقع فاعلية عالية في تحقيق تغييرات معادلة كما في 

  ؟٣٩
  

 الفاعلية من خالل إعداد تحليل يدلل على العالقة التاريخية رتفاعيمكن للمشروع أن يوضح توقعاته إل
 الفائدة المعينة على إنها متحوط لها وبين مخاطر وأسعار الفائدة ألداة والمستقبلية المتوقعة بين مخاطر أسعار

 أن تعمل على إثبات توقع أيضاًالتحوط، وإن التوثيق القائم لنسبة التحوط المستخدمة في العقود المشتقة يمكن 
  .الفعالية

  
 يةحتمالاإلوع كانت عالقة التحوط قد خصصت كتحوط تدفق نقدي، فكيف يوضح المشر إذا -)ه(المسألة 

  ؟٣٩معيار المحاسبة الدولي من ) ج (٨٨الفقرة العالية لحدوث العمليات المتوقعة كما هو مطلوب في 
  

 فعالًيمكن للمشروع أن يفعل ذلك من خالل إعداد جدول مواعيد إستحقاق التدفقات النقدية يوضح أن هناك 

 أوفي ذلك تأثير تعديل أسعار الفائدة بالنسبة لألصول مستويات إجمالية كافية من التدفقات النقدية المتوقعة بما 
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 وأن محتمل حدوثها بدرجة عالية، فعالًات إلثبات أن العمليات المتنبأ بها والتي يجري التحوط لها هي لتزاماإل
دة  التدفقات النقدية الوارإستثمارمثل هذا الجدول يمكن دعمه بنية اإلدارة المعلنة وبالخبرة السابقة في إعادة 

  .وإعادة تمويل التدفقات النقدية الصادرة
  

وتدفقات نقدية إجمالية  ١٠٠على سبيل المثال، يمكن للمشروع أن يتنبأ بتدفقات نقدية إجمالية واردة قدرها 
 قد يرغب المشروع في ، في هذه الحالة. في فترة زمنية معينة في المستقبل القريب٩٠صادرة قدرها 

 من التدفقات النقدية الواردة كبند متحوط له في الفترة الزمنية ١٠توقع لمبلغ  المستثمارتخصيص إعادة اإل
 تعاقدياً وكانت مخاطرها ١٠٠ وإذا تجاوزت التدفقات النقدية الواردة المتوقعة مبلغ .المستقبلية المشار إليها

 ١٠قدية اإلجمالية البالغة  المشروع يكون لديه دليل قوي جداً يدعم حجته أن التدفقات النفإنية قليلة، ئتماناإل
 يجري أنه المتوقع لتلك التدفقات النقدية على ستثمار حد كبير وتدعم تخصيص إعادة اإلإلىمحتمل تحققها 

 العالية لحدوث العمليات المتنبأ بها يمكن يةحتمالاإل، كما أن ستثمارالتحوط له كجزء معين من فترة إعادة اإل
  . التدليل عليها في أحوال أخرى

 
  

 كانت عالقة التحوط مخصصة كتحوط تدفق نقدي، كيف يقوم المشروع بتقييم وقياس إذا - )و (المسألة
 ؟٣٩معيار المحاسبة الدولي من  ) ه(و) د (٨٨الفقرة الفاعلية بموجب 

  
الفاعلية مطلوب قياسها كحد أدنى وقت قيام المشروع بإعداد تقاريره المالية السنوية والفصلية، وقد يرغب 

 من ذلك على أساس كل فترة محددة كنهاية كل أكثرروع على أي حال أن يقوم بالقياس بشكل متكرر المش
 عند تغير أوضاع المشتقات أيضاً كل فترة يتم فيها إعداد تقارير، كما أن القياس يجري أو مثالًشهر 

خسائر الصافية  في األرباح والاإلعتراف مالئمة عند إنهاء التحوط لضمان أوالمخصصة كأدوات تحوط 
 بالتغيرات في القيمة العادلة لألدوات اإلعتراف أوات لتزامبالتغييرات في مبالغ القيمة العادلة لألصول واإل

  . المشتقة المخصصة كتحوطات تدفق نقدي
  

 المشتقة إعتبار الفترات المقابلة التي تم فيها إلىويجري حساب التدفقات النقدية من المشتقة وتخصيصها 
وتقارن نتائج الحساب مع حسابات التدفق النقدي للعمليات المتنبأ بها، وتبنى الحسابات على منحنيات كتحوط 

المردود القابلة للتطبيق على البنود المتحوط لها وعلى أدوات التحوط المشتقة وأسعار الفائدة التي تخص 
  .لتحوطالفترات المحددة 

  
إلحتفاظ به وإستخدامه كأساس لتحديد الفترة التي يتم فيها إعادة وأن الجدول المستخدم لتقرير الفاعلية يمكن ا

من الملكية  بحيث يعاد تصنيفها الدخل الشامل اآلخرتصنيف أرباح وخسائر التحوط المعترف بها مبدئياً في 
  . الخسائرأو األرباح الى

  
  ؟بالتعامل مع التحوط تم تخصيص عالقة التحوط كتحوط تدفق نقدي، كيف يقوم المشروع إذا -)ز(المسألة 

  
على  ٣٩معيار المحاسبة الدولي   من ١٠٠–٩٥الفقرات يعامل التحوط كتحوط تدفق نقدي حسب نصوص 

  -:النحو التالي
جزء األرباح والخسائر من مشتقات التحوط المقرر إنها ناتجة من التحوطات الفاعلة يعترف بها في   )أ (

  ؛ و كلما تم قياس الفاعليةالدخل الشامل اآلخر
لجزء غير الفاعل من األرباح والخسائر الناتجة عن مشتقات التحوط يعترف به في األرباح والخسائر ا  )ب (

  .الصافية
  

من حقوق  الدخل الشامل اآلخرحدد أن المبالغ المعترف بها في  ت٣٩معيار المحاسبة الدولي  من ١٠٠الفقرة 
 أوي اثر فيها البند المتحوط له في األرباح  الفترات التأوالفترة  الخسائر في نفس أو األرباح الملكية الى

الخسائر الصافية، وبالتالي عندما تحدث العمليات المتنبأ بها فإن المبالغ التي سبق اإلعتراف بها في حقوق 
 كانت مبادلة أسعار فائدة إذا الخسائر الصافية، على سبيل المثال أوالملكية يعترف بها في حساب األرباح 

SWAPاة تحوط لسلسلة من التدفقات النقدية المتنبأ بها، فإن التغييرات في التدفقات النقدية  قد خصصت كأد
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 الخسائر في الفترات التي يتم فيها التقاص بين التدفقات النقدية المتنبأ بها أوللمبادلة يعترف بها في األرباح 
  .والتدفقات النقدية للمبادلة

  
 أوة كتحوط تدفق نقدي، فكيف تتم معالجة أي مكاسب  كانت عالقة التحوط مخصصإذا -)ح(المسألة 

 أو تم فسخ أداة التحوط قبل الموعد المحدد لها إذا الدخل الشامل اآلخرخسائر متراكمة تم اإلعتراف بها في 
 أن العمليات المتوقعة المتحوط لها لم يعد من المتوقع أوأن اإللتزام بمعايير محاسبة التحوط  لم يعد سليماً، 

  ؟احدوثه
  
  أن التحوط لم يعد متفقاً مع معايير التأهيل لمحاسبة التحوط أوفسخ أداة التحوط قبل الموعد المحدد   تمإذا

العمليات المتوقعة المتحوط لها لم يعد من المحتمل كثيراً حدوثها، فإن األرباح والخسائر على سبيل المثال، 
 حتى تحصل األحداث المتنبأ الدخل الشامل اآلخرفي الصافية المتراكمة التي دخلت في حقوق الملكية تبقى 

 كانت العمليات المتحوط لها إذا، أما ٣٩ من معيار المحاسبة الدولي )ب(و) أ (١٠١ ةبها، وذلك حسب الفقر

 من حقوق الملكية الى الخسائر المتراكمة أورباح األوالمتوقعة لم يعد من المتوقع حدوثها، فإنه يتم تسجيل 

  ).٣٩معيار المحاسبة الدولي من ) ج (١٠١الفقرة (لخسائر الصافية للفترة  اأواألرباح 
  

 مخصصة فقط تكونينص على أن عالقة التحوط قد ال  ٧٥–٣٩معيار المحاسبة الدولي  -)ط (المسألة
 فإذا كانت عالقة التحوط مخصصة كأداة تحوط تدفق .لجزء من الفترة التي تكون فيها أداة التحوط قائمة

 ٣٩معيار المحاسبة الدولي  من ٧٥الفقرة هل .  الفاعليةإختبار في وقت الحق فشل التحوط في نقدي ثم

  ؟ أداة التحوطتصنيفيمنع إعادة 
  

ينص على أن أداة التحوط قد ال تكون مخصصة كأداة تحوط  ٣٩معيار المحاسبة الدولي  من ٧٥الفقرة .  كال
 الفترة إلىال يشير  ٣٩معيار المحاسبة الدولي  من ٧٥قرة الف و.لجزء فقط من المدة الباقية على اإلستحقاق
 الجزء غير الفاعل فإن في فاعلية التحوط تصور فإذا كان هناك .المتبقية األصلية على إستحقاق األداة المشتقة

معيار من ) ب (٩٥الفقرة ( الخسائر الصافية أومن أرباح وخسائر أداة التحوط يعترف به فوراً في األرباح 
 في محاسبة التحوط على أساس التخصيص السابق لعالقة التحوط ستمراراإلوال يجوز ) ٣٩حاسبة الدولي الم
 األداة المشتقة للمستقبل تصنيف وفي هذه الحالة يمكن إعادة .)٣٩معيار المحاسبة الدولي  من ١٠١الفقرة (

روط الموضوعة، ويجب إعادة كأداة تحوط في عالقة تحوط جديدة شريطة أن تستوفي عالقة التحوط هذه الش
  . األداة المشتقة لكامل المدة المتبقيةتصنيف

  
فإذا تم إستخدام مشتقة إلدارة التعرض الصافي لمخاطر أسعار الفائدة وكانت المشتقة  -)ي(المسألة 

 هل هناك تعديل . جزء منها على أساس إجماليأومخصصة كتحوط تدفق نقدي لتدفقات نقدية من الفوائد 

 أو اإللتزام  كنتيجة في حصة الربح أو يعطي إرتفاع لألصل عندما يتحقق التدفق النقدي المتوقعأساسي 
  ؟.والباقي في حقوق الملكية الخسارة المتحوط التي كان قد اعترف بها في الدخل الشامل اآلخر

  
يات المتنبـأ بهـا     البند المتحوط له هو مجموعة من العمل      ) ج(ففي عالقة التحوط الموصوفة في المسألة       . كال

 العمليـات المتوقعـة     ألن وال يوجد تعديل أساسي      .تتكون من تدفقات نقدية في فترات زمنية مستقبلية محددة        

 اثر تغيرات أسعار الفائدة المتحوط لهـا يـتم          وإنات  إلتزام أو بأصول   اإلعترافوالمتحوط لها ال ينتج عنها      
 ورغم أن أنـواع     .لفترة التي حصلت فيها العمليات المتوقعة      الصافية في ا   إعادة تصنيفه إلى األرباح والخسائر    

 من ذلك كتحوط لشراء متوقع      بدالً فإذا خصصت المشتقة     ،التحوطات الموصوفة هنا ال ينتج عنها تعديل أساس       

ة إدارة المخاطر لدى المنـشأة      إستراتيجي كانت   إذا  الخسارة   أو الربح   فإن لتزامإل إصدار متوقع    أو مالي   أصل
 المنشأة تحتاج   فإن تعديل مبلغ أداة التحوط الذي يعكس بشكل دوري التغيرات في الوضع المحوط،              لىإتهدف  
 تعرض أن التحوط الذي يتوقع أن يكون عالي الفاعلية فقط للفترة الحالية حتى يتم التعديل الالحـق علـى             ألن

  . مبلغ أداة التحوط



  ٣٩معيار المحاسبة الدولي 
  إرشادات التنفيذ 

 ٢٢١٧   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية                       © 

 أن البند المخصص المتحوط له هو جزء من مخاطرة  أعاله)ج(جاء في اإلجابة على المسألة  - )ك( المسألة
 بتخصيص جزء من مخاطرة تدفق نقدي كبند متحوط ٣٩هل يسمح معيار المحاسبة الدولي . تدفق نقدي

  ؟له
  
 ال يعالج بصورة محددة موضوع التحوط لجزء من مخاطرة تدفق نقدي ٣٩معيار المحاسبة الدولي . نعم

 لتزاماإل أو األصليحدد أن  ٣٩معيار المحاسبة الدولي  من ٨١الفقرة  فإن ،لعملية متوقعة، وعلى كل حال
 ، قيمته العادلةأوالمالي يمكن أن تكون بنداً متحوطاً له فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بجزء من تدفقاته النقدية 

ناتج عن تعديل  وإن إمكانية التحوط لجزء من مخاطرة التدفق النقدي ال. كان من الممكن قياس الفاعليةإذا
 التحوط لجزء من مخاطرة التدفق النقدي الناتج أيضاًات تعني أنه يمكن لتزام اإلأوأسعار الفائدة على األصول 

جزء من   األساس لتأهيلوإنات، لتزام تدوير اإلأو إعادة تمويل أو التدفقات النقدية الواردة إستثمارمن إعادة 
معيار المحاسبة  من ٨٢الفقرة  أيضاً ويؤيد هذا الطرح .ياس الفاعليةالمخاطر كبند متحوط له هو القدرة على ق

 لمخاطر أو غير المالي يمكن التحوط لها فقط بكاملها لتزاماإل أو األصلالذي ينص على أن ، ٣٩الدولي 
 إلىالعملة األجنبية وليس لجزء من المخاطر األخرى بسبب صعوبة فصل وقياس المخاطر التي تعزى 

 جزء مخاطرة تدفق نقدي لعمليات متوقعة فإن أن الفاعلية يمكن قياسها إفتراضة، وبالتالي فعلى مخاطرة معين
 ذلك الجزء من ، ذا سعر فائدة متغيرإلتزام أو أصل بتعديل أسعار الفائدة على ، على سبيل المثال،مرتبطة

  . كبند متحوط لهتصنيفهالمخاطرة يمكن 
  

 أن البند المتحوط له يجري توثيقه كمجموعة من العمليات )ج(مسألة ورد في اإلجابة على ال - )ل(المسألة 
 ئتمانالمتوقعة، وحيث أن هذه العمليات سيكون لها شروط مختلفة عند حدوثها بما في ذلك مخاطر اإل
نص توتواريخ اإلستحقاق وخصائص الخيارات، فكيف يستطيع المشروع أن يفي بمتطلبات الفحوصات التي 

تطلب أن تكون للمجموعة المتحوط توالتي  ٣٩معيار المحاسبة الدولي  من ٨٣الفقرة و ٧٨الفقرة عليها 
  ؟لها خصائص مخاطر متشابهة

  
ات المؤكدة لتزامتناول موضوع التحوط لمجموعة من األصول واإل ت٣٩ الدولي معيار المحاسبةمن  ٧٨الفقرة 

 ٣٩معيار المحاسبة الدولي  من ٨٣الفقرة  و العمليات المتوقعة ذات الخصائص المماثلة من جهة المخاطر،أو

أن البنود :  تم الوفاء بشرطين وهماإذاقدم توجيهات إضافية وينص على أن التحوط للمحفظة يسمح به ت
 التغير في القيمة العادلة وإن ، في المحفظة تشترك في نفس المخاطرة التي خصصت من اجلهااإلفرادية

 مع التغير تقريباًتوقع أن تكون متناسبة ي لكل بند في المجموعة بمفرده  المخاطرة المتحوط لهاإلىالمنسوب 
  .اإلجمالي في القيمة العادلة

  
 على نحو – البند المتحوط له هوفإنعندما يقوم مشروع بربط أداة تحوط مشتقة مع مخاطرة إجمالية 

نقدية الخاصة بمجموعة من  وبالنسبة لتحوطات مخاطر التدفقات ال.مجموعة من العمليات المتوقعة-نموذجي
ات المعاد تسعيرها يمكن أن لتزام اإلأو المخاطر الكلية للعمليات المتوقعة واألصول فإنالعمليات المتوقعة 

 على الشروط المتوقعة عندما تخص بناءاًتتضمن مخاطر متباينة جداً، وقد تختلف مخاطر العمليات المتوقعة 
لخيارات والخصائص األخرى، ورغم أن التعرض اإلجمالي للمخاطر  وتواريخ اإلستحقاق وائتمانمخاطر اإل

 يمكن أن تكون هناك مخاطرة معينة في كل بند في فإنهفرادية في المجموعة قد يكون مختلفاً بالنسبة للبنود اإل
  . تلك المخاطرة على إنها متحوط لهاتصنيفالمجموعة ويمكن 

  
 إنهـا تتقاسـم نفـس       إفتـراض المخاطرة اإلجمالية على    إن بنود المحفظة ليس بالضرورة أن تتضمن نفس         

 النموذج والمثال العام للمخاطرة المشتركة في أدوات        وأنالمخاطرة التي خصصت من اجلها كبند متحوط له،         

 التغيـرات فـي التـصنيف    إلى أومحفظة مالية هي التعرض للتغيرات في أسعار الفائدة الخالية من المخاطر  
أي األداة  (ي األعلى في المجموعـة      ئتمان تساوي األداة ذات التصنيف اإل     ئتمانطرة اإل المحدد الذي يجعل مخا   

 فإنـه  مختلفة   يةإئتمان فإذا كان لكل من األدوات الداخلة كمجموعة في محفظة مخاطر            .)يةإئتمانقل مخاطرة   األ
 علـى إنهـا     صنفةوالم المخاطرة المشتركة بينها     وأنيمكن التحوط لها كمجموعة وذلك لجزء من المخاطر،         
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ي األعلى في المحفظـة، وهـذا       ئتمانمتحوط لها هي التعرض لتغيرات أسعار الفائدة لألداة ذات التصنيف اإل          
 المخاطرة المتحوط لها لكل بند في المجموعة بمفرده يكـون           إلىيضمن أن التغير في القيمة العادلة المنسوب        

ة المنسوب للمخاطرة المتحوط لها في المجموعة، ومن المحتمل          مع التغير الكلي في القيمة العادل      تقريباًمتناسباً  

ي ئتمـان اإل أدنى من التصنيف     يإئتمان كانت أداة التحوط لها تصنيف       إذاأن يكون هناك شيء من عدم الفاعلية        
 الموضـوع هـو لعالقـة تحـوط         ألن تـصنيفاً  لها في المجموعة وهي أعلى أدوات المجموعة         وطألداة متح 

 كانـت   إذا، فعلى سبيل المثـال      )٣٩معيار المحاسبة الدولي     من   ٧٤الفقرة  (حوط بمجملها   مخصصة ألداة الت  
 وأسعار الفائدة الحالية لتلك األصول هي سعر الفائدة بـين البنـوك             بهناك محفظة أصول تصنيفها أ،ب ب،       

م مبادلـة    المـشروع قـد يـستخد      فإن ستين نقطة أساس على التوالي       أو أربعين نقطة    أوزائداً عشرين نقطة    

)SWAP (         على سعر الفائدة بين البنوك وذلك للتحوط        بناءاًتعطي سعر فائدة ثابت ودفعات الفوائد لها متغيرة 
 فإن كمخاطرة يجري التحوط لها      المصنفلمخاطر أسعار الفائدة المتغير، فإذا كان سعر الفائدة بين البنوك هو            

نوك على البنود المتحوط لها تستثنى مـن عالقـة التحـوط    شرائح أسعار الفائدة التي فوق سعر الفائدة بين الب     
  . ومن تقييم فعالية التحوطالمصنفة

 
  ٦.٢.ومثال توضيحي لتطبيق األسلوب الوارد بالسؤال  ٦.٣.و

   

الغرض من هذا المثال هو إيضاح منهجية إنشاء ومراقبة وتعديل أوضاع التحوطات والتأهل لمحاسبة تحوط 

عندما تقوم  ٦.٢.ويق األسلوب على محاسبة التحوط الموصوفة في السؤال التدفقات النقدية في تطب
المؤسسة المالية بمعالجة مخاطر أسعار الفائدة لديها على أساس كامل المشروع، ومن هذه الناحية يتعرف 

 محاسبة التحوط ويستفيد من أنظمة إدارة المخاطر القائمة لتحاشي إستخدامهذا المثال على منهجية تسمح ب
  .تغيراتها غير الضرورية وتجنب عمليات إمساك الدفاتر والمتابعة التي ال لزوم لها

  
إن األسلوب الذي يتم إيضاحه هنا يعكس واحداً فقط من العديد من أساليب إدارة المخاطر التي يمكن توظيفها 

 ال يجوز أومكن ه ال يعني أن البدائل األخرى ال يإستخدام وإن .ويمكن أن تكون مؤهلة لمحاسبة التحوط
مثل تحوطات التدفقات (  تطبيقه في حاالت أخرى أيضاً كما أن األسلوب الجاري إيضاحه يمكن .هاإستخدام

  . على سبيل المثال تحوط تدوير تمويل األوراق التجارية كالكمبياالت واألسناد.)النقدية للشركات التجارية
  

  االتعرف على مخاطر التدفق النقدي وتقييمها وتخفيضه
المناقشة واإليضاحات التالية تسلط الضوء على نشاطات إدارة المخاطر للمؤسسة المالية التي تعالج مخاطر 

 تحليل التدفق وأن .أسعار الفائدة لديها من خالل تحليل التدفقات النقدية بعملة معينة على أساس كامل المشروع
روع والدخول في عمليات تحوط إلدارة هذه النقدي يشكل األساس للتعرف على مخاطر أسعار الفائدة للمش

  .المخاطر، وتقييم فاعلية نشاطات إدارة المخاطر والتأهل لمحاسبة تحوط التدفق النقدي وتطبيقها
  

واإليضاحات التي سيأتي ذكرها تفترض أن المشروع، وهو مؤسسة مالية، توجد لديه التدفقات النقدية 
لتحوطية القائمة بعملة معينة والتي تتكون من مبادالت أسعار فائدة في المستقبلية الصافية المتوقعة والمراكز ا

 تخلق خطر فإنها والتدفقات النقدية الموضحة متوقع تحققها في نهاية الفترة ولذلك .صفر ×بداية الفترة س

ة الواردة وإعادة  إعادة تسعير التدفقات النقديأو إستثمارفوائد التدفقات النقدية في الفترة التالية كنتيجة إلعادة 

  . إعادة تسعير التدفقات النقدية الصادرةأوتمويل 
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 التدفقات ١وتفترض اإليضاحات أن المشروع لديه برنامج مستمر إلدارة مخاطر أسعار الفائدة، ويبين الجدول 
قطة البداية  وقد تم إيرادها هنا لتشكل ن.)صفر(النقدية المتوقعة والمراكز التحوطية القائمة في بداية الفترة 

  ).١( التحوطات النقدية فيما يتعلق بالتقييم الذي يتم في بداية الفترة إعتبارللتحليل، وهي توفر األساس لغاية 
  

  التدفقات النقدية والمراكز التحوطية المتوقعة
  

  الفترة الربع سنوية
  )وحدات(

   ٠-س
  ون

   ١-س
  ون

   ٢-س
  ون

 ٣-س
  ون

 ٤-س
  ون

 ٥-س
  ون

 ن-س
  ون

قدية الصافية التدفقات الن
  المتوقعة

  ١,٥٠٠  ١,٤٠٠  ١,٢٠٠  ١,٥٠٠  ١,١٠٠  ××××  

               :مبادالت أسعار الفائدة القائمة

المستلمة ثابتة والمدفوعة 
  )القيمة الوهمية(متغيرة 

١,٢٠٠  ١,٢٠٠  ١,٢٠٠  ٢,٠٠٠  ٢,٠٠٠  ٢,٠٠٠  ×××× 

المدفوعة ثابتة والمستلمة 
  ××××  )٥٠٠ (  )٥٠٠(  )٥٠٠(  )١,٠٠٠(  )١,٠٠٠(  ) ١,٠٠٠(  )القيمة الوهمية(متغيرة 

المخاطر الصافية بعد 
  المبادالت القائمة

  ٨٠٠  ٧٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  ١٠٠  ××××  

  
الجدول يتصور ويعرض لخمس فترات ربع سنوية، أما التحليل الفعلي فيستمر لفترة تمتد لعدة سنوات ويعبر 

لفائدة لديها على أساس كامل المشروع ،  وإن المؤسسة المالية التي تدير مخاطر أسعار ا"ن..."عنها بالرمز
تعيد تقييم مخاطر تدفقاتها النقدية دورياً، وإن مدى تكرار التقييم يعتمد على سياسة المشروع في إدارة 

  . مخاطره
  

 .صفر المشروع يقوم بإعادة تقييم مخاطر تدفقاته النقدية في نهاية الفترة فإنوألغراض هذا اإليضاح 
 األسلوب هو استخراج مخاطر التدفقات النقدية المتوقعة من األصول الحالية المنتجة والخطوة األولى في هذا

ات الحالية التي تترتب عليها الفوائد، بما في ذلك تدوير األصول ذات المدى القصير لتزامللفوائد واإل
 .قدي الصافية التالي إيضاح توقع مخاطر التدفق الن٢ ويوضح الجدول رقم .ات ذات المدى القصيرلتزامواإل

وإن من األساليب العامة لتقييم مخاطر أسعار الفائدة ألغراض إدارة المخاطر هو أسلوب تحليل فجوة حساسية 
 الحساس ألسعار الفائدة عبر لتزامواإلسعر الفائدة الذي يوضح الفجوة بين األصول الحساسة ألسعار الفائدة 

ا التحليل كنقطة بداية للتعرف على تعرض التدفق النقدي  مثل هذإستعمال ويمكن .الفترات الزمنية المختلفة
  .لخطر أسعار الفائدة ألغراض محاسبة التحوط
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  التدفقات النقدية الصافية ومخاطر إعادة التسعير المتوقعة  - ٢الجدول 
  

  الفترات الربع سنوية
  )وحدات(

  ٠-س
  ون

  ١-س
  ون

  ٢-س
  ون

  ٣-س
  ون

  ٤-س
  ون

  ٥-س
  ون

  ن... 
  ون

                
 لتدفقات النقدية الواردة ومخاطر إعادة التسعير من األصولا

               دفعات المبلغ األصلي والفوائد
 ××××  ١,٢٠٠  ١,٠٠٠  ٣,٠٠٠  ٣,٠٠٠  ٢,٤٠٠  )١(  جلألسعر ثابت طويل ا

  ××××  ١,٥٩١  ١,٥٨٦  ١,٥٨٢  ١,٥٧٩  ١,٥٧٥  )٢)(١(  )التدوير(جل القصير ألا
 

دفعات المبلغ األساسي ذات السعر 
  يرالمتغ

)٥٠٠  ٥٠٠  -  ١,٠٠٠  ٢,٠٠٠  )١  ×××× 

 ××××  ١١٨  ١١٤  ١٠٥  ١١٠  ١٢٥  )٢(  الفائدة المقدرة بالسعر المتغير

إجمالي التدفقات النقدية الواردة 
  المتوقعة

  ٣,٤٠٩  ٣,٢٠٠  ٤,٦٨٧  ٥,٦٨٩  ٦,١٠٠  ×××× 

    ٣,٤٠٩  ٣,٢٠٠  ٤,٦٨٧  ٥,٦٨٩  ٦,١٠٠  ××××  
  ××××  ٦,٠٠٠  ٦,٥٠٠  ٧,٠٠٠  ٧,٠٠٠  ٨,٠٠٠  )٣(  أرصدة األصول ذات السعر المتغير

التدفقات النقدية الواردة وإعادة 
  التسعير

)٩,٤٠٩  ٩,٧٠٠  ١١,٦٨٧  ١٢,٦٨٩  ١٤,١٠٠  )٤  ××××  

               
 اتلتزاممن اإل/ التدفقات النقدية الصادرة ومخاطر إعادة التسعير

               دفعات المبلغ األساسي والفوائد
 ××××  ٣٠١  ٥٠٠  ٥٠٠  ٤٠٠  ٢,١٠٠  )١(  سعر ثابت طويل اآلجل

 ××××  ٧٤٢  ٧٤٠  ٧٣٨  ٧٣٧  ٧٣٥  )٢)(١(  )التدوير(اآلجل القصير 
دفعات المبلغ األساسي ذات السعر 

  المتغير
)١,٠٠٠  -  ٢,٠٠٠  -  -  )١  ×××× 

 ××××  ١٠٩  ٩٨  ١٢٠  ١١٠  ١٠٠  )٢(  الفائدة المقدرة بالسعر المتغير
إجمالي التدفقات النقدية الصادرة 

  المتوقعة
  ٢,١٥٢  ١,٣٣٨  ٣,٣٥٨  ١,٢٤٧  ٢,٩٣٥  ×××× 

ات ذات السعر لتزامأرصدة اإل
  المتغير

)٥,٠٠٠  ٦,٠٠٠  ٦,٠٠٠  ٨,٠٠٠  ٨,٠٠٠  )٣  ×××× 

التدفقات النقدية الصادرة وإعادة 
  التسعير

)٧,١٥٢  ٧,٣٣٨  ٩,٣٥٨  ٩,٢٤٧  ١٠,٩٣٥  )٤  ×××× 

  
  المخاطر الصافية

)٢,٢٥٧  ٢,٣٦٢  ٢,٣٢٩  ٣,٤٤٢  ٣,١٦٥  )٥  ×××× 
  

 على نية اإلدارة وعوامل بناءاًات التعاقدية فتراضإل الشروط  واإستعمالديرها بالتدفقات النقدية تم تق )١(
جل سيستمر تدويرها في الفترات التالية، ألات القصيرة التزام ويفترض أن األصول واإل.السوق

ات حول الدفعات المقدمة وحاالت التقصير وسحب الودائع مبنية على بيانات السوق والبيانات فتراضإلوا
ها وإعادة إستثمار ويفترض أن التدفقات الواردة والصادرة للمبلغ األساسي والفوائد سيعاد .اريخيةالت

تمويلها، على التوالي، في نهاية كل فترة بأسعار الفائدة الجارية في السوق حينئذ وتشارك في مخاطر 
 .سنادية التي هي معرضة لهاإلأسعار الفوائد ا

  

 تستعمل لغاية التنبؤ بدفعات الفائدة على األدوات المالية ٤ة من الجدول رقم أسعار الفوائد اآلجلة المستقا )٢(
 وجميع .ات ذات اآلجال القصيرةلتزامذات سعر الفائدة المتغير والتدويرات المتوقعة لألصول واإل
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 ١٢ شهور و٩ شهور، ٦ شهور، ٣( التدفقات النقدية المتوقعة هي مرتبطة بالفترات الزمنية المعينة 
 والتي يتوقع تحققها ) شهراً
  
 وإعادة التمويل وإعادة ستثمار تدفقات الفوائد النقدية الناتجة من عمليات إعادة اإلفإنستكمال إل، ولخاللها

 هإستثمارالتسعير تدخل في الجدول وتظهر باإلجمالي حتى لو كان الهامش الصافي فقط هو الذي قد يعاد 
 ألنهاظر عن تدفقات الفوائد النقدية ألغراض إدارة المخاطر ، وبعض المؤسسات قد تختار صرف النفعالً

قد تستخدم المتصاص النفقات التشغيلية وأية مبالغ تتبقى بعد ذلك هي ليست مهمة بما يكفي للتأثير على 
  .قرارات إدارة المخاطر

  

 كل فترة يتم ات ذات السعر المتغير فيلتزاميتم تعديل توقعات التدفق النقدي لتشمل أرصدة األصول واإل )٣(
ات ذات السعر المتغير، والمبالغ األساسية لهذه األصول لتزامفيها إعادة تسعير أرصدة هذه األصول واإل

ات ال يتم دفعها في الواقع وهي لذلك ال تنتج تدفقاً نقدياً، وعلى كل حال بما أن الفوائد على لتزامواإل
 هذه المبالغ األساسية فإنة السائد في حينه المبالغ األساسية تحتسب كل فترة على أساس سعر الفائد

  . أعيد تمويلهاأوها إستثمارتعرض المؤسسة لنفس مخاطر أسعار الفائدة كما لو كانت تدفقات نقدية أعيد 
  

إن المخاطر المتوقعة للتدفقات النقدية وإعادة التسعير والتي يتم التعرف عليها خالل الفترة تمثل المبالغ  )٤(

 يعاد تسعيرها والتدفقات النقدية الصادرة التي أوها إستثمارالنقدية الواردة التي سيعاد األساسية للتدفقات 

 يعاد تسعيرها وذلك بأسعار فائدة السوق التي تكون سارية عند تحقق تلك العمليات أوسيعاد تمويلها 
 .المتوقعة

  

 التدفقات النقدية الواردة إن المخاطر الصافية للتدفقات النقدية وإعادة التسعير هي الفرق بين مخاطر )٥(
ات، وجاء في المثال لتزاموإعادة التسعير لألصول ومخاطر التدفقات النقدية وإعادة التسعير لإل

 المخاطر المتعلقة باألصول تفوق المخاطر ألن أسعار الفائدة نخفاضاإليضاحي أن المشروع معرض إل

 يعاد تسعيره بسعر الفائدة أو هإستثماريعاد ) ةأي القيمة الصافي( والمبلغ الزائد اتلتزامباإلالمتعلقة 

  . إعادة التسعير مع التدفقات الصادرةأوالجاري وال يوجد تقاص إلعادة التمويل 
  

 الطلب غير الخاضعة للفائدة مساوية من  تحتيالحظ أن بعض البنوك تعتبر جزءاً من أصولها من ودائع
 هذه الودائع ال تخلق مخاطر أسعار فائدة للتدفق النقدي فإن كل الناحية اإلقتصادية لديونها الطويلة اآلجل، على

  .ولذلك فهي مستثناة من هذا التحليل لألغراض المحاسبية
  

 يوفر فقط نقطة بداية لتقييم مخاطر أسعار بالتدفقات النقدية الصافية ومخاطر إعادة التسعير الخاص ٢الجدول 
ل الكامل يشمل أوضاع التحوط القائمة وهي مبينة في الجدول رقم  والتحلي.فائدة التدفق ولتعديل مراكز التحوط

 وهو يقارن مخاطر التدفقات النقدية .بتحليل مخاطر التدفقات النقدية الصافية ومراكز التحوط الخاص  ٣
، مع أوضاع التحوط الحالية التي يمكن استخالصها من )٢الجدول (الصافية المتوقعة لكل فترة كما هي في 

  . كان يجب إجراء تعديل على عالقة التحوطإذاويوفر األساس للتفكير فيما ) ١ الجدول(
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  المخاطر الصافية المتوقعة ونشاطات التحوط تحليل – ٣الجدول 
  

 ١-س  الفترات الربع سنوية
  ون

 ٢-س
  ون

 ٣-س
  ون

 ٤-س
  ون

 ٥-س
  ون

 ن-س
  ون

مخاطر التدفقات النقدية الصافية 
  )٢الجدول (وإعادة التسعير 

٢,٢٥٧  ٢,٣٦٢  ٢,٣٢٩  ٣,٤٤٢  ٣,١٦٥  ××××  

              : والقائمةسابقاًالمبادالت الموجودة 
المستلمة ثابتة والمدفوعة متغيرة 

  ) الوهميةالقيم(
١,٢٠٠  ١,٢٠٠  ١,٢٠٠  ٢,٠٠٠  ٢,٠٠٠  ××××  

المدفوعة ثابتة والمستلمة متغيرة 
  ) الوهميةالقيم(

-٥٠٠-  ٥٠٠-  ٥٠٠-  ١,٠٠٠-  ١,٠٠٠  ××××  
  

الصافية بعد المبادالت المخاطرة 
  سابقاًالموجودة 

١,٥٥٧  ١,٦٦٢  ١,٦٢٩  ٢,٤٤٢  ٢,١٦٥  ×××× 

عمليات تعديل أوضاع التحوط 
  :القائمة

 مستلمة ثابتة مدفوعة ١المبادلة 
  ) سنوات١٠القيمة الوهمية، (متغيرة 

  
٢,٠٠٠  

  
٢,٠٠٠  

  
٢,٠٠٠  

  
٢,٠٠٠  

  
٢,٠٠٠  

  
×××× 

 مدفوعة ثابتة مستلمة ٢المبادلة 
  ) سنوات٣لقيمة الوهمية، ا(متغيرة 

    -١,٠٠٠-  ١,٠٠٠-  ١,٠٠٠  ×××× 

 ××××             س…مبادالت 
مخاطر التدفقات النقدية وإعادة 

  التسعير الغير متحوط لها
٥٥٧  ٦٦٢  ٦٢٩  ٤٤٢  ١٦٥  ×××× 

  
المبالغ الوهمية لمبادالت أسعار الفائدة القائمة بتاريخ التحليل تدخل في كل من الفترات التي تكون فيها 

مبادالت أسعار الفائدة قائمة لتوضيح تأثير مبادالت أسعار الفائدة القائمة على مخاطر التدفق النقدي التي تم 

 تحتسب على الفائدة ألنالتعرف عليها، وتدخل المبالغ الوهمية لمبادالت أسعار الفائدة القائمة في كل فترة 

غير من المبادالت القائمة يعاد تسعيرها بأسعار السوق المبالغ الوهمية كل فترة واألجزاء ذات سعر الفائدة المت

الجارية في كل فترة، وإن المبالغ الوهمية تخلق مخاطر ألسعار الفائدة التي هي مماثلة لألرصدة األساسية 

  .ات ذات السعر المتغيرلتزاملألصول ذات السعر المتغير واإل
  

 فيتم تقييمها لتحديد المدى الذي تكون فيه عتبارإلن اأما المخاطر التي تتبقى بعد أخذ األوضاع القائمة بعي

 ١يبين بداية الفترة س) ٣(تعديالت أوضاع التحوط القائمة ضرورية، وإن الجزء األسفل من الجدول رقم 

 عمليات مبادالت أسعار الفائدة لتحقيق المزيد من التخفيض للمخاطر الصافية لتكون ضمن المستويات إستخدام

 .رة بموجب سياسة إدارة المخاطر التي يتبعها المشروعالمقبولة المقر
 

ويالحظ أنه في اإليضاح لم يتم حذف كامل خطر التدفق النقدي، والعديد من المؤسسات المالية ال تحذف 
  . الحدود المحتملةإلىالخطر بالكامل ولكنها تخفضه 

  
 التدفق النقدي لمخاطر أسعار الفائدة  أنواع متعددة من األدوات المشتقة إلدارة مخاطر تعرضإستخدامويمكن 

، وعلى كل حال، ولغايات هذا اإليضاح، )٢الجدول رقم (المعرفة في جدول التدفقات النقدية الصافية المتوقعة 

 أنه في الفترات التي أيضاً كما يفترض .يفترض أن مبادالت أسعار الفائدة تستخدم لجميع النشاطات التحوطية

 من بدالً المحفظة إلىالت أسعار الفائدة تضاف مبادلة جديدة بخصائص عائد معاكسة يتم خاللها إنقاص مباد

  .إنهاء بعض مراكز مبادالت أسعار الفائدة القائمة
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وهي مبادلة أسعار فائدة مستلمة ثابتة ومدفوعة  (١ أعاله، المبادلة ٣وفي اإليضاح الذي تضمنه الجدول 

 أيضاً سنوات فهي ١٠ وحيث أن مدتها .٢، س ١ في الفترتين س تستعمل لتخفيض المخاطر الصافية) متغيرة
 حال التأثير  كل لها علىأنكما .  التي يتم التعرف عليها في فترات مستقبلية غير المذكورةتخفض المخاطر

  وهي مبادلة آجلة وهي ٢ أما المبادلة .٥ سإلى ٣المتمثل في خلق مركز تحوط فائض في الفترات من س
 فائدة المدفوعة ثابتة والمستلمة متغيرة فهي تستخدم لتخفيض المبلغ الوهمي لمبادالت أسعار مبادلة أسعار

 وبالتالي تخفيض مراكز التحوط ٥ سإلى ٣الفائدة المستلمة ثابتة والمدفوعة متغيرة وذلك في الفترات من س
  .الفائضة

  
ديل واحد فقط للوضع التحوطي القائم نه يلزم تعأ أو أنه في حاالت عديدة ال يلزم أي تعديل أيضاًويالحظ 

وعلى كل حال، في الحاالت التي تكون فيها إمكانية تحمل .  الحد المقبولإلىوذلك للوصول بالمخاطر 
المخاطر منخفضة جداً حسب سياسة إدارة المخاطر للمشروع،تكون هناك حاجة لعدد أكبر من التعديالت على 

  . ك لتحقيق المزيد من التخفيض للمخاطر المتبقيةاألوضاع التحوطية خالل فترة التوقع وذل
  

والى المدى الذي تكون فيه بعض مبادالت أسعار الفائدة تحقق التقاص التام مع مبادالت أسعار الفائدة األخرى 
 ليس من الضروري إدخالها في عالقة تحوط مخصصة ألغراض فإنه ،التي تم إنشاؤها ألغراض التحوط

وإعادة ) عند اللزوم(وضاع التقاصية يمكن ربطها وتخصيصها كأدوات تحوط  فهذه األ.محاسبة التحوط
 وهذا األسلوب يحد من المدى الذي . محفظة المتاجرةإلىتصنيفها لألغراض المحاسبية من محفظة التحوط 

وألغراض   . ألغراض محاسبيةتحوطيهيجب أن يستمر فيه تخصيص ومتابعة المبادالت اإلجمالية في عالقة 
 من مبادالت أسعار الفائدة المدفوعة ثابتة والمستلمة متغيرة تحقق التقاص تماماً ٥٠٠اإليضاح يفترض أن هذا 
 ١ والفترات من س١ من مبادالت أسعار الفائدة المستلمة الثابتة والمدفوعة متغيرة في بداية الفترة س٥٠٠مع 
 . المتاجرة ويتم إلغاء تخصيصها كأدوات تحوط ويعاد تصنيفها في حساب٥ سإلى

 
 ٣ المتبقي من مراكز مبادالت أسعار الفائدة اإلجمالية من الجدول رقم فإنو بعد عكس هذه المراكز التقاصية، 

  : التالي٤يوضحها الجدول رقم 
  

  كتحوطاتالمصنفةأسعار الفائدة  مبادالت – ٤الجدول 
  

  ١س  الفترات الربع سنوية
  ون

  ٢س
  ون

  ٣س
  ون

  ٤س
  ون

  ٥س
  ون

   ٦س
  ون

مة ثابتة والمدفوعة متغيرة المستل
  )المبالغ الوهمية(

٢,٧٠٠  ٢,٧٠٠  ٢,٧٠٠  ٣,٥٠٠  ٣,٥٠٠  ××××  

المدفوعة ثابتة والمستلمة متغيرة 
  )المبالغ الوهمية(

)١,٠٠٠(  )١,٠٠٠(  )١,٠٠٠(  )٥٠٠(  )٥٠٠(  ××××  

  ××××  ١,٧٠٠  ١,٧٠٠  ١,٧٠٠  ٣,٠٠٠  ٣,٠٠٠  مراكز المبادلة القائمة الصافية
  

 تحقق التقاص جزئياً ٤- التي تم الدخول فيها في بداية الفترة س٢يفترض أن المبادلة ولغرض اإليضاحات 
  . كأداة تحوطتصنيفهاها كتحوط ولذلك يستمر إعتبارفقط مع مبادلة أخرى يجري 

  

  ات محاسبة التحوطإعتبار
  

   العالقة التحوطيةتصنيفإيضاح 
  

ات إدارة المخاطر إعتبارات اإلقتصادية وعتبارإلإن المناقشة واإليضاحات حتى اآلن قد سلطت الضوء على ا
المتعلقة بالتعرف على المخاطر في الفترات المستقبلية ومواجهة تلك المخاطر من خالل مبادالت أسعار 

  . عالقة تحوط لألغراض المحاسبيةلتصنيف وإن هذه النشاطات تشكل األساس .الفائدة
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 تركز بصفة رئيسية على عالقات التحوط التي تتضمن بنداً ٣٩لي واألمثلة الواردة في المعيار المحاسبي الدو

 تحوطواحداً متحوطاً له وأداة تحوط واحدة، ولكن يوجد فقط القليل من البحث واإلرشادات المتعلقة بعالقات 

 وفي هذا اإليضاح تستخدم المبادئ . عندما يتم التعامل مع المخاطرة على أساس مركزي لمحفظةالتدفق النقدي

لعامة على عالقات التحوط التي تتضمن عنصر المخاطرة في محفظة تشتمل على مخاطر عديدة ناتجة عن ا

  . مراكز عديدةأوعمليات 

  
 األسلوب الذي يجري به وصف التحوط يؤثر فإن ضروري لتحقيق محاسبة التحوط التصنيفوفي حين أن 

ض المحاسبية والمدى الذي يكون فيه نظام  على المدى الذي تعتبر فيه عالقة التحوط فاعلة لألغراأيضاً

 .  تعديل لتتبع النشاطات التحوطية ألغراض محاسبيةإلىالمشروع الحالي الخاص بإدارة المخاطر بحاجة 

 عالقة تحوط بطريقة تتحاشى التغييرات غير الالزمة لألنظمة وذلك بتصنيف فقد يرغب المشروع ،وبالتالي

التي سبق توفيرها من قبل نظام إدارة المخاطر وتتجنب عمليات إمساك  من المعلومات االستفادةمن خالل 

 عالقات التحوط يمكن للمشروع أن يفكر في المدى الذي تصنيفالدفاتر والمتابعة غير الضرورية، وعند 

  .  البديلةالتصنيفاتيمكن عنده التعرف على عدم الفاعلية ألغراض محاسبية بموجب 

  
 عالقة التحوط، وهذه أوضحت ونوقشت هنا من تصنيفتي يجب تحديدها عند هنالك العديد من األمور ال

 تطبيقها أيضاًمنظور تحوط مخاطر أسعار الفائدة المرتبطة بالتدفقات النقدية الواردة، ولكن اإلرشادات يمكن 
 يفتصن عالقة التحوط العامة ٥ ويوضح الجدول .على تحوط المخاطر المرتبطة بالتدفقات النقدية الصادرة

  . والتي يجري التحوط لها بمبادالت أسعار الفائدة٢ المعرفة في الجدول ستثمارجزء مخاطر إعادة اإل
  

  التحوط العامة عالقة – ٥الجدول 
 

  ١-س  الفترات الربع سنوية
  ون

  ٢-س
  ون

  ٣-س
  ون

  ٤-س
  ون

  ٥-س
  ون

  ن.…
  ون

مخاطر إعادة تسعير التدفقات 
  )٢الجدول (النقدية الواردة 

٩,٤٠٩  ٩,٧٠٠  ١١,٦٨٧  ١٢,٦٨٩  ١٤,١٠٠  ××××  

المبادالت المستلمة ثابتة 
الجدول (والمدفوعة متغيرة 

٤(  

٢,٧٠٠  ٢,٧٠٠  ٢,٧٠٠  ٣,٥٠٠  ٣,٥٠٠  ××××  

النسبة المئوية للمخاطر 
  المتحوط لها

٢٨,٧  %٢٧,٨  %٢٣,١  %٢٧,٦  %٢٤,٨%  ××××  

  
المستلمة ثابتة ( الوهمي للمبادالت  النسبة بين المبلغأنهات النسبة المئوية لمخاطر التحوط على إحتسبوقد 

 توجد مستويات كافية ٥ في الجدول أنه ويالحظ .القائمة مقسومة على المخاطر اإلجمالية) والمدفوعة متغيرة
 المتوقعة في كل فترة بما يزيد عن الحاجة للتقاص مع القيمة الوهمية للمبادلة ستثمارمن عمليات إعادة اإل

متغيرة وبما يفي بالمتطلب المحاسبي القاضي بان العملية المتوقعة هي محتملة المستلمة ثابتة والمدفوعة 
  .التحقق

  
 على كل حال كيف أن مبادالت أسعار الفائدة تتصل تحديداً بمخاطر فوائد ،نه ليس من الواضح بنفس القدرأو

ي تخفيض هذه المخاطر،  على إنها متحوط لها وكيف أن مبادالت أسعار الفائدة فاعلة فالمصنفةالتدفق النقدي 
 فهو يوفر .  الوارد أدناهعالقة التحوط المحددة ٦ األكثر تحديداً فهو موضح في الجدول رقم التصنيفأما 

 األكثر تعقيداً للتحوط من خالل التركيز على هدف التحوط المحدد التصنيفوسيلة ذات معنى لتصوير 
بطة بالتغيرات المستقبلية ألسعار الفائدة والحصول على للتخلص من قابلية تغير وتفاوت التدفق النقدي المرت

  .سعر فائدة يعادل السعر الثابت المتأصل في الهيكل الزمني ألسعار الفائدة عند بداية التحوط
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 التدفقات النقدية الواردة وإعادة تسعير األصول يحتسب من خالل إستثمارإن سعر الفائدة المتوقع من إعادة 

 الكشف اإلجمالي للفترة رقم ، على سبيل المثال.الية المكشوفة بسعر الفائدة اآلجل للفترةضرب المبالغ اإلجم

و % ٦,٠٠و % ٥,٥٠ وهو ٥س إلى ٢س يضرب في سعر الفائدة اآلجل للفترات من ١٤,١٠٠ والبالغ ٢س

لهيكل  الفوائد المتوقعة لتلك الفترات الربع سنوية على أسعار احتسابعلى التوالي إل% ٧,٢٥و % ٦,٥٠

 الفائدة المتوقعة المتحوط لها بضرب الفائدة المتوقعة لفترة الشهور الثالثة إحتساب ويتم .الحالي ألسعار الفائدة

  . المعنية بالنسبة المئوية للمخاطر المتحوط لها

    عالقة التحوط المحدد٦الجدول 
                                  الجدول الزمني ألسعار الفائدة

  ن  ٥×  ٤×  ٣×  ٢×  ١×
٦,٠٥  %٥,٧٥  %٥,٥٠  %٥,٢٥  %٥,٠٠%  ×.××%  

  رة الفصلية الفت
  األسعار الفورية 
  %××.×  %٧,٢٥  %٦,٥٠  %٦,٠٠  %٥,٥٠  %٥,٠٠  األسعار اآلجلة

  مخاطر التدفق النقدي ومبالغ الفائدة المتوقعة 
فترة 
إعادة 
  التسعير

الوقت 
لتوقع 
  المعاملة

إجمالي 
المبالغ 
  المعرضة

  لمتوقعة الفائدة ا

 وحدة عملة  وحدة عملة وحدة عملة وحدة عملة  وحدة عملة   وحدة عملة       
  ١٤,١٠٠   شهور٣  ٢

 
٢٥٦  ٢٢٩  ٢١٢  ١٩٤    

  ×××  ٢٣٠  ٢٠٦  ١٩٠      ١٢,٦٨٩  شهور٦  ٣
  ×××  ٢١٢  ١٩٠        ١١,٦٨٧  شهور٩  ٤
  ×××  ١٧٦          ٩,٧٠٠   شهر ١٢  ٥
  ×××            ٩,٤٠٩   شهر ١٥  ٦

  %×.××  %٢٧,٨  %٢٣,١  %٢٧,٦  %٢٤,٨  في الفترة السابقة ) ٥الجدول (النسبة المحوطة 
  المتوقعة المتحوط لها    ٤٨  ٥٢  ٤٤  ٤٩  ×××

أسعار الفائدة اآلجلة تحتسب من أسعار الفائدة الفورية وتم تدويرها ألغراض العرض، والعمليات الحسابية المبينة على أسعار  )أ(
  .ة تتم بناءا على أساس سعر الفائدة اآلجل المحتسب ثم يتم تدويره ألغراض العرضالفائدة اآلجل

  
  

 ذي أوجل ذي سعر فائدة ثابت أل في دين طويل اهإستثمار كان المبلغ اإلجمالي المكشوف قد أعيد إذاوال يهم 

للتغير في سعر جل يتم تدويره في كل فترة الحقة، فخطر التعرض أل في دين قصير اأوسعر فائدة متغير، 

 بسعر فائدة ثابت هإستثمار قد أعيد ١٤,١٠٠ كان مبلغ أل إذا ، على سبيل المثال.الفائدة اآلجل يكون هو نفسه

 وإن الفائدة المتوقعة تبنى على .%٥,٧٥ بفائدة تبلغ هإستثمار يعاد فإنه لمدة ستة شهور ٢في بداية الفترة 

% ٥,٥٠وذلك يعادل سعراً وسطياً يبلغ % ٦ البالغة ٣وللفترة % ٥,٥٠ والبالغة ٢أسعار الفائدة اآلجلة للفترة 

  . للشهور الستة القادمة٢ وهو السعر الفوري للفترة ٠,٥أس ) ١,٠٦٠  ×١,٠٥٥(
  

 إعادة تسعير المبلغ اإلجمالي أو التدفقات النقدية الواردة إستثمار الفائدة المتوقعة من إعادة فإن ،وعلى كل حال

 وإن الفائدة المتوقعة . متحوط لهاأنها على تصنيفهاهور بعد تحقق العملية المتوقعة يتم ألول فترة ثالثة ش

 . أما الكشف الخاص بالفترات الالحقة فال يتم التحوط له.الجاري التحوط لها هي المتمثلة بالخانات المظللة

، ومن ٢للفترة % ٥,٥٠الغ  جزء خط سعر الفائدة الذي يجري التحوط له هو السعر اآلجل البفإن ،وفي المثال

 إستخدام عدم فاعلية التحوط الفعلي على أساس مستمر، يمكن للمشروع إحتساب تقييم فاعلية التحوط وأجل

 المتوقعة ومقارنتها بالتقديرات ٦المعلومات الخاصة بالتدفقات النقدية الواردة المتحوط لها والمبينة في الجدول 

، وطالما كانت )٢ المثال في جدول مشابه للجدول رقم ،على سبيل(ائد للتدفقات النقدية الواردة من الفو

 يمكن .المتوقعة الواردة من الفوائد تزيد عن المتحوط له من التدفقات النقدية الواردة من الفوائد التدفقات النقدية

ا مع التغير المتراكم في للمشروع مقارنة التغير المتراكم في القيمة العادلة للتدفقات النقدية الواردة المتحوط له
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 وتقاس بمقارنة التغير المتراكم في القيمة العادلة . الفاعلية الحقيقية للتحوطحتسابالقيمة العادلة ألداة التحوط إل

مع )  من التدفقات النقدية المتحوط لهاأقل المدى الذي تكون فيه إلى(للتدفقات النقدية المتوقعة من الفوائد 

  .لقيمة العادلة ألداة التحوطالتغير المتراكم في ا
  

   عالقة التحوطتصنيفوصف 
  

 تعقيد إلى عالقة التحوط والتي تؤدي تصنيف، يوجد العديد من األمور التي يجب تحديدها في سابقاًكما ذكر 
 به لألغراض المحاسبية ولتجنب اإلعتراف ولكنها ضرورية للحد من عدم الفاعلية الواجب التصنيف

 بشكل أكمل ويتعرف على التصنيف والمثال التالي يصف .زمة في األنظمة وإمساك الدفاترالتغييرات غير الال
  . والتي لم تظهر في اإليضاحات السابقةللتصنيفالنواحي اإلضافية 

  
     

 

  التصنيفمثال على 

 
  الهدف من التحوط

  

هي عمر مبادلة أسعار  هو إزالة خطر تقلبات أسعار الفائدة خالل مدة التحوط التي التصنيفإن الهدف من 
  .الفائدة، والحصول فعلياً على سعر فائدة ثابت خالل هذه الفترة يعادل سعر الفائدة الثابت لمبادلة أسعار الفائدة

  
  نوع التحوط

  
  تحوط التدفق النقدي

  
  أداة التحوط

 تحوط لتعرض  كأداة تحوط، وهيتصنيفهاإن مبادالت أسعار الفائدة المستلمة ثابتة والمدفوعة متغيرة يتم 
  .التدفقات النقدية لمخاطر أسعار الفائدة

  
  -: شهور من التدفقات النقدية للفوائد والناتجة من٣كل عملية إعادة تسعير للمبادلة تحقق التحوط لفترة 

 
 .٥ إعادة تسعير المبالغ األساسية المبينة في الجدول أو المتوقع ستثمارإعادة اإل •
لتسعير غير المرتبطة والتي تحصل بعد تواريخ إعادة تسعير المبادلة طيلة  عمليات إعادة اأوات ستثماراإل •

 . مقرضون آخرونأومدة عمرها ويدخل فيها مقترضون 
  

  عام-البند المتحوط له
  

 أو إستثمارالبند المتحوط له هو جزء من التدفقات النقدية الواردة اإلجمالية من الفوائد التي ستتحقق من إعادة 
 والمتوقع تحققها خالل الفترات الواردة في ذلك ٥تدفقات النقدية المعروضة في الجدول رقم إعادة تسعير ال

  : الجزء الجاري التحوط له من التدفقات النقدية من الفوائد له ثالث عناصروأن .الجدول

  ،خاللها التدفقات النقدية للفوائد والفترة التي يحصل إرتفاع إلىالذي يؤدي ) رأس المال(المبلغ األساسي  •
  

  ...يتبع
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  يتبع... 
  

  مثال على التصنيف 
  

  عنصر سعر الفائدة، و •

  . الفترة التي يغطيها التحوطأوالعنصر الزمني  •
  

  )رأس المال( عنصر المبلغ األساسي -البند المتحوط له
  

لغ األساسية إن جزء التدفقات النقدية للفوائد والذي يجري التحوط له هو المبلغ المتأتي من أول جزء من المبا

  : إعادة تسعيرها في كل فترةأوها إستثمارالجاري 
  

والذي يساوي مجموع المبالغ الوهمية لمبادالت أسعار الفائدة المستلمة ثابتة والمدفوعة متغيرة  •

 ، و التسعيرأو ستثماروالمخصصة كأدوات تحوط وتكون قائمة في الفترة التي يعاد فيها اإل
 

 بعد أوها بتاريخ إستثمار يعاد أوسية األولى لمخاطر التدفق النقدي التي تستثمر والذي يقابل المبالغ األسا •
  .مبادالت أسعار الفائدة

  

  عنصر سعر الفائدة-البند المتحوط له
  

  -:إن الجزء الجاري التحوط له من تغير أسعار الفائدة هو التغير في
  

 المعاد تسعيره والمساوي للخطر أوالمستثمر الجزء الدائن من سعر الفائدة التي تدفع على المبلغ األساسي  •
 الذي يساوي هامش ستثمار في مبادلة أسعار الفائدة، وهو الجزء من سعر الفائدة عند اإلالضمنيي ئتماناإل

   ، والفائدة في مبادلة أسعار الفائدة مثل سعر الفائدة بين البنوك
 

لتسعير لمبادلة أسعار الفائدة المخصصة كأداة عنصر منحنى العائد ألسعار الفائدة المساوي لفترة إعادة ا •
  .تحوط

  

   مدة التحوط-البند المتحوط له
  

  :إن فترة التعرض لتغيرات أسعار الفائدة على جزء مخاطر التدفق النقدي الجاري التحوط لها هي
  

 الربع  تاريخ إعادة تسعير مبادلة أسعار الفائدة التي تحصل خالل الفترةإلىالفترة من تاريخ التخصيص  •
 ،سنوية التي تتحقق فيها العملية المتوقعة وليس قبل ذلك

  

  .يسري مفعولها للفترة ما بعد تحقق العملية المتوقعة والمساوية لمدة إعادة تسعير مبادلة أسعار الفائدة •
  

 . منفرد طيلة مدة وجودهستثمار أن المبادالت ال تتحوط لمخاطر التدفق النقدي إلاإلعترافمن المهم 
ات المختلفة للمبالغ األساسية ستثماربادالت تخصص للتحوط ألخطار التدفق النقدي الناتجة عن اإلفالم

 والمبادالت تتحوط .وعمليات إعادة التسعير التي تحصل خالل كل فترة إعادة تسعير للمبادالت لكامل مدتها
 وهي تتحوط ألثر التدفقات النقدية .مارستثفقط للفوائد المتراكمة التي تحصل في الفترة األولى التالية إلعادة اإل

  أما التعرض للتغيرات في .الناتج من تغيرات أسعار الفائدة التي تحصل حتى تاريخ إعادة تسعير المبادلة

 إعادة تسعير أو التدفقات النقدية الواردة إستثمار تاريخ إعادة إلىاألسعار للفترة من إعادة تسعير المبادلة 
 وعند إعادة تسعير المبادلة يثبت .المتغيرة والمتحوط لهما فهو تعرض غير متحوط لهاألصول ذات الفائدة 

 تاريخ إعادة التسعير التالي وتحديد تراكم تسديدات المبادلة الصافية، وأي تغير إلىسعر الفائدة على المبادلة 

من الفوائد ال يعود متحوطاً له  كان يؤثر على التدفقات النقدية الواردة إذافي أسعار الفائدة بعد ذلك التاريخ 
  .لألغراض المحاسبية
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  التصنيفأهداف 
  

  ات األنظمةإعتبار
  

 كل إعادة تسعير لمبادلة تصنيفستغناء عن قدر كبير من متطلبات المتابعة وإمساك الدفاتر من خالل إليمكن ا
 للتدفقات النقدية الواردة رستثما تحوط لمخاطرة التدفق النقدي من عمليات إعادة اإلأنهاأسعار الفائدة على 

 وسيكون هناك قدر كبير .وإعادة تسعير األصول ذات الفائدة المتغيرة لجزء فقط من عمر األصول المعنية
 كتحوط لخطر التدفق النقدي صنفتضروري من المتابعة وإمساك الدفاتر لو أن المبادالت عوضاً عن ذلك 

عادة تسعير األصول ذات الفائدة المتغيرة وذلك لكامل عمر هذه ات المتوقعة للمبالغ األساسية وإستثمارمن اإل
  .األصول

  
 ٩٧ تينالفقر( حدوث العمليات المتوقعة     اإلعتراف بالدخل الشامل اآلخر بعد     يتجنب   التصنيف النوع من    اإن هذ 

الجزء  مخاطر التدفق النقدي الجاري التحوط له هو ذلك           من ألن جزء ) ٣٩من المعيار المحاسبي الدولي      ٩٨و
 في الفترة التالية مباشرة للعمليـات المتوقعـة         معاد تصنيفه من حقوق الملكية للربح أو الخسارة         الذي سيكون   

 أما لو كان التحوط سيغطي كامل عمر األصـول          .والتي تقابل التسديدات الدورية النقدية الصافية على المبادلة       
  وإذا كانـت  . الجاري تملكهاألصلائدة محددة مع  الجاري تملكها فسيكون من الضروري ربط مبادلة أسعار ف        

العملية المتوقعة هي حيازة أداة ذات سعر فائدة ثابت، فإن القيمة العادلة للمبادلة التي حققـت التحـوط لتلـك                    
.  تمت حيازتـه   الذي األصل لتعديل أساس     الى الربح والخسارة   العملية سيتم إعادة تصنيفها من حقوق الملكية      

وإذا كانت معاملة التنبؤ هـي شـراء        .  إعادة تعيينها في عالقة تحوط أخرى      أون إلغاء المبادلة    عندئذ ال بد م   
أصل متغير السعر، فإن المبادلة تستمر في عالقة التحوط ولكن ال بد من تتبعها بأثر رجعـي وصـوال إلـى                     

عملية البيع الالحقـة     الخسارة عند    أوفي حساب الربح     األصل الذي تم اإلعتراف به في الدخل الشامل اآلخر        
   .لألصل

  
 إعادة تخصيصها في عالقة تحوط أخرى، وإذا كانت العملية المتوقعة هي أووسيلزم عندئذ إنهاء المبادلة 

 إلى المبادلة سوف تستمر في عالقة التحوط ولكن سيلزم تتبعها وإرجاعها فإن ذا فائدة متغيرة، أصلحيازة 
 سوف الدخل الشامل اآلخرمبالغ قيمة عادلة للمبادلة اعترف بها في  تمت حيازتها بحيث أن أية الذي األصل

 ذا الفائدة األصل بها في اإليرادات عند بيع يتم إعادة تصنيفه من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة
  .المتغيرة

  
 التدفقات ستثمارإ قدرا كبيراً من المرونة في اتخاذ قرار حول كيفية إعادة أيضاً يتيح التصنيفوهذا النوع من 

 فحيث أن المخاطرة المتحوط لها تعود فقط لفترة واحدة تقابل فترة إعادة تسعير مبادلة .النقدية عند تحققها

 كانت إذا ليس من الضروري أن يتم بتاريخ التخصيص تحديد ما فإنه كأداة تحوط، المصنفةأسعار الفائدة 

 أن يتم عند إجراء أو سعر فائدة متغير أوعر فائدة ثابت ها في أصول ذات سإستثمارالتدفقات النقدية سيعاد 
  . ستتم حيازتهالذي لألصلالتخصيص تحديد العمر الزمني 

  
  ات الفاعليةإعتبار

 جزء محدد من مخاطر تدفق نقدي على أنه تصنيفإن عدم الفاعلية يمكن تخفيضه تخفيضاً كبيراً من خالل 
  .متحوط له

  

ية بين مبادلة أسعار الفائدة والتدفق النقدي المتوقع والمتحوط له ئتمانات اإلعدم الفاعلية الناتج من الفروق •
 إلى مخاطرة التدفق النقدي المتحوط له على إنها المخاطرة التي تعزى تصنيفيمكن إزالته من خالل 

لنوع من  وهذا ا.التغيرات في أسعار الفائدة المقابلة لألسعار الكامنة في المبادلة، مثل منحنى األسعار أأ
 . من أن تعتبر عدم الفاعليةئتمانالتحوط يمنع التغيرات الناتجة من تغيرات هوامش اإل

 

عدم الفاعلية الناتج عن الفروقات الزمنية بين مبادلة أسعار الفائدة والتدفق النقدي المتوقع المتحوط له تتم  •

إنها مخاطرة تتعلق بالتغيرات  مخاطرة أسعار الفائدة الجاري التحوط لها على تصنيفإزالته من خالل 
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في الجزء من منحنى العائد المقابل للفترة التي تتم فيها إعادة تسعير الجزء ذي الفائدة المتغيرة من مبادلة 

 . أسعار الفائدة
  

 تبـادالت  الفائدة التي تحدث بين تاريخ إعادة تسعير         سعر تغيرات   إلىيتم إزالة عدم الفعالية الذي ُيعزى        •
إن الفترة  .  الفترة من الوقت   عدم تحويط تلك   ببساطة من خالل   المتنبأ بها    معامالتو تاريخ ال   الفائدة   سعر

التي تبدأ من إعادة تسعير التبادل وحدوث المعامالت المتنبأ بها في الفترة مباشرة بعد إعادة تسعير التبادل                 
  .عالية عدم فإلىيؤدي  الفرق بين التواريخ ال فإن ولهذا، .هي ببساطة غير محوطة

  
 ات المحاسبيةعتبارإلا
  

تلك اإلمكانية مبنية على العديد من   المنهجية الموصوفة هناإستخدامإن إمكانية التأهل لمحاسبة التحوط ب
 بعض النصوص وأن . وعلى التغيرات المتعلقة بمتطلباتها٣٩النصوص في المعيار المحاسبي الدولي 

المتعلق  ٦.٢.وبة التحوط قد تم وصفها في اإلجابة على السؤال والتغيرات الرئيسية التي توفر األساس لمحاس
 وبعض النصوص . بإعتبارات محاسبة التحوط عندما تعالج مخاطر سعر الفائدة على أساس صاف

  . والتفسيرات اإلضافية والمؤيدة هي موضحة فيما يلي
  

  التحوط لجزء من التعرض للمخاطر
 التدفقات إستثمارط من مخاطر التدفق النقدي الناتج من إعادة إن المقدرة على التعرف والتحوط لجزء فق

من المعيار المحاسبي الدولي  ٨١ الفقرة إلى إعادة تسعير األدوات ذات سعر الفائدة المتغير تستند أوالنقدية 
بالتحوط المتعلقين   ٢.١٧. وو السؤال) ك( المسألة ٦.٢.و كما هي مفسرة في اإلجابات على السؤال ٣٩

  . من المدة الزمنيةلجزء
  

 التحوط لمخاطر متعددة بأداة منفردة
  

إن المقدرة على تخصيص مبادلة أسعار فائدة واحدة كتحوط لتعرض التدفق النقدي لمخاطر أسعار الفائدة 
 عمليات إعادة تسعير لألصول ذات سعر أو للتدفقات النقدية الواردة إستثمارالناتجة من عدة عمليات إعادة 

 كما هي ٣٩من المعيار المحاسبي الدولي  ٧٦ الفقرة إلىمتغير والتي تحصل عبر عمر المبادلة تستند الفائدة ال
  .المتعلق بالتحوط ألكثر من نوع واحد من المخاطر ١.١٢.ومفسرة في اإلجابة على السؤال 

  
 التحوط لمخاطر متماثلة في محفظة

  

 لها كجزء من تعرض التدفقات النقدية لمخاطر أسعار إن المقدرة على تحديد العملية المتوقعة الجاري التحوط
 إذا العمر المتوقع لألداة وما التصنيف الذي ينتج دفعات الفائدة دون أن يحدد ستثمارالفائدة لجزء من مدة اإل

والتي ، )١(المسألة   ٦.٢.وكانت تعطي فائدة ثابتة أم متغيرة تلك المقدرة مؤسسة في اإلجابة على السؤال 
 أن البنود في المحفظة ليس من الضروري أن تكون لها نفس التعرض اإلجمالي للمخاطر شريطة تنص على

  .  البنود على إنها متحوط لهاتصنيف   جلها يتمأأن تشترك في نفس المخاطر التي من 
  

  إنهاء التحوطات
  

عادة تسعير تحصل بعـد      إ أو ستثمارمخاطر التدفق النقدي إل   (  العملية المتوقعة    تصنيفإن القدرة على إلغاء     
 ٣٩من المعيار المحاسـبي الـدولي        ١٠١كبند متحوط له قد عالجتها الفقرة رقم        ) تاريخ إعادة تسعير المبادلة   
 مبادلة أسعار الفائدة ال    فإن فبينما أن جزءاً من العملية المتوقعة ال يعود متحوطاً له            . المتعلقة بإنهاء التحوطات  

 نفتـرض   ، على سبيل المثال   . للعمليات المتبقية في السلسلة التي لم تحصل بعد       يتم إلغاؤها وتظل كأداة تحوط      
أن مبادلة أسعار فائدة بقي من مدتها سنة واحدة وخصصت للتحوط لسلسلة من ثالث عمليات ربـع سـنوية                   

وعند إعادة    شهور، ٣التالية للتدفقات النقدية تحصل بعد       ستثمار إعادة اإل  فإن . التدفقات النقدية  إستثمارإلعادة  
 الجـزء الثابـت والجـزء       فإنتسعير مبادلة أسعار الفائدة بعد ثالثة شهور بسعر الفائدة المتغير السائد حينئذ             

 فإذا لـم    . المتغير في مبادلة أسعار الفائدة يصبحان معروفين وال يوفران حماية تحوطية للشهور الثالثة التالية             
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 فترة األيام العشرة المتبقية بعد إعادة تسعير        فإنثة أشهر وعشرة أيام     تحصل العملية المتوقعة التالية إال بعد ثال      
  .مبادلة أسعار الفائدة ال تكون مشمولة بالتحوط

  
  العجز في عقد أسعار صرف مستقبليأوالفائض :  محاسبة التحوط ٦.٤.و

  
  

شأة  صافي في منستثمار في عالقة تحوط إل، مخصص كأداة تحوط على سبيل المثالأجلعقد صرف 

 الخسائر الصافية عبر مدة أو العالوة لعقد الصرف اآلجل في األرباح أوهل يسمح بإطفاء الخصم . أجنبية

  ؟العقد
  

 . الخصم الخـاص بعقـد صـرف أجـل         أو ال يمكن إطفاء العالوة      ٣٩الدولي   ةمعيار المحاسب بموجب  . كال

 خسارة نتيجـة لتغيـر القيمـة        أوإن أي ربح     و .بيان المركز المالي  والمشتقات تقاس دائماً بالقيمة العادلة في       

 الخسائر الصافية ما لم يتم تخصيص عقد الـصرف          أوالعادلة لعقد الصرف اآلجل يدخالن دائماً في األرباح         

 حيث يدخل   ، كتحوط إلستثمار صاف في منشأة أجنبية      أواآلجل وكان فاعالً كأداة تحوط في تحوط تدفق نقدي          

 فإن المبالغ التي تـدخل فـي        ، وفي تلك الحالة   .الدخل الشامل اآلخر  سارة في    الخ أوالجزء الفاعل من الربح     

 الخسائر الصافية عندما تتحقق التـدفقات النقديـة         أوإلى األرباح   من الملكية    تصنيفها يتم   الدخل الشامل اآلخر  

من المعيار  ) ب (٧٤ وبموجب الفقرة    . عند التخلص من اإلستثمار الصافي حسبما يكون مناسباً        أوالمتحوط لها   
للقيمة العادلة للعقد اآلجل يمكن إستبعادها من عالقة        ) القيمة الزمنية ( فإن عنصر الفائدة     ٣٩المحاسبي الدولي   
 فإن التغيرات في جزء عنصر الفائدة من القيمة العادلة لعقـد الـصرف              ، وفي تلك الحالة   .التحوط المخصصة 

  . الخسائر الصافيةأواآلجل تدخل في األرباح 

 
تحوط القيمة  - ٢١ ومعيار المحاسبة الدولي ٣٩ معيار المحاسبة الدولي ٦.٥.و

   بالتكلفةمقيمة لألصلالعادلة 
  
 إقتراض تم التحوط للبيع المستقبلي لسفينة مسجلة بالتكلفة التاريخية وذلك ضد مخاطر العملة من خالل إذا

 السفينة بما يعكس التغيرات في أسعار  إعادة قياس٣٩عملة أجنبية، فهل يتطلب المعيار المحاسبي الدولي 

  ؟ هو التكلفة التاريخيةاألصلالصرف رغم أن أساس القياس 
  
 العملة إقتراض ال يمكن أن يصنف ، وعلى كل حال.ففي تحوط القيمة العادلة يعاد قياس البند المتحوط له. كال

أي مخاطرة عملة أجنبية يمكن قياسها  السفينة ال تتضمن ألناألجنبية على أنه تحوط للقيمة العادلة للسفينة 
 ٣٩من المعيار المحاسبي الدولي  ٨٨ فإذا توفرت شروط محاسبة التحوط الواردة في الفقرة . بشكل منفصل

 وليس هناك . قرض العملة األجنبية يمكن تصنيفه كتحوط تدفقات نقدية للبيع المتوقع وبتلك العملة األجنبيةفإن
  .ه في تحوط التدفق النقديإعادة قياس للبند المتحوط ل

  
الكرونة (  ولها نفس العملة شركة شحن في الدنمارك لها شركة تابعة في الواليات المتحدة :  ذلكإليضاح

 لقياس سفنها ١٦ الدولي ةوتستعمل شركة الشحن أسلوب المعالجة الفعلية الواردة بمعيار المحاسب). الدنماركية
 من معيار )ب(٢٣ وبموجب الفقرة .ستهالك في بياناتها المالية الموحدة منها االمطروحاًبالتكلفة التاريخية 

 أجل سعر الصرف التاريخي، ومن إستعمالب السفن تسجل بالكرونة الدنماركية فإن ٢١ الدولي ةالمحاسب

 شركة فإن ،  جزئياً لمخاطر أسعار الصرف المحتملة عند التخلص من السفن بيعاً بالدوالرأوالتحوط كلياً 
  .شحن في المعتاد تقوم بتمويل مشترياتها من السفن بقروض بالدوالرال
  

كتحوط تدفق نقدي للبيع المتوقـع للـسفينة        )  جزء منه  أو( بالدوالر   اإلقتراضفي هذه الحالة، يمكن تخصيص      
  متوقعاً حـصوله   ، شريطة أن يكون البيع محتمالً جداً كأن يكون على سبيل المثال           باإلقتراضالتي تم تمويلها    
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في المستقبل الفوري، ومبلغ عائد البيع المخصص على أنه متحوط له يساوي مبلغ القرض بالعملة األجنبيـة                 
 وبالنسبة لألرباح والخسائر الناتجة عن عقد القرض والتي تقرر أنها تـشكل تحوطـاً   .المخصص كأداة تحوط 

تغيرات في حقوق الملكية حسب الفقـرة        من خالل بيان ال    الدخل الشامل اآلخر  فاعالً للبيع المتوقع فيعترف بها      
  .٣٩ من المعيار المحاسبي الدولي )أ (٩٥
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  أخرى: القسم ز
  

  اإلفصاح عن التغييرات في القيمة العادلة ١.ز
  

يقضي بأن يكون القياس بالقيمة العادلة لألصول المالية المصنفة على إنها  ٣٩المعيار المحاسبي الدولي 

 أو األصلكن ي وما لم .واإللتزامات المالية المصنفة على إنها للمتاجرةواألصول ) AFS(متوفرة للبيع 
 فإن التغيرات في القيمة العادلة لألصول واإللتزامات ، المالي مخصص كأداة تحوط تدفق نقدياإللتزام

تدخل  الخسائر الصافية، والتغيرات في القيمة العادلة لألصول المتوفرة للبيع أوالمتداولة تدخل في األرباح 

 فما هي اإلفصاحات .)AFS( تبعاً لسياسة الدخل الشامل اآلخر في أو الخسائر الصافية أوإما في األرباح 

  ؟المطلوبة فيما يتعلق بمبالغ تغيرات القيمة العادلة خالل الفترة التي يغطيها التقرير
  
 والنفقات واألرباح ،لإليرادات اإلفصاح عن البنود الهامة ٧  المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةتطلبي

 وهذا اإلفصاح يشمل بنوداً هامة ، الدخل الشامل اآلخر في أو الخسائر أووالخسائر سواء دخلت في األرباح 
 والنفقات واألرباح والخسائر ناتجة عن إعادة قياس القيمة العادلة، لذلك يفصح المشروع عن ،من اإليرادات

 الخسائر الصافية أوة مع التمييز بين التغيرات التي أدخلت في األرباح العادلالقيم التغيرات الهامة في 
  -: كما يعطي تحليالً للتغيرات التي تتعلق بما يلي.والتغيرات التي أدخلت في حقوق الملكية

الدخل الشامل  الخسارة المعترف بها في أواألصول المتوفرة للبيع، مبينة بشكل منفصل مبلغ المكسب   )أ (

 أوفترة والمبلغ الذي تم إعادة تصنيفه من حقوق الملكية وتم اإلعتراف به في ربح خالل ال اآلخر
  خسارة الفترة كتعديالت إعادة التصنيف؛ و

 الخسارة، مبينة بشكل منفصل أو اإللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أواألصول المالية   )ب (

المحددة أنها كذلك عند ) ١( اإللتزامات المالية أو تلك التغيرات في القيمة العادلة لألصول المالية
  .٣٩المصنفة أنها محتفظ بها للمتاجرة حسب معيار المحاسبة الدولي ) ٢. (اإلعتراف المبدئي

 

  .أدوات التحوط) ج(
  

 وال يمنع اإلفصاح عن مكونات التغير في القيمة العادلة ٧ المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةال يطلب
 على سبيل المثال، يمكن لبنك أن يختار اإلفصاح بشكل .طريقة التي تصنف بها البنود لألغراض الداخليةبال

  عدة أنواع على على٣٩  المعيار المحاسبي الدوليبما يتفق معمنفصل عن التغير في القيمة العادلة للمشتقات 
  .ارج محفظة التداولإنها للمتاجرة ولكن البنك يصنفها كجزء من نشاطات إدارة المخاطر خ

  

 اإلفصاح عـن القـيم المـسجلة        ٧ من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية      ٨ ذلك، تتطلب الفقرة     إلىإضافة  

ـ     أوات المالية عند القيمة العادلة من خالل الربح         لتزام اإل أولألصول المالية    ) ١: ( الخسارة  بعرضٍ منفصل ل
  . المصنفين

 

بيان : محاسبة التحوط -٧ ومعيار المحاسبة الدولي ٣٩ي  معيار المحاسبة الدول٢.ز
  التدفقات النقدية

  

  ؟كيف يتم تصنيف التدفقات النقدية الناتجة من أدوات التحوط في بيانات التدفق النقدي
  

 تمويلية مبنية أوية إستثمار أوإن التدفقات النقدية الناتجة من أدوات التحوط يتم تصنيفها كنشاطات تشغيلية 
 لم ٧ ورغم أن المصطلحات في المعيار المحاسبي الدولي . من البند المتحوط لهالناجمةالتدفقات النقدية على 

 التدفقات النقدية الناتجة من أدوات التحوط يجب فإن ،٣٩يتم تحديثها لتنسجم مع المعيار المحاسبي الدولي 
أدوات تحوط بموجب المعيار المحاسبي تصنيفها في بيان التدفق النقدي بما يتفق مع تصنيف هذه األدوات ك

  .٣٩الدولي 
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   ٤٠معيار المحاسبة الدولي 
  

  العقارات اإلستثمارية
  

 حتى تاريخ إصدارهاتتضمن هذه النسخة التعديالت الناشئة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التي تم 

  .٢٠٠٨ يناير ١٧

  
لدولية في إبريل من قبل لجنة معايير المحاسبة ا" ستثماريةالعقارات اإل "٤٠تم إصدار معيار المحاسبة الدولي 

٢٠٠٠ .  

  
، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية بأن يستمر العمل بكافة المعايير والتفسيرات الصادرة ٢٠٠١وفي إبريل 

  . وحتى يتم تعديلها أو سحبها/ بموجب الدساتير السابقة ما لم

 
لك الوقت، تم تعديل ومنذ ذ. ٢٠٠٣ بعد تنقيحه في ديسمبر ٤٠كما أصدر المجلس معيار المحاسبة الدولي 

  -: التاليةالمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن خالل  والوثائق المرفقة ٤٠معيار المحاسبة الدولي 

    )٢٠٠٤الصادر في فبراير " (الدفع على أساس األسهم "٢المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •

      )٢٠٠٤الصادر في مارس " ( التأمينعقود "٤المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •

األصول غير المتداولة المحتفظ بها  برسـم البيـع والعمليـات     "٥المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية     •
       )٢٠٠٤الصادر في مارس " (المتوقفة

  ).٢٠٠٧كما هو معدل في سبتمبر " ( عرض البيانات المالية "١معيار المحاسبة الدولي  •

  

  - :٤٠محاسبة الدولي الي يتعلق بمعيار الالتفسير الت

 والتعديالت ٢٠٠٠الصادر في يوليو " (الخاص ذات الغرض للمنشآت –توحيد البيانات المالية " ١٢التفسير  •

  )الالحقة
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  المحتويات 
  الفقرات

  ١٨ دمةمق -١دمةمق                         المقدمة

   ٤٠معيار المحاسبة الدولي 

  العقارات اإلستثمارية

  ١  الهدف

  ٤- ٢                                                            النطاق

  ١٥- ٥  تعريفات

  ١٩-١٦  اإلعتراف

  ٢٩-٢٠  عند اإلعتراف القياس 

  ٥٦-٣٠  القياس بعد اإلعتراف 

  ج٣٢-٣٠  السياسات المحاسبية 

  ٥٥-٣٣  نموذج القيمة العادلة

  ٥٥- ٥٣  قيةعدم القدرة على قياس القيمة العادلة بموثو

  ٥٦  نموذج التكلفة

  ٦٥-٥٧  التحويالت

  ٧٣-٦٦  اتستبعاداإل

  ٧٩-٧٤  اإلفصاح

  ٧٩-٧٤  نموذج القيمة العادلة ونموذج التكلفة

  ٧٨- ٧٦  نموذج القيمة العادلة

  ٧٩  نموذج التكلفة

  ٨٤-٨٠  أحكام إنتقالية

  ٨٢-٨٠  نموذج القيمة العادلة

  ٨٤-٨٣  نموذج التكلفة

  ٨٥  تاريخ النفاذ

  ٨٦  )٢٠٠٠في عام  ( ٤٠سحب معيار المحاسبة الدولي 

    ٤٠مصادقة المجلس على معيار المحاسبة الدولي 

كما هو معدل في  ( ٤٠أساس إستنتاج مجلس معايير المحاسبة الدولية على المعيار 

  )٢٠٠٣عام 

  

كما هو معدل في  ( ٤٠أساس إستنتاج لجنة معايير المحاسبة الدولية على المعيار 

  )٢٠٠٠م عا

  

    



   ٤٠معيار المحاسبة الدولي 

٢٢٣٥   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

  
  

تتساوى جميع الفقـرات فـي      . ٨٦-١مبين في الفقرة    " العقارات اإلستثمارية   "٤٠إن معيار المحاسبة الدولي     

التأثير ولكنها تأخذ شكل المعايير الخاص بلجنة معايير المحاسبة الدولية عندما تبناها مجلس معايير المحاسـبة     

مقدمة إلى المعايير الدوليـة إلعـداد       " في سياق الهدف منه      ٤٠لي  يجب أن ُيقرأ معيار المحاسبة الدو     . الدولية

السياسات المحاسبية،  "  ٨معيار المحاسبة الدولي    ". إطار تحضير البيانات المالية وعرضها    "و  " التقارير المالية 

يـاب  قدم أساساً الختيار وتطبيق السياسات المحاسـبية فـي غ          ي " في التقديرات المحاسبية واألخطاء      اتالتغير

  .اإلرشاد الواضح
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  مقدمةال
 

 ٤٠ محـل معيـار المحاسـبة الـدولي          "العقارات اإلستثمارية " ٤٠   يحل معيار المحاسبة الدولي        ١مقدمة  
 ١لفترات السنوية التي تبـدأ فـي        لوينبغي تطبيقه   ) ٢٠٠٠الصادر عام    ("ستثماريةالممتلكات اإل "

 .مبكرويفضل التطبيق ال.  ذلك التاريخأو بعد ٢٠٠٥ يناير
  

  ٤٠أسباب تنقيح معيار المحاسبة الدولي 
  

 كجزء من مـشروعه  هذا المنقح ٤٠ مجلس معايير المحاسبة الدولية معيار المحاسبة الدولي      وضع   ٢مقدمة  

وقد تم تنفيذ هذا المشروع فـي ضـوء         . المتعلق بإدخال التحسينات على معايير المحاسبة الدولية      

 األوراق الماليـة    نظمـي أسـواق    حول المعايير مـن قبـل م       تيرالتساؤالت واإلنتقادات التي أث   

أو إلغـاء    تقليـل    في المشروع   وتمثلت أهداف .  وغيرهم من الجهات المهتمة    المهنيينوالمحاسبين  

 بعـض قـضايا     إلـى   والتطرق في المعايير الواردة   والتناقضات   والنصوص غير الالزمة  البدائل  

  .المقاربة والقيام بتحسينات أخرى

 
، كان هدف المجلس الرئيسي هو إجراء تنقيح محدود للسماح          ٤٠    بالنسبة لمعيار المحاسبة الدولي         ٣مقدمة  

لحصص الممتلكات المحتفظ بها من قبل المستأجر بموجب عقد اإليجار التشغيلي بـأن توصـف               

التي تقتضي  متطلبات  وتشمل تلك الشروط ال   .   بموجب شروط محددة   عقارات إستثمارية على أنها   

 المـستأجر   ه يجـب علـى    نأ، و العقارات اإلستثمارية  لذلك تعريف     الممتلكات خالفاً  تستوفي بأن

 باستخدام نمـوذج    الناتج أصل اإليجار    وقياسعقد اإليجار كما لو أنه عقد إيجار تمويلي         محاسبة  

 العقـارات اإلسـتثمارية   ولم يقم المجلس بإعادة دراسة المنهج األساسي لمحاسـبة          . القيمة العادلة 

 . ٤٠مشمول في معيار المحاسبة الدولي ال
  

  التغييرات الرئيسية
   

  .٤٠   فيما يلي التغييرات الرئيسية عن النسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي ٤مقدمة 
 

   يمكن تصنيف ومحاسبة حصص الممتلكات المحتفظ بها من قبل المستأجر بموجب عقـد اإليجـار         ٥مقدمة  
 -: شريطةت إستثماريةعقاراالتشغيلي على أنها 

 ؛العقارات اإلستثماريةأن يتحقق باقي تعريف   )أ (

 لمعيار المحاسـبة    وفقاً  عقد إيجار تمويلي   أن تتم محاسبة عقد اإليجار التشغيلي كما لو أنه          )ب (
 ؛ و"عقود اإليجار "١٧الدولي 

 . نموذج القيمة العادلة المحدد في هذا المعيار لألصل المعترف بهأن يستخدم المستأجر  )ج (
  

ولكـن،  . على أساس كل ممتلكات على حـدة      " ٥مقدمة  "   يتوفر بديل التصنيف المذكور في الفقرة          ٦مقدمة  

 بشكل منسجم باستخدام نمـوذج      العقارات اإلستثمارية  جميع   محاسبة  يقتضي عموماً  المعيار وألن

 الممتلكات، يـتم    هذهمن   يتم اختيار هذا البديل لواحدة       ما أن القيمة العادلة أو نموذج التكلفة، فإنه       

 بشكل منسجم على أساس القيمـة       عقارات إستثمارية محاسبة جميع الممتلكات المصنفة على أنها       

  .العادلة
  

 -:  يقتضي المعيار من المنشأة أن تفصح عما يلي٧مقدمة 

  نموذج التكلفة؛ ووما إذا تطبق نموذج القيمة العادلة أ  )أ (
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،  تصنيف ومحاسـبة      يتم  وفي أي ظروف   ، يتم اما إذ إذا كانت تطبق نموذج القيمة العادلة،         )ب (
 . عقارات إستثماريةعلى أنها  حصص الممتلكات بموجب عقود اإليجار التشغيلية

  

 
  

 لغـرض  بـشكل جـوهري      للعقارات اإلستثمارية تم الحصول عليه    يعندما يتم تعديل التقييم الذي         ٨مقدمة  
تم الحصول عليه والتقييم المشمول فـي       يم الذي   البيانات المالية، فإنه ال بد من المطابقة بين التقيي        

  . البيانات المالية
  

يوضح المعيار أنه إذا كانت حصص الممتلكات المحتفظ بها بموجب عقد اإليجار مـصنفة علـى                    ٩مقدمة  
 تالحـصص وليـس   تلـك   ، فإن البند الذي يتم محاسبته بالقيمة العادلة هو          عقارات إستثمارية أنها  

  . لةذات الصالممتلكات 
 

  . المعلومات المقارنة مطلوبة لجميع اإلفصاحاتإن    ١٠مقدمة 
 

رات الهامة في المعيار نتيجة للتعديالت التي قام بها المجلـس علـى معيـار               يتم دمج بعض التغي     ١١مقدمة  
  -:كجزء من مشروع التحسينات" الممتلكات والمصانع والمعدات " ١٦المحاسبة الدولي 

 إلغاء اإلعتراف بالبنود    ومتى ينبغي  العقارات اإلستثمارية مولة في تكلفة    لتحديد التكاليف المش    )أ (
 ؛المستبدلة

 العقارات اإلسـتثمارية  تم فيها شراء    يأي المعامالت التي     (التبادلتحديد متى يكون لمعامالت       )ب (
 هـذه  تجاري وكيـف يـتم محاسـبة         جوهر) جزئي أو   بشكل كامل مقابل أصول غير نقدية،     

  ؛ و تجاري أم لم يكنجوهركان لها المعامالت، سواءاً 

 التي انخفضت قيمتهـا أو      العقارات اإلستثمارية تحديد محاسبة التعويض من األطراف الثالثة         )ج (
 . قدت أو تم التخلي عنهافُ

  

   يقتضيه المعياربالمنهج الذيملخص 
  

  -:   يسمح المعيار للمنشآت بأن تختار إما١٢مقدمة 

، بعد القياس األولي، بالقيمـة      العقارات اإلستثمارية تم قياس   نموذج القيمة العادلة، وبموجبه ي      )أ (
  ؛ أوالعادلة مع اإلعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في حساب الربح أو الخسارة

العقارات  ويقتضي قياس    ١٦ونموذج التكلفة محدد في معيار المحاسبة الدولي        . نموذج التكلفة   )ب (
 قيمـة   إنخفـاض  منها أي خسائر     مطروحاً(ة المستهلكة    بعد القياس األولي بالتكلف    اإلستثمارية
لعقارتهـا  وتقوم المنشأة التي تختار نموذج التكلفة باإلفصاح عن القيمـة العادلـة             ). متراكمة

 . اإلستثمارية
  

 حصص  يقوم بمحاسبة ال يتوفر اإلختيار بين نموذج القيمة العادلة ونموذج التكلفة للمستأجر الذي              ١٣مقدمة  
 على أنهـا    تصنيفها ومحاسبتها المحتفظ بها بموجب عقد اإليجار التشغيلي الذي اختار         الممتلكات  

 باسـتخدام نمـوذج     العقارات اإلستثمارية ويقتضي المعيار أن يتم قياس هذه       . عقارات إستثمارية 
  . القيمة العادلة

  
. األصول غيـر الماليـة      يختلف نموذج القيمة العادلة عن نموذج إعادة التقييم المسموح به لبعض              ١٤مقدمة  

 القيـاس   إلى ما فـوق   وبموجب نموذج إعادة التقييم، يتم اإلعتراف بالزيادات في المبلغ المسجل           
 نمـوذج القيمـة   بوعلى كل حال، وبموج.  التكلفة على أنها فائض إعادة تقييم    أساس المبني على 

  . بح أو الخسارةالعادلة، يتم اإلعتراف بجميع التغيرات في القيمة العادلة في حساب الر
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لكن . عقاراتها اإلستثمارية   يقتضي المعيار من المنشاة أن تطبق النموذج الذي اختارته على جميع              ١٥مقدمة  

عقاراتهـا   علـى أنهـا      تـصنيفها ال يعني هذا أن جميع عقود اإليجار التشغيلية المرغوبة ينبغي           
 . اإلستثمارية

  
ة نموذج القيمة العادلة، أن يكون هناك دليل        أ المنش تتبنىية، عندما     من الممكن في الحاالت اإلستثنائ      ١٦مقدمة  

أو عندما تـصبح الممتلكـات       (العقارات اإلستثمارية  أوال المنشاة   تشتريواضح على أنه عندما     
)  بعد إتمام البناء أو التطوير، أو بعد التغير في اإلستخدام          عقارات إستثمارية  للمرة األولى  القائمة

وفـي مثـل هـذه      .  العادلة بشكل موثوق على أساس مـستمر       قيمتها ممكن تحديد لن يكون من ال   
 باستخدام نموذج التكلفة في معيـار       عقارات إستثمارية الحاالت، يقتضي المعيار أن تقيس المنشأة       

 أن القيمـة المتبقيـة   وُيفتـرض . العقارات اإلستثمارية إلى أن يتم التصرف ١٦المحاسبة الدولي   
  . صفرتساوي ريةللعقارات اإلستثما

 
وينص المعيار  .  أكثر مالئمة  اً فقط إذا نتج عن التغيير عرض       يحدث ير من نموذج إلى آخر    ي التغ إن  ١٧مقدمة  

 من نموذج القيمة العادلة إلى نمـوذج        بالنسبة لتغيير  الحال   و ه اكون هذ يأنه من غير المرجح أن      
  . التكلفة

 
 بالنسبة لمتطلبـات تـصنيف      ١٧ى معيار المحاسبة الدولي      عل ٤٠  يعتمد معيار المحاسبة الدولي       ١٨مقدمة  

عقود اإليجار، ومحاسبة عقود اإليجار التمويلية وعقود اإليجار التشغيلية وبعـض اإلفـصاحات             
حـصص الممتلكـات    ومحاسـبة    يتم تـصنيف  وعندما  .  المؤجرة بالعقارات اإلستثمارية المتعلقة  

، فإن معيار المحاسـبة     عقارات إستثمارية لو أنها   المحتفظ بها بموجب عقد اإليجار التشغيلي كما        
أنه يقتضي أن تتم محاسبة عقد اإليجار كما لو         في   ١٧ يتجاوز معيار المحاسبة الدولي      ٤٠الدولي  

 على تـصنيف    ١٧ من معيار المحاسبة الدولي      ١٨ -١٤وتنطبق الفقرات   . أنه عقد إيجار تمويلي   
، بشكل خاص، متى يكون من غير الضروري        ١٨ وتحدد الفقرة . عقود إيجار األراضي والمباني   

 .  األراضي والمباني لعقود اإليجار هذه بشكل منفصلعنصريقياس 



   ٤٠معيار المحاسبة الدولي 

٢٢٣٩   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

  ٤٠معيار المحاسبة الدولي 
  

  العقارات اإلستثمارية
  

  الهدف
  

 ومتطلبات اإلفصاح ذات للعقارات اإلستثماريةإن هدف هذا المعيار هو وصف المعالجة المحاسبية  ١
  .العالقة

  

  ق النطا
  

  .للعقارات اإلستثماريةعتراف والقياس واإلفصاح إليجب تطبيق هذا المعيار في ا ٢
 
 للعقارات اإلستثماريةمن بين أشياء أخرى يتعامل هذا المعيار مع القياس في البيانات المالية للمستأجر  ٣

 ستثماريةللعقارات اإلالمحتفظ بها بموجب عقد إيجار تمويلي والقياس في البيانات المالية للمؤجر 
المؤجرة بموجب عقد إيجار تشغيلي، ال يتعامل هذا المعيار مع األمور المغطاة في معيار المحاسبة 

  -: والتي تتضمن"اإليجار  عقود" ١٧الدولي 

  ؛تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تمويلية أو عقود إيجار تشغيلية  )أ (

 أيضاً معيار أنظر (إلستثماريةالعقارات ااإلعتراف بالدخل من عقود اإليجار المكتسبة من   )ب (
  ؛)"اإليراد " ١٨المحاسبة الدولي 

  ؛القياس في البيانات المالية المستأجر للممتلكات المحتفظ بها بموجب عقد إيجار تشغيلي  )ج (

  ؛القياس في البيانات المالية للمؤجر للممتلكات المستأجرة بموجب عقد إيجار تمويلي  )د (

  و ؛ ستئجارإل البيع وإعادة االمحاسبة عن عمليات عقود إيجار  )هـ(

 .اإلفصاح عن عقود اإليجار التمويلية وعقود اإليجار التشغيلية  )و (
  
  -:ال ينطبق هذا المعيار على ٤

 أيضاً معيار المحاسبة أنظر( البيولوجية المعنية باألرض والمتعلقة بالنشاط الزراعي صولاأل  )أ (
  ؛ و )"الزراعة "  ٤١الدولي 

راج المعادن، والنفط والغاز الطبيعي والمصادر غير المتجددة كتشاف الستخإلحقوق المعادن وا  )ب (
  .المشابهة

  

  تعريفات 
  

  .المعيار وفق المعاني المحددة لهاتستخدم المصطلحات التالية في  ٥
  

 .بيان المركز المالي به لألصل في  هي المبلغ المعترفالقيمة المرحلة
  

أو القيمة العادلة للعوض اآلخر المعطى للحصول  هي المبلغ النقدي أو النقد المعادل المدفوع التكلفة
، أو عندما يكون مالئماً، المبلغ الذي يعزى لألصل عند متالك أو اإلنشاءإلعلى األصل في وقت ا

اإلفصاح األولي بما يتفق مع المتطلبات المحددة من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، مثال 
  ."األسهمساس الدفع على أ" ٢ التقارير المالية توضيحي، المعيار الدولي إلعداد

 



   ٤٠معيار المحاسبة الدولي 

٢٢٤٠   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

لتزام بين أطراف مطلعة إل هو المبلغ الذي يمكن أن تتم مبادلة األصل به أو سداد االقيمة العادلة
 .وراغبة في التعامل على أساس تبادل تجاري بحت

 
 

من (محتفظ بها ) ليهماك  أو– ىجزءاً من مبن  أو– ىأرض أو مبن( هي الممتلكات العقارات اإلستثمارية
الكتساب إيرادات إيجاريه أو من ارتفاع قيمتها الرأسمالية أو ) قبل المستأجر بموجب عقد إيجار تمويلي

  -:كالهما وليس من 

  ؛ أو ستخدام في اإلنتاج أو توريد البضائع أو الخدمات أو لألهداف اإلداريةإلا  )أ (

  .البيع في السياق العادي للعمل  )ب (
  

من قبل المالك أو من قبل المستأجر ( هي الممتلكات المحتفظ بها ة من المالكالممتلكات المشغول
 أو الخدمات أو لألغراض ستخدام في اإلنتاج أو لتوريد البضائعإلل) بموجب عقد إيجار تمويلي

  .اإلدارية
  
يمكن تصنيف حصة الممتلكات التي يحتفظ بها المستأجر بموجب عقد اإليجار التشغيلي ومحاسبتها  ٦

 ستثماريةإل لذلك تعريف الممتلكات ا إذا، وفقط إذا، استوفت الممتلكات خالفاًإستثماريةتلكات كمم
ويتوفر .  لألصل المعترف به٥٥-٣٣واستخدم المستأجر نموذج القيمة العادلة المبين في الفقرات 

صة وما أن يتم اختيار بديل التصنيف هذا لح. بديل التصنيف هذا على أساس كل ملكية على حدة
الممتلكات هذه المحتفظ بها بموجب عقد اإليجار التشغيلي، تتم محاسبة جميع الممتلكات المصنفة على 

وعندما يتم اختيار بديل التصنيف هذا ويتم .  باستخدام نموذج القيمة العادلةإستثماريةأنها ممتلكات 
  .  ٧٨ و ٧٤تضمين الحصة المصنفة كذلك في اإلفصاحات التي تقتضيها الفقرتان 

  
رتفاع قيمتها الرأسمالية أو كليهما، وبالتالي إل الكتساب إيرادات إيجابية أو العقارات اإلستثماريةيحتفظ  ٧

 األخرى التي يحتفظ صول تولد تدفقات نقدية بشكل مستقل إلى حد كبير عن األالعقارات اإلستثماريةفإن 

إن إنتاج . متلكات المشغولة من قبل المالك عن المالعقارات اإلستثماريةبها المشروع وهذا هو الذي يميز 

يولد تدفقات نقدية ال تعزا بالتحديد ) أو إستخدام الممتلكات ألغراض اإلدارة(أو توريد السلع والخدمات 

 ينطبق معيار المحاسبة . األخرى المستخدمة في اإلنتاج أو عملية التوريدصولللممتلكات ولكن أيضاً لأل

  . على الممتلكات المشغولة من قبل المالك"لمصانع والمعداتوا  الممتلكات" ١٦الدولي 
 

  - :العقارات اإلستثماريةما يلي أمثلة على  ٨

أرض محتفظ بها الرتفاع قيمتها الرأسمالية على المدى البعيد وليس لبيعها في األمد القصير في   )أ (
  .السياق العادي للعمل

م يحدد المشروع الهدف فإنه يستخدم إذا ل (.أرض محتفظ بها حالياً لهدف مستقبلي غير محدد  )ب (
األرض أما كممتلكات مشغولة من قبل المالك أو لبيعها في األمد القصير في السياق العادي للعمل 

  .)رتفاع في قيمتها الرأسماليةإلوتعتبر األرض محتفظاً بها ل

ب عقد أو محتفظ به من قبل مشروع معد التقارير بموج(مبنى مملوك من المشروع معد التقرير   )ج (
  .ة بموجب واحد أو أكثر من عقود اإليجار التشغيليةإستئجاروتم ) إيجار تمويلي

 .مبنى شاغر ولكن محتفظ به إليجاره بموجب واحد أو أكثر من عقود اإليجار التشغيلية  )د (
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 -: وبالتالي تقع خارج نطاق هذا المعيارعقارات إستثماريةفيما يلي هي أمثلة على البنود التي ليست  ٩

لكات محتفظ بها لبيعها في السياق العادي للعمل أو في عملية اإلنشاء أو التطوير لمثل ذلك ممت  )أ (
 ومثال ذلك الممتلكات التي تم الحصول ،) "المخزون  "٢ معيار المحاسبة الدولي أنظر(البيع 

  .ها الالحق في المستقبل القريب أو لتطويرها وإعادة بيعهاإستبعادعليها حصرياً بنية 

 معيار المحاسبة الدولي أنظر (كات التي تم إنشاءها أو تطويرها نيابه عن األطراف األخرىالممتل  )ب (
  .) "اإلنشاء عقود  "١١

) من بين أشياء أخرى(متضمناً ) ١٦ معيار المحاسبة الدولي أنظر(الممتلكات المشغولة من المالك   )ج (
لمالك والممتلكات المحتفظ بها ستخدام المستقبلي كممتلكات مشغولة من اإلالممتلكات المحتفظ بها ل

لتطويرها مستقبلياً واستخدامها الحقاً كممتلكات مشغولة من المالك والممتلكات المشغولة من قبل 
والممتلكات المشغولة من قبل ) سواء دفع الموظفين أم لم يدفعوا اإليجار بسعر السوق(الموظفين 

   .هاإستبعادالمالك التي تنتظر 

ينطبق معيار . كعقارات إستثماريةستخدام المستقبلي إلإنشاءها أو تطويرها لالممتلكات التي تم   )د (
 من اإلنشاء أو التطوير وفي ذلك نتهاءإل على تلك الممتلكات إلى أن يتم ا١٦المحاسبة الدولي 

ومهما يكن فإن هذا المعيار ينطبق .  وبذلك ينطبق هذا المعيارعقارات إستثماريةالوقت تصبح 
ستخدام المستقبلي المستثمر إل القائمة حالياً التي تم إعادة تطويرها لإلستثماريةالعقارات اعلى 

 ).٥٨  الفقرةأنظر (كعقارات إستثمارية

  .الممتلكات التي تم تأجيرها لمنشأة أخرى بموجب عقد إيجار تمويلي)   هـ (
 

اع قيمتها الرأسمالية رتفإلتتضمن بعض الممتلكات جزءاً منها محتفظ به الكتساب إيرادات إيجاريه أو  ١٠
إذا كان . ستخدام في اإلنتاج أو توريد السلع أو الخدمات أو لألهداف اإلداريةإلوجزءاً آخر محتفظ به ل

 فإن المشروع ،)أو تأجيرها منفصلةً بموجب عقد إيجار تمويلي(باإلمكان بيع هذه األجزاء منفصلةً 
كان بيع هذه األجزاء بشكل منفصل فإن إذا لم يكن باإلم. يحاسب عن هذه األجزاء بشكل منفصل

ستخدام في اإلنتاج أو إل فقط إذا كان جزءاً ليس هاماً محتفظ به في اعقارات إستثماريةالممتلكات هي 
  .توريد السلع أو الخدمات أو لألغراض اإلدارية

 
ا من قبل في حاالت معينة يقوم المشروع بتقديم خدمات مساعدة إضافية لشاغلي الممتلكات المحتفظ به ١١

 إذا كانت الخدمات هي عنصر غير هام كعقارات إستثماريةتلك الممتلكات المشروع  يعامل . المشروع
 ومثال على ذلك هو عندما يقوم مالك مبني مكاتب بتقديم خدمات األمن .نسبياً من الترتيب ككل

 .والصيانة للمستأجرين الذي يشغلون المبنى
 

 إذا كان المشروع يمتلك ،قدمة عنصر أكثر أهمية ومثال على ذلك تكون الخدمات الم،في حاالت أخرى ١٢
ويدير فندقاً حيث أن الخدمات المقدمة للنزالء هي عنصر مهم من الترتيبات ككل وبالتالي فإن الفندق 

  .عقارات إستثماريةالمدار من قبل المالك هو ممتلكات مشغولة من قبل المالك وليس 
 

إذا كانت الخدمات المساعدة اإلضافية مهمة كثيراً حيث ال تتأهل قد يكون من الصعب تحديد فيما  ١٣
 سبيل المثال يقوم مالك الفندق في بعض األحيان بتحويل ىفعل. عقارات إستثماريةالممتلكات ألن تكون 

مسؤوليات معينة ألطراف أخرى بموجب ترتيبات عقد تكون شروط مثل تلك الترتيبات التعاقدية مختلفة 
ي أحد نهايات هذه السلسلة فإن وضع المالك من الممكن في الجوهر أن يكون مستثمراً وف. بشكل واسع

غير فعال وفي النهاية األخرى لهذه السلسلة فإنه يمكن أن يكون المالك قد استقطب من الخارج من يقوم 
  .غيل الفندقبالوظائف اليومية بينما أحتفظ بالتعرض الهام للتغيرات في التدفقات النقدية المولدة من تش
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 على المشروع أن .كعقارات إستثماريةإن الحكم الشخصي مطلوب لتحديد ما إذا كانت الممتلكات تتأهل  ١٤

العقارات  لتعريف وفقاًيطور األساس بحيث تمكنه من ممارسة الحكم الشخصي بشكل متماثل 

 من المشروع أن )ج( ٧٥تتطلب الفقرة . ١٣- ٧ العالقة في الفقرات من ذو واإلرشاد اإلستثمارية

  .يفصح عن األساس عندما يكون التصنيف صعباً
 

 . يمتلك المشروع ممتلكات مؤجرة ومشغولة من قبل الشركة األم أو شركة تابعة له،في بعض الحاالت ١٥

 في البيانات المالية الموحدة التي تتضمن كال عقارات إستثماريةوعليه ال تتأهل الممتلكات ألن تكون 

ومهما . ن الممتلكات هي مشغولة من قبل المالك من وجهة نظر المجموعة ككلالمشروعين وذلك أل

 إذا عقارات إستثماريةيكن فإنه من وجهة نظر المشروع المنفرد والذي يملكها فإن الممتلكات تعتبر 

 في كعقارات إستثمارية وبالتالي فإن المؤجر يعامل الممتلكات ٥كانت تحقق التعريف في الفقرة 

  .المالية المنفردةالبيانات 
  

  اإلعتراف
  

  -: كأصل عندما وفقط عندما العقارات اإلستثماريةعتراف إليجب ا ١٦

إلى  العقارات اإلستثماريةإذا كان من المحتمل أن تتدفق المنافع اإلقتصادية المستقبلية المرتبطة   )أ (
  و؛ المشروع 

 . بموثوقيةالعقارات اإلستثماريةيمكن قياس تكلفة   )ب (
  

 في الوقت الذي يتم عقاراتها اإلستثماريةجب مبدأ اإلعتراف هذا بتقييم جميع تكاليف تقوم المنشاة بمو ١٧

 العقارات اإلستثماريةوتشمل هذه التكاليف على التكاليف التي يتم تكبدها مبدئيا لشراء . فيه تكبدها

  .متهاوالتكاليف التي يتم تكبدها الحقا من اجل اإلضافة للممتلكات، أو استبدال جزء منها أو خد
  

، ال تعترف المنشأة بتكاليف التخديم اليومية للممتلكات في المبلغ ١٦بموجب مبدأ اإلعتراف في الفقرة  ١٨

وبدال من ذلك، يتم اإلعتراف بهذه التكاليف في حساب الربح أو . للعقارات اإلستثماريةالمسجل 

ي عن تكاليف العمل والبنود إن تكاليف الخدمة اليومية هي عبارة بشكل رئيس. الخسارة كما يتم تكبدها

وغالبا ما يوصف الغرض من هذه النفقات . ، ويمكن أن تشمل تكاليف األجزاء الثانويةستهالكالقابلة لإل

  . الممتلكات" بعمليات إصالح وصيانة"على أنه يتعلق 
  

ال، على سبيل المث.  من خالل اإلستبدالالعقارات اإلستثماريةيمكن أن يكون قد تم شراء أجزاء من  ١٩

وبموجب مبدأ اإلعتراف، تعترف المنشأة .  للجدران األصليةيمكن أن تكون الجدران الداخلية بديالً

 في الوقت للعقارات اإلستثمارية القائمة في المبلغ المسجل العقارات اإلستثماريةبتكلفة استبدال جزء من 

 إلغاء اإلعتراف بالمبلغ المسجل لتلك ويتم. الذي يتم فيه تكبد تلك التكلفة إذا تم تلبية معايير اإلعتراف

  .  ألحكام إلغاء اإلعتراف في هذا المعياروفقاًاألجزاء التي يتم استبدالها 
 

  عند اإلعترافالقياس 
  

 مبدئياً بتكلفتها ويتوجب تضمين تكاليف العملية في القياس العقارات اإلستثماريةيجب قياس  ٢٠
  .المبدئي
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 التي تم شراءها من سعر شراءها وأية مصاريف مباشرة من يةالعقارات اإلستثمارتتألف تكلفة  ٢١
تتضمن المصاريف المباشرة التي يمكن نسبتها على سبيل المثال األتعاب . الممكن نسبتها لألصل

  .المهنية الخاصة بالخدمات القانونية وضرائب تحويل الممتلكات وتكاليف العملية األخرى
 
.  اإلنشاء أو التطويرإنتهاء تم إنشاءها ذاتياً هي تكلفتها عند تاريخ  التيالعقارات اإلستثماريةإن تكلفة  ٢٢

 وفي ذلك التاريخ تصبح الممتلكات .١٦لمشروع معيار المحاسبة الدولي وحتى ذلك التاريخ يطبق ا

  ). ٦٥ و) ه (٥٧ الفقرات أنظر( وبذلك ينطبق هذا المعيار عقارات إستثمارية
 

 -:بـ ستثماريةالعقارات اإلال تتم زيادة تكلفة  ٢٣

 باألسلوب الذي إال إذا كانت ضرورة لوضع الممتلكات في حالتها العاملة(بتكاليف بدء التشغيل   )أ (
 ،)تحدده اإلدارة

 للمستوى المخطط له من العقارات اإلستثماريةفتتاح األولية المتكبدة قبل تحقيق إلوخسائر ا  )ب (
  ، أواإلشغال

والعمالة والمصادر األخرى المتكبدة في إنشاء أو أو المبالغ غير العادية من المواد المبددة   )ج (
  .تطوير الممتلكات

 

عتراف بالفرق إل فإن تكلفتها هي معادل السعر النقدي ويتم ا،العقارات اإلستثماريةإذا تم تأجيل تسديد  ٢٤
 .ئتمانإلما بين هذا المبلغ وإجمالي الدفعات كمصروف فائدة على مدى فترة ا

 

ص الممتلكات المحتفظ بها بموجب عقد اإليجار والمصنفة على أنها  تكون التكلفة األولية لحص ٢٥
 من معيار المحاسبة ٢٠ كما هو منصوص عليه لعقد اإليجار التمويلي في الفقرة عقارت إستثمارية

 أو القيمة الحالية ألقل دفعات ت، أي أنه يتم اإلعتراف باألصل بالقيمة العادلة للممتلكا١٧الدولي 
  .  لنفس تلك الفقرةوفقاًويتم اإلعتراف بمبلغ مكافئ على أنه التزام . قل أيهما أ-اإليجار

  

تُعامل أي عالوة مدفوعة لعقد اإليجار على أنها جزء من دفعات اإليجار األقل لهذا الغرض، وبالتالي  ٢٦
إذا تم تصنيف حصص الممتلكات المحتفظ . يتم شملها في تكلفة األصل، لكن يتم استثنائها من اإللتزام

، فإن البند الذي تتم محاسبته بالقيمة العادلة هو عقارات إستثماريةها بموجب عقد اإليجار على أنها ب
 اإلرشادات حول تحديد القيمة ٥٢-٣٣وتبين الفقرات . تلك الحصص وليس الممتلكات ذات الصلة

 بتحديد وتتعلق تلك اإلرشادات أيضا. العادلة لحصص الممتلكات فيما يخص نموذج القيمة العادلة
  .القيمة العادلة عندما تُستخدم تلك القيمة على أنها تكلفة ألغراض اإلعتراف األولي

  

 مقابل أصل أو أصول غير نقدية، أو مجموعة العقارات اإلستثمارية يمكن شراء واحدة أو أكثر من  ٢٧
ي واحد مقابل ويشير النقاش التالي إلى عملية مبادلة أصل غير نقد. من األصول النقدية وغير النقدية

ويتم قياس تكلفة مثل هذه . آخر ولكنه ينطبق أيضا على جميع التبادالت المذكورة في الجملة السابقة

ما لم ) ب(تفتقر معاملة التبادل للجوهر التجاري، أو ) أ( بالقيمة العادلة ما لم العقارات اإلستثمارية

ويتم قياس . صل المتنازل عنه بشكل موثوقيكن من الممكن قياس القيمة العادلة لألصل المستلم أو األ

األصل المشترى بهذه الطريقة حتى لو لم تستطع المنشأة مباشرة أن تلغي اإلعتراف باألصل المتنازل 
وإذا لم يتم قياس األصل المشترى بالقيمة العادلة، يتم قياس تكلفته بالمبلغ المسجل لألصل . عنه

  . المتنازل عنه
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ان لمعاملة التبادل جوهر تجاري من خالل دراسة الحد الذي يتوقع فيه تغير تحدد المنشأة ما إذا ك ٢٨
 -:ويكون لمعامالت التبادل جوهراً تجارياً إذا. تدفقاتها النقدية المستقبلية نتيجة للمعاملة

 شـكل يختلـف عـن     ) المخاطر والتوقيت والمبلـغ   ( التدفقات النقدية لألصل المستلم      شكلكان    )أ (

  ، أوصل المنقولالتدفقات النقدية لأل

  و، تغيرت القيمة الخاصة بالمنشأة لجزء من عملياتها المتأثرة بالمعاملة نتيجة للتبادل )ب (

 . بالقيمة العادلة لألصول المتبادلةمقارنة كبيرا) ب( وأ) أ(كان الفرق بين   )ج (
  

نشأة لجزء   أن تعكس القيمة الخاصة بالم     ينبغي تجاري،   جوهر التبادلغرض تحديد ما إذا كان لمعاملة       لو

 التحلـيالت ويمكن أن تكون نتيجـة هـذه        .  التدفقات النقدية قبل الضريبة    ةمن عملياتها المتأثرة بالمعامل   

  . واضحة دون أن تضطر المنشأة للقيام بحسابات مفصلة
  
كان ) أ(تكون القيمة العادلة لألصل التي ال توجد لها معامالت سوق مقارنة قابلة للقياس بشكل موثوق إذا  ٢٩

أو إذا كان من الممكن ) ب( لذلك األصل، غير في مدى التقديرات المعقولة للقيمة العادلة ليس كبيراًالت

إذا . على نحو معقول تقييم واستخدام احتماالت التقديرات المختلفة ضمن المدى في تقدير القيمة العادلة

أو األصل المتنازل عنه، عندئذ كانت المنشأة قادرة على تحديد القيمة العادلة بموثوقية لألصل المستلم 

تُستخدم القيمة العادلة لألصل المتنازل عنه لقياس التكلفة ما لم تكن القيمة العادلة لألصل المستلم واضحة 

  . بشكل أكبر
  

  عتراف إلبعد االقياس 
  

  السياسات المحاسبية
  

مة العادلة في الفقرات نموذج القي، على المنشأة أن تختار ٣٤ أ و٣٢مع اإلستثناء المدون في الفقرة  ٣٠
كسياسة محاسبية له ويتوجب عليه تطبيق تلك السياسة  ٥٦ أو نموذج التكلفة في الفقرة ٥٥-٣٣

  .عقاراته اإلستثماريةعلى جميع 
 
 إن " التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء،السياسات المحاسبية " ٨يبين معيار المحاسبة الدولي  ٣١

ة المحاسبية يجب أن يتم فقط إذا كان التغير سوف ينتج عنه عرضاً أكثر التغير الطوعي في السياس
أنه من غير المحتمل الشديد أن ينتج عن .  في البيانات المالية للمشروع،مالئمةً لألحداث أو العمليات

انات التغير من نموذج القيمة العادلة إلى نموذج التكلفة عرضاً أكثر مالئمةً لألحداث أو العمليات في البي
  . المالية للمشروع

 

نموذج ( لهدف القياس ،للعقارات اإلستثماريةيتطلب هذا المعيار من جميع المشاريع تحديد القيمة العادلة  ٣٢
يشجع المشروع، ولكن ليس مطلوباً منه، أن يحدد القيمة ). نموذج التكلفة(أو اإلفصاح ) القيمة العادلة

تقييم من قبل مقيم مستقل لديه مؤهالت مهنية معترف بها  على أساس الللعقارات اإلستثماريةالعادلة 
 . التي تيم تقييمهاالعقارات اإلستثماريةوذات عالقة ولديه خبرة حديثة في موقع ونوعية 
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  -:  يمكن للمنشأة أ٣٢

 التـي تـدعم     العقارات اإلستثمارية العادلة أو نموذج التكلفة لجميع      أن تختار إما نموذج القيمة        )أ (
القيمة العادلة، أو العوائد من، األصول المحددة بما        ب ة مباشر  مرتبطاً  تدفع عائداً  التياإللتزامات  

 ؛ والعقارات اإلستثماريةتلك في ذلك 

 األخـرى،   العقـارات اإلسـتثمارية   أن تختار إما نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة لجميع             )ب (
 ). أ ( البند النظر عن اإلختيار فيغضب

  
بحيث سمية،  إصدر وحدات   ُي ممتلكات داخلي    صندوق والمنشآت األخرى    شركات التأمين  بعض   تدير  ب٣٢

وال تسمح الفقرة   . اآلخر بالبعض المنشأة   وتحتفظعقود مبرمة   في  بعض الوحدات   بالمستثمرون  يحتفظ  
 بشكل جزئي بالتكلفة وبشكل جزئي      الصندوق للمنشأة بأن تقيس الممتلكات المحتفظ بها من قبل          "أ٣٢"
  . قيمة العادلةبال

  
  

العقـارات   اإلعتراف ببيع    يتم،  "أ٣٢"إذا اختارت المنشأة نماذج مختلفة للفئتين المذكورتين في الفقرة             ج٣٢
 باستخدام نماذج مختلفة بالقيمـة العادلـة ويـتم          التي يتم قياسها   بين مجموعات األصول     اإلستثمارية

 لـذلك، إذا تـم بيـع      وتبعـاً .  الربح أو الخسارة   اإلعتراف بالتغير التراكمي للقيمة العادلة في حساب      
ـ   مجموعة نموذج القيمة العادلة إلى      ا ُيستخدم فيه  مجموعة معينة   من    عقارات إستثمارية   ا ُيستخدم فيه

  .اإلفتراضية قيمتها هي القيمة العادلة للممتلكات في تاريخ البيع تصبحنموذج التكلفة، 
  

  نموذج القيمة العادلة 
    

لمبدئي، يتوجب على المشروع الذي يختار نموذج القيمة العادلة أن يقيس جميع عتراف اإلعد اب ٣٣
 .٥٣ ستثنائية الموصوفة في الفقرةإل الحاالت ابإستثناء بالقيمة العادلة لها العقارات اإلستثمارية

 
 إستثماريةعندما تكون حصة الممتلكات المعدة لإليجار بموجب عمليات اإليجار مصنفة كأدوات  ٣٤

 . ليست مختارة، ونموذج القيمة العادلة يجب أن يطبق٣٠، والفقرة ٦لفقرة بموجب ا
  
يتوجب تضمين المكسب أو الخسارة الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للممتلكات في صافي  ٣٥

  .الربح أو الخسارة في الفترة التي تنشأ فيها
 

 
مطلعة جبه تبادل الممتلكات بين أطراف،  السعر الذي يتم بموهي  للعقارات اإلستثماريةالقيمة العادلة  ٣٦

 تحديداً تقرير السعر التقدير  القيمة العادلةستثنيت).  ٥ الفقرة أنظر(عملية تجارية بحتة راغبة في و
 ، مثل تمويل بشروط شاذة وعمليات بيع،المضخم أو المخفض بموجب شروط أو ظروف خاصة

ت الممنوحة من قبل أي شخص مرتبط بعملية  أو التخفيضا،عتبارات الخاصةإل وا،إستئجاروإعادة 
  .البيع

 
يحدد المشروع القيمة العادلة بدون أي طرح لتكاليف العملية التي من الممكن أن يتكبدها المشروع في  ٣٧

  . آخرإستبعادالبيع أو 
 

في نهاية حالة السوق الحقيقية والظروف كما  للعقارات اإلستثماريةيجب أن تعكس القيمة العادلة  ٣٨
  .إعداد التقاريرفترة 

 
 وذلك ألن األسواق وأحوال السوق من الممكن أن .إن القيمة العادلة هي محددة بوقت في تاريخ معين ٣٩

. تتغير وبالتالي فإن القيمة المقدرة من الممكن أن تكون غير صحيحة أو غير مالئمة في وقت آخر
اقد بدون أية تغيرات في السعر والتي يفترض تعريف القيمة العادلة أيضاً التبادل المتزامن وإنهاء التع

من الممكن أن تتم في عملية تجارية بحتة بين أطراف مطلعة وراغبة إذا كان التبادل وإنهاء التعاقد 
  .ليس متزامناً
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، من بين أشياء أخرى، دخل اإليجار لعقود إيجار جارية للعقارات اإلستثماريةتعكس القيمة العادلة  ٤٠
وافتراضات معقولة ومعززة تمثل وجهة نظر السوق بخصوص ماذا تتوقع األطراف المطلعة 

وتعكس  .والراغبة من دخل اإليجار من عقود اإليجار المستقبلية في ضوء الظروف الحالية للسوق
بما في ذلك دفعات اإليجار والتدفقات الصادرة (ة أيضا، على أساس مشابه، أي تدفقات نقدية صادر

وتنعكس بعض تلك التدفقات الصادرة في اإللتزام في . يمكن توقعها فيما يخص الممتلكات) األخرى
حين يرتبط بعضها اآلخر بالتدفقات الصادرة التي ال يتم اإلعتراف بها في البيانات المالية حتى تاريخ 

 ). ت الدورية مثل اإليجارات المشروطةعلى سبيل المثال الدفعا(الحق 
  

وتقتضي الفقرة .  أساس اإلعتراف األولي بتكلفة حصة معينة في الممتلكات المؤجرة٢٥تحدد الفقرة  ٤١
وفي عقد . ن يتم إعادة قياس الحصص في الممتلكات المؤجرة، إن لزم األمر، إلى القيمة العادلةأ ب٣٣

لسوق، ينبغي أن تكون القيمة العادلة لحصة معينة في اإليجار الذي يتم التفاوض عليه بأسعار ا
بما في ذلك (الممتلكات المؤجرة عند اإلندماج بالشراء، مطروحا منها جميع دفعات اإليجار المتوقعة 

ال تتغير هذه القيمة العادلة بغض النظر عما . ، تساوي صفر)تلك المتعلقة باإللتزامات المعترف بها
اض محاسبية، باألصل المؤجر واإللتزام بالقيمة العادلة أو القيمة الحالية إذا يتم اإلعتراف، وألغر

لذلك، فإن إعادة قياس األصل . ١٧ من معيار المحاسبة الدولي ٢٠ للفقرة وفقاًلدفعات اإليجار األقل، 
ي، ما  إلى أي خسارة أو ربح أول٣٣ للفقرة وفقاً إلى القيمة العادلة ٢٥ للفقرة وفقاًالمؤجر من التكلفة 

ويمكن أن يحدث هذا عندما يتم اختيار تطبيق نموذج . لم يتم قياس القيمة العادلة في أوقات مختلفة
  . القيمة العادلة بعد اإلعتراف األولي

  
تعني أن كل " المطلعة" وفي هذا السياق فإن ."أطراف راغبة ومطلعة"يشير تعريف القيمة العادلة إلى  ٤٢

العقارات اغب قد أبلغوا على نحو معقول عن طبيعة ومواصفات من المشتري الراغب والبائع الر
يتم تشجيع  .بنهاية فترة إعداد التقارير واستخداماتها الفعلية والمحتملة وحالة السوق اإلستثمارية

  وال مصمماًوال يكون هذا المشتري متحمساً. المشتري الراغب، ولكن ال يتم إجباره، على الشراء
 أعلى من السعر الذي يقتضيه السوق الذي وال يدفع المشترى المفترض سعراً. على الشراء بأي سعر

  . يشمل مشترين وبائعين مطلعين وراغبين
 
 مهيئاً للبيع بأي سعر وليس مهيئاً ،البائع الراغب ليس هو المفرط في الرغبة وليس بائعاً مجبراً ٤٣

ن البائع الراغب هو محفز على بيع إ. لرفض البيع رغبة في سعر ال يعتبر معقوالً في السوق الحالية
بشروط أفضل سعر ممكن الحصول عليه في السوق المقترح بعد تسويق مناسب  العقارات اإلستثمارية

 الحقيقية ليس جزءاً من العقارات اإلستثماريةإن الظروف الحقيقية لمالك . أياً ما سيكون عليه السعر
على سبيل المثال البائع الراغب ال يأخذ في  (مفترضعتبار وذلك ألن البائع الراغب هو مالك إلهذا ا

  .)للعقارات اإلستثماريةالحسبان إعتبارات الضريبة الخاصة للمالك الحقيقي 
  
 إن العملية التجارية البحتة هي تلك التي تتم بين .هيشير تعريف القيمة العادلة لعملية تجارية بحت ٤٤

يفترض أن .  أسعار العمليات ال تصف السوقأطراف ليست لديها عالقة محددة أو خاصة تجعل من
 .تكون العملية بين أطراف ال عالقة بينها كل منهم يتصرف باستقاللية

  

إن أفضل دليل للقيمة العادلة هو عادة ما تحدده األسعار الجارية في سوق نشيط لممتلكات مشابهة في  ٤٥
بأخذ المشروع الحذر في تعريف . نفس الموقع والحالة وخاضعة لعقود إيجار وشروط تعاقدية مشابهة

الفروقات في الطبيعة والموقع والحالة للممتلكات أو الشروط التعاقدية والعقود األخرى ذات العالقة 
 .بالممتلكات
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فإن المشروع ، ٤٥في غياب وجود أسعار جارية في سوق نشطة من النوع الموصوف في الفقرة  ٤٦
  -:ة والتي تتضمنعتبار المعلومات من مصادر مختلفإليأخذ في ا

أو خضعة لعقود (األسعار الجارية في سوق نشط لممتلكات مختلفة من حيث الطبيعة والموقع   )أ (
  ؛ختالفاتإلمعدلة لتعكس هذه ا) إيجار أو عقود أخرى مختلفة

 مع تعديالت عليها لتعكس التغيرات في األحوال اإلقتصادية ،األسعار األخيرة في سوق أقل نشاطاً  )ب (
 ؛ و يات التي حدثت على األسعارمنذ تاريخ العمل

توقعات التدفقات النقدية المستقبلية معززة بالشروط ألي عقود إيجار قائمة حالياً أو عقود أخرى   )ج (
وبالدليل الخارجي مثل إيجار السوق الحالية لممتلكات مشابهة في نفس المنطقة ) إينما كان ممكناً(

ق لعدم التأكد في المبالغ والتوقيت لتلك  وبإستخدام معدالت خصم تعكس تقييم السو،والحالة
 .التدفقات النقدية

  
 فإن مختلف المصادر المدرجة في الفقرة السابقة يمكن أن تؤدي إلى نتائج مختلفة ،في بعض الحاالت ٤٧

ختالفات حتى إلعلى المشروع إن يدرس أسباب هذه ا. للعقارات اإلستثماريةفيما يتعلق بالقيمة العادلة 

تقديرات المعقولة للقيمة لقيمة العادلة األكثر موثوقية ضمن مدى ضيق نسبياً من اليتوصل لتقدير ا

 .العادلة
  

 للمرة األولى عقارات إستثمارية هناك دليل واضح عندما يحصل المشروع على ،في حاالت استثنائية ٤٨

التطوير أو بعد  اإلنشاء أو نتهاء الحقاُ إلعقارات إستثمارية للمرة األولىأو عندما تصبح الممتلكات (

 إحتماالتإن يكون التباين في مدى التقديرات المعقولة للقيمة العادلة كبير جداً و) ستخدامإلتغير ا

وهذا .  وبالتالي فإن صالحية التقدير المنفرد للقيمة العادلة قد أصبح ملغي،مختلف النتائج صعبة التقييم

  الفقرةأنظر(ديد للممتلكات على أسس مستمرة يشير إلى أنه سوف لن تكون القيمة العادلة قابلة للتح

٥٣.( 
  

 إنخفاض  "٣٦ستخدام فكما تم تعريفها في معيار المحاسبة الدولي إلتختلف القيمة العادلة عن قيمة ا ٤٩

، فإن القيمة العادلة تعكس معرفة وتقديرات المشاركين في السوق وأيضاً العوامل ذات "األصولقيمة 

ستخدام معرفة المشروع إل تعكس قيمة ا،وفي المقابل. وق بشكل عامالعالقة بالمشاركين في الس

وتقديراته وأيضاً العوامل المحددة بالمشروع والتي يمكن أن تكون محددة للمشروع وهي ليست قابلة 

 العوامل التالية فعلى سبيل المثال إن القيمة العادلة ال تعكس أياً من. للتطبيق على المشاريع بشكل عام

  -: الذي ال تتوفر فيه بشكل عام لألطراف الراغبة والمطلعة من البائعين أو المشترينالى الحد

  ؛القيمة اإلضافية المشتقة من إنشاء محفظة من الممتلكات في مواقع مختلفة  )أ (

  ؛ األخرىصول واألالعقارات اإلستثماريةالتداؤب ما بين   )ب (

  ؛ و  بالمالك الحاليالحقوق القانونية أو التغيرات القانونية التي هي محددة فقط  )ج (

  .الفوائد الضريبية أو األعباء الضريبية التي هي محددة في المالك الحالي  )د (
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 أو صول فإن على المشروع أن يتجنب العد المكرر لأل،للعقارات اإلستثماريةفي تحديد القيمة العادلة  ٥٠
صلة فعلي سبيل منف إلتزامات أو أصولعتراف بها في الميزانية العمومية كإل التي تم التزاماتاإل

  -:المثال

المعدات مثل المصاعد أو أجهزة التكييف غالباً ما تكون جزءاً أساسياً من المبني ويتم تضمينها   )أ (
عتراف بها على نحو منفصل كممتلكات إل مفضالً عن ا،العقارات اإلستثماريةبشكل عام في 

  . ومعداتومصانع

العادلة للمكتب بشكل عام القيمة العادلة إذا تم تأجير مكتب على أساس مفروش تتضمن القيمة   )ب (
وعندما تم تضمين األثاث .  وذلك ألن اإليرادات اإليجارية ذات عالقة بالمكتب المفروش،لألثاث

   . فإن المشروع ال يعترف بذلك األثاث كأصل مستقل،للعقارات اإلستثماريةفي القيمة العادلة 

 إيراد عقد اإليجار التشغيلي المدفوع مقدماً أو ةللعقارات اإلستثماريال تتضمن القيمة العادلة    )ج (
 . حيث أن المشروع يعترف به كأصل أو التزام منفصل،المستحق

 المحتفظ بها بموجب عقد اإليجار التدفقات النقدية للعقارات اإلستثماريةتعكس القيمة العادلة   )د (
 لذلك، إذا كان  وتبعاً).بما في ذلك اإليجار المشروط المتوقع أن يصبح مستحق الدفع(المتوقعة 

التقييم الذي يتم الحصول عليه للممتلكات هو صافي جميع الدفعات المتوقعة، سيكون من 
للعقارات الضروري إعادة إضافة أي التزام إيجار معترف به للوصول إلى القيمة العادلة 

  .  ألغراض محاسبيةاإلستثمارية
 

لمصاريف الرأسمالية التي سوف تحسن أو تعزز  اللعقارات اإلستثماريةال تعكس القيمة العادلة  ٥١
 .الممتلكات وال تعكس المنافع اإلقتصادية المستقبلية ذات العالقة من هذا المصروف المستقبلي

  
 العقارات اإلستثماريةب يتوقع المشروع أن تكون القيمة الحالية لدفعاته ذات العالقة ،في بعض الحاالت ٥٢

سوف تزيد عن القيمة الحالية للمتحصالت ) امات المالية المعترف بهالتزإلخالفاً للدفعات المتعلقة با(
لتزامات إلا ،المخصصات"  ٣٧على المشروع أن يستخدم معيار المحاسبة الدولي. النقدية ذات العالقة

عتراف بالتزام وكيف سيقوم المشروع بقياس إل لتحديد ما إذا كان على المشروع ا"المحتملة صولواأل
  .لتزامإلذلك ا

  

  عدم القدرة على قياس القيمة العادلة بموثوقية 
  

 ستثماريةإلهناك افتراض قوي الحجة بأن ال يكون بمقدور المشروع تحديد القيمة العادلة لممتلكاته ا ٥٣
 فإنه في حاالت استثنائية هناك دليل واضح عندما يحصل ، ومهما يكن.على أسس مستمرة

للمرة أو عندما تصبح الممتلكات القائمة حالياً  (ثماريةالعقارات اإلست على للمرة األولىالمشروع 
ن ال يكون  أ)ستخدامإل اإلنشاء أو التطوير أو بعد تغير انتهاء الحقاً إلعقارات إستثمارية األولى

وهذا .  بموثوقية على أسس مستمرةللعقارات اإلستثماريةبمقدور المشروع تحديد القيمة العادلة 
تكون العمليات السوقية المرادفة ليست متكررة الحدوث وال يتوفر  عندما ، وفقط،ينشأ عندما

 إعتماداً على تقديرات التدفقات النقدية ،على سبيل المثال(تقديرات بديلة للقيمة العادلة 
 العقارات اإلستثمارية يتوجب على المشروع أن يقيس تلك ،ففي مثل هذه الحاالت). المخصومة

 يتوجب افتراض القيمة المتبقية .١٦ة في معيار المحاسبة الدولي باستخدام معالجة نقطة المرجعي
ستمرار في تطبيق معيار المحاسبة إل لتكون صفراً ويجب على المشروع اللعقارات اإلستثمارية

  .العقارات اإلستثمارية إستبعاد إلى أن يتم ١٦الدولي 
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العقارات  على قياس ، الفقرة السابقة وللسبب المبين في،ستثنائية عندما يجبر المشروعإلفي الحاالت ا ٥٤

العقارات ، وهو يقيس جميع ١٦في معيار المحاسبة الدولي نموذج القيمة العادلة باستخدام  اإلستثمارية

للعقارات في هذه الحالة، ومع ذلك تستطيع المنشأة استخدام نموذج التكلفة .  بالقيمة العادلةاإلستثمارية

  . األخرى بالقيمة العادلةستثماريةإل ااممتلكاته تستمر في قياس باقي أنالمنشأة فإن على ، اإلستثمارية
  
 فإن على المشروع ،  بالقيمة العادلةالعقارات اإلستثمارية ت في السابق قد قاسالمنشأة  تإذا كان ٥٥

أو إلى أن تصبح الممتلكات (ها إستبعادستمرار في قياس الممتلكات بالقيمة العادلة إلى أن يتم إلا
ات مشغولة من قبل المالك أو أن يبدأ المشروع في تطوير الممتلكات لبيعها الحقاً في السياق ممتلك

 أسعار السوق حتى ولو عندما تصبح العمليات السوقية المرادفة أقل تكراراً أو تصبح) العادي للعمل
  .الفورية أقل توفراً

  

  نموذج التكلفة 
  

وع الذي اختار نموذج التكلفة أن يقيس جميع  فإنه يتوجب على المشر،عتراف المبدئيإلبعد ا ٥٦

 بإستثناءمتطلبات ذلك النموذج، : ١٦ معيار المحاسبة الدولي بما يتفق مع ستثماريةإلممتلكاته ا

أو التي يتم تضمينها في مجموعة (تلك التي تلبي معايير تصنيفها على انها محتفظ بها برسم البيع 

 ٥ للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية وفقاً) لبيعتصرف مصنفة على أنها محتفظ بها برسم ا

ويتم قياس الممتلكات ". األصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة"

أو التي يتم تضمينها في ( التي تلبي معايير تصنيفها على أنها محتفظ بها برسم البيع ستثماريةإلا

 للمعيار الدولي إلعداد التقارير وفقاً)  محتفظ بها برسم البيعمجموعة تصرف مصنفة على أنها

  .  ٥المالية 
 

  التحويالت 
  

 يجب أن تتم عندما وفقط عندما يكون هناك تغيراً في العقارات اإلستثماريةإن التحويالت من أو إلى  ٥٧
  -:ستخدام المدلل عليه بـ إلا

 إلى الممتلكات المشغولة  اإلستثماريةالعقاراتشغال من قبل المالك وذلك للتحويل من إلبدأ ا  )أ (
  ؛من قبل المالك

  ؛ إلى المخزونالعقارات اإلستثماريةبدأ التطوير بنية البيع وذلك للتحويل من   )ب (

 االشغال من قبل المالك وذلك للتحويل من ممتلكات مشغولة من قبل المالك إلى إنتهاء  )ج (
  ؛عقارات إستثمارية

  ؛ أو العقارات اإلستثماريةلتحويل من المخزون إلى بدأ عقد إيجار تشغيلي لطرف آخر وذلك ل  )د (

مغطاة بمعيار ( اإلنشاء أو التطوير للتحويل من الممتلكات تحت اإلنشاء أو التطوير إنتهاء  )هـ(  
   .العقارات اإلستثماريةإلى ) ١٦المحاسبة الدولي 

 
 إلى المخزون ثماريةالعقارات اإلستأن يقوم المشروع بتحويل الممتلكات من ) ب(٥٧تتطلب الفقرة  ٥٨

 وذلك . والمدلل عليه يبدأ التطوير بنية البيع،ستخدامإل وفقط عندما يكون هناك تغيراً في ا،عندما

 بدون تطوير فعلى المشروع أن يستمر في معاملة عقاراته اإلستثمارية إستبعادعندما يقرر المشروع 

) بيان المركز الماليها من إستبعاد(ف بها عتراإل إلى أن يتم إلغاء اكعقاراته اإلستثماريةالممتلكات 

عقارات وال يتم معاملتها على أنها مخزون وعلى نحو مشابهة إذا بدأ المشروع في إعادة تطوير 
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عقارات إستثمارية  فأنها تبقى كعقارات إستثماريةستخدام التشغيلي المستمر إل قائمة حالياً لإستثمارية

  .مشغولة من المالك خالل إعادة التطويروال يتم إعادة تصنيفها إلى ممتلكات 
 

عتراف التي تنطبق عندما يستخدم المشروع نموذج القيمة إلمسائل القياس وا ٦٥- ٦٠تعالج الفقرات  ٥٩
العقارات  فإن التحويالت ما بين ، فعند استخدام المشروع لنموذج التكلفة.للعقارات اإلستثماريةالعادلة 

من قبل المالك والمخزون ال تغير من القيمة المرحلة للممتلكات  والممتلكات المشغولة ،اإلستثمارية
 .المحولة وال تغير من التكلفة لتلك الممتلكات ألهداف القياس واإلفصاح

  
 المرحلة بالقيمة العادلة إلى الممتلكات المشغولة العقارات اإلستثماريةفيما يتعلق بالتحويالت من  ٦٠

لممتلكات، للمحاسب عنها الحقاً بموجب معايير المحاسبة من المالك أو إلى المخزون فإن تكلفة ا
، يتوجب أن تكون قيمتها العادلة كما بتاريخ التغير في ٢معيار المحاسبة الدولي  أو ١٦الدولية 

 . ستخدامإلا
  

 ، وسوف يتم ترحيلها بالقيمة العادلةعقارات إستثماريةإذا أصبحت ممتلكات مشغولة من المالك  ٦١
. ستخدامإل إلى تاريخ التغير في ا١٦لمشروع أن يطبق معيار المحاسبة الدولي فإنه يتوجب على ا

يتوجب أن يعامل المشروع أي فرق في ذلك التاريخ ما بين القيمة المرحلة للممتلكات بموجب معيار 
يار المحاسبة الدولي  وقيمتها العادلة بنفس طريقة إعادة التقييم بموجب مع١٦المحاسبة الدولي 

١٦ .  
 

 ، مرحلة بالقيمة العادلةعقارات إستثماريةى التاريخ الذي تصبح فيه الممتلكات المشغولة من المالك حت ٦٢
 القيمة إنخفاضعتراف بأي خسائر قد حدثت في إل الممتلكات واإستهالكفإن المشروع يستمر في 

 معيارا يتفق مع المنشأة تتعامل مع أي اختالفات بالتاريخ بين القيمة المرحلة للممتلكات بمالعادلة، 
. ١٦وقيمتها العادلة بنفس طريقة إعادة التقييم بموجب معيار المحاسبة الدولي ١٦المحاسبة الدولي 

   -: أخرىبكلماتو

، في صافي الربح أو الخسارة للفترة      ناتج في القيمة المرحلة للممتلكات يعترف به         إنخفاضأي    )أ (
        نخفاضادة التقييم لتلك الممتلكات فإن اإل      إلى حد المبلغ الذي تم تضمينه في فائض إع         ،إال أنه 

 ضمن حقوق    فائض إعادة التقييم   منيتم اإلعتراف به في الدخل الشامل اآلخر واإلنخفاض في          
  ؛ الملكية

  -:أي زيادة ناتجة في القيمة المرحلة تعالج كما يلي  )ب (

ترف بالزيادة  القيمة فإنه يعإنخفاضإلى الحد الذي تعكس فيه الزيادة خسارة سابقة في  )١(
إن المبلغ المعترف به في صافي الربح أو الخسارة . في صافي الربح أو الخسارة للفترة

للفترة ال يجب ان يزيد عن المبلغ الالزم الستعادة القيمة المرحلة إلى القيمة المرحلة 
عتراف بخسارة من إللم يتم ا) ستهالكإلصافية بعد طرح ا(التي كانت ستحدد لو 

   .مة القيإنخفاض

يتم اإلعتراف به في بيان الدخل الشامل اآلخر والزيادة في أي جزء متبقي من الزيادة  )٢(
وعند .  إلى حقوق الملكية تحت مسمى فائض إعادة التقييمايتم قيدهإعادة التقييم 

 يمكن تحويل فائض إعادة التقييم المدرج في ،للعقارات اإلستثمارية الالحق ستبعادإلا
 وال يتم إجراء التحويل من فائض إعادة التقييم ،ألرباح المحتفظ بهاحقوق الملكية إلى ا

  . إلى األرباح المحتفظ بها من خالل قائمة الدخل
 

 ، والتي سوف يتم ترحيلها بالقيمة العادلةالعقارات اإلستثماريةبخصوص التحويل من المخزون إلى  ٦٣
خ والقيمة المرحلة السابقة يتوجب فإن أي فرق ما بين القيمة العادلة للممتلكات في ذلك التاري

  . عتراف به في صافي الربح أو الخسارة للفترةإلا
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عادلة  والتي سوف يتم ترحيلها بالقيمة الالعقارات اإلستثماريةإن معالجة التحويالت من المخزون إلى  ٦٤
 . متماثلة مع مبيعات المخزون

  
 

 أنشئت ذاتياً والتي سوف يتم عقارات إستثماريةعندما ينتهي المشروع من إنشاء أو تطوير  ٦٥
 فإن أي فرق ما بين القيمة العادلة للممتلكات كما في ذلك التاريخ والقيمة ، ترحيلها بالقيمة العادلة

  . عتراف به في صافي الربح أو الخسارة للفترةإلالمرحلة السابقة يتوجب ا
  

 ات ستبعادإلا
  

ها أو إستبعادعند ) بيان المركز الماليمن حذفها  (العقارات اإلستثماريةعتراف إليتوجب إلغاء ا ٦٦
ستخدام وال يوجد منافع اقتصادية مستقبلية إل بشكل دائم من االعقارات اإلستثماريةعندما تسحب 

  . هاإستبعادمتوقعة من 
 

 وفي تحديد .ويليمبيعها أو بالدخول في عقد إيجار ت بالعقارات اإلستثمارية إستبعاديمكن أن يحدث  ٦٧
 فعلى المشروع ان يطبق المقياس في معيار المحاسبة الدولي ،للعقارات اإلستثمارية دستبعاإلتاريخ ا

باإليراد من بيع المخزون وان يدرس اإلرشاد ذا العالقة في الملحق لمعيار المحاسبة لإلعتراف  ١٨
 من خالل الدخول في عقد إيجار ستبعادإلعلى ا ١٧ ينطبق معيار المحاسبة الدولي .١٨الدولي 
 . إستئجارلي أو عقد بيع وإعادة تحوي

  
العقارات ، بتكلفة استبدال جزء من ١٦ لمبدأ اإلعتراف في الفقرة وفقاًإذا اعترفت المنشأة،  ٦٨

.  في المبلغ المسجل لألصل، فإنها تلغي اإلعتراف بالمبلغ المسجل للجزء المستبدلاإلستثمارية
تخدام نموذج التكلفة، قد ال يكون الجزء المستبدل  التي يتم محاسبتها باسللعقارات اإلستثماريةوبالنسبة 

وإذا لم يكن من الممكن للمنشأة أن تحدد المبلغ المسجل . ه بشكل منفصلإستهالكهو الجزء الذي يتم 
ستبدال كمؤشر على ما كانت عليه تكلفة الجزء المستبدل إلللجزء المستبدل، يمكنها أن تستخدم تكلفة ا

للعقارات جب نموذج القيمة العادلة، يمكن أن تعكس القيمة العادلة وبمو. وقت شرائه أو إنشائه
وفي حاالت أخرى قد يكون من الصعب .  أن الجزء الذي ينبغي استبداله قد فقد قيمتهاإلستثمارية

وكبديل لتخفيض القيمة العادلة . تحديد ما ينبغي تخفيضه من القيمة العادلة للجزء الذي يتم استبداله
ل، عندما يكون من غير العملي القيام بذلك، يتم شمل تكلفة اإلستبدال في المبلغ المسجل للجزء المستبد

لألصل ومن ثم إعادة تقييم القيمة العادلة، كما هو مطلوب بالنسبة لإلضافات التي ال تنطوي على 
  . استبدال

  
  اإلستثماريةالعقارات إستبعاديتوجب تحديد المكاسب أو الخسائر التي تنشأ من إنهاء خدمة أو  ٦٩

عتراف به لدخل أو إل والقيمة المرحلة لألصل ويجب استبعادإلبالفرق بين صافي متحصالت ا
خالفاً لذلك في البيع وإعادة  – ١٧ما لم يتطلب معيار المحاسبة الدولي (مصروف في قائمة الدخل 

  ). ستئجارإلا
 

عتراف به مبدئياً بالقيمة العادلة، إلم ا يتالعقارات اإلستثمارية إستبعادستالم من إلإن العوض القابل ل ٧٠
عتراف بالعوض المستلم إل فإنه يتم االعقارات اإلستثمارية إذا تم تأجيل دفع قيمة ،وعلى الخصوص

سمي للعوض ومبلغ السعر إلعتراف بالفرق ما بين المبلغ اإليتم ا. مبدئياً بالسعر المعادل النقدي
 على أسس زمنية تناسبية تأخذ في ١٨ار المحاسبة الدولي المعادل النقدي كإيراد وفائدة بموجب معي

  . الحسبان الحاصل الساري المفعول من المبلغ القابل للقبض
 

أو معايير المحاسبة الدولية األخرى كما هو مالئم على   ٣٧يطبق المشروع معيار المحاسبة الدولي  ٧١
 . ةالعقارات اإلستثماري إستبعادأي إلتزام يحتفظ به المشروع بعد 
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 التي انخفضت قيمتها أو فُقدت للعقارات اإلستثماريةيتم اإلعتراف بالتعويضات من األطراف الثالثة  ٧٢
 . أو تم التنازل عنها في حساب الربح أو الخسارة عندما تصبح التعويضات مستحقة القبض

  
  

لتعويض من أطراف  أو الخسائر فيها والمطالبات ذات العالقة لالعقارات اإلستثمارية قيمة إنخفاضإن  ٧٣
ثالثة أو دفعات التعويض من أطراف ثالثة وأي شراء أو إنشاء الحق ألصول اإلستبدال عبارة عن 

 -:أحداث اقتصادية منفصلة وتتم محاسبتها بشكل منفصل كما يلي

 ؛٣٦ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً العقارات اإلستثمارية قيمة إنخفاضيتم اإلعتراف ب  )أ (

العقـارات  ببعمليات التكهين أو التصرف     هذا المعيار اإلعتراف     من   ٧١-٦٦ للفقرات وفقاًيتم    )ب (
 ؛اإلستثمارية

 التي انخفضت قيمتها أو فُقدت      العقارات اإلستثمارية التعويض من أطراف ثالثة     ب اإلعترافيتم    )ج (
 ؛ و الربح أو الخسارة عندما يصبح مستحقا للقبضحسابأو تم التنازل عنها في 

 يتم استردادها أو شرائها أو      األصول التي  المعيار تحديد تكلفة      من هذا  ٢٩-٢٠للفقرات   وفقاًيتم    )د (
 . إنشائها كبنود مستبدلة

  

  اإلفصاح 
  

  نموذج القيمة العادلة ونموذج التكلفة 
 

وبموجب . ١٧اإلفصاحات المدرجة أدناه تنطبق باإلضافة إلى تلك الواردة في معيار المحاسبة الدولي  ٧٤
 يظهر افصاحات المؤجر عن عقود العقارات اإلستثماريةفإن مالك : ١٧ معيار المحاسبة الدولي

 بموجب عقد إيجار تمويلي يظهر العقارات اإلستثماريةب فإن المشروع الذي يحتفظ .اإليجار التشغيلية
اإلفصاحات الخاصة بالمستأجر عن عقد اإليجار التمويلي وإفصاحات المؤجر حول أية عقود إيجار 

  . لمشروعتشغيلية منحها ا
 

  -:يتوجب على المشروع ان يفصح عن ٧٥

 .إذا قام بتطبيق نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة  )أ (

اذا قام بتطبيق نموذج القيمة العادلة، أو كليهما، وفي أي ظروف تكون حصص الممتلكات   )ب (
 .للعقارات اإلستثماريةمعدة بموجب عقود اإليجار مصنفة ومحتسبة 

األساس المطور من قبل المشروع للتفريق ما بين ) ١٤  الفقرةأنظر(إذا كان التصنيف صعباً   )ج (
 عن الممتلكات المشغولة من قبل المالك وعن الممتلكات المحتفظ بها العقارات اإلستثمارية

  .للبيع في السياق العادي للعمل
 

ضمناً ما  مت،العقارات اإلستثماريةفتراضات الهامة المطبقة في تحديد القيمة العادلة إلالطرق وا  )د (
إذا تم تعزيز تحديد القيمة العادلة بدليل سوق أو معتمداً إلى حد كبير على العوامل األخرى 

بسبب طبيعة الممتلكات وعدم توفر معلومات سوق ) والتي على المشروع اإلفصاح عنها(
  .موازية

فصاح عنها في كما تم قياسها واإل (العقارات اإلستثماريةإلى أي مدى أعتمدت القيمة العادلة ) هـ(
على التقييم من قبل مقيم مستقل يحمل مؤهالت مهنية ذات عالقة معترف بها ) البيانات المالية

 التي تم تقييمها وإذا لم يكن قد العقارات اإلستثماريةوالذي لديه خبرة حديثة في موقع ونوع 
  .تم مثل ذلك التقييم فإنه يتوجب اإلفصاح عن تلك الحقيقة
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   -: الربح أو الخسارة عنهاالمبالغ المفصح  )و (

   ؛العقارات اإلستثماريةالدخل اإليجاري من  )١(

العقارات الناشئة من ) متضمناً اإلصالح والصيانة(مصاريف التشغيل المباشرة  )٢(
   و؛ التي ولدت الدخل اإليجاري خالل الفترة اإلستثمارية

قارات العالناشئة عن ) متضمناً اإلصالح والصيانة(مصاريف التشغيل المباشرة  )٣(
  و؛ التي لم تولد دخل إيجاري خالل الفترةاإلستثمارية

التغير التراكمي في القيمة العادلة المعترف به في حساب الربح أو الخسارة عند بيع  )٤(
 من مجموعة أصول ُيستخدم فيها نموذج التكلفة إلى مجموعة العقارات اإلستثمارية

  "). ج٣٢" الفقرة أنظر(ُيستخدم فيها نموذج القيمة العادلة 

 أو تسديد الدخل ومتحصالت العقارات اإلستثماريةوجود تغييرات ومبالغها على تسييل   )ز (
  .ستبعادإلا

 أو إلصالح أو العقارات اإلستثمارية اإللتزامات التعاقدية المادية لشراء أو إلنشاء أو لتطوير   )ح (
  . الصيانة أو اإلضافات عليها

  

  نموذج القيمة العادلة 
  

يتوجب على المشروع الذي يطبق نموذج القيمة ، ٧٥صاحات المطلوبة بالفقرة باإلضافة إلى اإلف ٧٦

 في العقارات اإلستثماريةأيضاً اإلفصاح عن تسوية للمبلغ المرحل  ٥٥-٣٣العادلة في الفقرات 

   - :بداية ونهاية الفترة مبيناً ما يلي

ك اإلضافات  مفصحاً بشكل منفصل عن تلك اإلضافات الناتجة عن الشراء وتل،اإلضافات  )أ (

  ؛الناتجة عن رأسمالية المصاريف الالحقة

 ؛ أعمالإندماجاإلضافات الناتجة عن الشراء من خالل   )ب (

 ومصنفة على   ستبعادنها منضمة الى مجموعة اإل    أ المصنفة على أنها متوفرة للبيع أو        صولاأل  )ج (

 . أخرىاتإستبعاد و٥أنها متوفرة للبيع بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  ؛صافي المكاسب أو الخسائر من تعديالت القيمة العادلة  ) د (

 لعملتـي عـرض مختلفـة، وفـي         صافي فروقات التبادل الناشئة عن ترجمة البيانات المالية        )هـ   (

  ؛ في عملة العرض في تقرير المنشأة لمشروع أجنبيالترجمة

   و ؛التحويالت من وإلى المخزون والممتلكات المشغولة من قبل المالك   )و (

  . الحركات األخرى  )ز (
 

 بشكل كبير لغرض البيانات العقارات اإلستثماريةعندما يتم تعديل التقييم الذي يتم الحصول عليه  ٧٧

المالية، مثال لتجنب المحاسبة المزدوجة لألصول أو اإللتزامات التي يتم اإلعتراف بها على أنها 

 على المنشأة اإلفصاح عن المطابقة ، ينبغي٥٠لتزامات منفصلة كما هو مذكور في الفقرة إأصول و

بين التقييم الذي يتم الحصول عليه والتقييم الُمعَدل المشمول في البيانات المالية، مبينة بشكل 

منفصل المبلغ اإلجمالي ألي التزامات إيجار معترف بها تم إعادة إضافتها، وأي تعديالت هامة 

  . أخرى
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 العقارات اإلستثماريةعندما يقوم المشروع بقياس ، ٥٣كما ورد في الفقرة ستثنائية إفي حاالت  ٧٨

 فإن التسوية المطلوبة من قبل الفقرة  ،١٦في معيار المحاسبة الدولي نموذج التكلفة مستخدماً 

 منفصلة عن المبالغ المتعلقة العقارات اإلستثماريةيتوجب أن تفصح عن المبالغ المتعلقة بتلك  ٧٦

   -: يتوجب على المشروع أن يفصح عن،إضافة إلى ذلك . األخرىالعقارات اإلستثمارية

  ؛العقارات اإلستثماريةوصف   )أ (

  ؛توضيح لماذا ال يمكن قياس القيمة العادلة بموثوقية  )ب (

   و؛، مدى التقديرات التي يحتمل بشكل كبير أن تقع ضمنها القيمة العادلةإذا كان ممكناً  )ج (

  -:ة العادلة غير المرحلة بالقيمالعقارات اإلستثمارية إستبعادعند   ) د (

  ؛ لم تكن مرحلة بالقيمة العادلةعقارات إستثماريةحقيقة أن المشروع قد استبعد  )١(

  ؛ و  في وقت البيعالعقارات اإلستثماريةالقيمة المرحلة لتلك  )٢(

  . مبلغ المكسب أو الخسارة المعترف به )٣(
  

  نموذج التكلفة 

لذي يطبق نموذج التكلفة في يتوجب على المشروع ا، ٧٥باإلضافة إلى اإلفصاح المطلوب بالفقرة  ٧٩
   -:أن يفصح أيضاً عن ٥٦الفقرة 

  ؛ المستخدمةستهالكإلطريقة ا  )أ (

  ؛ المستخدمةستهالكإلاألعمار اإلنتاجية أو نسب ا  )ب (

 إنخفاضمجمعاً مع الخسائر المتراكمة من ( المتراكم ستهالكإلالمبلغ المرحل اإلجمالي وا  )ج (
  ؛في بداية ونهاية الفترة) القيمة

   -: في بداية ونهاية الفترة مبيناً التاليللعقارات اإلستثماريةالمرحلة تسوية القيمة   )د (

 يفحص عنها بشكل منفصل عن تلك اإلضافات الناتجة عن الشراء وتلك ،اإلضافات )١(
  ؛ المعترف بها كأصلالناتجة عن المصاريف الالحقة

  ؛ أعمالإندماجاإلضافات الناتجة عن الشراء من خالل  )٢(

 سـتبعاد لـى مجموعـة اإل    إا متوفرة للبيع أو انها منضمة        المصنفة على أنه   صولاأل )٣(
 ٥ومصنفة على أنها متوفرة للبيع بموجب المعيار الدولي إلعـداد التقـارير الماليـة               

 .ات أخرىإستبعادو

 ؛ستهالكإلا )٤(

نخفـاص القيمـة    إ ومبلـغ الخـسائر مـن        ، القيمة المعترف به   إنخفاضمبلغ خسائر    )٥(
 ؛٣٦محاسبة الدولي  بموجب معيار الالمعكوس خالل الفترة

 لعملتي عـرض مختلفـة،      صافي فروقات التبادل الناشئة عن ترجمة البيانات المالية         )٦(
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  . في عملة العرض في تقرير المنشأة لمشروع أجنبيوفي الترجمة

 ؛التحويالت إلى ومن المخزون والممتلكات المشغولة من قبل المالك )٧(

  ؛ و الحركات األخرى )٨(
 

 عندما ال يكون بمقدور المشروع تحديد ٥٣ ئية المشروحة في الفقرةستثناإلوفي الحاالت ا) هـ(

   - : بموثوقية فإنه يتوجب على المشروع أن يفصح عنللعقارات اإلستثماريةالقيمة العادلة 

  ؛للعقارات اإلستثماريةوصف  )١(

  ؛ و توضيحاً لماذا لم يكن باإلمكان تحديد القيمة العادلة بموثوقية )٢(

التقديرات التي يحتمل بشكل كبير أن تقع ضمنها القيمة إذا كان ذلك ممكناً مدى  )٣(
  . العادلة

  

  أحكام انتقالية 
  

  نموذج القيمة العادلة 
  

للمرة   والمختارةمسبقاً) ٢٠٠٠لعام  ( ٤٠على المنشأة التي قامت بتطبيق معيار المحاسبة الدولي  ٨٠
بموجب بموجب  ختيارلإل المؤهلة العقارات اإلستثمارية لتصنيف وحساب بعض أو كل من األولى

يتوجب على المشروع التقرير عن أثر تطبيق هذا المعيار بتاريخ سريانه عمليات التأجير كممتلكات 
  -: وباإلضافة إلى ذلكللمرة األولىلألرباح المحتفظ بها في الفترة التي تم تطبيق المعيار فيها 

عن القيمة )  أو خالفاً لذلكفي البيانات المالية(إذا كان المشروع قد أفصح للعامة سابقاً   )أ (
محددة على أسس تلبي تعريف القيمة العادلة ( في فترات سابقة لعقاراته اإلستثماريةالعادلة 

 فإن المشروع يشجع عليها ولكن غير مطلوب ،)٥٢-٣٦واإلرشاد في الفقرات ٥في الفقرة 
 : منه، أن

ة المعروضة والتي أظهرت فتتاحي لألرباح المحتفظ بها للفترات السابقإلتعديل الرصيد ا )١(
   ؛ وفيها القيمة العادلة للعامة

   ؛ وإعادة عرض المعلومات المقارنة لتلك الفترات )٢(

فإنـه يتوجـب    ) أ(إذا لم يقم المشروع سابقاً باإلفصاح للعامة عن المعلومات المشروحة في              )ب (
      .على المشروع عدم إعادة عرض المعلومات المقارنة وعليه اإلفصاح عن تلك الحقيقة

 
 يتطلب معيار .٨تلك المطلوبة في معيار المحاسبة الدولييتطلب هذا المعيار معالجة مختلفة عن  ٨١

 إال إذ كان إجراء ذلك غير هاعادة عرضإل إعادة عرض المعلومات المقارنة ٨المحاسبة الدولي 
  . عملي

 
احي لألرباح المحتفظ فتتإل يتضمن تعديل الرصيد ا،للمرة األولىعندما يطبق المشروع هذا المعيار  ٨٢

  . العقارات اإلستثماريةبها إعادة تصنيف أية مبالغ محتفظ بها في فائض إعادة التقييم تخص 
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  نموذج التكلفة 
 

 على أي تغير في السياسات المحاسبية التي تحدث عندما يطبق ٨ينطبق معيار المحاسبة الدولي  ٨٣
 يتضمن تأثير التغير في السياسات .نموذج التكلفة ويختار استخدام للمرة األولىالمشروع هذا المعيار 

 . للعقارات اإلستثماريةالمحاسبية إعادة تصنيف أية مبالغ محتفظ بها في فائض إعادة التقييم 
 
 التي يتم العقارات اإلستثمارية المتعلقة بالقياس األولي ٢٩ - ٢٧يتم تطبيق المتطلبات في الفقرات  ٨٤

  . بأثر مستقبلي على المعامالت المستقبلية فقطشراؤها في معاملة تبادل األصول 
  

  تاريخ النفاذ 
 

عد على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في أو بعلى المنشأة تطبيق هذا المعيار  ٨٥
 المعيار على الفترات إذا قامت المنشأة بتطبيق هذا . ويشجع على التطبيق المكبر. ٢٠٠٥ يناير ١

 .  يتوجب اإلفصاح عن تلك الحقيقة٢٠٠٥ يناير ١قبل التي تبدأ 
 
المصطلحات ) ٢٠٠٧كما تم تعديله في عام " (عرض البيانات المالية "١عدل معيار المحاسبة الدولي أ    ٨٥

ويجب . ٦٢وإضافة لذلك، عدل المعيار الفقرة . المستخدمة في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
.  أو بعد ذلك٢٠٠٩ يناير ١يق هذه التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في على المنشأة تطب

لفترة سابقة، ) ٢٠٠٧كما تم تعديله في عام  (١وإذا قامت المنشأة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي 
  . فينبغي تطبيق التعديالت على تلك الفترة السابقة

  
  

  )٢٠٠٠عام في  ( ٤٠سحب معيار المحاسبة الدولي 
 

  ).٢٠٠٠الصادر في  ( "العقارات اإلستثمارية " ٤٠يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي  ٨٦



   ٤٠معيار المحاسبة الدولي 
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 ٤٠مصادقة المجلس على معيار المحاسبة الدولي 
  

في  عضواً بواسطة أربعة عشر       "العقارات اإلستثمارية "  ٤٠ ر المحاسبة الدولي  ا على معي  صادقة الم تلقد تم 

  .الدوليةمجلس معايير المحاسبة 
  

 رئيسال           ديفيد تويدي رالسي

 نائب الرئيس          جونس إي توماس 

 بارثإي ماري 

 نسروجورج ب-هانس

 كوبتي انطوني 

 روبرت جارنيت

 الردجلبرت جي

 نجيليسنرجي مس يج

 وارن ماكريجور

 ماليأوباتريشيا 

 ميدتش  كيهاري

 جون سميث

 وفري ويتينجتون يج

  تاتسومي يامادا

  



  ٤٠معيار المحاسبة الدولي 
  اتستنتاج أساس اإل

 

  الدوليةلجنة معايير المحاسبة مؤسسة حق التأليف ل©     ٢٢٥٨

  حولات ستنتاجاإل أساس
  العقارات اإلستثمارية ٤٠معيار المحاسبة الدولي 

  

  . منهاً، لكنه ليس جزء٤٠ات هذا معيار المحاسبة الدولي ستنتاجيرافق أساس اإل
  

  المقدمة

ات هذا اعتبارات مجلس معايير المحاسبة الدوليـة فـي التوصـل إلـى              ستنتاجيلخص أساس اإل    ١ إستنتاج
وقـد  . ٢٠٠٣في العام   " العقارات اإلستثمارية  "٤٠قيح معيار المحاسبة الدولي     اته حول تن  إستنتاج

  .أولى مختلف أعضاء المجلس أهمية أكبر لبعض العوامل دون غيرها

، كجزء من جدول أعماله المبدئي حول المشاريع الفنية، أنه سوف           ٢٠٠١ يوليو  أعلن المجلس في      ٢ إستنتاج

وتم تنفيذ  . ٤٠ المعايير، بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي         يقوم بتنفيذ مشروع لتحسين عدد من     

المشروع في ضوء التساؤالت واإلنتقادات التي أثيرت حول المعايير من قبـل منظمـي أسـواق         

وتمثلـت أهـداف مـشروع      . األوراق المالية والمحاسبين والمهنيين واألطراف المهتمة األخرى      

النصوص غير الالزمة والتناقضات الواردة فـي المعـايير          إلغاء البدائل و   أوالتحسينات في تقليل    

، نشر المجلـس    ٢٠٠٢ مايووفي  .  والتطرق إلى بعض قضايا المقاربة والقيام بتحسينات أخرى       

، مع تحديـد موعـد      التحسينات على معايير المحاسبة الدولية    ه في مسودة عرض بعنوان      إقتراحات

 رسـالة  ١٦٠ ولقد استلم المجلس أكثـر مـن   .٢٠٠٢ سبتمبر ١٦نهائي الستالم المالحظات في    

  .مالحظات بشأن مسودة العرض

 الـذي   العقارات اإلسـتثمارية    وبما أن نية المجلس لم تكن إعادة دراسة المنهج األساسي لمحاسبة              ٣ إستنتاج

 المتطلبات الـواردة    يناقشات هذا ال    ستنتاجفإن أساس اإل  ،  ٤٠ معيار المحاسبة الدولي     نص عليه 

ات سـتنتاج ويتبع أسـاس اإل   . التي لم يقم المجلس بإعادة دراستها      ٤٠المحاسبة الدولي   في معيار   

 . هذا األساس) ٢٠٠٠ (٤٠معيار المحاسبة الدولي حول الخاص بلجنة معايير المحاسبة الدولية 

  نطاق ال

  حصص الممتلكات المحتفظ بها بموجب عقد اإليجار التشغيلي

أن يتم تصنيف عقـد إيجـار       " عقود اإليجار "  ١٧ ار المحاسبة الدولي   من معي  ١٤  تقتضي الفقرة     ٤ إستنتاج

 كان من المتوقـع     إذا غير المحدد على أنه عقد إيجار تشغيلي، إال          قتصادياألرض ذات العمر اإل   

وبدون أحكـام معيـار المحاسـبة       .  نهاية مدة عقد اإليجار    بحلولنتقل الملكية إلى المستأجر     تأن  

 ته المستأجر من تصنيف حص    هذا تصنيف عقد اإليجار التشغيلي      يمنعا،   تم تعديله  كما ٤٠الدولي  

ونتيجة لـذلك،  . ٤٠ لمعيار المحاسبة الدولي   وفقاً عقارات إستثمارية  افي األصل المؤجر على انه    

 بأي تغير في    عترافه في األصل المؤجر للقيمة العادلة واإل      تال يمكن للمستأجر إعادة قياس حص     

 بالحصص في   حتفاظولكن، في بعض البلدان، يتم اإل     .  الخسارة أواب الربح   القيمة العادلة في حس   

 بموجب عقود إيجـار تـشغيلية       - بشكل حصري    أو - عموماً) بما في ذلك األرض   (الممتلكات  

.  عن شراء الممتلكات بـشكل مباشـر   قليالً هذهويختلف تأثير بعض عقود اإليجار . جلطويلة األ 

 عقود اإليجار هذه على أنها عقود إيجـار          أنه ينبغي محاسبة   علىونتيجة لذلك، اعترض البعض     

  .  كليهماأو عقارات إستثمارية أوتمويلية 
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 ١٤ودرس على وجه الخصوص شطب الفقرة       . قام المجلس بمناقشة الحلول المحتملة لهذه المسألة         ٥ إستنتاج
ل على أنه عقد إيجار      يتم تصنيف عقد اإليجار طويل األج      بحيث،  ١٧من معيار المحاسبة الدولي     

عندما تتحقق شروط تـصنيف عقـد       ) عقارات إستثمارية  اأنهعلى   وصفهوبالتالي يمكن   (تمويلي  
 المجلس أشار إلـى     إال أن . ١٧ من معيار المحاسبة الدولي      ١٣ -٤اإليجار التمويلي في الفقرات     

بعض الحصص  ف  ويستمر تصني .  الممارسة فيأن هذا لن يحل جميع الحاالت التي يتم مواجهتها          
 عقـود إيجـار بإيجـارات       مثالً( على أنها عقود إيجار تشغيلية       ستثمارالمؤجرة المحتفظ بها لإل   

 .٤٠ لمعيار المحاسبة الدولي  وفقاًعقارات إستثماريةوبالتالي ال يمكن أن تكون ) هامة مشروطة

مـن تعـديل تعريـف       بـدالً  (٦  قرر المجلس على ضوء ذلك أن ينص بشكل منفصل في الفقرة              ٦ إستنتاج
 المستأجر في   ةبأنه يمكن أن توصف حص    ) ٤٠ في معيار المحاسبة الدولي      العقارات اإلستثمارية 

وقرر المجلـس   . عقارات إستثمارية الممتلكات التي تنشأ بموجب عقد اإليجار التشغيلي على أنها          
، ٤٠المحاسبة الدولي    التعديل بالمنشآت التي تستخدم نموذج القيمة العادلة في معيار           اأن يحدد هذ  

 نموذج القيمة العادلة لحصص الممتلكـات المـشابهة   إستخدامألن الهدف من التعديل هو السماح ب     
وبعبارة أخرى، فإنه ال يسمح للمستأجر الذي       . المحتفظ بها بموجب عقود إيجار تشغيلية وتمويلية      

وقـرر  . ة على أنها أصـول     بعقود اإليجار التشغيلي   عترافيستخدم نموذج التكلفة للممتلكات باإل    
 فـي   ة مـا  ا، أي أنه يسمح للمستأجر الذي يملـك حـص         يإختيارالمجلس أيضا بأن يجعل التغيير      

على تلك   الممتلكات   صة ح تصنيف منه،   ال يطلب الممتلكات بموجب عقد اإليجار التشغيلي، ولكن       
وأكد المجلس أن   ). العقارات اإلستثمارية شريطة أن يتحقق باقي تعريف       (عقارات إستثمارية أنها  

 . بديل التصنيف هذا متوفر على أساس كل ممتلكات على حدة

 المستأجر في الممتلكات المحتفظ بها بموجب عقد اإليجار التشغيلي على           ة  عندما يتم محاسبة حص     ٧ إستنتاج
ـ  ةلغ المـسجل  ا، قرر المجلس أن يتم محاسبة المب      عقارات إستثمارية أنها    ة لتلـك الحـص    ة األولي
ويضع هذا القـرار عقـود      .  المرتبط بها كما لو أن عقد اإليجار هو عقد إيجار تمويلي           تزاملواإل

ـ    و المحتفظ بها بموجب عق    العقارات اإلستثمارية اإليجار هذه في نفس وضع        ةد اإليجـار التمويلي
 . ٤٠ للنسخة السابقة من معيار المحاسبة الدولي وفقاً

 إلتزام أسس قياس مختلفة ألصل عقد اإليجار و        ينتج عنه   هذا أنذلك  قر المجلس أثناء قيامه ب    وقد أ   ٨ إستنتاج
وعلـى  .  المملوكة والدين الذي يمولها    العقارات اإلستثمارية وينطبق هذا أيضا على     . عقد اإليجار 

 هو منقح ، كما   " والقياس عترافاإل: األدوات المالية  " ٣٩كل حال، ووفقا لمعيار المحاسبة الدولي       
ات إلتزام هذا الدين بالقيمة العادلة، ولكن ال يمكن قياس          قياس تختار المنشاة    ، يمكن أن  ٢٠٠٣عام  

 . ١٧عقد اإليجار وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 

 أن هذا سيؤدي إلى مراجعة      إستنتج، ولكنه   ٣٩ درس المجلس تغيير نطاق معيار المحاسبة الدولي           ٩ إستنتاج
وقرر المجلس أن هذا    . المشروطةا يتعلق باإليجارات    مفي ال سيما أساسية لمحاسبة عقود اإليجار،     

 من أجل تسهيل تطبيق نمـوذج       ٤٠معيار المحاسبة الدولي    على   خارج التنقيحات المحدودة     كان
وأشـار  . عقارات إستثمارية القيمة العادلة على بعض عقود اإليجار التشغيلية المصنفة على أنها           

 الموضوع في مشروع الحـق حـول         هذا مناقشةالمجلس، على كل حال، إلى أنه رغب بإعادة         
لجنـة معـايير   وأشار المجلس أيضا إلى أن هذه كانت وجهة نظر مجلس          . محاسبة عقود اإليجار  
  *.٢٦ و٢٥ تين في الفقر،اتستنتاج في أساس اإلهي مبينة كما ةالمحاسبة الدولية السابق

                                                           
 عـن  بمعزلقرأ هذه الفقرات في أساس لجنة معايير المحاسبة الدولية مبينة على أنها قد شطبت ألنها قد تكون مضللة عندما تُ                  إن    *

 وفق مؤشـرات   نطاقه   ضمن، والذي يسمح بأن يتم تصنيف اإللتزامات        )٢٠٠٣ عام   هو منقح كما   (٣٩معيار المحاسبة الدولي    
 . لتغييرات في القيمة العادلة في حساب الربح أو الخسارة في الفترة التي حصلت فيها التغييرات باعترافالسوق، مع اإل



  ٤٠معيار المحاسبة الدولي 
  ات  ستنتاج أساس اإل

٢٢٦٠   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

من معيـار المحاسـبة     ) د(٥٠ و ٤٠ تيني الفقر أن المنهجية المذكورة ف   إلى   ، أشار المجلس   أخيراً ١٠ إستنتاج
 الذي يأخذ بعـين اإلعتبـار جميـع         تتعديل التقييم العادل للممتلكا   بموجبها  ، التي يتم    ٤٠الدولي  
ن مكَات، تُ لتزام به لهذه اإل   عترافتم اإل ي إلتزامات عقود اإليجار من خالل إعادة إضافة أي         إلتزام

 المـؤجرة   ةصافي األصول فيما يتعلق بالحـص     تتأثر  ال   أن   ضمانالمنشآت، عند الممارسة، من     
 .  أسس قياس مختلفةإستخدامب

   التكلفة ونموذج القيمة العادلة بين نموذجختياراإل

 لمحاسـبة   ٤٠ الموجود في معيـار المحاسـبة الـدولي          ختيارناقش المجلس أيضا فكرة إلغاء اإل      ١١ إستنتاج
  .  نموذج التكلفةأولعادلة  نموذج القيمة اإستخدام بالعقارات اإلستثمارية

األول هو  .  لسببين رئيسيين  ختيارأشار المجلس إلى أن لجنة معايير المحاسبة الدولية قد شملت اإل           ١٢ إستنتاج
والسبب الثاني  .  نموذج القيمة العادلة   إستخدامكتساب الخبرة في    إل  المعدين والمستخدمين وقتاً   منح
وقرر المجلس أن هذه    . للتقدم  وقتاً  التقييم األقل تطوراً    الدول ذات أسواق الممتلكات ومهن     منحهو  

 فقـط   إلزاميـاً  ٤٠أصبح معيار المحاسبة الدولي     (األحداث تحتاج المزيد من الوقت لكي تحصل        
 قتـضاء إأن  إلى  وأشار المجلس أيضا    ).  ذلك التاريخ   بعد أو ٢٠٠١ يناير ١لفترات التي تبدأ في     ل

 المعـايير   هيئات وضـع  قتضيها معظم   ت مع المعاملة التي     مقاربةال يحقق ال  نموذج القيمة العادلة    
 بـل  كجزء من مشروع التحسينات،      ختيارولهذه األسباب، قرر المجلس عدم إلغاء اإل      .  له ةالتابع

 نموذج التكلفة في تاريخ     ستخدامإل دراسة الخيار    بقصد إعادة اإلبقاء على الموضوع قيد المراجعة      
 . الحق

.  فيما يتعلق بالمحاسبة من قبل المؤجرين      ٤٠لمجلس بإعادة دراسة معيار المحاسبة الدولي       لم يقم ا    ١٣إستنتاج
 أوهذه الممتلكـات مـن قبـل المالـك          ب حتفاظاإلأن يتم   ب العقارات اإلستثمارية ويقتضي تعريف   

وكما هو مشار إليه أعاله، وافق المجلـس علـى الـسماح            . المستأجر بموجب عقد إيجار تمويلي    
ولكـن  ". مالكـاً "موجب عقد اإليجار التشغيلي، وفي ظروف محددة، بان يكون أيضا           للمستأجر ب 

". مالكـا " المؤجر الذي يقدم الممتلكات للمستأجر بموجب عقد اإليجار التمويلي ال يمكن أن يكون            
 . عقارات إستثماريةيجار، وليس اإلعقد ذمة مدينة لويملك مثل هذا المؤجر 

غيير المتطلبات بالنسبة للمؤجر الذي يقوم بتأجير الممتلكات بموجب عقد اإليجار           لم يقم المجلس بت     ١٤إستنتاج
وأقر المجلس  . عقارات إستثمارية التشغيلي الذي يتم تصنيفه ومحاسبته من قبل المستأجر على أنه           

حـصص فـي    ب" يحتفظان"أن هذا يعني انه من الممكن أن يقوم الطرفان بالمحاسبة كما لو أنهما              
 مؤجرين  يصبحونلمستأجرين الذي   من ا  ويمكن أن يحصل هذا على مستويات مختلفة         .الممتلكات

 يكون  وال. عقود اإليجار التشغيلية  ل المقدم والخيار   العقارات اإلستثمارية بطريقة تنسجم مع تعريف     
 ألغـراض   أو الخـدمات    أو توريد البضائع    أوالمستأجرون الذين يستخدمون الممتلكات في إنتاج       

 . عقارات إستثماريةرين على تصنيف تلك الممتلكات على أنها إدارية قاد
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  )٢٠٠٠لعام  ( ٤٠ لمعيار المحاسبة الدولي ستنتاجأساس اإل
 

  المحتويات 
  الفقرات

  
  ٤ - ١إستنتاج                                                                  الخلفية

  ٦- ٥إستنتاج  الحاجة لمعيار منفصل

  ٢٩- ٧إستنتاج  قالنطا

  ٧إستنتاج  العقارات اإلستثماريةمشاريع 

  ٩-   ٨إستنتاج  للعقارات اإلستثماريةقطاعات التقارير 

  ]١٥- ١٠إستنتاج  حل محل [                         المدة   عقود اإليجار التشغيلية الطويلة

  ٢٠- ١٦إستنتاج   تحت اإلنشاءالعقارات اإلستثمارية

  ٢٤- ٢١إستنتاج  ولة من قبل مشروع آخر في نفس المجموعةالممتلكات المشغ

  ]٢٦- ٢٥إستنتاج  حل محل[                      بالعقارات اإلستثمارية المتعلقة اتلتزاماإل

  ٢٩- ٢٧إستنتاج  المنح الحكومية

  ٣٩-٣٠إستنتاج  العقارات اإلستثماريةتعريف 

  ٤٢-٤٠إستنتاج  المصاريف الالحقة

  ٦٥-٤٣ستنتاجإ  القياس الالحق

  ٥١- ٤٣إستنتاج  النموذج المحاسبي

  ٥٤- ٥٢إستنتاج  إرشاد حول القيمة العادلة

  ٥٦- ٥٥إستنتاج  التقييم المستقل

  ٦٢- ٥٧إستنتاج  عدم القدرة على قياس القيمة العادلة بموثوقية

  ٦٥- ٦٣إستنتاج  المكاسب والخسائر من إعادة القياس للقيمة العادلة

  ٦٦إستنتاج  التحويالت

  ٦٧إستنتاج  E64ملخص التعديالت على مسودة العرض 
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   العقارات اإلستثمارية )٢٠٠٠(٤٠لمعيار المحاسبة الدولي  اتستنتاجإلأساس ا
  

  

وقد تم إصداره من  . منهاً، ولكنه ليس جزء٤٠ات هذا معيار المحاسبة الدولي ستنتاجيرافق أساس اإل
 - ١٠ب عن حذف الفقرات وبعيداً. ٢٠٠٠ابقة في عام قبل مجلس لجنة معايير المحاسبة الدولية الس

ولم . معايير المحاسبة الدولية، لم يتم تنقيح هذا األساس من قبل مجلس ٢٦ و ب ٢٥، و ب ١٥ب
إال أنه تم  . قراءتها خارج السياقإحتماليةتعد تلك الفقرات ذات صلة وتم شطبها لتجنب مخاطرة 

 كما صدرت في العام ٤٠دة في معيار المحاسبة الدولي تحديد اإلشارات المرجعية للفقرات الوار
 كما تم تنقيحها من قبل مجلس معايير ٤٠ إلظهار الفقرات المماثلة في معيار المحاسبة الدولي ٢٠٠٠

يتم حذف اإلشارات المستبدلة ويوضع خط تحت اإلشارات  (٢٠٠٣المحاسبة الدولية في العام 
ثلة في حال تناولت على نطاق واسع نفس المسألة رغم إمكانية وتُعامل الفقرات بأنها مما). الجديدة

مواد ال إلىإلشارات ا حيث لم تعد النص إلى تم إضافة حواشيإضافة إلى ذلك، إ. اختالف اإلرشادات
ات ستنتاج إلى أساس اإلينبغي اإلشارة.  المعاييرتلك تنقيح عقب سارية المفعولفي المعايير األخرى 

  . ٢٠٠٣المحاسبة الدولية حول التعديالت التي تم إجرائها في عام معايير الخاص بمجلس 
  

 الخلفية 
  

المحاسبة عن  ٢٥معيار المحاسبة الدولي ) المجلس(أقر مجلس لجنة معايير المحاسبة الدولية  ١إستنتاج
 أقر المجلس نسخة معاد صياغتها من معيار المحاسبة ١٩٩٤ وفي عام .١٩٨٦ في اتستثماراإل

 تم .١٩٩١في الشكل المعدل المطبق لمعايير المحاسبة الدولية ابتداًء من  تم عرضها ٢٥الدولي 
يضاً في ذلك الوقت حتى يجعل ذلك في نفس خط ممارسة لجنة معايير أتغيير بعض المصطلحات 
  . ولم يجري أي تعديالت جوهرية للنص األصلي الموافق عليه.المحاسبة الدولية الحالي

  
أي هو أحد المعايير التي حددها المجلس للتعديل في مسودة العرض  ٢٥أن معيار المحاسبة الدولي  ٢إستنتاج

فقد ، ٣٢أي العرض والحقاً لألراء على المقترحات في مسودة .  قابلية البيانات المالية للمقارنة.٣٢
 موقوفاً على بحث إضافي على األدوات ،٢٥قرر المجلس أن يؤجل دراسة معيار المحاسبة الدولي 

 معيارو  معيار المحاسبة الدولي لألصول الغير الملموسة أقر المجلس،١٩٩٨المالية، في سنة 
 ليغطي ٢٥ تاركاً معيار المحاسبة الدولي " والقياسعترافاإل: األدوات المالية " ٣٩المحاسبة الدولي 

  . الملموسة مثل الحصادات وأدوات القطف األخرىصولاالستمارات في العقارات والسلع واأل
  

 وبموعد لآلراء ينتهي ،العقارات اإلستثمارية ٦٤إي  أقر المجلس مسودة العرض ،١٩٩٩في يوليو  ٣إستنتاج
حيث  .٦٤إي  رسالة رأي على مسودة العرض ١٢١ وقد استلم المجلس .١٩٩٩كتوبر أ ٣١في 

أقر المجلس .  دولة منفردة٢٨جاءت رسائل اآلراء من مختلف المنظمات العالمية باإلضافة إلى 
ب  تلخص التغيرات ٦٧الفقرة . ٢٠٠٠ في مارس العقارات اإلستثمارية ٤٠معيار المحاسبة الدولي 

  .٤٠في إنجاز معيار المحاسبة الدولي  ٦٤إي التي أجراها المجلس على مسودة العرض 
  

لفة كما  للمشاريع ان تختار ما بين نموذج القيمة العادلة ونموذج التك٤٠يسمح معيار المحاسبة الدولي  ٤إستنتاج
 أن ، في هذه المرحلة، ويعتقد المجلس أنه من غير العملي،أدناه ٤٨–٤٧ هو موضح في الفقرات ب

 وفي نفس الوقت يعتقد المجلس أنه من العقارات اإلستثماريةيتطلب نموذج القيمة العادلة على جميع 
ان هذه الخطوة المتطورة لألمام سوف تسمح للمعدين . المرغوب فيه السماح بنموذج القيمة العادلة

ن اكتساب خبرات أكبر من خالل العمل مع نموذج القيمة العادلة وسوف تسمح بوقت والمستخدمي
  .لبعض أسواق الممتلكات لتحقق نضوجاً أكبر

 
 الحاجة إلى معيار منفصل

  

  

 ١٦ن نطاق معيار المحاسبة الدولي  يجب أن تقع ضمالعقارات اإلستثماريةن أبعض المعلقين جادلوا  ٥إستنتاج
 العقارات اإلستثمارية وال يوجد هناك سبب لوجود معيار حول ،"توالمصانع والمعدا  الممتلكات"

  -:ويعتقدون أن
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 بشكل صارم عن الممتلكات المشغولة العقارات اإلستثماريةليس من الممكن التفريق ما بين   )أ (
 . بدون الرجوع لنية اإلدارة١٦من قبل المالك المغطاة من قبل معيار المحاسبة الدولي 

 عن الممتلكات المشغولة من قبل المالك العقارات اإلستثماريةق ما بين  فأن التفري،وبالتالي
  ؛ و حر لمعالجة محاسبية مختلفة في بعض الحاالتإختيارسوف تقود إلى 

  

 ليس مناسباً على خلفيات أن القيمة ٦٤أيبمسودة العرض ان نموذج القيمة العادلة المقترح   )ب (
ان . العقارات اإلستثماريةست معتمدة في حالة  لي، وفي بعض الحاالت،العادلة ليست ذا عالقة

 تعتبر مالئمة ليس فقط للممتلكات ١٦المعالجات المحاسبية في معيار المحاسبة الدولي 
  .للعقارات اإلستثماريةالمشغولة من المالك بل أيضاً 

  
شكل  تختلف باإلستثماريةالعقارات  بقي المجلس يعتقد أن صفات ،وحيث تم مراجعة رسائل التعليق ٦إستنتاج

كافي عن صفات الممتلكات المشغولة من قبل المالك ولذلك فأن هناك حاجة لمعيار منفصل حول 
 فأن المجلس يعتقد أن المعلومات حول القيمة العادلة ، وعلى وجه الخصوص.العقارات اإلستثمارية
ي البيانات  هي بشكل كبير ذات عالقة بمستخدم، والتغيرات في القيمة العادلة،العقارات اإلستثمارية

 بحيث تتمكن ،للعقارات اإلستثماريةيعتقد المجلس أنه من المهم السماح بنموذج القيمة العادلة . المالية
حاول المجلس أن يحافظ على التماثلية . المشاريع من التقرير عن معلومات القيمة العادلة بشكل بارز

 نموذج محاسبي إختيارالمفروضة ب ما يخص الفروقات بإستثناء في ١٦مع معيار المحاسبة الدولي 
  .مختلف

  
 النطاق

  
  

 العقارات اإلستثماريةمشاريع 
  

 المحتفظ بها من قبل العقارات اإلستثماريةبعض المعالقين جادلوا أنه يتوجب أن يغطي المعيار فقط  ٧إستنتاج
وأن ال يغطي )  أخرىاتإستثماروربما أيضاً ( مثل تلك الممتلكات إمتالكالمشاريع التي تختص ب

رفض المجلس وجة النظر هذه وذلك .  المحتفظ بها من قبل المشاريع األخرىقارات اإلستثماريةالع
 عملية للتفريق بشكل صارم أية فئة من المشاريع التي أوبسبب أن المجلس لم يجد طريقة نظرية 

  . أكثر مالئمةأويكون نموذج القيمة العادلة يكون أقل 
  

 يةللعقارات اإلستثمارالتقارير قطاعات 
  

ن يحدد المجلس نطاق المعيار بالمشاريع التي بها قطاع قابل للتقرير عنه أاقتراح بعض المعلقين  ٨إستنتاج
 وقد جادل هؤالء المعلقين ان األسلوب المربوط .العقارات اإلستثماريةوالذي نشاطه الرئيسي 

ندما يعتبر بالقطاعات القابلة للتقرير عنها يتطلب من المشروع أن يطبق نموذج القيمة العادلة ع
ن يشجع أ ال تكون عنصراً مهماً في أدائه المالي والعقارات اإلستثماريةالمشروع أن نشاطات 

 . في الحاالت األخرى١٦المشروع أن يطبق معيار المحاسبة الدولي 
  

أن األسلوب المرتبط بالقطاعات القابلة للتقرير عنها  سوف يؤدي إلى انعدام المقارنة ما بين   ٩إستنتاج
 المحتفظ والعقارات اإلستثمارية  العقارات اإلستثمارية المحتفظ بها في قطاعاتستثماريةالعقارات اإل

  .بها في القطاعات األخرى ولهذا السبب رفض المجلس مثل ذلك األسلوب
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 عقود اإليجار التشغيلية الطويلة المدة
  

 مصالحة في  يسمح المعيار للمستأجر أن يعالج لم،٦٤أي  العرضكما تم اقتراحه في مسودة  ١٠إستنتاج

 حتى ولو حصل المستأجر على ،عقارات إستثماريةكممتلكات محتفظ بها بموجب عقد إيجار تشغيلي 

 وبدالً من ذلك فأن معيار ، أن يكون عقد اإليجار ذا فترة طويلهأومصلحته مقابل دفعة كبيرة 

ر كمصروف وفقاً  بدفعات اإليجاعتراف يتطلب من المستأجر اإل،"اإليجار عقود"١٧المحاسبة الدولي 

ألساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار ما لم يوجد أساس منتظم أخر أكثر تمثيالً للنمط 

 .الزمني الستغالل المنفعة
  

 تجري في العادة المشاريع دفعات كبيرة ، مثل هونج كونج والمملكة المتحدة،وفي بعض الدول ١١إستنتاج
 إحتفاظوفي بعض األحيان تسمى مصلحة (للحصول على مصلحة طويلة األجل في الممتلكات 

 في ،إقتصادي، بمعنى  بالمستأجرحتفاظ وبعض المستأجرين يعتبرون مصلحة اإل.)بالمستأجر
حقاً فأن بعض . جوهرها حقيقتاً ال يمكن تفريقها عن الحقوق المتحصل عليها عند شراء ممتلكات

 مثل ، في بعض األسواقر مستحيالًً مباني يعتبأورض أل مرة واحدة متالكالمعلقين أوضحوا أن اإل
في هذه األسواق بنيات قد تم تحويلها من خالل حقوق البيع " الملكية"  وتلك الممتلكات ،هونج كونج

 فأن بعض المعلقين في هذه الدول شعرو أن ،وعلى وجه الخصوص. بموجب عقود اإليجار التشغيلية
  .لعادلة للمحاسبة عن تلك المصالح نموذج القيمة اإستخدامعقود اإليجار يجب أن تسمح ب

  
 بحيث يمكن ،"عقود اإليجار" ١٧ من معيار المحاسبة الدولي ١١أقترح بعض المعلقين بتعديل الفقرة  ١٢إستنتاج

 لم يحصل إذاوتنص هذه الفقرة انه . لمثل تلك العقود اإليجارية أن تصنف كعقود إيجار تمويلية
 لم يكن من إذاافع المتوقفة على الملكية مستأجر األرض بشكل جوهري على جميع المخاطر والمن

  .المتوقع أن تنتقل الملكية للمستأجر بنهاية فترة اإليجار
  
لم يجد المجلس أسس نظرية لتفريق فئة واحدة من عقود اإليجار التشغيلية والتي يمكن أن يالئمها  ١٣إستنتاج

 األكثر مالئمةً نموذج القيمة العادلة عن فئة أخرى من عقود اإليجار التشغيلية والتي يكون من
 إستنتج وقد .١٧ في نموذج أساس التكلفة المحاسبي بموجب معيار المحاسبة الدولي ستمراراإل

 لعقد اإليجار بشكل قتصادي ان الدفعات الكبيرة ال تغير الجوهر اإل،المجلس على وجه الخصوص
قود إيجار مشابهة كافي حتى تبرر معاجلة محاسبية تختلف عن المعالجة المستخدمة خالفاً لذلك لع

 عدم وجود دفعات كبيرة يعتبر صعباً لتسويته أوان التفريق على أساس وجود . ليس لها دفعات كبيرة
  .مع نظام االستحقاق المحاسبي

  
 ال يجب أن يتطرق إلى الممتلكات المحتفظ بها بموجب العقارات اإلستثماريةأستنج المجلس أن معيار  ١٤إستنتاج

 في التعامل مع جميع عقود ،١٧أن يستمر معيار المحاسبة الدولي يجار تشغيلي وبذلك يتوجب إعقد 
 المجلس أيضاً أنه ال يوجد حل آخر للمجلس بدون مراجعة أساسية إستنتجوقد . اإليجار التشغيلية

  .لمحاسبة عقود اإليجار
 

اإليجار بعض المعلقين طلبوا من لجنة معايير المحاسبة الدولية أن تبدأ مراجعة أساسية لمحاسبة عقود  ١٥إستنتاج
 واضعي المعايير تعكف حالياً على مثل تلك المراجعة وقد  منز٤+١مجموعة أن . بالسرعة الممكنة

 التقدم في المشروع . يراقب المجلس باهتمام.١٩٩٩نشرت ورقة حول هذا الموضوع في ديسمبر 
  . فأنه ال توجد للمجلس حالياً مثل هذه المراجعة ضمن خطة عملة،ومهما يكن
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  تحت اإلنشاء اإلستثماريةالعقارات
  

.  تحت اإلنشاء يجب أن تقاس بالقيمة العادلةالعقارات اإلستثمارية أن ٦٤إيأقترحت مسودة العرض  ١٦إستنتاج

 أن القيمة العادلة هي أكثر مقياس ذو عالقة وعليه فأن القيمة ٦٤إيوقد بررت مسودة العرض 

العقارات ثر صعوبة في قياسها من  تحت اإلنشاء ليست بالضرورة أكللعقارات اإلستثماريةالعادلة 

 تحت اإلنشاء بشكل كبير العقارات اإلستثمارية أينما كانت ،وعلى سبيل المثال.  التامةاإلستثمارية

 العقارات اإلستثماريةمؤجرة مقدماً فأن ظروف عدم التأكد المرتبطة بالتدفقات النقدية الداخلية من 

  .التامة والتي بشكل كبير هي شاغرة تصبح أقل
  
 تحت للعقارات اإلستثماريةجادل بعض المعلقين أنه من الصعب تقدير القيمة العادلة بموثوقية  ١٧إستنتاج

 وقد يروا أنه يمكن أن يكون هناك للعقارات اإلستثمارية وذلك ألنه يمكن أن يتوفر سوق .اإلنشاء

الدخل الذي  تحت اإلنشاء وعن العقارات اإلستثماريةظروف عدم يأكد كبيرة حول التكلفة الستكمال 

العقارات  فقد اقترحوا أنه يتوجب على المشروع عدم قياس ،وعليه. ستولده تلك الممتلكات

  . ال تزال تحت اإلنشاءالعقارات اإلستثمارية كانت إذا بأكثر من التكلفة اإلستثمارية
  
ها من اءإستثن تحت اإلنشاء يتوجب العقارات اإلستثمارية أن إستنتجلقد أقتنع المجلس بهذه الحجة و ١٨إستنتاج

  .١٦نطاق هذا المعيار ويجب أن تغطى بمعيار المحاسبة الدولي 
  
 قائمة عقارات إستثمارية من المعيار حاالت عندما يبدأ المشروع في إعادة تطوير ٥٨ ٥٢تقدم الفقرة  ١٩إستنتاج

العقارات ن إحدى الطرق هو تطلب تحويلها مؤقتاً من إ ف.عقارات إستثماريةك المستمر ستخدامحالياً لإل
طوال فترة إعادة ) ١٦خاضعة لمعيار المحاسبة الدولي ( إلى ممتلكات تحت التطوير تثماريةاإلس

 فقد شعر المجلس أن ذلك التمويل المؤقت قد يكون مربكاً وقد يؤدي إلى فائدة ،ومهما يكن. التطوير
 إعادة  ال فائدة للمستخدمين وهذه الطريقة تحتاج ايضاً إلى قوانين حكيمة لتميز عملياتأوقليلة 

التطوير الكبيرة التي من الممكن أن ينتج عنها مثل ذلك التحويل المؤقت من األعمال األقل أهمية 

عقارات تنص أن الممتلكات تبقي  ٥٨ ٥٢ن الفقرة إوبالتالي ف. والتي ال تعود إلى ذلك التحويل

  .ير وال يعاد تصنيفها كممتلكات مشغولة من قبل المالك خالل إعادة التطوإستثمارية
  
 إعادة التطوير لممتلكات يتم إنشاءها ذاتياً والتي سوف يتم ترحيلها أوعندما يكمل المشروع اإلنشاء  ٢٠إستنتاج

نه من المحتمل أن يكون هناك فرق ما بين القيمة العادلة كما بذلك التاريخ وقيتها إبالقيمة العادلة ف

فروقات ضمن نموذج القيمة لقد درس المجلس اثنتين من طرق المحاسبة لتلك ال. المرحلة السابقة

 -:العادلة
  

 وهذا األسلوب يتفق مع . يمكن تحويل الفرق إلى فائض إعادة التقييم،بموجب األسلوب األول  )أ (
العقارات أسلوب المعيار فيما يخص التحويالت من الممتلكات المشغولة من قبل المالك إلى 

 .اإلستثمارية
 

 الخسارة للفترة وقد أولفرق في صافي الربح  باعترافبموجب األسلوب الثاني فأنه يمكن اإل  )ب (

 ٥٩أنظر الفقرة ( المجلس أن األسلوب الثاني هذا يعطي صورة أكثر ذو معنى لألداء إستنتج

٦٥.(  
  



  ٤٠معيار المحاسبة الدولي 
  ات  ستنتاج أساس اإل

٢٢٦٦   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

  نفس المجموعةفيالممتلكات المشغولة من قبل مشروع أخر 
  

  يمتلك المشروع ممتلكات مؤجرة ومشغولة من قبل مشروع أخر بنفس،في بعض الحاالت ٢١إستنتاج

 في البيانات المالية الموحدة التي تتضمن عقارات إستثماريةن تكون ألال تتأهل الممتلكات . المجموعة

 وذلك بسبب أن الممتلكات مشغولة من قبل المالك من منظور المجموعة ككل إال أنه ،كال المشروعين

 حققت التعريف إذا عقارات إستثماريةن الممتلكات هي إمن منظور المشروع المنفرد الذي يملكهـا ف

  .الوارد في المعيار
  
 يجب أن يستثني الممتلكات التي هي مشغولة العقارات اإلستثماريةيعتقد بعض المعلقين أن تعريف  ٢٢إستنتاج

 يقترحون أن المعيار ال يجب أن يطلب ،وعلى نحو بديل. من مشروع أخر في نفس المجموعة

  -:البيانات المالية الموحدة وهم يعتقدون أنه في عقارات إستثماريةكمحاسبة للممتلكات التي ال تتأهل 
 

بالعقارات أن الممتلكات ال تحقق التعريف الخاص ) على األقل في بعض الحاالت(يمكن الجدال    )أ (
من منظور الشركة التابعة التي تشغل ممتلكات مشروع آخر في نفس المجموعة حيث  اإلستثمارية

م وليس بالضرورة الكتساب ألرشادات من الشركة ا باإلحتفاظأن حافز الشركة التابعة من وراء اإل
ن عقد اإليجار بين المجموعة من الممكن إ ف،ستفادة من ازدياد قيمة رأس المال وحقيقةًإل اأوإيراد 

  ؛ان ال يتم تسعيرة وفقاً ألسس العمليات التجارية البحتة
 

رها من خالل الفوائد سوف يؤدي هذا المتطلب إلى تكاليف تقييم إضافية والتي ال يمكن تبري   )ب (
 والمجموعات التي بها شركات تابعة والمطلوب منها إعداد بيانات مالية ،المحدودة للمستخدمين

ن التكلفة يمكن أن تكون واسعة حيث أن المشروع يمكن أن يوجد شركة تابعة منفصلة إمنفصلة ف
  ممتلكاته؛ بكل حتفاظلإل

 

 عقارات إستثماريةكانت نفس الممتلكات مصنفة  كإذارتباك لبعض المستخدمين إيمكن أن يحصل    )ج (

في القوائم المالية المنفردة للشركة التابعة وكممتلكات مشغولة من المالك في القوائم المالية الموحدة 

  ؛ ومألللشركة ا
 

من معيار المحاسبة ) ج(٤يتطلب باإلفصاح وليس القياس في الفقرة (هناك سابقة لمثل هذا اإلعفاء   )د (

فصاحات في البيانات إوالذي ال يتطلب ) " عن األطراف ذات العالقةاتإلفصاحا" ٢٤الدولي 

 مؤسسة في نفس الدولة وتقدم بيانات األم كانت شركتها إذاالمالية للشركة التابعة المملوكة بالكامل 

  .*مالية موحدة في تلك الدولة

  
 الممتلكات المشغولة من أي  يتوجب أن يستثنيالعقارات اإلستثماريةيعتقد بعض المعلقين أن تعريف  ٢٣إستنتاج

تجارية   عالقة ويجادل هؤالء أن األطراف ذات العالقة غالباً ال تدفع إيجارات على أسسذوطرف 

 كان اإليجار متفق من حيث التسعير مع األسس التجارية إذابحته أي أنه من الصعوبة غالباً تحديد ما 

 لتغير حكمي ويقترح هؤالء أن القيمة البحتة وبذلك فأن معدالت اإليجار يمكن أن تكون خاضعة

  .لعادلة هي أقل عالقة عندما تكون الممتلكات خاضعة لعقود ايجار لم تسعر على أسس تجارية بحتة

  

                                                           
 كما هو معدل من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في  "اإلفصاحات عن األطراف ذات العالقة" ٢٤معيار المحاسبة الدولي   *

 ).د(ب ٢٢ ال ينص على اإلعفاء المذكور في الفقرة ٢٠٠٣عام 
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 لطرق ذا أو(لم يحدد المجلس تبريراً لمعالجة الممتلكات المؤجرة لمشروع آخر في نفس المجموعة  ٢٤إستنتاج

 وعليه فقد قرر المجلس أنه ،ة ألطراف أخرىعلى نحو مختلف عن الممتلكات المؤجر) عالقة آخر

 . نفس المعالجة المحاسبية بغض النظر عن هوية المستأجرإستخداميتوجب على المشروع 
  

 بالعقارت اإلستثمارية المتعلقة اتلتزاماإل
  

 المحدثة للحصول على اتلتزاماقتراح بعض المعلقين أنه يتوجب أن يتطرق المعيار إلى قياس اإل ٢٥إستنتاج
 ،" والقياسعترافاإل: المالية األدوات " ٣٩ بموجب معيار المحاسبة الدولي .إلستثماريةالعقارات ا
 ويعتقد هؤالء المعلقين أنه . تقاس على أساس التكلفة المطفأة، في حاالت كثيرة،اتلتزاممثل تلك اإل

 . تم قياس الممتلكات بالقيمة العادلةإذاسوف يكون هناك سوء مقابلة 
 
 اتلتزام تطلب نموذج القيمة العادلة لإلأو ال يتوجب في هذا المرحلة السماح  المجلس انهإستنتج ٢٦إستنتاج

 وقرر المجلس أيضاً عدم تعديل نموذج القيمة العادلة .العقارات اإلستثماريةالمحدثة للحصول على 
لية  المااتلتزام أسس التكلفة المطفأة لإلإستخدام لتعديل سوء المقابلة الناتج عن للعقارات اإلستثمارية

 قائمة اآلن لسوء مقابلة مشابهة ما حتماليةن اإلإ ف،٣٩ بموجب معيار المحاسبة الدولي .ذات العالقة
يشارك المجلس في مجموعة عمل .  الماليةاتلتزام المالية المقاسة بالقيمة العادلة واإلصولبين األ

 اتلتزام المالية واإللصومشتركة عالمية حول األدوات المالية والتي تدرس إمكانية قياس جميع األ
  .المالية بالقيمة العادلة

  

  

 المنح الحكومية
  

" اإلفصاح عن المساعدات الحكوميةومحاسبة المنح الحكومية "  ٢٠يسمح معيار المحاسبة الدولي  ٢٧إستنتاج
دراج المنحة كإيراد موجل وإطفاء اإليراد إما بإ وذلك صولبطريقتين لعرض المنح ذات العالقة باأل

يعتقد البعض أن .  طرح المنحة للوصول إلى القيمة المرحلة لألصولأوفعة لألصل على الحياة النا
كال هاتين الطريقتين تعكسان نموذج التكلفة التاريخية وهما ال تنسجمان مع نموذج القيمة العادلة 

 والتي تقترح نموذج القيمة ،الزراعة ٦٥أيالعرض ن مسودة إالمدرج ضمن هذا المعيار وحقيقـةً 
 البيولوجية تطرقت إلى نواحي معينة من المنح الحكومية حيث أنها عامل هام في صولة لألالعادل

  .المحاسبة عن الزراعة في بعد البلدان
  
طلب بعض المعلقين من لجنة معايير المحاسبة الدولية تغيير المعالجة المحاسبية للمنح الحكومية ذات  ٢٨إستنتاج

 معظم المعلقين قد وافقوا على أن لجنة معايير نإ ف، ومهما يكن.بالعقارات اإلستثماريةالعالقة 
قرر المجلس عدم . المحاسبة الدولية ال يتوجب أن تتعامل حالياً مع هذا الجانب من المنح الحكومية

  .العقارات اإلستثمارية في مشروع ٢٠تعديل هذا الجانب من معيار المحاسبة الدولي 
 

  

ر المحاسبة الدولية أن تبدأ مراجعة أوسع لمعيار أقترح بعض المعلقين أنه يتوجب على لحنة معايي ٢٩إستنتاج
 واضعي  منز٤+١نشرت مجموعة  ،٢٠٠٠في بداية عام .  كمسألة طارئة٢٠المحاسبة الدولي 

 التبرعات من إستثناءب " للتحويالت غير المقابلة:المحاسبة من قبل المستلمين" المعايير ورقة نقاش 
ال تتضمن خطة عمل المجلس حالياً مشروع للمحاسبة .  والقياسعترافقبل المالكين وتحديدها واإل

  . ألشكال األخرى من التحويالت التي ليس لها مقابلأوعن المنح الحكومية 
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 العقارات اإلستثماريةتعريف 
  

 -: ال يتضمنالعقارات اإلستثماريةأن تعريف  ٣٠إستنتاج
  

والمصانع  الممتلكات"  ١٦المغطاة بمعيار المحاسبة الدولي __الممتلكات المشغولة من قبل المالك  )أ (
ما بالتكلفة المستهلكة إنه مثل تلك الممتلكات ترحل إ ف،١٦ بموجب معيار المحاسبة ."والمعدات

ن تلك الممتلكات إ ذلك ف، باإلضافة إلى. الالحقستهالك اإلمطروحاً منها بقيمة إعادة التقدير أو
 ؛ و القيمةإنخفاضهي خاضعة لفحص 

  

          ٢ المحاسبة الدوليالمغطاة بمعيار __ع في السياق العادي للعملالممتلكات المحتفظ بها للبي  )ب (
 أو من المشروع ترحيل تلك الممتلكات بالتكلفة ٢ يتطلب معيار المحاسبة الدولي . "المخزون"

  .بصافي القيمة القابلة للتحقق أبها أقل
  
في   " والمعداتوالمصانعكات  للممتل"  ات منسجمة مع التعريفات الموجودة حالياًستثناءن هذه اإلإ ٣١إستنتاج

 وهذا يؤكد أن جميع الممتلكات .٢ والمخزون في معيار المحاسبة الدولي ١٦معيار المحاسبة الدولي 

  . من الثالثة معايير،مغطاة بواحد على األقل
  

قترح بعض المعلقين أن الممتلكات المحتفظ بها للبيع في السياق العادي للعمل يجب أن تعامل على إ ٣٢إستنتاج

 -: وقد برروا ما يلي.)٢مغطاة بمعيار المحاسبة الدولي ( وليس مخزون قارات إستثماريةعأنها 
  

من الصعب تمييز الممتلكات المحتفظ بها للبيع في السياق العادي للعمل عن الممتلكات المحتفظ   )أ (
 ؛ وبها للزيادة في قيمتها الرأسمالية

  

نه تم الحصول أممتلكات التي من الممكن  محاسبة القيمة العادلة للإستخدامأنه من المهم جدالً   )ب (
وعندما يتم ) العقارات اإلستثمارية(عليها خالل فترة طويلة والتي احتفظ بها لسنوات عدة 

في وأحتفظ بها بيع قصيرة خالل فترة  نموذج التكلفة لألرض والمباني إستخدام في ستمراراإل
 ).المخزون(سياق األعمال العادية 

  

 -: لألسباب التاليةاإلقتراحلقد رفض المجلس هذا  ٣٣إستنتاج
  

 للبيع في سياق األعمال العادية، فان       محتفظ بها  ال تقيمة العادلة للممتلكا  ال استخدمت محاسبة    إذا  ) أ(
 ؛ و هذا المشروعتتجاوز نطاق مخزونذلك سوف يطرح تساؤالت أكبر حول محاسبة ال

  

 تـم  قدادلة للممتلكات التي قيمة العال محاسبة إستخدام على نحو مثير للجدل األكثر أهمية    إنه من   ) ب(
 أكثر مـن ) العقارات اإلستثمارية( بها لسنوات عدة  حتفاظ فترة طويلة وتم اإل    على مدى اكتسابها  
 قصير نسبياً   لوقت بها   حتفاظ وتم اإل  صر فترة أق  على مدى لممتلكات التي تم اكتسابها     ل هاإستخدام

علـى نحـو     على أساس التكلفة  التي تقوم   قياسات  ال أصبحت   ،ومع مرور الوقت  ). المخزونات(
  . متزايد غير ذات صلة

  
وعلى وجه الخصوص )  على األقل السماح لهاأو(قترح بعض المعلقين الطلب من المشاريع إ ٣٤إستنتاج

وقد  . القيمة العادلة لممتلكاتها المشغولة من المالكإستخدام ،المؤسسات المالية مثل شركات التأمين

إلى ممتلكاتها المشغولة من المالك كجزء صميمي من جادلو أن بعض المؤسسات المالية تنتظر 
ية وتعالجها ألهداف القياس بنفس الطريقة مثل الممتلكات المؤجرة آلخرين وفي ستثمارمحفظتها اإل

يعتقد . ات حاملي بوالص التأمينإلتزامحالة شركات التأمين يمكن أن يحتفظ بالممتلكات لتدعيم 
 ،داف مشابهة يجب أن تخضع لنفس المعالجة المحاسبية وبالتالين الممتلكات المستخدمة ألهأالمجلس 

 نموذج القيمة العادلة لممتلكاتها إستخدام المجلس أنه ال يتوجب على أي فئة من المشاريع إستنتجفقد 
 .المشغولة من المالك
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 وليس ، الممتلكات المتحفظ بها لإليجارالعقارات اإلستثماريةقترح بعض المعلقين أن يستثني تعريف إ ٣٥إستنتاج
ن نموذج القيمة العادلة يمكن أن يكون مالئماً إ ف، ومن وجهة نظرهم،لزيادة القيمة الرأسمالية

لنشاطات المعامالت أال أنه غير مناسب أينما أحتفظ المشروع تاريخياً بالممتلكات لإليجار لعدة 
 بالممتلكات لفترة طويلة حتفاظلقد اعتبروا أن اإل. سنوات وليس لديه النية لبيعها في المستقبل القريب

 المستخدمة في ذلك النشاط يتوجب ان تعامل بنفس الطريقة مثل صوللإليجار هو نشاط خدمي واأل
 في إستثمار حتفاظن اإلإومن وجهة نظرتهم ف.  التي تساند النشاطات الخدمية األخرىصولاأل

 ،"تفظ بها حتى تاريخ االستحقاق المحاتستثماراإل" بـ حتفاظالممتلكات في مثل تلك الحاالت يشابه اإل
  .٣٩والتي تقاس بالتكلفة المطفأة بموجب معيار المحاسبة الدولي 

  
 يقدم نموذج القيمة العادلة معلومات مفيدة عن الممتلكات المحتفظ بها لإليجار ،من وجهة نظر المجلس ٣٦إستنتاج

كات يمكن اعتباره أنه  للممتلقتصاديإن األداء اإل. حتى ولو لم يكن هناك نية فورية لبيع الممتلكات

والتغيرات في قيمة ) صافي من المصاريف(يجاري مكتسب خالل الفترة إمكون من كل من إيراد 

 يمكن أن توصف على أنها للعقارات اإلستثمارية أن القيمة العادلة .صافي اإليراد اإليجاري المستقبلي

 كان محتمالً إذا بغض النظر عن ما تمثيل معتمد على السوق لقيمة صافي إيرادات اإليجار المستقبلية

ن المعيار يوضـح أن القيمة العادلة إأيضاً ف. أن يقوم المشروع ببيع الممتلكات في المستقبل القريب

 نموذج القيمة العادلة ليس إستخدامن إوبكلمات أخرى  _ ستبعادتكاليف اإل .قد حددت بدون خصم

  .يحدث في المستقبل القريب يجب أن أومقصوداً منه إقراراً أن البيع يمكن 
  
ن تصنيف الفنادق والممتلكات المشابهة كانت خالفية خالل المشروع بحيث أن المعلقين على مسودة إ ٣٧إستنتاج

 ستمارات بيناًإلالبعض يرى الفنادق جوهرياً كا.  قد خلطوا اآلراء في هذا الموضوع٦٤أيالعرف 

 كانت الفنادق إذاالبعض طلب قانوناً تفصيلياً لتحديد ما . اآلخرين يرونها جوهرياً كممتلكات تشغيلية

يجب تصنيفها ) وربما المجموعات األخرى للممتلكات مثل المطاعم، البارات وبيوت التمريض(

  . ممتلكات مشغولة من قبل المالكأو عقارات إستثماريةك
  
 عن الممتلكات المشغولة من قبل المالك العقارات اإلستثماريةل تفريق  المجلس أنه من األفضإستنتج ٣٨إستنتاج

أيضاً سوف يكون .  وليس على قوانين حكمية لفئات محددة من الممتلكات،على أسس المبادئ العامة
حتماً من الصعب إيجاد تعريفات صارمة لفئات محددة من الممتلكات ليتم تغطيتها بتلك القوانين، 

من المعيار حاالت مثل الفنادق في سياق المبادئ العامة التي تنطبق  ١٣-١١ ١١-٩تناقش الفقرات 
  .عندما يقدم المشروع خدمات أخرى مصاحبة

 
هو مشغول من " الجزء غير المهم" كان إذالتوضيح ما ) مثل نسبة(طلب بعض المعلقين دليل كمي   ٣٩إستنتاج

 من ١٣-١١ ١١- ٩الفقرات  " (مهمة"  كانت الخدمة المصاحبة هي إذا وما )١٠ ٨ ةالفقر(المالك 
 المجلس أن اإلرشاد الكمي سوف يخلق إستنتجوكما هي الحاالت في المعايير األخرى فقد ). المعيار

  .تميزات حكمية
  

 المصاريف الالحقة 
  

يعتقد البعض أنه ال يوجد حاجة لرأسمالة المصاريف الالحقة في نموذج القيمة العادلة وبذلك فإن  ٤٠إستنتاج
 يعتقد البعض اآلخر وقد وافق ، إال أنه. بها كمصروفعترافحقة يجب اإلجميع المصاريف الال

إن اإلخفاق في رأسمالة المصاريف الالحقة سوق يقود إلى تشويه مكونات األداء -المجلس على ذلك
 كانت إذاوبالتالي فإن المعيار يتطلب من المشروع وجوب تحديد ما . المالي المبلغ عنها في التقرير

 المستخدم في الممتلكات ختبار مشابه لإلإختبار إستخدامستقبلية يتوجب رأسملتها بالمصاريف الم
  .١٦بل المالك في معيار المحاسبة المشغولة من ق
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لى المستوى المقيم األصلي  رأسمالة المصاريف ال يجب أن نشير إإختياررح بعض المعلقين أن تقإ ٤١إستنتاج

قة للحكم خالفاً للمستوي المقيم األصلي لألداء وقد شعروا أنه من غير العملي وليس ذا عال. لألداء

والذي يمكن أن يعزا لسنوات عديدة في الماضي وبدالً من فقد اقترحوا أن المصاريف الالحقة يجب 

 كانت تزيد القيمة إذاالمثال  فعلى سبيل _  كانت تعزز المستوي المقيم األصلي لألداءإذارأسملتها 

 وقد رأى المجلس شيئاً ،د منها المحافظة على مناقشتها في السوق قصأوالسوقية الحالية للممتلكات 

  .اإلقتراحمن الحق في هذا 
  
 يعتقد المجلس أن الرجوع إلى المستوى المقيم السابق لألداء يتطلب إرشاداً ،وعلى الرغم من ذلك ٤٢إستنتاج

. رباكاًالمعيار في الممارسة ويمكن أن يسبب إإضافياً جوهرياً ويمكن أن ال يعتبر طريقة تطبيق 

 المقيم حتى يكون * بالمرجعية القائمة للمستوى األصليحتفاظ المجلس أيضاً أنه من المهم اإلإستنتج

  .٣٨ ومعيار المحاسبة الدولي ١٦لي منسجماً مع معيار المحاسبة الدو
  

  القياس الالحق 
  

 النموذج المحاسبي
  

ن بين معالجات محاسبة مختلفة  مختبار فقد سمح للمشروع اإل،٢٥بموجب معيار المحاسبة الدولي  ٤٣إستنتاج

    ١٦في معيار المحاسبة الدولي التحليلية معالجة الالتكلفة المستهلكة بموجب  (للعقارات اإلستثمارية

 بموجب المعالجة المسموح بها في ستهالك وإعادة التقييم مع اإل "الممتلكات والمصانع والمعدات" 

 أو ٢٥ بموجب معيار المحاسبة الدولي ستهالك اإل منهامطروحاًوالتكلفة  ،١٦معيار المحاسبة الدولي 

 .†)٢٥إعادة التقيم بموجب معيار المحاسبة الدولي 
  
يعتقد .  يجب أن تقاس بالقيمة العادلةالعقارات اإلستثماريةإن جميع  ٦٤إياقترحت مسودة العرض  ٤٤إستنتاج

فيدة أكثر من القياسات مؤيدو نموذج القيمة العادلة أن القيمة العادلة تعطي المستخدمين معلومات م
 فإن اإليراد اإليجاري والتغيرات في القيمة ،ومن وجهة نظرهم. األخرى مثل التكلفة المستهلكة

 وبذلك للعقارات اإلستثماريةالعادلة مربوط بشكل إلخالص منه كمكونات صميمية من األداء المالي 
بلغ عن األداء المالي بٍأسلوب له  كان يراد أن يإذافإن القياس على أساس القيمة العادلة ضروري 

  .معنى
  
 تولد تدفقات نقدية باستقاللية العقارات اإلستثماريةإن مؤيدو القيمة العادلة قد أبدوا أيضاً مالحظة أن  ٤٥إستنتاج

 فإن التوليد المستقل ،ومن وجهة نظرهم.  األخرى التي يحتفظ بها المشروعصولكبيرة عن األ

 عن الممتلكات العقارات اإلستثماريةيادة القيمة الرأسمالية يفرق للتدفقات النقدية من خالل التأجير وز

 الممتلكات لألهداف إستخدام أو( الخدمات أو توريد المخزون أوإن إنتاج . المشغولة من قبل المالك
يولد تدفقات نقدية تعزا ليس بالضبط للممتلكات ولكن أيضاً لألحوال األخرى المستخدمة في ) اإلدارية

ن هذا التفريق يجعل من إن المدافعين عن نموذج القيمة العادلة يجادلون إ.  عملية التوريدأواإلنتاج 

  . من الممتلكات المشغولة من قبل المالكللعقارات اإلستثماريةنموذج القيمة العادلة أكثر مالئمةً 
  

                                                           
معايير المحاسبة الدولية في مجلس كما تم تنقيحه من قبل "  والمعداتوالمصانعالممتلكات  " ١٦يقتضي معيار المحاسبة الدولي    *

 العام الخاص به وإلغاء متطلب اإلشارة إلى معايير األداء عتراف أن يتم تغطية جميع التكاليف الالحقة في مبدأ اإل٢٠٠٣عام 
  . نتيجة التغير في معيار المحاسبة الدولي٤٠ تعديل معيار المحاسبة الدولي وتم. المقيمة أصال

 

معايير المحاسبة الدولية في عام مجلس كما تم تنقيحه من قبل "  والمعداتوالمصانعالممتلكات  " ١٦ألغى معيار المحاسبة الدولي   †
وتم استبدالها بنموذج التكلفة ونموذج إعادة ".  المسموحةالبديلة"والمعالجات " التحليلية" جميع اإلشارات إلى المعالجة ٢٠٠٣
 .التقييم
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 -:وأوالئك الذين يعارضون نموذج القيمة العادلة يجادلون ٤٦إستنتاج
  

عمليات ). خالفاً لكثير من األدوات المالية (للعقارات اإلستثماريةط في العادة ال يوجد سوق نش  )أ (

 تعتبر فريدة وكل عملية العقارات اإلستثماريةكل . العقارات ليست متكررة وليست متشابهة

 فإن القياس بالقيمة العادلة ال يعزز المقارنة وذلك ،ونتيجة لذلك. بيع تخضع لمفاوضات مهمة

 وخصوصاً في الدول التي فيها مهنة ،قابلة للتحديد على أسس موثوقةألن القيم العادلة ليست 

 وأقل تذبذباً وأقل ،التقييم هي أقل تطوراً بان قياس التكلفة المستهلكة يوفر قياس أكثر إنسجاماً

  ؛عدم موضوعية

 المالية حتى أن صول قياس القيمة العادلة لجميع األ٣٩ال يتطلب معيار المحاسبة الدولي   )ب (

 سيكون ليس في أوانه دراسة .العقارات اإلستثماريةنها يتم تحقيقه بأكثر سهولة من بعضاً م

توسيع نموذج القيمة العادلة إال عندما تكمل مجموعة العمل المشتركة علمها على األدوات 

  ؛المالية

والتي قيمتها العادلة جدلياً أكثر ) مثل المخزون" قصيرة األجل "صوليستخدم أساس التكلفة لأل  )ج (

 ؛ و " ية المحتفظ بهاستثماراإل "صولالقة من األع

  .القياس بالقيمة العادلة يعتبر مكلفاً كثيراً مقارنةً مع فوائده للمستخدمين  )د (
  
إن .  غير الماليةصولة العادلة لألهذه هي المرة األولي التي أقترح فيها المجلس طلب نموذج القيم ٤٧إستنتاج

 على الرغم من دعم الكثير لهذه الخطوة فإن أظهرت أنه ٦٤إي رسائل التعليق على مسودة العرض 

 صولالكثير ما يزالون لديهم تحفظات مفاهمية وعملية بخصوص توسيع نموذج القيمة العادلة على األ

 بالممتلكات حتفاظالمشاريع التي نشاطها الرئيسي اإل) ولكن ليس حصرياً(غير المالية خصوصاً 

ض المشاريع أن أسواق ممتلكات معينة ليست متطورة حالياً أيضاً تشعر بع. الرتفاع قيمتها الرأسمالية

وأبعد من ذلك يعتقد البعض أنه من المستحيل إيجاد . حتى يعمل نموذج القيمة العادلة بشكل مرضى

 وهذا يجعل من غير العملي تتطلب نموذج القيمة العادلة في للعقارات اإلستثماريةتعريف صارم 

 .الحاضر
  
المجلس أنه من غير المحتمل في هذه المرحلة طلب نموذج القيمة العادلة  يعتقد ،لهذه األسباب ٤٨إستنتاج

 وفي نفس الوقت يعتقد المجلس أنه من المرغوب فيه السماح بنموذج القيمة .للعقارات اإلستثمارية

إن هذه الخطوة التطويرية لألمام سوف تسمح للمعدين والمستخدمين اكتساب خبرات أكبر . العادلة

  .ج القيمة العادلة وسوف تتيح الوقت ألسواق ممتلكات معينة لتحقيق تطوير أكبربالعمل مع نموذ
  
.  ما بين نموذج القيمة العادلة ونموذج التكلفةختيار للمشاريع اإل٤٠يسمح معيار المحاسبة الدولي  ٤٩إستنتاج

ا ال يتوفر هذ. يةستثماره على جميع ممتلكاته اإلإختياريتوجب على المشروع تطبيق النموذج الذي تم 

 بموجب عقد اإليجار التشغيلي كما لو العقارات اإلستثمارية للمستأجر الذي يقوم بمحاسبة ختياراإل

ات الخاص بمجلس معايير المحاسبة الدولية حول ستنتاج راجع أساس اإل–كان عقد إيجار تمويلي 

لمقترح في مسودة إن نموذج القيمة العادلة هو النموذج ا . ٢٠٠٣التعديالت التي تم إجرائها في العام 

 بالتغيرات في القيمة عتراف بالقيمة العادلة واإلالعقارات اإلستثمارية أنه يتوجب قياس ٦٤أيالعرض 
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 ١٦ في معيار المحاسبة الدولي *عيةإن نموذج التكلفة هو معالجة نقطة المرج. العادلة في بيان الدخل

 أي خسارة مطروحاً منها(المستهلكة  ويتوجب قياسها بالتكلفة "والمصانع والمعدات الممتلكات "

يتوجب على المشروع الذي يختار نموذج التكلفة اإلفصاح عن القيمة العادلة ).  متراكمةإنخفاض

  .للعقارات اإلستثمارية
  
السياسات المحاسبية،   " الخسارة في الفترةأوصافي الربح  ٨بموجب معيار المحاسبة الدولي  ٥٠إستنتاج

 فإن التغير في السياسات المحاسبية من أحد النماذج "†ةة واألخطاءالتغيرات في التقديرات المحاسبي
 العمليات وقد أو كان التغير يؤدي إلى عرض أكثر مالئمة لألحداث إذاإلى أخر يتوجب إجراءه فقط 

 المجلس أنه من غير المحتمل الشديد أن تكون هذه هي الحالة للتغير من نموذج القيمة العادلة إستنتج
  .*ستنتاجإلمن المعيار هذا ا ٣١ ٢٥الفقرة تكلفة وتعكس إلى نموذج ال

  
للعقارات  يعتقد المجلس أنه من غير المرغوب فيه السماح بثالث معالجات محاسبية مختلفة ٥١إستنتاج

 لم يطبق المشروع نموذج القيمة العادلة فإن المعيار يتطلب من المشروع إذاوبناءاً عليه . اإلستثمارية
 المعالجة المسموح بها إستخدام وال يسمح ب١٦في معيار المحاسبة الدولي  التحليليةمعالجة ال إستخدام

مغطاة  المعالجة المسموح بها للممتلكات األخرى الإستخدام في ستمرارإال أنه يمكن للمشروع اإل
  .*١٦بمعيار المحاسبة الدولي 

  
 إرشاد حول القيمة العادلة 

  

المعيار وبناءاً عليه فإنه في تطوير اإلرشاد حول سوف يكون لمهنة التقييم دور مهم في تطبيق هذا  ٥٢إستنتاج
 حيث أن المجلس ليس فقط درس اإلرشاد المشابهة في المواد للعقارات اإلستثماريةالقيمة العادلة 

الصادرة عن  (IVS)المؤلفة من قبل لجنة معايير المحاسبة الدولية بل أيضاً معايير التقييم الدولية 
 تنوى مراجعة وربما تعديل (IVSC)يتفهم المجلس أن الـ . (IVSC)لجنة معيار التقييم الدولية 

  .معاييرها في المستقبل القريب
  
يعتقد المجلس أن مفهوم لجنة معايير المحاسبة الدولية حول القيمة العادلة هو مشابهة لمفهوم الـ  ٥٣إستنتاج

(IVSC)تعرف الـ .  حول قيمة السوق(IVSC) ي يتوجب القيمة التقديرية الت" قيمة السوق أنها
تبادل األصل بها بتاريخ التقييم ما بين مشتري راغب وبائع راغب في عملية تجارية بحتة بعد إجراء 

المجلس أن يعتقد " تسويق مالئم والذي تصرفت ضمنه األطراف بإطالع وبحصافة وبدون إكراه
وإلى (من المعيار تشابهة في جوهرها  ٤٤-٣٩  ٣٨ -٣٢ و٣٧، ٣٦ ٣٠- ٢٩اإلرشاد في الفقرات 

  .ICSI اإلرشاد في ،)حد كبير في مفردات صياغتها
  
 ليس لها مرادف في المواد ٤٠من معيار المحاسبة الدولي  ٥٤-٤٥  ٤٦- ٣٩و  ٣٨ ٣١إن الفقرات  ٥٤إستنتاج

 للمعلقين على كإستجابةقام المجلس بتطوير الكثير من هذه المادة . (IVSC)المؤلفة من قبل الـ 
للعقارات ة العادلة اداً أكثر تفصيالً حول تحديد القيموالذين طلبوا إرش ٦٤إيمسودة العرض 

وفي تطوير هذه القيمة العادلة فقد درس المجلس اإلرشاد حول القيمة العادلة في معايير . اإلستثمارية
معيار المحاسبة الدولي (المحاسبة الدولية ومسودات العرض خصوصاً تلك المتعلقة باألدوات المالية 

والزراعة ) ٣٨معيار المحاسبة الدولي ( غير الملموسة صولواأل) ٣٩الدولي  ومعيار المحاسبة ٣٢
  .)٦٥إيمسودة العرض (

                                                           
  كما هو معدل من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في "والمصانع والمعدات الممتلكات،   " ١٦معيار المحاسبة الدولي    *

 ؟"ةالمعاملة البديل"و " المعالجة التحليلية" وألغى جميع المراجع التي تعود على ٢٠٠٣
السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية " ٨معدل من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية كمعيار المحاسبة الدولي   † 

  ."واألخطاء
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  التقييم المستقل
  

يعتقد بعض المعلقين أن القيم العادلة يتوجب تحديدها على أسس التقييم المستقل وذلك لتعزيز موثوقية  ٥٥إستنتاج
والمنفعة أنه يتوجب علي لجنة  ـ ت التكلفة بناءاً على خلفيا،ويعتقد آخرين. التقييم المدرجة بالتقرير

يعتقدون أن معدي . التقييم المستقل) وربما حتى عدم تشجيع(معايير المحاسبة الدولية عدم الطلب 
 كان لدى المشروع المصادر الداخلية الكافية إذاالقوائم هم الذين يقررون بالتشاور مع المدققين فيما 

اآلخر يعتقد أن المقيمين المستقلين وبخبرات مالئمة ليسوا والبعض . لتحديد قيم عادلة موثوقة
  .متوفرين في بعض األسواق

  
 المجلس أن التقييم المستقل ليس دائماً ضروري وبالتالي وكما تم اقتراحه في مسودة العرض إستنتج ٥٦إستنتاج

العقارات  من المشروع تحديد القيمة العادلة لجميع ، فإن المعيار يشجع ولكن ال يتطلب،٦٤إي
 على أسس التقييم من قبل مقيم مستقل يحمل مؤهالت معترف بها وذات عالقة والذي إلستثماريةا

 وهذه الطريقة تنسجم مع طريقة .بالعقارت اإلستثماريةلديه خبرة حديثة في الموقع والفئة الخاصة 
اسبة الدولي أنظر معيار المح ("منافع الموظفين "١٩التقيميات األكتوارية في معيار المحاسبة الدولي 

  ).٥٧ الفقرة - ١٩
  

 بموثوقية عدم القدرة على قياس القيمة العادلة 
  

 إفتراضاً قوي الحجة والبينة وهو أن المشروع سوف يكون قادراً ٦٤إي تتضمن مسودة العرض  ٥٧إستنتاج
 لزيادة أوعلى التحديد بموثوقية القيمة العادلة للممتلكات المحتفظ بها الكتساب اإليرادات اإليجارية 

معيار المحاسبة :  الموثوقيةإستثناء أيضاً أن ٦٤إي قترحت مسودة العرض إ. تها الرأسماليةقيم
إن قيمتها ،  ينشأ المشروع الممتلكاتأو توفر دليل واضح عندما يحصل إذا يتوجب تطبيقه ١٦الدولي 

  .العادلة سوف لن تكون قابلة للتحديد بموثوقية على أسس مستمرة
  
 -: أكثر من الخلفيات التاليةأو  إستناداً ألحد اإلقتراحتلف نواحي هذا بعض المعلقين عارضوا مخ ٥٨إستنتاج

  
 

 ،إن االقتراض قوي الحجة والبينة قد أبخس تقدير الصعوبات المحددة للقيمة العادلة بموثوقية  )أ (
 عندما ال يوجد أووهذا في الغالب يكون غير ممكن خصوصاً عندما تكون األسواق صغيرة 

 ؛حو جيدمهنة تقييم مؤسسة على ن
يمة في معيار  القنخفاضاً إلإختبار ١٦يتضمن النموذج المحاسبي في معيار المحاسبة الدولي   )ب (

 القيمة إنخفاض إختبار فإنه ليس من المنطقي االعتماد على ،ومهما يكن. ٣٦المحاسبة الدولي 

 تبارإخ توقعات التدفقات النقدية وذلك ألن إستخدامعندما ال يمكن تحديد القيمة العادلة ب

  ؛ هو صعب أيضاً مثل تلك الحاالت٣٦ القيمة في معيار المحاسبة الدولي إنخفاض

 ستهالك فإن هذه الحقيقة ال تبرر احتساب اإل،عندما ال يمكن تحديد القيمة العادلة بموثوقية  )ج (

 خسائر مطروحاً منهاوبدالً من ذلك فإن الممتلكات موضوع المشكلة يتوجب قياسها بالتكلفة 

   و ؛يمة القإنخفاض

ى ولو  يتوجب أن تبذل جميع الجهود لتحديد القيم العادلة حت،وحتى يتم تجنب خطر التالعب  )د (

ات النقدية حتى ولو بدون سوف نشط فإن نطاقاً من التدفق. في السوق غير النشط نسبياً

 يتوجب على المشروع ،وإذا كان هناك مشاكل في تحديد القيمة العادلة. المتوقعة تكون متوفرة
 واإلفصاح عن محدوديات موثوقية التقدير ، يقيس الممتلكات بأفضل تقدير للقيمة العادلةأن

  .وإذا كان غير الممكن كلياً تحديد القيمة العادلة فإنه يتوجب اعتبار القيمة العادلة صفراً
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رر  الموثوقية ولكن قإستثناء باالفتراض قوي الحجة والبينة وحتفاظ المجلس أنه يتوجب اإلإستنتج ٥٩إستنتاج
العقارات  الممتلكات من تعريف إستثناءمن خالل  ٦٤في مسودة العرض إي . بطريقة أخرىتطبيقها 

لقد شعر بعض المعلقين أنه كان مربكاً .  تم تجاور االفتراض قوي الحجة والبينةإذا اإلستثمارية
قية من التعريف  الموثوإستثناءوبناءاً عليه فقد نقل المجلس .  الموثوقية في التعريفإستثناءتضمين 

  ).٥٥-٥٣ ٤٩ – ٤٧الفقرة (إلى القسم حول القياس الالحق 
  
 إذا نموذج القيمة العادلة إستخدام يتوجب على المشروع عدم وقف ،٦٤إي بموجب مسودة العرض  ٦٠إستنتاج

. بح أسعار السوق أقل توفراً أنياً أن تصأوأصبحت عمليات السوق المرادفة أقل تكراراً في حدوثها 
، وقد جادلوا أنه قد توجد بعض الحاالت عندما ال تكون اإلقتراحالمعلقين هذا  عارض بعض وقد

ة القيمة العادلة في تلك  في محاسبستمرارالتقديرات الموثوقة متوفرة وبذلك قد يكون من التظليل اإل
  وذلك ألنه خالفا٦٤ًأي بأسلوب مسودة العرض حتفاظإبقاء اإلقرر المجلس أنه من المهم . الحاالت

 الموثوقية كتبرير لوقف محاسبة القيمة العادلة في سوق إستثناءلك فإن المشاريع يمكن أن تستخدم لذ
  .نخفاضآيالً لإل

  
 أنه يتوجب على ٦٤إي  فقد اقترحت مسودة العرض ، الموثوقيةإستثناءفي الحاالت التي ينطبق فيها  ٦١إستنتاج

وقد أقترح .  الممتلكاتإستبعادتم  إلى أن ي١٦ في تطبيق معيار المحاسبة الدولي ستمرارالمشروع اإل
ة بعض المعلقين أنه يتوجب على المشروع أن يبدأ في تطبيق نموذج القيمة العادلة عندما تصبح القيم

 ألنه حتماً سوف يكون قراراً غير اإلقتراحرفض المجلس هذا . العادلة قابلة للقياس بموثوقية
ياس بموثوقية وهذه الغير موضوعية من الممكن موضوعي لتحديد متى تصبح القيمة العادلة قابلة للق

  .أن تقود إلى تطبيق غير إنسجامي
  
وقد شعر .  الموثوقية منطبقاًإستثناء يكون  إفصاحاً غير محدد عندما٦٤  أياقترحت مسودة العرض ٦٢إستنتاج

وقد وافق المجلس على ذلك وقرر تضمين . فصاح في تلك الحاالت يكون مهماًبعض المعلقين أن اإل
 ٦٨أنظر الفقرات  (*٣٩من معيار المحاسبة الدولي ) ب(١٧٠ت المنسجمة مع الفقرة إلفصاحاا
من معيار ) ب(١٧٠تتطلب الفقرة ). ٤٠من معيار المحاسبة الدولي  )هـ (٧٩و٧٨  )ه(٦٩و

  . المالية التي ال يمكن قياس قيمتها العادلةصول إفصاحات لأل٣٩المحاسبة الدولي 
  

  لقياس للقيمة العادلةالمكاسب والخسائر من إعادة ا
  

 بالفروقات في القيمة عتراف خياراً لإلأوجادل بعض المعلقين أنه يتوجب أن يكون هناك متطلباً  ٦٣إستنتاج
  -: المالك على خلفياتفي حقوق * العقارات اإلستثماريةالعادلة 

إن . أن سوق الممتلكات ليس فيه سيولة بشكل كافي والقيم السوقية غير مؤكدة وغير مؤكدة   )أ (
 خياراً ٣٩تلكات ليست سائلة كمثل سيولة األدوات المالية ويسمح معيار المحاسبة الدولي المم
 ؛ المتوفرة للبيعاتستثمارلإل

 

 عترافحتى يتم حل مسائل تقارير األداء بشكل عام فإنه يكون من غير المدروس طلب اإل  )ب (
  ؛ بالتغيرات في القيمة العادلة في بيان الدخل

  

الخسائر غير المتحققة في قائمة الدخل يزيد من التقلبات يعزز  بالمكاسب وعترافإن اإل  )ج (
 وذلك ألن التغيرات من إعادة التقييم سوف يجعل تقييم األداء التشغيلي للمشروع غير ،الشفافية

واضح، ويمكن أن تسبب أيضاً في افتراض أن المكاسب غير المتحققة هي متوفرة للتوزيع 
  ؛كعوائد أرباح

                                                           
 المعيار الدولي إلعداد، شمل مجلس معايير المحاسبة الدولية جميع اإلفصاحات المتعلقة باألدوات المالية في ٢٠٠٥ي أغسطس ف   *

  ."اإلفصاحات: األدوات المالية "٧التقارير المالية 
  

 ، يجب عرض جميع التغيرات المصرح عنها في حقوق الملكية فـي             "عرض البيانات المالية   " ١ موجب معيار المحاسبة الدولي       *
  .قائمة تبين التغيرات في حقوق الملكية
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ق الملكية يعتبر أكثر إنسجاماً مع أعراف التكلفة التاريخية والتكلفة  في حقوعترافإن اإل  )د (

 فهي تنسجم ،التاريخية المعدلة والتي هي اليوم األساسيات لكثير من المحاسبة فعلى سبيل المثال

مع المعالجة الخاصة بلجنة معايير المحاسبة الدولية فيما يتعلق بإعادة التقييمات للممتلكات 

 ومع الخيار المتوفر ألدوات مالية معينة في ١٦دات في معيار المحاسبة الدولي والمصانع والمع

 ؛٣٩معيار المحاسبة الدولي 
  

  بالتغيرات في القيمة العادلةعتراففيما يخص الممتلكات الممولة بالدين فإنه يجب عدم اإل  )هـ(

  رادفة في القيمةسعر الفائدة حيث أن التغيرات الم ة عن التغيرات في ـات الناتجـللممتلك

   ؛٣٩العادلة للدين ال يعترف بها بموجب معيار المحاسبة الدولي 
 

 بالدخل فقط عندما يمكن قياسه بتأكيد عتراف يجب اإلاإلطار من ٩٣ و٩٢بموجب الفقرات   )و (

 شروط معينة قبل  "عقود اإلنشاء"  ١١ يتطلب معيار المحاسبة الدولي ،فعلى سبيل المثال. كافي

 وهذه الشروط ال تتحقق في . طريقة نسبة العمل المنجزإستخدامان المشروع أن يكون بإمك

  ؛ و للعقارات اإلستثماريةالعادة 
  

 بموجب معيار ،فعلي سبيل المثال. يتوجب تفريق نتائج العمليات عن التغيرات في القيم  )ز (

 عترافإل يتم ا* فإن فروقات التبادل غير المحققة من المشروع األجنبي،٢١المحاسبة الدولي 
 .بها في حقوق الملكية

  

 عتراف بالزيادات في حقوق الملكية ويتوجب اإلعترافأقترح بعض المعلقين أنه يتوجب اإل ٦٤إستنتاج

 الخسارة وهذا مشابهة لنموذج إعادة التقييم والذي يشكل المعالجة أوات في صافي الربح نخفاضباإل
   .†)إستهالكود  عدم وجإستثناءب (١٦المسموح بها في معيار المحاسبة الدولي 

 
 المجلس فيما يتعلق بنموذج القيمة العادلة أنه إستنتج فقد ،٦٤إيكما تم اقتراحه في مسودة العرض  ٦٥إستنتاج

 في بيان الدخل كجزء من صافي للعقارات اإلستثمارية بالتغيرات في القيمة العادلة عترافيتوجب اإل
 -  :ا يليإن التبريرات لهذه الطريقة تتضمن م.  الخسارة للفترةأوالربح 

 

إن الحالة المفاهيمية لنموذج القيمة العادلة قد تم بناءها بشكل كبير ضمن منظور أن هذا   )أ (
 وبهذا الطرح فإنه ،للعقارات اإلستثماريةسيوفر الوضع األكثر عالقة وشفافية لألداء المالي 

  ؛ في حقوق الملكيةعتراف تطلب اإلأوسوف يكون من غير المالئم السماح 
 

 بالتغيرات في القيمة العادلة في حقوق الملكية سوف يخلق سوء مقابلة بسبب أن عترافإن اإل  )ب (
 عتراف به في قائمة الدخل بينما سيتم اإلعترافالدخل اإليجاري الصافي سوف يتم اإل

 بموجب معيار المحاسبة الدولي إستهالكيعترف بها ك( الخدمة ذات العالقة إستهالكبمجهود 
 بمصاريف الصيانة عترافى نحو مشابهة سوف يتم اإلوعل. في حقوق الملكية) ١٦

  ؛كمصروف بينما الزيادات ذات العالقة في القيمة العادلة في حقوق الملكية
 

                                                           
، كما هي معدلة من قبل مجلس معايير المحاسبة         "العمالت األجنبية آثار التغيرات في أسعار صرف      " ٢١معيار المحاسبة الدولي       *

  ".العمليات األجنبية" حل محله " المشروع األجنبي" ، المصطلح ٢٠٠٣الدولية في 
 ٢٠٠٣كما هو معدل من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في           "  الممتلكات والمصانع والمعدات   " ١٦معيار المحاسبة الدولي      †

 ؟" البديلةالمعاملة"و " المعالجة التحليلية"جميع المراجع التي تعود على وألغى 
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 فإنه ال حاجة لحل بعضاً من المسائل الصعبة والخالفية التي سوف ، هذا األسلوبإستخداموب  )ج (
 في حقوق الملكية، ت اإلستثماريةللعقارا بالتغيرات في القيمة العادلة عتراف تم اإلإذاتنشأ 

  -:وهذه المسائل تتضمن ما يلي
  

التغيرات في القيمة العادلة المعترف بها سابقاً في حقوق ) تدوير (أوهل سيتم تحويل  )١(

  ؛ والعقارات اإلستثمارية إستبعاد الخسارة عند أوالملكية إلى صافي الربح 
 

عادلة المعترف بها سابقاً في حقوق التغيرات في القيمة ال) تدوير (أوهل سيتم تحويل  )٢(

 الخسارة عندما تنخفض قيمة الممتلكات؟ وإذا كان األمر أوالملكية إلى صافي الربح 

 في القيمة العادلة المعترف بها سابقاً نخفاضكذلك كيف يجب تحديد وقياس مثل ذلك اإل

، وإذا كان تسارة عندما ينخفض قيمة الممتلكا الخأوفي حقوق الملكية إلى صافي الربح 

  و ؛  في القيمة نخفاضاألمر كذلك كيف يجب تحديد مثل ذلك اإل
`````` 

 على نحو صارم فإنه سوف يكون في بعض العقارات اإلستثماريةوبافتراض صعوبة تعريف   )د (

تين في  أياً من المعالجأو العقارات اإلستثمارية في تطبيق معيار ختيارالحاالت للمشاريع اإل

العقارات أنه ليس من المرغوب فيه إدراج خيارين في معيار . ١٦دولي معيار المحاسبة ال

من بين أربعة معالجات ) اًعلى األقل أحيان (ختيار حيث سيعطي المشاريع اإلاإلستثمارية

  .مختلفة
 

 التحويالت
    

الخاصة بمعيار المحاسبة التحليلية معالجة العندما ترحل ممتلكات مشغولة من قبل المالك بموجب  ٦٦إستنتاج

 وبذلك يتغير قياس الممتلكات من التكلفة المستهلكة إلى عقارات إستثمارية سوف تصبح ١٦ولي الد

 المجلس أن أثر هذا التغير في أساس القياس يتوجب معالجته كإعادة تقييم إستنتجوقد . القيمة العادلة

 -:تيجة هي والنستخدام بتاريخ التغير في اإل١٦بموجب معيار المحاسبة الدولي 
  

تضمن قائمة الدخل صافي الزيادة المتراكمة في القيمة العادلة التي تنشأ قبل أن تصبح ال ت  )أ (
إن الجزء من هذا التغير الذي تنشأ قبل بداية الفترة الحالية ال . عقارات إستثماريةالممتلكات 

  ؛ ويمثل األداء المالي للفترة الحالية
 

ي قامت سابقاً بإعادة تقييم الممتلكات هذه المعالجة سوف تخلق مقارنة ما بين المشاريع الت  )ب (
 وتلك المشاريع التي قامت سابقاً ١٦بموجب المعالجة المسموح بها في معيار المحاسبة الدولي 

   *.١٦في معيار المحاسبة الدولي التحليلية معالجة ال إستخدامب
  

  ٦٤إي ملخص التغيرات على مسودة العرض  
  

 والمعيار النهائي هو إدراج نموذج التكلفة لبديل ٦٤إي  العرض إن أكثر تغيير مهم ما بين مسودة  ٦٧ب
 .لنموذج القيمة العادلة، إن التغيرات األخرى الرئيسية قد أدرجت في القائمة أدناه

  

 -:تم توسيع اإلرشاد حول تحديد القيمة العادلة حتى يوضح التالي  )أ (
  

 

                                                           
 ٢٠٠٣  كما هو معدل من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في  "والمعدات والمصانعالممتلكات، "  ١٦معيار المحاسبة الدولي   *

  ؟"البديلةالمعاملة "و " المعالجة التحليلية"وألغى جميع المراجع التي تعود على 
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 العملية التي يمكن تكبدها في  بتكاليفللعقارات اإلستثماريةال يتم تخفيض القيمة العادلة  )١(
 المالية صولوهذا ينسجم مع قياس األ. )معيارمن ال ٣٧  ٣٠الفقرة ( وآخر إستبعاد أوالبيع 

كانت  ٦٤إي إن مسودة العرض . *٣٩ من معيار المحاسبة الدولي ٦٩ بموجب الفقرة
  ؛صامتة حول معالجة مثل تلك التكاليف

 

 ؛)٣٨ ٣١الفقرة (يزانية العمومية يعتمد القياس على التقييم بتاريخ الم )٢(
  

 

إن أفضل دليل للقيمة العادلة هو ما يعطي في العادة من األسعار الجارية في سوق نشط  )٣(
الفقرة (لممتلكات مشابهة في نفس الموقع والحالة وخاضعة اليجار وشروط تعاقدية أخرى 

مصادر مختلفة وفي غياب مثل ذلك الدليل تعكس القيمة العادلة المعلومات من ) ٤٥ ٣٩
ويحتاج المشروع أن يتحرى عن من أسباب أية اختالفات ما بين المعلومات من مختلف 

 ؛)٤٧ و٤٦ ٤١ – ٤٠الفقرات (المصادر 
  

 

. ٣٦ كما تم تعريفها في معيار المحاسبة الدولي ستخدامتختلف القيمة السوقية عن قيمة اإل )٤(
  ؛)٤٩ ٤٣الفقرة  (صول قيمة األإنخفاض

 

 والمعلومات صول واألللعقارات اإلستثماريةحتساب المتكرر إلنب اهناك حاجة لتج )٥(
مثل المصاعد ومكيفات (ن المعدات التي تعتبر جزًء ال يتجزأ إ. المعترف بها على حدة

 بها على حدة عتراف وليس اإلالعقارات اإلستثماريةيتم تصنيفها بشكل عام في ) الهواء
  ؛)٥٠ ٤٤الفقرة (

 

 المصاريف الرأسمالية المستقبلية التي سوف العقارات اإلستثمارية ال تعكس القيمة العادلة )٦(
 تعزز األصل وال تعكس الفوائد المستقبلية ذات العالقة من هذا المصروف أوتحسن 

  ؛)٥١ ٤٥الفقرة ( المستقبلي 
 

 للمحاسبة عن أي مخصصات مرتبطة ٣٧يستخدم المشروع معيار المحاسبة الدولي  )٧(
   و؛)٥٢ ٤٦الفقرة  ( اإلستثماريةبالعقارات

 

 عندما ال يكون باإلمكان تحديد القيمة العادلة بموثوقية يكون القياس اإلستثنائيةفي الحاالت  )٨(
في مثل تلك الحاالت فان (*التحليلمعالجة ال بموجب ١٦وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

يمة المتبقية والق)  ال يكون أيضاً متاحا١٦ًإعادة التقييم بموجب معيار المحاسبة الدولي 
 ٤٨-٤٧ الفقرات) (ن القيمة العادلة ال يمكن تحديدها بموثوقيةأبافتراض (تفترض صفراً 

  ؛ )٥٤ و٥٣
  

 -:العقارات اإلستثماريةفيما يتعلق بنطاق المعيار وتعريف   )ب (
 

اآلن أن المعيار ال ينطبق على الغابات والصادر الطبيعية المتجددة  ٤ ٣توضح الفقرة  )١(
 والمصادر ، والغاز الطبيعي، والنفط،ستخراج المعادنإلستكشاف وحقوق المعادن واال

 المشابهة في معيار المحاسبة ستثناءأن هذه الصياغة تنسجم مع اإل. المتجددة األخرى غير
  ال يرغب المجلس في إعطاء حكماً مقدماً .  "الممتلكات والمصانع والمعدات"  ١٦الدولي 

                                                           
  من قبل مجلس معايير٣٩ عندما تم تنقيح معيار المحاسبة الدولي ٤٦ بالفقرة ٣٩ من معيار المحاسبة الدولي ٦٩ اُستبدلت الفقرة  *

  . ٢٠٠٣المحاسبة الدولية في عام 
 

المحاسـبة الدوليـة فـي        كما هو معدل من قبل مجلس معايير          "المعدات  و  والمصانع الممتلكات،"  ١٦معيار المحاسبة الدولي       *
 ".المعاملة البديلة"و " التحليليةالمعالجة " وألغى جميع المراجع التي تعود على ٢٠٠٣



  ٤٠معيار المحاسبة الدولي 
  ات  ستنتاج أساس اإل

٢٢٧٨   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

 في مشاريعه الحالية حول الزراعة والصناعات لقراره حول معالجة مثل تلك العناصر
  ؛اإلستخراجية

 

العقارات  مستقبلي مالي غير محدد هي مثال أخر ستخداماألرض المحتفظ بها إل )٢(
 مثل تلك ستخدام على خلفيات أن القرار الالحق إل،))ب (٨ )ب(٦الفقرة ( اإلستثمارية

  ؛ياًإستثمار سيكون قراراً  لتطويرها كممتلكات مشغولة من المالكأواألراضي كمخزون 
 

الممتلكات المتحفظ بها :  هيعقارات إستثماريةأن األمثلة الجديدة للعناصر التي ليست  )٣(
 المستقبلي كممتلكات مشغولة من المالك والممتلكات المتحفظ بها للتطوير ستخداملإل

شغولة من  الالحق كممتلكات مشغولة من قبل المالك والممتلكات المستخدامالمستقبلي واإل
) دفعون إيجار بمعدالت السوق أم ال كان الموظفين يإذابغض النظر عن ما (الموظفين 

  ؛))ج (٩ )ج (٧الفقرة  (ستبعادوالممتلكات المشغولة من قبل المالك التي تنتظر اإل
 

 اآلن هي عقارات إستثماريةك المستقبلي ستخدام تطويرها لإلأوالممتلكات التي تم إنشاءها  )٤(
 القيمة إنخفاض خسائر مطروحاً منها وتقاس بالتكلفة ١٦يار المحاسبة الدولي مغطاة بمع

 العقارات اإلستثماريةن أ 64Eفترضت مسودة العرض إ) )د (٩ )د(٧الفقرة (وجدت ن إ
   و ؛تحت اإلنشاء يجب أن يتم قياسها بالقيمة العادلة

 

 ١٥-١٤القة في الفقرات والمتطلبات ذات الع(ن الرجوع للقياس الموثوق للقيمة العادلة إ )٥(

 إلى قسم القياس العقارات اإلستثماريةقد تم نقلها من تعريف ) ٦٤أيمن مسودة العرض 

  ).٥٥-٥٣ ٤٩-٤٧الفقرات (الالحق 
 

خسائر التشغيل االفتتاحية والفقدان  .تتعامل مع تكاليف بدأ النشاط ٢٣  ٢٠فقرة جديدة هي   )ج (
 درس المجلس *)١٦من معيار المحاسبة الدولي  ١٨ و١٧اعتماداً على الفقرات (غير العادية 

 المجلس إستنتج فقد ، ومهما يكن.إضافة إرشاد حول اإليراد العرض خالل إنشاء الممتلكات
 وقرر أن هذا األمر خارج عن ١٦أن هذا قد أوجد مسألة ضمن سياق معيار المحاسبة الدولي 

  .نطاق هذا المشروع أنه يتم التطرق له
 

وهذا ) ٦٩ ٦٢الفقرة (ات ستبعادحول تحديد المكاسب والخسائر من اإلهناك متطلب ضمني   )د (
  -: وهناك ايضاً مرجعيات ربط جديدة لـ†٥٦ الفقرة ١٦ينسجم مع معيار المحاسبة الدولي 

 

 كإرشاد "اإليراد" ١٨ومعيار المحاسبة الدولي " عقود اإليجار"  ١٧معيار المحاسبة الدولي  )١(
  ؛ و)٦٧ ٦١ة الفقر (ستبعادلتحديد تاريخ اإل

 

 للمعلومات "المحتملة صولات واأللتزام اإل،المخصصات"  ٣٧معيار المحاسبة الدولي  )٢(
  ).٧١ ٦٤ الفقرة (ستبعاد بها بعد اإلالمتحفظ

  

 للمخزون العقارات اإلستثماريةيبين المعيار بشكل واضح أنه يتوجب على المشروع تحويل   )هـ(
 ٥١الفقرات (بيعها الحقاً في السياق العادي للعمل عندما يبدأ المشروع في تطوير الممتلكات ل

 ان جميع التحويالت من ٦٤ايفترضت مسودة العرض إ). ٥٨و) ب (٥٧ ٥٢و) ب(
يتعامل المعيار بوضع أكثر من مسودة .  للمخزون يجب عدم السماح بهاالعقارات اإلستثمارية

  . مع نواحي أخرى معينه من التحويالت٦٤إيالعرض 
 

                                                           
كما تم تنقيحه " الممتلكات والمصانع والمعدات "١٦ في معيار المحاسبة الدولي ٢٢-١٩ بالفقرات ١٨ و ١٧ اُستبدلت الفقرتين   *

   .٢٠٠٣ العام من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في
 

 كما تم تنقيحه من قبل" الممتلكات والمصانع والمعدات "١٦ في معيار المحاسبة الدولي ٧١ و ٦٨ بالفقرتين ٥٦ اُستبدلت الفقرة  †
  . ٢٠٠٣مجلس معايير المحاسبة الدولية في العام 

  



  ٤٠دولي معيار المحاسبة ال
  اتستنتاج أساس اإل

٢٢٧٩   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

  -:ت اإلفصاح الجديدةتتضمن متطلبا  )و (
 

 الهامة والتي تتضمن اآلن اإلفصاح اتاإلقتراحتوسيع اإلفصاح المطلوب حول الطرق و )١(
 كان التقدير مرتكز على إذا فيما أو كانت القيمة العادلة معززة بدليل السوق إذافيما 

وذلك بسبب طبيعة ) والتي يتوجب على المشروع اإلفصاح عنها(المعلومات األخرى 
 ؛* )د (٧٥ )ب(٦٦الفقرة (كات وعدم وجود معلومات سوقية مقارنة الممتل

  
 

 ؛ و ) )هـ (٧٥ )د (٦٦الفقرة (اإلفصاحات للدخل اإليجاري ومصاريف التشغيل المباشرة  )٢(
  

 

 عندما ال تكون القيمة العادلة قابلة للتحديد بشكل اإلستثنائيةاإلفصاحات في الحاالت  )٣(
  ). )هـ (٧٩و ٧٨ )ه (٦٩ و ٦٨الفقرات (موثوق 

 

 أو متطلبات لإلفصاح عن القيمة المرحلة للممتلكات غير المؤجرة ٦٤إياقترحت مسودة العرض   )ز (

الشاغرة وقد جادل بعض العاملين أن هذا اإلفصاح غير عملي خصوصاً للممتلكات التي هي 

ة وقد شعر آخرون أن هذه هي مسألة لإلفصاح عنها في تقرير مالي من قبل اإلدار. شاغرة جزئياً

يتوجب أن يالحظ أن بعضاً من . حذف المجلس متطلبات هذا اإلفصاح. وليس في البيانات المالية

 المستويات الشاغرة يمكن أن تتوفر من اإلفصاح المطلوب للدخل اإليجاري ومن معيار المحاسبة

لغاء  يتطلب اإلفصاح عن التدفقات النقدية من عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة لإل١٧الدولي 

  .)جزئياً ألقل من سنة واحدة ومن سنة إلى خمسة سنوات وألكثر من خمس سنوات(
 

 ٨ أحكاماً انتقالية محددة وهذا يعني أن معيار المحاسبة الدولي ٦٤إيلم تتضمن مسودة العرض   )ح (
هناك خطر من إعادة عرض الفترات السابقة وذلك ألنه يمكن أن يسمح للمشاريع . سوف ينطبق

 التأخير في تحديد إختيار إستخدام الخسارة للفترة المدرجة في التقرير بأوفي الربح التالعب بصا

القيم العادلة في الفترات السابقة وعليه فقد قرر المجلس منع إعادة العرض في نموذج القيمة 
 ٧٠الفقرة ( عندما يكون المشروع قد افصح للعامة القيم العادلة للفترات السابقة إستثناءالعادلة ب

٨٠.( 

  



 

  

 



 ٤١معيار المحاسبة الدولي 

٢٢٨١ محاسبة الدولية حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير ال©

  ٤١المعيار المحاسبي  الدولي 
  

  الـزراعة
  

  

 حتى تاريخ إصدارهاتتضمن هذه النسخة التعديالت الناشئة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التي تم 

 .٢٠٠٨ يناير ١٧

  
  .٢٠٠١ قبل لجنة معايير المحاسبة الدولية في فبراير من ٤١تم إصدار معيار المحاسبة الدولي 

  
، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية بأن يستمر العمل بكافة المعايير والتفسيرات الصادرة ٢٠٠١ل وفي إبري

   .وحتى يتم تعديلها أو سحبها/ بموجب الدساتير السابقة ما لم

  
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية من خالل والوثائق المرفقة ٤١وتم تعديل معيار المحاسبة الدولي 

  -:يةالتال

  )٢٠٠٣ديسمبر  في المعدل ("ض البيانات المـاليـةرعـ" ١ الدولي المحاسبة معيار •

         )٢٠٠٣ في ديسمبر المعدل ("المخزون" ٢ الدولي المحاسبة معيار •

 فـي ديـسمبر     المعدل( "آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية      " ٢١  الدولي المحاسبة معيار •
٢٠٠٣(  

األصول غير المتداولة المحتفظ بها  برسم البيـع والعمليـات           "  ٥اد التقارير المالية    المعيار الدولي إلعد   •
 )٢٠٠٤الصادر في مارس  ("المتوقفة

    )٢٠٠٧كما هو معدل في سبتمبر " (عرض البيانات المالية "١معيار المحاسبة الدولي  •
    



   ٤١ عيار المحاسبة الدوليم

٢٢٨٢  لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة  حق التأليف ل©

  المحتويات
  الفقرات     
  ٩-١دمةمق

  المقدمة 

  ٤١ معيار المحاسبة الدولي

  الزراعة 
  

  الهدف

   ٤–١    النطاق                                                                       
   ٩–٥    تعريفات

   ٧–٥     بالزراعةخاصةتعريفات 

   ٩–٨    تعريفات عامة

   ٣٣–١٠   والقياسإلعترافا

  ٢٩–٢٦  المكاسب والخسائر

   ٣٣–٣٠  بهعدم القدرة على قياس القيمة العادلة بشكل موثوق 

   ٣٨–٣٤  المنح الحكومية

   ٥٧–٤٠  اإلفصاح 

   ٥٣–٤٠  عام 

    ٥٦–٥٤                    البيولوجية حيث ال يمكن قياس القيمةعن األصولاإلفصاحات اإلضافية 

     العادلة بشكل موثوق به

  ٥٧  المنح الحكومية

   ٥٩–٥٨  واإلنتقالتاريخ النفاذ 

  ملحق 

  ةأمثلة توضيحي

  تاستنتاجأساس اإل



   ٤١ معيار المحاسبة الدولي

  

٢٢٨٣  لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة  حق التأليف ل©

  

تتساوى جميع الفقرات في التـأثير ولكنهـا        . ٥٩-١مبين في الفقرة    " عةالزرا" ٤١إن معيار المحاسبة الدولي     

يجب . تأخذ شكل المعايير الخاص بلجنة معايير المحاسبة الدولية عندما تبناها مجلس معايير المحاسبة الدولية             

" قدمة إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليـة       م" في سياق الهدف منه      ٤١أن ُيقرأ معيار المحاسبة الدولي      

فـي    التغيـرات  السياسات المحاسبية،  " ٨معيار المحاسبة الدولي    ". إطار تحضير البيانات المالية وعرضها    "و

  . وتطبيق السياسات المحاسبية في غياب اإلرشاد الواضحختيارقدم أساساً إل ي" التقديرات المحاسبية واألخطاء
 



   ٤١ عيار المحاسبة الدوليم

٢٢٨٤  لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة  حق التأليف ل©

  مةمقدال
  

 المتعلقة واإلفصاحات المعاملة المحاسبية وعرض البيانات المالية ٤١يبين المعيار المحاسبي الدولي  ١مقدمة

إن النشاط الزراعي هو إدارة . بالنشاط الزراعي، وهذا األمر لم تغطيه معايير محاسبية دولية أخرى

المعدة للبيع إلى محصول ) وجية البيولصولاأل( للحيوانات أو النباتات الحية .المنشأة للتحول البيولوجي

  . بيولوجية إضافيةأصولزراعي أو إلى 
 
 البيولوجية أثناء فترة صول، بين أشياء أخرى، المعاملة المحاسبية لأل٤١يبين معيار المحاسبة الدولي  ٢مقدمة

 واإلنتاج والتكاثر، وكذلك للقياس المبدئي للحصول الزراعي عند نقطة الحصاد، نحاللإلواالنمو 

 من إبتداء منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيع، مخصوماًلمعيار القياس بالقيمة العادلة ويتطلب ا

 البيولوجية حتى نقطة الحصاد وذلك عدا عندما ال يمكن قياس القيمة العادلة صول المبدئي لألإلعترافا

ل تصنيع  ال يتناو٤١ المبدئي، على أن معيار المحاسبة الدولي إلعترافبشكل موثوق به عند ا

  .المحصول الزراعي بعد الحصاد، مثال ذلك تصنيع العنب إلى نبيذ والصوف إلى قماش
 
يفترض بأنه يمكن قياس القيمة العادلة ألصل بيولوجي بشكل موثوق به، على انه يمكن دحض هذا  ٣مقدمة

لسوق،  المبدئي بأصل بيولوجي ال تتوفر له أسعار أو قيم محددة من قبل اإلعتراف فقط عند افتراضإلا

 يتطلب ،والتقديرات البديلة للقيمة العادلة له محددة بشكل واضح أنها غير موثوق بها، وفي هذه الحالة

 منها أي مخصوماً أن تقيس المنشأة ذلك األصل البيولوجي بتكلفته ٤١المعيار المحاسبي الدولي 

مة العادلة لهذا األصل  القيمة، وعندما تصبح القيإنخفاض متراكم وأية خسائر متراكمة في إستهالك

 مخصوماًالبيولوجي قابلة للقياس بشكل موثوق به فانه يجب على المنشأة قياسها بمقدار قيمتها العادلة 

منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيع، وفي جميع الحاالت يجب على المنشأة قياس المحصول الزراعي 
 .د نقطة البيع منها التكاليف المقدرة عنمخصوماًبقيمته العادلة 

  
 منها التكاليف المقدرة عند مخصوماً إدخال التغير في القيمة العادلة ٤١يتطلب معيار المحاسبة الدولي  ٤مقدمة

نقطة البيع لألصل البيولوجي في صافي الربح أو الخسارة للفترة التي ينشأ فيها، وفي النشاط الزراعي 

قتصادية للمشروع بشكل إلات حي من المنافع ايزيد أو يقلل التغير في الصفات المادية لحيوان أو نب

 وبموجب نموذج محاسبة تكاليف تاريخية مبني على المعامالت قد تبلغ منشاة مزرعة أشجار .مباشر

 سنة من الزراعة، ومن ناحية أخرى ٣٠عدم وجود دخل حتى أول حصاد وبيع، وقد يكون ذلك بعد 

 القيمة العادلة عن تغيرات في إستخدامالبيولوجي بيبلغ النموذج المحاسبي الذي يعترف ويقيس النمو 

 .القيمة العادلة على مدى الفترة بين الزراعة والحصاد
  
 من ذلك وبدالً الخاصة بالنشاط الزراعي، رض أية مبادئ جديدة لأل٤١ال يحدد المعيار المحاسبي الدولي  ٥مقدمة

أو المعيار المحاسبي " المعداتالممتلكات والمصانع و". ١٦يتبع المشروع المعيار المحاسبي الدولي 

، وذلك يعتمد على أي معيار مناسب حسب الظروف، يتطلب المعيار "العقارات اإلستثمارية" ٤٠الدولي 

 منها أية خسائر متراكمة في مخصوماً إما بمقدار تكلفتها رض أن يتم قياس األ١٦المحاسبي الدولي 
 التي رض أن يتم قياس األ٤٠معيار المحاسبي الدولي  القيمة أو بمبلغ معادلة تقييمه، ويتطلب الإنخفاض

 القيمة، إنخفاض منها أية خسائر متراكمة في مخصوماًهي ملك مستثمر بقيمتها العادلة أو بالتكلفة 

يتم قياسها بالقيمة العادلة ) مثال ذلك األشجار في مزرعة (رض باألمادياً البيولوجية المرتبطة صولواأل
 .رضف المقدرة عند نقطة البيع، بشكل منفصل عن األ منها التكاليمخصوماً
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 بالمنحة الحكومية غير المشروطة المتعلقة بأصل إلعتراف ا٤١يتطلب المعيار المحاسبي الدولي  ٦مقدمة

 وذلك فقط عندما . منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيع كدخلمخصوماًبيولوجي مقاس بقيمته العادلة 

، وإذا كانت المنحة مشروطة، فأن يكون أحد شروطها، أن ال يقوم تصبح المنحة الحكومية مستحقة

 بالمنحة الحكومية كدخل إلعترافالمشروع بممارسة نشاط زراعي محدد، فإنه يجب على المشروع ا

وذلك فقط عند تلبية الشروط الخاصة بالمنحة الحكومية، وإذا كانت المنحة الحكومية متعلقة بأصل 

 القيمة فإنه إنخفاض متراكم وأية خسائر متراكمة في إستهالك منها أي صوماًمخبيولوجي مقاس بتكلفته 
 ."محاسبة المنح الحكومية واإلفصاح عن المساعدة الحكومية"  ٢٠يتم تطبيق المعيار المحاسبي الدولي 

 
 ١  على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في٤١ينطبق المعيار المحاسبي الدولي  ٧مقدمة

 . أو بعد هذا التاريخ، وتشجع لجنة معايير المحاسبة الدولية على التطبيق األبكر٢٠٠٣يناير 
   
 ٤١ال يضع المعيار المحاسبي الدولي أية أحكام انتقالية محددة، وقد تم تبني المعيار المحاسبي الدولي  ٨مقدمة

 ."ديرات المحاسبية واألخطاء التغيرات في التق،السياسات المحاسبية" ٨بموجب المعيار المحاسبي الدولي 
  
" اتستنتاجإلاأساس "، ويلخص ٤١ أمثلة توضيحية على تطبيق المعيار المحاسبي الدولي المحلقيقدم  ٩مقدمة

 .٤١األسباب التي دعت المجلس لتبني المتطلبات الواردة في المعيار المحاسبي الدولي 
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   ٤١معيار المحاسبة الدولي 
  

  الـزراعـة
  

  الهدف
  

 المتعلقة بالنشاط واإلفصاحات وعرض البيانات المالية ،ار هو بيان المعاملة المحاسبيةهدف هذا المعي
  .الزراعي

  

  النطاق
   
  -:يجب تطبيق هذا المعيار على محاسبة البنود التالية عندما تتعلق بالنشاط الزراعي ١

 

  ؛ البيولوجيةصولاأل  )أ (
  عند نقطة الحصاد؛ و  المحصول الزراعي  )ب (
  .٣٥-٣٤طيها الفقرتان المنح الحكومية التي تغ  )ج (

  

  -:ال ينطبق هذا المعيار على ما يلي ٢
ممتلكات والمصانع ال" ١٦أنظر المعيار المحاسبي الدولي ( الخاصة بالنشاط الزراعي رضاأل  )أ (

  ؛ و)"العقارات اإلستثمارية  "٤٠، والمعيار المحاسبي الدولي والمعدات
         ٣٨عيار المحاسبي الدولي أنظر الم( غير الملموسة الخاصة بالنشاط الزراعي صولاأل  )ب (

  )." غير الملموسةصولاأل"
  
 البيولوجية للمشروع، صوليطبع هذا المعيار على المحصول الزراعي الذي هو المنتج المحصود لأل ٣

 أو معيار "خزونالم" ٢تطبيق المعيار المحاسبي الدولي وذلك فقط عند نقطة الحصاد، وبعد ذلك يتم 
 على ذلك ال يتناول هذا المعيار تصنيع المحصول الزراعي بعد وبناءاً محاسبي دولي آخر منطبق،

جر الخمور الذي انبت أشجار الحصاد، على سبيل المثال تصنيع العنب وتحويله إلى نبيذ من قبل تا
 للنشاط الزراعي فإن األحداث التي تقع قد وطبيعياً منطقياً إمتداداًوبينما قد يبدو هذا التصنيع . العنب
 بعض الشبه بالتحول البيولوجي، وهذا التصنيع ال يدخل ضمن تعريف النشاط الزراعي في هذا تحمل
 .المعيار

  
 البيولوجية والمحاصيل الزراعية والمنتجات التي هي نتيجة صوليقدم الجدول التالي أمثلة على األ ٤

 :التصنيع بعد الحصاد
  

 المحاصيل الزراعية  البيولوجيةصولاأل
 نتيجة المنتجات التي هي

 للتصنيع بعد الحصاد
 أقمشة، سجاد صوف أغنام

أشجار في غابة مستغلة 
  كمزرعة

  ألواح خشبية   قرم خشبية 

  خيطان، مالبس  قطن
  نباتات 

  سكر  قصب محصود

  جبن  حليب  ماشية
  نقانق، لحم خنزير معالج  ذبائح  خنازير 
   معالجغشاي، تب  أوراق   شجيرات
  نبيذ  عنب  كرمة

  فاكهة مصنعة  فاكهة مقطوفة  أشجار فاكهة
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  تعريفات
  

  تعريفات خاصة بالزراعة
 

 -:تستخدم العبارات التالية في هذا المعيار حسب المعاني المحددة لها ٥
  

  

محصول   البيولوجية المعدة للبيع إلىصولهو إدارة المشروع للتحول البيولوجي لألالنشاط الزراعي 
  . بيولوجية إضافيةأصولزراعي أو إلى 

  
  . البيولوجية للمشروعصولهو المنتج المحصود لألحصول الزراعي الم
  

  .هو حيوان أو نبات حياألصل البيولوجي 
  

  واإلنتاج والتكاثر التي تتسبب في تغيرات نوعية أونحاللواإليشمل عمليات النمو التحول البيولوجي 

  .كمية في أصل بيولوجي

  
  .نات أو النباتات الحية المتشابهةهي مجموعة من الحيوا البيولوجية صولمجموعة األ

  
  . بيولوجيألصلهو فصل المحصول عن األصل البيولوجي أو توقف العمليات الحيوية الحصاد 

  
 

يغطي النشاط الزراعي سلسلة متنوعة من األنشطة، مثال ذلك تربية الماشية والعناية بالغابات  ٦
ساتين ومزارع الفواكه وتربية األزهار والمحاصيل السنوية أو المستمرة طيلة فصول السنة وفالحة ب

، وهناك نواحي معينة موجودة في هذه )بما في ذلك مزارع األسماك(وتربية الحيوانات البحرية 
 -:المجموعة المتنوعة

  

  الحيوانات والنباتات الحية لها القدرة على التحول البيولوجي؛: القدرة على التغير  )أ (

لبيولوجي بتحسين أو على األقل تثبيت الظروف الالزمة تسهل اإلدارة التحول ا: إدارة التغير   )ب (
، )مثال ذلك مستويات التغذية والرطوبة ودرجة الحرارة واإلخصاب والضوء(لحدوث العملية 

وهذه اإلدارة تفرق بين النشاط الزراعي عن األنشطة األخرى، فعلى سبيل المثال الحصاد من 
  ليست نشاطا زراعياً؛ و )  واجتثاث األشجارمثل صيد األسماك في المحيط(مصادر غير مدارة 

مثال ذلك الميزة الجينية والكثافة والنضوج والغالف الدهني (التغير في النوعية : قياس التغير   )ج (
) مثال النسيج الليفي وعدد البراعم(أو التغير في الكمية ) ومحتوى البروتين وقوة النسيج الليفي
 .ا ومتابعتهما كمهمة إدارية روتينيةالناجم عن التحول البيولوجي يتم قياسه

  
  -:ول البيولوجي األنواع التالية من النتائجحينجم عن الت ٧

، )زيادة في كمية أو تحسن في نوعية الحيوان أو النبات ( النمو)١: (تغيرات في األصل من خالل  )أ (
خلق (تكاثر ) ٣(، أو ) في الكمية أو فساد في نوعية حيوان أو نباتإنخفاض( إنحالل) ٢(أو 

  ؛ أو) حيوانات أو نباتات حية إضافية

  .إنتاج محاصيل زراعية مثل عصارة الشجر وأوراق الشاي والصوف والحليب  )ب (
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  تعريفات عامة
  

  -:تستخدم العبارات التالية في هذا المعيار حسب المعاني المحددة لها ٨
  

  : هو السوق الذي تتوفر فيه الشروط التاليةسوق نشط

  رة بها ضمن السوق متجانسة؛البنود التي تتم المتاج  )أ (

  من الممكن بشكل معتاد إيجاد مشترين وبائعين راغبين في أي وقت؛ و   )ب (

  .األسعار متوفرة للجمهور  )ج (
  

  
  .بيان المركز المالي هو مبلغ األصل المعترف به في المبلغ المسجل

  
وراغبة  ف مطلعة بين أطراإلتزام أو تسوية أصل إستبدال هي المبلغ الذي يمكن مقابلة القيمة العادلة

  .في عملية تتم بحسن نية أثناء سير العمل المعتاد بين أطراف ذات مصالح مستقلة
  

الحكومية  محاسبة المنح "٢٠ هي كما تم تعريفها في المعيار المحاسبي الدولي المنح الحكومية
  ."واإلفصاح عن المساعدة الحكومية

  
 ونتيجة لذلك، على سبيل المثال، القيمة . الحاليين على موقعة ووضعهبناءاًالقيمة العادلة ألصل تكون  ٩

 منها تكلفة النقل والتكاليف األخرى مخصوماًالعادلة للماشية في مزرعة هي سعر الماشية في سوقها 
 .لنقل الماشية إلى ذلك السوق

 
   والقياسعترافإلا
 

 -: باألصل البيولوجي أو المحصول الزراعي فقط عندماإلعترافيجب على المشروع ا ١٠

   يسيطر المشروع على األصل نتيجة ألحداث سابقة  )أ (

   قتصادية المستقبلية باألصل إلى المشروع؛ وإلمن المحتمل أن تتدفق المنافع ا )ب (
  .من الممكن قياس القيمة العادلة أو تكلفته بشكل موثوق به )ج (

  

 لماشية ووسم أوفي النشاط الزراعي من الممكن إثبات السيطرة، على سبيل المثال، بالملكية القانونية ل ١١
 ها أو والدتها أو فطامها، وتقيم المنافع المستقبلية عادةإمتالكخالف ذلك وقع عالمة على الماشية عند 

  .بقياس الصفات الجسمية الهامة
 
  بمقدار قيمتهنهاية كل فترة إعداد تقرير المبدئي وفي إلعترافيجب قياس األصل البيولوجي عند ا ١٢

حيث  )٣٠(ليف المقدرة عن نقطة البيع، فيما عدا الحالة المبنية في الفقرة  منها التكامخصوماًالعادلة 
 .ال يمكن قياس القيمة العادلة بشكل موثوق به

 
 مخصوماًيجب قياس المنتج الزراعي المحصود من األصل البيولوجي للمشروع بمقدار قيمته العادلة  ١٣

وهذا القياس هو التكلفة في ذلك التاريخ عند نقطة الحصاد،  منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيع
 . أو معيار محاسبي دولي آخر ينطبق على ذلك"المخزون" ٢عند تطبيق المعيار المحاسبي الدولي 

  
تشمل التكاليف عند نقطة البيع العموالت للوسطاء والمتعاملين والمبالغ التي تفرضها الوكاالت التنظيمية  ١٤

 . إلى السوقصولاليف األخرى الالزمة لنقل األومبادالت السلع، تكلفة النقل والتك
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 صولمن الممكن تسهيل تحديد القيمة العادلة ألصل مادي أو محصول زراعي من خالل تجميع األ ١٥
البيولوجية أو المنتجات الزراعية حسب خواص هامة، على سبيل المثال حسب العمر أو النوعية، ويقوم 

 . المستخدمة في السوق كأساس للتسعير الخواص المماثلة للخواصإختيارالمشروع ب
  

ها البيولوجية أو منتجاتها الزراعية في تاريخ مستقبلي، أصول ما تدخل المشاريع في عقود لبيع كثيراً ١٦
ن القيمة العادلة تعكس السوق الحالي ألوأسعار العقود ليست بالضرورة مناسبة لتحديد القيمة العادلة، 

 في المعاملة، ونتيجة لذلك ال يتم تعديل القيمة العادلة ألصل الذي يدخل فيه مشتر وبائع راغبين
بيولوجي أو منتج زراعي بسبب وجود عقد، وفي بعض الحاالت قد تكون عقد لبيع اصل بيولوجي أو 

 ،المخصصات"  ٣٧محصول زراعي عقد مثقل باألعباء كما هو معرف في المعيار المحاسبي الدولي 
 . على العقود المثقلة باألعباء٣٧، وينطبق المعيار المحاسبي الدولي " المحتملةصوللتزامات واألإلا

  

في حالة وجود سوق لألصل البيولوجي أو المحصول الزراعي فإن السعر المعروض في ذلك السوق  ١٧
هو األساس المناسب لتحديد القيمة العادلة لذلك األصل، وإذا توفرت للمشروع إمكانية الوصول إلى 

 سوق مناسب، فعلى سبيل المثال إذا أكثر إستخدامشطة فإنه يجب على المشروع مختلف األسواق الن
 السعر في السوق المتوقع إستخدامتوفرت للمشروع إمكانية الوصول إلى سوقين نشطين فإنه يجب عليها 

 .هإستخدام
  

 -: العادلة مما يلي عند توفره لتحديد القيمةأكثر واحد أو إستخدامإذا لم يوجد سوق نشط على المشروع  ١٨
 

قتصادية بين إلسعر آخر معاملة في السوق، شريطة أنه لم يكن هناك تغير كبير في الظروف ا  )أ (
  ؛ونهاية فترة إعداد التقاريرتاريخ تلك المعاملة 

 

   المماثلة مع تعديل إلظهار الفرق؛ وصولأسعار السوق لأل  )ب (
 

لقصدير أو البوشل مراجع قياس للقطاعات مثل قيمة بستان فاكهة معبر عنها حسب طبق ا  )ج (
 .أو الهكتار وقيمة الماشية معبر عنها بالكيلو غرام من اللحم) مكيال للحبوب(

  

ات مختلفة بالنسبة للقيمة إستنتاج ب١٨في بعض الحاالت قد توحي مصادر المعلومات الواردة في الفقرة  ١٩

 من اجل اتتالفخإلا ويقوم المشروع بالنظر في أسباب هذه .العادلة لألصل أو المحصول الزراعي

 . نم التقديرات المعقولةنسبياً موثوقية للقيمة العادلة ضمن نطاق ضيق كثرالتوصل إلى التقدير األ
  

 المحددة من قبل السوق ألصل بيولوجي في وضعه مفي بعض الظروف قد ال تتوفر األسعار أو القي  ٢٠

افي التدفقات النقدية المتوقعة من  القيمة العادلة لصإستخداموفي هذه الظروف، يقوم المشروع ب. الحالي

 . الضريبة لتحديد القيمة العادلةإحتساباألصل مخصومة بسعر حالي محدد من قبل السوق قبل 

  

إن هدف حساب القيمة العادلة لصافي التدفقات النقدية المتوقعة هو تحديد القيمة العادلة ألصل بيولوجي  ٢١

عتبار عند تحديد سعر الخصم المناسب إل ذلك في افي موقعه ووضعه الحاليين، ويقوم المشروع بأخذ

 والوضع الحالي ألصل بيولوجي ال .ه وعند تقدير صافي التدفقات النقدية المتوقعةإستخدامالذي سيتم 

يشمل أية زيادات في القيمة من التحول البيولوجي اإلضافي واألنشطة المستقبلية للمشروع مثل األنشطة 

 .بيولوجي المستقبلي والحصاد والبيعالمتعلقة بزيادة التحول ال
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 صول أو الضرائب أو إعادة إنشاء األصولال يقوم المشروع بإدخال أية تدفقات نقدية لتمويل األ ٢٢

 ). تكلفة إعادة زرع األشجار في غابة مزروعة بعد الحصاد،مثال ذلك(البيولوجية بعد الحصاد 
 

طراف ذات مصالح مستقلة على المشترين والبائعين عند الموافقة على سعر لمعاملة تتم بحسن نية بين أ ٢٣

عتبار التغيرات في التدفقات النقدية، ويتبع ذلك أن القيمة العادلة تعكس إلالراغبين والمطلعين األخذ في ا

 اتختالفإلبا يقوم المشروع بإدخال التوقعات الخاصة ، على ذلكوبناءاً .اتختالفإلاإمكانية حدوث هذه 

قات النقدية إما في التدفقات النقدية المتوقعة أو في سعر الخصم أو في مزيج منهما، المتوقعة في التدف

 المستخدمة في تقدير اتفتراضإلا تتفق مع اتإفتراض إستخداموعند تحديد سعر الخصم يقوم المشروع ب

 .ات مترين أو تم تجاهلهإحتسب التي اتفتراضإلا بعض أثرالتدفقات النقدية المتوقعة، وذلك لتجنب 
 
 -:قد تقارب التكلفة أحيانا القيمة العادلة، وبشكل خاص عندما ٢٤

مثال ذلك بالنسبة ألشتال (يكون تحول بيولوجي ضئيل قد حدث منذ أن تم تحمل التكلفة المبدئية   )أ (
  ؛ أو )نهاية فترة إعداد التقاريرأشجار الفاكهة التي تمت زراعتها مباشرة قبل 

مثال ذلك بالنسبة للنمو األولى في  (مادياًلوجي على السعر  التحول البيوأثرال يتوقع أن يكون   )ب (
  ). سنة لمزرعة أشجار صنوبر٣٠دورة إنتاج مدتها 

  

مثال ذلك األشجار في غابة مستغلة  (رض باألمادياً البيولوجية مرتبطة صولكثيرا ما تكون األ ٢٥
، ولكن قد يوجد سوق ضر البيولوجية المرتبطة باألصول فقد ال يكون هناك سوق منفصل لأل.)كمزرعة
 كمجموعة رض بكر وتحسينات في األأرض البيولوجية صول مجتمعة، أي بالنسبة لألصولنشط لأل

 صول مجتمعة لتحديد القيمة العادلة لألصول المعلومات الخاصة باألإستخدامواحدة، ويمكن للمشروع 
 رضالبكر والتحسينات في األ رض من الممكن خصم القيمة العادلة لأل،البيولوجية، على سبيل المثال

 . البيولوجيةصول مجتمعة للتوصل إلى القيمة العادلة لألصولمن القيمة العادلة لأل

 
 المكاسب والخسائر

 

 منها مخصوماً المبدئي بأصل بيولوجي بقيمته العادلة إلعترافالمكسب أو الخسارة الناجمة عن ا ٢٦

 منها التكاليف المقدرة ألصل مخصوماًلقيمة العادلة ومن التغير في ا التكاليف المقدرة عند نقطة البيع

 .بيولوجي عند نقطة البيع يجب إدخالها في صافي الربح أو الخسارة للفترة التي نجمت فيها
  
 
ن التكاليف المقدرة عند نقطة البيع يتم أل المبدئي بأصل بيولوجي، إلعترافقد تنجم خسارة عند ا ٢٧

 وقد . منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيع ألصل بيولوجيصوماًمخخصمها عند تحديد القيمة العادلة 

 . المبدئي بأصل بيولوجي، مثال ذلك عندما يولد عجلإلعترافينجم مكسب عند ا
 
 منها مخصوماً المبدئي بالمحصول الزراعي بالقيمة إلعترافالمكسب أو الخسارة الناجمة عند ا ٢٨

 .دخالها في صافي الربح أو الخسارة للفترة التي تنشأ فيهاالتكاليف التقديرية عند نقطة البيع يجب إ
 
 . المبدئي بالمحصول الزراعي نتيجة الحصادإلعترافقد ينجم مكسب أو خسارة عند ا ٢٩
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  عدم القدرة على قياس القيمة العادلة بشكل موثوق به
  

 من ،لى أنه ع. بأنه يمكن قياس القيمة العادلة بشكل موثوق به لألصل البيولوجيإفتراضهناك  ٣٠

 المبدئي بأصل بيولوجي ال تتوفر له أسعار أو قيم إلعتراف فقط عند افتراضاإلالممكن تفنيد هذا 

محددة من قبل السوق، وحددت له التقديرات البديلة للقيم العادلة على أنها غير موثوق بها بشكل 

 متراكم إستهالكنها أي  ممخصوماً وفي هذه الحالة يجب قياس ذلك األصل البيولوجي بتكلفته .واضح

 القيمة، وعندما تصبح القيمة العادلة لهذا األصل البيولوجي قابلة إنخفاضوأية خسائر متراكمة في 

 منها التكاليف مخصوماًللقياس بشكل موثوق به فإنه يجب على المشروع قياسها بقيمتها المعادلة 

مة العادلة لهذا األصل البيولوجي بشكل وما أن يصبح من الممكن قياس القي .المقدرة عند نقطة البيع

وما . المقدرة  منها تكاليف نقطة البيعمطروحاًموثوق، تقوم المنشاة بقياسها على أنها قيمتها العادلة 

أو يتم شمله (معايير تصنيفه على أنه محتفظ به برسم البيع  أن يلبي األصل البيولوجي غير المتداول

 إلعداد التقارير ي للمعيار الدولوفقاً) حتفظ بها برسم البيعفي مجموعة تصرف مصنفة على أنها م

، من المفترض أن "األصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة "٥المالية 

  .يصبح من الممكن قياس القيمة العادلة بشكل موثوق
 
ئي، والمشروع الذي قاس في السابق  المبدإلعتراف عند ا٣٠ في الفقرة فتراضإلامن الممكن فقط تفنيد  ٣١

 منها مخصوماًاألصل البيولوجي بقيمته يجب أن تستمر في قياس األصل البيولوجي بقيمته العادلة 

 .التكاليف المقدرة عند نقطة البيع إلى أن يتم التصرف فيها
  
 مخصوماًه العادلة  يقوم المشروع بقياس المحصول الزراعي عند نقطة الحصاد بقيمت،في جميع الحاالت ٣٢

 ويعكس هذا المعيار الرأي بأن القيمة العادلة للمحصول الزراعي .منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيع

 .عند نقطة الحصاد من الممكن قياسها بشكل موثوق به
  
خذ  القيمة على المشروع أن تأإنخفاض المتراكم والخسائر المتراكمة في ستهالكإلوا ،عند تحديد التكلفة ٣٣

الممتلكات " ١٦، والمعيار المحاسبي الدولي "لمخزونا" ٢عتبار المعيار المحاسبي الدولي إلفي ا
 ."صول قيمة األإنخفاض"  ٣٦، والمعيار المحاسبي الدولي "والمصانع والمعدات

 
 المنح الحكومية

 
 

لعاملة منها  بقيمتها االتي يتم قياسهاالمنحة الحكومية غير المشروطة المتعلقة بأصل بيولوجي  ٣٤
 بها على أنها دخل، وذلك فقط عندما تصبح المنحة إلعترافالتكاليف المقدرة عند نقطة البيع يجب ا

 .االستالمالحكومية مستحقة 
 
 منها التكاليف مخصوماً بقيمتها العادلة يتم قياسهاإذا كانت المنحة الحكومية المتعلقة بأصل بيولوجي  ٣٥

 ال تقوم بنشاط أنبما في ذلك حيث تتطلب المنحة الحكومية المقدرة عند نقطة البيع مشروطة، 
 بالمنحة الحكومية على أنها دخل، وذلك فقط عندما إلعترافزراعي محدد، فإنه يجب على المشروع ا

 .تتم تلبية الشروط الخاصة بالمنحة الحكومية
 
مية أن يقوم المشروع  قد تتطلب بمنحة حكو، فعلى سبيل المثال.تتباين أحكام وشروط المنح الحكومية ٣٦

بزراعة موقع معين لمدة خمس سنوات، وتطلب من المشروع إعادة المنحة الحكومية بكاملها إذا قامت 
 بالمنحة الحكومية على أنها دخل حتى إلعترافبالزراعة ألقل من ثالث سنوات، ففي هذه الحالة ال يتم ا

 بجزء من المنحة حتفاظإلبامية نه إذا سمحت شروط المنحة الحكوأ على .عمر السنوات الخمس
 بالمنحة الحكومية على أنها دخل عتراف فإنه يجب على المشروع اإل، على مرور الوقتبناءاًالحكومية 

 .على أساس تناسب زمني
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 متراكم إستهالكها أي  منمخصوماًإذا كانت المنحة الحكومية تتعلق بأصل بيولوجي مقاس بقيمته العادلة  ٣٧

 فإنه يتم تطبيق المعيار المحاسبي الدولي ،)٣٠أنظر الفقرة ( القيمة إنخفاض في وأية خسائر متراكمة

 ". الحكوميةنح الحكومية واإلفصاح عن المساعداتمحاسبة الم" ٢٠
 
، إذا كانت المنح الحكومية تتعلق ٢٠ر المحاسبة الدولي هذا المعيار يتطلب معامالت متغيرة عن معيا ٣٨

البيع المقدرة أو المنح الحكومية نقطة  بقيمتها العادلة ناقصاً تكلفة ياسهاالتي يتم ق البيولوجية صولباأل

 يتم تطبيقه ٢٠معيار المحاسبة الدولي . تتطلب من المشروع أن ال يتعلق في أي نشاط زراعي محدد

م  المتراكستهالكاإل البيولوجية التي تقاس بالتكلفة ناقصاً صولفقط على المنح الحكومية التي تتعلق باأل

 .  متراكم في الخسائرإنخفاضو أي 
  

  اإلفصاح
  

  ]تم إلغائها[  ٣٩
  

  عـام
يجب على المشروع اإلفصاح عن إجمالي المكسب أو الخسارة الناجمة أثناء الفترة الحالية عند  ٤٠

 مخصوماً البيولوجية والمحصول الزراعي ومن التغير في القيمة العادلة صول المبدئي باألعترافاإل

 . البيولوجيةصولمقدرة عند نقطة البيع لألمنها التكاليف ال
 
 . البيولوجيةصوليجب على المشروع تقديم وصف لكل مجموعة من األ ٤١
  
 . شكل سرد أو وصف كمي٤١قد يأخذ اإلفصاح الذي تتطلبه الفقرة  ٤٢
  
 صولتشجع لجنة معايير المحاسبة الدولية المشروع على تقديم وصف كمي لكل مجموعة من األ ٤٣

 البيولوجية الحاملة صول واأل(Consumable)ستهالك القابلة لإلصولزة بين األالبيولوجية، ممي

(Bearer)فعلى سبيل المثال.وغير الناضجة حسبما هو مناسب  البيولوجية الناضجة صول، أو بين األ ، 

 البيولوجية صول واألستهالك البيولوجية القابلة لإلصولقد يفصح المشروع عن المبالغ المسجلة لأل

 ناضجة وغير أصول ويمكن للمشروع كذلك تقسيم هذه المبالغ المسجلة بين .ملة حسب المجوعةالحا

 وهذا التمييز يوفر معلومات قد تساعد في تقييم توقيت التدفقات النقدية المستقبلية، ويقوم .ناضجة

 .المشروع باإلفصاح عن أساس إجراء أي تمييز مثل هذا
  
 أصول هي تلك التي سيتم حصادها كمحصول زراعي أو بيعها كالكسته البيولوجية القابلة لإلصولاأل ٤٤

 المواشي الخاصة بإنتاج اللحوم والمواشي ستهالك القابلة لإلصول ومن األمثلة على األ.بيولوجية

المحتفظ بها للبيع، واألسماك في المزارع والمحاصيل مثل الذرة والقمح واألشجار من اجل األخشاب، 

 ،، مثال ذلكستهالك البيولوجية القابلة لإلصول األبإستثناء صوللحاملة هي األ البيولوجية اصولواأل

المواشي التي ينتج عنها الحليب والكرمة وأشجار الفاكهة واألشجار التي يقطع منها الحطب بينما تبقى 

 .ذاتياً تتجدد أصول زراعية بل هي محاصيالً البيولوجية الحاملة ليست صولالشجرة، واأل
  
 . بيولوجية غير ناضجةأصول بيولوجية ناضجة أو كأصول البيولوجية إما كصولنيف األيمكن تص ٤٥

 البيولوجية القابلة صولبالنسبة لأل( البيولوجية الناضجة هي التي أصبحت قابلة للحصاد صولواأل

 .) البيولوجية الحاملةصولبالنسبة لأل( أو التي هي قادرة على إعطاء محاصيل منتظمة ستهالكلإل
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جب على المشروع بيان ما يلي إذا لم تكن قد أفصحت عنه في المعلومات المنشورة مع البيانات ي ٤٦
 -:المالية

   وها البيولوجية؛أصولطبيعة أنشطتها التي تتعلق بكل مجموعة من   )أ (

  - :القياسات أو التقديرات غير المالية للكميات الفعلية لما يلي  )ب (

  نهاية الفترة ؛ و  البيولوجية للمشروع فيصولكل مجموعة من األ )١(

 .ناتج المحاصيل الزراعية خالل الفترة )٢(
 

 الهامة المطبقة لتحديد القيمة العادلة لكل اتفتراضواإليجب على المشروع اإلفصاح عن األساليب  ٤٧
 . البيولوجيةصول وكل مجموع من األ مجموعة من المحاصيل الزراعية عند نقطة الحصاد

  

 منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيع مخصوماًادلة يجب أن يفصح المشروع عن القيمة الع ٤٨
 .للمحاصيل الزراعية التي تم حصادها خالل الفترة محددة عند نقطة الحصاد

  

 -:يجب على المشروع اإلفصاح عما يلي ٤٩
 

 صوللأل  البيولوجية المحدودة الملكية ومبالغها المسجلة والمبالغ المسجلةصولوجود األ  )أ (
  ؛لتزاماتضمان لإلالبيولوجية المرهونة ك

  ؛ و البيولوجيةصول األإمتالكلتزامات لتطوير وإلمبلغ ا  )ب (

  . إدارة المخاطرة المالية فيما يتعلق بالنشاط الزراعيتإستراتيجيا  )ج (
 
 البيولوجية بين بداية ونهاية صوليجب على المشروع تقديم مطابقة للتغيرات في المبلغ المسجل لأل ٥٠

 -:نة غير مطلوبة، ويجب أن تشمل المطابقة ما يليالفترة الحالية، والمعلومات المقار

 منها التكاليف المقدرة مخصوماًالمكسب أو الخسارة الناجمة عن التغير في القيمة العادلة   )أ (
  عند نقطة البيع؛ 

  الزيارات الناجمة عن المشتريات؛   )ب (

أو أنها ( متاحة للبيع كأنها واألصول البيولوجية المصنفة  الناجمة عن المبيعاتاتنخفاضاإل  )ج (
بما يتفق مع المعيار الدولي ) ضمن مجموعة اإلستبعاد والتي هي مصنفة كأنها متاحة للبيع

  ؛ ٥ إلعداد التقارير المالية

   الناجمة عن الحصاد؛ اتنخفاضاإل  )د (

  الزيادات الناجمة عن دمج منشآت األعمال؛ )   هـ( 

 في عملتي عرض أجنبية الصرف الناجمة عن ترجمة البيانات المالية لمشروع فورقاتصافي   )و (
  ؛ و مختلفة، وفي ترجمة العمليات األجنبية بعملة عرض المنشأة في تقريها

 .التغيرات األخرى  )ز (
 
 منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيع ألصل بيولوجي مخصوماًمن الممكن أن تتغير القيمة العادلة  ٥١

 واإلفصاح المنفصل للتغيرات المادية .بسبب كل من التغيرات المادية والتغيرات في األسعار في السوق
 جداً المستقبلية، وبشكل خاص حتماالتالواوالتغيرات في األسعار مفيد في تقييم أداء الفترة الحالية 

 تشجع المشروع أن تفصح حسب المجموعة أو ، وفي هذه الحاالت.توجد دورة إنتاج تزيد عن سنة
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 منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيع الداخلة مخصوماً  لذلك عن مبلغ التغير في القيمة العادلةخالفاً
 وهذه المعلومات .ضمن صافي الربح أو الخسارة بسبب التغيرات المادية وبسبب التغيرات في السعر

 عند تربية الدجاج أو ،مثال ذلك( من سنة واحدة أقل فائدة بشكل عام عندما تكون دورة اإلنتاج أقلهي 
 ).زراعة الحبوب

 
  

النمو والتحلل واإلنتاج والتكاثر، وكل واحد  -م عن التحول البيولوجي عدد من أنواع التغير الماديينج ٥٢

قتصادية إل وكل واحد من هذه التغيرات المادية لها عالقة مباشرة بالمنافع ا.منها قابل للقياس والمالحظة

 . تغير ماديأيضاًاد هو  كما أن التغير في القيمة العادلة ألصل بيولوجي بسبب الحص.المستقبلية
  
 وإذا وقع .كثيرا ما يتعرض النشاط الزراعي لمخاطر الطقس واألمراض والمخاطر الطبيعية األخرى ٥٣

حدث والذي بسبب حجمه أو طبيعته أو تكراره يتعلق بفهم أداء المشروع للفترة فإنه يتم اإلفصاح عن 

عرض "  ١ يار المحاسبي الدوليطبيعة ومبلغ بنود الدخل والمصروف ذات العالقة بموجب المع
 انتشار مرض مقال أو حدوث فيضان أو قحط شديد أو صقيع ،، وتشمل األمثلة على ذلك"البيانات المالية

 .أو وباء من الحشرات
 

 البيولوجية حيث ال يمكن قياس القيمة العادلة صولاإلفصاحات اإلضافية عن األ
  بشكل موثوق به

 

 متراكم وأية خسائر إستهالك منها أي مخصوماًلوجية تكلفتها  البيوصولإذا قاس المشروع األ ٥٤
في نهاية الفترة فإنه يجب على المشروع اإلفصاح عما ) ٣٠أنظر فقرة ( القيمة إنخفاضمتراكمة في 

 -: البيولوجيةصوليلي لهذه األ

   البيولوجية؛ صولوصف لأل  )أ (

  إيضاح بشأن عدم إمكانية قياس القيمة العادلة بشكل موثوق به؛  )ب (

   أن تقع القيمة العادلة ضمنها؛ جداً نطاق التقديرات التي يحتمل ،إذا أمكن  )ج (

   المستخدم؛ ستهالكاإلأسلوب   )د (

  المستخدمة؛ و ستهالكاإلاألعمار النافعة أو معدالت )  هـ(   

 في نخفاضلإلمجمع مع الخسائر المتراكمة ( المتراكم ستهالكواإلإجمالي المبلغ المسجل   )و (
  .هاية الفترةفي بداية ون) القيمة

  
 متراكم وأية إستهالك منها أي مخصوماً بتكلفتها صول قام المشروع خالل الفترة المالية بقياس األ،إذا ٥٥

 فإنه يجب على المشروع اإلفصاح عن أي ،)٣٠أنظر الفقرة ( القيمة إنخفاضخسائر متراكمة في 

ية، ويجب أن تفصح  البيولوجصول بها عند التصرف في هذه األعترافمكسب أو خسارة تم اإل

 البيولوجية بشكل منفصل، إضافة صول عن المبالغ المتعلقة بهذه األ٥٠المطابقة التي تتطلبها الفقرة 

إلى ذلك يجب أن تشمل المطابقة المبالغ التالية الداخلة ضمن صافي الربح أو الخسارة المتعلقة بهذه 
 -: البيولوجيةصولاأل

   في القيمة؛ نخفاضاإلخسائر   )أ (

   القيمة؛ و إنخفاض خسائر عكوسات  )ب (

  .ستهالكاإل  )ج (
  



   ٤١ معيار المحاسبة الدولي

  

٢٢٩٥  لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة  حق التأليف ل©

 منها أي مخصوماً البيولوجية التي تم قياسها في السابق بتكلفتها صولإذا أصبحت القيمة العادلة لأل ٥٦

 القيمة العادلة قابلة للقياس بشكل موثوق به خالل إنخفاض متراكم وأية خسارة متراكمة في إستهالك
  -: البيولوجيةصولع اإلفصاح عما يلي لهذه األالفترة الحالية فإنه يجب على المشرو

  البيولوجية؛صولوصف لأل  )أ (

  إيضاح لماذا أصبحت القيمة العادلة قابلة للقياس بشكل موثوق به؛ و   )ب (

  . التغييرأثر  )ج (
  

  المنح الحكومية
 

  -:يجب أن يفصح المشروع عما يلي فيما يتعلق بالنشاط الزراعي الذي يعطيه هذا المعيار ٥٧

   الحكومية المعترف بها في البيانات المالية؛ طبيعة ومدى المنح  )أ (

  الشروط التي لم تتم تلبيتها والطوارئ األخرى المتعلقة بالمنح الحكومية؛ و   )ب (

  . الهامة المتوقعة في مستوى المنح الحكوميةاتنخفاضاإل  )ج (
  

  نتقالإلتاريخ النفاذ وا
 

 ١ التي تغطي الفترات التي تبدأ فييصبح المعيار المحاسبي الدولي هذا نافذ المفعول للبيانات المالية  ٥٨
وإذا قام   وتشجع لجنة معايير المحاسبة الدولية على التطبيق األبكر،. أو بعد هذا التاريخ٢٠٠٣يناير 

اإلفصاح عن هذه   فإنه يجب عليها٢٠٠٣ يناير ١المشروع بتطبيق هذا المعيار للفترات التي تبدأ قبل 
 .الحقيقة

  

    ٨  وتبني هذا المعيار هو حسب المعيار المحاسبي الدولي.ام انتقالية محددةحكلمعيار أية أال يضع هذا ا ٥٩

 ."  التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء،المحاسبيةالسياسات "

  



  ٤١معيار المحاسبة الدولي 
 ة توضيحيةأمثل

٢٢٩٦  حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

   الملحق
  

  أمثلة توضيحية
  

ه الذي تم إعداده من قبل موظفي لجنة معايير المحاسبة الدولية ولكن لم يصادق علي، يصاحب هذا الملحق
وقد تم تحديثه . ٤١مجلس لجنة معايير المحاسبة الدولية، ولكنه ال يعتبر جزًء من، معيار المحاسبة الدولي 

كما تم تعديله في  ("عرض البيانات المالية" ١ليأخذ باإلعتبار التغيرات الحاصلة على معيار المحاسبة الدولي 
   ).٢٠٠٧عام 

  

عرض واإلفصاح لهذا المعيار موضع التنفيذ لمشروع مزرعة   المثال األول يوضح كيف وضع متطلبات ال١أ

   منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيعمخصوماً وهذا المعيار يشجع فصل التغير في القيمة العادلة .ألبان

 ويوضح .١ وهذا الفصل يبين في المثال .عر البيولوجية للمشروع إلى تغير مادي وتغير في السصوللأل

  .ة فصل التغير المادي في السعر كيفي٢المثال 

  

 مع كافة متطلبات اإلفصاح والعرض للمعايير المحاسبية الدولية ١  ال تتفق البيانات المالية في المثال ٢أ

 . مناسبةأيضاًاألخرى، واألساليب األخرى الخاصة بالعرض واإلفصاح قد تكون 

 



   ٤١ معيار المحاسبة الدولي
  أمثلة توضيحية

  

٢٢٩٧   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

   و ي المحدودةه مشروع األلبان ١الملحق أ مثال 
  

  ركز الماليبيان الم
  

  بيان المركز المالي و ي المحدودة همشروع 
 

 ١ ديسمبر ٣١ مالحظات
×٢٠ 

 ٢٠ ×٠ ديسمبر ٣١

    صولاأل
       غير المتداولةصولاأل

 ٤٧,٧٣٠ ٥٢,٠٦٠   )أ( غير ناضجة - ماشية ألبان
 ٤١١,٨٤٠ ٣٧٢,٩٩٠   )١( ناضجة –ماشية ألبان 

 ٤٥٩,٧٥٠ ٤٢٥,٠٥٠ ٣   البيولوجيةصول األ-   المجموع الفرعي
  ١,٤٠٩,٨٠٠  ١,٤٦٢,٦٥٠    الممتلكات والمصانع والمعدات

  ١,٨٦٩,٣٧٠  ١,٨٨٧,٧٠٠     غير المتداولةصول  إجمالي األ

          المتداولةصولاأل

  ٧٠,٦٥٠  ٨٢,٩٥٠    المخزون

  ٦٥,٠٠٠  ٨٨,٠٠٠     التجارة والذمم المدينة األخرى

  ١٠,٠٠٠  ١٠,٠٠٠    النقد

  ١٤٥,٦٥٠  ١٨٠,٩٥٠    داولة  المتصول    إجمالي األ

  ٢,٠١٥,٠٢٠  ٢,٠٦٨,٦٥٠     صولإجمالي األ

        لتزاماتحقوق الملكية واإل

        

        حقوق الملكية

  ١,٠٠٠,٠٠٠  ١,٠٠٠,٠٠٠    رأس المال الصادر

  ٨٦٥,٠٠٠  ٩٠٢,٨٢٨    األرباح المتراكمة

  ١,٨٦٥,٠٠٠  ١,٩٠٢,٨٢٨    إجمالي حقوق المساهمين

         المتداولة لتزاماتاال

  ١٥٠,٠٢٠  ١٦٥,٨٢٢     التجارة والذمم الدائنة األخرى

  ١٥٠,٠٢٠  ١٦٥,٨٢٢     المتداولةلتزاماتاالإجمالي 

  ٢,٠١٥,٠٢٠  ٢,٠٦٨,٦٥٠    لتزاماتإجمالي حقوق المساهمين واإل

  
  

 صول المتداولة والتفريق بين األصول منها تقديم وصف كمي لكل مجموعة من األيشجع المشروع ولكن ليس مطلوباً ) أ( 
 البيولوجية الناضجة وغير الناضجة حسبما هو مناسب، وعلى صول والحاملة، أو بين األستهالكالبيولوجية القابلة لإل

   من هذا القبيلتمييزاتالمشروع اإلفصاح عن أساس عمل أية 



   ٤١ معيار المحاسبة الدولي
  أمثلة توضيحية

٢٢٩٨   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

   *بيان الدخل الشامل

  

   و ي المحدودةهمشروع 

  الشاملبيان الدخل

يسمبر  د٣١السنة المنتهية في  مالحظات

٢٠ ×١ 
     

 ٥١٨,٢٤٠   القيمة العادلة للحليب المنتج

المكاسب الناجمة عن التغيرات في القيمة العادلة 

 منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيع لماشية مخصوماً

   .األلبان

٣ 

٣٩,٩٣٠  

    ٥٥٨,١٧٠  

  )١٣٧,٥٢٣(    المخزون المستخدم

  )١٢٧,٢٨٣(    تكاليف الموظفين

  )١٥,٢٥٠(     كستهالاإلمصروف 

  )١٩٧,٠٩٢(    المصروفات التشغيلية األخرى

    )٤٤٧,١٤٨(  

  ٨١,٠٢٢    الربح من العمليات

  )٤٣,١٩٤(    مصروف ضريبة الدخل

  ٣٧,٨٢٨    صافي الربح للفترة

  

                                                 
 تصنيف مبني على طبيعة المصروفات، ويتطلب المعيار المحاسبي إستخدام للمصروفات ب هذا تحليالً الشامل  قدم بيان الدخل*

  الشاملعرض في صدر بيان الدخل أو في اإليضاحات حول بيان الدخل أن يقوم المشروع بال"عرض البيانات المالية ١الدولي 

 تصنيف مبني على إما طبيعة المصروفات أو مهمتها ضمن المشروع، ويشجع المعيار المحاسبي إستخدام لمصروفات بتحليالً

  . الشاملرض تحليل للمصروفات في صرر بيان الدخلعالدولي األول على 



   ٤١ معيار المحاسبة الدولي
  أمثلة توضيحية

  

٢٢٩٩   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

   بيان التغيرات في حقوق المساهمين

 و ي المحدودة بيان التغيرات في هـمشروع 

 حقوق المساهمين

  السنة المنتهية في

 ٢٠×١ ديسمبر ٣١ 

األرباح  رأس المال المساهم 

 المتراكمة

 اإلجمالي

        

  ١,٨٦٥,٠٠٠  ٨٦٥,٠٠٠  ١,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠×١ يناير ١الرصيد في 

        

  ٣٧,٨٢٨  ٣٧,٨٢٨     صافي ربح الفترة

        

  ١,٩٠٢,٨٢٨  ٩٠٢,٨٢٨  ١,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠×١ ديسمبر ٣١الرصيد في 

  †يالنقدبيان التدفق 
  

  بان المحدودة و ي لأللهمشروع 
 بيان التدفق النقدي

  السنة المنتهية في مالحظات
 ٢٠×١ ديسمبر  ٣١ 

  

    تدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية

 ٤٩٨,٠٢٧    مستلمات نقدية من مبيعات الحليب
  ٩٧,٩١٣   مستلمات نقدية من مبيعات الماشية

  )٤٦٠,٨٣١(   نقد مدفوع مقابل إمدادات وللموظفين
  )٢٣,٨١٥(    ابل مشتريات ماشيةنقد مدفوع مق

   ١١١,٢٩٤  
  )٤٣,١٩٤(    ضريبة الدخل المدفوعة

  ٦٨,١٠٠       صافي النقد من األنشطة التشغيلية
      ستثماريةإلتدفقات نقدية من األنشطة ا

  )٦٨,١٠٠(    شراء ممتلكات ومصانع ومعدات
  )٦٨,١٠٠(   ستثماريةإل   صافي النقد المستخدم في األنشطة ا

  صفر   افي الزيادة في النقدص
  ١٠,٠٠٠   النقد في بداية الفترة 
  ١٠,٠٠٠   النقد في نهاية الفترة

  

                                                 
  األسلوب المباشر، ويتطلب المعيار المحاسبيإستخدامهذا عن التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية ببلغ بيان التدفق النقدي   †

 إما األسلوب إستخدام أن يقوم المشروع باإلبالغ عن التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية ب"يبيانات التدفق النقد"  ٧الدولي 
  . األسلوب المباشرإستخدام على ٧عيار المحاسبي الدولي ويشجع الم. المباشر أو األسلوب غير المباشر

  



   ٤١ معيار المحاسبة الدولي
  أمثلة توضيحية

٢٣٠٠   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

  يضاحات إ
  

  العمليات واألنشطة الرئيسية ١
  

 ٣١ في .في إنتاج الحليب لتزويده لمختلف العمالء") الشركة(" و ي لأللبان المحدودة هتعمل شركة 
  عجال١٣٧ًو)  ناضجةأصول(رة قادرة على إنتاج الحليب ق ٤١٩ احتفظت الشركة بعدد ٢٠×١ديسمبر 

 كيلو ١٥٧,٥٨٤ وقد أنتجت الشركة .) غير ناضجةأصول(تتم تربيتها إلنتاج الحليب في المستقبل 
 ٥١٨,٢٤٠البالغة   منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيعمخصوماًذا قيمة عادلة   من الحليباًغرام

  .٢٠×١ ديسمبر ٣١سنة المنتهية في في ال) المحددة في وقت الحلب(
  
   
  السياسات المحاسبية  ٢

  

  الماشية والحليب
 تحديد القيمة  ويتم.البيع منها التكاليف المقدرة عند نقطة مخصوماًيتم قياس الماشية بمقدار قيمتها العادلة 

 على أسعار السوق بناءاً على أسعار السوق للماشية وقيم تحديد القيمة العادلة للماشية بناءاًالعادلة للماشية 
 بمقدار قيمته العادلة مبدئياً ويتم قياس الحليب .للماشية ذات العمر والساللة والميزة الجينية المماثلة

 بناءاً ويتم تحديد القيمة العادلة للحليب . منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيع في وقت الحلبمخصوماً
  .على أسعار السوق في المنطقة المحلية

   

   البيولوجيةصولاأل ٣
  

 ٢٠×١ مطابقة المبالغ المسجلة لماشية األلبان
 ٤٥٩,٥٧٠  ٢٠×١ يناير ١المبلغ المسجل في 

  ٢٦,٢٥٠   الزيادات الناجمة عن المشتريات

 منها التكاليف المقدرة عند مخصوماًالمكسب الناجم عن التغيرات العادلة 
  ألتغيرات ماديةنقطة البيع 

  
١٥,٣٥٠  

 منها التكاليف مخصوماً الناجم عن التغيرات في القيمة العادلة المكسب

   **التقديرية عند نقطة البيع العائدة للتغيرات في األسعار

  
٢٤,٥٨٠  

  )١٠٠,٧٠٠(    الناجمة عن المبيعاتاتنخفاضاإل
  ٤٢٥,٠٥٠  ٢٠×١ ديسمبر ٣١المبلغ المسجل في 

  

  إستراتيجيات إدارة المخاطرة المالية ٤
  

 وال تتوقع الشركة أن تنخفض .ضة لمخاطر مالية ناجمة عن تغيرات في أسعار الحليبالشركة معر
أسعار الحليب بشكل كبير في المستقبل المنظور، وذلك لم تدخل في مشتقات أو عقود أخرى إلدارة 

 وتقوم الشركة بمراجعة نظرتها ألسعار الحليب بشكل منتظم عند . أسعار الحليبإنخفاضمخاطرة 
 .الحاجة إلى إدارة نشطة للمخاطرة الماليةالنظر في 

                                                 
يشجع تقسيم الزيادة في القيمة العادلة مخصوما منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيع إلى الجزء الذي يعزى للتغيـرات الفعليـة                       *

  .والجزء الذي يعزى للتغيرات في األسعار، إال أن المعيار ال يتطلب ذلك
  



   ٤١ معيار المحاسبة الدولي
    توضيحيةأمثلة

٢٣٠١   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

  التغير المادي وتغير السعر : ٢مثال 
  

 ويشجع المعيار على فصل التغير في القيمة .يوضح المثال التالي كيفية فصل التغير المادي وتغير السعر
مادية والجزء الذي  منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيع إلى الجزء الذي يعزى للتغيرات المخصوماًالعادلة 

  .يعزى للتغيرات في السعر، إال أن هذا المعيار ال يتطلب ذلك
  
  

  ٢,٥، وتم شراء حيوان عمره ٢٠×١ يناير ١ في ١٠ بقطيع من الحيوانات عمرها سنتان وعددها حتفاظإلاتم 
التصرف فيه ، ولم يتم بيع حيوان أو ٢٠×١ يوليو ١، كما ولد حيوان في ١٠٨ مقابل ٢٠×١ يوليو ١سنة في 

  -: كما يلي  منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيعمخصوماًخالل الفترة، وكانت القيم العادلة للوحدة 
  

  ١٠٠         ٢٠×١ يناير ١حيوان عمره سنتان في 
  ٧٠          ٢٠×١ يوليو ١حيوان ولد حدينا في 

  ١٠٨       ٢٠×١يوليو ١حيوان عمره سنتان ونصف في 
  ٧٢        ٢٠×١سمبر  دي٣١حيوان ولد حديثا في 

  ٨٠      ٢٠×١ ديسمبر ٣١حيوان عمره نصف سنة في 
  ١٠٥        ٢٠×١ ديسمبر ٣١حيوان عمره سنتان في 

  ١١١      ٢٠×١ ديسمبر ٣١حيوان عمره سنتان ونصف في 
  ١٢٠       ٢٠×١ ديسمبر ٣١ سنوات في ٣حيوان عمره 

  

  ع في للقطي  منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيعمخصوماًالقيمة العادلة 
  ١,٠٠٠                                                          )١٠٠×١٠ (٢٠×١ يناير ١

  ١٠٨                )١٠٨×١ (٢٠×١ يوليو ١اء في الشر
  

   منها التكاليف المقدرة عند مخصوماًالزيادة في القيمة العادلة 
  نقطة البيع بسبب التغير في السعر

  

٥٠          )١٠٠ – ١٠٥( × ١٠  
٣          )١٠٨ × ١١١ ( ×١  
٥٥    ٢            )٧٠ – ٧٢( × ١  

   منها التكاليفمخصوماًالزيادة في القيمة العادلة 
   :المقدرة عند نقطة البيع بسبب التغير المادي

١٥٠          )١٠٥ – ١٢٠( × ١٠  
٩          )١١١ – ١٢٠( × ١  
٨            )٧٢ – ٨٠( × ١  
٢٣٧    ٧٠             ٧٠ × ١  

  

  تكاليف المقدرة عند  منها المخصوماًالقيمة العادلة 
  ٢٠×١ ديسمبر ٣١نقطة البيع في 

  
١٣٢٠            ١٢٠ × ١١  
٤٠٠,١    ٨٠             ٨٠ × ١  
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 المحتويات
  الفقرات                                                                    

     

 
  حول  اتستنتاجأساس اإل

                                            الزراعة ٤١معيار المحاسبة الدولي 
  

  ٢-١إستنتاج                  الخلفية

  ٧-٣إستنتاج          لزراعةلار محاسبي دولي الحاجة إلى معي

  ١٢-٨إستنتاج                  النطاق

  ٦٠-١٣إستنتاج                  القياس

  ٤٠-١٣إستنتاج               البيولوجيةصولاأل

  ٢١-١٣إستنتاج                    قيمة العادلة مقابل التكلفةال     

  ٢٦-٢٢إستنتاج                         لة التكاليف عند نقطة البيع معام     

  ٣١-٢٧إستنتاج                           القيمة العادلةرمية في قياس اله     

  ٣٢إستنتاج                           ة تكرار قياس القيمة العادلةنسب     

  ٣٣إستنتاج                      التقييم المستقل     

  ٣٧-٣٤إستنتاج                عدم القدرة على قياس القيمة العادلة بموثوقية     

  ٤٠-٣٨إستنتاج                             ئر المكاسب والخسا     

  ٤٦-٤١إستنتاج                     اعي الزرالمحصول

  ٥٤-٤٧إستنتاج                        عقود المبيعات

  ٥٧-٥٥إستنتاج                    رض الخاصة بالنشاط الزراعياأل

  ٦٠-٥٨إستنتاج                       غير الملموسةصولاأل

  ٦٢-٦١اجإستنت                اإلنفاق الالحق

  ٧٣-٦٣إستنتاج                المنح الحكومية

  ٨١-٧٤إستنتاج                 اإلفصاح 

  ٧٧-٧٤إستنتاج                في السعر والتغيراتالماديةاإلفصاح المنفصل للتغيرات 

  ٧٩-٧٨إستنتاج                   اإلفصاح عن تجزئة المكسب أو الخسارة

  ٨١-٨٠إستنتاج                      اإلفصاحات األخرى

   ٨٢ إستنتاج                  ٦٥ملخص التغيرات في مسودة العرض إي 
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   حول اتستنتاجإلأساس ا
   "الزراعة" ٤١معيار المحاسبة الدولي 

  

قام بإعداد هذا الملحق موظفو لجنة معايير المحاسبة الدولية، ولم يعتمده مجلس لجنة معايير المحاسبة الدولية، 
  - :لما يليوهذا الملحق يلخص أسباب المجلس 

   معيار محاسبة دولي خاص بالزراعة؛ وإقتراحالمبادرة ب  )أ (

  .قبول أو رفض آراء بديلة معينة  )ب (
  

  . من غيرهاأكثر لبعض العوامل أكبروقد أولى أعضاء المجلس أهمية 
 

  الخلفية
  

تطوير معيار محاسبة دولي ") المجلس(" قرر مجلس لجنة معايير المحاسبة الدولية ،١٩٩٤في عام  ١إستنتاج
 وفي عام .زراعة، وعين لجنة توجيهية للمساعدة في تحديد المواضيع وتطوير الحلول الممكنةخاص بال
ات اللجنة إقتراح نشرت اللجنة التوجيهية مسودة بيان للمبادئ محددة المواضيع والبدائل و،١٩٩٦

مت اللجنة ، وقاتعليقاً ٤٢ إستالمة لذلك تم إستجاب و.التوجيهية لحل المواضيع ودعوى الجمهور للتعليق
  .التوجيهية بمراجعة التعليقات وعدلت بعض توصياتها وقدمتها للمجلس

  
كآخر  .٢٠٠٠ يناير ٣١، وحدد "الزراعة" ٦٥ وافق المجلس على مسودة العرض إي ،١٩٩٩في يوليو  ٢إستنتاج

، وقد جاءت هذه التعليقات ٦٥ حول مسودة العرض إي تعليقاً ٦٢ المجلس إستلمموعد لتقديم التعليقات، و
 أرسل موظفو لجنة معايير ،٢٠٠٠ وفي إبريل . منفرداً بلدا٢٨ًمختلف المنظمات الدولية وكذلك من من 

 للمنشآت التي تمارس النشاط الزراعي في محاولة لتحديد موثوقية قياس القيمة إستبياناًالمحاسبة الدولية 
 بعد ،٢٠٠٠ي ديسمبر  وف. بلدا١١ً من رداً ٢٠ت إستلم و٦٥العادلة المقترحة في مسودة العرض إي 

مجلس المعيار  الإعتمد ستبيانإلا والردود على ٦٥ التعليقات حول مسودة العرض إي عتباراإلاألخذ في 
 أدناه التغيرات التي أجراها المجلس ٨٢، وتلخص الفقرة ب ")المعيار("، الزراعة ٤١المحاسبي الدولي 

  . إلنجاز المعيار٦٥في مسودة العرض إي 
  

  يار محاسبة دولي للزراعةالحاجة إلى مع
  

إن أحد األهداف الرئيسة للجنة معايير المحاسبة الدولية هو تطوير معايير محاسبة دولية مناسبة للغرض  ٣إستنتاج
 وبينما تنطبق معظم معايير المحاسبة الدولية على المنشآت .العام للبيانات المالية لكافة المشاريع التجارية

 ٣٠ المعيار المحاسبي الدولي ،حاسبة الدولية، على سبيل المثالفي كافة األنشطة فإن بعض معايير الم

 ٤٠، ومعيار المحاسبة الدولي "*المشابهة في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية اتاإلفصاح"
 وقد تناولت لجنة معايير المحاسبة الدولية . يتناول مواضيع تنشأ في أنشطة معينة"العقارات اإلستثمارية

  .يةستخراجإلواضيع خاصة بالتأمين والصناعات اكذلك م
 
  -:محدث تنوع في محاسبة النشاط الزراعي بسبب ما يلي ٤إستنتاج

  

 من صول الخاصة بالنشاط الزراعي والتغيرات في هذه األصوليت األإستثنقبل تطوير المعيار   )أ (
 .نطاق معايير المحاسبة الدولية

                                                 
  .٣٠محل معيار المحاسبة الدولي  "اإلفصاح: األدوات المالية"  ٧ حل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ٢٠٠٥ في أغسطس  *
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من الماشية والمنتجات الزراعية " المنتجين ""مخزونال" ٢ى المعيار المحاسبي الدولي إستثن )  ١(

إلى الحد الذي تقاس به بمقدار صافي القيمة القابلة للتحقيق حسب ... ومنتجات الغابات 

 ؛ ممارسات راسخة في صناعات معينة
  

الغابات  " على"الممتلكات والمصانع والمعدات" ١٦ لم ينطبق المعيار المحاسبي الدولي  ) ٢(
 ؛"ية المماثلة المتجددةوالموارد الطبيع

  

الزيادات الطبيعية في " اإليراد الناجم عن "اإليراد"  ١٨لم يتناول المعيار المحاسبي الدولي )   ٣(
 ؛ و"القطعان والمنتجات الزراعية ومنتجات الغابات

  

 على الغابات والموارد "العقارات اإلستثمارية" ٤٠لم ينطبق المعيار المحاسبي الدولي )   ٤( 
  ".بيعية المماثلة المتجددةالط

  

كانت اإلرشادات المحاسبية للنشاط الزراعي التي طورها واضعوا األنظمة الوطنية بشكل عام   )ب (
 بالنسبة هاماًتدريجية، تم تطويرها كل موضوع معين متعلق بشكل من النشاط الزراعي يعتبر 

   و؛لذلك البلد
  

تطبيق النماذج المحاسبية التقليدية، وبشكل تخلق طبيعة النشاط الزراعي عدم تأكد أو تعارض عند   )ج (
التي ) النمو، التحلل، اإلنتاج، التكاثر(ن األحداث الهامة المرتبطة بالتحول البيولوجي ألخاص 

 البيولوجية من الصعب أن يتناولها نموذج محاسبي مبني على التكلفة صولتغير جوهر األ
  .التاريخية والتحقيق

  
ة في النشاط الزراعي هي وحدات األعمال صغيرة ومستقلة وتركز على معظم منظمات األعمال العامل ٥إستنتاج

 من غير المطلوب منها تقديم بيانات أنه ما ينظر إليها على وكثيراًالنقد والضريبة وتديرها عائالت، 

مالية ذات غرض عام، ويعتقد البعض أنه بسبب ذلك لن يكون لمعيار محاسبي دولي خاص بالزراعة 

 حتى المنشآت الزراعية الصغيرة تبحث على رأس مال ومساعدات ، على أنه.قتطبيق واسع النطا

خارجية وبشكل خاص من البنوك أو الوكالت الحكومية، ومزودي رأس المال هؤالء يطلبون بشكل 

 الدولي نحو تخفيف األنظمة والعدد المتزايد من تجاهالامتزايد بيانات مالية، إضافية إلى ذلك فقد نجم عن 

 وقد خلق .ستثمار زيادة مقدار ونطاق النشاط الزراعي وتجارتهإلات عبر الحدود والمزيد من ااإلدراج

 لألسباب ونظراً . للبيانات المالية المبنية على مبادئ محاسبية صحيحة ومقبولة بشكل عامأكبرذلك حاجة 

  . إلى جدول أعماله مشروعا خاص بالزراعة١٩٩٤المذكورة أعاله أضاف المجلس في عام 

  
 مسودة بيان المبادئ بشكل محدد آراء حول جدوى تطوير معيار محاسبي دولي شامل خاص بتلط ٦إستنتاج

بالزراعة، وقد أحس بعض المعلقين أن تنوع النشاط الزراعي يحول دون تطوير معيار محاسبي دولي 

لزراعي  وقال آخرون أنه يجب إضافة مبادئ مختلفة للنشاط ا.مفرد بشأن محاسبة كافة األنشطة الزراعية

 وأشار بعضهم إلى الحاجة إلى تطوير معايير محاسبية دولية .ذو الدورات اإلنتاجية القصيرة والطويلة

 المعلقون على مسودة بيان المبادئ إن الزراعة هي أيضاًسهلة ذات نطاق واسع في تطبيقها، كما قال 

حديثة التصنيع، وفي العديد من صناعة هامة في العديد من البلدان، وبشكل خاص في البلدان النامية وال

  .هذه البلدان هي أهم صناعة
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ه بأن هناك إستنتاج أعاد المجلس التأكيد على ،عتباراإل المالحظات حول مسودة بيان المبادئ في أخذبعد  ٧إستنتاج

 ويعتقد المجلس أن المبادئ الواردة في المعيار لها تطبيقات واسعة وتوفر .حاجة لمعيار محاسبي دولي

  .حة من المبادئمجموعة واض
  

 النطاق
 
  

 البيولوجية وللقياس المبدئي للمحصول صوليحدد المعيار بين أشياء أخرى المعاملة المحاسبية لأل ٨إستنتاج

 البيولوجية للمشروع عند نقطة الحصاد، على أن المعيار ال يتناول صولالزراعي المحصود من األ

نه من المناسب القيام بتعديل جزئي تصنيع المحصول الزراعي بعد الحصاد حيث أن المجلس لم يجد أ

 الذي يتناول المعاملة المحاسبية للمخزون بموجب نظام التكلفة "المخزون"  ٢للمعيار المحاسبي الدولي 

 أو معيار محاسبة ٢ بموجب المعيار المحاسبي الدولي ، ومحاسبة التصنيع بعد الحصاد تتم*التاريخي

ها لبناء مبانيها يتم إستخدام بقطع جذوع األشجار وقررت مثال ذلك إذا قام مشروع(دولي آخر منطبق 

  ). في محاسبة هذه الجذوع"الممتلكات والمصانع والمعدات" ١٦تطبيق المعيار 
  
قد يعتبر البعض هذا التصنيع إنه نشاط زراعي، وبشكل خاص إذا قام به نفس المشروع التي طورت  ٩إستنتاج

، وبينما قد ) العنبأنبت من قبل تاجر الخمور الذي مثال ذلك تصنيع العنب إلى نبيذ(المحصول الزراعي 

 للنشاط الزراعي، واألحداث التي تتم قد تحمل بعض التشابه وطبيعياً منطقيات اًإمتداديكون هذا التصنيع 

  .مع التحول البيولوجي، فإنه هذا التصنيع ال يدخل ضمن تعريف النشاط الزراعي في المعيار
  
ن يجب إدخال الظروف في نطاق المعيار حيث توجد عملية تقدم في نظر المجلس بشكل خاص وإذا كا ١٠إستنتاج

 )مثال ذلك بالنسبة إلنتاج النبيذ من العنب وإنتاج الجبن من الحليب(العمر أو نضح طويلة بعد الحصاد 

  -: يجب أن يغطي المعيار هذا التصنيع يوردون الحجج التاليةأنه الذين يعتقدون وأولئك
 

مر أو النضوج مشابهة للتحول البيولوجي، وهي هامة لتقييم أداء إن عملية التقدم في الع  )أ (
  المشروع؛ و 

 

، وتعمل على سبيل المثال في إنتاج كل من العنب عمودياًالعديد من المنشآت الزراعية مندمجة   )ب (
  .والنبيذ

  

قرر المجلس عدم إدخال هذه الظروف في نطاق المعيار بسبب الصعوبات في التفريق وبين عمليات  ١١إستنتاج

مثل تحويل المواد الخام إلى مخزون قابل للتسويق كما هو محدد في المعيار المحاسبي (صنيع األخرى الت

 أو معيار محاسبي دولي آخر ٢ وقد توصل المجلس إلى أن متطلبات معيار المحاسبة الدولي .)٢الدولي 

  .ستكون مناسبة لمحاسبة هذه العمليات

  
 عقود بيع المنتجات البيولوجية أو المحصول الزراعي نظر المجلس كذلك فيما إذا كان يجب تناول ١٢إستنتاج

أنظر الفقرات ( وهذه المواضيع تتم مناقشتها أدناه .المتعلقة بالنشاط الزراعي في المعيار والمنح الحكومية

  ).٧٣-٦٣ والفقرات ب ٥٤-٤٧ب 

                                                 
 فـي ديـسمبر   ٢ليس أطول تطبيقاً المطلوبة للمراجعة التي أحدثت في معيار المحاسبة الدولي " ة التاريخينظام التكلف "  مصطلح *

٢٠٠٣.  
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  القياس
  

   البيولوجيةصولاأل
  

  القيمة العادلة مقابل التكلفة
  

ه البيولوجية المتعلقة أصول أسلوب القيمة العادلة في قياس إستخدامقوم المشروع بيتطلب هذا المعيار أن ي ١٣إستنتاج

، فيما عدا الحاالت ٦٥بالنشاط الزراعي كما هو مقترح في مسودة بيان المبادئ ومسودة العرض إي 

  . المبدئيعترافاإلحيث ال يمكن قياس القيمة العادلة بشكل موثوق به عند 

   
ن قياس القيمة العادلة إن تأثيرات التغيرات التي تحدث نتيجة للتحول البيولوجي يقول أولئك الذين يدعمو ١٤إستنتاج

 وهم يعتقدون أن . البيولوجيةصوليتم بيانها بأفضل شكل بالرجوع إلى التغيرات في القيمة العادلة في األ

ات المنافع  البيولوجية لها عالقة مباشرة مع التغيرات في توقعصولالتغيرات في القيمة العادلة في األ

  .قتصادية المستقبلية للمشروعإلا

  
 أن العمليات التي يتم الدخول بها ألحداث التحول أيضاًيقول أولئك الذين يدعمون قياس القيمة العادلة  ١٥إستنتاج

 بعدا مع أكثر ما تكون لها عالقة ضعيفة مع التحول البيولوجي نفسه، وهكذا لها عالقة كثيراًالبيولوجي 

 تؤثر أنماط النمو في غاية مستغلة كمزرعة ، فعلى سبيل المثال.مستقبلية المتوقعةقتصادية الإلالمنافع ا

قتصادية المستقبلية، ولكنها تختلف بشكل ملحوظ في التوقيت عن إلبشكل مباشر على توقعات المنافع ا

في )  سنة٣٠من المحتمل ( وال يجوز اإلبالغ عن أي دخل حتى أول حصاد وبيع .أنماط تحمل التكلفة

 ومن ناحية . على العمليةبناءاً نموذج محاسبة تكلفة تاريخية إستخدامشروع غابة مستغلة كمزرعة بم

 نموذج محاسبي إستخراجأخرى يتم قياس الدخل واإلبالغ عن طيلة الفترة حتى الحصاد األولى إذا تم 

  . القيم العادلة الحاليةإستخداميعترف ويقيس النمو البيولوجي 
  
 أن القيمة العادلة مناسبة ستنتاج إلأسباباًلئك الذين يدعمون قياس القيمة العادلة يقدمون إلى جانب ذلك، أو ١٦إستنتاج

 صولقتصادية المستقبلية المتوقعة من األإل وأسهل مقارنتها وفهمها كمقياس للمنافع اأكبروموثوقة بشكل 
  -:من التكلفة التاريخية، بما في ذلك

ية في أسواق نشطة تجب مراعاة أسعارها، وتوفر  البيولوجصولتتم المتاجرة بالعديد من األ  )أ (
 .قتصادية المستقبليةإل به لتوقعات السوق من المنافع اموثوقاً قياساً صولاألسواق النشطة لهذه األ

  ووجود مثل هذه األسواق يزيد إلى حد كبير من موثوقية القيمة السوقية كمؤشر للقيمة العادلة؛ 

 موثوقية من قياسات القيمة العادلة أقلة هي في بعض األحيان  البيولوجيصولإن قياسات تكلفة األ  )ب (

 تكون فيها العالقة بين عن المنتجات المشتركة والتكاليف المشتركة يمكنها خلق الوضاأل

ي إعتباطالمدخالت والمخرجات غير محددة بشكل واضح، مما يؤدي إلى توزيع التكلفة بشكل 
 صول إذا ولدت األأكثر اًإعتباط، وهذا التوزيع يصبح ومعقد بين مختلف نتائج التحول البيولوجي

 البيولوجية اإلضافية كذلك في صولت األإستخدمو) ذرية( بيولوجية إضافية أصولالبيولوجية 

  النشاط الزراعي للمشروع؛ 

 أنه والمستمرة مع التقلب في كل من اإلنتاج وبيئة السوق تعني نسبياًإن دورات اإلنتاج الطويلة   )ج (

مقابل وقت ( ولذلك فإن القياس في نهاية الفترة .ال تبين الفترة المحاسبية الدورة بكاملهاكثير ما 
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 في التوصل إلى قياس األداء أو المركز المالي للفترة الحالية، وكلما كان أكبرله أهمية ) المعاملة

ياس التغير  أهمية بالنسبة للتحول البيولوجي الكلي كلما زادت أهمية قأقلمحصول السنة الحالية 

في نهاية الفترة، وفي حركة الدوران العالية ودورة اإلنتاج القصيرة ) النمو والتحلل(في األصل 

)  إنتاج الدجاج المشوي أو الفطر،مثال ذلك( واألنظمة الزراعية التي هي تحت رقابة عالية نسبياً

ن العالقة بين التكلفة الذي يتم خالله معظم التحول البيولوجي والحصول على الغلة خالل سنة فإ

 وهذا الثبات الظاهر ال يغير العالقة بين قيمة .ثباتاً أكثرقتصادية المستقبلية تبدو إلوالمنافع ا

  ؛ و  أهميةأقلالفرق في أسلوب القياس  يجعل أنهقتصادية المستقبلية، إال إلالسوق الحالية والمنافع ا

 إختالف) التي تربى في البيت أو المشتراة(لة  مصادر الحيوانات والنباتات البديإختالفينشأ عن   )د (

 المتماثلة توقعات مشابهة فيما صول ويجب أن ينشأ عن األ.التكاليف في أسلوب التكلفة التاريخية

 متشابهة أصوليتعلق بالمنافع المستقبلية، وتنجم إمكانية مقارنة وفهم كبيرة عندما يتم قياس 

  . نفس األساسإستخدامواإلبالغ عنه ب

  

 البيولوجية بقيمتها العادلة وجود موثوقية عالية قياس التكلفة صولتقد أولئك الذين يعارضون قياس األيع ١٧إستنتاج

 على قيمة سوقية مفتوحة في تلك النقطة دليالًالتاريخية هي نتيجة عمليات تجارية بحتة، ولذلك فهي توفر 

القيمة العادلة غير قابلة للقياس هم شئ أنهم يعتقدون أن أويمكن التحقق منها بشكل مستقل، و. من الوقت

بشكل موثوق به وأنه من المحتمل أن يتم تضليل مستخدمي البيانات المالية بتقديم أرقام على أنها قيمة 

 ومن الممكن تقديم .ات غير موضوعية وغير قابلة للتحقق منهاإفتراضعادلة إال أنها مبنية على 

 وهم يعتقدون أن نطاق .ون في رقم واحد في البيانات الماليةالمعلومات الخاصة بالقيمة العادلة عدا أن تك

  -:المعيار واسع للغاية، كما انهم يجادلون بأن

   ما تكون متقلبة ودورية، وال تصلح كأساس للقياس؛ كثيراًأسعار السوق   )أ (

قد يكون من المرهق طلب تقييم عادل في تاريخ كل ميزانية عمومية، وبشكل خاص إذا طلبت   )ب (

  لية؛ تقارير مرح

 أي أساس آخر يجب إستعمالإن عرف التكلفة التاريخية راسخ بشكل جيد ومستخدم بشكل عام، و  )ج (

 "وعرض البيانات المالية العداد إطار لجنة معايير المحاسبة الدولية"أن يرافقه تغيير في 

س  تحقيق التوافق مع معايير المحاسبة الدولية واألنشطة األخرى يجب قياأجل، ومن ")اإلطار("

   البيولوجية بتكلفتها؛ صولاأل

  ؛  موضوعية واتساعاًأكثر قياساًيوفر قياس التكلفة   )د (

 البيولوجية في بعض البلدان، وفي هذه الحاالت ال يمكن صولقد ال توجد أسواق نشطة لبعض األ  )هـ( 

 نمو قياس القيمة العادلة بشكل موثوق به، خاصة أثناء فترة النمو في حالة أصل بيولوجي له فترة

  ؛ )مثال ذلك أشجار في غابة مستغلة كمزرعة(كبيرة 

 بالمكاسب والخسائر غير المحققة، وهو يتعارض مع عترافاإلينجم عن قياس القيمة العادلة   )و (

   باإليراد؛ و عترافاإلالمبادئ في المعايير المحاسبية الدولية حول 
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 العمومية واألسعار التي سيتم بيع قد ال توجد عالقة وثيقة بين أسعار السوق في تاريخ الميزانية  )ز (

 . البيولوجية ليست محتفظ بها للبيعصول على أساسها، كما أن العديد من األصولاأل
  

 عدد من األسس إستخدام أساس القياس، وحدد أنه يتم إختيارموقف الحياد فيما يتعلق ب" اإلطار"أتخذ  ١٨إستنتاج
 أكثرنه أشار إلى أن التكلفة التاريخية، هي المختلفة بدرجات مختلفة وفي مجموعات مختلفة، بالرغم من أ

 والبدائل التي تم تحديدها هي التكلفة التاريخية والتكلفة الحالية والقيمة للتحقيق .ستعمالإلاشيوعا في 
  . وتوجد سوابق لقياس القيمة العادلة في معايير المحاسبة الدولية األخرى.والقيمة الحالية

  
 البيولوجية الخاصة بالنشاط صولب أن يتطلب نموذج قيمة عادلة لألتوصل المجلس إلى أن المعيار يج ١٩إستنتاج

 في أنه على أن المجلس توصل كذلك إلى .الزراعي بسبب الطبيعة والخصائص الفريدة للنشاط الزراعي

 ،ستبيانإلل ال يمكن قياس القيمة العادلة بشكل موثوق به، وقد أبدى بعض المستجيبين ،بعض الحاالت

 بشأن موثوقية قياس القيمة العادلة كبيراً إهتماماً ٦٥قين على مسودة العرض إي وكذلك بعض المعل

 -: البيولوجية، وكان حجهم في ذلكصوللبعض األ
 البيولوجية التي لها صول البيولوجية، وبشكل خاص لألصولال توجد أسواق نشطة لبعض األ  )أ (

  فترة نمو طويلة؛ 

 غير موثوق به للقيمة العادلة قياساًفقات النقدية المتوقعة   ما تكون القيمة الحالية لصافي التدكثيراً  )ب (
 و ؛)مثال ذلك بشأن الطقس(ها إستخدامات غير موضوعية وإفتراضبسبب الحاجة إلى 

  .ال يمكن قياس القيمة العادلة بشكل موثوق به قبل الحصاد  )ج (
  
 بالموثوقية اصاًخاء إستثن وجوب أن يشمل المعيار ٦٥ بعض المعلقين على مسودة العرض إي إقترح

  .التي ال يوجد بها سوق نشط
  

اء خاص بالموثوقية للحاالت التي ال تتوفر فيها أسعار أو قيم إستثنقرر المجلس وجود حاجة إلى إدخال  ٢٠إستنتاج
 ففي .محددة من قبل السوق والتقديرات البديلة للقيمة العادلة حددت أنها غير موثوق بها بشكل واضح

 متراكم وأية إستهالك منها أي مخصوماً البيولوجية بمقدار تكلفتها لصو يجب قياس األ،هذه الحاالت
 المتراكم والخسائر المتراكمة في ستهالكإلوا وعند تحديد التكلفة . القيمةإنخفاضخسائر متراكمة في 

والمعيار  "المخزون" ٢ المعيار المحاسبي الدولي عتباراإل القيمة على المشروع أن تأخذ في إنخفاض
 قيمة إنخفاض" ٣٦ والمعيار المحاسبي الدولي ،"الممتلكات المصانع والمعدات" ١٦ الدولي المحاسبي

 ."صولاأل
  
رفض المجلس المعالجة األساسية للقيمة العادلة والمعاملة البديلة المسموح بها للتكلفة التاريخية بسبب  ٢١إستنتاج

ادلة إجباري عند وجود أسواق  أسلوب قيمة عإتباعإمكانية المقارنة والفهم األكبر التي يتم تحقيقها ب

  . مع وجود خيارات في معايير المحاسبة الدوليةرتياحإلبا كما أن المجلس ال يحس .نشطة
 

 معاملة التكاليف عند نقطة البيع 
  

 منها التكاليف عند نقطة مخصوماًيتطلب المعيار وجوب قياس األصل البيولوجي بمقدار قيمته العادلة  ٢٢إستنتاج

ند نقطة البيع العموالت للوسطاء والمتعاملين والضرائب التي تفرضها الوكاالت  وتشمل التكاليف ع.البيع

 وال تشمل التكاليف عند نقطة البيع تكاليف النقل .التنظيمية ومبادالت السلع والضرائب والرسوم المحولة

األخرى  ويتم خصم تكاليف النقل هذه والتكاليف . إلى السوقصولوالتكاليف األخرى الالزمة إليصال األ

 تكاليف النقل والتكاليف األخرى ناقصاًأي أن القيمة العادلة هي سعر السوق (عند تحديد القيمة العادلة 

 ). الالزمة إليصال األصل إلى السوق



  ٤١ معيار المحاسبة الدولي
   أساس االستنتاجات 

  

 ٢٣٠٩ لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة  حق التأليف ل©

 وجوب خصم تكاليف التصرف باألصل قبل البيع التي سيتم تحملها ٦٥ت مسودة العرض إي إقترح ٢٣إستنتاج
وذلك عند تحديد القيمة العادلة إذا أريد بيع اصل ) النقلمثل تكاليف (إليصال األصل إلى السوق، 

 لم تحدد معاملة التكاليف عند ٦٥ على أن مسودة العرض إي .بيولوجي في سوق نشط في مكان آخر
 بعض المعلقين وجوب أن يوضح المعيار معاملة التكاليف عند نقطة البيع وكذلك إقترحنقطة البيع، وقد 

  . البيعتكاليف التصرف باألصل قبل
  
قال البعض أنه يجب عدم خصم التكاليف عند نقطة البيع في نموذج القيمة العادلة، وحجتهم في ذلك أن  ٢٤إستنتاج

 لتقدير السوق متحيزاً تقديراً منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيع ستكون مخصوماًالقيمة العادلة 

 بها في الحقيقة كمصروف مرتين عترافاإل ن التكاليف عند نقطة البيع سيتمألللتدفقات النقدية المستقبلية 

 البيولوجية، صول المبدئي لألمتالكإلبا، مرة فيما يتعلق متالكإلإذا دفع الممتلك تكاليف نقطة البيع عند ا

 ومن . منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيعمخصوماًومرة فيما يتعلق بالقياس الفوري بالقيمة العادلة 

 أبداًى ولو لم يتم تكبد التكاليف عند نقطة البيع حتى فترة مستقبلية أو قد يدفع الممكن أن يحدث هذا حت

  .لألصل البيولوجي الحامل الذي لن يتم بيعه
  
وهم . من ناحية أخرى يعتقد البعض أن يجب خصم التكاليف عند نقطة البيع في نموذج قيمة عادلة ٢٥إستنتاج

 .قتصادية التي يتوقع أن تتدفق من األصلإليعتقدون أن المبلغ المسجل ألصل يجب أن يمثل المنافع ا

 منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيع تمثل تقدير السوق مخصوماًوحجتهم في ذلك أن القيمة العادلة 

 كما أنهم .قتصادية التي يتوقع أن تتدفق للمشروع من ذلك األصل في تاريخ الميزانية العموميةإلللمنافع ا

يف المقدرة عند نقطة البيع من الممكن أن ينجم عن خسارة مؤجلة إلى أن يقولون أن عدم خصم التكال
  .يحدث البيع

  
 منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيع هي قياس مناسب مخصوماًتوصل المجلس إلى أن القيمة العادلة  ٢٦إستنتاج

بيع من  بشكل خاص إن عدم خصم التكاليف المقدرة عند نقطة العترافاإل البيولوجية، مع صول لألأكثر

  .الممكن أن ينجم عنه خسارة مؤجلة
 

 الهرمية في قياس القيمة العادلة
  

يتطلب المعيار إذا وجد سوق نشط ألصل بيولوجي أن يكون السعر المعروض في ذلك السوق هو  ٢٧إستنتاج

 إستخدام وإذا لم يوجد سوق نشط على المشروع .األساس المناسب لتحديد القيمة العادلة لذلك األصل

على أنه في بعض . عندما تكون متوفرة) مثل سعر آخر معاملة(محددة من قبل السوق أسعار أو قيم 

 وفي هذه .الظروف، قد ال تتوفر أسعار أو قيم محددة من قبل السوق ألصل بيولوجي في وضعه الحالي

 من  القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية المتوقعةإستخدم يجب على المشروع أنهالظروف يبين المعيار 

  .األصل
  
 أنه إذا وجد سوق نشط ألصل بيولوجي فإنه يجب على المشروع ٦٥ت مسودة العرض إي إقترح ٢٨إستنتاج

 يجب على المشروع النظر في أسس قياس أنه ٦٥ت مسودة العرض إي إقترح ، سوق نشطإستخدام
لية  والمقاييس األساسية للقطاعات والقيمة الحاصولأخرى مثل سعر آخر معاملة لنفس النوع من األ

 هرمية في الحاالت التي ال يوجد فيها ٦٥لصافي التدفقات النقدية المتوقعة، ولم تحدد مسودة العرض إي 
  . لم تفضل أي أساس على األسس األخرى٦٥سوق نشط، أي أن مسودة العرض إي 
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نظر المجلس في تحديد هرمية صريحة في الحاالت التي ال يوجد فيها سوق نشط، ويعتقد البعض أن  ٢٩إستنتاج

 سعر آخر معاملة في السوق، سيفضل ، على سبيل المثال. أسعار أو قيم محددة من قبل السوقتخدامإس

 ومن ناحية أخرى يعتقد البعض أن األسعار أو .دائما على القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية المتوقعة

صافي التدفقات النقدية القيم المحددة من قبل السوق لن تكون بالضرورة مفضلة على القيمة الحالية ل

 مماثلة مع تعديل لعكس صولالمتوقعة، وبشكل خاص عندما تستخدم المشروع أسعار السوق أل

  .الفروقات
  
توصل المجلس إلى أن هرمية مفصلة لن توفر مرونة كافية للتعامل بشكل مناسب مع كافة الظروف التي  ٣٠إستنتاج

يوجد فيها سوق نشط، على أن المجلس قد تنشأ، وقرر عدم وضع هرمية مفصلة في الحاالت التي ال 

 أنه كافة األسعار أو القيم المحددة من قبل السوق حيث إستخدام يجب على المشروع أنهقرر أن يبين 

 القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية المتوقعة من إستخدام أن تختار المنشآت إحتمال لذلك هناك خالفاً

 ومن ضمن الشركات البالغ عددها عشرون .حددة من قبل السوقاألصل حتى ولو توفرت أسعار مفيدة م

ت ست شركات القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية المتوقعة إستخدم ستبيانإللت إستجابشركة التي 

ها البيولوجية أصول من المستحيل قياس أنهكأساس لقياس القيمة العادلة، وإضافة إلى ذلك قالت شركتان 

حيث أنها (ث أن القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية المتوقعة لن تكون موثوق بها بشكل موثوق به حي

 ). القيمة الحالية كأساسإستخدامتحتاج 
  
عندما يكون للمشروع إمكانية الوصول إلى مختلف األسواق فإن المعيار يبين أنه يجب على المشروع  ٣١إستنتاج

 ، للمشروع إمكانية الوصول إلى سوقين نشطين فعلى سبيل المثال إذا توفر. سوق مناسبأكثر إستخدام
 األسعار فائدة أكثر ويعتقد البعض إن .هإستخدام سعر السوق الذي يتوقع أن يتم إستخدامفإنه يجب عليها 

 قياس مناسب ينجم أكثره، ويعكس المعيار الرأي بأن إستخدامفي أسواق الذي يمكن الوصول إليه يجب 
  .هستخدامإ السوق الذي يتوقع إستخدامعن 

   
 نسبة تكرار قياس القيمة العادلة

  

 باألعباء على هتمامإلا من المرات بسبب أقليقول البعض أنه يجب السماح بقياس القيمة العادلة عددا  ٣٢إستنتاج
 -: وقد رفض المجلس هذا األسلوب لألسباب التالية.المشروع

  الطبيعة المثمرة للتحول البيولوجي؛  )أ (

  الت المالية ونتائج التحول البيولوجي؛ و عدم وجود عالقة مباشرة بين المعام  )ب (

  .التوفر العام لقياسات موثوق بها للقيمة العادلة بتكلفة معقولة  )ج (
  

 التقييم المستقل
  

 القيمة الحالية لصافي إستخدام إذا تم أنهأشار عدد كبير من المعلقين على مسودة بيان المبادئ إلى  ٣٣إستنتاج
 وقد رفض المجلس .دلة فإنه يجب طلب تقييم خارجي مستقلالتدفقات النقدية المتوقعة لتحديد القيمة العا

 يعتقد أن التقييمات الخارجية المستقلة ليست مستخدمة بشكل عام لنشاط زراعي أنه حيث قتراحإلاهذا 
 ويعتقد المجلس إن األمر يعود للمشروع لتقرير كيفية تحديد القيمة العادلة بشكل موثوق به، بما .كبيراً

  .لى مشاركة مقيمين مستقلينذلك مدى الحاجة إ
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 بموثوقيةعدم القدرة على قياس القيمة العادلة 
 

اء خاص بالموثوقية في المعيار للحاالت التي ال يمكن فيها إستثن قرر المجلس إدخال سابقاًكما أشرنا  ٣٤إستنتاج

قياس  يمكن أنه إفتراض ويشير المعيار إلى . المبدئيعترافاإلقياس القيمة العادلة بشكل موثوق به عند 

 عترافاإل فقط عند فتراضإلا يمكن دحض هذا ،أنه على .القيمة العادلة بشكل موثوق به ألصل بيولوجي

المبدئي ألصل بيولوجي ال تتوفر له أسعار أو قيم محددة من قبل السوق، وحددت التقديرات البديلة لقيمته 

صل البيولوجي بمقدار تكلفته العادلة على أنها غير موثوق بها، وفي هذه الحالة يجب قياس ذلك األ

 وعندما تصبح القيمة . القيمةإنخفاض متراكم، وأية خسائر متراكمة في إستهالك منها أي مخصوماً

العادلة لهذا األصل البيولوجي قابلة للقياس بشكل موثوق فيه فإن المعيار يتطلب وجوب بدء المشروع 

  . منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيعمخصوماًبقياس األصل البيولوجي بمقدار قيمته العادلة 
   

اء الموثوقية فإنه يجب عدم السماح للمشروع  إستثنيعتقد البعض أنه إذا كان المشروع في السابق يستخدم  ٣٥إستنتاج

 وحجتهم .) أساس التكلفةإستخدام يجب على المشروع إن تستمر بأنهأي (في البدء بقياس القيمة العادلة 

 لتحديد متى أصبحت القيمة العادلة قابلة للقياس بشكل موثوق شخصياًلقرار  يكون اأنه يجب أنفي ذلك 

، على أن المجلس ستخدامإل سوء اإحتمالبه، وإن هذا الحكم الشخصي قد يؤدي إلى تطبيق غير متسق و

 موثوقية أكثرالقيمة العادلة قابلة للقياس بشكل  تصبح أن في النشاط الزراعي من المحتمل ،أنهأشار إلى 

ينما يحدث التحول البيولوجي، وأن قياس القيمة العادلة يفضل على التكلفة في هذه الحاالت، وهكذا قرر ح

  .المجلس طلب قياس القيمة العادلة حينما تصبح القيمة العادلة قابلة للقياس بشكل موثوق به
  

 منها التكاليف المقدرة مخصوماًإذا كان المشروع في السابق يقيس األصل البيولوجي بمقدار قيمته العادلة  ٣٦إستنتاج

 المشروع في قياس األصل البيولوجي بمقدار قيمته إستمرارعند نقطة البيع فإن المعيار يتطلب وجوب 

 منها التكلفة المقدرة عند نقطة البيع حتى يتم التصرف بها، ويقول البعض أن التقديرات مخصوماًالعادلة 

 لذلك قرر وتبعاً، أبداً هذا قلما يحصل وقد ال يحصل الموثوقة قد ال يستمر توفرها، ويعتقد المجلس إن

 لذلك قد خالفاًن المشروع ألالمجلس منع المشاريع من تغيير أساس قياسها من القيمة العادلة إلى التكلفة، 

 . محاسبة القيمة العادلة في سوق هابطإستخداماء الموثوقية كعذر للتوقف عن إستثنيستخدم 
  

 إضافية، وتشمل اإلفصاحات إفصاحاتاء الموثوقية فإن المعيار يتطلب ثنإست المشروع إستخدمإذا  ٣٧إستنتاج

 صول البيولوجية المحتفظ بها في نهاية الفترة مثل وصف لألصولاإلضافية المعلومات الخاصة باأل

 اإلضافية كذلك المكسب أو اإلفصاحاتوتوضح لماذا ال يمكن قياس القيمة العادلة بشكل به، وتشمل 

 منها أي مخصوماً بمقدار التكلفة ةسالمقا البيولوجية صولف بها لفتة عند التصرف باألالخسارة المعتر

 البيولوجية محتفظ صول القيمة، حتى ولو تكن هذه األإنخفاض متراكم وأية خسائر متراكمة في إستهالك

  .به في نهاية الفترة
   

 المكاسب والخسائر
  

 المبدئي بأصل بيولوجي ومن التغير في القيمة العادلة عترافاإلند يتطلب المعيار أن المكسب أو الخسارة الناجمة ع ٣٨إستنتاج

   * بيولوجي يجب إدخالها ضمن صافي الربح أو الخسارةألصلا التكاليف المقدرة عند نقطة البيع ـ منهمخصوماً

                                                 
الربح " بـ " صافي الربح أو الخسارة" مصطلح ) ٢٠٠٣المعدل في  ( "عرض البيانات المالية" ١ المحاسبة الدولي  معيارإستبدل  *

  ".أو الخسارة
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 تنشأ فيها، وحجة أولئك الذين يدعمون هذه المعاملة هي أن التحول البيولوجي هو حدث مهم التيللفترة 

 -:يجب إدخاله في صافي الربح أو الخسارة لألسباب التالية

 الحدث هام لفهم أداء المشروع؛ و   )أ (

 .ستحقاق في المحاسبةإليتفق هذا مع أساس ا  )ب (
  

 أنه يجب إدخال التغيرات في ٦٥قال بعض المعلقين على مسودة بيان المبادئ ومسودة العرض إي  ٣٩إستنتاج

ل بيان التغيرات في حقوق الملكية إلى أن يتم تحقيقها، القيمة العادلة مباشرة في حقوق الملكية من خال

 -:وحجتهم في ذلك ما يلي

  دخل؛أنهال يمكن قياس آثار التحول البيولوجي بشكل موثوق به، ولذلك يجب عدم اإلبالغ عنها   )أ (

 يجب إدخال التغيرات في القيمة العادلة فقط في صافي الربح أو الخسارة عندما تتحقق األرباح؛  )ب (

 بالمكاسب أو الخسائر غير المتحققة في صافي الربح أو الخسارة من تقلب عترافاإليزيد   )ج (

 األرباح؛
 

 المخاطر التي عتباراإل، وبشكل خاص إذا أخذنا في أبداًقد ال تتحقق نتائج التحول البيولوجي   )د (

  البيولوجية؛ وصولتتعرض لها األ
 

 العادلة في صافي الربح أو الخسارة إلى أن  بالتغيرات في القيمةعترافاإل  من السابق ألوانه طلب )هـ(

 .يتم حل المسائل الخاصة باإلبالغ عن األداء
  

 من الصعب أنهرفض المجلس طلب إدخال التغيرات في القيمة العادلة مباشرة في حقوق الملكية حيث  ٤٠إستنتاج

ة  البيولوجيصولإيجاد أي أساس تصوري لإلبالغ عن أي جزء من التغيرات في القيمة العادلة لأل

 في عترافاإلبين " اإلطار" وال يوجد تميز في .المتعلقة بالنشاط الزراعي مباشرة في حقوق الملكية

  . في بيان الدخلعترافاإلوالميزانية العمومية 
  

  المحصول الزراعي
  

 البيولوجية للمشروع صوليتطلب المعيار وجوب قياس المحصول الزراعي الذي يتم حصده من األ ٤١إستنتاج

 وهذا القياس هو التكلفة . منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيع عند نقطة الحصادوماًمخصبقيمته العادلة 

  .أو معيار محاسبي دولي آخر منطبق" المخزون "٢تطبيق المعيار المحاسبي الدولي في ذلك التاريخ عند 
   

 عترافاإل يجب تطبيق نفس األساس بشكل عام على المحصول الزراعي عند أنهأشار المجلس إلى  ٤٢إستنتاج

ن القيمة العادلة لألصل أل ونظراً . منه هذا المحصولأخذالمبدئي وعلى األصل البيولوجي الذي 

 وضع المحصول الزراعي الذي سيحصد من األصل البيولوجي فإنه سيكون عتباراإل في أخذالبيولوجي 

 فعلى .قيمة العادلةمن غير المنطقي قياس المحصول الزراعي بالتكلفة عندما يقاس األصل البيولوجي بال

 القيمة العادلة لخروف عليه نصف جزة صوف تختلف عن القيمة العادلة لخروف مشابه ،سبيل المثال

ذا تم قياس  غير متسق ونشوه اإلبالغ عن أداء الفترة الحالية إأمراً وسيكون .عليه جزة صوف كاملة

ة للخرفان بمقدار القيمة العادلة  بتكلفته عندما يتم تخفيض القيمة العادلالصوف المجزوز عند جزه

  .للصوف المجزوز
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 متراكم وأية خسائر إستهالك منها أي مخصوماً بيولوجية معينة بتكلفتها أصول يتم قياس سابقاًكما أشرنا  ٤٣إستنتاج

اء إستثن ويقول البعض بضرورة وجود .اء الموثوقيةإستثن القيمة إذا تم تطبيق إنخفاضمتراكمة في 

ن العديد من الحجج الخاصة أل وقد رفض المجلس هذا الرأي . الزراعيموثوقية لقياس المحصول

 ما توجد أسواق للمحصول ،اء الموثوقية ال تنطبق على المحصول الزراعي، فعلى سبيل المثالإستثنب

 ليس من العملي بشكل عام أنه البيولوجية، أشار المجلس كذلك إلى صول من أسواق األأكثرالزراعي 

  . البيولوجية بشكل موثوق بهصولصول الزراعي المحصود من األتحديد تكلفة المح
  

فيما يتعلق بالقياس بعد الحصاد يقول البعض أنه يجب قياس المحصول الزراعي بقيمته العادلة عند نقطة  ٤٤إستنتاج

 . لذلك التصرف فيهخالفاًه أو إستهالكالحصاد وفي تاريخ كل ميزانية عمومية إلى أن يتم بيعه أو 

ن هذا األسلوب سيضمن قياس جميع المحصول الزراعي من النوع المشابه بطريقة وحجتهم في ذلك أ

  .تساقإلوامماثلة بغض النظر عن تاريخ الحصاد مما سيحسن من إمكانية المقارنة 
  

 منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيع الحصاد يجب أن مخصوماًتوصل المجلس إلى أن القيمة العادلة  ٤٥إستنتاج

 أو معيار محاسبي دولي آخر منطبق، حيث أن ذلك ٢يق معيار المحاسبة الدولي تكون لتكلفة عند تطب

متسق مع نموذج محاسبة التكلفة التاريخية المطبق على عمليات التصنيع بشكل عام وأنواع المخزون 

  .األخرى
  

 ياناًأح أعاله أشار المجلس إلى أن المنشآت التي تقوم بالنشاط الزراعي تشتري ستنتاجإلاللتوصل إلى  ٤٦إستنتاج

 ما تقوم المنشآت األخرى في معالجة المحصول الزراعي وكثيراًالمحصول الزراعي إلعادة بيعه، 

، وإذا كان المحصول الزراعي سيتم قياسه بقيمته العادلة ستهالكإللالمشترى وتحويله إلى منتجات قابلة 

ترى كذلك، وهذه المعاملة  توحي بإعادة تقييم المخزون المشتساقإلابعد الحصاد فإن الرغبة في تحقيق 

 من المناسب القيام بتعديل جزئي أنه ولم يجد المجلس .٢ليست متسقة مع المعيار المحاسبي الدولي 

  .٢للمعيار المحاسبي الدولي 
  

  عقود المبيعات
  

  

 .ها البيولوجية أو محصولها الزراعي في تاريخ مستقبليأصول ما تدخل المشاريع في عقود لبيع كثيراً ٤٧إستنتاج

 القيمة العادلة أن هذا المعيار إن أسعار العقود ليست مناسبة بالضرورة لتحديد القيمة العادلة، وويبين

  .ألصل بيولوجي أو محصول زراعي ليست معدلة بسبب وجود عقد
  

 إقترح وقد . كيفية محاسبة عقد لبيع اصل بيولوجي أو محصول زراعي٦٥لم تقترح مسودة العرض إي  ٤٨إستنتاج

عاملة لعقد المبيعات حيث أن عقود المبيعات هذه شائعة في أنشطة زراعية بعض المعلقين تحديد الم

معينة، كما أشار بعض المعلقين إلى أن بعض عقود مبيعات معينة ال تقع ضمن نطاق المعيار المحاسبي 

، وانه ال يوجد معيار محاسبي دولي آخر يتناول هذه " والقياسعترافاإل: األدوات المالية" ٣٩الدولي 

  .دالعقو
  

 البيولوجية عندما يتوقع المشروع تسوية صول أسعار العقود لقياس األإستخداميقول البعض أنه يجب  ٤٩إستنتاج

 ما تكون مناسبة لألصل أكثرالعقد بالتسليم، وتعتقد أن هذا سينجم عنه القيمة المسجلة التي هي 

 البيولوجية صولأل ويقول البعض اآلخر أن أسعار العقود ليست بالضرورة مناسبة لقياس ا.البيولوجي

بالقيمة العادلة حيث أن القيمة العادلة تعكس السوق الحالي الذي يدخل فيه مشتر وبائع راغبين في 

  .معاملة
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ن عقود أل البيولوجية صول أسعار العقود في قياس األإستخدام يجب عدم أنهتوصل المجلس إلى  ٥٠إستنتاج

شتر وبائع راغبين في معاملة، ولذلك المبيعات ال تعكس بالضرورة السوق الحالي الذي سيدخل فيه م

 وقد رغب المجلس في المحافظة على أسلوب منسق .صولفهي ال تمثل بالضرورة القيمة العادلة لأل

 من ذلك نظر المجلس فيما إذا كان األمر يتطلب أن يتم قياس عقود المبيعات وبدالً، صوللقياس األ

  .صل البيولوجي كذلك بقيمته العادلةبالقيمة العادلة إلى المدى الذي يتم فيه قياس األ

  

 لتحقيق التناسق بين قياس اصل بيولوجي وعقد مبيعات متعلق بذلك فإنه أنهعلى أن المجلس أشار إلى  ٥١إستنتاج

يجب على المعيار أن يجعل قياس عقود المبيعات يقتصر بعناية بمقدار قيمتها العادلة، ويمكن للمشروع 

 البيولوجية للمشروع، وتوصل صولالذي سيتم حصاده من األ يدخل في عقد لبيع المحصول الزراعي أن

 موجوداً لن يكون من المناسب طلب قياس القيمة العادلة لعقد لبيع محصول زراعي ليس أنهالمجلس إلى 

 باألصل أو قياسه بالقيمة عترافاإل لم يتم بعد أنهحيث ) مثال ذلك الحليب الذي سيتم حلبه من بقرة(بعد 

  .م بذلك سيكون خارج نطاق المشروع الخاص بالزراعةالعادلة، والقيا

  

وهكذا نظر المجلس في أن يجعل عقود المبيعات التي سيتم قياسها بالقيمة العادلة تقتصر على بيع  ٥٢إستنتاج
 من الصعب تفرقة أنه القائمة للمشروع ومحصولها الزراعي، على أن المجلس أشار إلى صولاأل

  -:لزراعي غير الموجود، مثال ذلكالمحصول الزراعي الموجود عن المحصول ا

إذا دخل المشروع في عقد لبيع قمح كامل النمو في تاريخ مستقبلي ولديها قمح في منتصف نموه   )أ (

في تاريخ الميزانية العمومية فإنه يبدو من الواضح أن القمح الذي سيتم تسليمه بموجب العقد ليس 

  ولكن؛ بعد في تاريخ الميزانية العموميةموجوداً

احية أخرى إذا دخل المشروع في عقد لبيع ماشية كاملة النمو في تاريخ مستقبلي ولديها من ن  )ب (

ماشية كاملة النمو في تاريخ الميزانية العمومية فإنه يمكن القول أن الماشية موجودة في الشكل 

ست  القول أن الماشية ليأيضاًالذي سيتم بيعها فيه في تاريخ الميزانية العمومية، على أنه يمكن 

موجودة بعد بالشكل الذي سيتم بيعها فيه في تاريخ الميزانية العمومية، حيث أن مزيدا من التحول 

 .البيولوجي سيتم بين تاريخ الميزانية العمومية وتاريخ التسليم
  

 يجب على المعيار أن يتطلب من المشروع أن توقف القياس بالقيمة العادلة لعقود أنهأشار المجلس كذلك  ٥٣إستنتاج

 البيولوجية للمشروع والذي سيتم صول عندما يتم حصاد المحصول الزراعي المحصود من األالمبيعات

بيعه بموجب العقد، حيث أنه لم يتم تناول محاسبة المحصول الزراعي في المعيار فيما عدا القياس 

،  أو معيار محاسبي دولي آخر ينطبق بعد الحصاد"المخزون" ٢المبدئي، والمعيار المحاسبي الدولي 

 في القياس بالقيمة العادلة عندما يتم قياس المحصول الزراعي ستمرارإلاوسيكون من غير المنطقي 

 لن يكون من الطبيعي أن يطلب من المشروع البدء في أنهبالتكلفة التاريخية، وقد أشار المجلس إلى 

  .ي تاريخ الحق والتوقف عن القيام بذلك فموجوداًقياس عقد بالقيمة العادلة عندما يكون األصل 
  
  
  



  ٤١ معيار المحاسبة الدولي
   أساس االستنتاجات 

  

 ٢٣١٥ لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة  حق التأليف ل©

 ال يوجد حل عملي بدون مراجعة كاملة لمحاسبة عقود السلع التي هي ليست أنهتوصل المجلس إلى  ٥٤إستنتاج

 يجب أن ال أنه توصل المسجل إلى ، للصعوبات أعالهونظراً .٣٩ضمن نطاق المعيار المحاسبي الدولي 

 من وبدالً .٣٩ر المحاسبي الدولي يتناول المعيار قياس عقود المبيعات التي هي ليست ضمن نطاق المعيا

ذلك قرر المجلس إدخال مالحظة أن عقود المبيعات هذه قد تكون عقودا مرهفة بموجب المعيار 

  ."المحتملة صول واألاتلتزاماإل، المخصصات"  ٣٧المحاسبي الدولي 
  

  األرض الخاصة بالنشاط الزراعي
  

 من ذلك يتبع المشروع معيار وبدالً .نشاط الزراعيال يحدد المعيار أية مبادئ جديدة لألرض الخاصة بال ٥٥إستنتاج

العقارات " ٤٠أو معيار المحاسبة الدولي  "الممتلكات والمصانع والمعدات" ١٦المحاسبة الدولي 
 ويتطلب معيار المحاسبة الدولي .، وذلك يعتمد على أي معيار هو مناسب حسب الظروف"اإلستثمارية

 القيمة أو بمبلغ إنخفاض منها أية خسائر متراكمة في مخصوماً أن يتم قياس األرض إما بتكلفتها ١٦

 أن يتم قياس األرض التي هي ملك استثماري بقيمتها ٤٠ ويتطلب معيار المحاسبة الدولي .أعيد تقيمه

  . القيمةإنخفاض منها أية خسائر متراكمة في مخصوماًالعادلة أو التكلفة 
  

 قياسها أيضاًبيولوجية المتعلقة بالنشاط الزراعي يجب  الصوليقول البعض أن األرض المرتبطة باأل ٥٦إستنتاج

 في القياس مع قياس إتساق وحجتهم في ذلك أنه ينجم عن قياس القيمة العادلة لألرض .بقيمتها العادلة

 قياس القيمة العادلة لهذه أحياناً من الصعب أنه كما أنهم يقولون . البيولوجيةصولالقيمة العادلة لأل

أي ( مجتمعة صول ما يوجد سوق نشط لألكثيراًة بشكل منفصل عن األرض حيث أنه  البيولوجيصولاأل

  ). البيولوجية، على سبيل المثال األشجار في غابة مستغلة كمزرعةصولاألرض واأل
  

ن طلب القياس بالقيمة العادلة لألرض المتعلقة ألرفض المجلس هذا األسلوب، وذلك بشكل رئيسي  ٥٧إستنتاج

  .١٦ مع معيار المحاسبة الدولي متوافقاًبالنشاط الزراعي لن يكون 
  
   غير الملموسةصولاأل

  
  

 من ذلك يتبع وبدالً . غير الملموسة المتعلقة بالنشاط الزراعيصولال يحدد المعيار أية مبادئ جديدة لأل ٥٨إستنتاج

 ٣٨، ويتطلب المعيار المحاسبي الدولي " غير الملموسةصولاأل" ٣٨المشروع المعيار المحاسبي الدولي 

 منها أي إطفاء وخسائر متراكمة مخصوماً المبدئي بتكلفته عترافاإلم قياس اصل غير ملموس بعد أن يت

  . القيمة أو بمبلغ معاد تقيمهإنخفاضفي 
  
 بديل إعادة التقييم في معيار إتباع يجب تشجيع المشروع على أنه ٦٥ت مسودة العرض إي إقترح ٥٩إستنتاج

 مع تساقإلاة المتعلقة بالنشاط الزراعي، وذلك لزيادة  غير الملموسصول بالنسبة لأل٣٨المحاسبة الدولي 

 لم يتفقوا مع هذا ٦٥ وبعض المعلقين على مسودة العرض إي . البيولوجيةصولقياس القيمة العادلة لأل

 غير الملموسة المتعلقة بالنشاط صولالتشجيع، وحجتهم في ذلك أنه ليس من المطلوب معاملة فريدة لأل

  .الزراعي
  

 وتوصل المجلس إلى أن . في المعيار٦٥جلس التشجيع الوارد ذكره في مسودة العرض إي لم يدخل الم ٦٠إستنتاج

 غير الملموسة المتعلقة بالنشاط الزراعي، كما هو صول يجب تطبيقه على األ٣٨معيار المحاسبة الدولي 

  . غير الملموسة المتعلقة باألنشطة األخرىصولالحال بالنسبة لأل
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 اإلنفاق الالحق
  

ت إقترح وقد . البيولوجيةصولالمعيار بشكل صريح كيفية محاسبة اإلنفاق الالحق المتعلق باألال يحدد  ٦١إستنتاج

 البيولوجية على المصروف عند صول يجب تحميل تكاليف إنتاج وحصاد األأنه ٦٥مسودة العرض إي 

ي تحت  البيولوجية التي امتلكها المشروع أو هصولتحمله، وان التكاليف التي تزيد من عدد وحدات األ

  .سيطرتها يجب إضافتها للمبلغ المسجل لألصل
  

 بكافة عترافاإل ال توجد حاجة لرسملة اإلنفاق الالحق في نموذج قيمة عادلة وانه يجب أنهيعتقد البعض  ٦٢إستنتاج

 تحديد أية أحياناً سيكون من الصعب أنه أيضاً ويقول البعض . مصروفأنهأشكال اإلنفاق الالحق على 

ا كمصروفات وأية تكاليف تجب رسملتها، مثال ذلك في حالة رسوم الفحص  بهعترافاإلتكاليف يجب 

المجلس أن ال يصف بوضوح محاسبة النفقات  قرر المجلس عدم إجراء ذلك. المدفوعة لتسليم عجل

الالحقة المرتبطة باألصول البيولوجية في المعيار، ألنه يعتقد أنه من غير الضروري القيام بذلك مع 

 .ة العادلةمنهج قياس القيم
  

 المنح الحكومية
  

  

 بالمنحة الحكومية غير المشروطة المتعلقة بأصل بيولوجي مقاس بقيمته عترافاإليتطلب المعيار وجوب  ٦٣إستنتاج

 منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيع على أنها دخل، وذلك فقط عندما تصبح المنحة مخصوماًالعادلة 

ية مشروطة، بما في ذلك حيث تتطلب المنحة الحكومية من وإذا كانت المنحة الحكوم .الحكومية مستحقة

 بالمنحة الحكومية كدخل، عترافاإلالمشروع عدم القيام بنشاط زراعي محدد، فإنه يجب على المشروع 

  .وذلك فقط عندما يتم تلبية الشروط الخاصة بالمنحة الحكومية
   

فصاح عن محاسبة المنح الحكومية واإل" ٢٠يتطلب المعيار معاملة مختلفة عن معيار المحاسبة الدولي  ٦٤إستنتاج
 فقط ٢٠ ويجب تطبيق معيار المحاسبة الدولي . وذلك في الظروف المبنية أعاله" الحكوميةالمساعدات

 متراكم إستهالك منها أي مخصوماً البيولوجية المقاسة بالتكلفة صولعلى المنح الحكومية المتعلقة باأل

  . القيمةإنخفاضوأية خسائر متراكمة في 
  

 بالمنح الحكومية إلى أن يكون هناك ضمان عترافاإل وجوب عدم ٢٠يتطلب معيار المحاسبة الدولي  ٦٥إستنتاج

  -:معقول بما يلي

 إن المشروع سيمتثل للشروط الخاصة بالمنحة؛ و  )أ (
 .هاإستالمإن المنح سيتم   )ب (

 

ى مدى  بالمنح الحكومية على أنها دخل علعترافاإل كذلك وجوب ٢٠يتطلب المعيار المحاسبي الدولي 

 وفيما .الفترات الالزمة لمطابقتها مع التكاليف ذات العالقة المقصود بها التعويض على أساس منتظم

 إعتبار – بأسلوبين ٢٠ يسمح معيار المحاسبة الدولي صوليتعلق بتقديم المنح الحكومية المتعلقة باأل

  .مسجل لألصلالمنحة الحكومية أنها دخل مؤجل أو خصم المنحة الحكومية من المبلغ ال
  

 ال يتفق مع - خصم المنحة الحكومية من المبلغ المسجل لألصل المعني- إن األسلوب األخير للعرض ٦٦إستنتاج

 أسلوب إستخدامنموذج القيمة العادلة الذي يقاس فيه األصل ويعرض بقيمته العادلة، وإذا قام المشروع ب

ة من المبلغ المسجل لألصل المعني وبعد  بخصم المنحة الحكوميأوالًالخصم من القيمة العادلة فإنها تقوم 

 وفي الحقيقة أن المشروع تعترف بالمنحة الحكومية كدخل في الحال، .ذلك تقيس األصل بقيمته العادلة
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 ٢٠ وهذا يتعارض مع المتطلب في معيار المحاسبة الدولي .حتى وبالنسبة لمنحة حكومية مشروطة

ن هناك ضمان معقول بأن المشروع سيتمثل للشروط  بالمنح الحكومية حتى يكوعترافاإلبوجوب عدم 

  .الخاصة بها
  
 صول لما ذكر أعاله توصل المجلس إلى أن توجد حاجة لتناول المنح الحكومية المتعلقة باألنظراً ٦٧إستنتاج

 وقال البعض أنه يجب على لجنة معايير المحاسبة الدولية البدء . بقيمتها العادلةالتي تم قياسهاالبيولوجية 

 وليس تقديم قواعد خاصة في المعايير المحاسبية الدولية ٢٠أوسع لمعيار المحاسبة الدولي في مراجعة 

 توصل إلى أن هذه المراجعة قد أنه، إال أكثر مناسباً أسلوباً المجلس أن هذا قد يكون إعترف وقد .الفردية

ح الحكومية في  من ذلك قرر المجلس تناول المنوبدالً .تكون خارج نطاق المشروع الخاص بالزراعة

  .المعيار، حيث أشار المجلس إلى أن المنح الحكومية الخاصة بالنشاط الزراعي شائعة في بعض البلدان
  

 المشروع منحة حكومية خاصة باألصل البيولوجي مقاس إستلم إذا أنه ٦٥ت مسودة العرض إي إقترح ٦٨إستنتاج

 بالمنحة على أنها دخل عترافاإلبقيمته العادلة وكانت المنحة غير مشروطة فإنه يجب على المشروع 

 أنه إذا كانت ٦٥ت مسودة العرض إي إقترح، كما ستالمإلاعندما تصبح المنحة الحكومية مستحقة 

 بالمنحة على أنها دخل عندما تصبح عترافاإلالمنحة الحكومية مشروطة فإنه يجب على المشروع 

 إذا كانت المنحة الحكومية أنه ٦٥ ت مسودة العرض إيإقترح كما .ستالمإلاالمنحة الحكومية مستحقة 

 بها كدخل عندما يكون هناك تأكيد معقول أنه تم تلبية عترافاإلمشروطة فإنه يجب على المشروع 

  .الشروط
  

 إذا كانت المنحة الحكومية مشروطة فإنه من المحتمل أن يتحمل المشروع تكاليفاً أنهأشار المجلس إلى  ٦٩إستنتاج

شروط الخاصة بالمنحة الحكومية، وقد يكون من الممكن أن التدفق ات مستمرة متعلقة بتلبية الإلتزامو

 إعترف فقد حتمالإلا على هذا بناءاً بكثير من مبلغ المنحة الحكومية، وأقلقتصادية هو إلالداخل للمنافع ا

 عندما ٦٥ بالدخل من منحة حكومية مشروطة في مسودة العرض إي عترافاإلالمجلس أن مقاييس 

 بالدخل، وهذا ال يتفق مع عترافاإلمعقول أنه تم تلبية الشروط قد ينشأ عن ذلك يكون هناك تأكيد 

 بالدخل في بيان الدخل عندما تنشأ زيادة في المنافع عترافاإل انهه يتم "طاراإل"، ويبين "اإلطار"

وثوق بشكل م.  ويمكن قياسهمالتزام في اإلإنخفاضقتصادية المستقبلية المتعلقة بزيادة في األصل أو إلا

 تم أنه فيما يتعلق بمتى يوجد ضمان معقول شخصياً كما أشار المجلس أن القرار سيكون ال محالة .به

  . غير منسق بالدخلإعترافتلبية الشروط وان هذا الحكم الشخصي من لممكن أن يؤدي إلى 
  
  -:نظر المجلس في أسلوبين بديلين ٧٠إستنتاج

ى أنها دخل عندما يكون من المحتمل يجب أن يعترف المشروع بالمنحة الحكومية المشروطة عل  )أ (
 أن المشروع ستلبي الشروط الخاصة بالمنحة الحكومية؛ و

يجب أن يعترف المشروع بالمنحة الحكومية المشروطة على أنها دخل عندما يلبي المشروع   )ب (
 .الشروط الخاصة بالمنح الحكومية

  
 باإليراد في معيار عترافاإلت إن هذا األسلوب يتفق بشكل عام مع متطلبا) ا(يقول مؤيدا األسلوب  ٧١إستنتاج

 باإليراد، بين أشياء عترافاإل وجوب ١٨ ويتطلب معيار المحاسبة الدولي ."داإليرا "١٨المحاسبة الدولي 

 .قتصادية المرتبطة بالمعاملة ستتدفق للمشروعإلأخرى، عندما يكون من المحتمل أن المنافع ا
  



  ٤١ الدوليمعيار المحاسبة 
   أساس االستنتاجات

 ٢٣١٨ لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة  حق التأليف ل©

 عترافاإل الشروط الخاصة بالمنحة الحكومية فإنه يجب أنه إلى أن يتم تلبية) ب(يعتقد مؤيدا األسلوب  ٧٢إستنتاج

 حالي على المشروع لتلبية الشروط الناجمة إلتزام من دخل، حيث أن هناك بدالً" طاراإل" بموجب إلتزامب

 وال يتفق مع شخصياًسيبقى ) أ( بدخل بموجب األسلوب عترافاإل يقولون أن إنهم كما .من أحداث سابقة

  ".اإلطار"رد في  الواعترافاإلمقياس 
  

 كما قرر المجلس أن المنحة الحكومية التي تتطلب .أكثرمناسب ) ب(توصل المجلس إلى أن األسلوب  ٧٣إستنتاج

 محاسبتها في نفس الطريقة كمنحة حكومية أيضاًمن المشروع عدم القيام بنشاط زراعي محدد يجب 

  .ليف عند نقطة البيع منها التكامخصوماًمشروطة متعلقة بأصل بيولوجي مقاس بقيمته العادلة 
  

  اإلفصاح
  

  اإلفصاح المنفصل للتغيرات المادية والتغيرات في السعر
  

يشجع المعيار، إال أن ال يتطلب، اإلفصاح المنفصل عن آثار العوامل التي ينجم عنها تغيرات في المبلغ  ٧٤إستنتاج

 من كثرإنتاج أل البيولوجية والتغير المادي والتغير في السعر عندما تكون هناك دورة صولالمرحل لأل

 نفسها، بينما يعزى التغير في السعر للتغيرات في صول ويعزى التغير المادي للتغيرات في األ.سنة

 .القيمة العادلة للوحدة
   

  

يرى البعض أنه يجب طلب اإلفصاح المنفصل حيث أنه نافع في تقييم أداء الفترة الحالية واإلمكانيات  ٧٥إستنتاج

 أنهحتفاظ بها وتجديدها، ويرى البعض اآلخر إل البيولوجية واصول األالمستقبلية فيما يتعلق باإلنتاج من

  . وان الجزئين لمكونين ال يمكن فصلهما بشكل موثوق به.قد تكون من غير العملي فصل هذه العناصر
  
 المجلس ، على أن.ات عمليةإهتمام يجب عدم طلب اإلفصاح المنفصل بسبب أنهتوصل المجلس إلى  ٧٦إستنتاج

 أن هذا اإلفصاح قد يكون نافعا ومن الممكن تحديده عمليا في إعتبارالمنفصل على قرر تشجيع اإلفصاح 

 من سنة واحدة أقلال يشجع المعيار على اإلفصاح المنفصل عندما تكون دورة اإلنتاج و. بعض الظروف

 نفعاً أقلحيث أن تلك المعلومات ) مثال ذلك عن تربية الفراريج الخاصة بالشواء أو محاصيل الحبوب(

 .في هذا الظرف
  
يناقش البعض أنه ينبغي تضمين التغيرات المادية في صافي الربح أو الخسارة وتضمين تغيرات السعر  ٧٧إستنتاج

وقد رفض المجلس هذا . بشكل مباشر في حقوق الملكية من خالل بيان التغيرات في حقوق الملكية

  .المنهج ألن كال العنصرين إنما هما مؤشران على أداء اإلدارة
 

 تجزئة المكسب أو الخسارةح عن اإلفصا
   
يتطلب المعيار وجوب أن يفصح المشروع عن إجمالي المكسب أو الخسارة الناجم أثناء الفترة الحالية  ٧٨إستنتاج

 مخصوماً البيولوجية والمحصول الزراعي ومن التغير في القيمة العادلة صول المبدئي باألعترافاإلعند 

 وال يتطلب المعيار أو يشجع على تجزئة . البيولوجيةصولمنها التكاليف المقدرة عند نقطة البيع لأل

الكسب أو الخسارة، فيما عدا أن المعيار يشجع على اإلفصاح المنفصل للتغيرات المادية والتغيرات في 

   .األسعار كما تمت مناقشته أعاله
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يل  على سب؛نظر المجلس في طلب أو تشجيع اإلفصاح عن المكسب أو الخسارة على أساس مجزأ ٧٩إستنتاج

 الخسارة  أو والمكسب البيولوجية صول طلب اإلفصاح المنفصل للمكسب أو الخسارة المتعلقة باأل،المثال

 وأولئك الذين أيدوا تجزئة المكسب أو الخسارة يعتقدون أن هذه المعلومات .المتعلقة بالمحصول الزراعي

 ويرى البعض اآلخر أن التجزئة ستكون .مفيدة في تقييم أداء الفترة الحالية فيما يتعلق بالتحول البيولوجي

  .شخصياًغير عملية وتتطلب إجراءا 
  

 اإلفصاحات األخرى
  

  -: اإلفصاح عما يلي٦٥ت مسودة العرض إقترح ٨٠إستنتاج

 البيولوجية تقييما من قبل مقيم خارجي مستقل، أو صولالمدى الذي يعكس به المبلغ المسجل لأل  )أ (
 ل بيان هذه الحقيقة؛ إذا لم يكن هناك تقييم من قبل مقيم خارجي مستق

 األنشطة غير المستثمرة مع تاريخ تقديري لتوفقها؛   )ب (

) التكلفة أو المبلغ المعاد تقييمه(إجمالي القيمة المسجلة ألرض زراعية للمشروع، واألساس   )ج (
تلكات والمصانع المم" ١٦ عليه القيمة المسجلة بموجب معيار المحاسبة الدولي بناءاًالذي حددت 
 ؛ و "والمعدات

 .المبلغ المرحل للمحصول الزراعي أما في صدر الميزانية العمومية أو اإليضاحات  )د (
  

أعاله لن ) أ(لم يدخل المجلس اإلفصاحات المذكورة أعاله في المعيار، وأشار المجلس إلى أن طلب البند  ٨١إستنتاج

 الزراعي،  الخاصة بالنشاطصول لأل حيث أن التقييمات الخارجية المستقلة ال تستخدم عموماًمناسباًيكون 

) ب( أشار المجلس كذلك إلى أن البند .العقارات اإلستثمارية األخرى مثل صول لما هو بالنسبة لألخالفاً

.  للنشاط الزراعيمطلوباً في المعايير المحاسبية الدولية األخرى، ومتطلب إفصاح فريد ليس مطلوباًليس 

معيار المحاسبة (ر محاسبية دولية أخرى أما البندين ج، د فهما خارج نطاق المعيار وتغطيهما معايي

  )."المخزون" ٢ أو معيار المحاسبة الدولي ١٦الدولي 
  

 ٦٥ملخص التغيرات في مسودة العرض إي 
  

 -:٦٥ات الواردة في مسودة العرض إي قتراحإلأجرى المعيار التغيرات الرئيسية التالية في ا ٨٢إستنتاج
  

 تم تطبيق وإذا . المبدئيعترافاإلة عند  البيولوجيصولاء للموثوقية لألإستثنيتضمن المعيار   )أ (
 متراكم وأية إستهالك منها أي مخصوماًاء فإنه يجب قياس األصل البيولوجي بمقدار تكلفته ستثنإلا

 ونتيجة لذلك يتضمن المعيار .) من المعيار٣٠الفقرة ( القيمة إنخفاضخسائر متراكمة في 

: األدوات المالية" ٣٩لمحاسبة الدولي من معيار ا) ب (١٧٠متطلبات إفصاح تتفق مع الفقرة 

الفقرة  ("†"اإلستثمارية"العقارات " ٤٠ من معيار المحاسبة الدولي٦٨والفقرة " * والقياسعترافاإل

                                                 
 اإلفصاح: ألدوات الماليةا" ٣٢ من معيار المحاسبة الدولي ٩٠ بالفقرة ٣٩من معيار المحاسبة الدولي ) ب(١٧٠ت الفقرة إستبدل   *

، شمل المجلس جميع ٢٠٠٥وفي العام . ٢٠٠٣عندما قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتنقيح المعيارين في عام " والعرض
  ."اإلفصاحات: األدوات المالية "٧ي إلعداد التقارير المالية المعيار الدولاإلفصاحات المتعلقة باألدوات المالية في 

  
  عندما قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتنقيح معيار المحاسبة٧٨ بالفقرة ٤٠ من معيار المحاسبة الدولي ٦٨ت الفقرة إستبدل   †

  . ٢٠٠٣ في عام ٤٠الدولي 
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من ) ٧ (–)٥) (ه(٦٠، )د (-ب٦٠وبما يتفق مع الفقرات ) معيار من ال٥٥والفقرة ) ج (–)أ(٥٤

  .)٥٥، )و (–)د (٥٤الفقرات  ("*المعداتمتلكات والمصانع والم" ١٦معيار المحاسبة الدولي 

اء الموثوقية ولكن أصبحت القيمة العادلة فيما بعد قابلة للقياس بشكل موثوق به، إستثنإذا تم تطبيق   )ب (

 منها التكاليف المقدرة عند مخصوماً البيولوجية بقيمتها العادلة صولولذلك بدأ المشروع بقياس األ

 البيولوجية وتفسير لماذا صوليفصح المشروع عن وصف لألنقطة البيع فإن المعيار يتطلب أن 

   .)٥٦الفقرة (أصبحت القيمة العادلة قابلة للقياس بشكل موثوق به وأثر التغيير 

 .)مثل عموالت الوسطاء( كيفية محاسبة التكاليف عند نقطة البيع ٦٥لم تحدد مسودة العرض إي   )ج (

 مخصوماًلمحصول الزراعي بقيمتها العادلة  البيولوجية واصولويتطلب المعيار وجوب قياس األ

   .)١٣–١٢الفقرتان (درة عند نقطة البيع منها التكاليف المق

 صافي القيمة القابلة للتحقيق كأحد أسس القياس في الحاالت التي ٦٥تضمنت مسودة العرض إي   )د (

ا ليست  وقد تم حذف صافي القيمة القابلة للتحقيق من األسس حيث أنه.ال يوجد فيها سوق نشط

   .قيمة محددة من قبل السوق

 ويشر . األسعار المحددة من قبل السوق عندما تكون متوفرةإستخداملى أنه يتم إشير المعيار ي)   هـ(
لى أنه في بعض الحاالت قد ال تتوفر أسعار أو قيم محددة من قبل السوق ألصل إالمعيار كذلك 

ات النقدية  القيمة الحالية لصافي التدفقروعمش وفي هذه الحاالت تستخدم ال.في حالته الراهنة

   .)٢٠–١٨الفقرات (المتوقعة 

   .)٢٣–٢١الفقرات (ابات القيمة الحالية تم إضافة إرشاد خاص بأداء حس  )و (

 البيولوجية أو المحصول صول كيفية محاسبة عقود بيع األ٦٥لم تحدد مسودة العرض إي   )ز (

ألصل بيولوجي أو محصول زراعي ليس معدالً لى أن القيمة العادلة إ ويشير المعيار .الزراعي

   .)١٦الفقرة (بسبب وجود عقد مبيعات 

 المبدئي عترافاإللى أنه قد ينجم مكسب أو خسارة عند إ صراحة ٦٥لم تشر مسودة العرض إي   )ح (
 المبدئي عترافاإل ويوضح المعيار أنه قد ينجم مكسب أو خسارة عند .للمحصول الزراعي

و الخسارة يجب إدخالها في أ ذلك نتيجة للحصاد، وأن هذا المكسب بالمحصول الزراعي، مثال

  .)٢٩–٢٨الفقرتان (ترة التي تنشأ فيها  للف† الخسارةوصافي الربح أ

 البيولوجية على صول أنه يجب تحميل تكاليف إنتاج وحصاد األ٦٥ت مسودة العرض إي إقترح  )ط (

 البيولوجية صول من عدد وحدات األالمصروف عند تحملها، وأنه يجب إضافة التكاليف التي تزيد

 وال يحدد المعيار صراحة كيفية . المبلغ المسجل لألصلإلى المشروعسيطر عليها يالتي تملكها أو 

   . البيولوجيةصول الالحق المتعلق باألتفاقالامحاسبة 

 بالمنحة الحكومية المشروطة على المشروععترف ي أنه يجب أن ٦٥ت مسودة العرض إي إقترح  )ي (
 ويتطلب المعيار أن المنحة . دخل عندما يكون هناك تأكيد معقول بأنه تم تلبية الشروطأنها

 منها التكاليف المقدرة مخصوماًالحكومية المشروطة الخاصة بأصل بيولوجي مقاس بقيمته العادلة 

                                                 
 عندما قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتنقيح معيار المحاسبة ٧٣بالفقرة  ١٦ من معيار المحاسبة الدولي ٦٠ت الفقرة إستبدل *  

  .٢٠٠٣ في عام ١٦الدولي 
  

" بمصطلح " صافي الربح أو ألخسارة" مصطلح ) ٢٠٠٣المعدل في " (عرض البيانات المالية"١ معيار المحاسبة الدولي إستبدل  † 
  .الربح أو الخسارة
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 بنشاط زراعي شروععند نقطة البيع، بما في ذلك حيث تتطلب المنحة الحكومية عدم قيام الم

 . بها كدخل وذلك فقط عندما يتم تلبية الشروط الخاصة بالمنحة الحكوميةعترافاإليجب محدد، 

نح الحكومية واإلفصاح عن محاسبة الم"  ٢٠ الدولي ةويشير المعيار كذلك الى أن معيار المحاسب
 يتم تطبيقه على المنحة الحكومية الخاصة بأصل بيولوجي مقاس بتكلفته " الحكوميةاتالمساعد

 ٣٥، ٣٤الفقرات ( القيمة إنخفاض متراكم وأية خسائر متراكمة في إستهالك منها أي مخصوماً

  .)٣٧و

 التشجيعات التالية الخاصة بالنشاط الزراعي فيما يتعلق بالمعامالت ٦٥قدمت مسودة العرض إي   )ك (
لة  مع المعامتساقإلاالبديلة المسموح بها في المعايير المحاسبية الدولية األخرى، وذلك لتحقيق 

   -:٦٥المحاسبية التي تغطيها مسودة العرض إي 

عرض " ١تحليل المصروفات حسب طبيعتها، كما هو مبين في المعيار المحاسبي الدولي  )١(
  ؛ و "البيانات المالية

،   غير ملموسة معينة مستخدمة في النشاط الزراعي إذا وجد سوق نشطأصولإعادة تقييم  )٢(

  ." غير الملموسةصولاأل"  ٣٨ولي كما هو مبين في المعيار المحاسبي الد
  

 ١ الدولي ة وأشار المجلس الى أن معيار المحاسب.لم يدخل المجلس هذه التشجيعات في المعيار

قوم بالنشاط الزراعي وكذلك على ت التي شاريع ينطبقان على الم٣٨ الدولي ةومعيار المحاسب
  .المنشآت التي تقوم باألنشطة األخرى

  -:الجديدة اإلفصاح عما يليتشمل متطلبات اإلفصاح   )ل (

 البيولوجية الحاملة، أو صول واألستهالكإل البيولوجية القابلة لصولتفرقة بين األلس اساأ )١(
 وصفاً كمياً لكل مشروعقدم الي البيولوجية الناضجة وغير الناضجة عندما صولبين األ

  ؛ )٤٣الفقرة ( البيولوجية صولمجموعة من األ

ة المطبقة لتحديد القيمة العادلة لكل مجموعة من المحاصيل ات الهامفتراضإلاألساليب وا )٢(
  ؛ )٤٧الفقرة (الزراعية عند نقطة الحصاد 

 منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيع للمحاصيل الزراعية مخصوماًالقيمة العادلة  )٣(
  ؛)٤٨الفقرة (المحصودة خالل الفترة، محددة عند نقطة الحصاد 

 البيولوجية صول األعمال في مطابقة المبلغ المسجل لألريعمشاالزيادات الناجمة عن دمج  )٤(

  ؛ و ")ه "٥٠الفقرة (

ات الهامة المتوقعة في مستوى المنح الحكومية الخاصة بالنشاط الزراعي الذي نخفاضإلا )٥(
  .")ج "٥٧الفقرة (يغطيه المعيار 

  -: اإلفصاح عما يلي٦٥ت مسودة العرض إي إقترح  )م (

 البيولوجية التقييم من قبل مدقق خارجي صولسجل لألالمدى الذي يعكس به المبلغ الم )١(
  ؛مستقل، أو إذا لم يكن هناك تقييم من قبل مقيم خارجي مستقل بيان تلك الحقيقة

 ؛األنشطة غير المستمرة مع تاريخ تقديري لتوقف األنشطة )٢(

التكلفة أو المبلغ المعاد ( واألساس مشروعإجمالي المبلغ المسجل لألرصدة الزراعية لل )٣(

 ؛ و ١٦ الدولي ة عليه المبلغ المسجل بموجب معيار المحاسببناءاًالذي حدد ) ييمهتق
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  .المبلغ المسجل للمحصول الزراعي أما في صدر الميزانية العمومية أو في اإليضاحات )٤(
  

  .ال يتضمن المعيار اإلفصاحات المذكورة أعاله
  

ن أنه يجب عدم تطبيق معيار اآل" ود اإليجارعق" ١٧ الدولي ةيوضح التعديل لمعيار المحاسب  )ن (

  -: على القياس من قبل١٧ الدولي ةالمحاسب

  ؛ و البيولوجية المحتفظ بها بموجب عقود إيجار تمويليةصولمستأجري األ )١(

  . البيولوجية المؤجرة بموجب عقود إيجار تشغيليةصولمؤجري األ )٢(
  

ة بموجب عقود إيجار  البيولوجية المحتفظ بها بموجب عقود إيجار تمويلية وتلك المؤجرصولاأل

ويصنف عقد  . ١٧ الدولي ةتشغيلية يتم قياسها بموجب هذا المعيار  وليس بموجب معيار المحاسب

 الدولي ةإيجار أصل بيولوجي على أنه عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي بموجب معيار المحاسب

 عترافاإلجب على المستأجر  وإذا تم تصنيف عقد إيجار على أنه عقد إيجار تمويلي فإنه ي .١٧

، وبعد ذلك قياسه وعرضه بموجب هذا ١٧الدولي ة باألصل البيولوجي المؤجر بموجب معيار المحاسب

 الدولي ةالمعيار، وفي هذه الحالة على المستأجر إجراء افصاحات بموجب هذا المعيار ومعيار المحاسب

ي بقياس وعرض األصل البيولوجي  ويقوم مؤجر األصل البيولوجي بموجب عقد إيجار تشغيل.١٧

 .١٧ الدولي ةبموجب هذا المعيار وإجراء افصاحات بموجب كل من هذا المعيار ومعيار المحاسب
  



  المعايير الدولية تفسيرات تفسير لجنة 
  ١ د التقارير الماليةإلعدا

   ٢٣٢٣   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  

        
 

  ١التفسير 

  للجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
  

   الحالية لإلزالة اتلتزاماإلالتغيرات في 

   المماثلةاتلتزامواإلة ستعادواإل
  

 يناير ١٧تحتوي هذه النسخة على التعديالت الناتجة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة حتى 
٢٠٠٨.  

  
ات الحالية لإلزالة لتزامالتغيرات في اإل "١لقد تم وضع تفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

من قبل لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وتم إصداره " ات المماثلةلتزامة واإلستعادواإل

  .٢٠٠٤من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في مايو 

  
 والوثائق المرفقة بها من خالل المعايير الدولية ١تم تعديل تفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

   -:إلعداد التقارير المالية التالية

  )٢٠٠٧كما هو معدل في مارس " ( قـتراضإلتكاليف ا " ٢٣  الدولي المحاسبة معيار
  )٢٠٠٧كما هو معدل في سبتمبر " ( لبيانات المـاليـةض ارعـ "١ الدولي المحاسبة معيار
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  المحتويات 

  الفقرات                    
   للجنة تفسيرات المعايير الدولية ١التفسير 

  إلعداد التقارير المالية 
  

   الحالية لإلزالة اتلتزاماإلالتغيرات في 

   المماثلةاتلتزامواإلة ستعادواإل
  

  المراجع

  ١                                                                       الخلفية      

  ٢     النطاق                                                                        

  ٣     الموضوع                                                                     

  ٨-٤                                                                 اإلجماع           

  ٩       تاريخ النفاذ                                                                 

  ١٠       اإلنتقال                                                                      

   ١ى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية عل التعديالت –ملحق

  "للمرة األولىتبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "

  

  أمثلة توضيحية 

    

  ١مثال    حقائق عامة                                                             

  ٥ -٢مثال                 نموذج التكلفة                                  : ١مثال

  ١٢-٦مثال      نموذج إعادة التقييم                                        : ٢مثال

   ١٨-١٣مثال      اإلنتقال                                                     : ٣مثال

  ١معيار الدولي إلعداد التقارير المالية لتفسير لجنة الأساس اإلستنتاجات 
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 للجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ١ والملحق على التفسير ١٠- ١تحتوي الفقرات 

 أمثلة توضيحية ١ق التفسير، ويراف" المماثلةاتلتزامواإلة ستعاد الحالية لإلزالة واإلاتلتزاماإلفي  التغيرات

        .المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ةمقدم من ١٧-٧ والفقرات ٢إلستنتاجات، وتحتوي الفقرة وأساس ا
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   للجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية١التفسير 
  

   المماثلةاتلتزامواإلة ستعاد الحالية لإلزالة واإلاتلتزاماإلالتغيرات في 
  

  المراجع
  

 )٢٠٠٧كما هو معدل في عام  ("عرض البيانات المالية" ١معيار المحاسبة الدولي   •

 "السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء "٨ معيار المحاسبة الدولي  •

 )٢٠٠٣عام كما هو معدل في  ("الممتلكات والمصانع والمعدات "١٦معيار المحاسبة الدولي   •

 " تكاليف اإلقتراض"٢٣ معيار المحاسبة الدولي  •

 )٢٠٠٤كما هو معدل في عام  ("األصول قيمة إنخفاض"  ٣٦ معيار المحاسبة الدولي  •

 " المحتملةواألصول اتلتزاماإل ، المخصصات "٣٧ معيار المحاسبة الدولي  •

  

  الخلفية
  

ة بنود الممتلكات والمصانع والمعدات، وفي تعادإسات بتفكيك وإزالة وإلتزامإن على العديد من المنشآت  ١

، وبموجب " المماثلةاتلتزامواإلة ستعاد اإلزالة واإلاتإلتزام"ب ات لتزامهذا التفسير يشار إلى هذه اإل

 تشمل تكلفة بند الممتلكات والمصانع والمعدات التقدير المبدئي لتكاليف تفكيك ١٦معيار المحاسبة الدولي 

 إمتالك عنه إما عند لتزامة الموقع الذي كان موجوداً عليه، والذي تتحمل المنشأة اإلعادإستوإزالة البند و
يحتوي .  إنتاج مخزون خالل تلك الفترةإستثناءب البند خالل فترة معينة ألغراض ستعمالالبند أو نتيجة إل

 اتلتزامواإلة تعادس اإلزالة واإلاتإلتزام على متطلبات خاصة بكيفية قياس ٣٧معيار المحاسبة الدولي 

المماثلة، ويوفر هذا التفسير اإلرشادات بشأن كيف تتم المعالجة المحاسبية ألثر التغيرات في قياس 
 . المماثلةاتلتزامواإلة ستعاد الحالية لإلزالة واإلتالتزاماإل

  

  النطاق 
  

 المماثلة اتلتزامواإل ةستعاد حالية لإلزالة واإلاتإلتزامينطبق هذا التفسير على التغيرات في قياس أية  ٢

  -:التي

عترف بها كجزء من تكلفة بند الممتلكات والمصانع والمعدات حسب معيار المحاسبة الدولي ي   )أ (
   و ؛١٦

  .٣٧ حسب معيار المحاسبة الدولي إلتزامكعترف بها ي   )ب (
  

ف البيئي في  مماثل إلزالة مصنع أو إصالح التلإلتزامة أو إستعاد إزالة وإلتزامعلى سبيل المثال قد يوجد 

  .ية أو إزالة المعداتستخراجالصناعات اإل
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  الموضوع
  

 إلتزامة أو إستعاد إزالة وإلتزاميتناول هذا التفسير كيف يجب محاسبة أثر األحداث التالية التي تغير قياس  ٣
  -:مماثل

قات على سبيل المثال التدف(ية إقتصادتغير في التدفق المقدر الصادر للموارد التي تتضمن منافع   )أ (
  ؛لتزامالمطلوبة لتسوية اإل) النقدية

 من معيار ٤٧تغير في سعر الخصم الحالي المبني على أساس السوق كما هو معرف في الفقرة   )ب (
يشمل ذلك التغيرات في القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة بشكل محدد  (٣٧المحاسبة الدولي 

   و؛)لتزامباإل

  )unwinding of the discount(ها كذلك تخفيض الخصم يشار إلي(زيادة تعكس مرور الوقت   )ج (

  

  اإلجماع
  

 مماثل ينتج من تغيرات في التوقيت أو إلتزامة أو ستعاد حالي لإلزالة واإلإلتزامإن التغيرات في قياس  ٤
 أو تغير في لتزامية مطلوبة لتسوية اإلإقتصادالمبلغ المقدر للتدفق الصادر للموارد التي تتضمن منافع 

  . أدناه٧-٥ حسب الفقرات خصم تتم معالجتها محاسبياًسعر ال
  

  -: نموذج التكلفةإستخدام العالقة بإذا تم قياس األصل ذو ٥

 العالقة أو خصمها  إلى تكلفة األصل ذولتزاماإلتتم إضافة التغيرات في ) ب(مع مراعاة البند   )أ (

  .منها في الفترة الحالية

 في نخفاضاإلصل عن مبلغه المسجل، وإذا زاد يجب أن ال يزيد المبلغ المخصوم من تكلفة األ  )ب (

  .        عن المبلغ المسجل لألصل فإنه يجب اإلعتراف بالزيادة فوراً في الربح أو الخسارةلتزاماإل

إذا نجم عن التعديل إضافة إلى تكلفة األصل فإن على المنشأة النظر فيما إذا كان ذلك داللة على   )ج (

 كذلك فإن  لإلسترداد بكامله، وإذا كان األمرد ال يكون قابالًأن المبلغ المسجل الجديد لألصل ق

 بتقدير قيمته القابلة لإلسترداد  وذلك في القيمةنخفاض األصل ألجل اإلإختبارعلى المنشأة 

  .٣٦ القيمة حسب معيار المحاسبة الدولي إنخفاضومحاسبة أية خسارة في 

  

  -:ادة التقييم نموذج إعإستخدامإذا تم قياس األصل ذي العالقة ب ٦

  : تغير فائض أو عجز إعادة التقييم المعترف به سابقاً لذلك األصل، بحيثلتزاماإلالتغيرات في   )أ (

 المعترف به في بيان الدخل ))ب(مع مراعاة البند  (لتزاماإل في نخفاضتتم إضافة اإل )١(
عتراف  فائض إعادة التقييم في حقوق الملكية، فيما عدا أنه يجب اإلوزيادة الشامل اآلخر

به في الربح أو الخسارة إلى المدى الذي يعكس به العجز في إعادة تقييم األصل الذي تم 
    ؛اإلعتراف به في السابق في الربح أو الخسارة

 اإلعتراف  في الربح أو الخسارة، فيما عدا أنه يجبلتزاماإليجب اإلعتراف بالزيادة في  )٢(
في حقوق الملكية إلى مدى أي  متقيي إعادة الضببيان الدخل الشامل اآلخر وخصم فائ

  .رصيد دائن قائم في فائض إعادة التقييم فيما يتعلق بذلك األصل
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 عن المبلغ المسجل الذي كان سيتم اإلعتراف به لو أنه تم لتزاماإل في نخفاضاإلفي حالة زيادة   )ب (
  .أو الخسارةتسجيل األصل بموجب نموذج التكلفة فإنه يجب اإلعتراف بالزيادة فوراً في الربح 

 هو داللة على أنه قد يجب إعادة تقييم األصل من أجل ضمان أن المبلغ لتزاماإلإن التغير في   )ج (
نهاية فترة  القيمة العادلة في إستخدامالمسجل ال يختلف بشكل جوهري عن المبلغ الذي سيحدد ب

 المعترف بها فيبالغ  عند تحديد المعتبار، ويجب أن تؤخذ إعادة التقييم هذه في اإلإعداد التقارير
، وإذا كان من الضروري إجراء إعادة )أ( بموجب البند أو الدخل الشامل اآلخرالربح أو الخسارة 

  . من تلك الفئةاألصولتقييم فإنه يجب إعادة تقييم كافة 

 أو  شامل دخلعنصر لكل الدخل الشامل اإلفصاح في صدر بيان ١يتطلب معيار المحاسبة الدولي  )د (
متثال لهذا المتطلب فإنه يجب تحديد التغير في فائض إعادة التقييم الناجم عن ، وباإلمصروف

 .  بشكل منفصل واإلفصاح عنه على أنه كذلكلتزاماإلالتغير في 

  

 على ذلك عندما وبناءاً، اإلنتاجي على مدى عمره ستهالك مبلغ األصل المعدل القابل لإلإستهالكيتم  ٧
 فإنه يجب اإلعتراف بكافة التغيرات الالحقة في اإلنتاجيمره يصل األصل ذو العالقة إلى نهاية ع

 في الربح أو الخسارة عند حدوثها، وهذا ينطبق بموجب كٍل من نموذج التكلفة ونموذج إعادة لتزاماإل
  .التقييم

  

يجب اإلعتراف بالتخفيض الدوري للخصم في الربح أو الخسارة كتكلفة تمويل عند حدوثه، للرسملة  ٨
  . غير مسموح بها٢٣ر المحاسبة الدولي بموجب معيا

  

  تاريخ النفاذ
  

 أو بعد ذلك، ويشجع ٢٠٠٤سبتمبر ١على المنشأة تطبيق هذا التفسير للفترات السنوية التي تبدأ في  ٩
 فإن عليها اإلفصاح ٢٠٠٤سبتمبر ١، وإذا قامت المنشأة بتطبيق التفسير لفترة تبدأ قبل المبكرالتطبيق 

 .عن هذه الحقيقة
 
المصطلحات المستخدمة في المعايير ) ٢٠٠٧ في عام تعديلهكما تم  (١عدل معيار المحاسبة الدولي   أ٩

ويجب على المنشأة تطبيق هذا . ٦وإضافة لذلك، عدل المعيار الفقرة . الدولية إلعداد التقارير المالية
امت المنشأة بتطبيق معيار وإذا ق.  أو بعد ذلك٢٠٠٩ يناير ١التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في 

لفترة سابقة، فينبغي تطبيق التعديالت على تلك الفترة ) ٢٠٠٧ في عام تعديلهكما تم  (١المحاسبة الدولي 
  .السابقة

  
  

  اإلنتقال 
  

السياسات  " ٨ التغيرات في السياسات المحاسبية حسب متطلبات معيار المحاسبة الدولي إعتباريجب  ١٠
    *"التقديرات المحاسبية واألخطاءالمحاسبية، التغيرات في 

  

                                                 
 فإن على المنشأة إتباع متطلبات النسخة السابقة لمعيار ٢٠٠٥يناير ١إذا قامت المنشأة بتطبيق هذا التفسير لفترة تبدأ قبل   *

صافي ربح أو خسارة الفترة واألخطاء والتغيرات الرئيسية في السياسات " الذي كان يحمل العنوان ٨المحاسبة الدولي 
 . ة تطبق النسخة المعدلة لذلك المعيار لتلك الفترة األبكر، ما لم تكن المنشأ"المحاسبية
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  ملحق
  

تبني المعايير الدولية إلعداد "  ١التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

   "للمرة األولىالتقارير المالية 
  

ت  أو بعد ذلك، وإذا قام٢٠٠٤سبتمبر ١يجب تطبيق التعديالت في هذا الملحق للفترات السنوية التي تبدأ في 

  .المنشأة بتطبيق هذا التفسير لفترة أبكر فإنه يجب تطبيق هذه التعديالت لتلك الفترة األبكر

*****  
 في معيـار التقريـر      ٢٠٠٤التفسير الصادرة في عام      دمجلقد تم دمج التعديالت الواردة في هذا الملحق عند          

  .٢٠٠٤ مايو ٢٧ الصادر في أو بعد ١الدولي



  تفسيرات تفسير لجنة ضيحية لأمثلة تو
  ١ المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

      حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  ٢٣٣٠

   ١ ر الدولي إلعداد التقارير الماليةاتفسير لجنة تفسيرات المعي
  أمثلة توضيحية

  

  . ولكنها ليست جزءاً منه١هذه األمثلة ترافق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  

  حقائق عامة 
  

 إزالة خاص بذلك، بدأ مصنع توليد الطاقة التشغيل في إلتزامومنشأة لها مصنع توليد طاقة نووي  ١مثال

 وحدة * ١٢٠,٠٠٠ سنة، وكانت تكلفته األولية  ٤٠ مقداره يإقتصادعمر ، وللمصنع ٢٠٠٠يناير ١
 وحدة عملة ٧٠,٤٠٠ تمثل وحدة عملة، ١٠,٠٠٠عملة، وهذه شملت مبلغاً لتكاليف اإلزالة مقداره 

 سنة ومخصومة بسعر معدل حسب المخاطرة مقداره ٤٠لتدفقات نقدية مقدرة تستحق الدفع خالل 
  .   ديسمبر٣١ للمنشأة في ، وتنتهي السنة المالية%٥

  

  نموذج التكلفة: ١مثال
  

 وحدة عملة ٣٠,٠٠٠ المتراكم ستهالك سنوات، ويبلغ اإل١٠ يبلغ عمر المصنع ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١في  ٢مثال
على مدى السنوات العشر %) ٥(، وبسبب تخفيض الخصم ) سنة١٠/٤٠× وحدة عملة ١٢٠,٠٠٠(

  . وحدة عملة١٦,٣٠٠ وحدة عملة إلى ١٠,٠٠٠ اإلزالة من إلتزامزاد 
  

 إنخفض أن المنشأة تقدر أنه نتيجة للتقدم التقني غير لم يتغير سعر الخصم، ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١في  ٣مثال
 إلتزام وحدة عملة، وتبعاً لذلك تقوم المنشأة بتعديل ٨,٠٠٠ اإلزالة بمقدار لتزامإلصافي القيمة الحالية 

هذا التاريخ تقوم المنشأة بإجراء القيد  وحدة عملة، وفي ٨,٣٠٠ وحدة عملة إلى ١٦٣٠٠اإلزالة من 
  : التالي في دفتر اليومية ليعكس التغير

    وحدة عملة          وحدة عملة                                                             
  ٨,٠٠٠ اإلزالة                                      إلتزام/  من ح      

   ٨,٠٠٠فة األصل                                                             تكل/ إلى ح       
  

 – وحدة عملة ١٢٠,٠٠٠( وحدة عملة ٨٢,٠٠٠ المبلغ المسجل لألصل  يصبحبعد هذا التعديل ٤مثال
 سنة ٣٠ه على مدى السنوات الباقية البالغة إستهالكسيتم )  وحدة عملة٣٠,٠٠٠ – وحدة عملة ٨,٠٠٠

 وحدة ٨٢,٠٠٠( وحدة عملة ٢,٧٣٣ للسنة التالية مقداره إستهالكل، معطياً مصروف من عمر األص
 وحدة ٨,٣٠٠( وحدة عملة ٤١٥، وستكون تكلفة التمويل للسنة التالية لتخفيض الخصم  )٣٠÷ عملة 
  %)٥×عملة 

  
لمقدرة فإن  عن تغير في سعر الخصم بدالً من تغير في التدفقات النقدية التزاماإل في  إذا نجم التغير ٥مثال

  .محاسبة التغير ستكون نفسها، إال أن تكلفة التمويل للسنة التالية ستعكس سعر الخصم الجديد
  

  نموذج إعادة التقييم: ٢مثال
  

 إنتظام حيث تتم إعادة تقييم المصنع ب١٦تتبنى المنشأة نموذج إعادة التقييم في معيار المحاسبة الدولي  ٦مثال
بشكل جوهري عن القيمة العادلة، وسياسة المنشأة هي إلغاء كاف بحيث ال يختلف المبلغ المسجل 

  . المتراكم في تاريخ إعادة التقييم مقابل إجمالي المبلغ المسجل لألصلستهالكاإل

                                                 
  .   في هذه األمثلة المبالغ النقدية مقيمة بوحدات عملة *



  تفسيرات تفسير لجنة أمثلة توضيحية ل
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   ٢٣٣١   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  

 اإلزالة من المهم فهم أساس التقييم اتإلتزام التي تتعلق بها التي تم إعادة تقييمها األصولعند محاسبة  ٧مثال
  -:يل المثالالذي تم الحصول عليه، على سب

بعض األصل بدون خصم أي الإذا تم تقييم أصل على أساس تدفق نقد مخصوم فقد يقيم   )أ (
، بينما قد يقيم آخرون األصل بعد خصم مخصص ")إجمالي"تقييم (مخصص لتكاليف اإلزالة 

 إلتزامألن المنشأة التي تمتلك األصل ستتحمل كذلك بشكل عام ") صافي"تقييم (تكاليف اإلزالة 
 منفصل، وال يتم إلتزامك اإلزالة إلتزاملة، وألغراض إعداد التقارير المالية يتم اإلعتراف باإلزا

خصمه من األصل، وتبعاً لذلك إذا تم تقييم األصل على أساس صافي القيمة فإنه من الضروري 
 لتزاماإل بحيث ال يتم عد لتزامتعديل التقييم الذي تم الحصول عليه بإعادة إضافة مخصص اإل

  .*رتينم

 depreciated replacement costإذا تم تقييم األصل على أساس تكلفة استبدال مستهلك   )ب (
basis فإن التقييم الذي تم الحصول عليه قد ال يشمل مبلغاً لعنصر اإلزالة لألصل، وإذا كان ال 

ال يشمل ذلك فإن الحاجة تدعو إلى إضافة مبلغ مناسب إلى التقييم من أجل عكس تكلفة اإلستبد
  .المستهلك لذلك العنصر

  
لنفترض أنه تم الحصول على تقييم للتدفق النقدي المخصوم المبني على أساس السوق بمبلغ  ٨مثال

 وحدة عملة ١١,٦٠٠، وهو يشمل مخصصاً مقداره ٢٠٠٢ ديسمبر ٣١ وحدة عملة في ١١٥,٠٠٠
 وبناءاًث سنوات، لتكاليف اإلزالة التي تمثل عدم تغير في التقدير األصلي بعد تخفيض الخصم لثال

  -: كما يلي٢٠٠٢ ديسمبر ٣١ في بيان المركز الماليعلى ذلك تكون المبالغ الداخلة في 
    وحدة عملة                                                                                       

     ١٢٦,٦٠٠                     )                                  ١(      األصل عند التقييم 

   المتراكم                                                            صفرستهالك      اإل

  )١١,٦٠٠(   اإلزالة                                                              إلتزام      

     ١١٥,٠٠٠                                                              األصول      صافي 

  )١٠,٦٠٠)                                                    (٢(      األرباح غير الموزعة

  ١٥,٦٠٠)                                                        ٣(      فائض إعادة التقييم

    
  -:مالحظات      

  

 وحدة عملة باإلضافة إلى تكاليف اإلزالة البالغة ١١٥,٠٠٠الذي تم الحصول عليه بمقدار التقييم  )١(

  ١٢٦,٦٠٠=  منفصل إلتزامك وحدة عملة مسموح بها في التقييم ولكن معترف بها ١١,٦٠٠

  .وحدة عملة
  

 وحدة عملة ٩,٠٠٠=٣/٤٠× وحدة عملة ١٢٠,٠٠٠ سنوات للتكلفة األصلية ٣ إستهالك )٢(

 ١,٦٠٠% = ٥ وحدة عملة بخصم مركب مقداره ١٠,٠٠٠الخصم المتراكم لمبلغ باإلضافة إلى 

  . وحدة عملة١٠,٦٠٠وحدة عملة، اإلجمالي 
  

 صافي القيمة الدفترية  منهمطروحاً وحدة عملة ١٢٦,٦٠٠ تقييمه البالغ الذي تم إعادتهالمبلغ  )٣(

 ستهالك اإل منهاوحاًمطر وحدة عملة ١٢٠,٠٠٠التكلفة ( وحدة عملة ١١١,٠٠٠السابقة البالغة 

  ). وحدة عملة٩٠٠٠المتراكم البالغ 
                                                 

 ٤٠ ومعيار المحاسبة الدولي "انخفاض قيمة األصول" ٣٦المبدأ أنظر معيار المحاسبة الدولي  لإلطالع على أمثلة على هذا * 
  ".العقارات اإلستثمارية"



  تفسيرات تفسير لجنة أمثلة توضيحية ل
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       حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  ٢٣٣٢

 وحدة ١٢٦,٦٠٠( وحدة عملة ٣,٤٢٠ ما مقداره ٢٠٠٣ لعام ستهالك على ذلك يبلغ مصروف اإلبناءاً ٩مثال

 ١١,٦٠٠من % ٥( وحدة عملة ٦٠٠ ما مقداره ٢٠٠٣، ويبلغ مصروف الخصم لعام )١/٣٧×عملة 

 وحدة عملة ولم ١٢,٢٠٠) قبل أي تعديل( اإلزالة امإلتز بلغ ٢٠٠٣ ديسمبر ٣١في ). وحدة عملة

ت القيمة إنخفضيتغير سعر الخصم، على أنه في ذلك التاريخ تقدر المنشأة أنه نتيجة للتقدم التقني 

 ١٢,٢٠٠ اإلزالة من إلتزام وحدة عملة، وتبعاً لذلك تعدل المنشأة ٥,٠٠٠ اإلزالة بمقدار لتزامإلالحالية 

  .وحدة عملة ٧,٢٠٠وحدة عملة إلى 
   

سيتم يزيد عن المبلغ المسجل الذي كان أِخذ هذا التعديل بكامله إلى فائض إعادة التقييم ألنه ال  ١٠مثال
اإلعتراف به لو أنه تم تسجيل األصل بموجب نموذج التكلفة، ولو تم ذلك لكانت الزيادة قد أخذت إلى 

 التالي في دفتر اليومية لعكس ، وتقوم المنشأة بإجراء القيد)ب(٦الربح أو الخسارة حسب الفقرة 

   -:التغيير

                                                             وحدة عملة             وحدة عملة   

  ٥,٠٠٠ اإلزالة                                 إلتزام/       من ح

  ٥,٠٠٠                           فائض إعادة التقييم                        /    إلى ح     
  

 من أجل  ضمان أن ٢٠٠٣ ديسمبر ٣١تقرر المنشأة أن هناك حاجة إلجراء تقييم كامل لألصل في  ١١مثال
لنفرض أن األصل مقيم حالياً بمبلغ . المبلغ المسجل ال يختلف بشكل جوهري عن القيمة العادلة

 اإلزالة إلتزامعملة عن  وحدة ٧,٢٠٠مخصوم منه مخصص مقداره و وحدة عملة ١٠,٧٠٠٠

 على ذلك فإن تقييم األصل ألغراض إعداد وبناءاً منفصل، إلتزامكالمخفض الذي يجب اإلعتراف به 

 وحدة عملة، وتدعو الحاجة إلى إجراء القيد ١١٤,٢٠٠التقارير المالية قبل خصم هذا المخصص هو 

  :اإلضافي التالي في دفتر اليومية
  

                                  وحدة عملة                وحدة عملة                         
   ٣,٤٢٠)                      ١( المتراكم ستهالكاإل/       من ح

  ٣,٤٢٠األصل عند التقييم                                                    /      إلى ح    

   ٨,٩٨٠                     ) ٢(فائض إعادة التقييم /       من ح

  ٨,٩٨٠)                                                ٣(األصل عند التقييم /    إلى ح     
  

  -:مالحظات      
  

  . وحدة عملة حسب السياسة المحاسبية للمنشأة٣,٤٢٠ المتراكم البالغ ستهالكتم إلغاء اإل )١(
  

يم ألن العجز الناجم من إعادة التقييم ال يزيد عن الرصيد القيد على الحساب هو لفائض إعادة التقي )٢(

  .الدائن القائم في فائض إعادة التقييم فيما يتعلق باألصل
  

  منهمطروحاً وحدة عملة ١٢٦,٦٠٠البالغ ) قبل المخصص لتكاليف اإلزالة(التقييم السابق  )٣(

قبل المخصص لتكاليف (ديد  التقييم الج منهمطروحاً وحدة عملة ٣٤٢٠ المتراكم البالغ ستهالكاإل

  . وحدة عملة١١٤,٢٠٠هو ) اإلزالة
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 -: التقييم المبالغ الداخلة في الميزانية العمومية هي كما يليتتبع هذابعد  ١٢مثال
  

                                                                        وحدة عملة
  ١١٤,٢٠٠                األصل عند التقييم                             

   المتراكم                                               صفرستهالكاإل
  )٢٠٠,٧(   اإلزالة                                                إلتزام

  ٠٠٠,١٠٧                                                األصولصافي 
  )١٤,٦٢٠                                    () ١(األرباح غير الموزعة 

  ١١,٦٢٠       )                             ٢(فائض إعادة التقييم 

  
  -:مالحظات   

   
 ٢٠٠٣ في عام إستهالك مضافاً إليها مصروف ٢٠٠٢ ديسمبر ٣١ وحدة عملة في ١٠,٦٠٠ )١(

  .  وحدة عملة١٤,٦٢٠ = وحدة عملة ٦٠٠ وحدة عملة ومصروف الخصم مقداره ٣٤٢٠مقداره 
  
 وحدة عملة ناجمة من ٥٠٠٠، مضافاً إليها ٢٠٠٢ ديسمبر ٣١ وحدة عملة في ١٥,٦٠٠ )٢(

 وحدة ١١,٦٢٠=  وحدة عملة عجز إعادة التقييم ٨,٩٨٠، مخصوماً منها لتزاماإل في نخفاضاإل
  .عملة

  

  اإلنتقال: ٣مثال
  

ذين يطبقون المعايير الدولية إلعداد التقارير يوضح المثال التالي التطبيق بأثر رجعي للتفسير للمعدين ال ١٣مثال
السياسات المحاسبية، "  ٨المالية من قبل، والتطبيق بأثر رجعي يتطلبه معيار المحاسبة الدولي 

حيث يكون ذلك ممكناً من الناحية العملية وهو معاملة "التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء

، ويفترض المثال ٨لنسخة السابقة لمعيار المحاسبة الدولي  في اbenchmark treatment األساسية
  -:أن المنشأة

  ؛١٩٩٩يوليو ١ في ٣٧تبنت معيار المحاسبة الدولي   )أ (
  

  ؛ و٢٠٠٥يناير ١تتبنى التفسير في   )ب (
  

 اإلزالة كدخل أو اتإلتزامقبل تبني التفسير إعترفت بالتغيرات في التدفقات النقدية المقدرة لتسوية   )ج (
  .مصروف

  
 ١٠,٠٠٠ اإلزالة من إلتزاملسنة واحدة ارتفع %) ٥(، بسبب تخفيض الخصم ٢,٠٠٠يسمبر  د٣١في  ١٤مثال

 على الحقائق األخيرة تقدر المنشأة أن وبناءاً وحدة عملة، إلى جانب ذلك ١٠,٥٠٠وحدة عملة إلى 
  وحدة عملة، وتبعاً لذلك فهي تعدلها من١,٥٠٠ بمقدار قد إزدادت اإلزالة لتزامإلالقيمة الحالية 

 وحدة عملة، وحسب سياستها آنذاك تم اإلعتراف بالزيادة في ١٢,٠٠٠ وحدة عملة إلى ١٠,٥٠٠
  . في الربح أو الخسارةلتزاماإل

  
  -: تقوم المنشأة بإجراء القيد التالي في دفتر اليومية لعكس تبني التفسير٢٠٠٥يناير ١في  ١٥مثال
  

  وحدة عملة    لة                                                                  وحدة عم
  ١,٥٠٠تكلفة األصل                                / من ح
  إلى مذكورين    

  ١٥٤ المتراكم                                                         ستهالكاإل/ ح
  ١,٣٤٦   األرباح غير الموزعة                                                  / ح



  تفسيرات تفسير لجنة أمثلة توضيحية ل
  ١ المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 

       حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  ٢٣٣٤

يتم تعديل تكلفة األصل إلى ما ستكون عليه لو أنه تمت رسملة الزيادة في المبلغ المقدر لتكاليف  ١٦مثال
ها على مدى إستهالك سيتم اريخ، وهذه التكلفة اإلضافية كان في ذلك الت٢٠٠٠ ر ديسمب٣١اإلزالة في 

 وحدة ١٥٤ ما مقداره ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ المتراكم لذلك المبلغ في ستهالك سنة، وبذلك سيكون اإل٣٩
  ). سنة٤/٣٩× وحدة عملة ١,٥٠٠(عملة 

  

 اإلزالة في الربح أو إلتزام وألنها اعترفت بالتغيرات في ٢٠٠٥يناير ١قبل تبني المنشأة للتفسير في  ١٧مثال
 وحدة عملة كدائن لألرباح غير الموزعة ١,٣٤٦الخسارة فإنه يتم اإلعتراف بصافي التعديل البالغ 

 من المطلوب اإلفصاح عن هذا الرصيد الدائن في البيانات المالية بسبب إعادة البيان اإلفتتاحية، وليس
  . المذكور أدناه

  

 تعديل البيانات المالية المقارنة واإلفصاح عن التعديل على األرباح ٨يتطلب معيار المحاسبة الدولي  ١٨مثال
 ٢٠٠٤ يناير ١ليومية المعادلة في غير الموزعة اإلفتتاحية في بداية الفترة المقارنة، والقيود في دفتر ا

 ٣٩ بمقدار ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ للسنة المنتهية في ستهالكإلى جانب ذلك زاد مصروف اإل. مبينة أدناه
  -:وحدة عملة من المبلغ الوارد سابقاً في التقارير

  
  ملةوحدة ع                                                           وحدة عملة             

    ١,٥٠٠تكلفة األصل                                 /       من ح
        إلى مذكورين

  ١١٥ المتراكم                                                        ستهالكاإل/ ح          
  ١,٣٨٥     األرباح غير الموزعة اإلفتتاحية                                      / ح          
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  إلستنتاجات أساس ا
  ١تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةل
  

  . ولكنه ليس جزءاً منه١إلستنتاجات هذا يرافق المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةإن أساس ا
  

في عام " عرض البيانات المالية "١ي تمت لمعيار المحاسبة الدولي تم تعليم النص األصلي ليعكس المراجعة الت
  .تم وضع سطر أسفل النص الجديد ووضع سطر خالل النص المحذوف: ٢٠٠٧

  

  مقدمة
  

ات لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إعتبارإلستنتاجات يلخص هذا أساس ا ١إستنتاج
اد األعضاء في لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد للوصول إلى إجماع لها، وقد أعطى األفر

  .التقارير المالية وزناً أكبر لبعض العوامل من عوامل أخرى
  

  الخلفية 
  

 أن تشمل تكلفة بند الممتلكات "الممتلكات والمصانع والمعدات" ١٦يتطلب معيار المحاسبة الدولي  ٢إستنتاج
ة الموقع الذي كانت عليه، إستعادإزالة األصل ووالمصانع والمعدات التقدير المبدئي لتكاليف تفكيك و

 البند خالل فترة معينة ستخدام البند أو نتيجة إلإمتالك الخاص بذلك إما عند لتزاماإلوتتحمل المنشأة 
  .  إنتاج مخزون خالل تلك الفترةإستثناءبألغراض 

  
أن يكون قياس  "ة المحتملواألصولات لتزام اإل،المخصصات"  ٣٧يتطلب معيار المحاسبة الدولي  ٣إستنتاج

تاريخ الميزانية  الحالي في لتزام مبدئياً وفيما بعد بمقدار المصروف المقدر لتسوية اإللتزاماإل
، ويجب أن يعكس سعر خصم حالي مبني على السوق، كما  نهاية فترة إعداد التقاريرالعمومية

ية كل فترة إعداد نها تاريخ كل ميزانية عموميةيتطلب المعيار أن تتم مراجعة المخصصات في 
وتعديلها لتعكس أفضل تقدير حالي، وبذلك عندما يكون أثر التغير في التدفقات الصادرة تقارير 

  .أو سعر خصم فإنه يجب اإلعتراف بهذا التغير/ية وإقتصادالمقدرة للموارد التي تتضمن منافع 
  

تناول مسألة كيف ستتم محاسبة طلب من لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أن ت ٤إستنتاج
 المماثلة، والموضوع هو ما إذا كان يجب اتلتزامواإلة ستعاد اإلزالة واإلإلتزامالتغيرات في 

 تمو  أ( في الربح أو الخسارة للفترة الحالية أو إضافتها إلى لتزاماإلاإلعتراف في التغيرات في 
 على متطلبات للرسملة ١٦يحتوي معيار المحاسبة الدولي . تكلفة األصل ذي العالقة) خصمها من

 الناتج، لتزاماإل على متطلبات لقياس ٣٧المبدئية لتكاليف اإلزالة، ويحتوي معيار المحاسبة الدولي 
 تم إعالم لجنة وقد. لتزاماإلوال يتناول أي من هذين المعيارين بالتحديد محاسبة أثر التغيرات في 

تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بوجود آراء مخالفة مما يؤدي إلى تطور ممارسات 
  .متشعبة

  
تبعاً لذلك قررت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تطوير إرشادات بشأن  ٥إستنتاج

معايير الدولية إلعداد التقارير المالية أن محاسبة التغيرات، وبإجراء ذلك أدركت لجنة تفسيرات ال
) أ( أمر شخصي بطبيعته حيث أن تسويته قد تكون بعيدة جداً في المستقبل، وتقدير لتزاماإلتقدير 

) على سبيل المثال تدفقات نقدية(ية إقتصادتوقيت ومبلغ التدفق الصادر للموارد التي تتضمن منافع 
 كثيراً ما يتضمن ممارسة درجة عالية من التقدير، –خصم سعر ال) ب. (لتزاممطلوبة لتسوية اإل

  .وبذلك فإن من المحتمل أن تتم تعديالت للتقدير المبدئي
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  النطاق
  

ة بنود إستعاد الحالية لتفكيك وإزالة واتلتزاماإليتناول نطاق التفسير محاسبة التغيرات في تقديرات  ٦إستنتاج

 والمعترف بها ١٦ق معيار المحاسبة الدولي الممتلكات والمصانع والمعدات التي تقع ضمن نطا

 اتلتزاماإل، وال ينطبق التفسير على التغيرات في ٣٧كمخصص بموجب معيار المحاسبة الدولي 

المقدرة فيما يتعلق بالتكاليف التي تقع ضمن نطاق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية األخرى، 

       ٢نتاج التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي على سبيل المثال تكاليف المخزون أو اإل

ات اإلزالة إلتزامأشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن . "المخزون "

 المعادن هي تكلفة إما للممتلكات والمصانع والمعدات المستخدمة إستخراجالمرتبطة مع 

 والتفسير، أو للمخزون ١٦إنها ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي ها، وفي هذه الحالة فستخراجإل

  .٢المنتج الذي تجب محاسبته بموجب معيار المحاسبة الدولي
          

  أساس لإلجماع
  

توصلت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى إجماع بأن التغيرات في  ٧إستنتاج

 المماثلة التي تنجم من التغير في التوقيت أو المبلغ اتلتزامواإلة عادست الحالية لإلزالة واإلاتلتزاماإل

 أو تغير في سعر لتزامية مطلوبة لتسوية اإلإقتصادالمقدر للتدفق الصادر للموارد التي تتضمن منافع 

ه بأثر مستقبلي على إستهالكالخصم يجب إضافتها إلى تكلفة األصل ذي العالقة أو خصمها منها و

  .يقتصادإلامدى عمره 
  

عند تطوير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلجماعها نظرت كذلك في  ٨إستنتاج
األساليب الثالثة البديلة التالية لمحاسبة التغيرات في التدفق الصادر للموارد التي تتضمن منافع 

 -:ية وتغيرات في سعر الخصمإقتصاد
  

ية تتعلق بالفترات إقتصادادر للموارد التي تتضمن منافع رسملة فقط أثر التغير في التدفق الص  )أ (
  .المستقبلية، واإلعتراف في ربح أو خسارة الفترة الحالية بأثر التغير في سعر الخصم بكامله

اإلعتراف في ربح أو خسارة الفترة الحالية بأثر جميع التغيرات في كل من التدفق الصادر   )ب (
  .سعر الخصمية وإقتصادللموارد التي تتضمن منافع 

 المماثلة على أنها اتلتزامواإلة ستعاد المقدرة لإلزالة واإلاتلتزاماإلمعاملة التغيرات في   )ج (
 المبدئية وتكلفة األصل، وبموجب هذا األسلوب فإن المبالغ المتعلقة اتلتزاملإلتعديالت 

رة  األصل التي كان سيعترف بها حتى تاريخه ستعكس في الربح أو الخسارة للفتإستهالكب
  . المستقبلي ستتم رسملتهاستهالكالحالية، والمبالغ المتعلقة باإل

  
ألن هذا األسلوب ال يعالج ) أ(رفضت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية البديل  ٩إستنتاج

ية وفي سعر الخصم بنفس الطريقة، إقتصادالتغيرات في التدفق الصادر للموارد التي تتضمن منافع 

افقت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على أنه مهم، إذا أخذنا في والذي و

ية وسعر قتصاد أن أموراً مثل التضخم يمكن أن تؤثر على كٍل من التدفق الصادر للمنافع اإلعتباراإل

  .الخصم
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أشارت إلى أن ) ب(ل عند نظر لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في البدي ١٠إستنتاج
اإلعتراف بكافة التغيرات في سعر الخصم في ربح أو خسارة الفترة الحالية يعالج بشكل صحيح 
التغير في سعر الخصم كحدث للفترة الحالية، على أن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير 

 الصادر المقدر للموارد التي ألن اإلعتراف بالتغيرات في التدفق) ب(المالية قررت ضد البديل 
ية في ربح أو خسارة الفترة الحالية سيكون غير متفق مع الرسملة المبدئية إقتصادتتضمن منافع 

  .١٦لتكاليف اإلزالة بموجب معيار المحاسبة الدولي 
  
 اإلزالة اتإلتزامالتغيرات في  ٢هو األسلوب المقترح في مسودة التفسير د) ج(كان البديل  ١١إستنتاج

 اعتبرت قتراح، وعند وضع هذا اإل٢٠٠٣ سبتمبر ٤التي نشرت في المماثلة اتلتزامواإلة ستعادواإل
 إلتزاملجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية األصل من الوقت الذي تم فيه تحمل 

ق بها  لألصل على أنه وحدة المحاسبة التي تتعليقتصاداإل حتى نهاية العمر للمرة األولىاإلزالة 
 على ذلك تبنت الرأي بأن التعديالت على تقديرات هذه التكاليف، سواء من وبناءاًتكاليف اإلزالة، 

ية أو التعديالت إقتصادخالل التعديالت على التدفقات الصادرة المقدرة للموارد التي تتضمن منافع 
ة المقدرة، والزالت لجنة على سعر الخصم تجب معالجتها محاسبياً بنفس الطريقة مثل التكلفة المبدئي
، إال أنها توصلت قتراحتفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ترى ميزة في هذا اإل

بالنسبة للميزانية العمومية إلى أنه بموجب المعايير الحالية يجب أن تطلب رسملة كاملة مستقبلية 
  .١٨إستنتاج – ١٢إستنتاجلألسباب التي وردت في الفقرات 

     

   والتغير في التقدير المحاسبي٨معيار المحاسبة الدولي 
  

 "السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء" ٨يتطلب معيار المحاسبة الدولي  ١٢إستنتاج
أن تعترف المنشأة بالتغير في التقدير المحاسبي بأثر مستقبلي بإدخاله في الربح أو الخسارة في فترة 

 كان التغير يؤثر على تلك الفترة فقط، أو فترة التغير والفترات المستقبلية إذا كان التغير التغيير إذا
يؤثر على كليهما، وإلى المدى الذي يتسبب فيه تغير في التقدير المحاسبي في نشوء تغيرات في 

 لتزاماإل  أو يتعلق ببند حقوق ملكية فإنه يطلب اإلعتراف به بتعديل األصل أواتلتزاماإل أو األصول
  .أو حقوق الملكية في فترة التغير

  
بالرغم من أن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تبنت الرأي بأن المعاملة التي  ١٣إستنتاج

 تتفق مع هذه المتطلبات لمعيار المحاسبة ٢هي جزئياً بأثر رجعي المقترحة في مسودة التفسير د
 يتم عادة ٨ابات لمسودة التفسير بأن معيار المحاسبة الدولي  فقد أشارت معظم اإلستج٨الدولي 

تفسيره بأنه يتطلب معالجة كاملة مستقبلية، وقد وافقت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد 
 يدعم معاملة كاملة مستقبلية كذلك، وهذا هو ما ٨التقارير المالية على أن معيار المحاسبة الدولي 

  .يتطلبه التفسير
  

 والتغيرات في التقديرات المحاسبية للممتلكات والمصانع ١٦يار المحاسبة الدولي مع
  والمعدات

  

 غير متفق ٢ في مسودة التفسير دقتراحمسودة التفسير الحجج بأن اإلالردود على قدمت العديد من  ١٤إستنتاج
المصانع  الذي يتطلب أنواعاً أخرى من التغيير في تقدير الممتلكات و١٦مع معيار المحاسبة الدولي 

والمعدات حتى يمكن تناولها بأثر مستقبلي، فعلى سبيل المثال وكما يعترف معيار المحاسبة الدولي 
 المنافع consumption ستهالك المقدر أو النمط المتوقع إليقتصاداإل فإن التغير في العمر ٨
ى مصروف  يؤثر علdepreciable ستهالكية المستقبلية التي يتضمنها أصل قابل لإلقتصاداإل
 لألصل، وفي كلتا المتبقي يقتصاداإل للفترة الحالية ولكل فترة مستقبلية أثناء العمر ستهالكاإل

الحالتين يتم اإلعتراف بأثر التغير المتعلق بالفترة الحالية في الربح أو الخسارة في الفترة الحالية، 
و الخسارة في هذه الفترات ويتم اإلعتراف باألثر إن وجد على الفترات المستقبلية في الربح أ

  .المستقبلية
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 لمسودة التفسير إلى أن التغير في تقدير القيمة المتبقية يعالج محاسبياً بأثر الردود علىأشارت بعض  ١٥إستنتاج
 المتعلقة بتكاليف اإلزالة يمكن اتلتزاماإلمستقبلي وال يتطلب تعديالً سريعاً، وقد أشارت إلى أن 

قية، واقترحت بأنه يجب أن ال يدخل التفسير معاملة غير متسقة ها على أنها قيم سالبة متبإعتبار
ات إذا تمت معاملة ناحيتين من نفس التغير بشكل إنحرافلألحداث المتشابهة، ومن الممكن أن تنتج 

 اإلزالة لتزامإل على سبيل المثال إذا تم تمديد العمر النافع لألصل وتخفيض القيمة الحالية -مختلف 
  .نتيجة لذلك

  
فقت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على أنها لم تقدم حججاً كافية بشأن وا ١٦إستنتاج

 المماثلة بشكل يختلف عن التغيرات األخرى اتلتزامواإل اإلزالة اتإلتزاممعاملة التغيرات في تقدير 
ت المعايير الدولية في التقديرات الخاصة بالممتلكات والمصانع والمعدات، وقد أدركت لجنة تفسيرا

 التي األصولإلعداد التقارير المالية أنه ال يوجد احتمال لمعاملة التغيرات األخرى عند تقدير هذه 
  .يتم تناولها في المستقبل القريب

  

ات التي قد تنجم نحرافأشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كذلك إلى أن اإل ١٧إستنتاج
صلي لو أنه تم معاملة التغيرات األخرى في التقديرات بأثر مستقبلي أكثر خطورة ها األإقتراحمن 

  .مما أدركته سابقاً، وأنه من األسهل تطبيق معاملة مستقبلية بشكل كامل
  
كانت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية مهتمة بأن معاملة مستقبلية بشكل كامل  ١٨إستنتاج

 سالبة، وبشكل خاص إذا كانت هناك أصول كبيرة بشكل غير واقعي أو ولأصقد ينجم عنها إما 
أشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد . تغيرات كبيرة في التقديرات قرب نهاية عمر األصل

 في نخفاض لتحديد اإلاألصولالتقارير المالية إلى أنه يمكن معالجة اإلهتمام األول إذا تمت مراجعة 
، وأنه يمكن تطبيق حد أدنى "األصول قيمة إنخفاض" ٣٦ معيار المحاسبة الدولي قيمتها حسب

ت بشكل جوهري إنخفضمقداره صفر لضمان أن األصل لم يصبح سالباً لو أن تقديرات التكلفة 
بالقرب من نهاية عمره، ويمكن تطبيق تخفيض قيمة األصل أوالً بتخفيض المبلغ المسجل لألصل 

 يتم اإلعتراف بأي تعديل دائنٍ متبق في الربح أو الخسارة، وأساليب الحماية إلى الصفر، وبعد ذلك
  . هذه داخلة في اإلجماع النهائي

  

   في الواليات المتحدة األمريكيةالمقارنة مع المبادئ المحاسبية المقبولة بشكل عام 
  

 أسلوب عتبارأخذت في اإللتتوصل لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى إجماع  ١٩إستنتاج
ات إلتزام محاسبة ١٤٣المبادئ المحاسبية المقبولة بشكل عام في بيان معايير المحاسبة المالية رقم 

بموجب هذا المعيار تتم رسملة التغيرات في التدفقات النقدية المقدرة . إحالة األصل من الخدمة
 اإلزالة ليعكس أثر إلتزاميطلب تعديل ها بأثر مستقبلي، ولكن ال إستهالككجزء من تكلفة األصل و

  . التغير في سعر الخصم الحالي المقدر في السوق
  
إن معاملة التغيرات في التدفقات النقدية المقدرة التي يتطلبها هذا التفسير تتوافق مع المبادئ  ٢٠إستنتاج

العرض  في مسودة قتراح ولم يكن اإلفي الواليات المتحدة األمريكيةالمحاسبية المقبولة بشكل عام 
 كذلك، على أن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وافقت على أنه نظراً ألن ٢د

 اإلزالة إثر التغير في سعر الخصم الحالي إلتزام يتطلب أن يعكس ٣٧معيار المحاسبة الدولي 
التغيرات في سعر   فإنه لم يكن من الممكن عدم أخذك) ٣إستنتاج أنظر فقرة (المبني على السوق 

 التغيرات في ١٤٣إلى جانب ذلك لم يعامل بيان معايير المحاسبة المالية رقم . عتبارالخصم في اإل
التدفقات النقدية وأسعار الخصم بنفس الطريقة، وهو ما وافقت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد 

  .التقارير المالية على أنه هام
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  ١٦المبدئي بموجب معيار المحاسبة الدولي تفاعل التفسير واإلعتراف 
  

 عتبارعند تطوير التفسير أخذت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في اإل ٢١إستنتاج
، ووافقت على أنها ستفسر التفاعل ١٦التحسينات التي أجراها المجلس في معيار المحاسبة الدولي 

  .بينهما
  
أن القياس المبدئي لتكلفة بند ) ٢٠٠٣كما هو معدل في عام ( ١٦يوضح معيار المحاسبة الدولي  ٢٢إستنتاج

ة الموقع الموجود عليه، إستعادممتلكات ومصانع ومعدات يجب أن يشمل تكلفة تفكيك وإزالة البند و
 البند أثناء فترة معينة ألغراض ستخدام البند أو نتيجة إلإمتالك إما عند لتزامإذا تم تحمل هذا اإل

ون خالل تلك الفترة، ويعود ذلك إلى أن المجلس توصل إلى أنه سواء تم تحمل  إنتاج مخزإستثناءب
ه فإن الطبيعة الذاتية للتكلفة وارتباطها مع األصل هي ستخدام البند أو نتيجة إلإمتالك بلتزاماإل

  .نفسها
  
نشأة  لم يتناول المجلس كيف ستعالج الم١٦ التحسينات لمعيار المحاسبة الدولي إعتبارعلى أنه عند  ٢٣إستنتاج

آثار اإلرتفاع أو التغيرات ) ب. ( معترف بهلتزامالتغيرات في مبلغ التقدير المبدئي إل) أ(محاسبياً 
ات التي لم تكن موجودة عندما امتلكت المنشأة لتزامتكلفة اإل) ج( معترف به لتزامفي أسعار الفائدة إل

، )أ(ناول التفسير الموضوعين  األصل، ويتإمتالك أحدثه تغير في قانون صدر بعد إلتزامالبند مثل 
  ).ب(

  

  ١٦ نموذج القياس بموجب معيار المحاسبة الدولي إختيارالتفاعل بين التفسير و
  

 للمنشأة أن تختار إما نموذج التكلفة أو نموذج إعادة التقييم لقياس ١٦يسمح معيار المحاسبة الدولي  ٢٤إستنتاج
ي لجنة تفسيرات المعايير الدولية ممتلكاتها ومصانعها ومعداتها على أساس كل فئة لوحدها، ورأ

إلعداد التقارير المالية هو أن نموذج القياس الذي تختاره المنشأة بموجب معيار المحاسبة الدولي 
  . لن يتأثر بالتفسير١٦

  
 التي أعيد األصول لمسودة التفسير إيضاح كيف يجب تطبيقها على المجاوبينطلب العديد من  ٢٥إستنتاج

 -: المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى ما يليتقييمها، وأشارت لجنة تفسيرات
  

 يتطلب أن يبقى ١٦إذا اختارت المنشأة نموذج إعادة التقييم فإن معيار المحاسبة الدولي   ) أ(

التقييم محدثاً بشكل كاف بحيث ال يختلف المبلغ المسجل بشكل جوهري عن المبلغ الذي كان 

، ويتطلب هذا التفسير * في تاريخ الميزانية العمومية القيمة العادلةإستخدامسيتم تحديده ب

 المماثلة المعترف بها لتضاف بشكل عام اتلتزامواإلة ستعاد اإلزالة واإلاتإلتزامتغييراً في 

 تقييم ال يؤثر بحد ذاته على لتزاماإلإلى تكلفة األصل أو تخصم منه، على أن التغيير في 

 المعترف به لتزاماإل) لضمان عدم عده مرتين(ألن األصل ألغراض إعداد التقارير المالية 

  .    بشكل منفصل يستثنى من تقييمه

 على الفرق بين ما كان سيتم اإلبالغ عنه         لتزاماإلبدالً من تغيير تقييم األصل يؤثر التغير في         ) ب(

لألصل في التقارير بموجب نموذج التكلفة وبموجب هذا التفسير وتقييمه، وبكلمـات أخـرى      

غير فائض أو عجز إعادة التقييم الذي تم اإلعتراف به في السابق لألصل، فعلى سـبيل                فهو ي 

                                                 
نهاية فترة إعداد "بمصطلح " تاريخ الميزانية العمومية"مصطلح ) ٢٠٠٧كما تم تعديله في عام  (١ل معيار المحاسبة الدولي استبد *

  ".التقارير
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 وحدة عملة والذي كان بموجب نموذج التكلفة ستتم إضافته          ٢٠ بمقدار   لتزاماإلالمثال إذا زاد    

 وحـدة   ٢٠بمقـدار   ) أو يزيد عجز إعادة التقييم    (لتكلفة األصل ينخفض فائض إعادة التقييم       

إحتـساب   يـتم    ١٦ نموذج إعادة التقييم الوارد في معيار المحاسبة الـدولي           عملة، وبموجب 

عجز إعادة التقيـيم    إحتساب  ، ويتم   *فوائض إعادة التقييم المتراكمة لألصل في حقوق الملكية       

المتراكم في الربح أو الخسارة، وقد قررت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقـارير              

 المتعلق بأصل أعيد تقييمه بنفس الطريقة مثل        لتزاماإلالتغيرات في   اب  إحتسالمالية أنه يجب    

  . ١٦التغيرات األخرى في فائض وعجز إعادة التقييم بموجب معيار المحاسبة الدولي 

 ال يؤثر بشكل مباشر على قيمة األصل ألغراض إعداد لتزاماإلبالرغم من أن التغير في ) ج(
 قد تؤثر أيضاً على قيمة لتزاماإلاألحداث التي تغير قيمة التقارير المالية فإن العديد من 

 على ذلك قررت لجنة تفسيرات المعايير الدولية وبناءاًاألصل، إما بمقدار أكبر أو أصغر، 
 اإلزالة إلتزام التي أعيد تقييمها يدل التغير في لألصولإلعداد التقارير المالية أنه بالنسبة 
 عند تحديد عتبارعادة تقييم، ويجب أخذ أية إعادة تقييم في اإلعلى أنه قد تكون هناك حاجة إل

أعاله، وإذا تم إجراء إعادة تقييم فإن ) ب(المبلغ الذي أخذ للربح أو الخسارة بموجب البند 
  . من نفس الفئةاألصول يتطلب إعادة تقييم كافة ١٦معيار المحاسبة الدولي 

سالبة، )  في القيمةإنخفاضمخصوماً منها أي (يجب أن ال تكون التكلفة المستهلكة ألصل ) د(
بغض النظر عن نموذج التقييم، كما يجب أن ال يزيد فائض إعادة التقييم ألصل عن قيمته، 

 على ذلك قررت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أنه إذا زاد وبناءاً
تم اإلعتراف به لو أنه تم تسجيل األصل  عن المبلغ المسجل الذي كان سيإلتزامالتخفيض في 

بموجب نموذج التكلفة، فإنه يجب دائماً أخذ تخفيض الزيادة إلى الربح أو الخسارة، فعلى 
الذي  وحدة عملة والمبلغ ٢٥سبيل المثال إذا كانت التكلفة المستهلكة ألصل لم تنخفض قيمته 

 وحدة عملة، ٧٥دة التقييم مقداره  وحدة عملة فإن هناك فائضاً في إعا١٠٠ تقييمه تم إعادة
 وحدة عملة فإنه يجب تخفيض التكلفة المستهلكة ٣٠ اإلزالة بمقدار إلتزاموإذا تم تخفيض 

الذي يساوي ( وحدة عملة ١٠٠لألصل إلى الصفر، ويجب زيادة فائض إعادة التقييم إلى 
 إلى الربح أو زاملتاإل للتخفيض في  وحدة عملة٥ ، ويجب أخذ المبلغ المتبقي)قيمة األصل

  .الخسارة

  

  تخفيض الخصم
  

نظرت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية فيما إذا كان تخفيض الخصم هو تكلفة  ٢٦إستنتاج

يبرز هذا السؤال ألنه لو . "تكاليف اإلقتراض"  ٢٣اقتراض ألغراض معيار المحاسبة الدولي 

 فإنه في حاالت ٢٣اض معيار المحاسبة الدولي تخفيض سعر الخصم تكلفة اقتراض ألغرإعتبار 

، وقد أشارت †معينة من الممكن رسملة هذا المبلغ بموجب المعالجة البديلة المسموح بها للرسملة

 يتناول ٢٣لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن معيار المحاسبة الدولي 

 اإلزالة ال إلتزاملحصول على أصل معين، ووافقت على أن األموال المقترضة بشكل محدد لغرض ا

المقترضة، وبذلك توصلت لجنة ) أي النقد(يقع ضمن هذا الوصف حيث أنه ال يعكس األموال 
                                                 

، يتم اإلعتراف بالزيادة في )٢٠٠٧كما تم تعديله في عام " (عرض البيانات المالية "١نتيجة لمراجعة معيار المحاسبة الدولي     *
  . حقوق الملكية تحت عنوان فائض إعادة التقييممل آخر ويتم وضعها فيبيان دخل شا

  

وتصبح .  ليقتضي المعاملة البديلة للرسملة التي كان مسموحاً بها سابقا٢٣ً، تم تنقيح معيار المحاسبة الدولي ٢٠٠٧في مارس     †
ثر التنقيح على األسباب المحددة في أساس وال يؤ. رسملة تكاليف اإلقتراض لألصل المؤهل هي الطريقة المحاسبية الوحيدة

  . اإلستنتاجات هذا
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تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن تخفيض الخصم ليس تكلفة اقتراض كما هو 

  .٢٣معرف في معيار المحاسبة الدولي 
  

وافقت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على أن تخفيض الخصم كما هو مشار  ٢٧إستنتاج
 يجب اإلبالغ عنه في الربح أو الخسارة في الفترة ٣٧ من معيار المحاسبة الدولي ٦٠إليه في الفقرة 
  .التي يحدث فيها

  اإلفصاحات
  

لتقارير المالية فيما إذا كان يجب أن يشمل التفسير نظرت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد ا ٢٨إستنتاج
 ١٦إرشادات إفصاح، ووافقت على أن ذلك غير ضروري إلى حد بعيد ألن معيار المحاسبة الدولي 

  -: يحتويان على إرشادات خاصة بذلك، على سبيل المثال٣٧ومعيار المحاسبة الدولي 

 يتطلب اإلفصاح عن طبيعة ٨الدولي  أن معيار المحاسبة ١٦يوضح معيار المحاسبة الدولي   )أ (
وأثر التغيرات في التقديرات المحاسبية التي لها أثر في الفترة الحالية، أو يتوقع أن يكون لها 
أثر جوهري في الفترات الالحقة، وأن هذا اإلفصاح قد ينشأ من التغيرات في التكاليف 

  .نع والمعداتة بنود الممتلكات والمصاإستعادالمقدرة لتفكيك أو إزالة أو 

   -: اإلفصاح عن٣٧يتطلب معيار المحاسبة الدولي   )ب (

  .مطابقة الحركات في المبلغ المسجل لمخصص الفترة )١(

الزيادة خالل الفترة في المبلغ المخصوم الناجم من مرور الوقت وأثر أي تغير في سعر  )٢(
  .الخصم

 للمنافع  والتوقيت المتوقع ألية تدفقات صادرة متوقعةلتزاموصف موجز لطبيعة اإل )٣(
  .يةقتصاداإل

إشارة إلى الشكوك فيما يتعلق بمبلغ أو توقيت هذه التدفقات الصادرة، وحيث يكون ذلك  )٤(
ضرورياً اإلفصاح عن اإلفتراضات الرئيسية التي تمت فيما يتعلق باألحداث المستقبلية  

لتغيرات على سبيل المثال أسعار الفائدة المستقبلية والتغيرات المستقبلية في الرواتب وا(
 ).المستقبلية في األسعار

  
 نموذج إعادة التقييم أشارت لجنة تفسيرات إستخدام التي تم قياسها بباألصولعلى أنه فيما يتعلق  ٢٩إستنتاج

 إعادة فائض إلى لتزاماإلالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أنه كثيراً ما تؤخذ التغيرات في 
 ذا أهمية بالنسبة للمستخدمين، ووافقت لجنة تفسيرات المعايير التقييم، وهذه التغيرات تعكس حدثاً

الدولية إلعداد التقارير المالية على أنه يجب إبرازها باإلفصاح عنها بشكل منفصل ووصفها أنها 
  .*كذلك في بيان التغيرات في حقوق الملكية

  

  اإلنتقال
  

معدي البيانات ية على أنه يجب على وافقت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المال ٣٠إستنتاج
 الذين طبقوا المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تطبيق التفسير باألسلوب المطلوب في المالية

 الذي هو عادة بأثر رجعي، ولم تستطع لجنة تفسيرات المعايير الدولية ٨معيار المحاسبة الدولي 
 ٣٧ق آخر، خاصة عندما يتطلب معيار المحاسبة الدولي إلعداد التقارير المالية تبرير أسلوب تطبي

  .التطبيق بأثر رجعي
  

                                                 
، يتم عرض هذه التغيرات في بيان )٢٠٠٧كما تم تعديله في عام " (عرض البيانات المالية "١نتيجة لمراجعة معيار المحاسبة الدولي  *

 . الدخل الشامل
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أشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أنه من أجل تطبيق التفسير بأثر  ٣١إستنتاج
رجعي من الضروري تحديد كٍل من توقيت ومبلغ أية تغيرات كان التفسير سيطلبهما، على أن 

  -: يحدد ما يلي٨بة الدولي معيار المحاس

إذا لم يكن التطبيق بأثر رجعي ممكناً من الناحية العملية لكافة الفترات المعروضة فإنه يجب   )أ (
  ؛ وتطبيق السياسة المحاسبية الجديدة بأثر رجعي من أبكر تاريخ ممكن من الناحية العملية

طبيق السياسة المحاسبية الجديدة في إذا لم يكن ممكناً من الناحية العملية تحديد األثر المتراكم لت  )ب (
بداية الفترة الحالية فإنه يجب تطبيق السياسة بأثر مستقبلي من أول تاريخ ممكن من الناحية 

  .العملية
  

 يحدد ٨أشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن معيار المحاسبة الدولي  ٣٢إستنتاج
 العملية عندما ال تستطيع المنشأة تطبيقه بعد بذل كل جهد معقول أن المتطلب غير ممكن من الناحية

  .  إلجراء ذلك، وعليها أن تعطي اإلرشادات بشأن متى يكون ذلك
   

 الخاصة باإلمكانية العملية ال تنطبق على المعيار الدولي ٨على أن أحكام معيار المحاسبة الدولي  ٣٣إستنتاج
إن التطبيق . "للمرة األولىدولية إلعداد التقارير المالية تبني المعايير ال"  ١إلعداد التقارير المالية 

بأثر رجعي لهذا التفسير في تاريخ اإلنتقال إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، وهي 
ات إستثناء في حالة عدم وجود أية ١المعالجة التي يتطلبها المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 بإنشاء سجل للمرة األولىلمنشآت التي تتبنى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يتطلب أن تقوم ا
تاريخي لكافة هذه التعديالت التي كانت ستتم في الماضي، وفي العديد من الحاالت لن يكون ذلك 

للتطبيق بأثر عملياً، وقد وافقت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على أنه كبديل 
رجعي يجب أن يسمح للمنشأة أن تشمل في التكلفة المستهلكة لألصل في تاريخ اإلنتقال مبلغاً يحسب 

، وهذا للمرة األولىه عندما تم تحمله إستهالك في ذلك التاريخ وإلى ما قبل ذلك ولتزاماإلبخصم 
  . تبعاً لذلك١التفسير يعدل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
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  ٢التفسير 

  للجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

  

  أسهم األعضاء في المنشآت التعاونية واألدوات الممثالة

  

 التعاونية المنشآتأسهم األعضاء في  "٢لقد تم وضع تفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

رات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وتم إصداره من قبل مجلس من قبل لجنة تفسي" واألدوات المماثلة

  . ٢٠٠٤معايير المحاسبة الدولية في نوفمبر 
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 المحتويات 
   الفقرات                                                                                      

  لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ل٢التفسير 

  نشآت التعاونية واألدوات المماثلةأسهم األعضاء في الم

 
  المراجع

  الخلفية
٢- ١  

  ٣  النطاق

  ٤  الموضوع

  ١٢- ٥  اإلجماع

  ١٣  اإلفصاح

  ١٤  تاريخ النفاذ

    ملحق

    أمثلة على تطبيق اإلجماع

  ٢لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية فسيرات التفسير لجنة ت اتالستنتاجأساس ا
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 للجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٢ والملحق على التفسير ١٤–١تحتوي الفقرات 
 ،جاتإلستنتا أساس ا٢ ويرافق التفسير ،أسهم األعضاء في المنشآت التعاونية واألدوات المماثلة

  .المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية مقدمة من ١٧–٧رات  والفق٢وتحتوي الفقرة 
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  ٢التفسير 

  للجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

  التعاونية واألدوات المماثلة أسهم األعضاء في المنشآت
  

  المراجع
  

 *)٢٠٠٣كما هو معدل في عام  ("اإلفصاح والعرض: لماليةاألدوات ا"  ٣٢ر المحاسبة الدولي امعي •

 )٢٠٠٣كما هو معدل في عام  ("اإلعتراف والقياس: األدوات المالية"  ٣٩ر المحاسبة الدولي امعي •
  

  الخلفية
  

يقوم بتكوين المنشآت التعاونية والمنشآت المماثلة مجموعات أشخاص لتلبية احتياجات اقتصادية  ١
عرف القوانين الوطنية عادة المنشأة التعاونية على أنها جمعية تسعى لرفع  وت،واجتماعية مشتركة

 ما وكثيراً ،)مبدأ الخدمة الذاتية(مستوى التقدم االقتصادي ألعضائها من خالل القيام بأعمال مشتركة 
 ،توصف حصص األعضاء في منشأة تعاونية على أنها أسهم أو وحدات لألعضاء أو ما شابه ذلك

 ".أسهم األعضاء"ها أدناه بـ ويشار إلي
  

 مالية أو حقوق إلتزامات لتصنيف األدوات المالية على أنها  مبادئا٣٢ًيضع معيار المحاسبة الدولي  ٢

 التي تتيح  Puttableاألدوات القابلة للتسديد  وبشكل خاص تنطبق هذه المبادئ على تصنيف ،ملكية
 وتطبيق هذه المبادئ ،ل نقد أو أداة مالية أخرىلحاملها بيع هذه األدوات للجهة المصدرة لها مقاب

طلب بعض المشاركين في . األعضاء في المنشآت التعاونية واألدوات المماثلة صعبأسهم على 
 ٣٢مجلس معايير المحاسبة الدولية المساعدة في فهم كيف تنطبق المبادئ في معيار المحاسبة الدولي 

ي لها خصائص معينة والظروف التي تؤثر فيها هذه على أسهم األعضاء واألدوات المماثلة الت
 . أو كحقوق ملكيةإلتزاماتالخصائص على التصنيف ك

  

  النطاق
  

 بما في ذلك األدوات المالية ٣٢ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي ينطبق التفسير على األدوات  ٣

 وال ينطبق هذا ،لمنشأةالصادرة لألعضاء في المنشآت التعاونية التي تثبت حصة الملكية للعضو في ا

  . في أدوات حقوق الملكية للمنشأة أو يمكن تسويتها التفسير على األدوات المالية التي ستتم تسويتها
  

                                                 
  " .العرض: دوات الماليةاأل"  ٣٢ تم تعديل معيار المحاسبة الدولي ليصبح  ٢٠٠٥ في أغسطس  *
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  الموضوع
  

 بما في ذلك ، بما في ذلك أسهم األعضاء خصائص حقوق الملكية،لعديد من األدوات الماليةإن ل ٤
 وبعض األدوات المالية تعطي لحاملها ،الموزعةحقوق التصويت وحقوق المشاركة في أرباح األسهم 

 إال إنها قد تشمل أو تكون ، آخرمالي مقابل نقد أو أصل Redemption ستردادالحق في طلب اإل
أحكام  كيف يجب أن تقيم . األدوات الماليةإستردادان سيتم خاضعة لتحديدات بشأن ما إذا ك

 أو حقوق إلتزاماتاألدوات المالية على أنها  هذه عند تحديد ما إذا كان يجب تصنيف سترداداإل
 .ملكية

  

  اإلجماع
  

في طلب ) بما في ذلك أسهم األعضاء في المنشآت التعاونية(إن الحق التعاقدي لحامل أداة مالية  ٥
المنشاة نه يجب أن تأخذ  بل إ، ماليإلتزاماألداة المالية كيتطلب في حد ذاته أن تصنف  ال سترداداإل

 وتشمل ، مالي أو حق ملكيةإلتزامة أحكام وشروط األداة المالية عند تحديد تصنيفها كفي اإلعتبار كاف
هذه األحكام والشروط القوانين واألنظمة المحلية ذات العالقة والنظام األساسي الحاكم للمنشأة 

انين  ولكن ال تشمل التعديالت المستقبلية المتوقعة على هذه القو،الساري المفعول في تاريخ التصنيف
 .أو األنظمة أو النظام األساسي

  
 ستردادإن أسهم األعضاء التي سيتم تصنيفها كحقوق ملكية إذا لم يكن لألعضاء الحق في طلب اإل ٦

 وتعتبر الودائع تحت ،موجوداً ٨،٧هي حقوق ملكية إذا كان أي من الشرطين المبينين في الفقرتين 
لودائع والعقود المشابهة التي تنشأ عندما يتصرف بما في ذلك الحسابات الجارية وحسابات ا ،الطلب

 . مالية للمنشأةإلتزاماتاألعضاء كعمالء أنها 
  

 أسهم إسترداد غير مشروط برفض حقاًإن أسهم األعضاء هي حقوق ملكية إذا كان للمنشأة  ٧
 .األعضاء

  
 أنواع منع يمكن للقانون واألنظمة المحلية أو النظام األساسي الحاكم للمنشأة أن تفرض مختلف ٨

 ، على مقياس السيولةبناءاً على سبيل المثال المنع غير المشروط أو المنع ، أسهم األعضاءإسترداد
 بشكل غير مشروط من قبل القانون واألنظمة المحلية أو النظام األساسي ستردادوإذا تم منع اإل

قانون أو األنظمة المحلية  أن األحكام في الغير ،الحاكم للمنشاة فإن أسهم األعضاء هي حقوق ملكية
 مثل القيود على – فقط إذا تم تلبية الشروط ستردادأو النظام األساسي الحاكم للمنشأة التي تمنع اإل

 .ملكية تؤدي إلى أن تكون أسهم األعضاء حقوق ال) أو لم يتم تلبيتها(السيولة 
  

 ومن ،ات ممنوعةدادسترمن الممكن أن يكون المنع غير المشروط مطلقا من حيث أن كافة اإل ٩
 أسهم األعضاء إذا كان إسترداد من حيث أنه يمنع جزئياًالممكن أن يكون المنع غير المشروط 

من أسهم األعضاء  عدد أسهم األعضاء أو مبلغ رأس المال المدفوع إنخفاض سيؤدي إلى سترداداإل
 إال إذا ،إلتزامات هي دستردا وأسهم األعضاء التي تزيد عن المنع ضد اإل،إلى أقل من مستوى محدد

 وفي بعض الحاالت من ،٧ كما هو مبين في الفقرة ستردادكان للمنشأة حق غير مشروط برفض اإل
 ،ستردادالممكن أن يتغير من وقت آلخر عدد األسهم أو مبلغ رأس المال المدفوع الخاضع لمنع اإل

 .مالية وحقوق الملكية اللتزامات يؤدي إلى تحويل بين اإلستردادوهذا التغير في منع اإل
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 وفي ، بالقيمة العادلةستردادها المالي من أجل اإلإلتزامعند اإلعتراف المبدئي على المنشأة قياس  ١٠
مالي من أجل  اللتزام تقيس المنشأة القيمة العادلة لإلسترداد أسهم األعضاء مع خاصية اإلحالة
 لنظامها األساسي ستردادع بموجب أحكام اإل ليس بأقل من الحد األعلى للمبلغ المستحق الدفسترداداإل

 ).٣لمثال اأنظر ( المبلغ  دفع من أول تاريخ يمكن أن يطلب فيهمخصوماًالحاكم أو القانون المنطبق 
  

 يتم اإلعتراف بالتوزيعات على حملة أدوات ٣٢ من معيار المحاسبة الدولي ٣٥كما تتطلب الفقرة  ١١
 والفائدة وأرباح ، منها أية منافع ضريبة دخلمخصوماًحقوق الملكية مباشرة في حقوق الملكية 

 بغض ، مالية هي مصروفاتإلتزاماتاألسهم والعائدات األخرى المتعلقة باألدوات المالية المصنفة ك
 . بأنها أرباح أسهم أو فائدة أو خالف ذلكقانونياًالنظر عما إذا كانت هذه المبالغ المدفوعة تتصف 

  
 . ال يتجزأ من اإلجماع أمثلة على تطبيق هذا اإلجماعءاًجزيقدم الملحق الذي هو  ١٢

  

  اإلفصاح
  
 المالية وحقوق الملكية فإن على لتزامات إلى تحويل بين اإلستردادعندما يؤدي تغير في منع اإل ١٣

 .التحويلالمنشأة اإلفصاح بشكل منفصل عن مبلغ وتوقيت وسبب 
  

  تاريخ النفاذ
  

كما  (٣٢لهذا التفسير هي نفسها كما هي لمعيار المحاسبة الدولي إن تاريخ النفاذ ومتطلبات اإلنتقال  ١٤
 يناير ١ وعلى المنشأة تطبيق هذا التفسير للفترات السنوية التي تبدأ في ،)٢٠٠٣هو معدل في عام 

 فإن عليها ٢٠٠٥ يناير ١ وإذا طبقت المنشأة هذا التفسير لفترة تبدأ قبل ، أو بعد ذلك٢٠٠٥
 . ويجب أن يطبق هذا التفسير بأثر رجعي،ةاإلفصاح عن هذه الحقيق
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  ملحق
  

  أمثلة على تطبيق اإلجماع 
  

  . ال يتجزأ من التفسيرجزءاًهذا الملحق 
  

 ،لماليةيقدم هذا الملحق سبعة أمثلة على تطبيق إجماع لجنة تفسيرات المعاير الدولية إلعداد التقارير ا ١ أ
 يفترض كل مثال أنه ال توجد شروط ،لحقائق ممكنةألخرى لا واألنماط ،املةوال تشكل األمثلة قائمة ش

  . ماليإلتزام تلك الواردة في حقائق المثال التي تتطلب تصنيف األدوات المالية كبإستثناء
  

  )٧الفقرة  (ستردادالحق غير المشروط في رفض اإل
  

  ١مثال 
  

  الحقائق
  

 وال ينص النظام ،فرد للمنشأةات تتم حسب التقدير المنسترداديبين النظام األساسي للمنشأة أن اإل ٢ أ
 إسترداد في تاريخها  ولم ترفض المنشأة أبداً، من التفصيل أو التحديد لذلك التقديرمزيد على األساسي

  .لكالمجلس الحاكم له الحق في إجراء ذرغم من أن لأسهم األعضاء با
  

  التصنيف
  

يحدد معيار . ق ملكية وأسهم األعضاء هي حقو،ستردادبرفض اإلللمنشأة الحق غير المشروط  ٣ أ
 من  ويشير إلى أن تاريخاً، مبادئ التصنيف المبنية على أحكام األداة المالية٣٢المحاسبة الدولي 

تبين الفقرة . لتزاماتالدفعات حسب التقدير أو النية إلجراء دفعات حسب التقدير ال تسبب تصنيف اإل
  -:ما يلي ٣٢ من معيار المحاسبة ٢٦تطبيق

  
 فإنه يتم تحديد التصنيف المناسب من قبل الحقوق األخرى المرتبطة ستردادسهم الممتازة غير قابلة لإلندما تكون األع
 وعندما تكون ، المالي وأداة حقوق الملكيةلتزاممحتوى الترتيبات التعاقدية وتعريف اإل والتصنيف مبني على تقييم ،بها

 خاضعة لتقدير الجهة المصدرة فإن ،ة أو غير تراكمية سواء كانت تراكمي،التوزيعات على حملة األسهم الممتازة
   -:ق ملكية بما يلي على سبيل المثال وال يتأثر تصنيف السهم الممتاز على أنه أداة ح،األسهم هي أدوات حقوق ملكية

   ؛تاريخ إجراء التوزيعات  )أ (

   ؛نية إجراء توزيعات في المستقبل  )ب (

بسبب القيود على دفع أرباح (المصدرة إذا لم تتم التوزيعات أثر سلبي محتمل على سعر األسهم العادية للجهة   )ج (

   ؛) الممتازة العادية إذا لم يتم دفع أرباح األسهماألسهم

   ؛ات الجهة المصدرةإحتياطمبلغ   )د (

   أو؛توقع الجهة المصدرة للربح أو الخسارة لفترة) ـه(    

  .و خسارتها للفترةقدرة أو عدم قدرة الجهة المصدرة على التأثير على مبلغ ربحها أ   )و (
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   ٢مثال 
  

  الحقائق
  

 على أن النظام ،ات تتم حسب التقدير المفرد للمنشأةسترداديبين النظام األساسي للمنشأة على أن اإل ٤ أ
 إال إذا كانت المنشأة غير قادرة على  تتم تلقائياًإسترداداألساسي يبين كذلك أن الموافقة على طلب 

  .اتحتياط المحلية فيما يتعلق بالسيولة أو اإلإجراء دفعات بدون مخالفة األنظمة
  

  التصنيف
  

 والقيود ، ماليإلتزام وحصص األعضاء هي ،ستردادليس للمنشأة الحق غير المشروط برفض اإل ٥ أ
ات فقط إذا لم يتم تلبية سترداد وهي تقيد اإل،هاإلتزامالمبينة أعاله مبنية على قدرة المنشأة على تسوية 

 وبذلك وبموجب ،ي وعندئذ فقط حتى ذلك الوقت الذي يتم فيه تلبيتهاحتياطمتطلبات السيولة أو اإل
. لمالية كحق ملكيةال تؤدي إلى تصنيف األداة ا ٣٢المبادئ الموضوعة في معيار المحاسبة الدولي 

  : على ما يلي ٣٢ من معيار المحاسبة الدولي ٢٥تطبيق تنص الفقرة 
  

 أو أداة حق ملكية فإن مالياًا إلتزام وعند تحديد ما إذا كان السهم الممتاز ،يمكن إصدار أسهم ممتازة مع حقوق مختلفة
 ، ماليلتزامعلى الجهة المصدرة تقييم الحقوق المعينة المرتبطة بالسهم لتحديد ما إذا كانت تظهر الخصائص األساسية إل

 إلتزام اختيار حامله يحتوي على  في تاريخ معين أو حسبإستردادفعلى سبيل المثال السهم الممتاز الذي ينص على 
وعدم القدرة المحتملة للجهة المصدرة  ، المالية إلى حامل السهمصولمالي ألن على الجهة المصدرة التزام تحويل األ

 سواء بسبب عدم توفر األموال أو قيد قانوني أو ،تعاقدياًتاز عندما يطلب منها ذلك  سهم ممستردادعلى تلبية التزام إل
  .] أضيف التأكيد [ يات غير كافية ال يلغي اإللتزامإحتياطأرباح أو 

  

  )٩،٨الفقرتان ( ستردادالمنع ضد اإل
  

   ٣مثال 
  

  الحقائق
  

  - :يلي كما السابقة أسهما ألعضائها في تواريخ مختلفة وبمبالغ مختلفة في أصدرت منشأة تعاوني ٦ أ

  ؛) وحدة عملة١,٠٠٠,٠٠٠( وحدات عملة لكل سهم ١٠ سهم بسعر ١٠٠,٠٠٠ ٢٠×١ يناير ١  )أ (

 وحدة عملة ٢,٠٠٠,٠٠٠( وحدة عملة لكل سهم ٢٠ سهم بسعر ١٠٠,٠٠٠ ٢٠×٢ يناير ١  )ب (
  ). وحدة عملة٣,٠٠٠,٠٠٠أخرى بحيث يصبح إجمالي األسهم الصادرة 

  
  . عند الطلب بالمبلغ الذي صدرت مقابلهسترداداألسهم قابلة لإل

  

  منمن أعلى عدد% ٢٠اكمة ال يمكن أن تزيد عن ات المترسترداديبين النظام األساسي للمنشأة أن اإل ٧ أ
 سهم مصدر وهذا ٢٠٠,٠٠٠ للمنشأة ٢٠×٢ ديسمبر ٣١ وفي ،أسهم أعضائها المصدرة في أي وقت

 ١  وفي ، أية أسهم في الماضيإسترداد ولم يتم ،هو أعلى عدد ألسهم األعضاء المصدرة في أي وقت
ات ستردادم وتزيد من المستوى المسموح به لإل تعدل المنشأة نظامها األساسي الحاك٢٠×٣يناير 

  .من أعلى عدد ألسهم أعضائها المصدرة في أي وقت% ٢٥المتراكمة إلى 
  

sfleifil
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  التصنيف
  

  قبل تعديل الميثاق الحاكم 
  

تقيس المنشأة التعاونية هذا .  ماليةإلتزامات هي ستردادضد اإلإن أسهم األعضاء التي تزيد عن المنع  ٨ أ
 عند سترداد ألن هذه األسهم قابلة لإلونظراً ،قيمة العادلة عند اإلعتراف المبدئي المالي باللتزاماإل

 المحاسبة  من معيار٤٩ المالية حسبما تتطلب الفقرة لتزاماتالطلب تحدد المنشأة القيمة العادلة لهذه اإل
ثال وديعة تحت على سبيل الم( مالي له خاصية الطلب لتزامأن القيمة العادلة إل "  التي تبين٣٩الدولي 
 لذلك تصنف المنشأة التعاونية وتبعاً ،..."لغ المستحق الدفع عند الطلب ل من المبليست أق) الطلب

  .سترداد مالية الحد األعلى للمبلغ المستحق الدفع عند الطلب بموجب أحكام اإلإلتزاماتك
  

 سهم ٢٠,٠٠٠ هو دادستر الحد األقصى للمبلغ المستحق الدفع بموجب أحكام اإل٢٠×١ يناير ١في   ٩ أ
 وحدة عملة على أنها ٢٠٠,٠٠٠ لذلك تصنف المنشأة مبلغ وتبعاً ، وحدات عملة لكل سهم١٠بسعر 
 بسبب ٢٠×٢ يناير ١ على أنه في ، وحدة عملة على أنها حقوق ملكية٨٠٠,٠٠٠لي ومبلغ  ماإلتزام

ستحق الدفع بموجب أحكام  وحدة عملة يزيد الحد األقصى للمبلغ الم٢٠اإلصدار الجديد لألسهم بسعر 
ا إلتزامإن إصدار أسهم جديدة يخلق .  وحدات عملة لكل سهم٢٠ سهم بسعر ٤٠,٠٠٠ إلى سترداداإل

% ٢٠ بعد إصدار هذه األسهم هو لتزامواإل ،قيمة العادلةجديدا يقاس عند اإلعتراف المبدئي بمقدار ال
 ، وحدة عملة٨٠٠,٠٠٠ة عملة أو  وحد٢٠مقاسة بمقدار ) ٢٠٠,٠٠٠(من إجمالي األسهم الصادرة 

في هذا المثال ال يتم اإلعتراف .  وحدة عملة٦٠٠,٠٠٠ إضافي مقداره إلتزاموهذا يتطلب اإلعتراف ب
 إلتزامات وحدة عملة على أنه ٨٠٠,٠٠٠ لذلك تصنف المنشأة حاليا مبلغ وتبعاً ،بمكسب أو خسارة

لم فترض هذا المثال أن هذه المبالغ ي.  وحدة عملة على أنه حقوق ملكية٢,٢٠٠,٠٠٠مالية ومبلغ 
   .٢٠×٢ ديسمبر ٣١ و ٢٠×١ يناير ١تتغير بين 

  

  بعد تعديل النظام األساسي الحاكم 
  

 حد إستردادبعد التغير في النظام األساسي الحاكم للمنشأة يمكن اآلن أن يطلب من المنشأة التعاونية  ١٠ أ
 وحدة عملة ٢٠ سهم بسعر ٥٠,٠٠٠اره من أسهمها المصدرة أو حد أقصى مقد% ٢٥أقصى مقداره 

 ١,٠٠٠,٠٠٠ مالية مبلغ إلتزامات تصنف المنشأة التعاونية ك٢٠×٣ يناير ١ لذلك في وتبعاً ،لكل سهم
 كما هي ستردادبموجب أحكام اإل. وحدة عملة على أنه المبلغ األقصى المستحق الدفع عند الطلب

 ٢٠×٣ يناير ١ ولذلك تقوم المنشأة في ،٣٩دولي  من معيار المحاسبة ال٤٩محددة حسب الفقرة 
 وحدة عملة وترك ٢٠٠,٠٠٠ المالية مبلغ لتزاماتبإجراء تحويل من حقوق الملكية إلى اإل

بمكسب أو  وفي هذا المثال ال تعترف المنشأة ، وحدة عملة مصنفة على أنها حقوق ملكية٢,٠٠٠,٠٠٠
  . خسارة عند التحويل

  

   ٤مثال 
  

  الحقائق
  

ن المحلي الذي يحكم عمليات المنشآت التعاونية أو أحكام النظام األساسي للمنشأة أن تقوم يمنع القانو ١١ أ
ها ستخفض رأس المال المدفوع من أسهم األعضاء إسترداد أسهم األعضاء إذا كانت بإستردادالمنشأة ب

تعاونية  وأعلى مبلغ لمنشأة ، من أسهم األعضاء لرأس المال المدفوعمن أعلى مبلغ% ٧٥إلى أقل من 
 رصيد رأس المال المدفوع هو نهاية فترة إعداد التقارير في ، وحدة عملة١,٠٠٠,٠٠٠ هو معفية

  . وحدة عملة٩٠٠,٠٠٠
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  التصنيف
  

 وحدة عملة على أنه حقوق ملكية وتصنيف مبلغ ٧٥٠,٠٠٠في هذه الحالة يتم تصنيف مبلغ  ١٢ أ
رة رات التي إستشهد بها تنص الفق وإلى جانب الفق، ماليةإلتزامات وحدة عملة على أنه ١٥٠,٠٠٠

  -: على ما يلي٣٢ر المحاسبة الدولي من معيا) ب(١٨
  

أداة قابلة  ( "رة مقابل نقد أو أصل مالي آخراألداة المالية التي تعطي حاملها الحق في إعادة بيعها للجهة المصد... 
ألخرى على أساس مؤشر  المالية اصولأو األ وهي كذلك حتى عندما يتم تحديد مبلغ النقد ، ماليإلتزامهي " ) للتسديد

 أو عندما يعطي الشكل القانوني لألداة القابلة للتسديد لحاملها الحق في ،نخفاضله قابلية الزيادة أو اإلأو بند آخر 
  ووجود خيار لحامل األداة إلعادة بيع األداة إلى الجهة المصدرة مقابل نقد، الجهة المصدرةأصولالحصة المتبقية في 

  . الماليلتزامتلبي تعريف اإلأو أصل مالي آخر يعني أن األداة القابلة للتسديد 
  

 من معيار ٢٥تطبيق  ،١٩قيود المبينة في الفقرتين  المبين في هذا المثال عن السترداديختلف منع اإل ١٣ أ
 تزامإل وهذه القيود هي تحديدات لقدرة المنشأة على دفع المبلغ المستحق على ،٣٢المحاسبة الدولي 

 لمثال وبالمقارنة مع ذلك يبين هذا ا،ددة فقط إذا تم تلبية شروط محلتزام أي أنها تمنع دفع اإل،مالي
 إسترداد بغض النظر عن قدرة المنشأة على ،ات بما يتعدى مبلغا محدداستردادمنعا غير مشروط لإل

ياتها القابلة إحتياطأو  على مواردها النقدية أو أرباحها بناءاًعلى سبيل المثال (أسهم األعضاء 
 ما يزيد سترداد مالي إلإلتزام دون أن تتحمل المنشأة أي سترداد وفي الواقع يحول منع اإل،)للتوزيع

منع زء من الحصص الخاضع ل على ذلك فإن الجوبناءاً ،عن مبلغ معين من رأس المال المدفوع
 من جزءاً فإن فردياً سترداد عضو قابلة لإل وبينما يمكن أن تكون أسهم كل،مالياً اًإلتزام ليس سترداداإل

  . تصفية المنشأةبإستثناء في أية ظروف ستردادإجمالي األسهم المصدرة ليس قابال لإل
  

  ٥مثال 
  

  الحقائق
  

في نهاية فترة إعداد التقارير  إلى جانب ذلك ،٤ي المثال هي كما هي مبينة فالحقائق في هذا المثال  ١٤ أ
أي أعضاء ما لم   أسهمإستردادوضة في اإلختصاص المحلي المنشأة من تمنع متطلبات السيولة المفر

 متطلبات السيولة هذه  وأثر،يرة األجل أكبر من مبلغ محددتكن ممتلكاتها من النقد واإلستثمارات قص
 سترداد وحدة عملة إل٥٠,٠٠٠هو أن المنشأة ال تستطيع دفع أكثر من في نهاية فترة إعداد التقارير 

  .ءأسهم األعضا
  

  التصنيف
  

 ١٥٠,٠٠٠ وحدة عملة على أنه حقوق ملكية ومبلغ ٧٥٠,٠٠٠ تصنف المنشأة مبلغ ٤كما في المثال  ١٥ أ
 مبني على حق إلتزام ويعود ذلك إلى أن المبلغ المصنف على أنه ، ماليإلتزاموحدة عملة على أنه 

 فقط إذا لم سترداد اإل على قيود مشروطة تمنعبناءاًوليس  ستردادالمنشأة غير المشروط في رفض اإل
 وتنطبق ،ا فيه وعندئذ فقط حتى ذلك الوقت الذي يتم تلبيته،تتم تلبية شرط السيولة أو شروط أخرى

  . في هذه الحالة٣٢ من معيار المحاسبة الدولي ٢٥تطبيقو١٩أحكام الفقرتين 
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  ٦المثال 
  

  الحقائق
  

 فيما عدا إلى مدا العوائد ، أسهم األعضاءتردادإسيمنع النظام األساسي الحاكم للمنشأة أن تقوم المنشأة ب ١٦ أ

 ،دد أو الحاليين خالل السنوات الثالث السابقةجالمستلمة من إصدار أسهم أعضاء إضافية لألعضاء ال

 ،سترداد األسهم التي طلب لها األعضاء اإلستردادويجب إستخدام العوائد من إصدار أسهم األعضاء إل

 ولم يتم ، وحدة عملة١٢,٠٠٠كانت العوائد من إصدار أسهم األعضاء وخالل السنوات الثالث السابقة 

  . أية أسهم أعضاءإسترداد
  

  التصنيف
  

 مع وإنسجاماً ، ماليةإلتزامات وحدة عملة من أسهم األعضاء على أنها ١٢,٠٠٠تصنف المنشأة مبلغ  ١٧ أ

 ليست ستردادلإل فإن أسهم األعضاء الخاضعة لمنع غير مشروط ٤المبينة في المثال اإلستنتاجات 

وائد األسهم التي صدرت قبل  المشروط ينطبق على مبلغ مساوٍ لع وهذا المنع غير، ماليةإلتزامات

 أن المبلغ المساوي  غير، حقوق ملكية أنه لذلك يصنف هذا المبلغ علىوتبعاً ،السنوات الثالث السابقة

 ،ستردادضعا لمنع غير مشروط لإلصدرت خالل السنوات الثالث السابقة ليس خاللعوائد من أية أسهم 

تسبب في نشوء  لذلك فإن العوائد من إصدار أسهم األعضاء خالل السنوات الثالث السابقة وتبعاً

 مالي مساوٍ إلتزام ونتيجة لذلك على المنشأة ، أسهم األعضاءسترداد إلى أن ال تعود متوفرة إلإلتزامات

ات خالل تلك إسترداد منه أية مخصوماً السابقة لعوائد األسهم التي صدرت خالل السنوات الثالث

  .الفترة
  

  ٧المثال 
  

  الحقائق
  

% ٥٠ ويبين القانون المحلي الذي يحكم عمليات البنوك التعاونية أن على األقل ،المنشأة بنك تعاوني ١٨ أ

مصطلح معرف في األنظمة على أنه يشمل حسابات أسهم (للمنشأة "  المستحقةلتزاماتاإل"من إجمالي 

 هو أنه إذا كانت جميع التعليمات وأثر ،يجب أن يكون على شكل رأسمال مدفوع لألعضاء) ضاءاألع

. جميعهاها إسترداد المستحقة للمنشآت التعاونية على شكل أسهم أعضاء فإنها قادرة على لتزاماتاإل

 وحدة عملة منها ٢٠٠,٠٠٠ مستحقة مقدارها إلتزامات للمنشأة إجمالي ٢٠×١ ديسمبر ٣١في 

 أسهم األعضاء لحاملها  حسابات وتسمح شروط، وحدة عملة تمثل حسابات أسهم األعضاء١٢٥,٠٠٠

  . في النظام األساسي للمنشأةسترداد وال توجد تحديدات لإل،ها عند الطلبإستردادب
  

  التصنيف
  

بينة ل للقيود الم مماثسترداد ومنع اإل، ماليةإلتزاماتفي هذا المثال أسهم األعضاء مصنفة على أنها  ١٩ أ

 والقيود هي تحديد مشروط لقدرة المنشأة ،٣٢ من معيار المحاسبة الدولي ٢٥ق تطبيو١٩في الفقرتين 

 ، فقط إذا تم تلبية شروط محددةلتزام أي أنها تمنع دفع اإل، ماليإلتزامعلى دفع المبلغ المستحق على 

 ١٢٥,٠٠٠( مبلغ أسهم األعضاء بكامله إسترداد من الممكن أن يطلب من المنشأة تحديداًوبشكل أكثر 
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 لذلك ال يحول وتبعاً ،) وحدة عملة٧٥,٠٠٠(ها األخرى إلتزاماتإذا قامت بتسديد كافة ) وحدة عملة

 ما يزيد عن عدد محدد من أسهم سترداد إلمالياً اًإلتزام دون أن تتحمل المنشأة ستردادالمنع ضد اإل

 إلى أن يتم تلبية سترداد يسمح للمنشأة فقط بتأجيل اإل وهو،األعضاء أو مبلغ رأس المال المدفوع

 وأسهم األعضاء في هذا المثال ليست خاضعة لمنع غير مشروط ، األخرىلتزامات أي تسديد اإل،شرط

  . ماليةإلتزامات ولذلك فهي تصنف على أنها ،ستردادلإل
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  أساس اإلستنتاجات 
   ٢ ر الدولي إلعداد التقارير الماليةاتفسير لجنة تفسيرات المعيل
  

من تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير  اًً ولكنه ليس جزء،إلستنتاجات التفسيريرافق أساس ا
  .٢المالية

  

  مقدمة
  

إلستنتاجات إعتبارات لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يلخص هذا أساس ا ١إستنتاج
 وقد أعطى األفراد األعضاء في لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد ،إلى إجماع لهاللتوصل 

  . أكبر لبعض العوامل من غيرهاوزناًالتقارير المالية 
  

  الخلفية
  

 نشرت لجنة التفسيرات الدائمة التي أنشأتها لجنة معايير المحاسبة الدولية السابقة ٢٠٠١في سبتمبر  ٢إستنتاج
 وقد ، من قبل حاملهاسترداد األدوات أو الحقوق القابلة لإل–دوات المالية األ ٣٤- مسودة التفسير د

 تصنيف األداة بكاملها سترداديجب على الجهة المصدرة ألداة قابلة لإل: "بينت مسودة التفسير ما يلي
  ."كالتزام

  
 وقد ،دولية بدأ مجلس معايير المحاسبة الدولية عملياته خلفا للجنة معايير المحاسبة ال٢٠٠١في عام  ٣إستنتاج

على شمل جدول أعمال مجلس معايير المحاسبة الدولية المبدئي مشروعا إلجراء تعديالت محددة 
 وقرر مجلس معايير المحاسبة ،معايير األدوات المالية الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية

 نشر ٢٠٠٢يونيو  وفي ، كجزء من هذه التعديالت٣٤-الدولية إدخال اإلجماع من مسودة التفسير د
األدوات "  ٣٢مجلس معايير المحاسبة الدولية مسودة عرض لتعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

  .٣٤-  والذي شمل اإلجماع المقترح من مسودة العرض د"اإلفصاح والعرض: المالية
  

حول في استجابات ممثلي البنوك التعاونية لمسودة العرض وفي مشاركتهم في المناقشات العامة  ٤إستنتاج
 أثار هؤالء أسئلة حول تطبيق المبادئ في معيار ٢٠٠٣المائدة المستديرة التي عقدت في مارس 

ماعات بين أعضاء مجلس ت وتبع لذلك سلسلة من اإلج، على أسهم األعضاء٣٢المحاسبة الدولي 
 في  وبعد النظر،معايير المحاسبة الدولية وموظفيه وممثلي الجمعية األوروبية للبنوك التعاونية

األسئلة التي أثارتها مجموعة البنوك توصل مجلس معايير المحاسبة الدولية إلى أن المبادئ التي تم 
 ولكن كانت هناك أسئلة حول تطبيق هذه ، يجب أن ال تعدل٣٢في معيار المحاسبة الدولي بيانها 

 التقارير المالية إلعداد المبادئ على المنشآت التعاونية يجب على لجنة تفسيرات المعايير الدولية
  .النظر فيها

  
 على المنشآت التعاونية أدركت لجنة تفسيرات ٣٢عند النظر في تطبيق معيار المحاسبة الدولي  ٥إستنتاج

 ،المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أن هناك تنوعا في المنشآت التي تعمل كمنشآت تعاونية
 تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير  وقررت لجنة،وهذه المنشآت لها هياكل رأسمال متنوعة

المالية أن تفسيرها المقترح يجب أن يتناول بعض الخصائص الموجودة في عدد من المنشآت 
 أن إستنتاجاتها إلى أن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أشارت غير ،التعاونية

لخصائص المحددة ألسهم األعضاء في البنوك التعاونية واألمثلة في التفسير ليست مقتصرة على ا
  .األوروبية
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  أساس لإلجماع
  

  -: ما يلي٣٢ من معيار المحاسبة الدولي ١٥تبين الفقرة  ٦إستنتاج
  

 مالي إلتزامعلى الجهة المصدرة لألداة المالية تصنيف األداة أو أجزائها المكونة لها عند اإلعتراف المبدئي بها ك
 المالي واألصل المالي وأداة لتزاماإل  وتعريفاتقديامحتوى الترتيب التعحقوق ملكية حسب أو أصل مالي أو أداة 

  ).أضيف التأكيد(حقوق الملكية 
  
في العديد من اإلختصاصات بين القانون أو األنظمة المحلية أن أسهم األعضاء هي حقوق ملكية  ٧إستنتاج

   -: ما يلي تبين٣٢  الدولي من معيار المحاسبة١٧ على أن الفقرة ،للمنشأة
  

هو وجود التزام تعاقدي على أحد أطراف  وأداة حقوق ملكية  ماليإلتزامالتي تفرق بين  أن أحد الخصائص الهامة
 مالية أو أصول أو تبادل )حاملها(خر اآلطرف اللتسليم نقد أو أصل مالي آخر إلى ) الجهة المصدرة(األداة المالية 

 وبالرغم من أن حامل أداة ،جهة المصدرةروط قد ال تكون لصالح ال مالية مع حامل األداة بموجب شإلتزامات
 حصة نسبية من أية أرباح أسهم أو توزيعات أخرى لحقوق الملكية فإنه إستالمحقوق الملكية قد يكون له الحق في 

قد أو أصل ال يوجد على الجهة المصدرة التزام تعاقدي إلجراء هذه التوزيعات ألنه ال يمكن أن يطلب منها تسليم ن
  ).أضيف التأكيد(مالي آخر إلى طرف آخر 

  
 في األمثلة في الملحق وفي الفقرات أعاله أنه بموجب معيار التي تم اإلستشهاد بهاتبين الفقرات  ٨إستنتاج

 مالي أو حقوق إلتزام تحكم أحكام اإلتفاقية التعاقدية تصنيف األداة المالية ك٣٢لمحاسبة الدولي ا
نقد أو أصل مالي آخر فإن الظروف  غير مشروط لتحويل داة التزاماً وإذا أنشأت أحكام األ،ملكية

 وإذا ، ماليإلتزامه ال تغير لتصنيف كإستحقاقالتي قد تقيد قدرة المنشأة على إجراء التحويل عند 
 غير مشروط لتجنب تسليم النقد أو أصل مالي آخر فإنه يتم حقاًكانت أحكام األداة تعطي المنشأة 

 وهذا أمر صحيح حتى إذا كانت عوامل أخرى تجعل من المحتمل أن ،حقوق ملكيةتصنيف األداة ك
 لهذه المبادئ قرت لجنة ونظراً ، ستستمر في توزيع أرباح األسهم أو إجراء دفعات أخرىالمنشأة

تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التركيز على الظروف التي قد تدل على أن للمنشأة 
  . حصصهإستردادغير المشروط في تجنب إجراء دفعات لعضو طلب أن يتم الحق 

  
حددت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية حالتين للمنشأة التعاونية فيهما حق غير  ٩إستنتاج

وتقر لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد  ،مشروط إلبطال تحويل النقد أو أصل مالي آخر
الية أنه من الممكن أن تكون هناك حاالت أخرى تثير األسئلة بشأن تطبيق معيار التقارير الم

 ما تكون الحالتان كثيراًلجنة تدرك أنه غير أن ال ، على أسهم األعضاء٣٢المحاسبة الدولي 
موجودتين في الشروط التعاقدية والشروط األخرى الخاصة بأسهم األعضاء وأن تفسير هاتين 

  .ديد من األسئلة التي قد تنشأ عملياً سيلغي العالحالتين
  

كذلك إلى أن المنشأة تقوم بتقييم ما إذا أشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٠إستنتاج
كان لها حق غير مشروط في إلغاء تحويل النقد أو أصل مالي آخر على أساس القوانين واألنظمة 

 ويعود ذلك إلى أن القوانين ،ري المفعول في تاريخ التصنيفالمحلية ونظامها األساسي الحاكم السا
واألنظمة المحلية والنظام األساسي الحاكم الساري المفعول في تاريخ التصنيف مع األحكام التي 

 لذلك ال تأخذ وتبعاً ،تتضمنها وثيقة األداة هي التي تشكل أحكام وشروط األداة في ذلك التاريخ
  .ديالت المستقبلية للقوانين واألنظمة المحلية أو نظامها األساسي الحاكمالمنشأة في اإلعتبار التع
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  )٧الفقرة  (ستردادحق رفض اإل
  

 وإذا وجد هذا الحق ال ، أسهم عضوإسترداديمكن أن يكون للمنشأة الحق غير المشروط برفض  ١١إستنتاج
 ٣٢سبة الدولي  والذي يحدده معيار المحا،يكون على المنشأة التزام تحويل نقد أو أصل مالي آخر

  .على أنه خاصية هامة إللتزام مالي
  

ات عند إستردادان يجب أن يؤخذ في اإلعتبار تاريخ المنشأة فيما يتعلق بعمل نظر المجلس فيما إذا ك ١٢إستنتاج
 وأشارت لجنة ،تقرير ما إذ كان حق المنشأة في رفض الطلبات هو في الحقيقة غير مشروط

 توقعاًات قد يخلق إستردادرير المالية إلى أن تاريخا بعمل تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقا
 على أن حملة العديد من أدوات حقوق الملكية ،معقوال بأن جميع الطلبات المستقبلية سيتم تلبيتها

 فعلى سبيل المثال من ،لديهم توقع معقول بأن المنشأة ستستمر في ممارسة سابقة بعمل دفعات
 وعدم إجراء هذه ،أجرت دفعات أرباح أسهم لألسهم الممتازة لعدة عقودالممكن أن تكون المنشأة قد 

وبرغم  ، بما في ذلك ضرر لقيمة األسهم العادية،الدفعات سيعرض المنشأة لتكاليف إقتصادية كبيرة
ال ) ٣مستشهد بها في الفقرة أ (٢٦تطبيق الفقرة ٣٢ار المحاسبة الدولي ذلك وكما هو مبين في معي

  .  ماليإلتزاممل السهم فيما يتعلق بأرباح األسهم أن يصنف السهم الممتاز على أنه تسبب توقعات حا
  

  )٨ و٩الفقرات  (ستردادالمنع ضد اإل
  

 حصص إستردادقد تكون المنشأة ممنوعة من خالل القانون أو نظامها األساسي الحاكم من  ١٣إستنتاج
رأس المال المدفوع  عدد حصص األعضاء أو مبلغ إنخفاضاألعضاء إذا كان إجراء ذلك سيسبب 

فردي قابل  وبينما من الممكن أن يكون كل سهم ،من حصص األعضاء إلى أقل من مستوى محدد
  . األسهم المصدرة ليس كذلكي من إجمالا فإن جزًءستردادلإل

  
توصلت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن الشروط التي تحد من قدرة  ١٤إستنتاج

 والمنع غير المشروط مثل ذلك ، حصص األعضاء يجب تقييمها بشكل متتابعإسترداد المنشأة على
 جميع أو بعض سترداد إلاًإلتزامالمنشأة أن تتحمل    من اإلجماع يمنع٨الذي أشير له في الفقرة 

 المالي، وهذا لتزامأسهم األعضاء، بغض النظر عما إذا كانت خالفاً لذلك ستستطيع تلبية ذلك اإل
 مثل القيود –ن مع المنع المشروط الذي يمنع أن تتم الدفعات فقط إذا تم تلبية شروط محددة يتباي

 من أن يتحقق، بينما المنع المشروط قد يؤجل فقط لتزامعلى السيولة، والمنع غير المشروط يمنع اإل
يف عندما  تم تحمله من قبل، وبإتباع هذا التحليل يؤثر المنع غير المشروط على التصنإلتزامدفع 

تصدر أداة خاضعة للمنع أو عندما يشرع المنع أو يضاف إلى النظام األساسي الحاكم للمنشأة، 
 من ٢٥و١٩ التطبيقوبالمقارنة مع ذلك ال ينجم عن القيود المشروطة مثل تلك المبينة في فقرتي 

  .  تصنيف لحقوق الملكية٣٢معيار المحاسبة الدولي 
  

ر الدولية إلعداد التقارير المالية ما إذا كان يمكن تطبيق المتطلبات في ناقشت لجنة تفسيرات المعايي ١٥إستنتاج
يشير .  جزئيإسترداد على تصنيف أسهم األعضاء ككل الخاضعة لمنع ٣٢معيار المحاسبة الدولي 

،  وال يشير إلى "أداة حقوق ملكية" و"  ماليإلتزام" أداة مالية و " ٣٢معيار المحاسبة الدولية 
افظ أدوات، وبسبب ذلك نظرت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير مجموعات أو مح

 على تصنيف أسهم ٣٢المالية فيما إذا كان يمكن تطبيق المتطلبات في معيار المحاسبة الدولي 
 على المنع ضد ٣٢ الجزئي، وتطبيق معيار المحاسبة الدولي سترداداألعضاء الخاضعة لمنع اإل

 سهم ١,٠٠٠,٠٠٠ سهم لمنشأة لها ٥٠٠,٠٠٠على سبيل المثال ( أسهم األعضاء  جزء من إسترداد
  .غير واضح) مصدر 
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أشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن تصنيف مجموعة من أسهم  ١٦إستنتاج
في معيار " محتوى العقد " األعضاء بإستخدام أسلوب األداة الفردية قد يؤدي إلى سوء تطبيق مبدأ 

، كما أشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن ٣٢المحاسبة الدولية 
 تتطلب أن تقوم المنشأة التي دخلت في إتفاقية لشراء ٣٢ من معيار المحاسبة الدولي ٢٣الفقرة 

على سبيل  (ستردادلمبلغ اإل مالي للقيمة الحالية إلتزامأدوات حقوق الملكية الخاصة بها باإلعتراف ب
حتى )  آخرإستردادالمثال القيمة الحالية لسعر إعادة الشراء اآلجل أو سعر ممارسة الخيار أو مبلغ 

 لذلك قررت لجنة وتبعاً، فردياًبالرغم من أن األسهم الخاضعة إلتفاقية إعادة الشراء ليست محددة 
ة أنه ألغراض التصنيف هناك حاالت ال يتطلب فيها تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالي

  .  أسلوب األداة الفردية٣٢معيار المحاسبة الدولية 
    

في العديد من الحاالت ينجم عن النظر إما إلى األدوات الفردية أو إلى كافة األدوات التي يحكمها  ١٧إستنتاج
، وهكذا ٣٢ الدولي  مالي أو حقوق ملكية بموجب معيار المحاسبةإلتزامعقد معين نفس التصنيف ك

 أي من أسهم أعضائها فإن األسهم ليست قابلة للبيع وهي حقوق ملكية، إستردادإذا منعت المنشأة من 
 وال تنطبق شروط أخرى فإن أسهم األعضاء ستردادومن ناحية أخرى إذا لم يكن هناك منع لإل

 فإن سترداد الجزئي ضد اإل مالية، على أنه في حالة المنعإلتزاماتتكون قابلة للبيع واألسهم هي 
تصنيف أسهم األعضاء التي يحكمها نفس النظام األساسي سيختلف اعتماداً على ما إذا كان هذا 
التصنيف مبني على أسهم األعضاء الفردية أو مجموعة أسهم األعضاء ككل، فعلى سبيل المثال 

سهم األعضاء المصدرة من أعلى عدد من أ% ٩٩ إستردادلنأخذ منشأة ذات منع جزئي يمنعها من 
في أي وقت، والتصنيف المبني على أسهم فردية يعتبر أن من المحتمل أن كل سهم قابل للبيع ولذلك 

 مالي، هذا يختلف عن التصنيف المبنى على جميع أسهم األعضاء، وبينا قد يكون سهم إلتزامفهو 
مصدرة في أي وقت ليس من أعلى عدد من األسهم ال% ٩٩ فإن فردياً ستردادكل عضو قابل لإل

  .  في أية ظروف عدا تصفية المنشأة، ولذلك فهي حقوق ملكيةستردادقابالً لإل
  

  )١٠الفقرة ( القياس عند اإلعتراف المبدئي 
  

 األولي أشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أنه عندما يتم اإلعتراف ١٨إستنتاج
 المالية لتزام عند الطلب فإنه يتم قياس اإلستردادهم األعضاء القابلة لإل أسسترداد المالي إللتزامباإل

اإلعتراف : األدوات المالية  "٣٩ من معيار المحاسبة الدولي ٤٩بمقدار القيمة العادلة حسب الفقر  
على ( المالي الذي له خاصية الطلب لتزامالقيمة العادلة لإل: "  على ما يلي٤٩ تنص الفقرة ".والقياس

ليست أقل من المبلغ المستحق الدفع عند الطلب، مخصومة من أول ) سبيل المثال وديعة تحت الطلب
 لذلك قررت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد وتبعاً، "تاريخ يمكن أن يطلب فيه دفع المبلغ
 عند ستردادة لإل أسهم األعضاء القابلسترداد المالي إللتزامالتقارير المالية أن القيمة العادلة لإل

 في النظام األساسي الحاكم أو ستردادالطلب هي الحد األعلى للمبلغ المستحق الدفع بموجب أحكام اإل
نظرت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  كذلك في الحاالت . القانون المنطبق

مال المدفوع الخاضع للمنع ضد التي يمكن أن يتغير فيها عدد أسهم األعضاء أو مبلغ رأس ال
، وتوصلت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن تغيراً في مستوى سترداداإل

  . المالية وحقوق الملكيةلتزامات يجب أن يؤدي إلى تحويل بين اإلستردادالمنع ضد اإل
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  القياس الالحق 
  

 أسهم األعضاء، سترداد إللتزامن القياس الالحق لإلطلب بعض المجاوبين إرشادات إضافية بشأ ١٩إستنتاج
وأشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن تركيز التفسير كان على 
إيضاح تصنيف األدوات المالية وليس على قياسها الالحق، كذلك لمجلس معايير المحاسبة الدولية 

التي هي ) بما في ذلك أسهم األعضاء ( اسبة األدوات المالية على جدول أعماله مشروع لتناول مح
 حسب نسبة األسهم من القيمة العادلة للحصة المتبقية في المنشأة المصدرة لألداة ستردادقابلة لإل

تم . المالية، وسينظر مجلس معايير المحاسبة الدولية في مواضيع قياس معينة في هذا المشروع
ايير إلعداد التقارير المالية كذلك أن غالبية أسهم األعضاء في المنشآت إعالم لجنة تفسيرات المع
 حسب نسبة األسهم من القيمة العادلة للحصة المتبقية في المنشأة ستردادالتعاونية ليست قابلة لإل

 لما ورد أعاله قررت لجنة تفسيرات ونظراًالتعاونية، وبذلك فهي تتجنب مواضيع القياس المعقدة، 
  .  الدولية إلعداد التقارير المالية عدم تقديم إرشادات إضافية بشأن القياس في التفسيرالمعايير

  

  العرض 
  

تعتبر أسهم  أشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن المنشآت التي ال ٢٠إستنتاج
 ٣٣مثال و٣٢مثال أعضائها ليست حقوق ملكية يمكنها استخدام نماذج العرض الواردة في الفقرتين

  . ٣٢من األمثلة التوضيحية في معيار المحاسبة الدولي 
  

  البدائل التي أخذت في اإلعتبار 
  

 -:نظرت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في اإلقتراحات التالية ٢١إستنتاج

يتم ، وسترداديجب تصنيف أسهم األعضاء على أنها حقوق ملكية إلى أن يطلب العضو اإل  )أ (
 مالي، وهذه المعالجة تتفق مع القوانين إلتزامعندئذ تصنيف أسهم ذلك العضو على أنها 

  . المحلية، ويعتقد البعض أن هذا األسلوب أكثر سهولة للتصنيف

، ويشير أولئك سترداديجب أن يتضمن تصنيف أسهم األعضاء احتمال أن يطلب األعضاء اإل  )ب (
- ١ة تبين أن هذا اإلحتمال ضئيل، وهو عادة ضمن الذين يقترحون هذا الرأي إلى أن الخبر

من أسهم % ١٠٠لبعض أنواع المنشآت التعاونية، وهم ال يرون أساًس لتصنيف % ٥
  . منها% ١ على أساس سلوك إلتزاماتاألعضاء على أنها 

  
حاسبة لم تقبل لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية هذه اآلراء، فبموجب معيار الم ٢٢إستنتاج

محتوى الترتيب التعاقدي "  مالي أو حق ملكية مبني على إلتزام تصنيف أداة على أنها ٣٢الدولي 
 من أساس ٧ ستنتاجاإلفي فقرة ".  المالي، واألصل المالي وأداة حقوق الملكيةلتزاموتعريفات اإل

  -: يلي بين مجلس معايير المحاسبة الدولية ما٣٢اإلستنتاجات لمعيار المحاسبة الدولي 
 

 المنشأة أصول في الحصة المتبقية في حقاً ما يشمل كثيراًبالرغم من أن الشكل القانوني لهذه األدوات المالية 

المتوفرة لحملة هذه األدوات فإن إدخال خيار الحامل األداة إلعادة بيع األداة للمنشأة مقابل نقد أو أصل مالي 

 مالي مستقل عن إعتبارات مثل متى يكون إلتزاملمالية، والتصنيف ك التزامآخر يعني أن األداة تلبي تعريف اإل

 عند ممارسة الحق، وما إذا كانت األداة ستالمالحق قابالً للممارسة، وكيف يتم تحديد المبلغ المستحق الدفع أو اإل

  . ثابتإستحقاقالقابلة للتسديد لها 
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المالية كذلك إلى أن أسلوباً مشابهاً لألسلوب أشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير  ٢٣إستنتاج
دعا إليه الرأي المعارض ألحد أعضاء المجلس بشأن معيار المحاسبة ) أ (٢١إستنتاجفي الفقرة 

، وحيث أن مجلس معايير المحاسبة الدولية لم يتبن هذا األسلوب فإن تبنيه هنا يتطلب ٣٢الدولي 
  . ٣٢تعديل معيار المحاسبة الدولي 

  
  )١٤الفقرة ( قال وتاريخ النفاذ اإلنت

  

نظرت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية فيما إذا كان تفسيرها يجب أن يكون له  ٢٤إستنتاج
، أو ما إذا كان يجب أن ينطبق تاريخ ٣٢نفس تاريخ اإلنتقال والنفاذ مثل معيار المحاسبة الدولية 

 ألسهم األعضاء أثناء ذلك، وقد ترغب ٣٢بة الدولي نفاذ الحق مع اإلستثناء من معيار المحاس
بعض المنشآت التعاونية في تعديل نظامها األساسي الحاكم من أجل اإلستمرار في ممارستها الحالية 
بموجب المتطلبات المحاسبية الوطنية لتصنيف أسهم األعضاء كحقوق ملكية، وهذه التعديالت تتطلب 

قد اجتماع قد ال يكون ممكناً قبل تاريخ نفاذ معيار المحاسبة الدولية عادة اجتماعاً عاماً لألعضاء، وع
٣٢.  

  
بعد النظر في عدد من البدائل قررت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ضد أي  ٢٥إستنتاج

، وبالتوصل إلى هذا ٣٢استثناء من متطلبات اإلنتقال وتاريخ النفاذ في معيار المحاسبة الدولي 
تنتاج أشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أنه طلب منها تقديم اإلس

 من قبل المنشآت التعاونية، للمرة األولى عند تبنيه ٣٢إرشادات بشأن تطبيق معيار المحاسبة الدولية 
 مسودة التفسير كذلك الغالبية العظمى من أولئك الذين أبدوا مالحظات حول. ٢٠٠٥ يناير ١أي من 

أخيراً أشارت لجنة تفسيرات المعايير . ٢٠٠٥ يناير ١لم يعترضوا على تاريخ النفاذ المقترح وهو 
 مالية قبل تاريخ تعديل إلتزامات أن تصنيف أسهم األعضاء كإلىالدولية إلعداد التقارير المالية 

أن المنشآت المتبنية للمرة  حيث ٢٠٠٥أحكام هذه األسهم سيؤثر فقط على البيانات المالية لعام 
 لفترات أبكر، ونتيجة لذلك يتوقع أن يكون ٣٢األولى ال يطلب منها تطبيق معيار المحاسبة الدولي 

إلى جانب ذلك أشارت لجنة تفسيرات .  محدوداًللمرة األولىأي أثر للتفسير على المنشآت المتبنية 
ضعي األنظمة على علم بالمواضيع المحاسبية ذات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن وا

 أن يتم تعديل النظام ى غالإلتزامالعالقة، وقد يطلب من المنشأة التعاونية عرض أسهم أعضائها ك
األساسي الحاكم، وتدرك لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أنه إذا تم تبني هذه 

 لذلك قررت لجنة وتبعاً، ٢٠٠٥ن تكون في مكانها في منتصف عام التعديالت فإنها من الممكن أ
تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أن تاريخ النفاذ للتفسير سيكون للفترات السنوية 

  .  أو بعد ذلك٢٠٠٥ يناير ١التي تبدأ في 
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  ٤التفسير 

  للجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

  

  إيجارتحديد ما إذا كان ترتيب يحتوي على عقد 

  
 يناير ١٧ تتضمن هذه النسخة التعديالت الناجمة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة حتى

٢٠٠٨.   
  

حديد ما إذا كان ترتيب معين يحتوي ت "٤دولية إلعداد التقارير المالية وقد تم وضع تفسير لجنة المعايير ال

من قبل لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وتم إصداره من قبل مجلس " إيجارعلى عقد 

  . ٢٠٠٤معايير المحاسبة الدولية في ديسمبر 

  

الصادر في  ("ترتيبات إمتياز  تقديم الخدمات" ١٢التفسير  والوثائق المرفقة به من خالل ٤وتم تعديل التفسير 

  ).  ٢٠٠٦نوفمبر 



  المعايير الدولية تفسيرات تفسير لجنة 
  ٤ إلعداد التقارير المالية

 

     اسبة الدولية حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المح©  ٢٣٦٢

  المحتويات 
  

   للجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٤التفسير 

  إيجاريب يحتوي على عقد تتحديد ما إذا كان تر
  الفقرات   

  المراجع

  الخلفية 

  

٣-١  

  ٤  النطاق 

  ٥  الموضوع

  ١٥-٦  اإلجماع

  ١٦  تاريخ النفاذ

  ١٧  اإلنتقال

    ملحق 

    ١التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

     للمرة األولىتبنى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

    أمثلة توضيحية 

  ٢-١مثال    إيجارمثال على ترتيب يحتوي على عقد 

  ٤-٣مثال    إيجارد  ال يحتوي على عقترتيبمثال على 

     اإلستنتاجات أساس
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 للجنة إيجاريب يحتوي على عقد ت تحديد ما إذا كان تر٤ على التفسير والملحق ١٧-١تحتوي الفقرات 

 أمثلة توضيحية وأساس اإلستنتاجات، ٤تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، ويرافق التفسير 

  .المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية مقدمة من ١٧- ٧  والفقرات٢وتحتوي الفقرة 
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  ٤التفسير 
  

   للجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
  

  إيجارتحديد ما إذا كان ترتيب يحتوي على عقد 
  

  المراجع 
  

  "ية واألخطاءالسياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسب" ٨معيار المحاسبة الدولي  •

  )٢٠٠٣كما هو معدل في عام  ( "داتالممتلكات والمصانع والمع" ١٦معيار المحاسبة الدولية  •

  )٢٠٠٣كما هو معدل في عام  ( "يجارعقود اإل" ١٧معيار المحاسبة الدولية  •

 )٢٠٠٤كما هو معدل في عام ( " لموسة غير الماألصول" ٣٨معيار المحاسبة الدولية  •
  "ترتيبات إمتياز تقديم الخدمات "١٢  الدولية إلعداد التقارير الماليةتفسير لجنة معايير •

  

  الخلفية
  

يمكن للمنشأة أن تدخل في تريب يشمل معاملة  أو سلسلة من المعامالت ذات العالقة ال تأخذ الشكل  ١
) معداتعلى سبيل المثال بند ممتلكات أو مصانع أو ( أصل إستخدام بحقاً ولكن تنقل إيجارالقانوني لعقد 

هذا ) المزود( التي يمكن أن تنقل فيها منشأة مقابل دفعة أو سلسلة دفعات، وتشمل األمثلة على الترتيبات
   -:ما يليك يكون بينهما عالقة خدمات )المشتري( منشأة أخرى إلى أصل إستخدامالحق ب

جة بيانات  مصادر خارجية ألعمال معالإستخدامعلى سبيل المثال (ترتيبات المصادر الخارجية  •
  ).المنشأة

ترتيبات في قطاع اإلتصاالت يدخل فيها مزودو طاقة الشبكة في عقود لتزويد المشترين بحقوق في  •
  .الطاقة

الدفع والعقود المماثلة التي يجب أن يقوم فيها المشترون بإجراء دفعات محددة  - أو -عقود األخذ •
على سبيل المثال عقد (المتعاقد عليها جات أو الخدمات  كانوا يستلمون المنتإذابغض النظر عما 

  ).الدفع إلمتالك كافة إنتاج مولد الطاقة للمزود بشكل أساسي -أو - األخذ

  
 إيجار أو تحتوي على عقود إيجار كانت هذه الترتيبات هي عقود إذايقدم التفسير إرشادات لتحديد ما  ٢

دم إرشادات لتحديد كيف يجب تصنيف ، وال يق١٧ حسب معيار المحاسبة الدولي محاسبياًتجب معالجتها 
  . هذا بموجب ذلك المعياريجارعقد اإل

  
 من أصل أكبر، وال يتناول هذا جزءاً يجار األصل المعني موضوع عقد اإل يعتمد،في بعض الترتيبات ٣

 من األصل األكبر في حد ذاته هو األصل المعني ألغراض تطبيق جزءاًالتفسير كيفية تحديد متى يكون 
 التي يمثل فيها األصل المعني وحدة محاسبية إما الترتيبات، وبرغم ذلك فإن ١٧محاسبة الدولي معيار ال

 . هي ضمن نطاق هذا التفسير٣٨ أو معيار المحاسبة الدولي ١٦في معيار المحاسبة الدولي  
  

  النطاق
 

  -:ة المتعلقال ينطبق هذا التفسير على الترتيبات ٤

 ؛ أو١٧  مستثناة من نطاق معيار المحاسبة الدولييجارإ أو تحتوي على عقود إيجارعقود ب  )أ (
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لتي تكون عبارة عن ترتيبات إمتياز تقديم خدمات من القطاع العام إلى الخاص ضمن نطاق ا )ب (
  . ١٢ تفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

  

  المواضيع
 

 -:فيما يلي المواضيع التي تناولها هذا التفسير ٥
 كما هو معرف في إيجار أو يحتوي على عقد إيجار ما إذا كان الترتيب هو عقد كيفية تحديد  )أ (

  ؛١٧معيار المحاسبة الدولي 

  ؛ وإيجار أو يحتوي على عقد إيجارمتى يجب إجراء تقييم أو إعادة تقييم إذا كان الترتيب هو عقد   )ب (

 إذا كان ،بفعات آلية عناصر أخرى في الترتي عن الديجار فصل الدفعات عن عقد اإليةكيف  )ج (

  .إيجار أو يحتوي على عقد إيجارالترتيب هو عقد 

 

  اإلجماع 
  

   إيجار يحتوي على عقد أو إيجار كان الترتيب هو عقد إذاتحديد ما 
  

 يكون مبنياً على محتوى أن يجب إيجار يحتوي على عقد أو إيجار كان الترتيب هو عقد إذاإن تحديد ما  ٦

  -:يليالترتيب، ويتطلب تقييماً لما 

  و؛)األصل( محددة أصول أصل محدد أو إستخدامإنجاز الترتيب يعتمد على   )أ (

  . األصلإستخدام بحقاًينقل الترتيب  )ب (

  

   أصل محددإستخدامإنجاز الترتيب يعتمد على 
  

 إذا يجار فإنه ليس موضوع عقد اإل،قد يكون معرفاً صراحة في الترتيببالرغم من أن األصل المحدد  ٧

 كان المزود مجبراً على إذا سبيل المثال فعلى . أصل محددإستخدامتمد على كان إنجاز الترتيب ال يع

وله الحق والقدرة على تزويد هذه البضائع أو الخدمات تسليم كمية محددة من البضائع أو الخدمات 

 أخرى ليست محددة في الترتيب عندئذ ال يكون إنجاز الترتيب معتمداً على األصل أصول إستخدامب

 نفس إستبدال يسمح أو يتطلب  الذي ضمانإلتزامإن . إيجاريحتوي الترتيب على عقد المحدد وال 

 معالجة  ذلك ال يمنعحيث  المحدد ال يعمل بشكل مناسب مماثلة عندما يكون األصلأصول أو صولاأل

يسمح أو يتطلب أن يستبدل ) محتمالً أو خالف ذلك ( جانب ذلك فإن مخصصاً تعاقدياً إلى، يجارعقد اإل

 قبل تاريخ يجار أخرى ألي سبب في تاريخ محدد أو بعده ال يمنع معالجة عقد اإلأصولالمزود 

 .ستبدالاإل
 
 لتزام كان المزود يمتلك أو يؤجر أصالً واحداً فقط يلبي به اإلإذا المثال سبيليحدد األصل ضمناً على  ٨

 . بديلةأصول إستخدامه من خالل امإلتز بالنسبة للمزود أداء عملياًياً أو ممكن إقتصادوليس من المجدي 
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   األصلإستخدام بحقاً ينقل  الذيالترتيب
 

الحق في السيطرة ) المستأجر( كان الترتيب ينقل للمشتري إذا األصل إستخدامبينقل الحق الذي الترتيب  ٩

أي  تم تلبية إذا األصل المعني إستخدام األصل المعني، ويتم نقل الحق في السيطرة على إستخدامعلى 

 :شرط من الشروط التالية

للمشتري القدرة على أو الحق في تشغيل األصل أو توجيه اآلخرين لتشغيل األصل باألسلوب   )أ (

 من اإلنتاج أو منفعة األخرى ماديأكثر من مقدار غير ب أو يتحكمالذي يحدده بينما يحصل 

 .لألصل

أكثر من ب أو يتحكمينما يحصل  األصل المعني بعلى ةللمشتري القدرة أو الحق في السيطرة الفعلي )ب (

 .لألصل من اإلنتاج أو المنفعة األخرى ماديمقدار غير 

 المشتري سيأخذ إستثناءبتدل الحقائق والظروف على أنه من المستبعد أن طرفاً واحداً أو أكثر   )ج (

 من اإلنتاج أو المنفعة األخرى التي سيتم إنتاجها أو توليدها من قبل ماديأكثر من مقدار غير 

صل أثناء فترة الترتيب، والسعر الذي سيدفعه المشتري مقابل اإلنتاج ليس محدداً تعاقدياً لوحدة األ

 .اإلنتاج، وليس مساوياً لسعر السوق الحالي لوحدة اإلنتاج في وقت تسليم اإلنتاج

  

 يحتوي على عقد أو إيجارتقييم أو إعادة تقييم ما إذا كان الترتيب هو عقد 

  إيجار
  

 في بدء الترتيب، وهو تاريخ الترتيب أو تاريخ إيجار كان الترتيب يحتوي على عقد إذاا يتم تقييم م ١٠

 والظروف، وتتم فقط الحقائق األطراف باألحكام الرئيسية للترتيب، أيهما أبكر، على أساس كافة إلتزام

ي شرط من  تم تلبية أإذا بعد بدء الترتيب إيجار كان الترتيب يحتوي على عقد إذاإعادة تقييم ما 

 -:الشروط التالية
  

  .هناك تغيير في األحكام التعاقدية، ما لم يجدد أو يمدد التغيير فقط الترتيب  )أ (

 على التمديد، ما لم تكنن فترة التجديد أو يتم الموافقةيمارس أطراف الترتيب خيار التجديد أو   )ب (

، ١٧معيار المحاسبة الدولي   من ٤ حسب الفقرة يجارالتمديد قد تم إدخالها مبدئياً في فترة عقد اإل

وتجديد أو تمديد الترتيب الذي ال يشمل تعديالً آلية أحكام في الترتيب األصلي قبل نهاية فترة 

 . فقط فيما يتعلق بفترة التجديد أو التمديد٩-٦الترتيب األصلي يجب تقييمه بموجب الفقرات 

 .د كان اإلنجاز يعتمد على أصل محدإذاهناك تغيير في تحدد ما   )ج (

هناك تغيير كبير في األصل، على سبيل المثال تغيير مادي كبير في الممتلكات أو المصانع أو   )د (

 .المعدات

  
يجب أن تكون إعادة التقييم مبنية على الحقائق والظروف ففي تاريخ إعادة التقييم، بما في ذلك المدة  ١١

لمقدر لإلنتاج الذي سيتم تسليمه على سبيل المثال المبلغ ا( في التقدير المتبقية للترتيب، والتغيرات

تحدد بأنه لن يسبب إعادة تقييم، وإذا تمت إعادة تقييم الترتيب و) للمشتري أو لمشتر أخر محتمل
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 لعقد يجب تطبيق المعالجة المحاسبية فإنه) إيجارأو ال يحتوي على عقد  (إيجاريحتوي على عقد 

 - :من) أو عدم تطبيقها (يجاراإل
  

 عند حدوث التغير في الظروف التي سببت ،١٠في الفقرة ) د(أو ) ج(أو ) أ(في حالة البنود   )أ (

  ؛ إعادة التقييم

  . بدء فترة التجديد أو التمديد،١٠في الفقرة ) ب(في حالة البند  )ب (

  
   الدفعات األخرىعن يجارعقد اإلفصل دفعات 

  

  معيار المحاسبة فإن على أطراف الترتيب تطبيق متطلباتإيجارإذا كان الترتيب يحتوي على عقد  ١٢
 من ٢، ما لم يكن مستثنى من هذه المتطلبات حسب الفقرة  فيهيجار على عنصر عقد اإل١٧الدولي 

 فإنه يتم تصنيف عقد إيجار لذلك إذا كان الترتيب يحتوي على عقد وتبعاً، ١٧معيار المحاسبة الدولي 
 من معيار المحاسبة ١٩-٧  تشغيلي حسب الفقراتإيجار تمويلي أو عقد إيجار هذا كعقد يجاراإل

التي ليست ضمن نطاق و، ويجب أن تتم المعالجة المحاسبية للعناصر األخرى للترتيب ١٧الدولي 
 . حسب المعايير األخرى١٧معيار المحاسبة الدولي 

 
 يجب فصل الدفعات والعوض المالي اآلخر الذي ١٧ألغراض تطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولي  ١٣

 ودفعات للعناصر يجار دفعات لعقد اإلإلى في بدء الترتيب أو عند إعادة تقييم الترتيب ،بيتطلبه الترتي
 كما هو معرف في يجاراألخرى على أساس قيمها العادلة النسبية، ويشمل الحد األدنى لدفعات عقد اإل

وال ) األصل إستعمالأي الحق في  (يجارفقط الدفعات لعقد اإل ١٧ من معيار المحاسبة الدولي ٤الفقرة 
 ).على سبيل المثال مقابل الخدمات وتكلفة المدخالت(عات للعناصر األخرى في الترتيب تشمل الدف

  
 الدفعات للعناصر األخرى في الترتيب يتطلب أن عن يجارعقد اإلفي بعض الحاالت فصل دفعات  ١٤

 بالرجوع يجارقد اإليستخدم المشتري أسلوب تقييم، فعلى سبيل المثال يمكن أن يقدر المشتري دفعات ع
 ألصل مماثل ال يحتوي على عناصر أخرى، أو بتقدير الدفعات للعناصر إيجارإلى اتفاقية عقد 

األخرى في الترتيب بالرجوع إلى اإلتفاقيات المماثلة وبعد ذلك خصم هذه الدفعات من إجمالي الدفعات 
 .بموجب الترتيب

  
  -:لدفعات بشكل موثوق به فإن عليهإذا توصل المشتري إلى أنه من غير العملي فصل ا ١٥

 بمبلغ مساو للقيمة العادلة لألصل المعني إلتزام اإلعتراف بأصل و، التمويلييجارفي حالة اإل  )أ (
، وبعد ذلك يجب تخفيض يجار على أنه موضوع عقد اإل٨، ٧الذي تم تحديده في الفقرتين 

 سعر الفائدة إستخدام بلتزاماإلعتراف برسم مالي على اإلكذلك  عندما تتم الدفعات ولتزاماإل

  *.المتزايد على االقتراض للمشتري

 التشغيلي معاملة كافة الدفعات بموجب الترتيب على أنها دفعات عقد يجارفي حالة  عقد اإل  )ب (
 ، ولكن ١٧ ألغراض اإلمتثال لمتطلبات اإلفصاح لمعيار المحاسبة الدولي إيجار

 للترتيبات يجارد ألدنى لدفعات عقد اإلاإلفصاح عن هذه الدفعات بشكل منفصل عن الح )١(
  ، وإيجاراألخرى التي ال تشمل دفعات لعناصر غير متعلقة بعقد 

                                                 
  .١٧ من معيار المحاسبة الدولي ٤ كما هو معرف في الفقرة  للمستأجرلإلقتراض  أي سعر الفائدة المتزايدة *



  المعايير الدولية تفسيرات تفسير لجنة 
  ٤ إلعداد التقارير المالية
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صاح عنها تشمل كذلك دفعات لعناصر غير متعلقة بعد فبيان أن الدفعات التي تم اإل )٢(
  . في الترتيبإيجار

  
  تاريخ النفاذ

  

 أو بعد ذلك، ويشجع ٢٠٠٦ يناير ١دأ في على المنشأة تطبيق هذا التفسير للفترات السنوية التي تب ١٦
 فإن عليها اإلفصاح عن ٢٠٠٦ يناير ١التطبيق األبكر، وإذا طبقت المنشأة هذا التفسير لفترة تبدأ قبل 

 .هذه الحقيقة
 

.  أو بعد ذلك٢٠٠٨ يناير ١على الفترات التي تبدأ في ) ب(٤تطبق المنشأة التعديل الوارد في الفقرة أ   ١٦
يل على تلك د لفترة سابقة، فيجب أن يطبق التع١٢لمنشأة بتطبيق تفسير معيار التقرير رقم وإذا قامت ا
   .الفترة السابقة

  
  

  اإلنتقال 
  

 التطبيق عن كيفية تطبيق المنشأة للتغير في السياسة المحاسبية الناجم ٨يحدد معيار المحاسبة  الدولي  ١٧
، للمرة األولىهذه المتطلبات عند تطبيق هذا التفسير المبدئي للتفسير، وال يطلب من المنشأة اإلمتثال ل

 من التفسير على الترتيبات القائمة ٩-٦ فإن عليها تطبيق الفقرات ستثناءت المنشأة هذا اإلإستخدموإذا 
في بداية أبكر فترة يتم لها عرض معلومات مقارنة بموجب المعايير الدولة إلعداد التقارير المالية على 

  .الظروف القائمة في بداية تلك الفترةأساس الحقائق و
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  ملحق 

  ١التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى
  

 أو بعد ذلك وإذا طبقت ٢٠٠٤سبتمبر  ١يجب تطبيق التعديالت في هذا الملحق للفترات السنوية التي تبدأ في 

  .المنشأة هذا التفسير لفترة أبكر فإنه يجب تطبيق هذه التعديالت لتلك الفترة

  
*****  

 في معيـار التقريـر      ٢٠٠٤لقد تم دمج التعديالت الواردة في هذا الملحق عند دمج التفسير الصادرة في عام               

  . هذا الكتابالصادرة في ١الدولي
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  ٤رير المالية تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقا

  أمثلة توضيحية
  

  . ولكنها ليست جزءاً منه٤هذه األمثلة ترافق التفسير 
  

  إيجارمثال على ترتيب يحتوي على عقد 
  
  

  الحقائق
  

لتزويد حد أدنى من كمية غاز بحاجة       ) المزود(تدخل في ترتيب مع طرف آخر       ) المشتري(شركة إنتاج    ١مثال

 المزود بتصميم وبناء مرفق مجاور لمصنع المشتري إلنتاج          يقوم ،له في عملية إنتاج لفترة زمنية محددة      

 وتنص اإلتفاقيـة    ، ويحتفظ بملكية كافة النواحي الهامة لتشغيل المصنع والسيطرة عليها         ،الغاز المطلوب 

  -:على ما يلي

 إال  ، وللمزود الحق التعاقدي في تزويد الغاز من مصادر أخرى         ،المرفق محدد صراحة في الترتيب     •

 .عملياًيا أو إقتصادلغاز من مصادر أخرى ليس مجديا أن تزويد ا

 معدات المرفـق وتعـديل أو توسـيع         إستبدالللمزود الحق في تزويد الغاز لعمالء آخرين وإزالة و         •

 إال انه في بدء الترتيب ال يوجد لدى المزود خطط لتعديل أو             ،المرفق لتمكين المزود من إجراء ذلك     

 .لتلبية إحتياجات المشتري والمرفق مصمم فقط ،توسيع المرفق

 .المزود مسؤول عن التصليحات والصيانة والمصروفات الرأسمالية •

 . من الغاز كل شهرأدنى يكون المزود جاهزا لتسليم حد أنيجب  •

 ويجب  ، على اإلنتاج الفعلي المأخوذ    بناءاًيقوم المشتري كل شهر بدفع رسم طاقة ثابت ورسم متغير            •

يـشمل  .  الثابت بغض النظر عما إذا كان يأخذ أياً من إنتاج المرفـق            أن يدفع المشتري رسم الطاقة    

من إجمالي التكـاليف المتغيـرة      % ٩٠الرسم المتغير تكاليف الطاقة الفعلية للمرفق التي تبلغ تقريبا          

 . والمزود معرض لتكاليف متزايدة ناجمة من العمليات غير الكفؤة للمرفق،للمرفق

نى من الكمية المبينة فإن على المزود إعادة رسم الطاقة الثابت بكامله أو             إذا لم ينتج المرفق الحد األد      •

 .جزءاً منه

  

  التقييم 
  
 
 واألصـل  ،"يجـار عقـود اإل " ١٧ ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي      إيجاريحتوي الترتيب على عقد      ٢مثال

 للمزود الحـق   وبالرغم من أن، وتنفيذ الترتيب يعتمد على المرفق،محدد صراحة في الترتيب   ) المرفق(

 وقد حصل المشتري علـى      ،في تزويد الغاز من مصادر أخرى فإن قدرته على إجراء ذلك ليست كبيرة            

 وبشكل خاص ألن المرفق مـصمم فقـط         – على الحقائق المقدمة     بناءاً المرفق ألنه    إستعمالالحق في   

نه مـن المـستبعد أن       فإ –لتلبية إحتياجات المشتري وليس لدى المزود خطط لتوسيع أو تعديل المرفق            
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 والسعر الـذي    ، المشتري أكثر من مقدار غير هام من إنتاج المرفق         إستثناءبيأخذ طرف واحد أو أكثر      

 لسعر السوق الحالي لوحدة اإلنتاج في       سيدفعه المشتري ليس محددا تعاقدياً لوحدة اإلنتاج وليس مساوياً        

  .وقت تسليم اإلنتاج

  

  إيجارمثال على ترتيب ال يحتوي على عقد 
  
  

  الحقائق 
  

لتزويد قطعة مكوِّنة محـددة مـن       ) المزود(تدخل في ترتيب مع طرف آخر       ) المشتري(شركة تصنيع    ٣مثال
 ويقوم المزود بتصميم وبناء مصنع مجاور لمصنع المشتري إلنتاج          ،منتجها المصنع لفترة زمنية محددة    

 ويحتفظ المزود بملكية    ،لية للمشتري تزيد الطاقة المصممة للمصنع عن االحتياجات الحا      . القطعة المكوِّنة 
  -: وينص الترتيب على ما يلي،كافة النواحي الهامة لتشغيل المصنع والسيطرة عليها

 إال أن للمزود الحق في تنفيذ الترتيب بـشحن القطـع            ،مصنع المزود محدد صراحة في الترتيب      •
ية مطولة سـيكون غيـر       إال أن إجراء ذلك ألية فترة زمن       ،المكونة من مصنع آخر يملكه المزود     

 .يإقتصاد

 .المزود مسؤول عن التصليحات والصيانة والمصروفات الرأسمالية للمصنع •

 ويطلب من المشتري دفع سـعر ثابـت         ،يجب أن يكون المزود جاهزا لتسليم حد أدنى من الكمية          •
 فيه إلى    وحتى إذا كانت احتياجات المشتري بالشكل الذي ال نحتاج         ،لوحدة الكمية الفعلية المأخوذة   

 .الحد األدنى المبين فإنه ال زال يقوم بالدفع فقط عن الكمية المأخوذة

بالبيع في سوق قطـع     (للمزود الحق في بيع القطع المكونة لعمالء آخرين وله تاريخ بإجراء ذلك              •
 المشتري أكثر من مقدار غير هام من        إستثناءب وهكذا فإنه من المتوقع أن تأخذ األطراف         ،)الغيار
 . المكونة المنتجة في مصنع المزودالقطع

  
  التقييم

  

محـدد  ) المصنع( واألصل   ،١٧ ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي       إيجارال يحتوي الترتيب على عقد       ٤مثال

 وبالرغم من أن المزود له الحق فـي تزويـد           ، وتنفيذ الترتيب يعتمد على المرفق     ،صراحة في الترتيب  

 ،يإقتـصاد للمزود القدرة على إجراء ذلك ألنه سيكون غير     القطع المكونة من مصادر أخرى فإنه ليس        

 المصنع ألن المشتري ليس له القدرة أو الحق في تـشغيل            إستخدامإال أن المشتري لم يحصل على حق        

 أن  إحتمال و ،المصنع أو توجيه اآلخرين لتشغيل المصنع أو السيطرة على الوصول الفعلي إلى المصنع            

ي أكثر من مقدار غير هام من القطع المكونة المنتجة في المصنع أكثر من               المشتر إستثناءبتأخذ أطراف   

إلى جانب ذلك السعر الذي يدفعه المشتري ثابت لكل وحـدة إنتـاج             . بعيد على أساس الحقائق المقدمة    

  .تؤخذ
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  أساس اإلستنتاجات
  ٤لتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

  

  . إال أنه ليس جزًءا منه،٤أساس اإلستنتاجات التفسير يرافق 
  

  مقدمة
  

يلخص أساس اإلستنتاجات اعتبارات لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعـداد التقـارير الماليـة فـي                 ١إستنتاج
  . أكبر لبعض العوامل من غيرها وقد أعطى األفراد األعضاء في اللجنة وزناً،الوصول إلى إجماع لها

  
  )٣ – ١الفقرات (الخلفية 

  

أشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أنه قد تطورت ترتيبات في السنوات                ٢إستنتاج
 بنود لفترات زمنية متفق عليهـا       إستخدام ولكن تنقل حقوق     إيجاراألخيرة ال تأخذ الشكل القانوني لعقد       

أشـارت  . أمثلة على هذه الترتيبـات     من التفسير على     ١ وتحتوي الفقرة    ،مقابل دفعة أو سلسلة دفعات    
لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن هذه الترتيبات تشترك في عـدة مالمـح                 

علـى   "يجارعقود اإل " ١٧ من معيار المحاسبة الدولي      ٤ معرف في الفقرة     يجار ألن عقد اإل   إيجارلعقد  
 لفترة زمنية متفق عليهـا مقابـل         أصل إستخدامحق  وجبها  إتفاقية يعطي المؤجر إلى المستأجر بم     "أنه  

 وأشارت لجنة تفسيرات المعايير الدوليـة إلعـداد التقـارير           ،)التأكيد مضاف " (دفعة أو سلسلة دفعات   
 حـسب معيـار     محاسـبياً   تجب معالجتها  يجاراإلالمالية إلى أن كافة الترتيبات التي تلبي تعريف عقد          

بغض النظر ما إذا كانت تتخذ الشكل القـانوني         ) عاة نطاق ذلك المعيار   مع مرا  (١٧المحاسبة الدولي   
تقيـيم    "٢٧ – وبكلمات أخرى كما توصلت إليه لجنة التفسيرات الدائمة فـي التفـسير              ،يجارلعقد اإل 

 إلى أن الترتيب الذي يوصف بأنه عقد        "ريجالتأ لعقود   القانوني   الصيغةمحتوى العمليات التي تتضمن     
 وعليه فقد توصلت لجنـة تفـسيرات المعـايير          ،إيجار كعقد   محاسبياًم بالضرورة معالجته     ال تت  إيجار

 ١٧الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن الترتيب يمكن أن يكون ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي                
دوليـة   على ذلك قررت لجنة تفسيرات المعـايير ال        وبناءاً ،إيجارحتى ولو لم يتم وصفه على أنه عقد         

إلعداد التقارير المالية أنه يجب أن تصدر إرشادات للمساعدة في تحديد ما إذا كان ترتيب ما هو عقـد              
  .إيجار أو يحتوي على عقد إيجار

  
تحديـد مـا إذا كـان        ٣نشرت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية مسودة التفسير د           ٣إستنتاج

 رسـالة   ٥١ت  إستلم و ٢٠٠٤جل مالحظات الجمهور في يناير      من أ  إيجارترتيب ما يحتوي على عقد      
إلى جانب ذلك وألجل فهم أفضل للمواضيع العملية التي قد تكون نشأت            . اتهاقتراحة إل إستجابمالحظة  

  . من المشاركين المعدينعدداًعند تطبيق التفسير المقترح قابل موظفو مجلس معايير المحاسبة الدولية 
  

صدار لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لتفسير بشأن هـذا            كان هناك دعم واسع إل     ٤إستنتاج
 لتحديد مـا إذا     ٣حتى بين أولئك المجاوبين الذين اختلفوا مع المقاييس في مسودة التفسير د           (الموضوع  

ـ  تساءلوا ما إذا كانت اإل     ٣جاوبين لمسودة التفسير د   م على أن بعض ال    ،)إيجاركان هناك عقد     ات قتراح
ـ  الـبعض أن اإل    إقترح وبشكل خاص    ،١٧ لمعيار المحاسبة الدولي      شرعياً تفسيراً ات توقعـت   قتراح

  .يجارمشروع البحث الحالي للمجلس حول عقود اإل
  

عند أخذ هذه المالحظات في اإلعتبار توصلت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليـة                ٥إستنتاج
أصل عقد  " بأن   ٣حظتها في أساس اإلستنتاجات لمسودة التفسير د      إلى أنها نشأت بشكل رئيسي من مال      

 أنه يجب عدم الخلط بين هـذا        ]و[ إستخدام هو الحق في     ١٧ بموجب معيار المحاسبة الدولي      يجاراإل
 ،)على سبيل المثال بند ممتلكـات أو مـصانع أو معـدات           " ( ] في الترتيب  [األصل مع البند المعني     

تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أن بعض المجاوبين كـانوا           ونتيجة لذلك أدركت لجنة     
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   ٢٣٧٣   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  

اإلعتـراف  ) المـستأجرين (المشترين  )  أو تسمح ِل     ( كانت تتطلب من   ٣معنيين بأن مسودة التفسير د    
  . تشغيليإيجار المصنفة على أنها عقود يجار حتى لعقود اإلستعمالبأصل غير ملموس لحق اإل

  
لمداوالت أكدت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رأيها بأنه من ناحية             أثناء إعادة ا   ٦إستنتاج

بالرغم من أنها أقرت أنه في عقد        (إستعمال األصل أنه حق     ١٧المفهوم يعتبر معيار المحاسبة الدولي      
 المحاسـبة    تمويلي على المستأجر اإلعتراف باألصل ومحاسبته كما لو أنه ضمن نطاق معيـار             إيجار

 ،) غير الملموسـة   األصول ٣٨ أو معيار المحاسبة الدولي      الممتلكات والمصانع والمعدات   ١٦الدولي  
على أن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية قررت التأكيد بأن هدف التفسير هو فقط                

 ،١٧بات معيار المحاسبة الدولي      وليس تغيير متطل   إيجارتحديد ما إذا كان ترتيب ما يحتوي على عقد          
 هذا حسب   يجار على المنشأة إجراء المعالجة المحاسبية لعقد اإل       ،إيجار لذلك بعد تحديد وجود عقد       وتبعاً

 من معيـار المحاسـبة      ١٩ – ٧ وهذا يشمل إتباع المتطلبات في الفقرات        ،١٧معيار المحاسبة الدولي    
 وهذا  ، تشغيلي أو تمويلي   إيجار على أنه عقد     يجاراإل لتحديد ما إذا كان يجب تصنيف عقد         ١٧الدولي  

اإلعتراف بأصـل  ) أ(يعني على سبيل المثال أنه إذا كان المشتري يلبي المقاييس في التفسير فإن عليه          
معاملـة األصـل    ) ب(فقط إذا تم بشكل جوهري تحويل كافة المخاطر والمكافآت المالزمة للملكيـة             

  . ذلك البندإستخدامس كأصل غير ملموس لحق  وليإيجارالمعترف به كبند عقد 
  

فـي  " بند"ها لمصطلح   إستخدامأعادت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية النظر في            ٧إستنتاج
 وأشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعـداد        ،) بند إستخداممثل في الحق في      (٣مسودة التفسير د  

علـى  (لإلشارة إلى األصل المعني في الترتيب       " أصل"وليس  " بند"ت  خدمإستالتقارير المالية إلى أنها     
من أجل تأكيد أن األصل الذي هو موضوع التفـسير          ) سبيل المثال بند ممتلكات أو مصانع أو معدات       

 إستعمال على ذلك وجد العديد أن       بناءاً على أنه    ، وليس البند أو األصل المعني     ستعمالهو الحق في اإل   
حـق   "١٧ وقررت عند إكمال التفسير العودة إلى العبارة في معيار المحاسبة الدولي             المصطلح مربك 

  ". األصلإستعمال
  

  الترتيبات ذات العناصر المتعددة 
  

أشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن الترتيبات التي تقع ضمن نطـاق                 ٨إستنتاج
 وبكلمات أخرى الترتيب هـو مـا        ، أصل إستخداموكذلك حق   التفسير من المحتمل أنها تشمل خدمات       

 وتوصلت لجنة تفسيرات المعايير الدوليـة       ،يشار إليه في بعض األحيان أنه ترتيب ذو عناصر متعددة         
 يجـار  يسمح باإلعتراف المنفصل بعقـد اإل      ١٧إلعداد التقارير المالية إلى أن معيار المحاسبة الدولي         

) ٣الفقـرة    (١٧تيب ذي عناصر متعددة ألن معيار المحاسبة الدولي         الذي هو ضمن أو موجود في تر      
 حتى بالرغم من أن المستأجر قد يتطلب        صول األ إستعمال التي تنقل حق     اإلتفاقية"يبين أنه ينطبق على     

إلى جانب ذلك يوضح تعريف الحد األدنـى        ". صولخدمات كبيرة فيما يتعلق بتشغيل أو صيانة هذه األ        
 أن هذه الدفعات تستثني تكـاليف       ١٧ من معيار المحاسبة الدولي      ٤ في الفقرة    يجارمن دفعات عقد اإل   

 على ذلك فإن التفسير يتناول ما إذا كان الترتيب ذو العناصر المتعددة يحتوي علـى                وبناءاً ،الخدمات
  .إيجار عقد  بكامله وليس فقط ما إذا كان ترتيبإيجارعقد 

  

  )٣الفقرة (األجزاء من األصل 
  

 وبكلمات أخـرى ال     ،ما يشكل األصل المعني في الترتيب     ) ٣مثل مسودة التفسير د   (تناول التفسير   ال ي  ٩إستنتاج
  .إيجار من أصل أكبر موضوع عقد جزءاًيتناول متى يمكن أن يكون 

  



   تفسيرات تفسير لجنةأساس اإلستنتاجات ل
٤ لمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةا  

      حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  ٢٣٧٤

 ممـا أدى    ،اتقتراح أن هذا الحذف أشار إلى عيب في اإل        ٣ بعض المجاوبين لمسودة التفسير د     إقترح ١٠إستنتاج
 الدفع لجميع اإلنتـاج بـشكل       – أو   –ق المحتمل بين محاسبة ترتيب األخذ       إلى قلق بسبب عدم اإلتسا    

ومحاسبة جزء أصغر من اإلنتاج     ) إيجارالذي يمكن أن يحتوي على عقد       (جوهري من األصل المحدد     
قدم بعض المجـاوبين اآلخـرين      ). إيجاروالذي لم يكن سيطلب أن يعامل على أنه يحتوي على عقد            (

 وأن على لجنة تفـسيرات المعـايير        ، كانت ستسمح بمرونة غير مناسبة     ٣ير د الحجة بأن مسودة التفس   
الدولية إلعداد التقارير المالية إما أن تستبعد صراحة أجزاًء أو تقدم إرشادات إضافية إليـضاح أيـة                 

  ).على سبيل المثال تلك التي هي قابلة للتمييز فعلياً(أجزاء يجب اإلعتراف بها 
  

 المشروع قررت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أنـه            في مرحلة مبكرة من هذا     ١١إستنتاج
. إيجار ويجب أن تركز على الموضوع الرئيسي أي ما يشكل عقد            ،يجب عدم تناول موضوع األجزاء    

 فـي   هاماًأشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن موضوع األجزاء كان              
 وأكدت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعـداد التقـارير          ،ه وله تطبيق أوسع كثيراً من التفسير      حد ذات 

 تناول  أيضاً بأنه يجب عليها     قتراح على ذلك رفضت اإل    وبناءاً ،المالية هذا الرأي أثناء إعادة مداوالتها     
ر المالية كذلك إلى أنه مـن       توصلت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقاري      . األجزاء في التفسير  

 جـزء مـن     إستعمالغير المناسب تحديد أنه يجب عدم تطبيق التفسير على ترتيب يحتوي على حق              
سواء كان ذلك الجزء من األصل قابالً للتمييز بالفعل أو محدد باإلشارة إلى إنتـاج األصـل أو                  (أصل  

 وقد وافقت لجنة ،١٧لمحاسبة الدولي ألن ذلك سيتعارض مع معيار ا     ) الوقت الذي تم فيه توفير األصل     
ال تـستبعد أن    "  أصـل  إستعمالحق  "تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على أن العبارة          

  .يكون األصل جزءا من أصل أكبر
  

على أنه في ضوء المالحظات من المجاوبين قررت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعـداد التقـارير             ١٢إستنتاج
يضاح أنه يجب تطبيق التفسير على الترتيبات التي يمثل فيها األصل المعني وحدة المحاسـبة               المالية إ 

  .٣٨ أو معيار المحاسبة الدولي ١٦إما في معيار المحاسبة الدولي 
  

  )٤الفقرة (النطاق 
  

 يقع ضـمن نطـاق معيـار        إيجارإن هدف التفسير هو تحديد ما إذا كان ترتيب ما يحتوي على عقد               ١٣إستنتاج
 ألنه يجـب    ونظراً ، حسب ذلك المعيار   محاسبياً يجار وعندئذ تتم معالجة عقد اإل     ،١٧الدولي  المحاسبة  

 فقـد قـررت لجنـة       ١٧عدم قراءة التفسير على أنه يتجاوز أيا من متطلبات معيار المحاسبة الدولي             
وي على عقـد   ما يحتترتيباًتفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أن توضح أنه إذا وجد أن            

 فإن المنـشأة ليـست بحاجـة        ١٧ أو اتفاقية ترخيص مستثناة من نطاق معيار المحاسبة الدولي           إيجار
  . أو اتفاقية الترخيص تلكيجار على عقد اإل١٧لتطبيق معيار المحاسبة الدولي 

  
ل نطـاق   نظرت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية فيما إذا كان يمكـن أن يتـداخ                ١٤إستنتاج

 وبشكل خاص أشارت    ،"اإلعتراف والقياس   : األدوات المالية "  ٣٩التفسير مع معيار المحاسبة الدولي      
 ٣٩ بموجب معيار المحاسبة الدولي   Derivative لإلنتاج قد يلبي تعريف المشتق       ترتيباًإلى الرأي بأن    

 لجنة تفسيرات المعـايير      وتوصلت ، بموجب هذا التفسير   إيجار يحدد أنه يحتوي على عقد       أيضاًولكن  
الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أنه يجب أن ال يكون هناك تداخل ألن الترتيب لإلنتاج الذي يعتبـر                  

 وبشكل خاص أشارت لجنة تفسيرات المعايير    ، من التفسير  ٩ – ٦مشتق لن يلبي المقاييس في الفقرات       
تيب سيكون لمنتج له سعر سوق معروض متـوفر فـي           الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن هذا التر       

 . أصل محددإستعمال ولذلك فإنه ليس من المحتمل أن يعتمد على ،سوق نشط
  
 أ بحثت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في إمكانية أن يتداخل نطاق١٤ستنتاج إ أ ١٤إستنتاج 

وقد أشارت . ١٤-١٢تم إعداده بناءاً على مسودة التفسيرات  الذي ١٢تطبيق هذا التفسير مع التفسير 
بالتحديد إلى اآلراء التي عبر عنها بعض المتجاوبين بشأن المقترحات ومفادها أن البنود التعاقدية 
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 بموجب إيجارلبعض ترتيبات إمتياز تقديم الخدمات من القطاع العام إلى الخاص تعتبر بأنها عقود 
ولم تعتبر لجنة . ١٤-١٢ بأنها مستوفية معيار نطاق مسودة التفسيرات أيضاً وتعتبر ٤التفسير 

 إختالف بين المعالجات المحاسبية هو أمر مناسب ألنه يمكن أن يؤدي إلى ختيارالتفسيرات بأن اإل
لذلك، قامت لجنة التفسيرات بتعديل . ية المشابهةقتصادالمعالجات المحاسبية للعقود ذات اآلثار اإل

لتحدد إنه في حال إستوفى ترتيب معين خاص بإمتياز تقديم خدمات من القطاع العام إلى  ٤التفسير 
  . ٤، فإنه ال يندرج ضمن نطاق تطبيق التفسير ١٢الخاص متطلبات نطاق تطبيق التفسير 

  

   )١٥ – ٦الفقرات ( اإلجماع 
  

   )٩–٦الفقرات  ( إيجارالمعيار لتحديد ما إذا كان ترتيب ما يحتوي على عقد 
  

 أشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن هناك ثالثة             ٣في مسودة التفسير د    ١٥إستنتاج
 -:إيجار أو يحتوي على عقد إيجارمقاييس يجب الوفاء بها حتى يكون الترتيب عقد 

  

حكـام   وليس البند بحاجة ألن تحدده صـراحة األ        ،)البند(يعتمد الترتيب على بند أو بنود معينة          ) أ(
 أن  عمليـاً ياً أو ممكن    إقتصاد ألنه من غير المجدي      ضمنياً بل يمكن أن يحدد      ،التعاقدية للترتيب 

  . بنود بديلهإستخدامينفذ المزود الترتيب بتوفير 

 إسـتثناء  البند لفترة زمنية محددة بحيث يكون المشتري قادر علـى            إستعمال ب حقاًينقل الترتيب    ) ب(
 . البندإستخداماآلخرين من 

 الفعلي  ستعماللإل وليس     ستعمالإل تتم الدفعات بموجب الترتيب للوقت الذي يتم فيه توفير البند ل           )ج(
  .للبند

  
 إسـتثناء  ضئيل أن األطـراف ب     إحتمال كذلك أن الترتيبات التي يكون فيها        ٣ت مسودة التفسير د   إقترح ١٦إستنتاج

الذي ينتجه بند ما ستلبي المقياس الثـاني مـن           المشتري ستأخذ أكثر من مقدار غير مادي من اإلنتاج        
  .المقاييس أعاله

  
 لفتت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية         ٣في أساس اإلستنتاجات لمسودة التفسير د      ١٧إستنتاج

تحديد ما إذا كان ترتيب ما يحتـوي         ٨-٠١اإلنتباه إلى نواحي التشابه بين تفسيرها والموضوع رقـم         
 وتوصـلت   ،٢٠٠٣األمريكية في مـايو     " لجنة العمل للمواضيع الطارئة   " الذي نشرته    جارإيعلى عقد   

 ٨-٠١بالرغم من أن صياغة الموضوع      "لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أنه          
ـ           إحتمالفإن هناك   .... ومسودة التفسير تختلفان   ب مـا    بأن يكون هناك تقييم مماثل لما إذا كـان ترتي

  . بموجب كال التفسيرينإيجاريحتوي على عقد 
  

 لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وأشاروا إلى          جاختلف بعض المجاوبين مع إستنتا     ١٨إستنتاج
 غير أن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعـداد         ،ات بين التفسيرين كانت في الحقيقة هامة      ختالفأن اإل 

لجنة العمل للمواضيع   " وبشكل خاص أشارت إلى أنها و        ،بقت على إستنتاجها األصلي   التقارير المالية أ  
 يمكن نقله في الترتيبات التي للمشترين فيها حقوق الحـصول           ستعمالتوصلتا إلى أن حق اإل    " الطارئة

 بغض النظر عن أي حق أو قدرة فعلية على تـشغيل أو الـسيطرة               ،على اإلنتاج الذي سينتجه األصل    
 الـدفع   - أو   – لذلك كان سيتم تقييم العديد مـن عقـود األخـذ             وتبعاً ،صول إلى ذلك األصل   على الو 

  .بشكل مشابه بموجب التفسيرين) والعقود المشابهة(
  

برغم ذلك وافقت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على أنه سيتم إعتبـار بعـض                  ١٩إستنتاج
 وتوصـلت  ،٣ ولكن ليس بموجب مسودة التفـسير د   ٨-٠١  بموجب الموضوع  إيجارالترتيبات كعقود   

 أن  ، أوالً ،لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أنه كان هناك سببين رئيسيين لذلك             
تتم الدفعات بموجب الترتيب للوقت الذي يتم فيـه تـوفير            ("٣أثر المقياس الثالث في مسودة التفسير د      
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كان أن المشتري سيطلب منـه دائمـا تحمـل بعـض            ")  الفعلي للبند  ستعمالليس لإل  و ستعمالالبند لإل 
 وليست الحالة كذلك بموجـب الموضـوع        ،إيجارمخاطرة السعر في ترتيب ما حتى يكون هناك عقد          

بحيث أن  ..  البند إستعمال ب حقاًالترتيب ينقل    ("٣ أن المقياس الثاني في مسودة العرض د       ،ثانياً. ٨-٠١
 ينقل فـي ترتيـب      ستعمالأوحى بأن حق اإل   ")  البند إستعمال اآلخرين من    إستثناءدر على   المشتري قا 

 وبموجـب   ، كل اإلنتاج من أصل محـدد      جوهريبشكل  لإلنتاج من األصل فقط عندما يأخذ المشتري        
 كذلك إذا كان المشتري يسيطر على األصل المعني أو يقـوم            ستعمال يتم نقل حق اإل    ٨-٠١الموضوع  
 . من اإلنتاج من األصلمقدار ضئيلنما يأخذ أكثر من بتشغيله بي

  
 في معيـار    يجارأشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن تعريف عقد اإل             ٢٠إستنتاج

محاسـبة  " ١٣ مشابه لتعريفه في المعيار األمريكي بيان معايير المحاسبة المالية           ١٧المحاسبة الدولي   
 على ذلك توصلت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أنه             ءاًوبنا ،"يجارعقود اإل 

 بموجـب المعـايير     إيجارال يوجد سبب موجب لتقييمات مختلفة إذا كان ترتيب ما يحتوي على عقد              
. مريكيـة الدولية إلعداد التقارير المالية والمبادئ المحاسبية المقبولة بشكل عام في الواليات المتحدة األ            

إلى جانب ذلك كانت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية متعاطفة بالنسبة للصعوبات              
جاوبين التي ستنشأ في الحاالت التي تحتاج فيها اإلتفاقية للتقييم مقابـل            م التي أوضحها بعض ال    اليةالم

ك قررت لجنة تفسيرات المعايير الدوليـة        على ذل  وبناءاً ،مجموعتي مقاييس متشابهتين ولكن مختلفتين    
 ٣ات بين األسلوب في مسودة التفسير د      ختالف يجب عليها أن تحاول إزالة اإل      هإلعداد التقارير المالية أن   

 وتوصـلت لجنـة تفـسيرات       ،إيجـار  لتحديد ما إذا كان ترتيب يحتوي على عقد          ٨-٠١والموضوع  
 أن أكثر الطرق فاعلية لتحقيق هذا الهـدف هـي تعـديل             المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى     

  .٨-٠١ مع األسلوب في الموضوع توافقاًمقاييسها لتكون أكثر 
  

قررت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أنه يجب عليها إلى أقصى حد ممكن تبني                 ٢١إستنتاج
 وبيـان   ١٧ معيار المحاسبة الدولي     ات بين ختالف مع مراعاة اإل   ٨-٠١الصياغة الفعلية من الموضوع     

ات في الصياغة لن تزيد التقارب ومن المحتمل        ختالف وتوصلت إلى أن اإل    ،١٣معايير المحاسبة المالية    
 إسـتثناء  ب ٨-٠١ هي فعليا مطابقة للموضـوع       ٩-٧ على ذلك فإن الفقرات      وبناءاً ،أن تسبب اإلرباك  

  -:أن
ات أو مصانع أو معدات كمـا فـي الموضـوع    ممتلك"وليس " أصل"التفسير يستخدم المصطلح    ) أ(

 وأشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن معيار المحاسبة             ،٨-٠١
 ،١٣ مما يغطيه بيان معايير المحاسبة المالية        يجار يغطي سلسلة أوسع من عقود اإل      ١٧الدولي  

 . على بنود الممتلكات أو المصانع أو المعداتوأنه ال يوجد سبب لتقييد هذا التفسير ليقتصر فقط

 علـى أنهـا     ٨-٠١في الموضـوع   " أكثر من مقدار ضئيل من اإلنتاج     "تم التعبير عن العبارة      ) ب(
 ويعود ذلك إلى أن العبارة األخيرة هي الشكل األكثـر           ،"أكثر من مقدار غير مادي من اإلنتاج      "

 ، ولذلك فهي متوافقة مع المعايير األخرى      ،اليةشيوعا بموجب المعاير الدولية إلعداد التقارير الم      
على أنه في هذا السياق تقصد لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أن يكـون                

 .نفس المعنى" غير مادي"والتعبير " ضئيل"للتعبير 
  

 أثـر التقـارب    فـإن ٣ التعديالت الصغيرة على صياغة المقياس األول في مسودة التفسير د     إستثناءوب ٢٢إستنتاج
 هو  إيجار لتحديد ما إذا كان ترتيب ما يحتوي على عقد           ٨-٠١بشكل كامل مع المقاييس في الموضوع       

هما بمقياس واحد يتطلب أن ينقل الترتيب       إستبدال تم   ٣أن المقياسين الثاني والثالث في مسودة التفسير د       
  . األصل المعنيإستعمالإلى المشتري الحق في السيطرة على 

  
 هـي نفـسها بموجـب       إيجارغم من أن المتطلبات لتحديد ما إذا كان ترتيب ما يحتوي على عقد              بالر ٢٣إستنتاج

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والمبادئ المحاسبية المقبولة بشكل عام في الواليـات المتحـدة               
 يحـدده   إيجـار ي عقد   األمريكية فإن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تؤكد أن أ           

 بشكل مختلف بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والمبادئ          محاسبياًالتفسير يمكن أن يعالج     
ات بين معايير عقـود     إختالفالمحاسبية المقبولة بشكل عام في الواليات المتحدة األمريكية بسبب وجود           

  . الخاصة بهايجاراإل
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  )٨ و٧الفقرتان ( األصل المحدد عمالإستتنفيذ الترتيب يعتمد على 
  

وافقت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على أن األصل المعني بحاجة إلى تحديده                ٢٤إستنتاج

 وتوصلت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعـداد التقـارير          ،إيجارفي الترتيب حتى يكون هناك عقد       

التأكيـد  " ( أصـل إسـتعمال الحـق فـي    " الذي يشير إلى     يجارإلالمالية إلى أن هذا يتبع تعريف عقد ا       
 وأشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كذلك إلى أن اإلعتماد علـى               ،)مضاف

 في  حقوقاً أيضاً عن الترتيبات األخرى التي تنقل       يجارأصل محدد بشكل دقيق هو خاصية تميز عقد اإل        

  ).على سبيل المثال بعض ترتيبات الخدمة (إيجارا ليست عقود  ولكنهصول األإستعمال
  

على أن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن تحديد األصل في الترتيب لـيس                  ٢٥إستنتاج

 األصل ألنـه لـن يكـون        ضمنياً بل إنه يمكن أن تحدد الحقائق والظروف         ،بحاجة ألن يكون صريحاً   

 واألمثلة  ، بديلة أصول إستعماله بتوفير   إلتزام بالنسبة للمزود أن يؤدي      عملياًممكناً  ياً أو   إقتصادمجديا  

 واألصـل   ، واحـداً  مناسـباً   هو عندما يمتلك المزود فقط أصالً      ضمنياًعلى متى يمكن تحديد األصل      

و  والمزود ه  ،المستخدم لتنفيذ العقد بحاجة ألن يكون في موقع معين أو مختص في إحتياجات المشتري             

  .منشأة ذات غرض خاص تم تكوينها لغرض محدود
  

 يمكن أن   المشتري إلى أن أثر المقياس األول هو أن محاسبة          ٣أشار بعض المجاوبين لمسودة التفسير د      ٢٦إستنتاج
 سيطرة على ذلـك     للمزود وأشاروا إلى أنه قد ال يكون        ، المزود لتنفيذ الترتيب   إختيارتعتمد على كيفية    

كان بعض المجاوبين كذلك قلقين بسبب عـدم        . ي تعاقد من أجل اإلنتاج    المشتر) من ناحية الشكل  (ألن  

 بـشكل   محاسـبياً وجود إمكانية المقارنة ألن الترتيبات المماثلة إلنتاج األصل من الممكن معالجتهـا             

  . أصل محددإستعمالمختلف حسب ما إذا كانت تعتمد على 
  

تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقـارير      ة للمالحظة األولى من هذه المالحظات أشارت لجنة         إستجاب ٢٧إستنتاج
 علـى سـبيل     ، المنشأة الحصول على منتج تحدد عادة المعالجة المحاسبية        إختيارالمالية إلى أن كيفية     

 وينـتج عـن     ،المثال المنشأة التي تحتاج إلى طاقة قد تختار استئجار مصنع طاقة أو الربط مع الشبكة              
ولـيس  ( هو للمزود    ختياروبالرغم من أنه في مثال المجاوبين اإل       ،الخيارين معالجة محاسبية  مختلفة    

فقد توصلت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن األمر الهام هـو               ) للمشتري

أي هـل   (وليس كيف حصلت على ذلك المركـز        ) ؟إيجارأي هل هناك عقد     (الوضع النهائي للمنشأة    

  ). فرضت عليهاإختارت تلك النتيجة أو
  

 للمالحظة الثانية أشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أنـه مـن                ةإستجاب ٢٨إستنتاج

 وعندما قامـت لجنـة      ،المهم إعتبار األثر المشترك للمقياس في التفسير وليس إعتبار المقاييس فردياً          

 ٣ات في مسودة التفـسير د     قتراحدة النظر في اإل   تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بإعا      

 توصلت إلى أنه في سياق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الحاليـة    ٨-٠١ومتطلبات الموضوع   

التـي  ) أو عنصر فيهـا   (التي ال يتم فيها بشكل عام محاسبة العقود القابلة للتنفيذ يحدد التفسير العقود              

 وتوصـلت لجنـة     ،) التمويلي يجارإذا تم تلبية تعريف عقد اإل     (سبة للمشتري   تتطلب اإلعتراف فيها بالن   
 يمثـل   يجـار تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن تحديد ومحاسبة عنصر عقد اإل            

  .تحسنا في الممارسة المحاسبية الحالية
  

  )٩الفقرة ( األصل إستعمال بحقاًالترتيب الذي ينقل 
  

 إذا تم تلبية مقيـاس واحـد مـن          ستعمال يحدد التفسير أنه يمكن نقل حق اإل       ٨-٠١موضوع  بإتباع ال  ٢٩إستنتاج

  .المقاييس الثالثة
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 إما من   ، األصل المعني  إستخدامعلى السيطرة الفعلية على     شتري  يتناول المعيار األول والثاني قدرة الم      ٣٠إستنتاج

 إنتاج األصل أو السيطرة      بينما يحصل على أكثر من مقدار غير مادي من         ،خالل العمليات أو الوصول   

 فعلى سبيل المثال من الممكن إظهار قدرة المشتري على تشغيل األصل من خالل قدرته علـى                 ،عليه

 مشغِّل األصل أو قدرته على تحديد سياسات وإجراءات تشغيل هامة           إستبدالتوظيف أو إنهاء خدمة أو      

 عدم تمتع المزود بالقدرة علـى تغييـر         مع) بالمقارنة مع الحق في مراقبة أنشطة المزود      (في الترتيب   

  . هذه السياسات واإلجراءات
  

 أوضحت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أنهـا ال تعتبـر              ٣في مسودة التفسير د    ٣١إستنتاج
 ، قد تـم نقلـه     ستخدامقدرة المشتري على التشغيل الفعلي لألصل المعني أنها تحدد ما إذا كان حق اإل             

" يـشغلون  "صـول نة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن مـدراء األ           وأشارت لج 
 على أن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد        ،ستعمال ولكن هذا ال ينقل بالضرورة حق اإل       ،صولاأل

صل فإن   باإلضافة إلى القدرة على تشغيل األ      ٨-٠١التقارير المالية أشارت إلى أنه بموجب الموضوع        
 ووافقت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعـداد        ،على المشتري أخذ أكثر من مقدار ضئيل من اإلنتاج        

  .ستعمالالتقارير المالية على أنه في مثل هذه الحاالت ينقل الترتيب حق اإل
  

علـى  " طارئةلجنة العمل للمواضيع ال   "اتفقت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية مع           ٣٢إستنتاج
 في الترتيبات التي يكون للمشتري فيها القدرة على الـسيطرة فعليـا علـى               ستعمالأنه تم نقل حق اإل    

بينما يحصل على أكثر من مقدار ضئيل مـن إنتـاج           ( األصل المعني من خالل الوصول إليه        إستعمال
رير المالية إلى أنه فـي       وأشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقا       ،)األصل أو يسيطر عليه   

ية لألصـل  قتصادمثل هذه الترتيبات سيكون للمشتري القدرة على تقييد وصول اآلخرين إلى المنافع اإل  
  .المعني

 
 قد تم نقله إذا كان المشتري يأخذ كل اإلنتاج أو           ستعماليتناول المقياس الثالث تحديد ما إذا كان حق لإل         ٣٣إستنتاج

  . لألصل المعنيكل اإلنتاج بشكل جوهري أو منفعة أخرى
  

 في الترتيبات التي    ستعمال بالمثل أنه من الممكن نقل حق اإل       ٣ حددت مسودة التفسير د    سابقاًكما أشير    ٣٤إستنتاج
 بعيد بأن تستطيع أطراف أخرى أخذ أكثر من مقدار غير مـادي مـن إنتـاج                 إحتماليوجد فيها فقط    

 أن هـذا المقيـاس هـو        ٣فسير د ات في مسودة الت   قتراح وبين المجاوبين الذين إختلفوا مع اإل      ،األصل
 ولم يوافقوا في بعض الظروف المحددة على أن حق المشتري في الحصول علـى               ،األكثر إثارة للقلق  

 وكان من بين الحجج التي قـدمت        ، ذلك األصل  إستعمالاإلنتاج من أصل من الممكن مساواته مع حق         
  -:يليللجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ما 

 يتطلب أن يكون للمشتري القدرة على السيطرة على الطريقة التي يـتم بهـا               ستعمالإن حق اإل    ) أ(
 على سبيل المثال حـق مـوظفي المـشتري فـي            ، األصل المعني أثناء فترة الترتيب     إستعمال

  .المساعدة أو اإلشراف على تشغيل األصل

 ،طرة على وضع تـسليم اإلنتـاج      إلى جانب الحق في اإلنتاج يحتاج المشتري أن تكون له السي            ) ب(
 وخالفاً لذلك هو ببساطة     ، بحاجة للقدرة على تحديد متى يتدفق اإلنتاج       أيضاًوبكلمات أخرى هو    

 .يستهلك إنتاج األصل المعني وال يستخدم األصل في أعماله

 في معظم ترتيبات التزويد ال يكون للمشتري إمكانية الوصول إلى المصنع في حالة تقـصير                 ) ج(
 وعدم وجود هذا الحق يشير إلى أنه لم يكن هنـاك            ،ولكنه يستلم تعويضا عن األضرار    المزود  
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 إسـتالم  فإنه سيكون للمشتري القـدرة علـى         إيجار وإذا إحتوى الترتيب على عقد       ،إيجارعقد  
 . المزود األصلي بمقدم آخر للخدمةإستبدالاإلنتاج من المصنع في الترتيب ب

األصل عند تحديد مـا إذا      " طر والمكافآت المرتبطة مع ملكية    المخا "٣تستبعد مسودة التفسير د     ) د(
 على ذلك فإن الترتيبات التي يحتفظ فيها المـزود          وبناءاً ،إيجاركان الترتيب يحتوي على عقد      

إلى حد كبير بكافة مخاطر ومكافآت التشغيل وملكية األصل من الممكن اعتبارها أنها تحتـوي               
 أكبـر   إحتمـال  زودللم لترتيبات قد يكون للتدفقات النقدية       غير أنه في هذه ا     ،إيجارعلى عقود   

 أعلى إلى حد كبير مـن سـعر         مقابالًومن الممكن أن يطلب المزود      " صادق"للتغير من مؤجر    
 .السوق للمؤجر

  
أثناء إعادة مناقشات لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أعادت اللجنة تأكيد رأيهـا                ٣٥إستنتاج

تري الذي يأخذ بشكل جوهري كل اإلنتاج من األصل له القدرة على تقييد وصول اآلخـرين                بأن المش 

 ألنه يسيطر على الوصول إلى      ستعمال على ذلك للمشتري حق اإل     وبناءاًإلى اإلنتاج من ذلك األصل،        

ة إلعـداد   ها من األصل، لذلك لم توافق لجنة تفسيرات المعايير الدولي         إشتقاقية التي سيتم    إقتصادالمنافع  

 األصـل   إستعمالالتقارير المالية على أن غياب القدرة على السيطرة فعلياً على الطريقة التي تتم فيها               

 ستعمال قد تدل هذه القدرة على أن حق اإل        سابقاًبالرغم من أنه كما أشير       ( ستعماليمنع وجود حق اإل   

  ).قد تم نقله
  

   -:المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى ما يليفيما يتعلق بالنقاط األخرى أشارت لجنة تفسيرات  ٣٦إستنتاج

أن المشتري الذي يأخذ بشكل جوهري كل اإلنتاج من األصل في الحاالت التـي يكـون فهـا                    )أ (

مستبعداً أن يكون اآلخرين يأخذون مقداراً أكثر من ضئيل من اإلنتاج يحدد في الواقـع متـى                 

 .يتدفق اإلنتاج

 بسبب تخلف المؤجر لـن      يجارطة فإن أي مستأجر ينهي عقد اإل       البسي يجارفي معظم عقود اإل    )ب (

 التي  يجاريكون له بعد ذلك إمكانية الوصول إلى األصل، إلى جانب ذلك في العديد من عقود اإل               

 وعنصر خدمة ال يسري عقد الخدمة ذي العالقـة بـشكل            ستعمالتحتوي على كل من حق اإل     

، وفي الحقيقـة أن     ) إنهاء عنصر الخدمة لوحدة    على سبيل المثال ال يستطيع المستأجر     (مستقل  

لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أشارت إلـى أن حـق المـشتري فـي                 

 سـتخدام التعويض عن األضرار في حالة تخلف المزود يدل على أنه تم في األصل نقل حق اإل               

 .وأن المزود يقوم بتعويض المشتري عن سحب ذلك الحق

 وليس مـا إذا كـان       يجارمخاطر والمكافآت هي بشكل عام مناسبة لتحديد تصنيف عقد اإل         أن ال   )ج (

، وأشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أنه           إيجارالترتيب هو عقد    

 التشغيلية البسيطة قصيرة األجل يحتفظ المؤجر بـشكل جـوهري           يجارفي العديد من عقود اإل    

وحتى ولو كان من المرغوب فيه تحديد أن مـستوى معـين مـن              . خاطر والمكافآت بكافة الم 

 فقط كانـت لجنـة تفـسيرات        إيجارالمخاطر والمكافآت بحاجة لتحويله حتى يكون هناك عقد         

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في شك بأنه يمكن تفعيل هذا المقياس، وبرغم ذلك فـإن                

 مخاطر ومكافآت معينة مالزمـة للملكيـة،        أيضاً أصل سينقل    إستخدامالترتيب الذي ينقل حق     

 على ذلك من الممكن أن يدل تحويل مخاطر ومكافآت الملكية على إن الترتيب ينقل حق                وبناءاً

 األصل، فعلى سبيل المثال إذا نص سعر ترتيب ما على رسم ثابـت للطاقـة مـصمم                  إستخدام

 في األصل المعني فإن السعر قد يكون دليالً مقنعاً علـى            إلستعادة اإلستثمار الرأسمالي للمزود   
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 المشتري ستأخذ مقداراً أكثر غير مادي من اإلنتـاج          إستثناءأنه من المستبعد أن أطرافاً أخرى ب      

 .قد تمت تلبيته) ج (٩أو منفعة أخرى سينتجها أو يولدها األصل وأن المقياس في الفقرة 

  
 حددت لجنة تفسيرات المعاير الدولية إلعداد التقارير المالية          ٨-٠١عند تبني األسلوب من الموضوع       ٣٧إستنتاج

 األصـل إذا  إستخدامأن الترتيب لكل اإلنتاج أو بشكل جوهري كل اإلنتاج من أصل محدد ال ينقل حق       
كان السعر الذي سيدفعه المشتري محدداً تعاقدياً لوحدة اإلنتاج أو مساوٍ لسعر السوق الحـالي لوحـدة                 

تسليم اإلنتاج، ويعود ذلك إلى أنه في مثل هذه الحاالت يدفع المشتري مقابل المنتج أو               اإلنتاج في وقت    
ت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير       إقترح األصل، وقد    إستعمالالخدمة وليس مقابل حق     

أنظر الفقـرة  (  إجراء تمييز مماثل بجمع المقياس الثاني والمقياس الثالث         ٣المالية في مسودة التفسير د    
  ).أعاله) ج(و )ب (١٥إستنتاج 

  
أشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إال أن تفسيرها قد يؤدي إلـى ترتيبـات                  ٣٨إستنتاج

 المعينـة   صـول  الدفع التي يلتزم فيها المشترون بشراء كل اإلنتاج بشكل جوهري من األ            -أو-األخذ  
، ويعود ذلك إلى أنه في مثل هذه الترتيبات يقوم المـشتري            إيجار التي حددت بأنها تحتوي على عقود     

 أو اإلنتـاج    ستعمال وليس على اإل   ستعمالبإجراء الدفعات للوقت الذي يتم فيه توفير األصل المعني لإل         
مما ينجم عنه أن سعر الترتيب ليس ثابتاً لوحدة اإلنتاج وليس مساوياً لسعر الـسوق الحـالي                 (الفعلي  

 الدفع المشتري ملزم تعاقدياً ألن يـدفع للمـزود          -أو-، وفي العديد من ترتيبات األخذ       )اجلوحدة اإلنت 
بغض النظر ما إذا كان المشتري يستعمل األصل المعني أو يحصل على اإلنتاج من ذلـك األصـل،                  

 ذلك األصل، وقد وافقت لجنـة تفـسيرات المعـايير           إستخدام على ذلك تتم الدفعات مقابل حق        وبناءاً
 الدفع هذا مماثـل ألثـر عقـد         –أو-ولية إلعداد التقارير المالية على أن األثر الكلي لترتيب األخذ           الد
مثل عقود تـشغيل األصـل      ( باإلضافة  إلى العقود الخاصة بالخدمات واإلمدادات ذات العالقة           يجاراإل

  ).وشراء المدخالت
  

ية إلى أنه إذا كان الترتيب يحتـوي علـى          شارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المال         ٣٩إستنتاج
 تشغيلي فإن تطبيق التفسير من المحتمل أن يؤدي لإلعتـراف           إيجار هو عقد    يجار وعقد اإل  إيجارعقد  

، غير أن لجنة تفـسيرات      إيجار والمصروفات كما لو أنه لم يتم تحديد عقد          اتلتزام واإل صولبنفس األ 
 يتطلب أن يعتـرف     ١٧ أشارت إلى أن معيار المحاسبة الدولي        المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    

 التشغيلي على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقـد           يجارالمؤجرون والمستأجرون بدفعات عقد اإل    
 للنمط الزمني للمنفعة المشتقة مـن األصـل         تمثيالًإال إذا كان هناك أساس منهجي آخر أكثر          (يجاراإل

 قـد تكـون     يجـار عديالت على وضع اإلعتراف بالدفعات عن عنصر عقد اإل        ، وهكذا فإن الت   )المؤجر
أشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كذلك إلى أنه           . مطلوبة في بعض الحاالت   

 يتطلب أن يفصح المـؤجر      ١٧كثيراً ما ينجم عن التفسير إفصاح إضافي ألن معيار المحاسبة الدولي            
 المستقبلية، وأشارت لجنة تفسيرات المعايير الدوليـة        يجارن الحد األدنى لدفعات عقد اإل     والمستأجر ع 

إلعداد التقارير المالية إلى أنه بالنسبة للمشتري تمثل الترتيبات التي نوقشت في التفسير بشكل نموذجي               
 أن يتم اإلفـصاح     ات غير مطلوبا بشكل محدد    لتزامات المستقبلية الهامة، ومع ذلك فإن هذه اإل       لتزاماإل

، وتوصلت لجنة تفسيرات    ١٧ معيار المحاسبة الدولي     إستثناءعنها في البيانات المالية من قبل معايير ب       
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن إدخال هذه الترتيبات ضمن نطـاق معيـار المحاسـبة                 

مناسبة المفيـدة لتقيـيم مـالءة المـشتري          سيزود مستخدمي البيانات المالية بالمعلومات ال      ١٧الدولي  
 وقد أقرت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقـارير الماليـة أن             ،وسيولته وقدرته على التكيف   

 في الترتيب، إال إنها وافقت على       يجارالمعلومات التي يتم اإلفصاح عنها قد تتعلق فقط بعنصر عقد اإل          
  .ناول اإلفصاح عن العقود القابلة للتنفيذ بشكل أكثر عموميةأنه سيكون خارج نطاق هذا التفسير ت
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 ١٠الفقرتـان    (إيجـار تقييم أو إعادة تقييم ما إذا كان ترتيب يحتوي على عقد            
  )١١و

  

 أشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن تقييم ما إذا              ٣في مسودة التفسير د    ٤٠إستنتاج
 يجب أن يتم في بدء الترتيب على أسـاس الحقـائق والظـروف              إيجارى عقد   كان الترتيب يحتوي عل   

 يجب إعادة تقييم الترتيب فقط إذا كان        ١٧القائمة في ذلك الوقت، وبما يتفق مع معيار المحاسبة الدولي           
 فإن المزود الذي حصل الحقاً علـى        ٣هناك تغيير في أحكام الترتيب، وذلك بموجب مسودة التفسير د         

 .ية يستطيع بها تنفيذ الترتيب لن يقوم بإعادة تقييم الترتيب إضافأصول
  

  مع المتطلبات إلعادة     Analogyاختلف بعض المجاوبين مع هذا اإلستنتاج وقدموا الحجة بأن القياس            ٤١إستنتاج
 ألن هدف التفسير هو تحديد مـا إذا         مناسباً لم يكن    ١٧ في معيار المحاسبة الدولي      إيجارتصنيف عقد   

 وأشاروا إلى أنه حيث أن ذلك يعتمد علـى          ،١٧من نطاق معيار المحاسبة الدولي      كان الترتيب هو ض   
عوامل مثل ما إذا كان الترتيب يعتمد على أصل معين فإنه من المنطقي أنه تكون إعادة التقييم مطلوبة                  

 .إذا تغيرت هذه العوامل
  
لحجة وتوصلت إلى أنهـا تفـوق       اقتنعت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بهذه ا          ٤٢إستنتاج

 وأنه يعتبر أمراً مرهقاً أن تطلب أن يعيد المـشترون           ٣اإلهتمامات التي عبرت عنها مسودة التفسير د      
هـا  إقتراحأشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كذلك إلى أن            . تقييم الترتيبات 

، وإذا أخدنا في اإلعتبار أن لجنة تفـسيرات         ٨-٠١وع   كان مختلفاً عن الموض    ٣في مسودة التفسير د   
 فقد قررت اللجنة    ٨-٠١المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية عدلت أسلوبها ليتالءم مع الموضـوع           

 . إلعادة التقييم٨-٠١ تحديد نفس المعاملة مثل الموضـوع أيضاًأنه يجب 
  
 ١٢ و١١تقارير المالية إلى أن المتطلبات في الفقرتين        أشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد ال       ٤٣إستنتاج

، ١٧تتعلقان فقط بتحديد متى يجب إعادة تقييم الترتيب، وأنها ال تغير متطلبات معيار المحاسبة الدولي                
 إيجـار  ووجد أنه ال زال يحتوي على عقد         إيجاروبذلك إذا طلب إعادة تقييم ترتيب يحتوي على عقد          

 تشغيلي فقط إذا طلبـت      إيجار تمويلي أو عقد     إيجار على أنه عقد     يجارعقد اإل فإنه تتم إعادة تصنيف     
  .١٧ من معيار المحاسبة الدولي ١٣ذلك الفقرة 

  
  )١٥-١٢الفقرات ( عن الدفعات األخرى يجارفصل الدفعات عن عقد اإل

  

من عقد   ويتطلب التفسير أن يتم فصل الدفعات في ترتيب يحتوي على كل             ٣ت مسودة التفسير د   إقترح ٤٤إستنتاج
 ودفعـات للعناصـر     يجـار إلى دفعات لعقد اإل   ) على سبيل المثال الخدمات   (  وعناصر أخرى    إيجار

األخرى على أساس قيمها العادلة النسبية، وتوصلت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعـداد التقـارير               
  .المعنية للعمليةيات قتصاد لإل وصادقاًمناسباً تمثيالًالمالية إلى أن القيمة العادلة هي أكثر 

  
أشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن هذا المتطلب قد يكون أثر إرهاقا                 ٤٥إستنتاج

للمشترين من المزودين، وبشكل خاص عندما ال يكون للمشتري إمكانية الوصـول إلـى معلومـات                
 الدولية إلعداد التقارير المالية على أنه        على ذلك وافقت لجنة تفسيرات المعايير      وبناءاًالتسعير للمزود،   

 من العناصر األخـرى     يجاريجب عليها تقديم بعض اإلرشادات لمساعدة المشترين في فصل عقود اإل          
في الترتيب، وبرغم ذلك أقرت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أنه في حـاالت                

للمشتري فصل الدفعات بشكل موثوق بـه، وأشـارت لجنـة           نادرة قد يكون من غير العملي بالنسبة        
 عقـد   يجارتفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أنه إذا كانت الحالة كذلك وكان عقد اإل              

 عندئذ ستضمن أن المشتري لن يرسل مبلغـاً         ١٧ تمويلي فإن متطلبات معيار المحاسبة الدولي        إيجار
 تتطلب أن يعترف    ١٧ من معيار المحاسبة الدولي      ٢٠حيث أن الفقرة    (  لألصل   أكبر من القيمة العادلة   
 تمويلي بمقدار القيمة العادلة للممتلكات المؤجرة، أو إذا كانت أقل بمقـدار             إيجارالمستأجر بأصل عقد    

ليـة   لذلك قررت لجنة تفسيرات المعايير لدو      وتبعاً،  )يجارالقيمة الحالية للحد األدنى من دفعات عقد اإل       
إلعداد التقارير المالية تحديد أنه في هذه الحاالت يجب أن يعترف المشتري بالقيمة العادلـة لألصـل                 



   تفسيرات تفسير لجنةأساس اإلستنتاجات ل
٤ لمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةا  
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 تشغيلي وليس من العملي فصل الدفعات       إيجار عقد   يجارالمعني مثل األصل المؤجر، وإذا كان عقد اإل       
المالية كتـسوية عمليـة أن      بشكل موثوق به فقد وافقت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير            

على المشتري اإلفصاح عن كافة الدفعات بموجب الترتيب عند اإلفصاح عن الحد األدنى من دفعـات                
 . الدفعة عن العناصر األخرى في الترتيبأيضاً وبيان أن هذه تشمل يجارعقد اإل

  
 تشغيلي الـدفعات  رإيجا إلى أنه إذا لم يفصل مشترٍ في عقد      ٣أشار بعض المجاوبين لمسودة العرض د      ٤٦إستنتاج

 ستنخفض، ووافقـت لجنـة تفـسيرات    ١٧فإن فائدة اإلفصاحات المطلوبة في معيار المحاسبة الدولي  
 كثيراً ما يـستعمله     يجارالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على أن الحد األدنى من دفعات عقد اإل            

 وبنـاءاً  التـشغيلي،    يجارا بموجب عقود اإل    المحتفظ به  صولمستخدموا البيانات المالية لتقدير قيمة األ     
 دفعات عن عناصـر أخـرى يجـب         أيضاً التي تشمل    يجارعلى ذلك توصلت إلى أن دفعات عقد اإل       

  .اإلفصاح عنها بشكل منفصل
  

  )١٧الفقرة (اإلنتقال 
  

 بعض المستجيبين أنه يجب     إقترح ويتطلب التفسير التطبيق بأثر رجعي، و      ٣ت مسودة التفسير د   إقترح ٤٧إستنتاج
بيق التفسير فقط على الترتيبات الجديدة التي تبدأ بعد تاريخ نفاذه، وقد قدمت حجتان رئيسيتان دعماً                تط

  -:لهذا الرأي
الذي ينطبق على الترتيبات التي تبدأ أو تم تعديلها بعـد            (٨-٠١تحقيق التقارب مع الموضوع       )أ (

 ؛ و)٢٠٠٣ مايو ٢٨بداية فترة تقديم التقارير التالية للمنشأة التي تبدأ بعد 

تسهيل اإلنتقال، وبشكل خاص في حالة الترتيبات األطول التي بدأت قبل بضعة سنوات وحيث               )ب (
 . بأثر رجعي٣قد يكون من الصعب إجراء التقييمات التي تتطلبها مسودة التفسير د

  

ضيع لجنة العمل للموا  "أشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن ملخصات             ٤٨إستنتاج
يتم تطبيقها عادة بأثر رجعي، وبالمقارنة مع ذلك يتم تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقـارير               " الطارئة
 ٨ي حسب المبدأ المبين في معيار المحاسبة الدولي         ـبأثر رجع ) يراتـي ذلك التفس  ـا ف ـبم( المالية  

، ولم تـستطع لجنـة تفـسيرات        " التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء     ،السياسات المحاسبية " 
أشـارت لجنـة     .المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رؤية أية حجة مجبرة للخروج عن هذا المبدأ            

تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كذلك إلى أنه ما لم يكن عليها أن تحدد بالضبط نفـس                  
فإنه مع ذلـك ستنـشأ      ) ٣ قبل نشرة مسودة التفسير د     والذي كان  ( ٨-٠١تاريخ النفاذ مثل الموضوع     

  .مطابقة للبنود مع المبادئ المحاسبية المقبولة بشكل عام في الواليات المتحدة األمريكية
  

إلى جانب ذلك قررت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقـارير الماليـة أن اسـتمرار بعـض                   ٤٩إستنتاج
ى التطبيق بأثر رجعي، وبدون التطبيق بـأثر رجعـي مـن            الترتيبات لعدة سنوات أكد على الحاجة إل      

الممكن أن المنشأة تقوم بمحاسبة الترتيبات المماثلة بشكل مختلف لعدة سنوات مع ما ينجم عن ذلك من                 
 . عدم إمكانية المقارنة وما يتبعها من آثار

  

ة بشأن الـصعوبات التـي      غير أن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كانت متعاطف           ٥٠إستنتاج
يثيرها التطبيق بأثر رجعي بشكل كامل، وبشكل خاص إمكانية الرجوع إلى الفترات الماضـية ومـن                
المحتمل لعدة سنوات وتحديد ما إذا كانت المقاييس قد تم تلبيتها في ذلك الوقت، وبالرغم من أن معيار                  

في الحاالت التي تكـون فيهـا هـذه          ينص على اإلعفاء من التطبيق بأثر رجعي         ٨المحاسبة الدولي   
المعالجة غير عملية فقد قررت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أنهـا يجـب أن                 

 وتؤكـد  ،توفر إعفاء إنتقالياً للمعدين الحاليين للمعايير الدولية إلعداد للتقارير المالية في التفسير نفـسه       
إلعداد التقارير المالية على أن هذا اإلعفاء ال يغير متطلبات اإلنتقـال            لجنة تفسيرات المعايير الدولية     

 فإن علـى    إيجار على ذلك إذا تحدد أن الترتيب يحتوي على عقد           وبناءاً،  ١٧لمعيار المحاسبة الدولي    
  .     منذ بدء الترتيب١٧المنشأة تطبيق معيار المحاسبة الدولي 
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  ٥التفسير 

  للجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

  

  الحقوق في الحصص الناجمة من صناديق

  اإلزالة واإلستعادة واإلصالح البيئي

  

 يناير ١٧تتضمن هذه النسخة التعديالت الناتجة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة حتى 

٢٠٠٨.  

  

الحقوق في الحصص الناجمة عن صناديق  "٥تفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لقد تم وضع 

من قبل لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وتم " اإلزالة واإلستعادة واإلصالح البيئي

  . ٢٠٠٤إصداره من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في ديسمبر 

  
عرض البيانات  " ١ اإلستنتاجات ليعكس التعديالت التي تمت على معيار المحاسبة الدولي أساسديل تم تع

  .٢٠٠٧في سبتمبر " المالية
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  المحتويات
  

   للجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية٥التفسير 
  اإلستعادة واإلصالح البيئيالحقوق في الحصص الناجمة من صناديق اإلزالة و

   
  

  الفقرات                                                                                         

    

  ٣-١     الخلفية                                                                             

  ٥-٤                                                     النطاق                             

  ٦المواضيع                                                                               

  ١٣-٧     اإلجماع                                                                            

  ٩-٧                   دوق محاسبة حصة في الصن

  ١٠               محاسبة اإللتزامات لعمل مساهمات إضافية   

  ١٣-١١                        اإلفصاح

  ١٤    تاريخ النفاذ                                                                         

  ١٥                              اإلنتقال                                                    

  ملحق 

  " والقياسعترافاإل: األدوات المالية" ٣٩التعديل على معيار المحاسبة الدولي 

  ٥الدولية إلعداد التقارير الماليةتفسيرات المعايير لجنة  لتفسير أساس االستنتاجات
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عايير الدولية إلعداد التقارير المالية  للجنة تفسيرات الم٥ والملحق على التفسير ١٥- ١تحتوي الفقرات 

 للجنة ٥، ويرافق التفسير "الحقوق في الحصص الناجمة من صناديق اإلزالة واإلستعادة واإلصالح البيئي"

 مقدمة من ١٧-٧، ٢إلستنتاجات، وتحتوي الفقرات ة إلعداد التقارير المالية أساس اتفسيرات المعايير الدولي

  .التقارير الماليةالمعايير الدولية إلعداد 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الدولية المعاييرتفسيرات تفسير لجنة 
  ٥ رير المالية إلعداد التقا

 

      حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  ٢٣٨٦

  ٥تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
  الحقوق في الحصص الناجمة من صناديق اإلزالة واإلستعادة واإلصالح البيئي

 
  المراجع  

  

 "قديرات المحاسبية واألخطاءالسياسات المحاسبية، التغيرات في الت"  ٨ معيار المحاسبة الدولي  •

 " المالية الموحدة والمنفصلةالبيانات" ٢٧معيار المحاسبة الدولي   •

 "ات في المنشآت الزميلةستثمارالمحاسبة عن اإل"  ٢٨ معيار المحاسبة الدولي  •

 "الحصص في المشاريع المشتركة " ٣١معيار المحاسبة الدولي   •

 " المحتملةواألصول اتلتزاماإل ،المخصصات " ٣٧ معيار المحاسبة الدولي  •

 )٢٠٠٣كما هو معدل في عام  (" والقياسعترافاإل: األدوات المالية"  ٣٩معيار المحاسبة الدولي   •

 )٢٠٠٤كما هو معدل في عام  ("توحيد البيانات المالية للمنشآت ذات الغرض الخاص " ١٢ – التفسير  •

  

  الخلفية 
  

أو " صناديق اإلزالة"صالح البيئي، المشار إليها فيما بعد إن غرض صناديق اإلزالة واإلستعادة واإل ١

أو ) مثل مصنع نووي( لتمويل بعض أو كافة مصاريف إزالة مصنع األصولهو فصل " الصناديق"

" اإلزالة"ب  المشار إليهما معاً مناجم أو استعادة أرض بها) مثل السيارات(معدات معينة 

decommissioning .  

  

همات في هذه الصناديق اختيارية أو مطلوبة بموجب األنظمة أو القوانين، وقد يكون يجوز أن تكون المسا ٢

  -: الهياكل التاليةأحدللصناديق 

لتزاماته الخاصة باإلزالة، سواء لموقع معين أو لعدد من إصناديق ينشئها مساهم واحد لتمويل   )أ (

     . المواقع الموزعة جغرافياً

اتهم الفردية أو المشتركة الخاصة باإلزالة عندما إلتزامويل صناديق ينشئها مساهمون متعددون لتم  )ب (

 عن مصاريف اإلزالة إلى مدى مساهماتهم reimbursement  يكون للمساهمين حق في التعويض

 حصتهم في تكاليف إدارة مطروحا منهاباإلضافة إلى أية أرباح فعلية من هذه المساهمات 

 بعمل مساهمات إضافية، على سبيل المثال إلتزامين الصندوق، ومن الممكن أن يكون على المساهم

  . في حالة إفالس مساهم آخر

اتهم الفردية أو المشتركة الخاصة باإلزالة عندما إلتزامصناديق ينشئها مساهمون متعددون لتمويل   )ج (

 والمنفعة التي يحصل عليها –يكون المستوى المطلوب للمساهمات مبني على النشاط الحالي لمساهم 

لمساهم مبنية على نشاطه السابق، ففي هذه الحاالت هناك عدم تالؤم محتمل بين مبلغ ذلك ا

والقيمة القابلة للتحقيق من الصندوق )  على النشاط الحاليبناءاً(المساهمات التي يقوم بها مساهم 

  ). على النشاط السابقبناءاً(
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  -:لهذه الصناديق بشكل عام الخصائص التالية ٣
          

      .trustees  مستقلوندارة الصناديق بشكل منفصل أمناءيقوم بإ  )أ (

 التي األصولها في سلسلة من إستثماربعمل مساهمات في الصندوق يتم ) المساهمون(تقوم المنشآت   )ب (

ات في أدوات الملكية وحقوق الملكية وهي متوفرة للمساعدة في دفع إستثماريمكن أن تشمل كالً من 

 المساهمات ضمن القيود التي تحددها إستثماريحدد األمناء كيفية تكاليف اإلزالة للمساهمين، و

  . الوثائق الحاكمة وأي تشريع أو أنظمة أخرى منطبقة

 دفع تكاليف اإلزالة، على أن المساهمين يستطيعون الحصول على تعويض إلتزاميحتفظ المساهمون ب  )ج (
 التي تم تكبدها وحصة المساهم لتكاليف اإلزالة من الصندوق حتى الحد األدنى من تكاليف اإلزالة

  . الصندوقأصولفي 

يمكن أن يكون للمساهمين إمكانية وصول مقيدة أو ال تكون لديهم هذه اإلمكانية ألي فائض في   )د (
  . الصندوق يزيد عن تلك المستخدمة لمواجهة تكاليف اإلزالة المؤهلةأصول

  

  النطاق
  

نات المالية لمساهم أو الخاصة بالحصص الناجمة من ينطبق هذا التفسير على المعالجة المحاسبية في البيا ٤
   -:صناديق اإلزالة التي لها الخاصتين التاليتين

 معزولة كأصولإما باإلحتفاظ بها في منشأة قانونية منفصلة أو ( بشكل منفصل األصولتتم إدارة   )أ (
   و؛)ضمن منشأة أخرى

  . مقيداألصولحق المساهم في الوصول إلى   )ب (

  

في صندوق التي تتعدى حق التعويض، مثل حق تعاقدي في التوزيعات عندما تتم إن الحصة المتبقية  ٥
كافة أعمال اإلزالة أو عند تصفية الصندوق قد يكون أداة حقوق ملكية ضمن نطاق معيار المحاسبة 

  . وليس ضمن نطاق هذا التفسير٣٩الدولي 

  

  المواضيع  
  

  -:فيما يلي المواضيع التي يتم تناولها في هذا التفسير ٦

  كيف يجب على المساهم إجراء المعالجة المحاسبية لحصته في الصندوق؟  )أ (

 بعمل مساهمات إضافية، على سبيل المثال في حالة إفالس مساهم إلتزامعندما يكون على المساهم   )ب (
   ؟ لتزامآخر، كيف يجب أن تكون المعالجة المحاسبية لهذا اإل
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  اإلجماع
  

  محاسبة حصة في الصندوق 
       

 بحصته في الصندوق عتراف، واإلإلتزامكه الخاص بدفع تكاليف اإلزالة إلتزام بعترافمساهم اإلعلى ال ٧
  . بشكل منفصل، ما لم يكن المساهم غير مسؤول عن دفع تكاليف اإلزالة حتى ولو لم يقم الصندوق بالدفع

  

ندوق بالرجوع إلى على المساهم تحديد ما إذا كانت له سيطرة أو سيطرة مشتركة أو تأثير هام على الص ٨
، ١٢ – والتفسير٣١يار المحاسبة الدولي  ومع٢٨ ومعيار المحاسبة الدولي ٢٧معيار المحاسبة الدولي 

  .فإذا كان للمساهم ذلك فإن عليه إجراء المعالجة المحاسبية لحصته في الصندوق حسب هذه المعايير
  

 عتراف الصندوق فإن على المساهم اإلإذا لم يكن للمساهم سيطرة أو سيطرة مشتركة أو تأثير هام على ٩
، وسيتم قياس هذا ٣٧ تعويض من الصندوق كتعويض حسب معيار المحاسبة الدولي إستالمبحق 

  -:التعويض بمقدار ما يلي، أيهما أقل
  

  ؛ و اإلزالة المعترف بهإلتزاممبلغ ) أ        (

  .  التي تعزى للمساهمين الصندوق أصولحصة المساهم في القيمة العادلة لصافي ) ب       (

  

 المساهمات في الصندوق إستثناءب تعويضات إستالم بالتغيرات في القيمة المسجلة لحق عترافيجب اإل
  .والدفعات منه وذلك في الربح أو الخسارة في الفترة التي تحدث فيه هذه التغيرات

  

    ات لعمل مساهمات إضافية لتزاممحاسبة اإل
  

 بعمل مساهمات إضافية محتملة، على سبيل المثال في حالة إفالس إلتزامعندما يكون على المساهم  ١٠
ية التي يحتفظ بها الصندوق إلى الحد الذي تصبح ستثمار اإلاألصولمساهم آخر، أو إذا انخفضت قيمة 

 محتمل ضمن نطاق معيار إلتزام هو األمرات الصندوق للتعويض فإن هذا إلتزامفيه غير كافية لتلبية 
 فقط إذا كان من المحتمل أنه سيتم عمل مساهمات إلتزامب عتراف، وعلى المساهم اإل٣٧الدولي المحاسبة 
  .إضافية

  

  اإلفصاح
  

 في األصولعلى المساهم اإلفصاح عن طبيعة حصته في صندوق وأية قيود على الوصول إلى  ١١
  .الصندوق

  

أنظر الفقرة  (إلتزامكرف بها  بعمل مساهمات إضافية محتملة ليست معتإلتزامعندما يكون على المساهم  ١٢
  .٣٧ من معيار المحاسبة الدولي ٨٦فإن عليه عمل اإلفصاحات المطلوبة في الفقرة ) ١٠

  

 فإن عليه عمل ٩عندما يقوم المساهم بإجراء المعالجة المحاسبية لحصته في الصندوق حسب الفقرة  ١٣
  .٣٧من معيار المحاسبة الدولي ) ج (٨٥اإلفصاحات المطلوبة في الفقرة 
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  تاريخ النفاذ  
 

 أو بعد ذلك، ويشجع ٢٠٠٦يناير ١على المنشأة تطبيق هذا التفسير للفترات السنوية التي تبدأ في   ١٤
 فإن عليها اإلفصاح عن هذه ٢٠٠٦يناير ١التطبيق األبكر، وإذا طبقت المنشأة هذا التفسير لفترة تبدأ قبل 

    .الحقيقة
 

  اإلنتقال  
 

  .   ٨ السياسات المحاسبية حسب المتطلبات في معيار المحاسبة الدولي يجب إعتبار التغيرات في ١٥
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  ملحق 
  

  " والقياسعترافاإل: األدوات المالية"  ٣٩التعديل على معيار المحاسبة الدولي 
  

 أو بعد ذلك، وإذا طبقت ٢٠٠٦يناير ١ تطبيق التعديل في هذا الملحق للفترات السنوية التي تبدأ في يجب

  .لمنشأة هذا التفسير لفترة أبكر فإنه يجب تطبيق التعديل لتلك الفترة األبكرا

*****  

 في معيـار التقريـر      ٢٠٠٤لقد تم دمج التعديالت الواردة في هذا الملحق عند دمج التفسير الصادرة في عام               

  .٢٠٠٤ ديسمبر ١٦  الصادر في أو بعد١الدولي
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 إلستنتاجات أساس ا
  ٥نة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لتفسير لج

  
  .، ولكنه ليس جزءاً منه٥ يرافق التفسير  هذاإلستنتاجاتأساس اإن 

  

في عام " عرض البيانات المالية "١تم تعليم النص األصلي ليعكس المراجعة التي تمت لمعيار المحاسبة الدولي 
  . سطر خالل النص المحذوفتم وضع سطر أسفل النص الجديد ووضع: ٢٠٠٧

  

  مقدمة
  

إلستنتاجات اعتبارات لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في أساس ايلخص  ١إستنتاج
الوصول إلى إجماع لها، وقد أعطى األفراد األعضاء في لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد 

  . أخرىالتقارير المالية وزناً أكبر لبعض العوامل من عوامل
    

  )٣-١الفقرات (الخلفية 
  
تم إعالم لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أن عدداً متزايداً من المنشآت التي عليها  ٢إستنتاج

ات، كما تم إعالم لتزام للمساعدة في تمويل هذه اإلإنشاؤه  تمات إزالة تساهم في صندوق منفصلإلتزام
ية إلعداد التقارير المالية بنشوء أسئلة في الممارسة بشأن المعالجة لجنة تفسيرات المعايير الدول

 على ذلك وبناءاًالمحاسبية للحصص في هذه الصناديق، وأن هناك خطر تطور ممارسات متشعبة، 
توصلت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أنه يجب عليها توفير اإلرشادات 

، وبشكل خاص بشأن محاسبة األصل الخاص بالحق في ٦جابة على األسئلة في الفقرة للمساعدة في اإل
 تعويض من صندوق، وبشأن موضوع ما إذا كان يجب توحيد الصندوق أو احتسابه كحقوق إستالم

ملكية توصلت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن المتطلبات العادية لمعيار 
 أو "ات في المنشآت التابعةستثمارالقوائم المالية الموحدة والمحاسبة عن اإل"  ٢٧حاسبة الدولية الم

     ٢٨ أو معيار المحاسبة الدولي "توحيد البيانات المالية للمنشآت ذات الغرض الخاص" ١٢ –التفسير 
الحصص في " ٣١أو معيار المحاسبة الدولي  "ات في المنشآت الزميلةستثمارالمحاسبة عن اإل" 
تنطبق وأنه ال توجد حاجة إلرشادات تفسيرية، وقد نشرت لجنة تفسيرات  "المشاريع المشتركة"

صناديق  ٤ تحت عنوان د٢٠٠٤يناير  ١٥المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تفسيرها المقترح في 
  .   اإلزالة واإلستعادة واإلصالح البيئي

  
اتها الخاصة إلتزامتي يمكن بها أن تتخذ المنشآت اإلجراءات لتمويل  الطرق ال٣-١تبين الفقرات  ٣إستنتاج

  .٦- ٤باإلزالة، وهذه الطرق التي هي ضمن نطاق التفسير محددة في الفقرات 
      

  )٥، ٤الفقرتان (النطاق 
  

 النطاق بشكل دقيق ألن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير ٤لم يعرف التفسير المقترح د ٤إستنتاج
مالية تعتقد أن المجموعة الكبيرة المتنوعة للخطط المستخدمة ستجعل أي تعريف غير مناسب، على ال

 لم يتفقوا مع ذلك وعلقوا بأن عدم وجود أي تعريف جعل من ٤ للتفسير المقترح دالمجاوبينأن بعض 
 إلعداد ةغير الواضح متى يجب تطبيق التفسير، ونتيجة لذلك حددت لجنة تفسيرات المعايير الدولي

التقارير المالية النطاق بتحديد المالمح التي تجعل ترتيباً صندوق إزالة، كما بينت األنواع المختلفة من 
  .موجودة) أو ال تكون(الصناديق والمالمح التي قد تكون 

  
نظرت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية فيما إذا يجب عليها إصدار تفسير أوسع  ٥إستنتاج

تناول أشكاالً مشابهة للتعويض، أو ما إذا يجب عليها حظر تطبيق التفسير على حاالت أخرى على ي
أساس التشابه، وقد رفضت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أي توسيع في 
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نة كذلك أنه  لها، كما قررت اللجالذي تم إحالتهالنطاق، وقررت بدالً من ذلك التركيز على الموضوع 
ال يوجد سبب لحظر تطبيق التفسير على حاالت أخرى بسبب التشابه، وهكذا تنطبق هرمية المقاييس 

السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات " ٨ من معيار المحاسبة الدولي ١٢-٧في الفقرات 
 ال تعتبرات التي  مما ينجم عنه محاسبة مماثلة للتعويضات بموجب الترتيب،"المحاسبية واألخطاء

 .صناديق إزالة، ولكن لها خصائص مماثلة
  
 بأن المجاوبيننظرت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في المالحظات من  ٦إستنتاج

ة لذلك أضافت لجنة إستجابالمساهم يمكن أن يكون له حصة في الصندوق تتعدى حقه في التعويض، و

عداد التقارير المالية إيضاحاً بأن الحصة المتبقية في صندوق مثل حق تفسيرات المعايير الدولية إل

تعاقدي بالتوزيعات عندما تتم اإلزالة بكاملها أو عند تصفية الصندوق يمكن أن تكون أداة حقوق ملكية 

  . " والقياسعترافاإل: األدوات المالية"  ٣٩ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 
  

  أساس لإلجماع 
  

  )٩-٧الفقرات (ة حصة في صندوق   محاسب
  

، إلتزامب عترافتوصلت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن على المساهم اإل ٧إستنتاج

إال إذا كان المساهم غير مسؤول عن دفع تكاليف اإلزالة حتى ولو لم يقم الصندوق بالدفع، ويعود ذلك 

 ٣٧إلى جانب ذلك يبين معيار المحاسبة الدولي . ف اإلزالةإلى أن المساهم يبقى مسؤوالً عن تكالي

  -: ما يلي"المحتملة األصولو اتلتزاماإل ،المخصصات"

 بمخصص حتى حيث يكون التعويض عترافعندما تبقى المنشأة مسؤولة عن المصروف يجب اإل  )أ (

    ؛ ومتوفراً

معاملته كأصل  ندئذ تجب علتزاماإلدما تتم تسوية  بالفعل عنمؤكداً التعويض إستالمإذا كان   )ب (

  .منفصل
  

 الخاص بدفع تكاليف اإلزالة هإلتزامب بشكل منفصل عترافعند التوصل إلى أنه على المساهم اإل ٨إستنتاج
وحصته في الصندوق أشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كذلك إلى ما 

  -:يلي

 اتإلتزاموقوق بموجب صندوق اإلزالة  بين الحتقاصال يوجد حق مفروض قانونياً إلجراء   )أ (
اإلزالة، وكذلك إذا أخذنا في اإلعتبار أن الهدف الرئيسي هو التعويض فإن من المحتمل أن 

 على اتلتزامواإل لذلك فإن معاملة هذه الحقوق وتبعاًالتسوية ستكون صافية أو في نفس الوقت، 
 في التقاص ألن مقاييس تقاصجم عنها  المالية لن يناتلتزامواإل المالية لألصولأنها مماثلة 

  . لم تتم تلبيتها"*اإلفصاح والعرض: األدوات المالية"  ٣٢معيار المحاسبة الدولي 

 من خالل التصفية إعتراف مالي لن ينجم عنه عدم لتزامإل اإلزالة على أنه مماثل إلتزامإن معاملة   )ب (

extinguishment زالة فإن المقاييس في معيار  عن اإللتزام، وإذا لم يتحمل الصندوق اإل
 المالية من خالل التصفية لم يتم تلبيتها، وفي اتلتزامباإل عتراف لعدم اإل٣٩المحاسبة الدولي 

 ال يؤهل لعدم in-substance defeasanceأحسن الحاالت يتصرف الصندوق كمبطل فعلي 
  .لتزامباإل عترافاإل

أنها مماثلة لصناديق التقاعد التي يتم عرضها لن يكون من المناسب معاملة صناديق اإلزالة على   )ج (
 العالقة، ويعود ذلك إلى أنه بالسماح بصافي عرض لخطط التقاعد في  ذولتزاماإلمخصوماً منها 

                                                 
  ".العرض: األدوات المالية"  ليصبح ٣٢، تم تعديل معيار المحاسبة الدولية ٢٠٠٥في أغسطس  *



    تفسيراتتفسير لجنةأساس اإلستنتاجات ل
  ٥ إلعداد التقارير المالية ة لمعايير الدوليا

 

   ٢٣٩٣  حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية ©  

 بينت المنظمة السابقة لمجلس معايير المحاسبة "منافع الموظفين" ١٩معيار المحاسبة الدولي 
فريد بالنسبة  لخطط منافع "نها تعتقد أن الوضع الدولية وهي لجنة معايير المحاسبة الدولية أ

 األخرى إذا لم تتم تلبية الشروط في اتلتزاملإلولم تقصد السماح بصافي العرض هذا ، الموظفين
أساس ، ١٩ي معيار المحاسبة الدول (٣٩ ومعيار المحاسبة الدولي ٣٢معيار المحاسبة الدولي 

  ). ط ٦٨ إستنتاج إلستنتاجات الفقرة ا
  
 لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير أشارتسبة لمحاسبة حصة المساهم في الصندوق بالن ٩إستنتاج

 أو معيار ٢٧المالية أن بعض الحصص في الصناديق ستكون ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 
 ٢وكما أشير في الفقرة أأ، ١٢- ير  أو التفس٣١ أو معيار المحاسبة الدولي ٢٨المحاسبة الدولي 

توصلت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أنه في مثل هذه الحاالت تنطبق 
  .وال توجد حاجة إلرشادات تفسيرية، المتطلبات العادية لهذه المعايير

  
 assetلمالية إلى أن للمساهم أصل  لذلك توصلت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير اخالفاً ١٠إستنتاج

  . مبالغ من الصندوقإستالملحقه في 
  

 تعويض من صندوق والتعديل على نطـاق معيـار المحاسـبة            إستالمالحق في   
  ٣٩الدولي 

  

 الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أنه بموجب المعايير الدولية إلعداد ر أشارت لجنة تفسيرات المعايي ١١إستنتاج
  -:الحالية هناك شكالن للتعويض تتم محاسبتهما بشكل مختلفالتقارير المالية 

وهو ضمن نطـاق  ، وهذا يلبي تعريف األصل المالي  ،  تعويض على شكل نقد    ستالمحق تعاقدي إل    )أ (
لبيـع  برسم ا ويصنف هذا األصل المالي على أنه أصل مالي متوفر          ، ٣٩معيار المحاسبة الدولي    

ألنه ال يلبي تعريفات األصل المالي المحتفظ به        )  العادلة  خيار القيمة  إستخدامما لم تتم محاسبته ب    (

 .*  محتفظ به حتى اإلستحقاق أو قرض أو ذمة مدينةإستثمارللتجارة أو 

وهـو  ، وهذا ال يلبي تعريف األصل المـالي      ،  نقد ستالم حق تعاقدي إل   إستثناءبحق في التعويض      )ب (
 .٣٧ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 

  
ات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن كال شكلي التعويض هذين لهما  توصلت لجنة تفسير ١٢إستنتاج

 على ذلك توفر المحاسبة لكال الشكلين بنفس الطريقة معلومات مناسبة وبناءاً، آثار متماثلة اقتصاديا
ير المالية على أن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقار، وموثوقة لمستخدم البيانات المالية

 بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ألن بعض هذه ممكناًأشارت إلى أن هذا لم يبدوا 
 على ذلك وبناءاً،  وحقوق أخرى ليست كذلك٣٩الحقوق هي ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 

ق في التعويض عن  الحقوإستثناء من أجل ٣٩طلبت من المجلس تعديل نطاق معيار المحاسبة الدولي 
  -:المصروف المطلوب لتسوية

  .٣٧ به حسب معيار المحاسبة الدولي عترافمخصص تم اإل  )أ (

ولكنها لم  ، ٣٧ بها في األصل كمخصصات حسب معيار المحاسبة الدولي          عترافات تم اإل  إلتزام  )ب (
ـ  هـو اإل لتزاماإلوالمثال على هذا ، تعد مخصصات ألن توقيتها أو مبلغها لم يعد غير مؤكد         زاملت

                                                 
تلبي تعريف محتفظ بها للتجارة ألنها لم يتم إمتالكها أو تكبدها بشكل رئيسي لغرض بيعهـا أو  إن الحصة في صندوق إزالة ال     *

كما ال تلبي تعريف اإلستثمار المحتفظ به حتى اإلستحقاق ألنه ليس لها إستحقاق ثابـت أو                ، إعادة شرائها على المدى القريب    
 " ٣٩ القروض والذمم المدينة في معيار المحاسبة الدولي         إلى جانب ذلك تستثنى الحصة في صندوق من تعريف        . قابل للتحديد 

  ".حيث أنها حصة ممتلكة في أصول مشتركة ليست قروضا وال ذمما مدينة
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 به أصال كمخصص بسبب عدم التأكد بشأن توقيت التدفق النقـدي الـصادر،              عترافالذي تم اإل  
  . ألن التوقيت اآلن مؤكدلتزاماإل آخر من نوعاًولكن يصبح فيما بعد 

    

 * ،٥وافق المجلس على هذا التعديل، وتم إدخاله في ملحق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  ١٣إستنتاج
 . ٣٧إن جميع هذه الحقوق في التعويض هي ضمن معيار المحاسبة الدولي ونتيجة لذلك ف

   
 من معيار المحاسبة ٥٣أشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن الفقرة  ١٤إستنتاج

 بهذا الحق في عترافوهي تتطلب أن يتم اإل،  تعويضإستالم تحدد محاسبة حقوق ٣٧الدولي 
ه إذا قام المساهم بتسوية إستالم بالفعل أن التعويض سيتم مؤكداًفصل عندما يكون التعويض بشكل من

أشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كذلك إلى أن هذه الفقرة تمنع . لتزاماإل
ق في  بالحقوعتراففعلى سبيل المثال ال يتم اإل،  المعترف بهلتزاماإل بأصل يزيد عن عترافاإل

 لذلك توصلت وتبعاً،  بها كمخصصعتراف اإلزالة التي الزال يجب اإلاتإلتزام تعويض لتلبية إستالم
لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أنه عندما يكون الحق في التعويض مؤكد 

لة فإنه يجب قياسه بمقدار مبلغ ه الخاص باإلزاإلتزامه إذا قام المساهم بتسوية إستالمبالفعل أنه سيتم 
  .أيهما اقل،  اإلزالة المعترف به أو حق التعويضإلتزام

  
 ناقشت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ما إذا كان يجب قياس حق التعويض  ١٥إستنتاج

  -:بمقدار
 األخذ فـي    مع،  الصندوق التي تعزى للمساهمين    أصولحصة المساهم في القيمة العادلة لصافي         )أ (

 الصندوق عن تكاليف اإلزالة المستحقة      أصولاإلعتبار أي عدم قدرة للوصول إلى أي فائض في          
لذي يعامـل بـشكل      للتعويض عن تخلف محتمل للمساهمين اآلخرين عن الدفع وا         إلتزاممع أي   (

   أو؛) محتملإلتزامنه منفصل على أ

مثل ، بسبب المخاطر المتعلقة بها   ) أ(البند  والتي تكون عادة أقل من      (القيمة العادلة لحق التعويض       )ب (
 ).إمكانية أن يطلب من المساهم التعويض عن تخلف المساهمين اآلخرين عن الدفع

 
 إلتزامأشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن الحق في التعويض يتعلق ب ١٦إستنتاج

 من ٣٦تتطلب الفقرة  . ٣٧المحاسبة الدولي  بمخصص له وقياسه حسب معيار عترافإزالة يتم اإل
أفضل تقدير للمصروف المطلوب " أن تقاس هذه المخصصات بمقدار ٣٧معيار المحاسبة الدولي 

وقد أشارت لجنة تفسيرات ، " نهاية فترة التقاريرتاريخ الميزانية العمومية الحالي في لتزاملتسوية اإل
 أي حصة المشارك في –) أ (١٥ة إلى أن المبلغ في الفقرة  أأالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالي

مع األخذ في اإلعتبار عدم قدرة على ،  الصندوق التي تعزى للمساهمينأصولالقيمة العادلة لصافي 
 هو أحسن تقدير للمبلغ – الصندوق عن تكاليف اإلزالة المؤهلة أصولالوصول إلى أي فائض في 

وهكذا يكون مبلغ األصل ، المصروف الذي تكبده للدفع عن اإلزالةالمتوفر للمساهم لتعويضه عن 
  . المعترف بهلتزاماإلالمعترف به متوافقا مع 

  
بالمقارنة مع ذلك أشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن المبلغ في  ١٧إستنتاج

ذ في اإلعتبار العوامل مثل السيولة  ستأخ– أي القيمة العادلة لحق التعويض -) ب(١٥إستنتاج الفقرة 
نها من الصعب قياسها بشكل لدولية إلعداد التقارير المالية أالتي اعتقدت لجنة تفسيرات المعايير ا

ألنه يعكس احتمال أن ) أ(١٥إستنتاجإلى جانب ذلك سيكون المبلغ أقل من المبلغ في الفقرة . موثوق به
وقد أشارت ، تملة في حالة تخلف المساهمين اآلخرينيطلب من المساهم عمل مساهمات إضافية مح

 بعمل مساهمات لتزامن اإللتقارير المالية إلى أن قرارها بألجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد ا
أنظر الفقرات  (٣٧ محتمل حسب معيار المحاسبة الدولي إلتزامكإضافية محتملة تجب معاملته 

                                                 
  . كما تم نشرها في هذا الكتيب٣٩تم دمج التعديالت في معيار المحاسبة الدولي    *
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 إستخدامد مزدوج لمخاطرة طلب مساهمة إضافية إذا كان سيتم سينجم عنه ع) ٢٥إستنتاج–٢٢إستنتاج
  ).ب (١٥إستنتاج القياس في الفقرة 

  
 لذلك توصلت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن األسلوب في الفقرة تبعاً ١٨إستنتاج

  .سيوفر أكثر المعلومات فائدة للمستخدمين) أ(١٥إستنتاج 
  

     الحد األعلى لألصل
  

الذي يفرضه " الحد األعلى لألصل" اإلهتمام بشأن ٤ لمسودة التفسير دالمجاوبينابدي العديد من  ١٩إستنتاج
، وهذا الحد األعلى لألصل يحدد المبلغ المعترف به كأصل تعويض بمقدار مبلغ ٩المتطلب في الفقرة 

 الزيادة في هذا المبلغ ن الحقوق في اإلستفادة منالحجج بأوقد قدم هؤالء ،  اإلزالة المعترف بهإلتزام
وهذا األصل اإلضافي من الممكن أن ينشأ ، تتسبب في نشوء أصل إضافي منفصل عن أصل التعويض

  -:على سبيل المثال، بعدد من الطرق

للمساهم الحق في اإلستفادة من إعادة دفع أي فائض في الصندوق يكون موجودا عنـدما تكتمـل                   )أ (
  .جميع اإلزالة أو عند تصفية الصندوق

في اإلستفادة من المساهمات المخفضة في الصندوق أو المنافع التـي تزيـد مـن     للمساهم الحق  )ب (
فـي  ) على سبيل المثال بإضافة مواقع جديدة إلى الصندوق بدون مساهمات إضـافية           (الصندوق  
  .المستقبل

 علـى المـستوى     بناءاً، يتوقع المساهم الحصول على منفعة من المساهمات السابقة في المستقبل           )ج (
 اإلزالة فـإن معيـار      إلتزام ألن المساهمات تتم قبل تكبد       نظراًعلى أنه   ، الحالي والمرسوم للنشاط  

  .لتزام بأصل يزيد عن اإلعتراف يمنع اإل٣٧المحاسبة الدولي 

  

توصلت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن الحق في اإلستفادة من إعادة دفع  ٢٠إستنتاج
الصندوق الموجود عندما يتم إكمال جميع اإلزالة أو عند تصفية الصندوق من الممكن أي فائض في 

وفي هذه الحالة ينطبق معيار ، ٣٩أن يكون أداة حقوق ملكية ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 
 على أن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وافقت على أنه، ٣٩المحاسبة الدولي 

وبالرغم من أن لجنة ،  تعويض من الصندوقإستالم بأصل للحقوق األخرى في عترافيجب عدم اإل
تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تعاطفت مع االهتمامات التي أبداها المشاركون بأنه قد 

 فقد توصلت  بأصل يزيد عن حق التعويضعترافيحتمل وجود ظروف يبدو فيها أن من المناسب اإل
المبلغ "التي تتطلب بأن  (٣٧ من معيار المحاسبة الدولي ٥٣إلى أن ذلك لن يكون متوافقا مع الفقرة 

أشارت لجنة .  بهذا األصلعترافلإل") المعترف به للتعويض يجب أن ال يزيد عن مبلغ المخصص
تي يوجد فيها هذا األصل تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كذلك إلى أن الظروف ال

وتنطبق فقط عندما يكون للمساهم إمكانية وصول مقيدة ، اإلضافي من المحتمل أن تكون محدودة
،  الصندوق ال تعطيه السيطرة أو السيطرة المشتركة أو تأثير هام على الصندوقأصوللفائض في 

 ال تلبي مقاييس األصولمعظم هذه وتتوقع لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أن 
 . ألنها غير مؤكدة إلى حد كبير وال يمكن قياسها بشكل موثوقاإلطار في عترافاإل

  
 المالية كذلك في الحجج بأنه يجب أن ال يكون رنظرت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقاري ٢١إستنتاج

بعة أو مشروع مشترك أو شركة هناك فرق بين معاملة فائض عندما يعتبر الصندوق أنه شركة تا
على أن اللجنة أشارت إلى أنه بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير ، زميلة وعندما ال يعتبر كذلك
 في الشركات التابعة أو المشاريع المشتركة أو الشركات الزميلة األصولالمالية ال تؤثر القيود على 

نها معاملة بين الصناديق التي تعتبر أ أن الفرق في الوبذلك توصلت إلى، األصول بهذه عترافعلى اإل
شركات تابعة أو مشاريع مشتركة أو شركات زميلة وتلك التي تعتبر حق تعويض هو أمر أساسي في 

توصلت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية . المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
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اسب ألنه في الحالة السابقة يمارس المشارك درجة من السيطرة ليست متوفرة في كذلك إلى أن هذا من
  .الحالة األخيرة

  

  ات بعمل مساهمات إضافية لتزاماإل
  ) ١٠الفقرة (

  

على سبيل المثال في حالة ،  بعمل مساهمات إضافية محتملةإلتزامفي بعض الحاالت على المساهم  ٢٢إستنتاج
  .إفالس مساهم آخر

  
إلى الصندوق من " باإلنضمام" الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أنه رت المعاييأشارت لجنة تفسيرا ٢٣إستنتاج

 فردياًوبذلك يصبح مسؤوالً ، الممكن أن يتولى مساهم مركز ضامن لمساهمات المساهمين اآلخرين
إال أن التدفق ،  حالي للمساهمإلتزام هو لتزاموهذا اإل، ات المساهمين اآلخرينإلتزام عن وجماعياً

أشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير . الصادر للموارد المرتبط به قد ال يكون محتمال
حيث تكون "نه أ التي تبين ٣٧ من معيار المحاسبة الدولي ٢٩المالية إلى تواز مع المثال في الفقرة 

 الذي يتوقع أن تلبيه لتزامالجزء من اإل ذلك  تتم معاملةإلتزام عن وفردياً جماعياًالمنشأة مسؤولة 
 لذلك توصلت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد وتبعاً، " محتملإلتزاماألطراف األخرى على أنه 
 فقط إذا كان من المحتمل أنه سيعمل مساهمات لتزامباإل المساهم إعترافالتقارير المالية إلى أنه يتم 

 المحتمل قد لتزاملية إلعداد التقارير المالية إلى أن هذا اإل المعايير الدوتوأشارت لجنة تفسيرا، إضافية
 حسب وكما هو الحال حصة المساهم في الصندوق على أنها حق تعويض يتم محاسبةينشأ عندما 

  .١٢ – والتفسير٣١ ومعيار المحاسبة الدولي٢٨ ومعيار المحاسبة الدولي ٢٧معيار المحاسبة الدولي 
  
 بتعويض العجز المحتمل لتزامالدولية إلعداد التقارير المالية أن اإل لجنة تفسيرات المعايير إن ٢٤إستنتاج

، ٣٢ في معيار المحاسبة الدولي تم تعريفهكما هو  )أي ضمان مالي(رين هو أداة مالية للمساهمين اآلخ
وأساس وجهة النظر هذه هي أن على ، ٣٩وبذلك تجب محاسبته حسب معيار المحاسبة الدولي 

 نقد من المساهم إذا نشأ عجز في إستالموللصندوق الحق في ، يم نقد للصندوق بتسلإلتزامالمساهم 
  -: أن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أشارت إلى ما يليغير، المساهمات

وعقـود الـضمان    ،  التعاقدي بتعويض عجز المساهمين اآلخرين هو ضمان مـالي         لتزامإن اإل   )أ (
 مـستثناه ستحقاق  تطع المدين القيام بالدفع عند اإل     ى إجراء دفعات إذا لم يس     المالي التي تنص عل   

  .٣٩من نطاق معيار المحاسبة الدولي 

 كما هو معرف في      مالياً اًإلتزام ولكنه ينشأ نتيجة ألنظمة فانه ليس        تعاقدياً لتزامعندما يكون اإل    )ب (
 .٣٩بة الدولي كما أنه ليس ضمن نطاق معيار المحاس، ٣٢معيار المحاسبة الدولي 

  
 على ذلك توصلت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أنه يجب معاملة بناءاً ٢٥إستنتاج

 محتمل حسب معيار المحاسبة إلتزام إجراء مساهمات إضافية في حالة ظروف معينة على أنه إلتزام
  .٣٧الدولي 

  

   )١٣ - ١١الفقرات (اإلفصاح 
  

لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن المساهم قد ال يكون قادراً على أشارت لجنة تفسيرات ا ٢٦إستنتاج
على سبيل المثال إلى (لعدة سنوات ) ا في ذلك النقد أو معادالت النقدبم( الصندوق أصولالوصول إلى 

ولية إلعداد  توصلت لجنة تفسيرات المعايير الد عليهوبناءاً،  ال يستطيع ذلك أبداًوقد) أن يقوم باإلزالة
توصلت . التقارير المالية إلى أنه يجب اإلفصاح عن طبيعة حصة المساهم والقيد على إمكانية الوصول

لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كذلك إلى أن هذا اإلفصاح مناسب بنفس المقدار 
 أو التوحيد التناسبي consolidationالتوحيد أسلوب  حصة مساهم في صندوق بيتم محاسبةعندما 
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proportional consolidation أسلوب حقوق الملكية ألن قدرة المساهم على الوصول إستخدام أو 
  . ذات العالقة قد تكن مقيدة بالمثلاألصولإلى 

  

  )  ١٥و١٤الفقرتان (تاريخ النفاذ واإلنتقال 
    

 المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في نه يجب أن يكون التفسير نافذ أ٤اقترحت مسودة التفسير د ٢٧إستنتاج
وقد نظرت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير ،  من إنجاز التفسيرأشهرتاريخ بعد ثالثة 

على ) تاريخ أبكر (٢٠٠٥ يناير ١ بأنه يجب تطبيق التفسير من المجاوبينالمالية في رأي بعض 
 العديد من المنشآت المعايير الدولية إلعداد التقارير ،داء منه ابت،أساس أن هذا التاريخ هو الذي ستتبنى

على أن ، تن تبني هذا التفسير في ذلك الوقت سيحسن من إمكانية المقارنة بين الفتراإوبذلك ف، المالية
لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أشارت إلى أن ممارستها العامة هي السماح على 

وذلك إلتاحة المجال أمام المنشآت للحصول على التفسير ، ل بثالثة شهور بين إنجاز تفسير وتطبيقهاألق
إلى جانب ذلك نظرت لجنة تفسيرات المعايير الدولية ، وتنفيذ أية تغييرات ضرورية في األنظمة

 الصادر كجزء ٣٩إلعداد التقارير المالية في اهتمام المجلس بأن التعديل على معيار المحاسبة الدولي 
للمعايير التي هي سارية المفعول للمنشآت التي ستطبق المعايير " البرنامج الثابت"من التفسير سيغير 

 على ذلك قررت لجنة تفسيرات وبناءاً، ٢٠٠٥ في عام للمرة األولىالدولية إلعداد التقارير المالية 
بيق التفسير للفترات السنوية التي تبدأ في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أن تطلب وجوب تط

  .المبكرمع تشجيع التطبيق ،  أو بعد ذلك٢٠٠٦ يناير ١
  
أشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بأنه ال يتوقع أن يشكل تنفيذ التفسير  ٢٨إستنتاج

تقارير المالية إلى أنه يجب  على ذلك توصلت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد الوبناءاً، مشكلة
  . مع هذا اإلستنتاج٤ مسودة التفسير دالمجاوبون علىولم يختلف ، ٨تطبيق  معيار المحاسبة الدولي 
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  ٦التفسير 

  للجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 
 مخلفات المعدات – اإللتزامات  الناجمة من المشاركة في سوق محدد

  الكهربائية واإللكترونية
  

 اإللتزامات الناجمة عن المشاركة في سوق "٦لقد تم وضع تفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

من قبل لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "  المعدات الكهربائية واإللكترونية المهملة-محدد

  . ٢٠٠٥وتم إصداره من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في سبتمبر 



  ة المعايير الدولي تفسيراتتفسير لجنة
  ٦إلعداد التقارير المالية 

 

   محاسبة الدولية حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير ال©  ٢٤٠٠

  المحتويات
  الفقرات

    للجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية٦التفسير 

  –الناجمة من المشاركة في سوق محدد  اإللتزامات

   مخلفات المعدات الكهربائية واإللكترونية
  

    ٥-١                   المراجع

  ٧-٦                   الخلفية 

  ٨                    النطاق

  ٩                  الموضوع

  ١٠                    اإلجماع

  ١١                  تاريخ النفاذ

  نتقالإلا

  اتستنتاجأساس اإل
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 اإللتزامات  للجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٦ على التفسير ١١ - ١تحتوي الفقرات 

 أساس ٦، ويرافق التفسير  مخلفات المعدات الكهربائية واإللكترونية–الناجمة من المشاركة في سوق محدد 

  .ارير الماليةالمعايير الدولية إلعداد التق مقدمة من ١٧ –٧ و٢ات، وتحتوي الفقرات ستنتاجاإل
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  إلعداد التقارير المالية  للجنة تفسيرات المعايير الدولية ٦التفسير 
مخلفات المعدات الكهربائية  – الناجمة من المشاركة في سوق محدداإللتزامات

  واإللكترونية
  

  المراجع

 "األخطاءالسياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية و" – ٨معيار المحاسبة الدولي  •

 "واألصول المحتملةاإللتزامات المخصصات، " – ٣٧معيار المحاسبة الدولي  •
  

  الخلفية
  

 حالي إلتزام أن الحدث الملزم هو حدث سابق يؤدي إلى ٣٧ من معيار المحاسبة الدولي ١٧تحدد الفقرة  ١
 .ليس لدى المنشأة بديل واقعي لتسويته

  
ات الناجمة لتزاملإل" بالمخصصات فقط عتراف أنه يتم اإل١٧ من معيار المحاسبة الدولي ١٩تبين الفقرة  ٢

 ."من األحداث السابقة القائمة بشكل مستقل عن إجراءات المنشأة المستقبلية
  
تحاد األوروبي الخاص بمخلفات المعدات الكهربائية واإللكترونية الذي ينظم جمع ومعالجة إلإن إرشاد ا ٣

 إلتزام بعترافإل اتوقيتى إلى نشوء أسئلة بشأن  المعدات أدة والتصرف البيئي السليم بمخلفاتإستعادو
، وبين "التاريخية"و " الجديدة"يميز اإلرشاد بين المخلفات . إزالة مخلفات المعدات الكهربائية واإللكترونية

البيوت الخاصة، والمخلفات الجديدة أخرى بإستثناء المخلفات من المنازل الخاصة والمخلفات من مصادر 
، وكافة المعدات المنزلية التي بيعت قبل ذلك ٢٠٠٥ أغسطس ١٣ بالمنتجات التي تم بيعها بعد تتعلق

 .التاريخ تعتبر أنها تسببت في نشوء مخلفات تاريخية ألغراض اإلرشاد
  
من أن تكلفة إدارة المخلفات للمعدات المنزلية التاريخية يجب أن يتحملها منتجو ذلك النوع يبين اإلرشاد  ٤

، )فترة القياس(الموجودة في السوق خالل فترة يتم تحديدها في التشريع المطبق لكل دولة عضو المعدات 
كما يبين اإلرشاد أن على كل دولة عضو وضع آلية من أجل أن يساهم المنتجون في التكاليف بشكل 

 ".على سبيل المثال حسب نسبة مشاركتها في السوق حسب نوع المعدات"تناسبي، 
  
فترة "و " المشاركة في السوق"سير العديد من المصطلحات المستخدمة في التفسير مثل من الممكن تف ٥

 عن التشريع المطبق للدول األعضاء الفردية، فعلى سبيل المثال من الممكن أن جداًبشكل مختلف " القياس
الت  فقط، وبالمثل قد يختلف قياس المشاركة في السوق ومعاديكون طول فترة القياس سنة أو شهراً

 لتزام أن جميع هذه األمثلة تؤثر فقط على قياس اإلغير في مختلف التشريعات الوطنية، لتزامحساب اإل
 .الذي هو ليس ضمن نطاق هذا التفسير

  

  النطاق
  

 عن إدارة اإللتزامات للمنتجين ب في البيانات المالية عترافيوفر هذا التفسير اإلرشادات بشأن اإل ٦
ألوروبي الخاص بالمخلفات الكهربائية واإللكترونية فيما يتعلق بمبيعات المخلفات بموجب اإلرشاد ا
 .المعدات المنزلية التاريخية
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 المنازل الخاصة،  أخرى بإستثناءال يتناول التفسير المخلفات الجديدة أو المخلفات التاريخية من مصادر ٧
أنه في غير ، ٣٧بة الدولي  مغطى بشكل مناسب في معيار المحاسإدارة المخلفات هذه عن لتزامواإل

التشريع الوطني إذا تمت معالجة المخلفات الجديدة من المنازل الخاصة بأسلوب مماثل للمخلفات 
 – ١٠التاريخية من المنازل الخاصة فإن مبادئ التفسير تنطبق فقط بالرجوع إلى الهرمية في الفقرات 

 مناسبة كذلك لألنظمة ٨ار المحاسبة الدولي ، كما أن الهرمية في معي٨ من معيار المحاسبة الدولي ١٢
 .تحاد األوروبيإلات بطريقة مشابهة لنموذج توزيع التكلفة المحدد في إرشاد اإلتزاماألخرى التي تفرض 

  

  الموضوع
  

من لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أن تحدد في سياق إزالة المخلفات طلب  ٨
 ٣٧من معيار المحاسبة الدولي ) أ(١٤رونية ما يشكل حدثا ملزما حسب الفقرة الكهربائية واإللكت

 -: بمخصص لتكاليف إدارة المخلفاتعترافلإل

 صناعة أو بيع المعدات المنزلية التاريخية ؟ •

 المشاركة في السوق أثناء فترة القياس ؟ •

 تحمل تكاليف في أداء أنشطة إدارة المخلفات ؟ •
  

  اإلجماع
  

من معيار المحاسبة ) أ(١٤ي السوق أثناء فترة القياس هي الحدث الملزم حسب الفقرة إن المشاركة ف ٩
 تكاليف إدارة المخلفات للمعدات المنزلية التاريخية ال ينشأ عندما يتم إلتزام، ونتيجة لذلك فإن ٣٧الدولي 

المشاركة في السوق  عن المعدات المنزلية التاريخية مرتبط بلتزام ألن اإلونظراًصنع أو بيع المنتجات، 
 وجدت إال إذا إلتزامأثناء فترة القياس وليس بإنتاج أو بيع البنود التي سيتم التصرف بها فإنه ال يوجد 

أثناء فترة القياس، كما أن توقيت الحدث الملزم قد ال يكون معتمدا على الفترة المعينة مشاركة في السوق 
 .فات وتحمل التكاليف الخاصة بذلكالتي يتم أثناءها القيام بأنشطة إدارة المخل

  

  تاريخ النفاذ
  

 أو بعد ذلك ويشجع ٢٠٠٥ ديسمبر ١على المنشأة تطبيق هذا التفسير للفترات السنوية التي تبدأ في  ١٠
 فإن عليها اإلفصاح ٢٠٠٥ ديسمبر ١، وإذا قامت المنشأة بتطبيق التفسير لفترة تبدأ قبل المبكرالتطبيق 

 .عن هذه الحقيقة
  

  الاإلنتق
  

 .٨حسب معيار المحاسبة الدولي للتغيرات في السياسات المحاسبية تتم المعالجة المحاسبية  ١١
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  اتستنتاجأساس اإل
  ٧لتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولة إلعداد التقارير المالية

  
  . منهجزءاً ولكنه ليس ٦ات هذا التفسير ستنتاجيرافق أساس اإل

  
هذا إعتبارات لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ت استنتاجيلخص أساس اإل  ١إستنتاج

عند التوصل إلى إجماع، وقد أعطى األفراد األعضاء في لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد 
  .التقارير المالية وزنا أكبر لبعض العوامل من غيرها

  
تحاد األوروبي إلرشاد اإلمالية أن اعداد التقارير  لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلتم إبالغ  ٢إستنتاج

بشأن مخلفات المعدات الكهربائية واإللكترونية أدى إلى نشوء أسئلة بشأن متى يجب أن يتم 
لسلع معينة، وبناء على عن إزالة مخلفات المعدات الكهربائية واإللكترونية  إلتزام بعترافإلا

ذلك قررت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تطوير تفسير يوفر 
  .بما يشكل حدثا ملزما في الحاالت التي أوجدها اإلرشاداإلرشادات فيما يتعلق 

  
مسودة التفسير وضعت إقتراحات لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في   ٣إستنتاج

  مخلفات المعدات الكهربائية–الناجمة من المشاركة في سوق محدد اإللتزامات  ١٠م
ت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد إستلم، وقد ٢٠٠٤واإللكترونية الذي نشر في نوفمبر 

  . كتاب مالحظة على اإلقتراحات٢٢التقارير المالية 
  

 إلتزام تتسبب في نشوء  التية في السوق أثناء فترة القياس هييبين اإلرشاد أن المشارك  ٤إستنتاج
  .لمواجهة تكاليف إدارة المخلفات

  
 لها مشاركة في السوق مقدارها ٢٠×٤على سبيل المثال منشأة تبيع معدات كهربائية في عام   ٥إستنتاج

ق عندما لتلك السنة التقويمية، وفيما بعد توقف عملياتها وبذلك لم تعد باقية في السو% ٤
خصصت تكاليف إدارة المخلفات لمنتجاتها للمنشآت التي لها مشاركة في السوق مقدارها صفر 

 مقداره صفر، إلتزام عليها ، والمنشأة التي لها مشاركة في السوق مقدارها صفر٢٠×٧في عام 
 وحققت مشاركة في ٢٠×٧في عام  أنه إذا دخلت منشأة أخرى سوق المنتجات اإللكترونية غير
 المنشاة عن تكاليف إدارة المخلفات إلتزامأثناء تلك الفترة عندئذ سيكون % ٣لسوق مقدارها ا

، حتى ٢٠×٧من إجمالي تكاليف إدارة المخلفات المخصصة لعام % ٣من الفترات السابقة 
 من المنتجات التي بالرغم من أن المنشأة لم تكن في السوق في هذه الفترات السابقة ولم تنتج أياً

  .٢٠×٧ت لها تكاليف إدارة المخلفات لعام خصص
  

توصلت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن أثر نموذج توزيع التكلفة   ٦ إستنتاج
الذي يتطلب " الحدث الملزم"المحدد في اإلرشاد هو أن إجراء المبيعات أثناء فترة القياس هو 

واألصول اإللتزامات المخصصات، " ٣٧محاسبة الدولي  بمخصص بموجب معيار العترافإلا
 المنشأة عن نسبة من إلتزام على مدى فترة القياس، ويحدد إجمالي المبيعات للفترة "المحتملة

فيها  يتم التيتكاليف إدارة المخلفات المخصصة لتلك الفترة، وفترة القياس مستقلة عن الفترة 
 عن ا أن توقيت الحدث الملزم قد يكون كذلك مستقالًإبالغ التكلفة للمشاركين في السوق، كم

إن تحمل التكاليف .  وتحمل التكاليفالفترة المعينة التي يتم فيها القيام بأنشطة إدارة المخلفات
 عن المشاركة في التكلفة لتزامن تحمل اإلع هو أمر منفصل عن أداء أنشطة إدارة المخلفات

  .النهائية لهذه األنشطة
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لب بعض المشاركين من لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية النظر في أثر ط  ٧إستنتاج
 عنها المنتج بسبب مشاركته المسئولأن تكاليف إدارة المخلفات : التشريع الوطني التالي الممكن

 في ليست مبنية على مشاركة المنتج) ٢٠×٦على سبيل المثال عام (في السوق أثناء فترة معينة 
، وقد أشارت لجنة تفسيرات المعايير )٢٠×٥على سبيل المثال عام (السوق خالل فترة سابقة 

 وأن الحدث الملزم ال لتزامالدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن ذلك يؤثر فقط على قياس اإل
  .٢٠×٦زال هو المشاركة في السوق أثناء عام 

  
ها إستنتاجدولية إلعداد التقارير المالية فيما إذا كان يضعف نظرت لجنة تفسيرات المعايير ال  ٨إستنتاج

 المنشأة ستستمر في العمل كمنشأة ناجحة، وإذا إستمرت المنشأة في الذي ينص على أنالمبدأ 
العمل في المستقبل فإنها ستعامل تكاليف إجراء ذلك على أنها تكاليف مستقبلية، وبالنسبة لهذه 

البيانات المالية تتناول " أن ٣٧ من معيار المحاسبة الدولي ١٨لفقرة التكاليف المستقبلية تؤكد ا
المركز المالي للمنشأة في نهاية فترة التقارير وليس مركزها الممكن في المستقبل، وبناء على 

  ." بمخصص للتكاليف التي سيتم تحملها للتشغيل في المستقبلعترافإلذلك ال يتم ا
  

لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في الحجة بأن صنع أو بيع نظرت لجنة تفسيرات ا  ٩ إستنتاج
ي، إستنتاج إلتزاممنتجات الستخدامها في المنازل الخاصة يشكل حدثا سابقا يؤدي إلى نشوء 

وتخصيص تكاليف إدارة المخلفات على أساس المشاركة في السوق سيكون عندئذ مسألة قياس 
عيار م من ١٠ي في الفقرة ستنتاجإل التزامالحجة تعريف اإل، ويؤكد مؤيدوا هذه إعترافوليس 

 ويشيرون إلى أنه عند تحديد ما إذا كانت اإلجراءات السابقة للمنشأة ٣٧المحاسبة الدولي 
 فإنه من الضروري إعتبار ما إذا كان إجراء تغيير في الممارسة هو إلتزامتتسبب في نشوء 

 عندما يصبح من الضروري بالنسبة للمنشأة إتخاذ نهبديل واقعي، ويعتقد هؤالء المستجيبون أ
  .محاسبياًي وتجب معالجته إستنتاج إلتزام عندئذ يوجد إلتزامإجراء غير واقعي من أجل تجنب 

  
رفضت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية هذه الحجة، وتوصلت إلى أن   ١٠إستنتاج

ي إستنتاج إلتزامأثناء فترة قياس مستقبلية ال يؤدي إلى نشوء ركة في سوق االعقد المبين للمش
مكن ي ٣٧ من معيار المحاسبة الدولي ١٩عن تكاليف إدارة المخلفات المستقبلية، وحسب الفقرة 

 المستقبلية اإلجراءات ينشأ بشكل مستقل عن إلتزام بمخصص فقط فيما يتعلق بعترافاإل
 المستقبلية اإلجراءاتفقط من خالل  لتزامالتاريخية ينشأ اإلللمنشأة، وبالنسبة للمعدات المنزلية 

 عن إلتزامللمنشأة، وإذا لم يكن للمنشأة مشاركة في السوق أثناء فترة القياس فإنه ال يوجد عليها 
تكاليف إدارة المخلفات الخاصة بمنتجات ذلك النوع الذي صنعته أو باعته في السابق والذي 

 في فترة القياس تلك، وهذا يفرق بين تكاليف إدارة المخلفات، اًزامإلتكان خالفا لذلك سيحدث 
التي ) ٣٧ لمعيار المحاسبة الدولي ج في الملحق ١أنظر المثال ( والضمانات ،على سبيل المثال

عن  إلتزام لذلك ال يوجد وتبعاً حتى ولو كانت المنشأة موجودة في السوق،  قانونياًاًإلتزامتمثل 
  .خلفات المستقبلية إلى أن تشارك المنشأة في السوق أثناء فترة القياستكاليف إدارة الم
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  ٧التفسير 

  للجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 
   ٢٩تطبيق أسلوب إعادة العرض بموجب معيار المحاسبة الدولي 

  التقرير المالي في اإلقتصاديات ذات التضخم المرتفع

  

 يناير ١٧رة حتى تتضمن هذه النسخة التعديالت الناتجة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصاد

٢٠٠٨.  

  

تطبيق أسلوب إعادة العرض بموجب " ٧لقد تم وضع تفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

من قبل لجنة تفسيرات "  التقرير المالي في اإلقتصاديات ذات التضخم المرتفع٢٩معيار المحاسبة الدولي 

تم إصداره من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في نوفمبر المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية و

٢٠٠٥ .  

  

كما هو " (عرض البيانات المالية "١معيار المحاسبة الدولي  والوثائق المرفقة به من خالل ٤م تعديل التفسير ت

  .  )٢٠٠٧معدل في سبتمبر 
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  المحتويات 

  الفقرات

 اد التقارير الماليةإلعد   للجنة تفسيرات المعايير الدولية٧التفسير 

  ٢٩معيار المحاسبة الدولي تطبيق أسلوب إعادة العرض بموجب 

  التقرير المالي في اإلقتصاديات ذات التضخم المرتفع

  المراجع

  ١  الخلفية

  ٢  المواضيع

  ٥-٣  اإلجماع

  ٦  تاريخ النفاذ

   مثال توضيحي

لتفسير لجنة تفسيرات  أساس اإلستنتاجات
  ٧عداد التقارير المالية المعايير الدولية إل

  

  

  



  ة المعايير الدولي تفسيراتتفسير لجنة
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تطبيق أسلوب المالية " للجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير ٧ على التفسير ٦-١تحتوي الفقرات 

 ،"اإلقتصاديات ذات التضخم المرتفع  التقرير المالي في٢٩إعادة العرض بموجب معيار المحاسبة الدولي 

المعايير  مقدمة من ١٧-٧ ،٢الفقرات  وتحتوي ،س اإلستنتاجات وأساأمثلة إيضاحية ٧ويرافق التفسير 

 .الدولية إلعداد التقارير المالية
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   للجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية٧التفسير 
  ٢٩تطبيق أسلوب إعادة العرض بموجب معيار المحاسبة الدولي 

  م المرتفع اإلقتصاديات ذات التضخالتقرير المالي في
  

  المراجع
  

 "ضرائب الدخل" ١٢معيار المحاسبة الدولي  •

 "التقرير المالي في اإلقتصاديات ذات التضخم المرتفع" ٢٩معيار المحاسبة الدولي  •
 

  الخلفية
  
 في فترة إعداد ٢٩يقدم هذا التفسير إرشادات بشأن كيفية تطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولي  ١

ها المنشأة وجود تضخم مرتفع في إقتصاد عملة البلد الذي تعمل فيه  في*التقارير التي تحدد

)Functional Currency (لذلك فإن ،عندما لم يكن ذلك اإلقتصاد مرتفع التضخم في الفترة السابقة 
 .٢٩المنشاة تعيد عرض بياناتها المالية حسب معيار المحاسبة الدولي 

  

  المواضيع 
  

  -:هذا التفسير هي كما يليالمسائل التي تتم معالجتها في  ٢
 

في " نهاية فترة إعداد التقاريرمبينة حسب وحدة القياس السارية في "...كيف يجب تفسير المتطلب   )أ (
   عندما تطبق المنشأة المعيار؟٢٩ من معيار المحاسبة الدولي ٨الفقرة 

تها المالية التي تم ة للضريبة المؤجلة في بيانافتتاحي البنود اإلمحاسبياًكيف يجب أن تعالج المنشأة   )ب (
 إعادة عرضها؟

  

  اإلجماع
  
في فترة إعداد التقارير التي تحدد فيها المنشأة وجود تضخم مرتفع في إقتصاد العملة في البلد الذي تعمل  ٣

فيه والذي لم يكن مرتفع التضخم في الفترة السابقة على المنشأة تطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولي 
 على ذلك وفيما يتعلق بالبنود غير النقدية الذي وبناءاً ، مرتفع التضخمدائماًاد كان  كما لو أن اإلقتص٢٩

 للمنشأة في بداية أكثر فترة فتتاحياإل بيان المركز الماليتم قياسها بالتكلفة التاريخية يجب إعادة عرض 
ول وتحمل  وذلك لتعكس أثر التضخم من تاريخ إمتالك األص،مبكرة معروضة في البيانات المالية

 وبالنسبة للبنود غير النقدية المسجلة في ، لفترة إعداد التقاريرنهاية فترة إعداد التقاريراإللتزامات حتى 
فإنه . ة بمقدار المبالغ الجارية في تواريخ بإستثناء تواريخ اإلمتالك أو التحملفتتاحيالميزانية العمومية اإل

أثر التضخم من التواريخ التي تم بها تحديد هذه المبالغ  من ذلك بدالًيجب أن تعكس إعادة العرض تلك 
 . فترة إعداد التقاريرنهايةالمسجلة حتى 

                                                 
 .٢٩ من معيار المحاسبة الدولي ٣ تحديد التضخم المرتفع مبني على تقدير المنشأة للمقاييس في الفقرة إن  *
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 يتم اإلعتراف ببنود الضريبة المؤجلة وقياسها حسب معيار المحاسبة الدولي نهاية فترة إعداد التقاريرفي  ٤
إعداد التقارير  لفترة فتتاحيي اإلبيان المركز المال غير أنه يجب تحديد أرقام الضريبة المؤجلة في ،١٢

 -:المالية كما يلي

 بعد أن تكون ١٢تقوم المنشأة بإعادة قياس بنود الضريبة المؤجلة حسب معيار المحاسبة الدولي   )أ (
بيان المركز المالي قد أعادت عرض المبالغ اإلسمية المسجلة لبنودها غير النقدية في تاريخ 

 .لك بتطبيق وحدة القياس في ذلك التاريخ لفترة إعداد التقارير وذفتتاحياإل

وذلك لبيان التغير في وحدة ) أ(يتم إعادة عرض بنود الضريبة المؤجلة التي تم قياسها حسب البند   )ب (
 لتلك نهاية فترة إعداد التقارير لفترة إعداد التقارير إلى فتتاحيبيان المركز المالي اإلالقياس من 

 .الفترة
  

بيان عند إعادة عرض بنود الضريبة المؤجلة في ) ب(و) أ(لوب في البندين تقوم المنشأة بتطبيق األس
 ألية فترات مقارنة مقدمة في البيانات المالية التي تم إعادة عرضها لفترة إعداد فتتاحيالمركز المالي اإل

  .٢٩التقارير التي تطبق فيها المنشأة معيار المحاسبة الدولي 
  
ها المالية التي تم إعادة عرض جميع األرقام المقابلة في البيانات المالية بعد أن تعيد المنشاة عرض بيانات ٥

 وذلك بتطبيق التغير في وحدة القياس لفترة إعداد ،لفترة تقارير الحقة بما في ذلك بنود الضريبة المؤجلة
  .التقارير تلك فقط على البيانات المالية التي تم إعادة عرضها لفترة إعداد التقارير السابقة

  
  

  تاريخ النفاذ
  
 ويشجع ، أو بعد ذلك٢٠٠٦ مارس ١على المنشأة تطبيق هذا التفسير للفترات السنوية التي تبدأ في  ٦

 مارس ١ وإذا قامت المنشأة بتطبيق هذا التفسير على البيانات المالية لفترة تبدأ قبل ،التطبيق المبكر
  . فإن عليها اإلفصاح عن هذه الحقيقة٢٠٠٦
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  لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ل٧التفسير 

  مثال توضيحي
 

  . منهجزءاً ولكنه ليس ٧يرافق هذا المثال التفسير 
  

يوضح هذا المثال إعادة عرض بنود الضريبة المؤجلة عندما تعيد المنشأة العرض من أجل بيان آثار  ١مثال
 وحيث ،"لي في إقتصاديات التضخم المرتفعالتقرير الما" ٢٩التضخم بموجب معيار المحاسبة الدولي 

 لبنود ٢٩أنه يقصد بالمثال فقط إيضاح آليات أسلوب إعادة العرض في معيار المحاسبة الدولي 
الضريبة المؤجلة فإنه ال يوضح البيانات المالية الكاملة التي تعد بموجب المعيار الدولي إلعداد 

  .التقارير المالية
  

  الحقائق
  

زانية العمومية للمنشأة التي تم إعادة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية كما في فيما يلي المي ٢مثال
  -):قبل إعادة العرض (٢٠×٤ ديسمبر ٣١

  
  )أ(٤×٢٠ الميزانية العمومية إيضاح

 مليون وحدة عملة

  ٣×٢٠  

 مليون وحدة عملة

        األصول  ١
  الممتلكات والمصانع  

  والمعدات
 
٣٠٠  

  
٤٠٠  

  ×××    ×××  ول األخرىاألص  
  ×××    ×××  إجمالي األصول  
          
  حقوق الملكية  

  اإللتزاماتو
      

    إجمالي حقوق الملكية  
×××  

    
×××  

        اإللتزامات  
  إلتزام الضريبة  ٢

  المؤجلة
  
٣٠  

    
٢٠  

  ×××    ×××  اإللتزامات األخرى  
  ×××    ×××  إجمالي اإللتزامات  
          
إجمالي حقوق الملكية   

  زاماتواإللت
  

×××    ×××  

  ...يتبع        
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  يتبع... 
 

  إيضاحات
  
 الممتلكات والمصانع والمعدات ١
  

 وتم إستهالك ،٢٠×٢تم إمتالك جميع بنود الممتلكات والمصانع والمعدات في ديسمبر 
  .الممتلكات والمصانع والمعدات على مدى عمرها اإلقتصادي وهو خمس سنوات

  
 التزام الضريبة المؤجلة ٢
   

 مليون وحدة عملة على أنه ٣٠ البالغ ٢٠×٤ ديسمبر ٣١م قياس التزام الضريبة المؤجلة في ت
 ٣٠٠الفرق المؤقت الخاضع للضريبة بين المبلغ المسجل للممتلكات والمصانع والمعدات البالغ 

  %.٣٠ ومعدل الضريبة المطبق هو ،٢٠٠وأساسها الضريبي البالغ 
  

 مليون وحدة عملة ٢٠ البالغ ٢٠×٣ ديسمبر ٣١المؤجلة في وبالمثل تم قياس إلتزام الضريبة 
على أنه الفرق المؤقت الخاضع للضريبة بين المبلغ المسجل للممتلكات والمصانع والمعدات 

  . وحدة عملة٣٣٣ وحدة عملة وأساسها الضريبي البالغ ٤٠٠البالغ 
  

 .في هذا المثال المبالغ النقدية المستخدمة ممثلة وحدات العملة) أ(
 

  
 ولذلك فهي تطبق ٢٠×٤لنفترض أن المنشأة حددت وجود تضخم مرتفع على سبيل المثال في إبريل  ٣مثال

 وتقوم المنشأة بإعادة عرض بياناتها المالية على أساس ،٢٠×٤ من بداية عام ٢٩معيار المحاسبة الدولي 
  -:المؤشرات للسعر وعوامل التحويل

  
 ديسمبر ٣١ عوامل التحويل في المؤشرات العامة للسعر  

٤×٢٠ 

  ٢,٣٤٧  ٩٥ أ٢×٢٠ديسمبر 

  ١,٦٥٢  ١٣٥  ٣×٢٠ديسمبر 

  ١,٠٠٠  ٢٢٣  ٤×٢٠ديسمبر 

  
 ٢٢٣/٠٩٥=٢،٣٤٧ هو ٢×٢٠ على سبيل المثال عامل التحويل لشهر ديسمبر )أ(
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  إعادة العرض
  

  -: مبنية على المتطلبات التالية٤×٢٠إن إعادة عرض البيانات المالية للمنشأة لعام  ٤مثال

دة عرض الممتلكات والمصانع والمعدات بتطبيق التغير في مؤشر السعر العام من يتم إعا •
 . على تكلفتها التاريخية واإلستهالك المتراكمنهاية فترة إعداد التقاريرتاريخ اإلمتالك حتى 

 ."ضرائب الدخل" ١٢ حسب معيار المحاسبة الدولي محاسبياًيجب معالجة الضرائب المؤجلة  •

المقارنة للممتلكات والمصانع والمعدات لفترة إعداد التقارير السابقة حسب يتم عرض األرقام  •
 .وحدة القياس السائدة في نهاية فترة إعداد التقارير

 .  من التفسير٤يجب قياس أرقام الضريبة المؤجلة حسب الفقرة  •
  
  -: كما يلي٢٠×٤ ديسمبر ٣١ على ذلك تقوم المنشأة بإعادة عرض ميزانيتها العمومية كما في بناءاً ٥مثال
  

  الميزانية العمومية إيضاح
 )عرضها التي تم إعادة(

٤×٢٠  
 مليون وحدة عملة

  ٣×٢٠  
 مليون وحدة عملة

        األصول  
  الممتلكات والمصانع  ١

  والمعدات
  
٧٠٤  

    
٩٣٩  

  ×××    ×××  األصول األخرى  
  ×××    ×××  إجمالي األصول  
          
  حقوق الملكية  

  واإللتزامات
      

  ×××    ×××   الملكيةإجمالي حقوق  
          
        اإللتزامات  
    إلتزام الضريبة المؤجل  ٢

١٥١  
    

١١٧  

  ×××    ×××  اإللتزامات األخرى  
  ×××    ×××  إجمالي اإللتزامات  
إجمالي حقوق الملكية   

  واإللتزامات
  
×××  

    
×××  

 ...يتبع        
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  يتبع...
  

  إيضاحات
  
     الممتلكات والمصانع والمعدات١
   

 وإستهالكها على مدى فترة خمس ٢×٢٠ شراء كافة بنود الممتلكات والمصانع والمعدات في ديسمبر تم
 وقد تمت إعادة عرض تكلفة الممتلكات والمصانع والمعدات لتعكس التغير في المستوى العام ،سنوات

  )٢٢٣/٩٥ (٢,٣٤٧ أي أن عامل التحويل هو ،لألسعار منذ اإلمتالك
  

  
  التكلفة التاريخية 

  ماليين وحدات العملة
 

  التكلفة التي تم إعادة عرضها   
 ماليين وحدات العملة

  تكلفة الممتلكات والمصانع 
 والمعدات

  
٥٠٠  

    
١,١٧٤  

  )٢٣٥(    )١٠٠(  ٣×٢٠اإلستهالك 
 ٣١المبلغ المسجل في 

  ديسمبر
٣×٢٠  

  
  
٤٠٠  

    
  
٩٣٩  

  )٢٣٥(    )١٠٠(  ٤×٢٠اإلستهالك 
 ٣١المبلغ المسجل في 

  ٤×٢٠ديسمبر 
  
٣٠٠  
  

    
٧٠٤  
  

  

     إلتزام الضريبة المؤجلة٢
   

 مليون وحدة عملة على أنه ٣٠ البالغ ٤×٢٠ ديسمبر ٣١تم قياس إلتزام الضريبة المؤجلة اإلسمي في 
 وحدة ٣٠٠الفرق المؤقت الخاضع للضريبة بين المبلغ المسجل للممتلكات والمصانع والمعدات البالغ 

 ٣١ وبالمثل تم قياس إلتزام الضريبة المؤجلة في ، وحدة عملة٢٠٠عملة وأساسها الضريبي البالغ 
 مليون وحدة عملة على أنه الفرق المؤقت الخاضع للضريبة بين المبلغ المسجل ٢٠ البالغ ٣×٢٠ديسمبر 

 ، وحدة عملة٣٣٣ وحدة عملة وأساسها الضريبي البالغ ٤٠٠للممتلكات والمصانع والمعدات البالغ 
  %.٣٠ هو ومعدل الضريبة المطبق

  
تعيد المنشأة قياس بنود نهاية فترة إعداد التقارير في البيانات المالية التي تم إعادة عرضها للمنشأة في  

 أي على أساس بياناتها المالية ،١٢الضريبة المؤجلة حسب األحكام العامة في معيار المحاسبة الدولي 
المؤجلة هي دالة المبالغ المسجلة لألصول أو  ألن بنود الضريبة نظراً غير أنه ،التي تم إعادة عرضها

اإللتزامات وأسسها الضريبية فإن المنشأة ال تستطيع إعادة عرض بنودها الضريبية المؤجلة المقارنة 
 من ذلك في فترة إعداد التقارير التي تطبق فيها المنشأة أسلوب إعادة وبدالً ،بتطبيق مؤشر عام لألسعار
تعيد قياس بنودها الضريبية المؤجلة ) أ: ( فإنها تقوم بما يلي٢٩بة الدولي البيان بموجب معيار المحاس

 بعد أن تكون قد أعادت عرض المبالغ المسجلة اإلسمية ١٢المقارنة حسب معيار المحاسبة الدولي 
بيق  وذلك بتط، لفترة التقارير المالية الحاليةفتتاحي اإلبيان المركز الماليلبنودها غير النقدية في تاريخ 
تعيد عرض بنود الضريبة المؤجلة التي أعيد قياسها من أجل التغير ) ب. (وحدة القياس في ذلك التاريخ

 .نهاية فترة إعداد التقاريرللفترة الحالية حتى  فتتاحيتاريخ بيان المركز المالي اإلفي وحدة القياس من 
  ...يتبع
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  يتبع...
  

  -:مؤجلة التي تم إعادة عرضها كما يليفي هذا المثال يتم حساب إلتزام الضريبة ال
  

مليون وحدة  نهاية فترة إعداد التقاريرفي 
 عملة

  المبلغ المسجل الذي تم إعادة عرضه للممتلكات والمصانع
  )١أنظر اإليضاح(والمعدات التي تم إعادة عرضها

  
٧٠٤  

  )٢٠٠(  األساس الضريبي
  ٥٠٤  الفرق المؤقت

 ٣١ة المؤجلة في إلتزام الضريب= معدل الضريبة% ٣٠
  ٢٠×٤ديسمبر 

١٥١  

  
  أرقام الضريبة المؤجلة المقارنة

  

المبلغ المسجل الذي تم إعادة عرضه للممتلكات والمصانع 
معامل  (١,٤٢١×٤٠٠إما [والمعدات 

عامل  (٩٣١/١,٦٥٢أو ) ١٣٥/٩٥=١,٤٢١=التحويل
  )]٢٢٣/١٣٥ =١,٦٥٢التحويل 

  
  
  

٥٦٨  

  )٣٣٣(  األساس الضريبي
  ٢٣٥  قتالفرق المؤ

إلتزام الضريبة المؤجلة التي تم = معدل الضريبة % ٣٠
 عند مستوى األسعار ٢٠×٣ ديسمبر ٣١إعادة عرضها في 

  ٢٠×٣العام في نهاية 

٧١  

 التي تم ٢٠×٣ ديسمبر ٣١إلتزام الضريبة المؤجلة في 
إعادة عرضها عند مستوى األسعار العام في نهاية 

  )٢٢٣/١٣٥=١,٦٥٢: عامل التحويل(٤×٢٠

١١٧  

   
 وحدة عملة إلى ٣٤في هذا المثال تمت زيادة إلتزام الضريبة المؤجلة التي تم إعادة عرضها بمقدار  ٦مثال

 وهذه الزيادة المشمولة في الربح ،٤×٢٠ ديسمبر ٣١ حتى ٣×٢٠ ديسمبر ٣١ وحدة عملة من ١٥١
 لممتلكات أثر التغير في الفرق المؤقت الخاضع للضريبة على) أ( تعكس ٤×٢٠أو الخسارة في 

خسارة في القوة الشرائية لألساس الضريبي للممتلكات والمصانع ) ب. (والمصانع والمعدات
 -: ومن الممكن تحليل العنصرين المكونين كما يلي،والمعدات

 مليون وحدة عملة  

األثر على إلتزام الضريبة المؤجلة بسبب اإلنخفاض في الفرق المؤقت الخاضع 
 وحدة ١٣٣+ وحدة عملة ٢٣٥-(والمصانع والمعدات للضريبة على الممتلكات 

  %٣٠×)عملة
  

  
  
٣١  

  خسارة األساس الضريبي بسبب التضخم في عام 
  %٣٠×) وحدة عملة٣٣٣– ١,٦٥٢× وحدة عملة ٣٣٣ ٤×٢٠

  
  

)٦٥(  
    صافي الزيادة في إلتزام الضريبة المؤجلة 

)٣٤(  
  ٣٤  ٤×٢٠يسجل على الربح أو الخسارة في 



 تفسيرات تفسير لجنة أمثلة توضيحية ل
  ٧الدولية إلعداد التقارير المالية  يرالمعاي

 

 ٢٤١٧   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  

  
 ذلك ٢٩ من معيار المحاسبة الدولي ٢٨ وتوضح الفقرة ،األساس الضريبي هي خسارة نقديةإن الخسارة في 

  -:كما يلي

  
 والتعديل على هذه األصول و ،إن الربح أو الخسارة في صافي المركز النقدي تدخل ضمن صافي الدخل

ه ربح أو خسارة في  يقابل١٣اإللتزامات المرتبطة بموجب إتفاق مع التغيرات في األسعار تم حسب الفقرة 

 األخرى مثل دخل ومصروف الفائدة وفروقات الصرف والمصاريف  وبنود الدخل،صافي المركز النقدي

 وبالرغم من أنه يتم ،األجنبي المتعلقة باألموال المستثمرة أو المقترضة مرتبطة كذلك بصافي المركز المالي

فيد إذا تم عرضها مع الربح أو الخسارة في صافي اإلفصاح عن هذه البنود بشكل مستقل فإنه قد يكون من الم

 . الشاملالمركز النقدي في بيان الدخل

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 تفسيرات تفسير لجنة أساس اإلستنتاجات ل
  ٧الدولية إلعداد التقارير المالية  المعايير

 
 

    حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  ٢٤١٨

   حولأساس اإلستنتاجات
  ٧تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

  

  . منهجزءاً ولكنه ليس ٧يرافق أساس اإلستنتاجات هذا التفسير 
  

تعديل المصطلحات في أساس اإلستنتاجات هذا لتعكس التغيرات التي تمت على معيار المحاسبة الدولي لم يتم 
  ). ٢٠٠٧كما تم تعديله في عام " (عرض البيانات المالية "١
  

  مقدمة
  

يلخص أساس اإلستنتاجات هذا إعتبارات لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    ١إستنتاج
 وقد أعطى األفراد األعضاء في لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد ،صل إلى إجماع لهاللتو

  . أكبر لبعض العوامل من غيرهاالتقارير المالية وزناً
  

  الخلفية 
  

طلب من لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تقديم إرشادات بشأن كيف يجب    ٢إستنتاج
 ٢٩عادة عرض بياناتها المالية عندما تبدأ في تطبيق معيار المحاسبة الدولي على المنشأة إ

 وقد كان هناك شك حول ما إذا كان يجب ،"في اإلقتصاديات ذات التضخم المرتفع التقرير المالي"
ة في بداية فترة إعداد التقارير لتعكس التغيرات في فتتاحيإعادة عرض الميزانية العمومية اإل

  . ذلك التاريخاألسعار قبل
  

إلى جانب ذلك كان هناك شك حول قياس بنود الضريبة المؤجلة المقارنة في الميزانية العمومية    ٣إستنتاج
 أنه في تاريخ الميزانية العمومية يجب قياس بنود ٢٩ ويبين معيار المحاسبة الدولي ،ةفتتاحياإل

وذلك حسب معيار المحاسبة الدولي الضريبة المؤجلة في البيانات المالية التي تم إعادة عرضها 
 أرقام محاسبياً كيف يجب أن تعالج المنشأة واضحاً غير أنه لم يكن ،"ضرائب الدخل "١٢

  .الضريبة المؤجلة المقابلة
  

إستجابة لذلك طورت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ونشرت مسودة    ٤إستنتاج
التقرير المالي في اإلقتصاديات ذات التضخم  ٢٩لمحاسبة الدولي تطبيق معيار ا D5التفسير 

 وقد تم إستالم ،٢٠٠٤المرتفع للمرة األولى وذلك من أجل إبداء الجمهور مالحظاته في مارس 
  . رسالة إستجابة لإلقتراحات٣٠

  

  أساس اإلجماع
  

  أسلوب إعادة العرض
  

سيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى  أشارت لجنة تفD5عند تطوير مسودة التفسير    ٥إستنتاج
أن غرض إعادة عرض البيانات المالية في اإلقتصاديات ذات التضخم المرتفع حسب معيار 

 وتبين الفقرة ، هو عكس أثر التغيرات في القوة الشرائية العامة على المنشأة٢٩المحاسبة الدولي 
  -: ما يلي٢٩ من معيار المحاسبة الدولي ٢

  

إن التقرير عن نتائج العمليات والمركز المالي في إقتصاد ذو تضخم مرتفع بالعملة المحلية وبدون 
 فالنقد يفقد قوته الشرائية بمعدل يجعل مقارنة مبالغ العمليات ،إعادة عرض أمر غير مفيد

  .واألحداث األخرى التي تجري في أوقات مختلفة حتى في نفس الفترة المحاسبية مضلال
  

طبق هذا الغرض على البيانات المالية لفترة إعداد التقارير األولى التي تحدد فيها المنشأة وجود ين
 وكذلك على فترات إعداد ،تضخم مرتفع في إقتصاد العملة المستخدمة في البلد الذي تعمل فيه

  ).إذا مازالت مقاييس اإلقتصاد المرتفع التضخم يتم تلبيتها(التقارير الالحقة 



 تفسيرات تفسير لجنة أساس اإلستنتاجات ل
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 ٢٤١٩   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  

 من معيار ٤  نظرت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في معنى الفقرة ٦إستنتاج
  -: التي تنص على ما يلي٢٩المحاسبة الدولي 

  
ينطبق هذا المعيار على البيانات المالية للمنشأة من بداية فترة إعداد التقارير التي تحدد فيها وجود ...

  .م فيه تقديم التقارير بعملتهتضخم مرتفع في البلد الذي يت
  

أشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن البعض قد يفسر هذا الحكم 
ة للمنشأة في فترة إعداد التقارير التي تحدد فتتاحيعلى أنه يقيد إعادة عرض الميزانية العمومية اإل

ة لتعكس فتتاحيدة عرض الميزانية العمومية اإل لذلك يجب إعاوتبعاً ،فيها وجود تضخم مرتفع
التغير في المؤشر العام لألسعار لفترة إعداد التقارير فقط وليس التغيرات في المؤشر العام 
لألسعار قبل بدء فترة إعداد التقارير حتى بالرغم من أنه يحتمل أن تكون بعض بنود الميزانية 

 غير أن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد ،ك التاريخالعمومية قد تم إمتالكها أو تحملها قبل ذل
  : تتطلب ما يلي٢٩ من معيار المحاسبة الدولي ٣٤التقارير المالية أشارت إلى أن الفقرة 

  
 سواء كانت مبنية على التكلفة التاريخية أو التكلفة األرقام المقارنة للفترة السابقةيتم إعادة عرض 

 تعرض البيانات المالية المقارنة بوحدة القياس الجارية فير عام بحيث الجارية بموجب مؤشر أسعا
كذلك يجب التعبير عن المعلومات المفصح عنها الخاصة بفترات سابقة بوحدة . نهاية فترة التقرير

  ].تم إضافة التأكيد...[القياس الجارية في نهاية فترة التقرير
  

ية إلعداد التقارير المالية في عدم اإلتساق الممكن بين التقييد   نظرت لجنة تفسيرات المعايير الدول٧إستنتاج
 وأشارت اللجنة إلى أن ،٣٤ والمتطلب في الفقرة ٢٩ من معيار المحاسبة الدولي ٤في الفقرة 

 وتوضح الفقرة أن المنشأة ، هي فقرة نطاق تحدد متى يجب على المنشأة اإلمتثال للمعيار٤الفقرة 
لى بياناتها المالية من بداية فترة إعداد التقارير حتى تاريخ الميزانية تطبق متطلبات المعيار ع

 ال تتناول ٤ غير أن الفقرة ،العمومية وليس فقط من التاريخ الذي تحدد به وجود تضخم مرتفع
 في تاريخ الميزانية العمومية أو فيما يتعلق باألرقام اًسواء(إعادة عرض وتقديم البيانات المالية 

 ال تستثنى من إعادة عرض ٢٩ من معيار المحاسبة الدولي ٤ وبذلك فإن الفقرة ،)المقارنة
ة التغيرات في المستوى العام لألسعار قبل بداية فترة إعداد التقارير فتتاحيالميزانية العمومية اإل

  .التي تحدد فيها المنشأة وجود تضخم
  

لتقارير المالية إلى أنه في سياق غرض المعيار    توصلت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد ا٨إستنتاج
يجب أن تكون إعادة عرض البيانات المالية لفترة إعداد التقارير التي تحدد فيها المنشأة وجود 

  .تضخم متوافقة مع أسلوب إعادة العرض المطبق في الفترات الالحقة إلعداد التقارير
  

  مخاوفهم بشأن ما إذا كان أسلوب إعادة العرضD5ير    أبدى البعض في ردهم على لمسودة التفس٩إستنتاج
 بالنسبة لمعدي البيانات المالية وما إذا كان عملياً دائماً سيكون ٢٩في معيار المحاسبة الدولي 

 وبالرغم من أن لجنة تفسيرات المعايير ،سيوفر معلومات مفيدة للمستخدمين إلتخاذ القرارات
تفهم هذه المخاوف فقد أشارت اللجنة إلى أن هذه المخاوف عكست الدولية إلعداد التقارير المالية ت

نواحي أوسع تتعلق بمحاسبة التضخم المرتفع بشكل عام وليس فيما يتعلق بكيفية تطبيق المنشأة 
  . للمعيار الحالي

  
 برغم ذلك نظرت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في كيف يجب على ١٠إستنتاج

 على سبيل المثال إذا لم تكن السجالت المفصلة لتواريخ إمتالك بنود ،لمنشأة تطبيق المعيارا
 ١٦ وأشارت اللجنة إلى أنه في هذه الحاالت تبين الفقرة ،الممتلكات والمصانع والمعدات متوفرة

  -: ما يلي٢٩من معيار المحاسبة الدولي 
  

 في الفترة األولى لتطبيق هذا المعيار إستخدام تقييم ضرورياًفي مثل هذه الحاالت النادرة قد يكون ...
  .مستقل لتحديد قيمة البنود وإستخدامها كأساس إلعادة عرضها
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    حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  ٢٤٢٠

أشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كذلك إلى أنه يوجد إستثناء مماثل 
  -: ما يلي٢٩ر المحاسبة الدولي  من معيا١٧تبين الفقرة . عندما ال يتوفر مؤشر عام لألسعار

  
في هذه الحاالت قد يكون من الضروري على سبيل المثال إستخدام تقدير على أساس التغيرات في ...

  .معدالت أسعار الصرف بين عملة التقرير والعملة األجنبية المستقرة نسبيا
  

ية إلى أنه عند تطوير المعيار الدولي  أشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المال١١إستنتاج
 ناقش مجلس "األولى تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة" ١إلعداد التقارير المالية 

 ١معايير المحاسبة الدولية ما إذا كان يجب أن يستثنى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
ية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى من آثار إعادة العرض المنشآت التي تتبنى المعايير الدول

تبين الفقرة . في بياناتها المالية التي تم إعدادها بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
  : ما يلي١ من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ٦٧إستنتاج 

  
 المالية إلستيعاب آثار التضخم المرتفع في فترات ناقش البعض أن تكلفة إعادة عرض البيانات

 خصوصا إذا لم تعد ،تسبق تاريخ التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تفوق المنافع
 إال أن المجلس إستنتج أنه يجب طلب إعادة العرض، ذلك أن التضخم ،العملة مرتفعة التضخم

  .الية غير المعدلة بدون معنى أو مضللةالمرتفع يمكن أن يجعل البيانات الم
  

 غير أن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أشارت كذلك إلى أن المنشآت التي ١٢إستنتاج
تتبنى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى تستطيع على سبيل المثال إستخدام 

 وفي بعض ،إلنتقال معتبرة إياها تكلفة الممتلكات والمصانع والمعداتالقيمة العادلة في تاريخ ا
 وهكذا إذا كانت المنشأة المتبنية للمرة األولى التي ، واألصول غير الملموسةاالحاالت كذلك تكلفة 

 عند إنتقالها إلى المعايير الدولية إلعداد ٢٩يجب عليها خالفا لذلك تطبيق معيار المحاسبة الدولي 
 ١ير المالية تقوم بتطبيق إستثناء القيمة العادلة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية التقار

 فقط للفترات بعد التاريخ الذي حددت لها القيمة ٢٩فإنها ستقوم بتطبيق معيار المحاسبة الدولي 
نى المعايير الدولية  ولذلك فإن إعادة القياس هذه ستقلل الحاجة إلى أن تقوم المنشأة التي تتب،العادلة

  .إلعداد التقارير المالية بإعادة عرض بياناتها المالية
  

 أشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن اإلستثناءات من أسلوب إعادة ١٣إستنتاج
كما هو مبين في العرض العام للمنشآت المعدة التي تطبق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

 بينما المنشأة التي تتبنى المعايير ، أعاله تقوم بالتطبيق فقط في ظروف معينة١٠الفقرة إستنتاج
 إختيار إستخدام إستثناء إعادة قياس القيمة العادلة للممتلكات والمصانع دائماًللمرة األولى يمكنها 

غم ذلك توصلت لجنة تفسيرات  وبر،١والمعدات في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
 ولذلك فإن ،المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن تطبيق اإلستثناءات في المعايير واضح

 للسماح للمنشآت المعدة التي تطبق ٢٩التوسعة في هذه اإلستثناءات في معيار المحاسبة الدولي 
عادة قياس القيمة العادلة للممتلكات والمصانع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إختيار إ

 ستطلب تعديالت ٢٩والمعدات عند تطبيق أسلوب إعادة العرض بموجب معيار المحاسبة الدولي 
  .تفسيراًعلى المعيار نفسه وليس 

  
  الحجج كذلك بأن اإلجراءات كما هي مقترحة في إيضاحهاD5  قدم المستجيبون لمسودة التفسير ١٤إستنتاج

تفق مع محاسبة التغير في عملة البيئة التي تعمل فيها المنشأة بموجب معيار المحاسبة الدولي ال ت
 والتي في رأيهم مشابهة لإلنتقال إلى ،"التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية آثار "٢١

 إلى جانب ذلك أشاروا إلى أن التطبيق بأثر رجعي ال يتفق مع أسلوب ،وضع تضخم مرتفع
 التغير في وضع التضخم محاسبياًئ المحاسبية المقبولة بشكل عام األمريكية التي تعالج المباد

  .المرتفع بأثر مستقبلي
  

 فيما يتعلق باإلشارة إلى التغير في عملة البيئة التي تعمل فيها المنشأة أشارت لجنة تفسيرات ١٥إستنتاج
) ولكن ليس بالضرورة(ضخم مرتفع يمكن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن وجود ت

 وأشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن ،أن يتسبب في هذا التغير
التغير في عملة البيئة التي تعمل فيها المنشأة هو تغير في العملة التي تستخدم عادة لتحديد أسعار 
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 ٢٤٢١   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  

 سابقاً غرض إعادة العرض من أجل آثار ٥لفقرة إستنتاج  وكما تم إيضاحه في ا،معامالت المنشأة
التضخم المرتفع هو عكس أثر التغيرات في القوة الشرائية في إقتصاد العملة المستخدمة في البيئة 

 على ذلك ال تعتقد لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير وبناءاً ،التي تعمل فيها المنشأة
 على محاسبة التغير في العملة بناءاًسبة التضخم المرتفع  يجب أن تكون المالية أن تطبيق محا

  .المستخدمة في البيئة التي تعمل فيها المنشأة
  

  أشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كذلك إلى أن إشارة المستجيبين إلى ١٦إستنتاج
المقبولة بشكل عام األمريكية يعكس فقط متطلبات التطبيق المحتمل بموجب المبادئ المحاسبية 

 وفي هذه الحالة تشير ،اإلستثمار في المنشآت األجنبية في اإلقتصاديات ذات التضخم المرتفع
  -: إلى ما يليترجمة العمالت األجنبية ٥٢ من بيان معايير المحاسبة المالية ١١الفقرة 

  
ة في إقتصاد مرتفع التضخم كما لو أن عملة البلد األصلي تتم إعادة قياس البيانات المالية لمنشأة أجنبي
 لذلك فإن البيانات المالية لهذه المنشآت يتم إعادة وتبعاً ،الذي تعمل فيه المنشأة هي عملة التقارير

  ].تم إضافة التأكيد....[١٠قياسها بالعملة التي تعد فيها المنشأة بياناتها المالية حسب الفقرة 
  

بموجب المبادئ المحاسبية المقبولة بشكل عام األمريكية تتم إعادة قياس البيانات  على ذلك بناءاً
 وقد أشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية ،المالية لمنشأة أجنبية بعملة بلد الجهة المستثمرة فيها

الترجمة بموجب / إلعداد التقارير المالية إلى أن هذا األسلوب يختلف عن أسلوب إعادة العرض
توفر المبادئ المحاسبية المقبولة بشكل عام األمريكية . لمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةا

إن . إرشادات مختلفة للمنشآت المعدة للتقارير العاملة في إقتصاد تعاني عملته من تضخم مرتفع
س التغيرات البيانات المالية التي تم إعادة عرضها على أسا لمجلس المبادئ المحاسبية ٣البيان 

 ويتطلب التطبيق بأثر رجعي ، مبني كذلك على أسلوب إعادة العرضالمستوى العام لألسعار في
 وقد أشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد ،٢٩كما هو بموجب معيار المحاسبة الدولي 

المعايير التقارير المالية إلى أنه لغرض عرض المبالغ المقارنة في عملة عرض مختلفة بموجب 
 ،٢١ من معيار المحاسبة الدولي ٤٣و) ب (٤٢الدولية إلعداد التقارير المالية تنطبق الفقرتان 

وفي هذه الحاالت ستحصل المنشأة على إعفاء من إعادة العرض المطلوبة لألرقام المقارنة 
 ٢١  من معيار المحاسبة الدولي٢٢توضح الفقرة إستنتاج . ٢٩بموجب معيار المحاسبة الدولي 

  -:أسباب هذا اإلستثناء المحدد كما يلي
  

وإذا كانت أسعار الصرف تعكس بشكل كامل مستويات األسعار المختلفة بين نظامي اإلقتصاد التي ...
 إلى نفس المبالغ للبنود المقارنة كما تم اإلبالغ عنها كمبالغ ٣٠ترتبط بهما سيؤدي منهج التفسير 

 الحظ المجلس أنه في السنة السابقة ، وعالوة على ذلك، للسنة السابقةللسنة الحالية في البيانات المالية
  .تم التعبير عن المبالغ ذات الصلة بعملة العرض غير المتضخمة ولم يكن هناك داع لتغييرها

  
 ٢٩ أن تطبيق أسلوب إعادة العرض بموجب معيار المحاسبة الدولي D5 إقترحت مسودة التفسير ١٧إستنتاج

 وقد إعتقد بعض ، في السياسة المحاسبيةتغيراًه تغير في الظروف وليس يجب إعتباره أن
  ويعود ذلك إلى أن معيار، أن ذلك كان غير مترابط منطقياD5المستجيبين لمسودة التفسير 

 الفقرة ،"التقديرات المحاسبية واألخطاء  التغيرات في،السياسات المحاسبية" ٨المحاسبة الدولي 
 في السياسات المحاسبية ولن تقوم المنشأة تغيراً في الظروف ليس  تنص على أن التغير١٦

 غير أن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد ، بأثر رجعي٢٩بتطبيق معيار المحاسبة الدولي 
 يحتوي على متطلبات محددة بشأن هذه ٢٩التقارير المالية أشارت إلى أن معيار المحاسبة الدولي 

 وقد توصلت لجنة تفسيرات ، سابقا١٦ً إستنتاج– ٥ في الفقرات إستنتاجالنقطة كما أشير إليه
ة لفترة إعداد التقارير فتتاحيالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن الميزانية العمومية اإل

التي تحدد فيها المنشاة وجود تضخم مرتفع يجب أن يتم إعادة عرضها كما لو أن المنشأة كانت 
 وأعادت لجنة تفسيرات ،٢٩ أسلوب إعادة العرض بموجب معيار المحاسبة الدولي ماًدائتطبق 

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تأكيد رأيها بأن هذه المعالجة مشابهة للتطبيق بأثر رجعي 
  .٨للتغير في السياسة المحاسبية المبينة في معيار المحاسبة الدولي
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  بنود الضريبة المؤجلة 
  

 طلب من لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية توفير إرشادات بشأن بنود ١٨إستنتاج
 ،٢٩الضريبة المؤجلة عندما تعيد المنشأة عرض بياناتها المالية حسب معيار المحاسبة الدولي 

ير إرشادات وبشكل خاص طلب من لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية توف
ة لفترة إعداد التقارير التي تحدد فتتاحيبشأن قياس بنود الضريبة المؤجلة في الميزانية العمومية اإل

   .فيها المنشأة وجود تضخم مرتفع
  

 من معيار ٣٢ أشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن الفقرة ١٩إستنتاج
  -: على ما يلي تنص٢٩المحاسبة الدولي 

  
قد تؤدي إعادة عرض البيانات المالية بموجب هذا المعيار إلى نشوء فروق بين الدخل الضريبي 

ضرائب " ١٢تتم المحاسبة عن هذه الفروق بموجب معيار المحاسبة الدولي . والدخل المحاسبي
  ."الدخل

  
لتقارير تقوم المنشأة بإعادة  على ذلك في تاريخ الميزانية العمومية الختامية لفترة إعداد ابناءاً

 وليس ،قياس بنود الضريبة المؤجلة الخاصة بها على أساس البيانات المالية التي تم إعادة عرضها
 غير أن لجنة تفسيرات ،بتطبيق أحكام إعادة العرض العامة للبنود النقدية أو البنود غير النقدية

 كيف يجب على المنشأة واضحاًى أنه لم يكن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أشارت إل
  .إجراء المعالجة المحاسبية لبنود الضريبة المؤجلة المقارنة الخاصة بها

  
 نظرت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في D5 عند تطوير مسودة التفسير ٢٠إستنتاج

  -:الخيارات التالية
   ؛ة كبنود نقديةإعادة عرض بنود الضريبة المؤجل  )أ (
  أو؛إعادة عرض بنود الضريبة المؤجلة كبنود غير نقدية  )ب (
إعادة قياس بنود الضريبة المؤجلة كما لو أن إقتصاد العملة للبيئة التي تعمل فيها المنشأة   )ج (

  . مرتفع التضخمدائماًكان 
  

ا نقدية أو غير نقدية  إيضاح أن بنود الضريبة المؤجلة ليست بطبيعتهD5إقترحت مسودة التفسير   ٢١إستنتاج
 ويعود ذلك إلى أن بنود الضريبة المؤجلة تحدد من قبل المبالغ المسجلة لألصول ،بشكل واضح

  إعترضوا علىD5 غير أن بعض المستجيبين لمسودة التفسير ،واألسس الضريبية) واإللتزامات(
 بطبيعتها يتم إستالمها  وقد قدم البعض الحجة أن بنود الضريبة المؤجلة،هذا الرأي ألسباب مختلفة

 نقدية بنوداً ولذلك يجب إعتبارها أنها ،أو دفعها بعدد ثابت أو قابل للتحديد من وحدات العملة
 وأشار البعض إلى أن الممارسة العامة هي ،٢١ من معيار المحاسبة الدولي ٨حسب الفقرة 

  .تصنيف الضرائب المؤجلة على أنها بنود غير نقدية
  

نظر في تعليقات المستجيبين أكدت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أن  عند ال٢٢إستنتاج
 ، أعاله يجب أن ينطبق كذلك على بنود الضريبة المؤجلة١٧إستنتاجها في الفقرة إستنتاج 

 التي ة لفترة إعداد التقاريرفتتاحيوبكلمات أخرى بنود الضريبة المؤجلة في الميزانية العمومية اإل
 ذات تضخم دائماًتحدد فيها المنشأة وجود تضخم مرتفع يجب حسابها كما لو أن البيئة كانت 

 وبالرغم من أن لجنة تفسيرات المعايير الدولية ،٢٠في الفقرة إستنتاج) ج( أي الخيار،مرتفع
ية فقد إلعداد التقارير المالية إعترفت بأن بنود الضريبة المؤجلة قد تلبي تعريف البنود النقد

لن تتحقق إذا تمت إعادة عرض بنود الضريبة المؤجلة ) ج(أشارت إلى أن أغراض الخيار
  .ة بنفس األسلوب كما هو مطبق بشكل عام بالنسبة للبنود النقديةفتتاحياإل

  
أشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن بعض المستجيبين لمسودة   ٢٣إستنتاج

  إقترحوا أنه يجب إعادة قياس بنود الضريبة المؤجلة بعد إعادة عرض الميزانيةD5عرض ال
ة مع وحدة القياس السارية في تاريخ الميزانية العمومية الختامية لفترة إعداد فتتاحيالعمومية اإل

في (اح  وفي رأي لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أن هذا اإلقتر،التقارير
سيبالغ في بند الضريبة المؤجلة المعترف به في الميزانية العمومية ) حالة إلتزام الضريبة المؤجل
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 ويعود ، لذلك سيبين التكاليف المعترف بها في فترة إعداد التقارير بأقل من قيمتهاوتبعاً ،ةفتتاحياإل
إعداد التقارير سيتم ذلك إلى أن الخسارة في األساس الضريبي الناجم من التضخم في فترة 

 وقد أوضحت لجنة تفسيرات المعايير الدولية ،ةفتتاحياإلعتراف بها مباشرة في حقوق الملكية اإل
  -:إلعداد التقارير المالية ذلك بالمثال التالي

  
في نهاية السنة األولى تمت إعادة عرض أصل غير مالي حسب وحدة القياس السائدة في 

 وحدة عملة وأساسه الضريبي هو ١٠٠٠م إعادة عرضه هو  ومبلغه الذي ت،ذلك التاريخ
فإن المنشأة ستقوم بإعادة قياس إلتزام % ٣٠ وإذا بلغ معدل الضريبة ، وحدة عملة٥٠٠

 وإذا ،%١٠٠  وفي السنة الثانية بلغ التضخم ، وحدة عملة١٥٠الضريبة المؤجلة البالغ 
ناتها المالية التي تم إعادة إفترضنا عدم حدوث أي تغير فإن المنشأة ستعترف في بيا

في كل من تاريخ الميزانية العمومية الختامية ( وحدة عملة ٢٠٠٠عرضها بأصل مقداره 
 وفي تاريخ الميزانية العمومية الختامي أعيد ،)لفترة إعداد التقارير وفي األرقام المقارنة

 وحدة ٥٠٠ – وحدة عملة ٢٠٠٠( وحدة عملة ٤٥٠قياس إلتزام الضريبة المؤجلة بمقدار 
 غير أنه إذا أعيد قياس إلتزام الضريبة المؤجلة المقارن بعد إعادة عرض ،)٠,٣×عملة

األصل حسب وحدة القياس السارية في تاريخ الميزانية العمومية الختامية لفترة إعداد 
 وحدة ٤٥٠ مقداره إفتتاحيالتقارير فإن على المنشأة اإلعتراف بإلتزام ضريبة مؤجلة 

 وحدة ٤٥٠ -  وحدة عملة٤٥٠(يكون هناك أثر على الربح أو الخسارة  ولن ،عملة
من ناحية أخرى إذا عرضت األرقام المقارنة كما هو مقترح في مسودة التفسير ). عملة
D5 ١٠٠٠( وحدة عملة ٣٠٠ فإن إلتزام الضريبة المؤجلة التي تم إعادة عرضها سيكون 

 لذلك يجب وتبعاً ، وحدة عملة١٥٠%+ ١٠٠×) ٠,٣×)  وحدة عملة ٥٠٠ –وحدة عملة 
 ٣٠٠ - وحدة عملة ٤٥٠( وحدة عملة ١٥٠على المنشأة اإلعتراف بخسارة مقدارها 

  .وهي خسارة القوة الشرائية من األساس الضريبي في فترة إعداد التقارير) وحدة عملة
  

 من  الملحق أ ١٨ الفقرة  أشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن٢٤إستنتاج
   -*: يوضح ما يلي١٢لمعيار المحاسبة الدولي 

  
أنظر (تم إعادة بيان األصول غير النقدية بموجب وحدة القياس الجارية بتاريخ الميزانية العمومية 

دون إجراء ) التقرير المالي في اإلقتصاديات ذات التضخم المرتفع ٢٩معيار المحاسبة الدولي 
 و ،†تحميل الضريبة المؤجلة إلى بيان الدخل) ١: (مالحظات (لألغراض الضريبية تسوية معادلة 

 فيجري تحميل الضريبة ، إضافة إلى إعادة البيان،تم إعادة تقييم األصول غير النقدية إذا) ٢(
ن وتحميل الضريبة المؤجلة المتعلقة بإعادة ‡المتعلقة بإعادة التقييم إلى حقوق المالكي المؤجلة

    ).في بيان الدخلالعرض 
  

 لذلك أكدت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إستنتاجها أن إعادة عرض تبعاً  ٢٥إستنتاج
 إعادة قياس بنود الضريبة ،أوال: بنود الضريبة المؤجلة المقارنة ستتطلب أن تقوم المنشأة بما يلي

لية لفترة إعداد التقارير المالية السابقة التي أعيد المؤجلة الخاصة بها على أساس البيانات الما
 يجب على ،وثانياً ،عرضها بتطبيق مؤشر أسعار عام يعكس مستوى األسعار في نهاية تلك الفترة

المنشأة إعادة عرض بنود الضريبة المؤجلة المحسوبة حسب التغير في المستوى العام لألسعار 
  .لفترة إعداد التقارير

  
  

                                                 
كما تم تعديله في عام " (عرض البيانات المالية"١ نتيجة للتغيرات التي تمت على معيار المحاسبة الدولي ١٨تم تعديل الفقرة    *

٢٠٠٧.(  
  

من المنشأة عرض كافة بنود الدخل والمصروفات في بيان ) ٢٠٠٧كما تم تعديله في عام  (١يقتضي معيار المحاسبة الدولي    †
  ).بيان دخل منفصل وبيان دخل شامل(دخل شامل واحد أو بيانين 

  

 .ن يتم اإلعتراف بهذا األثر في بيان الدخل الشامل)٢٠٠٧كما تم تعديله في عام  (١بموجب معيار المحاسبة الدولي    ‡
  



 

 

  
  
  
  
  



  المعايير الدولية تفسيرات تفسير لجنة 
  ٨ إلعداد التقارير المالية

 

 ٢٤٢٥  ولية حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الد©  

  

 

  ٨التفسير 
 

  للجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

  

      ٢نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  

 يناير ١٧تتضمن هذه النسخة التعديالت الناتجة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة حتى 

٢٠٠٨.  

نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير  "٨ير الدولية إلعداد التقارير المالية لقد تم وضع تفسير لجنة المعاي

من قبل لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وتم إصداره من قبل مجلس معايير " ٢المالية 

  . ٢٠٠٦المحاسبة الدولية في يناير 

  

المصطلحات ) ٢٠٠٧كما هو معدل في سبتمبر " (اليةعرض البيانات الم " ١عدل معيار المحاسبة الدولي 

  .٨المستخدمة من خالل المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، بما في ذلك تفسير معيار التقرير



  المعايير الدولية تفسيرات تفسير لجنة 
  ٨ إلعداد التقارير المالية

 

    حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  ٢٤٢٦

  

 المحتويات
  

  الفقرات

   للجنة تفسيرات المعايير الدولية٨التفسير 

  إلعداد التقارير المالية

  

    ٢ تقارير الماليةنطاق المعيار الدولي إلعداد ال

 
  المراجع

  

  ٥- ١  الخلفية

  ٦  النطاق

  ٧  الموضوع

  ١٢- ٨  اإلجماع

  ١٣  تاريخ النفاذ

  ١٤  اإلنتقال

    أمثلة توضيحية 

 لتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد أساس اإلستنتاجات

  ٨التقارير المالية 

  

  



  المعايير الدولية تفسيرات تفسير لجنة 
  ٨ رير الماليةإلعداد التقا

 

 ٢٤٢٧   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  

  
 

نطاق المعيـار   "ت المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية        للجنة تفسيرا  ٨ على التفسير    ١٤-١تحتوي الفقرات   

 ٢ ، وتحتوي الفقرات   مثال إيضاحي وأساس اإلستنتاجات    ٨ ويرافق التفسير    ،"٢الدولي إلعداد التقارير المالية     

 .المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية مقدمة من ١٧-٧و
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  ية إلعداد التقارير المالية  للجنة تفسيرات المعايير الدول٨التفسير 

  ٢نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  المراجع
  

 " التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء،لسياسات المحاسبيةا" ٨معيار المحاسبة الدولي  •
 "الدفع على أساس األسهم "٢المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •

  

  الخلفية
  

 على معامالت الدفع على أساس األسهم التي تستلم فيها          ٢ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية       ينطبق     ١
المخزون والمواد القابلة لإلستهالك والممتلكات     " السلع" وتشمل   ،المنشأة أو تحصل على سلع أو خدمات      

يار الدولي إلعـداد    المع(والمصانع والمعدات واألصول غير الملموسة واألصول غير المالية األخرى          
 لذلك فيما عدا معامالت معينة ال تدخل ضمن نطاق هـذا المعيـار              وتبعاً ،)٥ الفقرة   ٢التقارير المالية   

 غير مالية أو خدمات كمقابل إلصدار       أصوالًفهو ينطبق على جميع المعامالت التي تستلم فيها المنشأة          
 كذلك على المعامالت التي     ٢اد التقارير المالية    ينطبق المعيار الدولي إلعد   . أدوات حقوق ملكية للمنشأة   

أسـهم  ) أو قيمة ( على سعر    بناءاًتتحمل فيها المنشأة إلتزامات فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات المستلمة           
  .المنشأة أو أدوات حقوق الملكية األخرى للمنشأة

  
 ،إسـتالمها ) أو سيتم(دمات تم غير أنه في بعض الحاالت قد يكون من الصعب إظهار أن السلع أو الخ             ٢

 ومن غيـر الممكـن      ،فعلى سبيل المثال من الممكن أن تمنح المنشأة أسهما لمنظمة خيرية بدون مقابل            
 وقد ينشأ وضـع مماثـل فـي         ،عادة تحديد البضائع أو الخدمات المعينة المستلمة مقابل هذه المعاملة         

  .المعامالت مع األطراف األخرى
  
 قياس المعامالت التي تتم فيها دفعات علـى أسـاس           ٢الدولي إلعداد التقارير المالية      يتطلب المعيار       ٣

المعيار الـدولي   (األسهم للموظفين بالرجوع للقيمة العادلة للدفعات على أساس األسهم في تاريخ المنح             

قيمة العادلة   وبذلك ال يطلب من المنشأة أن تقيس بشكل مباشر ال          ،*)١١ الفقرة   ٢إلعداد التقارير المالية    
  .لخدمات الموظفين التي تم إستالمها

  
 الموظفين يحدد المعيـار     بإستثناءبالنسبة للمعامالت التي تتم فيها الدفعات على أساس األسهم ألطراف                ٤

 للتنفيذ أن القيمة العادلة للسلع أو الخـدمات المـستلمة           قابالً إفتراضاً ٢الدولي إلعداد التقارير المالية     
 أن ٢ وفي هذه الحاالت يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليـة   ،ديرها بشكل موثوق به   يمكن تق 

يتم قياس المعاملة بالقيمة العادلة للسلع أو الخدمات في التاريخ الذي تحصل فيه المنشأة على السلع أو                 
ـ  ٢المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية      (يقدم الطرف المناظر الخدمة      وهكـذا هنـاك    ). ١٣رة   الفق

 ، الموظفين بإستثناءإفتراض ضمني بأن المنشأة تستطيع تحديد السلع أو الخدمات المستلمة من أطراف             
 ينطبق في حالة عدم     ٢وهذا من شأنه أن يثير السؤال ما إذا كان المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية               

إذا قامت المنشأة بإجراء الدفع علـى  :  سؤاال آخر   وهذا بدوره يثير   ،وجود سلع أو خدمات قابلة للتحديد     
أقل من القيمة العادلة للدفع على أسـاس األسـهم          ) إن وجد (أساس األسهم وظهر أن المقابل الذي حدد        

 ،فهل يدل هذا الوضع على أن السلع أو الخدمات تم إستالمها بالرغم من أنها غير محددة بشكل واضح                 
  ؟٢داد التقارير المالية ولذلك ينطبق المعيار الدولي إلع

  

                                                 
    . إلعداد التقارير المالية جميع اإلشارات إلى الموظفين تشمل اآلخرين الذين يقدمون خدمات مماثلةبموجب المعيار الدولي  *



  المعايير الدولية تفسيرات تفسير لجنة 
  ٨ رير الماليةإلعداد التقا

 

 ٢٤٢٩   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  

تشير إلى القيمة العادلـة للـدفع       " القيمة العادلة للدفع على أساس األسهم     "تجدر اإلشارة إلى أن عبارة         ٥
 فعلى سبيل المثال قد يطلب التشريع الحكومي من المنشأة إصـدار            ،المعين على أساس األسهم المعنية    

 فهذا القيـد    ، تحويلها فقط لمواطنين آخرين لذلك البلد      جزء من أسهمها لمواطني بلد معين والتي يمكن       
 ولذلك قد يكون لهذه األسهم قيمة عادلة أقـل          ،على التحويل قد يؤثر على القيمة العادلة لألسهم المعنية        

 وفـي هـذه     ، لذلك أسهم مماثلة ال يوجد عليها مثل هذه القيود         خالفاًمن القيمة العادلة لألسهم التي هي       
القيمة العادلة للدفعة   " في سياق األسهم المقيدة فإن العبارة        ٤ سيتم إثارة السؤال في الفقرة       الحالة إذا كان  

ستشير للقيمة العادلة لألسهم المقيدة وليس للقيمة العادلة لألسـهم األخـرى غيـر              " على أساس األسهم  
  .المقيدة

  

  النطاق
  
امالت التي منحت فيها المنشأة أو مـساهموا         على المع  ٢ينطبق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية          ٦

 علـى   بنـاءاً أو تحملوا إلتزاماً لتحويل النقد أو أصول أخرى مقابل مبالغ           2*المنشأة أدوات حقوق ملكية   
 وينطبق هذا التفسير على مثـل       ،أسهم المنشأة أو أدوات حقوق الملكية األخرى للمنشاة       ) أو قيمة (سعر  

بما فـي   ) أو الذي ستستلمه  (مقابل القابل للتحديد الذي إستلمته المنشأة       هذه المعامالت عندما يظهر أن ال     
أقل من القيمـة العادلـة ألدوات       ) إن وجد (ذلك النقد والقيمة العادلة للمقابل غير النقدي القابل للتحديد          

 على أن هذا التفسير ال ينطبق علـى المعـامالت           ،حقوق الملكية الممنوحة أو اإللتزام الذي تم تحمله       
  . من هذا المعيار٦-٣ حسب الفقرات ٢ من نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية المستثناه

  

  الموضوع
  
 ينطبـق علـى     ٢الموضوع الذي يتناوله التفسير هو ما إذا كان المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية                  ٧

عض أو جميـع الـسلع أو الخـدمات          تحدد بشكل واضح ب    أنالمعامالت التي ال تستطيع فيها المنشأة       
  .المستلمة

  

  اإلجماع
  
 ، على معامالت معينة يتم فيها إستالم سلع أو خـدمات          ٢ينطبق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية           ٨

 وهـذا يـشمل     ، أو خدمات كمقابل ألدوات حقوق الملكية      سلعاًمثل المعامالت التي تستلم فيها المنشأة       
تستطيع فيها المنشأة أن تحدد بشكل واضح بعض أو جميـع الـسلع أو الخـدمات                المعامالت التي ال    

  .المستلمة
  
في ظل عدم وجود سلع أو خدمات قابلة للتحديد بشكل واضح قد تدل الظروف األخرى على أن السلع                      ٩

 ،٢قارير   وفي هذه الحالة ينطبق المعيار الدولي إلعداد الت        ،إستالمها) أو سيتم (أو الخدمات قد يكون تم      
وبشكل خاص إذا كان يبدو أن المقابل المستلم أقل من القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة أو                 

أي الـسلع أو الخـدمات غيـر        ( وعادة تدل هذه الحالة على أن المقابل اآلخر          ،اإللتزام الذي تم تحمله   
  .إستالمها) أو سيتم(تم ) القابلة للتحديد 

  
قياس السلع أو الخدمات القابلة للتحديد المستلمة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقـارير             تقوم المنشأة ب     ١٠

  .٢المالية 
                                                 

  .تشمل هذه أدوات حقوق الملكية للمنشأة والشركة األم للمنشأة والمنشآت األخرى في نفس المجموعة مثل المنشأة *
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إستالمها على أنها الفرق    ) أو سيتم (تقوم المنشأة بقياس السلع أو الخدمات غير القابلة للتحديد  التي تم                ١١
أو (ألية سلع أو خدمات قابلة للتحديـد تـم          بين القيمة العادلة للدفع على أساس األسهم والقيمة العادلة          

  .إستالمها) سيتم
  

 غير أنه بالنسبة للمعامالت التي تمت       ،تقوم المنشأة بقياس السلع أو الخدمات المستلمة في تاريخ المنح           ١٢
   إلى أن تتم تسويتهانهاية فترة إعداد تقاريرتسويتها نقدا تتم إعادة قياس اإللتزام في كل 

  

  تاريخ النفاذ
  

 ويـشجع   ، أو بعـد ذلـك     ٢٠٠٦ مايو ١في   على المنشأة تطبيق هذا التفسير للفترات السنوية التي تبدأ            ١٣
 فـإن عليهـا     ٢٠٠٦ مـايو    ١ وإذا قامت المنشأة بتطبيق هذا التفسير لفترة تبدأ قبـل            ،التطبيق المبكر 

  .اإلفصاح عن هذه الحقيقة
  

  اإلنتقال
  

 مـع مراعـاة     ٨عي حسب متطلبات معيار المحاسبة الدولي       على المنشأة تطبيق هذا التفسير بأثر رج       ١٤
  .٢األحكام اإلنتقالية للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  



 تفسيرات تفسير لجنة                                                                                        أمثلة توضيحية ل
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  ٨تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
   ة توضيحيةمثالأ
  

  . منهجزءاً ولكنه ليس ،التقارير المالية للجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد ٨يرافق هذا المثال التفسير 
  

 بإسـتثناء  ألطـراف    * وحـدة عملـة    ١٠٠,٠٠٠قامت المنشأة بمنح أسهم قيمتها العادلة اإلجمالية         ١مثال
كوسـيلة لتحـسين    ) األفراد المحرومين تاريخيـا   (الموظفين الذين هم من جزء معين من المجتمع         

فع الناجمة من تحسين صـورتها أشـكاال         ومن الممكن أن تأخذ المنا     ،صورتها كشركة مواطنة جيدة   
متعددة مثل زيادة قاعدة عمالئها أو إجتذاب موظفين أو اإلحتفاظ بهم أو تحسين أو المحافظة علـى                 

  .قدرتها على تقديم العروض بنجاح من أجل عقود األعمال
  

ـ         ،ال تستطيع المنشأة تحديد المقابل المعين المستلم       ٢مثال د أو فـرض     فعلى سبيل المثال لم يتم إسـتالم نق
أقل من القيمـة العادلـة ألدوات حقـوق       ) صفر( على ذلك فإن المقابل المحدد       وبناءاً ،شروط خدمة 

  ). وحدة عملة١٠٠,٠٠٠(الملكية الممنوحة 
  

بالرغم من أن المنشأة ال تستطيع تحديد أية سلع أو خدمات معينة مستلمة فإن الظروف تدل على أن                   ٣مثال
 على ذلك ينطبق المعيار الدولي إلعـداد التقـارير          وبناءاً ،المهاإست) أو سيتم (السلع أو الخدمات تم     

  .٢المالية 
  

في هذه الحالة نظرا ألن المنشاة ال تستطيع تجديد السلع أو الخدمات المعينة المستلمة فإن اإلفتراض                 ٤مثال
 أن القيمة العادلة للـسلع أو       ٢ من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية        ١٣القابل للتنفيذ في الفقرة     

 من ذلك قياس    بدالًالمنشأة   ويجب على    ،الخدمات المستلمة يمكن تقديرها بشكل موثوق به ال ينطبق        
  .السلع أو الخدمات المستلمة بالرجوع إلى القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة

  
  
  
  

                                                 
  "لةبوحدات العم" في هذا المثال يتم تقييم  المبالغ النقدية  *
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  ٨تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
  أساس اإلستنتاجات

  

 جزءاًلية إلعداد التقارير المالية ولكنه ليس        للجنة تفسيرات المعايير الدو    ٨يرافق أساس اإلستنتاج هذا التفسير      
  .منه

  

 يلخص أساس اإلستنتاجات هذا إعتبارات لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية عند              ١إستنتاج
 وقد أعطى األفراد األعضاء في لجنة تفسيرات المعايير الدوليـة إلعـداد             ،التوصل إلى إجماع لها   

  . أكبر لبعض العوامل من غيرهاوزناًالتقارير المالية 
  

 الدفع على أساس األسهم على معامالت الدفع علـى          ٢ ينطبق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية        ٢إستنتاج
 غير أنه في بعض الحاالت قد يكون        ، أو خدمات  سلعاًأساس األسهم التي تستلم فيها المنشأة أو تمتلك         

 وهذا من شأنه أن يثير السؤال ما إذا كـان           ، أو خدمات  سلعاًلمت  من الصعب إظهار أن المنشأة إست     
  . ينطبق على هذه المعامالت٢المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  
 نشأ هذا السؤال في سياق معامالت معينة مشابهة للمعاملة المبينة في المثال اإليضاحي الذي يرافق                ٣إستنتاج

ت المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن تحديـد مـا إذا              وقد توصلت لجنة تفسيرا    ،التفسير
 تسبب في إثـارة سـؤال      ٢كانت هذه المعامالت ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية           

إن (إذا قامت المنشأة بإجراء دفع على أساس األسهم وظهر أن المقابل القابل للتحديد المـستلم                : آخر
لقيمة العادلة للدفع على أساس األسهم فهل يدل هذا الوضع على أنه تم إستالم سلع أو                أقل من ا  ) وجد

  ؟٢ على ذلك هل ينطبق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية وبناءاً ،خدمات
  

 أشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أنه عندما طور مجلـس معـايير                 ٤إستنتاج
 توصل المجلس إلى أن أعـضاء مجلـس         ٢حاسبة الدولية المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية        الم

المعيار (إدارة المنشأة يتوقعون إستالم بعض السلع أو الخدمات مقابل أدوات حقوق الملكية الصادرة              
ـ    ضمناً وهذا يعني    ، )٣٧ الفقرة إستنتاج    ٢الدولي إلعداد التقارير المالية      ن الـضروري    أنه ليس م

تحديد السلع أو الخدمات المعينة التي تم إستالمها مقابل أدوات حقوق الملكية الممنوحة للتوصل إلى               
 من المعيار أنه ليس مـن       ٨إلى جانب ذلك تحدد الفقرة      . إستالم السلع أو الخدمات   ) أو سيتم (أنه تم   

ن أجل أن يكون الدفع على      الضروري أن تتأهل السلع أو الخدمات المستلمة لإلعتراف بها كأصل م          
 وفي هذه الحالة يتطلب المعيار      ،٢أساس األسهم ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية          

  .اإلعتراف بتكلفة السلع أو الخدمات المستلمة أو الممكن إستالمها كمصروفات
  

رير المالية إلـى أن نطـاق المعيـار          لذلك توصلت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقا         تبعاً ٥إستنتاج
 يشمل معامالت ال تستطيع فيها المنشأة تحديد بعض أو جميع السلع            ٢الدولي إلعداد التقارير المالية     

 وإذا ظهر أن المقابل المستلم القابل للتحديد أقل مـن القيمـة العادلـة               ،أو الخدمات المعينة المستلمة   
 على أن المقابل    *زام الذي تم تحمله فإن هذه الحالة تدل عادة        ألدوات حقوق الملكية الممنوحة أو اإللت     

  .إستالمها) سيتم أو(تم ) أي السلع أو الخدمات القابلة للتحديد(اآلخر 
  

 أشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن المعيار الدولي إلعداد التقارير               ٦إستنتاج
ض الذي تم إستالمه مقابل الدفعات على أساس األسهم يتفق مـع القيمـة               يفترض أن العو   ٢المالية  

 فعلى سبيل المثال إذا كانت المنشأة ال تـستطيع أن تقـدر             ،العادلة لهذه الدفعات على أساس األسهم     
بشكل موثوق به القيمة العادلة للسلع أو الخدمات المستلمة فإن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية               

لب أن تقيس المنشأة القيمة العادلة للسلع أو الخدمات المستلمة بالرجوع إلى القيمـة العادلـة                 يتط ٢
  .للدفع على أساس األسهم الذي تم للحصول على هذه السلع أو الخدمات

  

                                                 
فعلى سبيل المثال يقوم مساهم ، إستالم أية سلعة أو خدمات) أو سيتم(في بعض الحاالت يوضح سبب التحويل لماذا لم يتم     *

وفي ظل عدم وجود عوامل تدل على أن ، رئيسي كجزء من تخطيط الممتلكات بتحويل بعض أسهمه إلى عضو في األسرة 
 أو خدمات للمنشأة مقابل األسهم فإن هذه المعاملة تقع خارج نطاق المعيار الدولي عضو األسرة قدم أو يتوقع أن يقدم أية سلع

  .وبذلك يكون هذا  التفسير، ٢إلعداد التقارير المالية 
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أشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أنـه لـيس مـن المناسـب أو                     ٧إستنتاج
ياس القيمة العادلة للسلع أو الخدمات وكذلك القيمة العادلة للدفع على أساس األسـهم              الضروري ق 

 غير أنـه عنـدما يظهـر أن         ، أو خدمات من غير الموظفين     سلعاًلكل معاملة تستلم فيها المنشأة      
المقابل الذي تم إستالمه أقل من القيمة العادلة للدفع على أساس األسهم فقد يكون من الـضروري                 

كل من السلع أو الخدمات المستلمة والدفع على أساس األسهم من أجل قياس قيمة الـسلع أو    قياس  
  .الخدمات غير القابلة للتحديد المستلمة

  
 للنقض بأن السلع أو     قابالً إفتراضاً ٢ من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية        ١٣تشترط الفقرة       ٨إستنتاج

بشكل موثوق به، وقد أشارت لجنة تفسيرات المعـايير الدوليـة           الخدمات المستلمة يمكن تقييمها     
إلعداد التقارير المالية إلى أن السلع أو الخدمات التي هي غير قابلة للتحديد ال يمكن قياسها بشكل                 

  . وأن هذا اإلفتراض القابل للنقص يتعلق فقط بالسلع أو الخدمات القابلة للتحديد،موثوق به
  

تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أنه عنـدما تكـون الـسلع أو               أشارت لجنة      ٩إستنتاج
الخدمات المستلمة قابلة للتحديد فإنه يجب تطبيق المبادئ في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية              

 وعندما تكون السلع أو الخدمات المستلمة غير قابلة للتحديد فقـد توصـلت لجنـة تفـسيرات            ،٢
لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن تاريخ المنح هو أنسب يوم ألغراض توفير قيـاس                ا

  .إستالمها) أو سيتم(للسلع أو الخدمات غير القابلة للتحديد التي تم 
  

 سلعاًأشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن بعض المعامالت تشمل                ١٠إستنتاج
 وفي هذه الحالة سيكون من الضروري قياس القيمـة          ،أو خدمات قابلة للتحديد وغير قابلة للتحديد      

 وقياس الـسلع أو     ، وذلك في تاريخ المنح    ،العادلة للسلع أو الخدمات غير القابلة للتحديد المستلمة       
  .٢الخدمات القابلة للتحديد حسب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  
بالنسبة للمعامالت التي يتم تسويتها نقدا والتي يتم فيها إستالم السلع أو الخـدمات غيـر القابلـة،           ١١اجإستنت

للتحديد من الضروري إعادة قياس اإللتزام في كل تاريخ تقديم تقارير الحق من أجل أن يكـون                  
  .٢متوافقا مع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  
ة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن متطلبات المعيـار الـدولي              أشارت لجن   ١٢إستنتاج

 فيما يتعلق باإلعتراف بالمصروف الناجم من الدفعات على أساس األسهم           ٢إلعداد التقارير المالية    
 لجنـة    على ذلك قررت   وبناءاً ،تنطبق على السلع أو الخدمات القابلة للتحديد وغير القابلة للتحديد         

  . تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية عدم إصدار إرشادات إضافية بشأن هذه النقطة
  

 تطبيق التفسير، توصلت    األولىللمرة   عند النظر في األحكام اإلنتقالية المتعلقة بالجهات التي تتبنى           ١٣إستنتاج
 إلى أنه ليس من الضروري تعديل المعيـار         لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية      

 ألن "تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولـى " ١الدولي إلعداد التقارير المالية       
  .  نافذ المفعول٢التفسير لن يكون له أثر ما لم يكن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
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  ٩تفسير 

  لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ل

  

  إعادة تفسير المشتقات الضمنية

 يناير ١٧تتضمن هذه النسخة التعديالت الناتجة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة حتى 

٢٠٠٨.  

  
 "إعادة تفسير المشتقات الضمنية" ٩لمالية بوضع التفسير قامت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير ا

  .٢٠٠٦والذي صدر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في مارس عام 

  
كما هو " (إندماج األعمال "٣ بواسطة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ٨تم تعديل تفسير معيار التقرير

  ).٢٠٠٨معدل في يناير 
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  المحتويات
  

  اتالفقر  

  ٩تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

  إعادة تفسير المشتقات الضمنية
  

  

    المراجع

  ٢- ١  الخلفية 

  ٥- ٣  نطاق التطبيق

  ٦  القضايا 

  ٨- ٧  اإلجماع 

  ٩  تاريخ النفاذ واإلنتقال

    أساس اإلستنتاجات
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" إعادة تقييم المشتقات الضمنية" ٩إن تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

وإن نطاق وسلطة التفسيرات . ساس إستنتاجاتوُيرفق هذا التفسير بأ. ٩-١موضح في الفقرات 

   .المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية مقدمة في ١٧-٧ و ٢موضحان في الفقرات 
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  ٩ إلعداد التقارير المالية تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية
  إعادة تفسير المشتقات الضمنية

  

  المراجع
  

  "اإلعتراف والقياس: األدوات المالية" ٣٩معيار المحاسبة الدولي  •

 "تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى" ١المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •

 "إندماج األعمال" ٣رير المالية المعيار الدولي إلعداد التقا •
  

  الخلفية
  

عنصر في أداة مختلطة " المشتقة الضمنية على أنها ٣٩ من معيار المحاسبة الدولي ١٠تصف الفقرة  ١
 ذو تأثير يتلخص في أن بعض التدفقات النقدية لألداة -تشتمل أيضاً على عقد أساسي غير مشتق

 ."  بذاتهاالمختلطة تختلف بطريقة مماثلة لمشتقة قائمة 
 
 أن يتم فصل المشتقة الضمنية عن العقد األساسي ٣٩ من معيار المحاسبة الدولي ١١تقتضي الفقرة  ٢

 -:وأن تتم محاسبتها كمشتقة في حال، وفقط في حال

كانت الخصائص اإلقتصادية ومخاطر المشتقة الضمنية غير مرتبطة على نحو وثيق   ) أ(
 ي؛بالخصائص اإلقتصادية ومخاطر العقد األساس

  ستحقق أداة منفصلة لديها نفس شروط المشتقة الضمنية تعريف المشتقة؛ و  ) ب(

عدم قياس األداة المختلطة بالقيمة العادلة مع اإلعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في الربح أو   ) ج(
أي ال يتم فصل مشتقة ضمنية في أصل مالي أو إلتزام مالي بالقيمة العادلة من خالل (الخسارة 
 ). الخسارةالربح أو

  

  نطاق التطبيق
  

 أدناه، ينطبق هذا التفسير على كافة المشتقات الضمنية التي تقع ضمن نطاق ٥ و٤مع مراعاة الفقرتين  ٣
 .٣٩معيار المحاسبة الدولي 

  
 .ال يتناول هذا التفسير قضايا إعادة القياس الناشئة من إعادة تقييم المشتقات الضمنية ٤
  
ك عقود ذات مشتقات ضمنية في عملية إندماج أعمال أو إحتمالية إعادة ال يتناول هذا التفسير إستمال ٥

 .*تقييمها في تاريخ اإلستمالك
  

                                                 
إمتالك العقود مع المشتقات الضمنية في إندماج ) ٢٠٠٨كما هو معدل في عام  (٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  يتناول*

  .األعمال
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  القضايا
  

ما إذا كان ف من المنشأة، حالما تصبح طرفاً في عقد معين، أن تُقّيم ٣٩يقتضي معيار المحاسبة الدولي  ٦
 األساسي ومحاسبتها كمشتقات مطلوب فصل أي مشتقات ضمنية يحتوي عليها هذا العقد عن العقد

 -:ويتناول هذا التفسير القضايا التالية. بموجب هذا المعيار
  

 إجراء مثل هذا التقييم عندما تصبح المنشأة طرفاً في ٣٩هل يقتضي معيار المحاسبة الدولي   ) أ(
 العقد للمرة األولى أم ينبغي إعادة النظر في التقييم خالل مدة العقد؟

 تتبنى للمرة األولى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بإجراء هل ينبغي أن تقوم جهة  ) ب(
التقييم على أساس الظروف التي كانت قائمة عندما أصبحت المنشأة طرفاً في العقد للمرة 
األولى أم على أساس الظروف السائدة عندما تتبنى المنشأة للمرة األولى المعايير الدولية إلعداد 

 ؟التقارير المالية
  

  اإلجماع 
  
ما إذا كان مطلوب فصل مشتقة ضمنية عن العقد األساسي ومحاسبتها فينبغي على المنشأة أن تُقّيم  ٧

وُيمنع القيام بإعادة تقييم الحق إال في حال . كمشتقة عندما تصبح المنشأة طرفاً في العقد للمرة األولى
 النقدية التي ستكون مطلوبة بموجب وجود تغيير في شروط العقد يؤدي إلى تعديل هام على التدفقات

وتحدد المنشأة فيما إذا كان التعديل على التدفقات . هذا العقد، وفي هذه الحالة ُيطلب إجراء إعادة التقييم
النقدية هاماً من خالل دراسة مدى تغيير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة المرتبطة بالمشتقة الضمنية 

الهما وفيما إذا كان التغيير هاماً مقارنة مع التدفقات النقدية المتوقعة سابقاً على أو العقد األساسي أو ك
 .العقد

 
على الجهة التي تتبنى للمرة األولى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أن تُقّيم ما إذا كان مطلوباً  ٨

وف التي كانت قائمة في فصل مشتقة ضمنية عن العقد األساسي ومحاسبتها كمشتقة على أساس الظر
 القيام ٧التاريخ الذي أصبحت فيه المنشأة طرفاً للمرة األولى في العقد أو التاريخ الذي تقتضي الفقرة 

 .فيه بإعادة تقييم، أيهما يأتي الحقا
  
  

  تاريخ النفاذ واإلنتقال
  
وُيشجع . بعد ذلك أو ٢٠٠٦ يونيو ١على المنشأة تطبيق هذا التفسير للفترات السنوية التي تبدأ في  ٩

، عليها ٢٠٠٦ يونيو ١وإذا طبقت المنشأة التفسير لفترة تبدأ قبل . تطبيق هذا التفسير في وقت مبكر
  .وينبغي تطبيق التفسير بأثر رجعي. اإلفصاح عن تلك الحقيقة
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  ٩أساس اإلستنتاجات حول التفسير 
  

  .زءاً منه ولكنه ال يشكّل ج٩إن أساس اإلستنتاجات هذا مرفق بالتفسير 
  

  المقدمة
  

   يلخص أساس اإلستنتاجات هذا إعتبارات لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في ١إستنتاج
  .وقد أولى أعضاء اللجنة أهمية أكبر لبعض العوامل دون غيرها. التوصل إلى إجماعها

  
 حول جوانب معينة من متطلبات معيار   كما هو موضح أدناه، تم إعالم اللجنة بوجود شكوك٢إستنتاج

المتعلقة بإعادة تقييم المشتقات " اإلعتراف والقياس: األدوات المالية "٣٩المحاسبة الدولي 
 ضمن مسودة ٢٠٠٥وقد نشرت اللجنة مقترحات حول هذا الموضوع في مارس . الضمنية
دراسة رسائل التعليقات  بعد ٩ كما وضعت التفسير "إعادة تفسير المشتقات الضمنية" ١٥التفسير

  .الثالثين التي إستلمتها
  

 من المنشأة، عندما تصبح طرفاً في العقد للمرة األولى، أن ٣٩   يقتضي معيار المحاسبة الدولي ٣إستنتاج
تُقّيم ما إذا كانت هنالك حاجة لفصل مشتقة ضمنية يحتوي عليها العقد عن العقد األساسي 

غير أن الخالف ينشأ حول ما إذا كان معيار المحاسبة . عيارومحاسبتها كمشتقة بموجب هذا الم
 يقتضي أن تستمر المنشأة في إجراء هذا التقييم بعد أن تصبح طرفاً في عقد معين ٣٩الدولي 

لم يتطرق هذا المعيار إلى هذا . للمرة األولى، وإذا كان الحال كذلك، ما مدى تكرار إجراء التقييم
  .بأنه كانت توجد مخاطرة حياد لدى التطبيق العملي نتيجة لذلكالموضوع وتم إعالم اللجنة 

  
   وتكون المسألة ذات صلة مثالً عندما ال تتغير شروط المشتقة الضمنية ولكن أوضاع السوق تتغير ٤إستنتاج

ويكون السوق هو العامل الرئيسي في تحديد فيما إذا كان العقد األساسي والمشتقة الضمنية 
في معيار المحاسبة )" د(٣٣تطبيق"وتورد الفقرة . البعض على نحو وثيقمرتبطين ببعضهما 

على أن المشتقة الضمنية )" د(٣٣تطبيق"وتنص الفقرة .  حاالت يمكن فيها حدوث ذلك٣٩الدولي 
بالعملة األجنبية تكون مرتبطة على نحو وثيق بالعقد األساسي شريطة أال تكون بأموال مقترضة 

  - :خيار وتقتضي القيام بدفعات بإحدى العمالت التاليةوال تحتوي على خاصية ال

 العملة الوظيفية ألي طرف أساسي في ذلك العقد؛  )أ (

العملة المستخدمة عموماً في المعامالت التجارية حول العالم لتحديد سعر السلع أو   )ب (
مثل الدوالر األمريكي المستخدم (الخدمات ذات العالقة التي يتم إستمالكها أو تسليمها 

  ؛ أو)ة في معامالت النفط الخامكعمل

عملة مستخدمة بشكل شائع في عقود شراء أو بيع البنود غير المالية في البيئة   )ج (
عملة سائلة ومستقرة نسبياً تُستخدم عادة : مثال(اإلقتصادية التي تحدث فيها هذه المعاملة 

  ).في المعامالت التجارية المحلية أو التجارة الخارجية
  

 أن المنشأة التي أصبحت ضبإفترا. أعاله) ج(-)أ(غير أي من العمالت المحددة في النقاط    قد تت٥إستنتاج
للمرة األولى طرفاً في عقد معين قامت بتقييم العقد على أساس أنه يحتوي على مشتقة ضمنية 

وبذلك ") ٤إستنتاج"ألنها كانت إحدى الفئات الثالثة المذكورة في الفقرة (مرتبطة على نحو وثيق 
وافترض أن أوضاع السوق الالحقة قد تغيرت وأن المنشأة في .  تتم محاسبتها بشكل منفصللن

حال قامت بإعادة تقييم العقد بموجب الظروف المتغيرة، ستتوصل إلى أن المشتقة الضمنية غير 
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وقد ينشأ عكس ذلك . (مرتبطة على نحو وثيق ولذلك فإنها تتطلب أن يتم محاسبتها بشكل منفصل
  . وتكمن القضية هنا فيما إذا كان ينبغي على المنشأة القيام بإعادة تقييم أم ال).أيضاً

  
  إعادة تقييم المشتقات الضمنية

  

أشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن السبب وراء متطلب معيار      ٦إستنتاج

نه ال ينبغي أن تكون المنشأة قادرة على  في فصل المشتقات الضمنية هو أ٣٩المحاسبة الدولي 

التالعب بمتطلبات اإلعتراف والقياس الخاصة بالمشتقات بمجرد تضمين مشتقة في أداة مالية 

وال تعتبر التغيرات في الظروف ). مثل تضمين سلعة في أداة دين(غير مشتقة أو عقد آخر 

. طرقاً للتالعب بهذا المعيار") ٥إستنتاج"في الفقرة مثل تلك الظروف الموضحة (الخارجية 

  .ولذلك، إستنتجت اللجنة بأن إعادة التقييم لم تكن طريقة مناسبة فيما يتعلق بهذه التغيرات
  

 ال يقتضي فصل المشتقات ٣٩أشارت اللجنة، كوسيلة عملية، إلى أن معيار المحاسبة الدولي     ٧ إستنتاج

وتحتوي العديد من األدوات المالية على . وثيق ببعضها البعضالضمنية المرتبطة على نحو 

كما أشارت . وسيكون فصل كافة المشتقات الضمنية عمالً شاقاً على المنشآت. مشتقات ضمنية

اللجنة إلى أن طلب إعادة تقييم المشتقات الضمنية الموجودة في كافة األدوات المختلطة من قبل 

وسيكون من الضروري مراقبة . ن هذا يقتضي مراقبة منتظمةالمنشآت قد يكون عمالً صعباً أل

العديد من أوضاع السوق والعوامل األخرى التي تؤثر على المشتقات الضمنية بإستمرار 

لضمان تحديد وجود تغيير في الظروف في الوقت المناسب وتعديل المعالجة المحاسبية بناءاً 

الوظيفية للطرف المقابل أثناء فترة إعداد التقارير فعلى سبيل المثال إذا تغيرت العملة . على ذلك

بحيث لم يعد العقد بعملة أحد أطراف العقد، ُيطلب إجراء إعادة تقييم لألداة المختلطة في تاريخ 

  .التغير لضمان معالجة محاسبية صحيحة في المستقبل
  

 لموضوع إعادة التقييم، إال ٣٩ وتدرك اللجنة كذلك أنه رغم عدم تناول معيار المحاسبة الدولي     ٨إستنتاج

أنه يقدم إرشادات ذات صلة عندما ينص على أن تقييم ما إذا كانت المشتقة الضمنية مرتبطة 

هو أمر مطلوب في بداية )" ب(٣٣تطبيق"على نحو وثيق في أنواع العقود التي تغطيها الفقرة 

  :على أنه)" ب(٣٣تطبيق"وتنص الفقرة . العقد فقط
  

لى أو األدنى الضمني على سعر الفائدة في عقد دين أو عقد تأمين مرتبط على نحو وثيق بالعقد يكون الحد األع

األساسي، شريطة أن يكون الحد األعلى مساو لسعر الفائدة في السوق أو أعلى منه ويكون الحد األدنى مساو 

و الحد األدنى مرتفعاً فيما يتعلق ، وأال يكون الحد األعلى أعند إصدار العقدلسعر الفائدة في السوق أو أقل منه 

) كسلعة مثالً(وعلى نحو مماثل، فإن النصوص التي يشتمل عليها عقد شراء أو بيع أصل . بالعقد األساسي

والتي تعين حداً أعلى أو أدنى للسعر الذي ينبغي دفعه أو إستالمه مقابل األصل مرتبطة على نحو وثيق بالعقد 

  . ولم يكونا مرتفعينفي البدايةألعلى والحد األدنى أعلى من سعر السوق األساسي إذا كان كل من الحد ا

  
فعلى سبيل المثال، إفترض أن . كما بحثت اللجنة أيضاً في مدلوالت طلب إعادة تقييم الحق     ٩إستنتاج

المنشأة، عندما أصبحت طرفاً في العقد للمرة األولى، تعترف بأصل أساسي وإلتزام مشتقة 

وإذا كان مطلوب من المنشأة إعادة تقييم ما إذا كان من الضروري . فصلضمنية بشكل من

محاسبة المشتقة الضمنية بشكل منفصل ثم توصلت المنشأة في وقت الحق بعد أن أصبحت 
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. طرفاً في العقد أنه لم يعد مطلوباً فصل المشتقة، حينها ستنشأ أسئلة حول اإلعتراف والقياس

  -:حددت اللجنة اإلحتماالت التاليةوفي الحاالت المذكورة أعاله، 

قد تلغي المنشأة المشتقة من ميزانيتها العمومية وتعترف في حساب الربح أو الخسارة   ) أ(
وسيؤدي هذا إلى اإلعتراف بربح أو خسارة حتى وإن لم يتم . بربح أو خسارة مقابلة

 .إجراء أية معاملة أو أي تغيير على قيمة إجمالي العقد أو عناصره

وبعد ذلك، قد تنشأ قضية . المنشأة المشتقة كبند منفصل في الميزانية العموميةقد تترك   ) ب(
هل ينبغي إطفاء . حول الوقت الذي ينبغي فيه إلغاء المشتقة من الميزانية العمومية

، أم )وإن كان كذلك، فكيف سيؤثر اإلطفاء على سعر الفائدة الفعلي لألصل(المشتقة 
 قة فقط عندما يتم إلغاء اإلعتراف باألصل؟هل ينبغي إلغاء اإلعتراف بالمشت

الذي (مع األصل ) التي يتم اإلعتراف بها بالقيمة العادلة(قد تقوم المنشأة بدمج المشتقة   ) ج(
وقد يغير هذا المبلغ المسجل لألصل وسعر فائدته ). يتم اإلعتراف به بالتكلفة المطفأة

 وفي بعض الحاالت، قد .الفعلي حتى وإن لم يطرأ أي تغيير على مبادئ العقد ككل
 .ينتج عن ذلك أيضاً سعر فائدة فعلي سلبي

  
وقد أشارت اللجنة إلى أن القضايا المذكورة أعاله ال تنشأ بناءاً على وجهة نظرها التي تقضي 
بأن إعادة التقييم الالحق هو أمر مناسب فقط عندما يطرأ تغيير على شروط العقد بحيث يعدل 

  .دية التي قد تكون مطلوبة بموجب العقدبشكل ملحوظ التدفقات النق
  

 يقتضي من المنشأة تقييم ما إذا كان ينبغي ٣٩أشارت اللجنة إلى أن معيار المحاسبة الدولي     ١٠إستنتاج

فصل المشتقة الضمنية عن العقد األساسي ومحاسبتها كمشتقة عندما تصبح المنشأة للمرة األولى 

 المنشأة عقداً يحتوي على مشتقة ضمنية، فإنها تُقّيم ما إذا وبالتالي، إذا إشترت. طرفاً في العقد

  .كان ينبغي فصل هذه المشتقة ومحاسبتها كمشتقة على أساس الظروف القائمة في ذلك التاريخ
  

وقد إعترضت على هذا . وقد بحثت اللجنة في منهج بديل لجعل عملية إعادة التقييم إختيارية    ١١إستنتاج

باإلضافة إلى ذلك أشارت اللجنة إلى أن .  قابلية مقارنة المعلومات الماليةالمنهج ألنه يقلل من

هذا المنهج سيكون غير متوافق مع متطلبات المشتقات الضمنية بموجب معيار المحاسبة الدولي 

وعليه خلصت اللجنة .  الذي إما أنه يقتضي الفصل أو يمنعه دون أن يعطي خياراً في ذلك٣٩

  .التقييم ال ينبغي أن تكون إختياريةإلى أن عملية إعادة 
  

  الجهات التي تتبنى للمرة األولى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
   

 ١في إرشادات التنفيذ المرفقة مع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية " ٥٥تنفيذ"تنص الفقرة     ١٢إستنتاج

  :على ما يلي" مالية للمرة األولىتبني المعايير الدولية إلعداد التقارير ال"
  

 من المنشأة فصل مشتقة ضمنية عن العقد األساسي، فإن المبالغ األولية ٣٩عندما يقتضي معيار المحاسبة الدولي 
المسجلة للعناصر في التاريخ الذي تحقق فيه األداة للمرة األولى معايير اإلعتراف بموجب معيار المحاسبة الدولي 

وإذا لم تستطع المنشأة تحديد ). ١١، الفقرة ٣٩معيار المحاسبة الدولي (ي ذلك التاريخ  تعكس الظروف ف٣٩
المبالغ المسجلة األولية للمشتقة الضمنية والعقد األساسي بشكل موثوق، فإنها تتعامل مع مجمل العقد المختلط كأداة 

إال في (تج عن هذا قياس القيمة العادلة وين). ١٢، الفقرة ٣٩معيار المحاسبة الدولي (مالية محتفظ بها للمتاجرة 
، مع ))ج(٤٦، الفقرة ٣٩حال عدم قدرة المنشأة على تحديد قيمة عادلة موثوقة، انظر معيار المحاسبة الدولي 

  .اإلعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في حسابات الربح أو الخسارة
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 الذي ينص على ١ار الدولي إلعداد التقارير المالية تعكس هذه اإلرشادات المبدأ الوارد في المعي    ١٣إستنتاج

أنه يتعين على الجهة التي تتبنى للمرة األولى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تطبيق هذه 

ويتوافق هذا مع المبدأ العام المستخدم في . المعايير وكأنها كانت مطبقة منذ اإلعتراف األولي

وأشارت . التقارير المالية المتعلق بالتطبيق الكامل للمعايير بأثر رجعيالمعايير الدولية إلعداد 

لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى أن تاريخ اإلعتراف األولي المشار 

هو التاريخ الذي تصبح فيه المنشأة للمرة األولى طرفاً في العقد وليس " ٥٥تنفيذ"إليه في الفقرة 

وعليه خلصت اللجنة إلى أن المعيار الدولي إلعداد . بني المعايير الدولية للمرة األولىتاريخ ت

 يقتضي من المنشأة أن تقّيم فيما إذا كان مطلوب فصل مشتقة ضمنية عن ١التقارير المالية 

العقد األساسي ومحاسبتها كمشتقة على أساس الظروف القائمة في التاريخ الذي أصبحت فيه 

مرة األولى طرفاً في العقد وليست الظروف القائمة في تاريخ تبني المعايير الدولية المنشأة لل

  .للمرة األولى
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   ١٠تفسير 

  لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ل

  

  إعداد التقارير المالية المرحلية وإنخفاض القيمة

  
 يناير ١٧تتضمن هذه النسخة التعديالت الناتجة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة حتى 

٢٠٠٨.  

  
إعداد التقارير المالية  "١٠ية إلعداد التقارير المالية بوضع التفسير قامت لجنة تفسيرات المعايير الدول

  .٢٠٠٦والذي صدر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في يوليو عام " المرحلية وإنخفاض القيمة

  
عرض البيانات  "١ والوثائق المرفقة به من خالل معيار المحاسبة الدولي ١٠تفسير معيار التقريرتم تعديل 

    ).٢٠٠٧كما هو معدل في سبتمبر " (يةالمال
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  المحتويات 
        

           
    
  
   

  الفقرات  

  ١٠تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

  إعداد التقارير المالية المرحلية وإنخفاض القيمة

  

    المراجع

  ٢- ١  الخلفية 

  ٧- ٣  القضايا 

  ٩- ٨  اإلجماع 

  ١٠  إلنتقالتاريخ النفاذ وا

    أساس اإلستنتاجات
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إعداد التقارير المالية المرحلية " ١٠إن تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

وإن نطاق وسلطة . ويرفق هذا التفسير بأساس إستنتاجات. ١٠-١ موضح في الفقرات "وانخفاض القيمة

   .الدولية إلعداد التقارير الماليةالمعايير  مقدمة في ١٧- ٧ و٢قرات التفسيرات موضحان في الف
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  ١٠تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
  إعداد التقارير المالية المرحلية وإنخفاض القيمة

  

  المراجع
  

 "التقارير المالية المرحلية" ٣٤معيار المحاسبة الدولي  •

 " األصولإنخفاض قيمة " ٣٦معيار المحاسبة الدولي  •

 "اإلعتراف والقياس: األدوات المالية" ٣٩معيار المحاسبة الدولي  •
  

  الخلفية
  

 وأن تقييم نهاية فترة تقريريتعين على المنشأة أن تقيم الشهرة فيما يخص إنخفاض القيمة في كل  ١
 اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية وفي األصول المالية المسجلة بتكلفة إنخفاض القيمة في كل

، وإذا إقتضى األمر، أن تعترف بخسارة إنخفاض القيمة في ذلك التاريخ وفقاً فترة إعداد تقارير
نهاية فترة إال أن الظروف قد تتغير في . ٣٩ ومعيار المحاسبة الدولي ٣٦لمعيار المحاسبة الدولي 

جراء تقييم ، بحيث كان سيتم تخفيض خسارة إنخفاض القيمة أو تجنبها في حال تم إالحقال التقرير
ويقدم هذا التفسير إرشادات حول ما إذا كان ينبغي عكس . إنخفاض القيمة في ذلك التاريخ فقط
 .  خسائر إنخفاض القيمة في أي وقت

  
 واإلعتراف بخسائر إنخفاض ٣٤يتناول هذا التفسير التفاعل بين متطلبات معيار المحاسبة الدولي  ٢

 وبعض األصول المالية بموجب معيار ٣٦ الدولي القيمة على الشهرة بموجب معيار المحاسبة
 .، باإلضافة إلى تأثير ذلك التفاعل في البيانات المالية السنوية والمرحلية الالحقة٣٩المحاسبة الدولي 

  

  القضايا
  
 أن تطبق المنشأة نفس السياسات المحاسبية التي ٣٤ من معيار المحاسبة الدولي ٢٨       تقتضي الفقرة  ٣

تكرار "كما تنص هذه الفقرة على أن . بياناتها المالية السنوية على بياناتها المالية المرحليةتطبقها في 
ال ينبغي أن يؤثر على قياس نتائجها ) سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية(إعداد تقارير المنشأة 

ة على أساس ولتحقيق ذلك الهدف، ينبغي إجراء القياسات ألغراض إعداد التقارير المرحلي. السنوية
 ".  حتى تاريخهالسنة

 
ال ينبغي عكس خسارة إنخفاض القيمة " على أنه ٣٦ من معيار المحاسبة الدولي ١٢٤       تنص الفقرة  ٤

 ."المعترف بها فيما يخص الشهرة في فترة الحقة
  
يمة ال ينبغي عكس خسائر إنخفاض الق" على أنه ٣٩ من معيار المحاسبة الدولي ٦٩       تنص الفقرة  ٥

المعترف بها في حسابات الربح أو الخسارة فيما يخص إستثمار معين في أداة حق ملكية مصنفة 
 ."على أنها متوفرة برسم البيع من خالل الربح أو الخسارة

  
 عدم عكس خسائر إنخفاض القيمة لألصول المالية ٣٩ في معيار المحاسبة الدولي ٦٦      تقتضي الفقرة  ٦

مثل خسارة إنخفاض القيمة على أداة حق ملكية غير مسعرة وغير مسجلة  (المسجلة بسعر التكلفة
 ).بالقيمة العادلة ألنه ال يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق



  المعايير الدولية تفسيرات تفسير لجنة 
  ١٠ إلعداد التقارير المالية

 

 ٢٤٤٩   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  
 

 -:     يتناول التفسير القضايا التالية ٧
  

هل ينبغي أن تعكس المنشأة خسائر إنخفاض القيمة المعترف بها في فترة مرحلية فيما يخص الشهرة 
اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية وفي األصول المالية المسجلة بسعر التكلفة إذا لم يتم و

اإلعتراف بخسارة، أو إذا تم اإلعتراف بخسارة أقل، في حال تم إجراء تقييم إنخفاض القيمة فقط في 
  تاريخ الحق إلصدار الميزانية العمومية؟

  
  اإلجماع 

  

ة إنخفاض القيمة المعترف بها في فترة مرحلية سابقة فيما يتعلق بالشهرة       على المنشأة أال تعكس خسار ٨
 .أو إستثمار في أداة حق ملكية أو أصل مالي مسجل بسعر التكلفة

 
      على المنشأة أال توسع نطاق هذا اإلجماع من خالل التشابه ليشمل مجاالت أخرى ذات تعارض  ٩

 .ايير األخرى والمع٣٤محتمل بين معيار المحاسبة الدولي 
  

  تاريخ النفاذ واإلنتقال
  

.  أو بعد ذلك٢٠٠٦ نوفمبر ١على المنشأة أن تطبق هذا التفسير للفترات السنوية التي تبدأ في  ١٠
 نوفمبر ١وإذا طبقت المنشأة التفسير لفترة تبدأ قبل . ويحبذ تطبيق هذا التفسير في وقت مبكر

وينبغي أن تطبق المنشأة هذا التفسير على . قة، فإنه يتعين عليها اإلفصاح عن تلك الحقي٢٠٠٦
 للمرة األولى؛ ٣٦الشهرة في المستقبل إعتباراً من التاريخ الذي تطبق فيه معيار المحاسبة الدولي 

وأن تطبق هذا التفسير على اإلستثمارات في أدوات حق الملكية أو األصول المالية المسجلة بسعر 
لتاريخ الذي تطبق فيه للمرة األولى معايير القياس الواردة في معيار التكلفة في المستقبل إعتباراً من ا

  .٣٩المحاسبة الدولي 
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  ١٠أساس اإلستنتاجات حول التفسير 
  

  . وال يشكّل جزءاً منه١٠إن أساس اإلستنتاجات هذا مرفق بالتفسير 
  

لية إلعداد التقارير المالية في يلخص أساس اإلستنتاجات هذا إعتبارات لجنة تفسيرات المعايير الدو    ١إستنتاج

  .وقد أولى أعضاء اللجنة أهمية أكبر لبعض العوامل دون غيرها. التوصل إلى إجماعها

  
 أن تطبق المنشأة نفس السياسات المحاسبية التي تطبقها في ٣٤   يقتضي معيار المحاسبة الدولي ٢إستنتاج

وفيما يخص البيانات المالية السنوية، يمنع . ليةبياناتها المالية السنوية على بياناتها المالية المرح

 أن تعكس المنشأة خسارة إنخفاض القيمة على الشهرة التي إعترفت ٣٦معيار المحاسبة الدولي 

 أن تعكس المنشأة ٣٩وعلى نحو مماثل، يمنع معيار المحاسبة الدولي . بها في فترة سنوية سابقة

 على إستثمار في أداة حق ملكية أو في أصل مالي في فترة سنوية الحقة خسارة إنخفاض القيمة

وقد تدل هذه المتطلبات على أنه ال ينبغي أن تعكس المنشأة في فترة مرحلية . مسجل بسعر التكلفة

الحقة خسارة إنخفاض القيمة على الشهرة أو إستثمار في أداة حق ملكية أو أصل مالي مسجل 

ولم يكن من الممكن عكس خسائر . مرحلية سابقةبسعر التكلفة قامت باإلعتراف بها في فترة 

إنخفاض القيمة هذه حتى وإن تم اإلعتراف بعدم وجود خسارة، أو خسارة ضئيلة، في حال تم 
  .تقييم إنخفاض القيمة في نهاية الفترة المرحلية الالحقة فقط

  
على أساس السنة حتى تاريخه في ) قياسات (٣٤معيار المحاسبة الدولي ومع ذلك، يقتضي     ٣إستنتاج

وقد يدل هذا المتطلب على أنه ينبغي أن تعكس المنشأة في فترة مرحلية . البيانات المالية المرحلية
وكان من الممكن عكس خسائر . الحقة خسارة إنخفاض قيمة إعترفت بها في فترة مرحلية سابقة

تى وإن تم اإلعتراف بعدم وجود خسارة، أو خسارة ضئيلة، في حال تم إنخفاض القيمة هذه ح

  .تقييم إنخفاض القيمة في نهاية الفترة المرحلية الالحقة فقط

  
في يناير " إعداد التقارير المالية المرحلية وإنخفاض القيمة "١٨أصدرت اللجنة مسودة التفسير     ٤إستنتاج

  . رسالة كرد على ذلك٥٠وقد إستلمت أكثر من . شأنها من أجل إبداء المالحظات العامة ب٢٠٠٦

  
أشارت اللجنة إلى أن العديد من المجيبين إعتقدوا بأنه في محاولة تناول التناقضات بين المعايير،     ٥إستنتاج

وإعتقد البعض بأنه يمكن حل القضية المتناولة .  خارج إختصاص اللجنة١٨كانت مسودة التفسير 

وقبل أن تنهي اللجنة عرض آرائها، . ٣٤عديل معيار المحاسبة الدولي بشكل أفضل من خالل ت

طلبت من مجلس معايير المحاسبة الدولية دراسة هذه المسألة، ولكن المجلس لم يرغب في تعديل 
  . وطلب من اللجنة أن تستمر في تفسيرها٣٤معيار المحاسبة الدولي 

  
 حول ما إذا كان على التفسير المقترح أن يمنع عكس ١٨واختلف المجيبون على مسودة التفسير     ٦إستنتاج

خسائر إنخفاض القيمة على الشهرة أو اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية أو األصول المالية 

وقد بحثت اللجنة في هذه الردود . المسجلة بسعر التكلفة والتي تم اإلعتراف بها في فترات مرحلية

 تقضي بعدم عكس مثل هذه الخسائر في البيانات المالية ولكنها أبقت على وجهة نظرها التي

والحظت اللجنة بأن اإلختالف الكبير بين وجهات النظر الجلي في رسائل المجيبين أكد . الالحقة

على الحاجة إلى إرشادات إضافية، ولذلك قررت اللجنة إصدار هذا التفسير مع إجراء بعض 
  .١٨التغييرات المستمدة من مسودة التفسير 
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التي تحتفظ كل منهما بنفس إستثمار حقوق الملكية " ب"والمنشأة " أ"   بحثت اللجنة في مثال المنشأة ٧إستنتاج
" ب"بيانات مالية مرحلية ربع سنوية بينما تعد المنشأة " أ"وتعد المنشأة . وبنفس تكلفة اإلستمالك

د أشارت اللجنة إلى أنه في حال وق. ولدى المنشأتان نفس نهاية السنة. بيانات مالية نصف سنوية
حدوث إنخفاض كبير في القيمة العادلة ألداة حق الملكية إلى ما دون تكلفتها في الربع األول، فإن 

ستعترف بخسارة إنخفاض القيمة في بياناتها المالية المرحلية في الربع األول من " أ"المنشأة 
ق الملكية الحقاً بحيث لم يعد هناك إنخفاض كبير أما في حال استرداد القيمة العادلة ألداة ح. السنة

لن تعترف بخسارة " ب"في القيمة العادلة إلى ما دون التكلفة بحلول نصف السنة، فإن المنشأة 
إنخفاض القيمة في بياناتها المالية نصف السنوية إذا قامت بإختبار إنخفاض القيمة في تواريخ 

بعكس خسارة إنخفاض القيمة التي تم " أ" تقم المنشأة لذلك، وما لم. تقريرها نصف السنوية فقط
اإلعتراف بها في فترة مرحلية سابقة، فإن تكرار عملية التقرير سيؤثر على قياس نتائجها السنوية 

كما أشارت اللجنة أيضاً إلى أن اإلعتراف بخسارة إنخفاض ". ب"بالمقارنة مع منهج المنشأة 
  .وقيت نهاية السنة المالية للمنشأتينالقيمة قد يتأثر على نحو مماثل بت

  
 والتي ٣٤المرفق بمعيار المحاسبة الدولي " ب"من الملحق " ٣٦ب"أشارت اللجنة إلى الفقرة     ٨إستنتاج

تعرض أمثلة حول تطبيق مبادئ اإلعتراف والقياس العامة بموجب ذلك المعيار وتنص على أن 
بيق نفس معايير إختبار إنخفاض القيمة  يقتضي من المنشأة تط٣٤معيار المحاسبة الدولي 

  .واإلعتراف وعكس إنخفاض القيمة في تاريخ مرحلي كالتي تطبقها في نهاية سنتها المالية
  

   خلصت اللجنة إلى أن منع عكس خسائر إنخفاض القيمة المعترف بها على الشهرة بموجب معيار ٩إستنتاج
حقوق الملكية واألصول المالية المسجلة بسعر  وعلى اإلستثمارات في أدوات ٣٦المحاسبة الدولي 

 ينبغي أن يكون له األولوية على البيان األكثر عمومية ٣٩التكلفة بموجب معيار المحاسبة الدولي 
 فيما يتعلق بمدى تكرار عملية إعداد تقارير المنشأة التي ال تؤثر ٣٤في معيار المحاسبة الدولي 
  .على قياس نتائجها السنوية

  
  وعالوة على ذلك، خلصت اللجنة إلى أن السبب وراء عدم عكس خسائر إنخفاض القيمة المتعلقة ١٠إستنتاج

من " ١٨٩إستنتاج "بالشهرة واإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية، كما هو موضح في الفقرة 
، يطبق على ٣٩من معيار المحاسبة الدولي " ١٣٠إستنتاج" والفقرة ٣٦معيار المحاسبة الدولي 

  .واريخ التقرير السنوية والمرحلية معاًت
  

  بحثت اللجنة في مسألة أن هذا اإلستنتاج يمكن توسيع نطاقه ليشمل مجاالت أخرى تنطوي على ١١إستنتاج
ولم تدرس اللجنة تلك .  والمعايير األخرى٣٤تعارض محتمل بين معيار المحاسبة الدولي 
مكن تطبيقها على هذا التفسير والمجاالت األخرى المجاالت ولذلك فإنها لم تحدد أي مبادئ عامة ي

ولذلك، أضافت اللجنة حظراً على توسيع اإلجماع من خالل التشابه . ذات التعارض المحتمل
  . والمعايير األخرى٣٤ليشمل المجاالت األخرى للتعارض المحتمل بين معيار المحاسبة الدولي 

  
وذكر عدد من رسائل التعليقات أنه . بأثر رجعي ولكامل التطبيق ا١٨  إقترحت مسودة التفسير ١٢إستنتاج

يمكن تفسير هذا التطبيق على أنه أكثر صعوبة من متطلبات تبني المعايير للمرة األولى 
وقامت اللجنة بمراجعة صياغة متطلبات . ٣٦المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي 

تفسير على الفترات التي تسبق تبني المنشأة اإلنتقال من أجل توضيح بأنه ال ينبغي تطبيق هذا ال
 في حال وجود إنخفاض قيمة في الشهرة ولمعيار المحاسبة الدولي ٣٦لمعيار المحاسبة الدولي 

 في حال وجود إنخفاض قيمة في إستثمارات أدوات حق الملكية أو األصول المالية المسجلة ٣٩
  .بسعر التكلفة
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   ١١تفسير

  لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ل

  
  

معامالت المجموعة وأسهم  -٢المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  الخزينة

  
  

معيار الدولي إلعداد التقارير لل ١١تفسير ال بوضعقامت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

 نوفمبر مجلس معايير المحاسبة الدولية في والذي صدر عن "معامالت المجموعة وأسهم الخزينة" ٢ة المالي

  .٢٠٠٦عام 
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  المحتويات

  
  

  الفقرات  

  ١١تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

 معامالت المجموعة وأسهم -٢المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  ةالخزين

  

    المراجع

  ٦- ١   القضايا

  ١١- ٧  اإلجماع 

  ١٢  تاريخ النفاذ

  ١٣  نتقالاإل

    مثال توضيحي

    اتستنتاجأساس اإل
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 موضح في "معامالت المجموعة وأسهم الخزينة - ٢معيار الدولي إلعداد التقارير المالية ال" ١١تفسير الإن 

وإن نطاق وسلطة التفسيرات . اتستنتاجمثال توضيحي وأساس اإلب ١١تفسير الويرفق . ١٣-١الفقرات 

   .مقدمة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في ١٧-٧ و ٢موضحان في الفقرات 
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  ١١تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
   معامالت المجموعة وأسهم الخزينة-٢المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  

  لمراجعا
  
  "التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء، السياسات المحاسبية" ٨معيار المحاسبة الدولي  •

 "العرض: األدوات المالية" ٣٢معيار المحاسبة الدولي  •
 "الدفع على أساس األسهم" ٢المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •
  

  القضايا
  
ما إذا كان ينبغي محاسبة المعامالت التالية على أنها في يتناول هذا التفسير قضيتين؛ األولى هي ١

معامالت تكون فيها البضاعة أو الخدمات هي المقابل ألدوات الملكية أو كمعامالت تشتري فيها المنشأة 
 بموجب متطلبات المعيار الدولي ات التي تتحملها أمام الموردلتزامالبضاعة أو الخدمات مقابل اإل

  -:٢مالية إلعداد التقارير ال

، ) األسهماتمثل خيار (بهاالخاصة الملكية حقوق  أدوات في حقوقاًلموظفيها تمنح المنشأة   ) أ(
من ) أي أسهم الخزينة( الملكية  حقوقإما أن تختار أو يكون مطلوباً منها شراء أدواتف

  موظفيها؛ وإتجاهاتها إلتزام ستيفاءإلطرف آخر 

، )مثل خيارات األسهم(الملكية الخاصة بالمنشأة وق حقأدوات  في حقوقاًمنح موظفو المنشأة ي  ) ب(
الملكية حقوق  المساهمون في المنشأة أدوات ويقدمإما من قبل المنشأة أو من قبل مساهميها، 

 .المطلوبة
 
ين أو أكثر ضمن نفس  منشأتتنطوي علىتتعلق القضية الثانية بترتيبات الدفع على أساس األسهم التي       ٢

الملكية حقوق  أدوات  فيحقوقاً التابعة منح موظفي إحدى الشركاتيبيل المثال على سف. المجموعة
 المعيار الدولي  من٣وتنص الفقرة . للشركة التابعة الخدمات المقدمة مقابلالخاصة بالشركة األم 
  -:على ما يلي ٢إلعداد التقارير المالية 

  
الخاصة بالمنشأة من قبل المساهمين فيها إلى أطراف  الملكية  حقوق، تعتبر تحويالت أدواتذا المعيارألغراض ه

معامالت دفع على أساس األسهم، إال إذا على أنها الخدمات أو بالسلع ) بما في ذلك الموظفين(قاموا بتزويد المنشأة 
طبق هذا نوي.  السلع والخدمات التي تم تزويد المنشأة بها تكلفة غير دفعكان من الواضح أن التحويل كان لغرض

 الملكية الخاصة بمنشأة أخرى ضمنحقوق الملكية الخاصة بالمنشأة األم أو أدوات حقوق  على تحويالت أدوات أيضاً
  .الخدمات وأ المجموعة إلى أطراف قاموا بتزويد المنشأة بالسلع نفس

  
ذه إرشادات حول كيفية محاسبة مثل هعلى  ينصال  ٢المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  إال أن

  .المعامالت في البيانات المالية المنفردة أو المنفصلة الخاصة بكل منشأة ضمن المجموعة
  
  -:ولذلك، تتناول القضية الثانية ترتيبات الدفع على أساس األسهم التالية     ٣

 إلى موظفي  الخاصة بها بشكل مباشرالملكيةحقوق  أدوات في حقوقاًتمنح الشركة األم   ) أ(
 بتزويد لتزاماإل) وليس الشركة التابعة( الشركة األم يترتب على حيث :لهاالشركة التابعة 

  الملكية الالزمة؛ و حقوقموظفي الشركة التابعة بأدوات

ويترتب :  الملكية الخاصة بالشركة األم حقوق أدوات فيحقوقاًتمنح الشركة التابعة موظفيها   ) ب(
 .لملكية الالزمةاحقوق  بتزويد موظفيها بأدوات إلتزام الشركة التابعة على
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 في ٣يتناول هذا التفسير كيف ينبغي محاسبة ترتيبات الدفع على أساس األسهم الموضحة في الفقرة  ٤
 .الخاصة بالشركة التابعة التي تحصل على خدمات من موظفيهاالبيانات المالية 

 
ة أن تدفع للشركة  بين الشركة األم والشركة التابعة لها يقتضي من الشركة التابعإتفاققد يكون هناك  ٥

 الدفع هذا إتفاقوال يتناول هذا التفسير كيفية محاسبة . موظفيها حقوق الملكية لمقابل تقديم أدواتاألم 
 .ضمن المجموعة

  
 على معامالت أيضاًطبق ن هذا التفسير يركز على المعامالت مع الموظفين، فإنه يعلى الرغم من أن ٦

 . الموظفينبإستثناءالخدمات  وأ السلع  مع مزوديمماثلة للدفع على أساس األسهم
  

  اإلجماع 
  

الملكية الخاصة حقوق ترتيبات الدفع على أساس األسهم التي تتضمن أدوات 
  )١الفقرة (بالمنشأة 

  

 المنشأة على خدمات مقابل أدواتفيها التي تحصل ينبغي محاسبة معامالت الدفع على أساس األسهم       ٧
طبق وي. املة تكون فيها البضاعة أو الخدمات هي المقابل ألدوات الملكية الملكية الخاصة بها كمعحقوق
 وذلك من طرف آخرالمطلوبة  منها شراء أدوات الملكية لبطُ المنشأة أو اريختعن إ النظر بغضهذا 

 -: النظربغضطبق كما ي.  يجب معاملتها كتسوية ملكيةأساس األسهملتسوية ترتيبات الدفع على 

  نفسهاالملكية الخاصة بالمنشأة من قبل المنشأةحقوق ح حقوق الموظف في أدوات تم منعما إذا   ) أ(
 فيها؛ أو) المساهمين(أو من قبل المساهم 

أو المساهم نفسها  الدفع على أساس األسهم من قبل المنشأة إتفاقتمت تسوية عما إذا  ) ب(
 .فيها) المساهمين(
  

حقوق الملكية الخاصة ترتيبات الدفع على أساس األسهم التي تتضمن أداوت 
  بالشركة األم

  

 الشركة التابعة  حقوق الملكية الخاصة بها لموظفي أدواتفي حقوقاًتمنح الشركة األم 
  ))أ(٣الفقرة (لها 

  
كمعاملة تكون فيها البضاعة أو الخدمات هي  الدفع على أساس األسهم إتفاقشريطة أن تتم محاسبة  ٨

على الشركة التابعة أن تقيس يتعين لشركة األم، لمالية الموحدة ل في البيانات االمقابل ألدوات الملكية

الخدمات التي تحصل عليها من موظفيها وفقاً للمتطلبات المعمول بها في معامالت الدفع على أساس 

زيادة ب عترافإلى جانب اإل ،األسهم التي تكون فيها البضاعة والخدمات هي المقابل ألدوات الملكية

 .الملكية كمساهمة من الشركة األممقابلة في حقوق 
 
 الملكية الخاصة بها لموظفي الشركات التابعة لها  حقوق أدواتفي حقوقاً تمنح الشركة األم يمكن أن ٩

وقد ينقل موظف في الشركة التابعة . شريطة االنتهاء من الخدمة المستمرة مع المجموعة لفترة محددة

  أدواتفيالموظف حقوق  تتأثردون أن   المحددةحقاقست اإلفترةعمله إلى شركة تابعة أخرى خالل 

 وعلى كل شركة .دفع على أساس األسهم األصلي للتفاقاإل الملكية الخاصة بالشركة األم بموجب حقوق

  حقوقمن الموظف بالرجوع إلى القيمة العادلة ألدواتتابعة قياس الخدمات التي يتم الحصول عليها 
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أصالً من قبل الشركة األم كما هو  أدوات الملكية  فيحقوقتلك اليه نحت فالملكية في الوقت الذي م

والمدة التي عمل فيها الموظف في ، ٢ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية من "أ" الملحقموضح في 

 .ستحقاقاإلفترة كل شركة تابعة خالل 
  

 أحد الشروط التي تستخدم يفاءإست في مثل هذا الموظف، بعد التنقل بين منشآت المجموعة، يفشلوقد  ١٠
 المعيار الدولي من أ الملحقكما هو موضح في  شرط سوق معين بإستثناءلتحفيز الموظف على األداء 

وفي هذه الحالة، . ، مثل أن يترك الموظف المجموعة قبل إنهاء فترة الخدمة٢إلعداد التقارير المالية 
تم الحصول عليها من يقاً فيما يتعلق بالخدمات التي المبلغ المعترف به مسبعلى كل شركة تابعة تعديل 
 فإن لم تستحق، وبالتالي. ٢  في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية١٩الموظف وفقاً لمبادئ الفقرة 

 أحد الشروط التي إستيفاء في الموظف بسبب إخفاقأدوات الملكية التي تمنحها الشركة األم في حقوق ال
 بأي مبلغ على أساس عتراف، ال يتم اإلن شرط سوق معيبإستثناءموظف على األداء تستخدم لتحفيز ال

تراكمي مقابل الخدمات التي تم الحصول عليها من ذلك الموظف في البيانات المالية الخاصة بأي 
 .شركة تابعة

  
الفقرة ( أدوات الملكية الخاصة بالشركة األم  فيحقوقاًتمنح الشركة التابعة لموظفيها 

  ))ب(٣
  

تشتري فيها المنشأة البضاعة  محاسبة المعاملة مع موظفيها على أنها معاملة ينبغي على الشركة التابعة ١١
 النظر عن بغضطبق هذا المتطلب يتم تو. ات التي تتحملها أمام الموظفلتزامأو الخدمات مقابل اإل

  . موظفيهاإتجاه هااتإلتزامعلى أدوات حقوق الملكية لتسديد كيفية حصول الشركة التابعة 
  

  تاريخ النفاذ
  
 

ويسمح  . بعد ذلك أو٢٠٠٧ مارس ١ فيلفترات السنوية التي تبدأ لعلى المنشأة تطبيق هذا التفسير  ١٢
، ٢٠٠٧ مارس ١ تبدأ قبل لفترة طبقت المنشأة التفسير وفي حال. مبكربتطبيق هذا التفسير في وقت 

 . الحقيقةتلكعليها اإلفصاح عن يتعين 
  
  نتقالاإل

 

 مع مراعاة األحكام ٨على المنشأة تطبيق هذا التفسير بأثر رجعي وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  ١٣
 .٢ بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية يةنتقالاإل
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 ٢٤٥٩   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  

  مثال توضيحي
  

  . ولكنه ال يشكّل جزءاً منه١١تفسير البإن هذا المثال التوضيحي مرفق 
  

 ١٠٠موظف من موظفي الشركة التابعة لها البالغ عددهم  أسهم لكل  خيار٢٠٠تمنح الشركة األم     ١مثال

 القيمة العادلة لخيارات األسهم في وتبلغ. ن من الخدمة مع الشركة التابعةشريطة إنهاء سنتيموظف 

من % ٨٠وتقدر الشركة التابعة في تاريخ المنح أن .  وحدة عملة لكل خيار٣٠تاريخ المنح 

وفي نهاية . ستحقاقاإلوال يتغير هذا التقدير خالل فترة . فترة سنتين من الخدمةالموظفين سينهون 

وال تقتضي الشركة األم من .  الخدمة المطلوبةن من سنتي مدة موظف٨١ينهي ، ستحقاقاإلفترة 

  . مقابل األسهم المطلوبة لتسوية منح خيارات األسهمأن تدفعالشركة التابعة 

  
 الدفع على أساس األسهم في البيانات المالية الموحدة الخاصة بالشركة األم تتم محاسبة معاملة   ٢مثال

كمعاملة تكون فيها البضاعة والخدمات هي المقابل ألدوات الملكية وفقاً للمعيار الدولي إلعداد 

  .٢التقارير المالية 

  
  التي تمتد لسنتينستحقاقاإل الشركة التابعة خالل فترة تقوم، ١١تفسير ال من ٨كما تقتضي الفقرة و   ٣مثال

تم الحصول عليها من الموظفين وفقاً للمتطلبات المعمول بها في معامالت يالخدمات التي  بقياس
ولذلك، . الدفع على أساس األسهم التي تكون فيها البضاعة والخدمات هي المقابل ألدوات الملكية

ظفين على أساس القيمة العادلة تقيس الشركة التابعة الخدمات التي تم الحصول عليها من المو

الشركة  كمساهمة من حقوق الملكيةزيادة في ال بعترافويتم اإل. لخيارات األسهم في تاريخ المنح

  .التابعةاألم في البيانات المالية الخاصة بالشركة 

  
  -: قيود اليومية التي تسجلها الشركة التابعة لكل سنة من السنتينفيما يلي    ٤مثال

  
      ولىالسنة األ

 x ٣٠ x ١٠٠ x ٢٠٠( األجورمصروف منه       
٢ /٠,٨ (  

 وحدة ٢٤٠,٠٠٠
  عملة

  

   وحدة عملة٢٤٠,٠٠٠    )مساهمة من الشركة األم( حقوق الملكيةله        
      السنة الثانية
 x ٣٠ x ١٠٠ x ٢٠٠( األجورمصروف منه      

٢٤٠,٠٠٠- ٠,٨١(  
 وحدة ٢٤٦,٠٠٠

  عملة
  

   وحدة عملة٢٤٦,٠٠٠    )مساهمة من الشركة األم(ية حقوق الملكله        
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  ات حول تفسير لجنة تفسيراتستنتاجأساس اإل
  ١١المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

  
  . وال يشكّل جزءاً منه١١تفسير البات هذا مرفق ستنتاجإن أساس اإل

  
  المقدمة

  

 تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في  لجنةاتإعتبارات هذا ستنتاجيلخص أساس اإل    ١إستنتاج
  .أهمية أكبر لبعض العوامل دون غيرهااللجنة أولى أعضاء قد و. هاالتوصل إلى إجماع

  
 معامالت المجموعة -٢المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية " ١٧ لجنة مسودة التفسيرالنشرت     ٢إستنتاج

 ٤٠ت إستلمقد  و.بشأنها  العامة من أجل إبداء المالحظات٢٠٠٥م  عامايو في "وأسهم الخزينة
  .رسالة كرد على ذلك

  
  )١١-٧الفقرات (اإلجماع 

  
ترتيبات الدفع على أساس األسهم التي تتضمن أدوات الملكية الخاصة بالمنشأة 

  )٧الفقرة (
  

و طُلب منها شراء أدوات  المنشأة أإختيارأنه وبغض النظر عن  ١٧  التفسير ت مسودةإقترح   ٣إستنتاج
إن عملية الدفع على ، الملكية من طرف آخر و ذلك لتسوية ترتيبات الدفع على أساس األسهم

 مقابلال هو أن ذلكجنة وراء للا السبب الخاص بوكان .أساس األسهم يجب معاملتها كتسوية ملكية
 الملكية الخاصة بالمنشأة  أدواتهيتم الحصول عليها من الموظف يالخدمات التي الذي يقدم لقاء 

مسودة في لجنة الت إقترح، أيضاًولهذا السبب ).  لتحويل النقد أو أصول أخرىإلتزامبدالً من (
 أنه ينبغي محاسبة معاملة الدفع على أساس األسهم كمعاملة تكون فيها البضاعة ١٧ التفسير

 أدوات فيحقوق الموظفين تم منح ما إذا بغض النظر عوالخدمات هي المقابل ألدوات الملكية، 
ما إذا تمت تسوية في من قبل المساهمين فيها، أو أمنفسها لخاصة بالمنشأة من قبل المنشأة الملكية ا

أم من قبل المساهمين نفسها من قبل المنشأة  الدفع على أساس األسهم إتفاقات بموجب لتزاماإل
  .فيها

  
 عدد قليل فقط إعترض، مجيباً ٤٠الذي بلغ عددهم  ١٧  على مسودة التفسيرومن بين المجيبين   ٤إستنتاج

بالتعامل مع المعامالت على أنها معاملة تكون فيها  فيما يتعلق ١٧  مسودة التفسيرإقتراحعلى 
  . المقابل ألدوات الملكيةضاعة والخدمات هيالب

  
ى وجهة نظرها بأن لجنة التأكيد علال، أعادت "٣إستنتاج"ومن أجل السبب المذكور في الفقرة   ٥إستنتاج

 ينبغي أن تتم ١١تفسير من ال) ب(و ) أ(١معامالت الدفع على أساس األسهم الموضحة في الفقرة 
  . المقابل ألدوات الملكيةلة تكون فيها البضاعة والخدمات هيأنها معاممحاسبتها على 

  
 مالي إلتزام بعترافعلى المنشأة اإلينبغي   كانما إذافيلجنة توضيح الطلب بعض المجيبين من     ٦إستنتاج

إلى لجنة ال وأشارت . أدوات الملكية الخاصة بهاستمالكإلل المنشأة في ترتيب تعاقدي عندما تدخ
. واضحة" العرض: األدوات المالية "٣٢أن المتطلبات ذات العالقة في معيار المحاسبة الدولي 

   .لتفسير المتطلبات في هذا اتلكلجنة أال تفسر اللذلك، قررت 
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الملكية الخاصة حقوق ترتيبات الدفع على أساس األسهم التي تتضمن أداوت 
  )١١-٨الفقرات (بالشركة األم 

  
 ترتيبات الدفع على أساس األسهم التالية التي تتضمن منشأتين أو أكثر ١٧ تتناول مسودة التفسير   ٧إستنتاج

  -: المجموعة نفسضمن

 التابعة الخاصة بها مباشرة لموظفي الشركةت الملكية  أدوا فيحقوقاًتمنح الشركة األم   ) أ(
 لها؛ و

 . الخاصة بالشركة األمةي أدوات الملكفي حقوقاًموظفيها تمنح المنشأة   ) ب(
  

أدوات الملكية الخاصة  في حقوقاً لموظفي الشركة التابعة لها تمنح الشركة األم
  )٨الفقرة (بها 

  
الدفع على أساس " ٢معيار الدولي إلعداد التقارير المالية  المن ٣أن الفقرة بلجنة ال أوضحت    ٨إستنتاج

 بتحويالت أدوات الملكية الخاصة بالشركة األم للمنشأة إلى عترافة اإلأ تقتضي من المنش"األسهم
 إال أن. خدمات على أنها ترتيبات دفع على أساس األسهم وأأطراف قاموا بتزويد المنشأة بسلع 

المعاملة الموضحة في الفقرة بأن لشركة التابعة، ل المالية البيانات ألغراض إعداد الحظتلجنة ال
ال تحقق تعريف معاملة دفع على أساس األسهم تكون فيها البضاعة والخدمات هي )" أ( ٧إستنتاج"
دوات الملكية أو تعريف معاملة دفع على أساس األسهم تشتري فيها المنشاة البضاعة أو قابل ألمال

هذه الحالة، ال تكون أدوات الملكية وفي . ات التي تتحملها أمام الموردلتزامالخدمات مقابل اإل
 لتحويل إلتزامشركة التابعة وال تتحمل الشركة التابعة أي الممنوحة هي أدوات الملكية الخاصة بال

  .النقد أو أصول أخرى إلى موظفيها
  

لجنة في الت إقترح أو أصول أخرى لموظفيها،  تسليم النقدإلتزامبما أن الشركة التابعة ال تتحمل     ٩إستنتاج
المنشأة  محاسبة المعاملة على أنها معاملة تشتري فيها ليس من المناسب أنه ١٧ مسودة التفسير

لشركة لات التي تتحملها أمام المورد في البيانات المالية لتزاملبضاعة أو الخدمات مقابل اإلا
أن األساس الذي تكون فيها البضاعة أو الخدمات هي إلى لجنة ال أشارت وبدالً من ذلك. التابعة

  .٢ أكثر توافقاً مع مبادئ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية هوالمقابل ألدوات الملكية 
  

 عدد قليل فقط إعترض، مجيباً ٤٠ الذي بلغ عددهم ١٧ومن بين المجيبين على مسودة التفسير   ١٠إستنتاج
خدمات هي المقابل عاملة على أساس أنها معاملة تكون فيها البضاعة والمحاسبة المعلى أنه ينبغي 

  .لشركة التابعةلألدوات الملكية في البيانات المالية 
  

تزويد موظفي  بلتزام من خالل تعهدها باإلتفاقتشارك في اإل شركة األمإلى أن اللجنة الأشارت   ١١إستنتاج
 من المعيار ٣ولتحقيق المتطلب الوارد في الفقرة . بها لها بأدوات الملكية الخاصة  التابعةالشركة

أنه من المناسب في هذه الحالة بالذات أن تطبق اللجنة بت إعتقد، ٢ الدولي إلعداد التقارير المالية
ناتها المالية  أساس القياس الذي تستخدمه الشركة األم في بيا نفسالشركة التابعة في بياناتها المالية

 ينبغي قياس الخدمات التي يتم الحصول عليها من  أنهإلى اللجنة خلصت يوبالتال. الموحدة
الخدمات هي المقابل ألدوات  وأالبضاعة فيها  تكون المعاملة التي أساس إستخدامالموظفين ب

، شريطة أن تتم محاسبة المعاملة كمعاملة تكون الملكية في البيانات المالية الخاصة بالشركة التابعة
. للشركة األمالخدمات هي المقابل ألدوات الملكية في البيانات المالية الموحدة  وأ فيها البضاعة

أدوات في  حقوقاًلموظفي الشركة التابعة منح الشركة األم من أجل إظهار ، وفي سياق مماثل
 في حقوق ملكيتها عترافعلى الشركة التابعة اإلينبغي  هأنبلجنة القررت فقد ، الخاصة بهاالملكية 

  . من الموظفالمستلمةقياس الخدمات به تم يلمبلغ الذي ل ةساويماهمة من الشركة األم بمس
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 المجموعة ضمن دفع إتفاقالتفسير كيفية محاسبة يتناول  ينبغي أن  كانما إذافيلجنة الناقشت   ١٢إستنتاج
 . للموظفينالملكيةحقوق  أدوات مقابل تقديم للشركة األم أن تدفعحيث يقتضي من الشركة التابعة ب

لجنة أال تتناول تلك القضية ألنها لم ترغب في توسيع نطاق التفسير ليشمل قضية تتعلق الوقررت 
  . المجموعةضمنبمحاسبة ترتيبات الدفع عموماً 

  

أدوات الملكية الخاصة بالشركة األم  في حقوقاًمنح الشركة التابعة موظفيها ت
  )١١ة الفقر(

  

 إتجاهاً إلتزامتتحمل ال  ")ب(٧إستنتاج"ابعة في المعاملة الموضحة في الفقرة رغم أن الشركة الت  ١٣إستنتاج
. الملكية الخاصة بهاحقوق  على أساس سعر أدوات لتزام هذا اإله ال يتم تحديدموظفيها، إال أن

 وأ ال تحقق المعاملة تعريف معاملة دفع على أساس األسهم تشتري فيها المنشأة البضاعة ولذلك
وباإلضافة . لشركة التابعةلات التي تتحملها أمام المورد في البيانات المالية لتزامابل اإلالخدمات مق
 حقوق ملكية  ليست أدوات هيالملكية الممنوحة للموظفينحقوق  أن أدوات وحيثإلى ذلك، 

 تعريف معاملة دفع على أساس األسهم تكون فيها تلبيخاصة بالشركة التابعة، فإن المعاملة ال 
  .لشركة التابعةوات الملكية في البيانات المالية لعة أو الخدمات هي المقابل ألدالبضا

  
 على  محاسبة المعاملة مع موظفيهاالشركة التابعةعلى يتعين  ه أن على١٧ ت مسودة التفسيرإقترح  ١٤إستنتاج

 الموردأمام ات التي تتحملها لتزامالخدمات مقابل اإل وأأنها معاملة تشتري فيها المنشأة البضاعة 
تشتري  ها معاملة هو أن محاسبة المعاملة على أساس أنذلكوكان السبب وراء . في بياناتها المالية

 أكثر توافقاً مع هو الموردات التي تتحملها أمام لتزامالخدمات مقابل اإل وأالمنشأة البضاعة فيها 
ابعة ملزمة بتزويد موظفيها بأدوات  ألن الشركة الت٢مبادئ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  .تم معاملتها كأصول للشركة التابعة عندما تستملكها، والتي يالملكية الخاصة بالشركة األم
  

 المقترحة، حيث أنهم المعالجةعلى  ١٧  العديد من المجيبين على مسودة التفسيرإعترض  ١٥إستنتاج
 الموضحين في الفقرة تفاقاإل وعي المحاسبية لنالمعالجةتعتمد أن ضرورة وا على إعترض

ومن . صة بالشركة األم أدوات الملكية الخا فيحقوقاًمنح الموظفين التي تمنشأة ال على "٧إستنتاج"
 تلك الشركة التابعة هي التي تمنح وما إذا كانت الشركة األم أ النظر عبغضو وجهة نظرهم

الملكية لتسوية حقوق التي توفر أدوات الحقوق للموظفين، فإن الشركة األم في معظم الحاالت هي 
 محاسبية معالجاتطلب من الشركة التابعة تطبيق وا بأنه لم يكن من المناسب أن يإعتقدو. لتزاماإل

حاسبية المختلفة  المالمعالجات بأن ساورهم القلقكما . ذات الجوهر ذاتهمعامالت على المختلفة 
مرغوب من أجل تحقيق نتائج محاسبية لمجموعة  اضمن المعامالت لهيكلة افرصستمنح المنشآت 

   .بها
  

نفس قد تكون هي ) ب(و ) أ(٧إستنتاجإلى أن الترتيبات الموضحة في الفقرة لجنة الأشارت  ١٦إستنتاج
من وجهة نظر الموظفين الذين هي كذلك لشركة األم، والترتيبات في البيانات المالية الموحدة ل

أن بلجنة ال من وجهة نظر الشركة التابعة، الحظت إال أنه . الملكية حقوقيحصلون على أدوات
 الشركة األم، وليس يترتب على) أ(لجنة إلى أنه بموجب الترتيب الكما أشارت . الترتيبين مختلفين
فإن ) ب( بموجب الترتيب الملكية، بينماحقوق  بأدوات بتزويد موظفيها لتزاماإلالشركة التابعة، 

  .لتزام اإلذلكولة عن الشركة التابعة هي المسئ
  

الملكية حقوق  الشركة التابعة ألدوات إستمالكأن كيفية بلجنة الوباإلضافة إلى ذلك، أوضحت  ١٧إستنتاج
  . معامالتها مع موظفيهاعن موظفيها يعتبر معاملة منفصلة تجاهإها إلتزام من أجل تلبيةالالزمة 
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 التأكيد على وجهة نظرها بأنه ينبغي محاسبة المعاملة لجنةاللألسباب المذكورة أعاله، أعادت   و١٨إستنتاج
 على أنها معاملة تشتري فيها المنشأة البضاعة ")ب(٧إستنتاج"مع الموظفين الموضحة في الفقرة 

  .ات التي تتحملها أمام المورد في البيانات المالية الخاصة بالشركة األملتزامالخدمات مقابل اإلأو 
  

  )١٠ و٩ تانالفقر(آت المجموعة  الموظفين بين منشتنقالت
  

 حقوقاًلجنة إلى أن بعض ترتيبات الدفع على أساس األسهم تتضمن شركة أم تمنح الأشارت   ١٩إستنتاج
دى  يقتضي من الموظفين العمل لإستحقاقبوجود شرط لموظفي أكثر من شركة تابعة واحدة 

له إلى شركة تابعة أخرى خالل وينقل أحياناً موظف في شركة تابعة عم. لمجموعة لفترة محددةا
 حقوق الموظف بموجب الترتيبات األصلية للدفع على أساس أن تتأثر دون ستحقاقاإلفترة 
 إلى ةتغيير العمل من منشأة واحدإلى أن  ١٧ جنة في مسودة التفسيرللا خلصتقد و. األسهم

  حقوقتم منح أدواتقد  بما أنه حقوق الملكيةأخرى ضمن المجموعة ال يمثل منحاً جديداً ألدوات 
 ١٧ لجنة في مسودة التفسيرالت إقترح ولذلك). وليس الشركة التابعة(م الملكية من قبل الشركة األ

 من المستلمةعلى الشركة التابعة التي ينتقل إليها الموظف قياس القيمة العادلة للخدمات ينبغي بأنه 
منح فيه أصالً ية في الوقت الذي تم  الملك حقوقالموظف بالرجوع إلى القيمة العادلة ألدوات

  . للموظف من قبل الشركة األمتلكالملكية حقوق أدوات 
  

كما طلب بعض .  المقترحةالمعالجة هذه ١٧ وبشكل عام، دعم المجيبون على مسودة التفسير  ٢٠إستنتاج
  -:لجنة توضيح النقطتين التاليتينالالمجيبين من 

 تحقيق في على أنه إخفاق بين منشآت المجموعة  الموظفإنتقال سيعتبركان ما إذا في  ) أ(
لشركة التابعة ل في البيانات المالية أحد الشروط المستخدمة لتحفيز الموظف على األداء

 التكلفةعلى تلك الشركة التابعة عكس يتعين س  كانما إذافيأي ( منها الموظف إنتقلالتي 
 ؛ و) هذا الموظف منالمستلمةالمعترف بها سابقاً فيما يتعلق بالخدمات 

 المعترف بها سابقاً فيما يتعلق التكلفةعلى كل شركة تابعة عكس كان ينبغي ما إذا في  ) ب(
 ترك الموظف في حال ،ستحقاقاإل من الموظف خالل فترة المستلمةبالخدمات 

 .هإنتقال بعد ستحقاقاإلالمجموعة خالل فترة 
  

لمجموعة دى ا األسهم من الموظف أن يعمل ل األصلي للدفع على أساستفاقاإلتقتضي شروط   ٢١إستنتاج
 أعادت اللجنة التأكيد في مداوالتها على لذلك. منشأة معينة ضمن المجموعة لدى بدالً من أن يعمل

وجهة نظرها التي تفيد بأنه ال ينبغي أن يؤدي تغير الوظيفة إلى منح جديد ألدوات حقوق الملكية 
 إلىلجنة ال خلصت أيضاًولهذا السبب .  الموظف إليهاإنتقلي في البيانات المالية للشركة التابعة الت

أحد الشروط  تحقيق في من الموظف على أنه إخفاق بحد ذاته نتقالأنه ال ينبغي معاملة اإل
 التكاليف إلى عكس نتقال ال ينبغي أن يؤدي اإلوعليه. المستخدمة لتحفيز الموظف على األداء

 من الموظف في البيانات المالية الخاصة المستلمةخدمات المعترف بها مسبقاً فيما يتعلق بال
  . منها الموظفإنتقلبالشركة التابعة التي 

  
بأن يستند تقتضي  ٢ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية من ١٩لجنة إلى أن الفقرة الأشارت   ٢٢إستنتاج

 إلى الملكية الممنوحة وق حق عن أدواتكمقابلالمبلغ التراكمي المعترف به للسلع أو الخدمات 
وبالتالي، وعلى أساس تراكمي، . في نهاية المطاف هاإستحقاق الملكية التي يتم  حقوقعدد أدوات
الملكية بسبب حقوق  أدوات تستحق بأي مبلغ مقابل السلع أو الخدمات إذا لم عترافال يتم اإل
  معينسوقشرط  بإستثناء اءفي تحقيق أحد الشروط المستخدمة لتحفيز الموظف على األد اإلخفاق
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 تطبيق المبادئ وبعد. ٢ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية من "أ" الملحقكما هو موضح في 
 أنه عندما  إلىلجنةال خلصت، ٢ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية من ١٩الواردة في الفقرة 

 شرط بإستثناءلموظف على األداء أحد الشروط المستخدمة لتحفيز ايتخلف موظف عن تحقيق 
 من ذلك الموظف والمعترف بها في البيانات المالية المستلمة، ينبغي عكس الخدمات سوق معين

  .ستحقاقاإلالخاصة بكل شركة تابعة خالل فترة 
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  ١٢تفسير 

  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  تفسيرات لجنة ل

  
 

   تقديم الخدمات إمتيازترتيبات 

 

 يناير ١٧تتضمن هذه النسخة التعديالت الناتجة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة حتى 

٢٠٠٨.  

  
 من قبل لجنة " تقديم الخدماتإمتيازترتيبات " ١٢ير المالية تم وضع تفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقار

تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وتم إصداره من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في 

  . ٢٠٠٦ نوفمبر

 
  -:تقارير المالية التالية والوثائق المرافقة بناء على المعايير الدولية إلعداد ال١٢تم تعديل تفسير معيار التقرير

  )٢٠٠٧كما هو معدل في مارس " ( تكاليف اإلقتراض "٢٣معيار المحاسبة الدولي  •

  ).٢٠٠٧كم هو معدل في سبتمبر " ( عرض البيانات المالية " ١معيار المحاسبة الدولي •
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  جدول المحتويات
  
  الفقرات  

  ١٢تفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

   تقديم الخدمات إمتيازرتيبات ت

  

    

    المراجع

  ٣- ١  خلفية

  ٩- ٤  نطاق ال

  ١٠  المواضيع

  ٢١-١١  اإلجماع

  ٢٨  تاريخ النفاذ

  ٣٠-٢٩  اإلنتقال

    المالحق

    أ       اإلرشادات التطبيقية

     والتفسيرات األخرى١ب     التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

    المعلوماتت مالحظا

 تقديم الخدمات من القطاع العام إلى إمتياز  إلطار المحاسبي لترتيبات ١المالحظة

  الخاص

  

اإلشارات إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التي تنطبق على   ٢المالحظة

 تقديم الخدمات من القطاع العام إلى إمتيازأنواع نموذجية من ترتيبات 

  الخاص

  

    ة توضيحية أمثل

    ات ستنتاجأساس اإل
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وُيرفق ". ب"و" أ" والملحقين ٣٠- ١ت  في الفقرا مبين"ترتيبات إمتياز تقديم الخدمات "١٢إن التفسير 

ويرد توضيح نطاق وسلطة .  بمالحظات المعلومات واألمثلة التوضيحية وأساس اإلستنتاجات١٢التفسير 

 .المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية مقدمة  من١٧-٧ و ٢الفقرات التفسيرات في 
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 ١٢تفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
   تقديم الخدمات إمتيازترتيبات 

  

  المراجع
  

 إطار إعداد وعرض البيانات المالية •

 "ة للمرة األولىتبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالي" ١المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •

 "اإلفصاحات: األدوات المالية" ٧المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •

 " التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء،السياسات المحاسبية" ٨معيار المحاسبة الدولي  •

 "عقود اإلنشاء" ١١معيار المحاسبة الدولي  •

 " والمعداتعمصانالممتلكات وال" ١٦معيار المحاسبة الدولي  •

 "عقود اإليجار" ١٧معيار المحاسبة الدولي  •

 "اإليراد "١٨معيار المحاسبة الدولي  •

 " المنح الحكومية واإلفصاح عن المساعدات الحكوميةمحاسبة" ٢٠معيار المحاسبة الدولي  •

 "اإلقتراضتكاليف "  ٢٣معيار المحاسبة الدولي •

 "رضالع:  الماليةاألدوات "٣٢معيار المحاسبة الدولي  •

 " قيمة األصولإنخفاض"  ٣٦معيار المحاسبة الدولي  •

 " واألصول المحتملةاتلتزامالمخصصات، اإل"  ٣٧معيار المحاسبة الدولي  •

 " غير الملموسةاألصول "٣٨معيار المحاسبة الدولي  •

 " والقياساإلعتراف: األدوات المالية"  ٣٩معيار المحاسبة الدولي  •

تحديد ما إذا كان ترتيب معين يحتوي على عقد " ٤عداد التقارير الماليةفسير لجنة المعايير الدولية إلت •
 "إيجار

 "∗اإلفصاحات:  تقديم الخدماتإمتيازترتيبات  "٢٩تفسير اللجنة الدائمة  •
  

  خلفية 
  

 مثل -في العديد من البلدان، كان يتم إنشاء البنية التحتية للخدمات العامة وتشغيلها وصيانتهاقديماً و ١
سور واألنفاق والسجون والمستشفيات والمطارات ومرافق توزيع المياه وشبكات إمداد الطرق والج

 .  من قبل القطاع العام وكان يتم تمويلها من خالل مخصصات الموازنة العامة- واإلتصاالتالطاقة 
  

 مشاركة إجتذابلتقديم الخدمات بغية ت الحكومات ترتيبات تعاقدية إستحدثوفي بعض البلدان،  ٢
ويمكن أن تكون البنية التحتية .  الخاص في تنمية البنية التحتية وتمويلها وتشغيلها وصيانتهاالقطاع
 ضمن نطاق هذا تفاقاإل وعادة ما يرتبط . الخدماتإتفاق مدة أو يمكن إنشائها خالل مسبقاًقائمة 

دمة لتقديم تقوم ببناء البنية التحتية المستخ) متيازمشغل اإل(التفسير بمنشأة من القطاع الخاص 
وتشغيل وصيانة البنية ) ، على سبيل المثالمن خالل زيادة طاقتها( أو تقوم بتحسينها الخدمة العامة

                                                 
من خالل تفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير " ترتيبات إمتياز تقديم الخدمات -اإلفصاح  "٢٩ تم تعديل عنوان التفسير  ∗

  . ١٢المالية 
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 مقابل الخدمات التي يقدمها طوال مدة متيازوُيدفع لمشغل اإل. التحتية لفترة محددة من الوقت
يل األسعار وترتيبات  وآليات لتعد لعقد معين ينص على معايير األداءتفاقاإل ويخضع .تفاقاإل

أو " نقل-تشغيل-بناء "إتفاق بأنه تفاقاإل هذا وغالبا ما يوصف. تتعلق بالتحكيم في النزاعات
 . الخدماتإمتيازفي " من القطاع العام إلى الخاص"أو " نقل-تشغيل-إصالح"

  
. متياز الذي يتعهد به مشغل اإللتزام هذه الترتيبات في طبيعة الخدمة العامة لإلسماتتكمن أحد  ٣

، بغض للجمهوروتخص هذه السياسة العامة الخدمات المتعلقة بالبنية التحتية التي ينبغي توفيرها 
 الخدمات بموجب العقد مشغل إمتياز إتفاقلزم وُي. النظر عن هوية الجهة التي تقوم بتشغيل الخدمات

ا يلي بعض السمات وفيم. بتقديم الخدمات للجمهور بالنيابة عن منشأة القطاع الخاص متيازاإل
 -:األخرى

عبارة عن منشأة قطاع ) متيازمانح اإل( الخدمات إمتياز إتفاقتكون الجهة التي تمنح   )أ (

 .  تؤول إليها مسؤولية الخدمةعام، بما في ذلك هيئة حكومية، أو منشأة قطاع خاص

 البنية التحتية والخدمات ذاتبعض  على األقل عن إدارة  مسؤوالًمتيازمشغل اإليكون   )ب (

 .متيازالعالقة وال يعمل فقط كوكيل بالنيابة عن مانح اإل

 كما ينظم متيازينص العقد على األسعار األولية التي ينبغي فرضها من قبل مشغل اإل  )ج (

 .  الخدمةإمتياز إتفاقمراجعات األسعار خالل مدة 

 في  في وضع محددمتياز بتسليم البنية التحتية إلى مانح اإلملزماً متيازيكون مشغل اإل  )د (

، بغض النظر عن الطرف دون مقابل ضئيل أو عوض نقدي، لقاء تفاقاإلنهاية مدة 

 .  في بادئ األمرقام بتمويل البنية التحتيةالذي 
  

  نطاق ال
  

 تقديم الخدمات من القطاع العام إلى إمتيازحول محاسبة ترتيبات يوفر هذا التفسير إرشادات  ٤
 . متيازالخاص من قبل مشغلي اإل

 
  -: تقديم الخدمات من القطاع العام إلى الخاص في حالإمتيازهذا التفسير على ترتيبات وينطبق  ٥

  أن يقدمهامتيازأو ينظم الخدمات التي يتوجب على مشغل اإل يسيطر متيازكان مانح اإل  )أ (

  وبأي أسعار؛ وي ينبغي تقديمها لها والجهة التمع البنية التحتية

 على -نتفاعي أو غير ذلكإل استحقاقلملكية أو اإل من خالل ا-  يسيطرمتيازكان مانح اإل  )ب (

 . تفاقاإلأي حصة متبقية هامة في البنية التحتية في نهاية مدة 

 
 تقديم خدمات من القطاع العام إلى الخاص طوال إمتياز إتفاقالبنية التحتية التي تُستخدم في إن  ٦

لتفسير إذا تم تلبية الشروط ضمن نطاق تطبيق هذا اتندرج ) كامل عمر األصول(عمرها اإلنتاجي 

إرشادات بشأن تحديد ما إذا كانت " ٨ تطبيق – ١تطبيق"وتقدم الفقرات ). أ(٥الواردة في الفقرة 

 تقديم الخدمات من القطاع العام إلى الخاص تندرج ضمن نطاق تطبيق هذا التفسير إمتيازترتيبات 

 . وإلى أي حد
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  -:ينطبق هذا التفسير على كل مما يلي ٧
 إتفاقها من طرف ثالث لغرض إستمالك ببنائها أو متيازبنية التحتية التي يقوم مشغل اإلال  )أ (

  الخدمة؛ و تقديمإمتياز
 متياز فرصة الوصول إليها لمشغل اإلمتيازالبنية التحتية القائمة التي يقدم مانح اإل  )ب (

 .  تقديم الخدمةإمتياز إتفاقلغرض 
 

 بها على أنها ممتلكات اإلعتراف بها وحتفاظتية التي يتم اإلالبنية التحال يحدد هذا التفسير محاسبة  ٨
وتنطبق متطلبات .  تقديم الخدمةإمتياز إتفاق قبل إبرام متياز ومعدات من قبل مشغل اإلمصانعو

المبينة في معيار المحاسبة ( الواردة في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية اإلعترافإلغاء 
 . نية التحتيةعلى الب) ١٦الدولي 

 
 . متيازوال يحدد هذا التفسير المحاسبة من قبل مانحي اإل ٩

  

  المواضيع
 

 والحقوق ذات العالقة وقياسها في اتلتزام باإلاإلعترافينص هذا التفسير على المبادئ العامة في  ١٠

مات  متطلبات اإلفصاح عن المعلو٢٩ويتضمن تفسير اللجنة الدائمة .  تقديم الخدماتإمتيازترتيبات 

  - :وفيما يلي المواضيع المطروحة في هذا التفسير.  تقديم الخدماتإمتيازحول ترتيبات 
  في البنية التحتية؛متيازمعاملة حقوق مشغل اإل  )أ (

  وقياسه؛تفاقاإلب بالعوض النقدي الخاص اإلعتراف  )ب (

 خدمات اإلنشاء أو التحسين؛  )ج (

 خدمات التشغيل؛  )د (

 ؛اإلقتراضتكاليف )  هـ  (

 بية الالحقة لألصل المالي واألصل غير الملموس؛ والمعالجة المحاس  )و (

 . متياز من مانح اإلمتياز المقدمة إلى مشغل اإلالمواد  )ز (
  

  اإلجماع 
  

   في البنية التحتيةمتيازمعاملة حقوق مشغل اإل
 

 بالبنية التحتية التي تندرج ضمن نطاق تطبيق هذا التفسير على أنها ممتلكات اإلعترافال ينبغي  ١١
 ال ينقل  بموجب العقد تقديم الخدمةإمتياز إتفاق ألن  وذلكمتيازت خاصة بمشغل اإلومنشآت ومعدا

 متيازويمكن لمشغل اإل. متياز البنية التحتية للخدمات العامة إلى مانح اإلإستخدامحق السيطرة على 
شروط المحددة  للوفقاً متيازيقوم بتشغيل البنية التحتية لتقديم الخدمات العامة بالنيابة عن مانح اإلأن 

 . في العقد
  

   وقياسهتفاقاإلب بالعوض النقدي الخاص اإلعتراف
 

 كمزود متيازبموجب شروط الترتيبات التعاقدية ضمن نطاق تطبيق هذا التفسير، يعمل مشغل اإل ١٢

 التي )خدمات اإلنشاء أو التحسين(البنية التحتية أو تحسين  بإنشاء متيازويقوم مشغل اإل. للخدمات
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لفترة محددة ) خدمات التشغيل(تقديم خدمة عامة كما يقوم بتشغيل البنية التحتية وصيانتها تُستخدم ل

 . من الوقت
 

 ١٨ و١١ لمعياري المحاسبة الدوليين وفقاً باإليرادات وقياسها اإلعتراف متيازينبغي على مشغل اإل ١٣

أي (ن خدمة واحدة  بتأدية أكثر ممتيازوفي حال قام مشغل اإل. يؤديهافيما يخص الخدمات التي 
 واحد، فإنه ينبغي إتفاقبموجب عقد واحد أو ) خدمات اإلنشاء أو التحسين وخدمات التشغيل

 المقبوض أو مستحق القبض بالرجوع إلى القيم العادلة النسبية للخدمات العوض النقديتخصيص 

  النقديالعوضوتحدد طبيعة . بشكل منفصل المبالغ يكون من الممكن تحديدالمقدمة، عندما 

 الالحقة للعوض المحاسبةعلى بالتفصيل  أدناه ٢٦-٢٣تنص الفقرات و. معالجته المحاسبية الالحقة

  .  كأصل مالي وكأصل غير ملموسالنقدي المقبوض
  

  خدمات اإلنشاء أو التحسين
 

معيار  لوفقاً  بمحاسبة اإليرادات والتكاليف المتعلقة بخدمات اإلنشاء أو التحسينمتيازيقوم مشغل اإل ١٤

 .١١المحاسبة الدولي 
  

  متياز إلى مشغل اإلمتيازالعوض النقدي المقدم من مانح اإل
 

 بالعوض النقدي المقبوض اإلعتراف خدمات اإلنشاء أو التحسين، فإنه ينبغي متيازإذا قدم مشغل اإل ١٥

ة عن ويمكن أن يكون العوض النقدي عبار.  بقيمته العادلةمتيازأو مستحق القبض من قبل مشغل اإل

 -:حقوق في
 أصل مالي؛ أو  )أ (
 . أصل غير ملموس  )ب (

 
 باألصل المالي إلى الحد الذي يتمتع فيه بحق تعاقدي غير مشروط لقبض متيازيعترف مشغل اإل ١٦

 مقابل خدمات اإلنشاء، ويكون  على توجيهاتهبناءاً أو متيازالنقد أو أصل مالي آخر من مانح اإل

ية تفاقاإل ويعزى ذلك عادة إلى إنفاذ في تجنب الدفع خيار ضئيل، إن وجد، متيازأمام مانح اإل
 متياز بحق غير مشروط لقبض النقد إذا ضمن مانح اإلمتيازويتمتع مشغل اإل. بموجب القانون

الفرق، إن وجد، بين ) ب(مبالغ محددة أو قابلة للتحديد أو ) أ (متيازبموجب العقد أن يدفع لمشغل اإل

، حتى وإن كان خدمات العامة والمبالغ المحددة أو القابلة للتحديدالمبالغ المقبوضة من مستخدمي ال

 . متطلبات جودة أو فعالية محددةل البنية التحتية تلبية متيازالدفع متوقفا على أن يضمن مشغل اإل
 

لفرض ) أو ترخيصاً (حقاً باألصل غير الملموس إلى الحد الذي يستلم فيه متيازيعترف مشغل اإل ١٧

وال ُيعتبر حق فرض الرسوم على مستخدمي الخدمة العامة . ي الخدمة العامةرسوم على مستخدم
 . الجمهور للخدمةإستخدام النقد وذلك ألن المبالغ تتوقف على مدى ستالمهو حق غير مشروط إل

  
 من وجزئياً من خالل أصل مالي جزئياً مقابل خدمات اإلنشاء متيازفي حال تم الدفع لمشغل اإل ١٨

وس، يكون من الضروري محاسبة كل عنصر في العوض النقدي لمشغل خالل أصل غير ملم
مستحق القبض لكال العنصرين  بالعوض النقدي المقبوض أو اإلعترافوينبغي .  على حدةمتيازاإل

 . بقيمته العادلةمبدئياً
  

  بالرجوع إلى شروطمتياز إلى مشغل اإلمتيازينبغي تحديد طبيعة العوض النقدي المقدم من مانح اإل ١٩
 . هاالعقد وإلى قانون العقد ذي الصلة في حال وجد
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  خدمات التشغيل
 

 لمعيار المحاسبة وفقاً بمحاسبة اإليرادات والتكاليف المتعلقة بخدمات التشغيل متيازيقوم مشغل اإل ٢٠
 .١٨الدولي 

  

 البنية التحتية إلى مستوى محدد من الجاهزية إلعادة التعاقدية اتلتزاماإل
  للخدمة

 

 تعاقدية يتوجب عليه استيفائها كأحد شروط ترخيصه اتإلتزام متيازترتب على مشغل اإليمكن أن ي ٢١
إعادة البنية التحتية إلى ) ب( البنية التحتية في مستوى محدد من الجاهزية للخدمة أو لصيانة) أ(

 رافاإلعتوينبغي .  تقديم الخدمةإمتياز إتفاق في نهاية متيازوضع محدد قبل تسليمها إلى مانح اإل
 أنظر( أي عنصر تحسين إستثناء، ب وقياسهاة البنية التحتيةإستعاد التعاقدية لصيانة أو اتلتزاماإلب

، أي بأفضل تقدير للنفقات التي تكون مطلوبة لتسوية ٣٧ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً، )١٤الفقرة 
 . نهاية فترة إعداد التقارير الحالي في لتزاماإل

  

  متيازي يتكبدها مشغل اإل التاإلقتراضتكاليف 
 

 على تفاقاإلالمنسوبة إلى  اإلقتراض بتكاليف اإلعتراف، ينبغي ٢٣ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً ٢٢
 األصل إستالم حق تعاقدي بمتيازأنها مصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها ما لم يكن لمشغل اإل

 رسملة يجبوفي هذه الحالة، ). ةحق بفرض رسوم على مستخدمي الخدمة العام (غير ملموسال
 .  بموجب ذلك المعيارتفاقاإل خالل مرحلة اإلنشاء من تفاقاإل المنسوبة إلى اإلقتراضتكاليف 

  

  األصل المالي
 

 على األصل ٧ والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ٣٩ و ٣٢ينطبق معياري المحاسبة الدوليين  ٢٣
 . ١٨ و١٦المالي المعترف به بموجب الفقرتين 

 
 لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً على توجيهاته بناءاً أو متيازتتم محاسبة المبلغ المستحق من مانح اإل ٢٤

  -: على أنه٣٩

 ؛ ذمم مدينةقرض أو   )أ (
 أصل مالي متوفر للبيع؛ أو  )ب (
مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  المبدئي، كأصل اإلعترافعند إذا تم تحديده   )ج (

 . ل تم تلبية شروط ذلك التصنيفالخسارة، في حا
 

ذمم مدينة أو كأصل مالي متوفر للبيع،  كقرض أو متيازإذا تم محاسبة المبلغ المستحق من مانح اإل ٢٥
 طريقة الفائدة الفعلية في إستخدام بالفائدة المحسوبة باإلعتراف ٣٩يقتضي معيار المحاسبة الدولي 

 .حسابات الربح أو الخسارة
  

  األصل غير الملموس
 

 و ١٧ للفقرتين وفقاًالمعترف به  على األصل غير الملموس ٣٨ينطبق معيار المحاسبة الدولي  ٢٦

 على إرشادات حول قياس األصول ٣٨ من معيار المحاسبة الدولي ٤٧- ٤٥وتنص الفقرات . ١٨

غير الملموسة المستملكة مقابل أصل غير نقدي أو أصول غير نقدية أو مجموعة أصول نقدية 

 . وغير نقدية
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  متياز من مانح اإلمتيازالمواد المقدمة إلى مشغل اإل
 

 فرصة الوصول إليها متياز بمواد البنية التحتية التي يتيح مانح اإلاإلعتراف، ال يتم ١١ للفقرة وفقاً ٢٧

 ومعدات خاصة مصانع تقديم الخدمة على أنها ممتلكات وإمتياز إتفاق ألغراض متيازلمشغل اإل

 بها حتفاظ يمكنه اإلمتياز كذلك مواد أخرى لمشغل اإلمتيازن أن يقدم مانح اإلويمك. متيازبمشغل اإل

وفي حال شكلت هذه األصول جزءا من العوض النقدي مستحق . أو التعامل بها بالطريقة التي يشاء

  الخدمات، فهي ال تعتبر منح حكومية كما هي معرفة في معيار لقاء متيازالدفع من قبل مانح اإل

 وتُقاس بالقيمة العادلة عند متياز بها كأصول لمشغل اإلاإلعترافويتم . ٢٠ الدولي المحاسبة

 معين فيما يخص التعهدات غير المستوفاة إلتزام بمتيازكما يعترف مشغل اإل.  المبدئياإلعتراف

 . التي تترتب عليه مقابل األصول
  

  تاريخ النفاذ
 

وُيسمح بتطبيقه .  أو بعد ذلك٢٠٠٨ يناير ١ تبدأ في تطبق المنشأة هذا التفسير للفترات السنوية التي ٢٨

، فإنها ينبغي أن ٢٠٠٨ يناير ١وفي حال طبقت المنشأة هذا التفسير لفترة تبدأ قبل . قبل موعده

 .  تفصح عن تلك الحقيقة
  

  اإلنتقال
 

الدولي  لمعيار المحاسبة وفقاً، يتم محاسبة التغيرات في السياسات المحاسبية ٣٠مع مراعاة الفقرة  ٢٩

 . ، أي بأثر رجعي٨
 

 لتزام تقديم خدمة معين، أن يطبق مشغل اإلإمتياز إتفاقفي حال لم يكن من الممكن، فيما يخص أي  ٣٠

 -:هذا التفسير بأثر رجعي في بداية أول فترة معروضة، ينبغي عليه

  باألصول المالية واألصول غير الملموسة القائمة في بداية أول فترة معروضة؛اإلعتراف  )أ (

كيفما تم تصنيفها ( المبالغ المسجلة السابقة لتلك األصول المالية وغير الملموسة إستخدام  )ب (
 بمبالغها المسجلة في ذلك التاريخ؛ و) مسبقاً

 إنخفاض األصول المالية وغير الملموسة المعترف بها في ذلك التاريخ فيما يخص إختبار  )ج (
 المبالغ فيما يخص إختبار الحالة في هذهينبغي فإنه ما لم يكن هذا غير ممكن، والقيمة، 
 .  القيمة كما في بداية الفترة الحاليةإنخفاض
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  "أ"الملحق 
  رشادات التطبيقإ
  

  . ال يتجزأ من هذا التفسيراًيعتبر هذا الملحق جزء
  
  

  )٥الفقرة (نطاق 
  
 التفسير عندما  من هذا التفسير على أن البنية التحتية تندرج ضمن نطاق تطبيق هذا٥تنص الفقرة   ١تطبيق

   -:تتوفر الشروط التالية

 أن يقدمها مع متياز أو ينظم الخدمات التي يتوجب على مشغل اإلمتياز اإلمانححين يسيطر   )أ (
   أسعار؛ وةالبنية التحتية والجهة التي ينبغي تقديمها لها وبأي

 على أي -نتفاعي أو غير ذلك اإلستحقاق من خالل الملكية أو اإل- يسيطرمتيازكان مانح اإل  )ب (
 . تفاقاإلحصة متبقية هامة في البنية التحتية في نهاية مدة 

  
مثال من (بموجب عقد أو خالف ذلك ) أ(  يمكن أن تكون السيطرة أو التنظيم المشار إليه في البند ٢تطبيق

 كامل اإلنتاج إضافة إلى متياز، ويتضمن الحاالت التي يشتري فيها مانح اإل)خالل هيئة تنظيمية

ولدى تطبيق هذا الشرط، . ت التي يشتري فيها مستخدمون آخرون كامل اإلنتاج أو جزء منهالحاال

 متيازوفي حال كان مانح اإل. أطراف ذات عالقة على أنهم معاًو متيازينبغي النظر إلى مانح اإل

 عبارة عن منشأة قطاع عام، ُيعتبر القطاع العام ككل إضافة إلى أي هيئات تنظيمية تعمل بما يصب

  . ألغراض هذا التفسيرمتيازفي الصالح العام على أنها ذات عالقة بمانح اإل

  
إذ يكفي تنظيم :  ألن يكون لديه سيطرة كاملة على السعرمتياز، ال يحتاج مانح اإل)أ(  لغرض الشرط ٣تطبيق

البيع الهيئة التنظيمية، على سبيل المثال من خالل آلية أو  أو العقد متيازالسعر من قبل مانح اإل

إال أنه ينبغي تطبيق الشرط . Capping Mechanismبكميات كبيرة للحفاظ على تدني األسعار 
كما ينبغي تجاهل السمات غير الجوهرية، كالحد األعلى الذي يطبق في . يةتفاقاإلعلى جوهر 

 حرية تحديد متيازوبخالف ذلك، وفي حال أعطى عقد معين مشغل اإل. الحاالت بعيدة االحتمال

عائد مشغل وضع حد أعلى على ، فإنه ُيمتيازسعار، مع إعادة أي أرباح زائدة إلى مانح اإلاأل

  .  السيطرةإختبار وُيستوفى عنصر السعر في متيازاإل

  
من القدرة  حصة متبقية هامة ة على أيمتيازسيطرة مانح اإلينبغي أن تقيد ، )ب(  لغرض الشرط ٤تطبيق

 مستمراً حقاً متيازأو رهن البنية التحتية وأن تعطي مانح اإل على بيع متيازالعملية لمشغل اإل

والحصة المتبقية في البنية التحتية هي القيمة الحالية المقدرة للبنية . تفاقاإل طوال مدة ستخدامباإل
  . تفاقاإل بالعمر والوضع المتوقعين في نهاية مدة أصالًالتحتية كما لو أنها 

  
 بدرجة السيطرة المبينة في الفقرة متياز مانح اإلإحتفظوفي حال . عن اإلدارة  ينبغي تمييز السيطرة ٥تطبيق

 يدير فقط البنية التحتية بالنيابة متياز حصة متبقية هامة في البنية التحتية، يكون مشغل اإلةوأي) أ(٥
  .  رغم أنه يتمتع في العديد من الحاالت بحرية  إدارية واسعة النطاق-متيازعن مانح اإل
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 عمليات ةمتى يتم السيطرة على البنية التحتية، بما في ذلك أين مجتمعا) ب( و) أ(يحدد الشرطان   ٦يقتطب

على سبيل ف. يقتصاد خالل عمرها اإلمتياز، من قبل مانح اإل)٢١ الفقرة أنظر( مطلوبة إستبدال

 تفاقاإلية خالل مدة  البنية التحتبنود جزء من أحد إستبدال متيازالمثال، إذا كان يتعين على مشغل اإل

 بند البنية التحتية على أنه وحدة إعتبارينبغي ، )مثل الطبقة العليا لطريق ما أو سقف مبنى معين(

في حال كان ولكامل البنية التحتية، بما في ذلك الجزء المستبدل، ) ب( الشرط إستيفاءلذا يتم . واحدة
  .  النهائي لذلك الجزءستبدال حصة متبقية هامة في اإلة يسيطر على أيمتيازمانح اإل

  
في حين ال ) أ(٥ بالطريقة المبينة في الفقرة جزئياً البنية التحتية إستخدام  يتم في بعض األحيان تنظيم ٧تطبيق

   - : متنوعةأشكاالًإال أن هذه الترتيبات تتخذ . يخضع جزء منه للتنظيم

وتلبي تعريف وحدة توليد النقد  وتشغيلها بشكل مستقل  بنية تحتية يمكن فصلها مادياًةأن أي  )أ (
 ينبغي تحليلها بشكل منفصل إذا ٣٦كما هي منصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي 

على سبيل المثال، يمكن أن ينطبق هذا على ف. كانت تُستخدم بمجملها ألغراض غير منظمة
جة  لمعالمتيازجناح خاص في مستشفى، حيث تُستخدم بقية المستشفى من قبل مانح اإل

 . المرضى من الجمهور

غير منظمة، ينبغي تطبيق ) دكان المستشفىمثل (عندما تكون األنشطة الثانوية المحضة   )ب (
ات السيطرة كما لو أن تلك الخدمات غير قائمة، ألنه في الحاالت التي يسيطر فيها إختبار
نشطة الثانوية ، ال ينتقص وجود األ٥ على الخدمات بالطريقة المبينة في الفقرة متيازمانح اإل

 .  على البنية التحتيةمتيازمن سيطرة مانح اإل

  
تطبيق "المبينة في الفقرة  البنية التحتية التي يمكن فصلها إستخدام بحق متيازيمكن أن يتمتع مشغل اإل  ٨تطبيق

تطبيق "أو المرافق المستخدمة لتقديم الخدمات الثانوية غير المنظمة الموضحة في الفقرة )" أ(٧

، وإن متياز إلى مشغل اإلمتيازقد يوجد باألساس عقد إيجار من مانح اإلوفي كال الحالتين، . )"ب(٧
  . ١٧ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاًكان الحال كذلك، فإنه يتم محاسبته 
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  "ب"الملحق 
 والتفسيرات ١التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  األخرى
  

وفي .  أو بعد ذلك٢٠٠٨ يناير١الت الواردة في هذا الملحق للفترات السنوية التي تبدأ في يتم تطبيق التعدي

  . حال طبقت المنشأة هذا التفسير لفترة سابقة، فإنه ينبغي تطبيق هذه التعديالت على الفترة السابقة

  
*******  

المشمولة في هذا الملحق عند الية ذات الصلة في المعايير الدولية إلعداد التقارير الملقد تم دمج التعديالت 

   . المنشورة في هذا الكتاب٢٠٠٦إصدار هذا التفسير في عام 
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   ١المالحظة 
  

   تقديم الخدمات من القطاع العام إلى الخاصإمتيازاإلطار المحاسبي لترتيبات 
  

  .  منهاً ليست جزء لكنها١٢هذه المالحظة مرفقة بتفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
  

  . ١٢ تقديم الخدمات المنصوص عليها في التفسير إمتيازأدناه محاسبة ترتيبات   البيانييلخص الشكل

  
ق تطبيق خارج نطا

  التفسير
 ٢راجع المالحظة 

هل يتم إنشاء البنية التحتية أو إستمالكها من 
قبل مشغل اإلمتياز من طرف ثالث لغرض 
إتفاق إمتياز تقديم الخدمة؟ أم هل يتم إستخدام 
البنية التحتية في اإلتفاق طوال مجمل عمرها 

 اإلنتاجي؟

هل البنية التحتية القائمة هي 
نح اإلمتياز بنية تحتية تخص ما

والتي يتاح لمشغل اإلمتياز 
فرصة الوصول إليها لغرض 

 إتفاق إمتياز تقديم الخدمة؟

  ضمن نطاق تطبيق التفسير
 ال يعترف مشغل اإلمتياز بالبنية التحتية على أنها ممتلكات ومصانع ومعدات أو على أنها أصل مؤجر

هل يتمتع مشغل اإلمتياز بحق تعاقدي 
مالي آخر من مانح لقبض النقد أو أصل 

اإلمتياز أو بناءاً على توجيهاته كما هو 
 ؟١٦مبين في الفقرة 

هل يتمتع مشغل اإلمتياز بحق تعاقدي 
لفرض رسوم على مستخدمي الخدمات 

 ؟١٧العامة كما هو مبين في الفقرة 

  

خارج نطاق تطبيق 

  التفسير

 ٢راجع المالحظة 

يعترف مشغل اإلمتياز باألصل المـالي
حد الذي يتمتع فيه بحق تعاقدي      إلى ال 

لقبض النقد أو أصل مالي آخر كما هو        
 ١٦مبين في الفقرة 

يعترف مشغل اإلمتياز باألصـل غيـر
الملموس إلى الحد الذي يتمتـع فيـه        
بحق تعاقدي إلسـتالم األصـل غيـر        

 ١٧الملموس كما هو مبين في الفقرة 

 من خالل الملكية أو اإلستحقاق - هل يسيطر مانح اإلمتياز
 حصة متبقية هامة في ة على أي-اإلنتفاعي أو غير ذلك

 البنية التحتية في نهاية مدة إتفاق إمتياز تقديم الخدمة؟

هل يسيطر مانح اإلمتياز أو ينظم الخدمات التي يتوجب 
على مشغل اإلمتياز أن يقدمها مع البنية التحتية والجهة 

التي ينبغي تقديمها لها وبأي أسعار؟

ال

ال

نعم

نعم
 ال

ال

 نعم
 نعم

ال
 ال

نعم

 نعم
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   ٢المالحظة 
  

اإلشارات إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التي تنطبق على أنواع نموذجية 

   إلى الخاص تقديم الخدمات من القطاع العامإمتيازمن ترتيبات 
  

  .  منهاً لكنها ليست جزء١٢هذه المالحظة مرفقة بتفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
  

 يوضح الجدول التالي األنواع النموذجية لترتيبات مشاركة القطاع الخاص قي تقديم خدمات القطاع العام

وال تعتبر قائمة . لمالية التي تنطبق على تلك الترتيباتويورد إشارات إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير ا

وال تقصد لجنة تفسيرات . إذ أن الغرض من الجدول إبراز مجموعة الترتيبات. الترتيبات بأنها قائمة شاملة

 بين المتطلبات المحاسبية واضح تمييزالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بأن تترك االنطباع بوجود 

  .  تقديم الخدمات من القطاع العام إلى الخاصإمتيازات لترتيب

  

 المالكمزود الخدمة  المستأجر الفئة
أنواع الترتيبات 

 النموذجية
عقد إيجار 

 ،مثال(
يستأجر 
مشغل 
اإلمتياز 

األصل من 
مانح 
)اإلمتياز  

عقد خدمة 
أو صيانة /و
 ،مهام محددة(

مثل تحصيل 
)الديون  

 –إصالح
نقل-تشغيل  

 -تشغيل-بناء
 نقل

 -بناء
 -امتالك
 تشغيل

% / ١٠٠بيع إستثمار بنسبة 
شركة/ خصخصة   

 مشغل اإلمتياز                                  ملكية األصل

اإلستثمار 
     مانح اإلمتياز  الرأسمالي

مانح  مانح اإلمتياز مشترك مخاطرة الطلب 
اإلمتياز 

أو مشغل /و
 اإلمتياز

 مشغل اإلمتياز   

الفترة 
 النموذجية 

أو يمكن (غير محدد      سنوات٥-١  سنة٢٠-٨
تحديدها من خالل 
)ترخيص معين  

                 مشغل اإلمتياز      الحصة المتبقية 
المعايير الدولية 
إلعداد التقارير 
المالية ذات 
 الصلة

معيار 
المحاسبة 

١٧الدولي   

معيار 
المحاسبة 

١٨الدولي   

١٢التفسير  ١٦سبة الدولي معيار المحا    
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  األمثلة التوضيحية 
  

  .  منهاً لكنها ليست جزء١٢هذه األمثلة مرفقة بتفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
  

  متيازيعطي أصل مالي لمشغل اإل متيازمانح اإل: ١المثال 
  

  تفاقاإلبنود 
  

 - إنشاؤه خالل سنتينإستكمال بحيث يتم - إنشاء طريقمتياز من مشغل اإلتفاقاإلتقتضي بنود     ١مثال

تقتضي بنود ).  سنوات١٠-٣أي ( سنوات ٨وصيانة وتشغيل الطريق وفق معايير محددة لمدة 
تجديد  يعتبر نشاط - الطريق في نهاية السنة الثامنةتجديد سطح متياز كذلك من مشغل اإلتفاقاإل

 متيازر مشغل اإلويقد. تفاقاإلنتهي مدة وفي نهاية السنة العاشرة، ست.  لإليراداتمصدراً السطح

  : ه على النحو التالياتإلتزام ستيفاءالتكاليف التي سيتكبدها إل

  
  تكاليف العقد ١-١الجدول 

  
  )أ(وحدة عملة  السنة  

  ٥٠٠  ١  خدمات اإلنشاء

  ٥٠٠  ٢  
  ١٠  ١٠-٣  )لكل سنة(خدمات التشغيل 

  ١٠٠  ٨   الطريقتجديد سطح
  

  ".وحدات العملة"عبر عن المبالغ النقدية بـفي هذا المثال، ُي )أ(

  
 وحدة عملة كل سنة خالل فترة ٢٠٠ متيازأن يدفع لمشغل اإل متياز من مانح اإلتفاقاإلتقتضي بنود    ٢مثال

  . الجمهورستخدام سنوات إلتاحة الطريق إل١٠-٣

  
  . سنةلغرض هذا التوضيح، ُيفترض حدوث جميع التدفقات النقدية في نهاية ال    ٣مثال

  
  إيرادات العقد

  

" عقود اإلنشاء "١١ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً بإيرادات وتكاليف العقد متيازيعترف مشغل اإل   ٤مثال

وتجديد  اإلنشاء والتشغيل - بتكاليف كل نشاطاإلعترافويتم ". اإليراد "١٨ومعيار المحاسبة الدولي 

 اإلعتراففي حين يتم .  إنجاز ذلك النشاط، على أنها مصاريف وذلك بالرجوع إلى مرحلةالسطح

 في الوقت - مقابل النشاط المنفذمتياز القيمة العادلة للمبلغ المستحق من مانح اإل- بإيرادات العقد
 الطريق في نهاية السنة بتجديد سطح ملزماً متياز، يكون مشغل اإلتفاقاإلوبموجب بنود . نفسه

 تجديد سطح عن متيازلسنة الثامنة من قبل مانح اإل في امتيازويتم تعويض مشغل اإل. الثامنة

 اإلعتراف وال يتم بيان المركز المالي الطريق بالصفر في تجديد سطح إلتزاموُيقاس . الطريق
   .تجديد السطح إلى أن يتم أداء عمل الربح أو الخسارةباإليرادات والمصاريف في 
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لة لكل القيم العاد ) سنوات٨-٣ خالل الفترة سنوياًة  وحدة عمل٢٠٠(يعكس إجمالي العوض النقدي      ٥مثال

  -:من الخدمات، وهي كالتالي
  

  القيم العادلة للعوض النقدي المقبوض أو مستحق القبض ٢-١الجدول 
  

  القيمة العادلة  
  %٥  +تكلفة مقدرة       خدمات اإلنشاء

  %٢٠ +تكلفة مقدرة       )لكل سنة(خدمات التشغيل 
  %١٠ +تكلفة مقدرة        الطريقتجديد سطح

  كل سنة% ٦,١٨  سعر الفائدة الفعلي
  

 وحدة عملة وإيرادات ٥٠٠نشاء بقيمة اإل بتكاليف اإلعترافيتم في السنة األولى على سبيل المثال،   ٦مثال

 وحدة عملة في ٢٥وبالتالي أرباح إنشاء بقيمة %) ٥التكلفة زائد ( وحدة عملة ٥٢٥إنشاء بقيمة 

  .رةالربح أو الخسا
  

  األصل المالي
  

األدوات " تعريف الذمم المدينة في معيار المحاسبة الدولي متيازتلبي المبالغ المستحقة من مانح اإل    ٧مثال

 بالتكلفة الحقاًمن ثم تقاس و.  بالقيمة العادلةمبدئياًوتقاس الذمم المدينة ".  والقياساإلعتراف: المالية

لفائدة التراكمية على ذلك المبلغ المحسوبة مضافاً إليها ا اًمبدئيالمطفأة، أي المبلغ المعترف به 

  .  منها التسديداتمطروحاً طريقة الفائدة الفعلية إستخدامب
  

% ٦,١٨في حال بقيت التدفقات النقدية والقيم العادلة كما هي مقدرة، يكون سعر الفائدة الفعلي هو     ٨مثال

   -:نهاية مدة السنوات الثالث على النحو التاليكل سنة وتكون الذمم المدينة المعترف بها في 

  
  قياس الذمم المدينة ٣-١الجدول 

  

  وحدة عملة  

  ٥٢٥  المبلغ المستحق فيما يخص اإلنشاء في السنة األولى

  ٥٢٥  )أ(الذمم المدينة في نهاية السنة األولى 

سعر الفائدة الفعلي في السنة الثانية على الذمم المدينة في نهاية السنة 
  ) وحدة عملة٥٢٥× % ٦,١٨(األولى 

٣٢  

  ٥٢٥  المبلغ المستحق فيما يخص اإلنشاء في السنة الثانية

  ١,٠٨٢  الذمم المدينة في نهاية السنة الثانية

سعر الفائدة الفعلي في السنة الثالثة على الذمم المدينة في نهاية السنة 
  ) وحدة عملة١,٠٨٢× % ٦,١٨(الثانية 

٦٧  

×  وحدة عملة ١٠(يما يخص التشغيل في السنة الثالثة المبلغ المستحق ف
)٢٠ + ١ ((%  

١٢  

  )٢٠٠(  المقبوضات النقدية في السنة الثالثة

  ٩٦١  الذمم المدينة في نهاية السنة الثالثة
  

  . ال تنشأ فائدة فعلية في السنة األولى ألنه ُيفترض حدوث التدفقات النقدية في نهاية السنة)أ(
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  التدفقات النقدية وبيان الدخل والميزانية العموميةنظرة عامة على 
  

 بشكل كامل من خالل الديون تفاقاإل يمول متياز  لغرض هذا التوضيح، ُيفترض بأن مشغل اإل٩مثال

وفي حال بقيت التدفقات النقدية .  على الديون غير المسددةسنوياً% ٦,٧فهو يدفع . المدورةواألرباح 

 لمشغل وبيان المركز المالي  الشاملرة، تكون التدفقات النقدية وبيان الدخلوالقيم العادلة كما هي مقد

   : على النحو التاليتفاقاإل خالل مدة متيازاإل
  

  )وحدات عملة(التدفقات النقدية  ٤-١الجدول 
  

  المجموع  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  السنة

  ١,٦٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠  -  -  المقبوضات

  )١,١٨٠(  )١٠(  )١٠(  )١١٠(  )١٠(  )١٠(  )١٠(  )١٠(  )١٠(  )٥٠٠(  )٥٠٠(  ألعقدتكاليف ا

 اإلقتراضتكاليف 
  ب

-   )٣٤٢(  )٧(  )١٩(  )٢٣(  )٣٣(  )٤٣(  )٥٣(  )٦١(  )٦٩(  )٣٤(  

صافي التدفق 
التدفق (الوارد 

  )الصادر

)٧٨  ١٨٣  ١٧١  ٦٧  ١٥٧  ١٤٧  ١٣٧  ١٢٩  ١٢١  )٥٣٤(  )٥٠٠  

  

  .١-١الجدول  ) أ(

  

  .%٦,٧× ) ٦-١ الجدول(بداية السنة  الديون في )ب(

  
  )وحدات عملة ( الشاملبيان الدخل ٥-١الجدول 

  

 المجموع  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  السنة
  ١,٢٥٦  ١٢  ١٢  ١٢٢  ١٢  ١٢  ١٢  ١٢  ١٢  ٥٢٥  ٥٢٥  اإليرادات

  )١,١٨٠(  )١٠(  )١٠(  )١١٠(  )١٠(  )١٠(  )١٠(  )١٠(  )١٠(  )٥٠٠(  )٥٠٠(  تكاليف العقد

  ٣٤٤  ١١  ٢٢  ٢٥  ٣٤  ٤٣  ٥١  ٥٩  ٦٧  ٣٢   -    أدخل التمويل

 اإلقتراضتكاليف 
  ب

-   )٣٤٢(  )٧(  )١٩(  )٢٣(  )٣٣(  )٤٣(  )٥٣(  )٦١(  )٦٩(  )٣٤(  

  ٧٨  ٦  ٥  ١٤  ٣  ٢  -  -  -  ٢٣  ٢٥  صافي األرباح
  

  .%٦,١٨× ) ٦-١ الجدول( في بداية السنة متياز المبلغ المستحق من مانح اإل)أ(
  

  .%٦,٧ × ١,٦) الجدول) (الدين/ ( النقد )ب(

  

  )وحدات عملة (بيان المركز المالي ٦-١الجدول 
  

  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  نهاية السنة
المبلغ المستحق 

  أمتيازمن مانح اإل
١٧٧  ٣٤٣  ٣٩٦  ٥٥٠  ٦٩٥  ٨٣٢  ٩٦١  ١,٠٨٢  ٥٢٥  -  

  ٧٨  )١٠٥(  )٢٧٦(  )٣٤٣(  )٥٠٠(  )٦٤٧(  )٧٨٤(  )٩١٣(  )١,٠٣٤(  )٥٠٠(  ب) الدين/(النقد

  ٧٨  ٧٢  ٦٧  ٥٣  ٥٠  ٤٨  ٤٨  ٤٨  ٤٨  ٢٥  األصول الصافية 

 منه مطروحاً، )٥الجدول ( اإليرادات ودخل التمويل المكتسب في السنة  إليهاًمضاف في بداية السنة، متيازالمبلغ المستحق من مانح اإل) أ(
  .)٤-١الجدول (المقبوضات في السنة 

  .)٤-١الجدول ( صافي التدفق النقدي في السنة  إليهاًمضاف الدين في بداية السنة ) ب(
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ويهدف إلى توضيح .  فقط من األنواع العديدة المحتملة للترتيباتاً واحداً يتناول هذا المثال نوع١٠مثال

 أكبر قدر ممكن من وفي سبيل.  بشكل شائعفعلياًالمعالجة المحاسبية لبعض السمات القائمة 

 تكون متيازية لمشغل اإلالمقبوضات السنو بعشر سنوات فقط وأن تفاقاإلت مدة إفترضالوضوح، 

 أطول بكثير وقد تزداد اإليرادات تفاقاإلوفي الواقع، يمكن أن تكون فترات . ثابتة طول تلك الفترة

وفي مثل تلك الحاالت، يمكن أن تكون التغيرات في صافي األرباح من . السنوية مع مرور الوقت

  .سنة إلى أخرى أكبر
  

ترخيص ( غير ملموس أصالً متياز يعطي مشغل اإلمتيازمانح اإل: ٢المثال 
  )لفرض رسوم على المستخدمين

  
  

  تفاقاإلبنود 
  

 - إنشاؤه خالل سنتينإستكمال بحيث يتم - إنشاء طريقمتياز من مشغل اإلتفاقاإل تقتضي بنود ١١مثال

تقتضي بنود ).  سنوات١٠-٣أي ( سنوات ٨وصيانة وتشغيل الطريق وفق معايير محددة لمدة 

إلى ما دون وضع   عند تدهور السطح األصلي الطريقتجديد سطح متيازن مشغل اإل كذلك متفاقاإل

ستنتهي و.  في نهاية السنة الثامنةتجديد السطح بأنه سيتعين عليه تنفيذ متيازمشغل اإلويقدر . محدد

ه اتزامإلت ستيفاء التكاليف التي سيتكبدها إلمتيازويقدر مشغل اإل.  في نهاية السنة العاشرةتفاقاإلمدة 

   - :على النحو التالي
  

  تكاليف العقد ١-٢الجدول 
  

  )أ(وحدة عملة  السنة  
  ٥٠٠  ١  خدمات اإلنشاء

  ٥٠٠  ٢  
  ١٠  ١٠-٣  )لكل سنة(خدمات التشغيل 

  ١٠٠  ٨   الطريقتجديد سطح
  

  ".وحدات العملة"في هذا المثال، ُيعبر عن المبالغ النقدية بـ) أ(
  

ويقدر .  بتحصيل الرسوم من السائقين الذين يستخدمون الطريقمتيازل اإل لمشغتفاقاإلتسمح بنود   ١٢مثال

 وحدة ٢٠٠ بأن أعداد المركبات ستبقى ثابتة طوال مدة العقد وأنه سيستلم رسوم بقيمة متيازمشغل اإل

  .  سنوات١٠-٣خالل الفترة عملة في كل سنة 
  

  . دية في نهاية السنة  لغرض هذا التوضيح، ُيفترض حدوث جميع التدفقات النق١٣مثال
  

  األصل غير الملموس
  

 مقابل أصل غير ملموس، أي الحق في متياز لمانح اإلئيةخدمات اإلنشاال متياز  يقدم مشغل اإل١٤مثال

 ٣٨ لمعيار المحاسبة الدولي ووفقاً. ١٠-٣تحصيل الرسوم من مستخدمي الطريق في السنوات 

 باألصل غير الملموس بسعر التكلفة، أي بالقيمة متياز، يعترف مشغل اإل"األصول غير الملموسة"

 األصل، وهي القيمة العادلة للعوض النقدي المقبوض أو ستمالكالعادلة للعوض النقدي المنقول إل

  .  المقدمةالخدمات اإلنشائيةمستحق القبض لقاء 
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الذي يمثل حقه  (متيازمشغل اإل الخاص بصلاأليتم تصنيف ، تفاقاإلخالل مرحلة اإلنشاء من   ١٥مثال

ترخيص (على أنه أصل غير ملموس ) التراكمي في أن ُيدفع له مقابل تقديم الخدمات اإلنشائية

 القيمة العادلة للعوض النقدي متيازويقدر مشغل اإل). بفرض رسوم على مستخدمي البنية التحتية

وُيفترض %. ٥بنسبة  اً هامشا إليهاًمضاف الخاص به بأنه يساوي تكاليف اإلنشاء المقدرة المقبوض

تكاليف " ٢٣ يتبنى المعالجة البديلة المسموح بها في معيار المحاسبة الدولي متياز أن مشغل اإلأيضاً

، خالل مرحلة اإلنشاء من %٦,٧المقدرة بنسبة و اإلقتراض ويقوم بالتالي برسملة تكاليف "اإلقتراض

   .تفاقاإل
  

  القياس المبدئي لألصل غير الملموس ٢-٢الجدول 
  

  وحدة عملة  
  ٥٢٥  %))٥ + ١(×  وحدة عملة ٥٠٠(خدمات اإلنشاء في السنة األولى 

  ٣٤  )٤الجدول  (اإلقتراضرسملة تكاليف 

  ٥٢٥  %))٥ + ١(×  وحدة عملة ٥٠٠(خدمات اإلنشاء في السنة الثانية 

  ١,٠٨٤  األصل غير الملموس في نهاية السنة الثانية

  
، يتم إطفاء األصل غير الملموس خالل الفترة التي ُيتوقع فيها ٣٨لدولي  لمعيار المحاسبة اوفقاً  ١٦مثال

ويتم تخصيص المبلغ القابل .  سنوات١٠-٣  خالل، أيمتياز من قبل مشغل اإلستخدامتوفره لإل

لذلك تبلغ .  طريقة القسط الثابتإستخدامب)  وحدة عملة١,٠٨٤( لألصل غير الملموس ستهالكلإل

  .  وحدة عملة كل سنة١٣٥ سنوات، أي ٨ على ة وحدة عملة مقسوم١,٠٨٤ تكلفة اإلطفاء السنوية

  
  تكاليف وإيرادات اإلنشاء

  

، أي "عقود اإلنشاء "١١ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاًباإليرادات والتكاليف  متياز  يعترف مشغل اإل١٧مثال

يمة العادلة للعوض النقدي كما يقيس إيرادات العقد بالق. من خالل الرجوع إلى مرحلة إنجاز اإلنشاء

ربحه أو  في متياز مشغل اإللذا فإنه في السنتين األولى والثانية يعترف. المقبوض أو مستحق القبض

 ا إليهاًمضاف( وحدة عملة ٥٢٥ وحدة عملة وإيرادات إنشاء بقيمة ٥٠٠ بتكاليف إنشاء بقيمة خسارته

  . وحدة عملة٢٥وبالتالي أرباح إنشاء بقيمة %) ٥

  
  دات الرسومإيرا

  

يدفع مستخدمو الطريق لقاء الخدمات العامة في نفس الوقـت الـذي يـستلمونها فيـه، أي عنـدما                     ١٨مثال

  .  بإيرادات الرسوم عند تحصيله للرسوممتيازلذلك يعترف مشغل اإل. يستخدمون الطريق

  
  تجديد السطح اتإلتزام

  
  

 . الطريق خالل المرحلة التشغيليةستخدام نتيجة إلمتيازمشغل اإل الخاص بتجديد السطح إلتزام  ينشأ ١٩مثال

 واألصول اتلتزامالمخصصات، واإل "٣٧ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً به وقياسه اإلعترافويتم 

   .نهاية فترة إعداد التقارير الحالي في لتزام، أي بأفضل تقدير للنفقات المطلوبة لتسوية اإل"المحتملة
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 على أن أفضل تقدير متياز التعاقدي لمشغل اإللتزامح، ُيفترض بأن تنص بنود اإللغرض هذا التوضي  ٢٠مثال

ت الطريق إستخدم مع عدد المركبات التي يتناسب في أي تاريخ لتزامللنفقات المطلوبة لتسوية اإل

ويخصم . كل سنة) قيمة الحاليةإلى المخصومة ( وحدة عملة ١٧بحلول ذلك التاريخ ويزداد بقيمة 

التكاليف وفيما يلي . ٣٧ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً المخصص إلى قيمته الحالية متيازمشغل اإل

  -:المعترف بها في كل ربح في الربح أو الخسارة
  

  )وحدات عملة( تجديد السطح إلتزام ٢-٣الجدول 
  

  المجموع  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  السنة

 ١٧( الناشئ في السنة لتزاماإل
وحدة عملة مخصومة بنسبة 

٦(%  

٨٧  ١٧  ١٦  ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  

الزيادة في مخصص السنوات 
  األولى الناجمة عن مرور الوقت

١٣  ٥  ٤  ٢  ١  ١  ٠  

إجمالي المصروف المعترف به 
  في بيان الدخل

١٠٠  ٢٢  ٢٠  ١٧  ١٥  ١٤  ١٢  

  

  وبيان المركز المالي  الشاملنظرة عامة على التدفقات النقدية وبيان الدخل
  

 بشكل كامل من خالل الديون تفاقاإل يمول متيازض بأن مشغل اإللغرض هذا التوضيح، ُيفتر  ٢١مثال

وفي حال بقيت التدفقات النقدية .  على الديون غير المسددةسنوياً% ٦,٧فهو يدفع . المدورةواألرباح 

 لمشغل وبيان المركز المالي  الشاملوالقيم العادلة كما هي مقدرة، تكون التدفقات النقدية وبيان الدخل

   -: على النحو التاليتفاقاإلخالل مدة  متيازاإل
  

  )وحدات عملة(التدفقات النقدية  ٤-٢الجدول 
  

  ١  السنة
  

  المجموع  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢

  ١,٦٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠  -  -  المقبوضات

  )١,١٨٠(  )١٠(  )١٠(  )١١٠(  )١٠(  )١٠(  )١٠(  )١٠(  )١٠(  )٥٠٠(  )٥٠٠(  )أ(تكاليف العقد

تكاليف 
  )ب( إلقتراضا

-   )٣٤٢(  )٧(  )١٩(  )٢٣(  )٣٣(  )٤٣(  )٥٣(  )٦١(  )٦٩(  )٣٤(  

صافي التدفق 
التدفق (الوارد 
  )الصادر

)٧٨  ١٨٣  ١٧١  ٦٧  ١٥٧  ١٤٧  ١٣٧  ١٢٩  ١٢١  )٥٣٤(  )٥٠٠  

  

  .١-٢الجدول  ) أ(

  

  .%٦,٧× ) ٦-٢الجدول (الديون في بداية السنة ) ب(

  



  راتتفسية ـتفسير لجن                                                                                     أمثلة توضيحيـة ل  
  ١٢ الدولية إلعداد التقارير المالية المعايير

 

 ٢٤٨٥   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  

  )لةوحدات عم(  الشاملبيان الدخل ٥-٢الجدول 
  

 المجموع  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  السنة

  ٢,٦٥٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠  ٢٠٠  ٥٢٥  ٥٢٥  اإليرادات

  )١,٠٨٤(  )١٣٥(  )١٣٥(  )١٣٦(  )١٣٦(  )١٣٦(  )١٣٦(  )١٣٥(  )١٣٥(  -  -  اإلطفاء

مصروف 
   تجديد السطح

-   -  )١٠٠(  -  -  )٢٢(  )٢٠(  )١٧(  )١٥(  )١٤(  )١٢(  

تكاليف العقد 
  األخرى

-   )١,٠٨٠(  )١٠(  )١٠(  )١٠(  )١٠(  )١٠(  )١٠(  )١٠(  )٥٠٠(  )٥٠٠(  

تكاليف 
  أ ب اإلقتراض

-   -  )٣٠٨(  )٧(  )١٩(  )٢٣(  )٣٣(  )٤٣(  )٥٣(  )٦١(  )٦٩(  

  ٧٨  ٤٨  ٣٦  ٩  ١  )٦(  )١٤(  )٢٠(  )٢٦(  ٢٥  ٢٥  صافي األرباح

  

  . خالل مرحلة اإلنشاءاإلقتراضيتم رسملة تكاليف    ) أ(

  ١-٢الجدول  ) ب(

  

  )وحدات عملة (بيان المركز المالي ٦-٢ل الجدو
  

  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  نهاية السنة
األصل غير 

  الملموس
١٣٥  ٢٧٠  ٤٠٦  ٥٤٢  ٦٧٨  ٨١٤  ٩٤٩  ١,٠٨٤  ٥٢٥  -  

  ٧٨  )١٠٥(  )٢٧٦(  )٣٤٣(  )٥٠٠(  )٦٤٧(  )٧٨٤(  )٩١٣(  )١,٠٣٤(  )٥٠٠(  أ) الدين/(النقد

تجديد  إلتزام
  السطح

-  -  )٧٨(  )٥٨(  )٤١(  )٢٦(  )١٢(  -  -  -  

األصول 
  الصافية 

٧٨  ٣٠  )٦(  )١٥(  )١٦(  )١٠(  ٤  ٢٤  ٥٠  ٢٥  

  

  )٤-٢الجدول ( صافي التدفق النقدي في السنة  إليهاًمضافالدين في بداية السنة  ) أ(

  

ويهدف إلى توضيح .  فقط من األنواع العديدة المحتملة للترتيباتاً واحداً يتناول هذا المثال نوع٢٢مثال
وألكبر قدر ممكن من الوضوح .  بشكل شائعفعلياًة لبعض السمات القائمة المعالجة المحاسبي

 تكون ثابتة طول متياز بعشر سنوات فقط وأن المقبوضات السنوية لمشغل اإلتفاقاإلت مدة إفترض
 أطول بكثير وقد تزداد اإليرادات السنوية مع تفاقاإلوفي الواقع، يمكن أن تكون فترات . تلك الفترة

 وفي مثل تلك الحاالت، يمكن أن تكون التغيرات في صافي األرباح من سنة إلى .مرور الوقت
  .أخرى أكبر

  

   مالي وأصل غير ملموس  أصلمتياز يعطي مشغل اإلمتيازمانح اإل: ٣المثال 
  

  تفاقاإلبنود 
  

 - إنشاؤه خالل سنتينإستكمال بحيث يتم - إنشاء طريقمتياز من مشغل اإلتفاقاإلتقتضي بنود  ٢٣مثال
تقتضي بنود ).  سنوات١٠-٣أي ( سنوات ٨وصيانة وتشغيل الطريق وفق معايير محددة لمدة 

 الطريق عند تدهور السطح األصلي إلى ما دون وضع تجديد سطح متياز كذلك من مشغل اإلتفاقاإل
اية وفي نه.  في نهاية السنة الثامنةتجديد السطح بأنه سيتعين عليه تنفيذ متيازويقدر مشغل اإل. محدد

ه اتإلتزام ستيفاء التكاليف التي سيتكبدها إلمتيازويقدر مشغل اإل. تفاقاإلالسنة العاشرة، ستنتهي مدة 
  : على النحو التالي
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   تكاليف العقد١-٣الجدول 

  

  )أ( وحدة عملة  السنة  
  ٥٠٠  ١  خدمات اإلنشاء

  ٥٠٠  ٢  
  ١٠  ١٠-٣  )لكل سنة(خدمات التشغيل 

  ١٠٠  ٨   الطريقتجديد سطح
  ".وحدات العملة"  في هذا المثال، ُيعبر عن المبالغ النقدية بـأ

  
  %. ٥ ا إليهاًمضاف العوض النقدي فيما يخص الخدمات اإلنشائية بأنها التكلفة متيازيقدر مشغل اإل  ٢٤مثال

  
ضافة باإل.  تحصيل الرسوم من السائقين الذين يستخدمون الطريقمتياز لمشغل اإلتفاقاإلتسمح بنود   ٢٥مثال

 وحدة عملة وفائدة بسعر محدد ٧٠٠ مبلغ أدنى بقيمة متياز لمشغل اإلمتيازإلى ذلك، يضمن مانح اإل

 بأن أعداد المركبات ستبقى متيازويقدر مشغل اإل. عكس توقيت المقبوضات النقديةيل% ٦,١٨هو 

 ١٠-٣فترة  وحدة عملة في كل سنة خالل ال٢٠٠ثابتة طوال مدة العقد وأنه سيستلم رسوم بقيمة 

  . سنوات
  

  .   لغرض هذا التوضيح، ُيفترض حدوث جميع التدفقات النقدية في نهاية السنة٢٦مثال
  

   تفاقاإلتقسيم 
  

 مقابل الخدمات وحق فرض متياز النقد من مانح اإلإستالم  ينبغي أن يعتبر كل من الحق التعاقدي ب٢٧مثال

منفصلين بموجب المعايير الدولية إلعداد الرسوم على مستخدمي الخدمات العامة بأنهما أصلين 

 متياز أن يتم تقسيم العوض النقدي لمشغل اإلتفاقاإللذلك، من الضروري في هذا . التقارير المالية

  .  األصل المالي على أساس المبلغ المضمون واألصل غير الملموس للمبلغ المتبقي-إلى عنصرين
  

  يازمتتقسيم العوض النقدي لمشغل اإل ٢-٣الجدول 
  

األصل غير   األصل المالي  المجموع  السنة
  الملموس

 ١(×  وحدة عملة ٥٠٠(خدمات اإلنشاء في السنة األولى 
 +٥((%  

١٧٥  ٣٥٠  ٥٢٥  

 ١(×  وحدة عملة ٥٠٠(خدمات اإلنشاء في السنة الثانية 
 +٥((%  

١٧٥  ٣٥٠  ٥٢٥  

  ٣٥٠  ٧٠٠  ١,٠٥٠  مجموع خدمات اإلنشاء
  %٣٣  أ%٦٧  %١٠٠  

على الذمم المدينة % ٦,١٨بمعدل محدد هو دخل التمويل، 
  )٣-٣ الجدول أنظر(

٢٢  ٢٢  -  

الفائدة المدفوعة في السنتين ( المرسملة اإلقتراضتكاليف 
  )٧-٣ الجدول أنظر%) (٣٣× األولى والثانية 

١١  -  ١١  

إجمالي القيمة العادلة للعوض النقدي الخاص بمشغل 
  متيازاإل

٣٦١  ٧٢٢  ١,٠٨٣  

  

  . كنسبة من الخدمات اإلنشائيةمتيازمون من قبل مانح اإلالمبلغ المض) أ(
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  األصل المالي
  

 على توجيهاته مقابل الخدمات اإلنشائية تعريف بناءاً أو متيازيستوفي المبلغ المستحق من مانح اإل  ٢٨مثال

قاس وت. " والقياساإلعتراف: األدوات المالية" ٣٩ الذمم المدينة الوارد في معيار المحاسبة الدولي

 مبدئياً بالتكلفة المطفأة، أي المبلغ المعترف به الحقاًمن ثم تقاس و.  بالقيمة العادلةمبدئياًالذمم المدينة 

  .  منها التسديداتمطروحاً الفائدة التراكمية على ذلك المبلغ مضافاً إليه
  

انية والثالثة على النحو وعلى هذا األساس، تكون الذمم المدينة المعترف بها في نهاية السنتين الث  ٢٩مثال

   - :التالي
  

  قياس الذمم المدينة ٣-٣الجدول 
  

  وحدة عملة  
  ٣٥٠  خدمات اإلنشاء في السنة األولى المخصصة لألصل المالي

  ٣٥٠  الذمم المدينة في نهاية السنة األولى
  ٣٥٠  خدمات اإلنشاء في السنة الثانية المخصصة لألصل المالي

× % ٦,١٨( على الذمم المدينة في نهاية السنة األولى الفائدة في السنة الثانية
  ) وحدة عملة٣٥٠

٢٢  

  ٧٢٢  الذمم المدينة في نهاية السنة الثانية
× % ٦,١٨(الفائدة في السنة الثالثة على الذمم المدينة في نهاية السنة الثانية 

  ) وحدة عملة٧٢٢
٤٥  

  )١١٧(  )٥-٣ الجدول أنظر(المقبوضات النقدية في السنة الثالثة 
  ٦٥٠  الذمم المدينة في نهاية السنة الثالثة

  

  األصل غير الملموس
  

 باألصل غير متياز، يعترف مشغل اإل"األصول غير الملموسة "٣٨ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً  ٣٠مثال

  . الملموس بسعر التكلفة، أي بالقيمة العادلة للعوض النقدي المقبوض أو مستحق القبض
  

الذي يمثل حقه  (متياز، يتم تصنيف األصل الخاص بمشغل اإلتفاقاإلل مرحلة اإلنشاء من خال  ٣١مثال

فرض رسوم ل ترخيص إستالمعلى أنه حق ب) التراكمي في أن ُيدفع له مقابل تقديم الخدمات اإلنشائية

 أو القيمة العادلة للعوض النقدي المقبوض متيازويقدر مشغل اإل. على مستخدمي البنية التحتية

 أن أيضاًوُيفترض %. ٥ ا إليهاًمضافالخاص به بأنه يساوي تكاليف اإلنشاء المقدرة مستحق القبض 

تكاليف  "٢٣ يتبنى المعالجة البديلة المسموح بها في معيار المحاسبة الدولي متيازمشغل اإل

   .نشاء، خالل مرحلة اإل%٦,٧، المقدرة بنسبة اإلقتراضويقوم بالتالي برسملة تكاليف " اإلقتراض
  

   القياس المبدئي لألصل غير الملموس٤-٣الجدول 
  

  وحدة عملة  
  ١٧٥  %)٣٣ × %))٥ + ١(×  وحدة عملة ٥٠٠(خدمات اإلنشاء في السنة األولى 

 أنظر%) ٣٣× الفائدة المدفوعة في السنتين األولى والثانية  (اإلقتراضتكاليف 
  ٧-٣الجدول 

١١  

  ١٧٥  %)٣٣ × %))٥ + ١(×  وحدة عملة ٥٠٠(خدمات اإلنشاء في السنة الثانية 
  ٣٦١  األصل غير الملموس في نهاية السنة الثانية
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، يتم إطفاء األصل غير الملموس خالل الفترة التي ُيتوقع فيها ٣٨ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً  ٣٢مثال

غ القابل ويتم تخصيص المبل.  سنوات١٠-٣، أي خالل متياز من قبل مشغل اإلستخدامتوفره لإل

 طريقة إستخدامب) اإلقتراض بما في ذلك تكاليف  وحدة عملة٣٦١( لألصل غير الملموس ستهالكلإل
 ٤٥ سنوات، أي ٨ وحدة عملة مقسومة على ٣٦١لذلك تبلغ تكلفة اإلطفاء السنوية . القسط الثابت

  . وحدة عملة كل سنة
  

  تكاليف وإيرادات اإلنشاء
  

.  مقابل أصل مالي وأصل غير ملموسمتيازدمات اإلنشائية إلى مانح اإل الخمتياز  يقدم مشغل اإل٣٣مثال

 بإيرادات متيازوبموجب نموذج األصل المالي ونموذج األصل غير الملموس، يعترف مشغل اإل

، أي من خالل الرجوع إلى مرحلة "عقود اإلنشاء" ١١ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاًوتكاليف العقد 

لذا فإنه في . يس إيرادات العقد بالقيمة العادلة للعوض النقدي مستحق القبضكما يق .إنجاز اإلنشاء

 وحدة ٥٠٠ بتكاليف إنشاء بقيمة ربحه أو خسارته في متياز مشغل اإلالسنتين األولى والثانية يعترف

   .%)٥ مضافاً إليها( وحدة عملة ٥٢٥عملة وإيرادات إنشاء بقيمة 
  

  إيرادات الرسوم 
  

تخدمو الطريق لقاء الخدمات العامة في نفس الوقت الـذي يـستلمونها فيـه، أي عنـدما                 يدفع مس    ٣٤مثال

ـ          تفاقاإلوبموجب بنود هذا    . يستخدمون الطريق  الي ، يتم تخصيص التـدفقات النقديـة لألصـل الم

 المقبوضات المتحققة من الرسوم بـين       متيازلذلك يوزع مشغل اإل   واألصل غير الملموس بالتناسب،     

  .لمالي واإليرادات المتحققة من األصل غير الملموستسديد األصل ا
  

   مقبوضات الرسومتخصيص ٥-٣الجدول 
  

  وحدة عملة  السنة
  ٧٠٠  متيازالمقبوضات المضمونة من مانح اإل

  ٢٣٧  )٨-٣ الجدول أنظر(دخل التمويل 
  ٩٣٧  المجموع

 ٨/  وحدة عملة ٩٣٧(لتحقيق األصل المالي كل سنة النقد المخصص 
  )سنوات

١١٧  

 ٨×  وحدة عملة ٢٠٠(المقبوضات المنسوبة إلى األصل غير الملموس 
  ) وحدة عملة٩٣٧ –سنوات 

٦٦٣  

 ٨/  وحدة عملة ٦٦٣(المقبوضات السنوية من األصل غير الملموس 
  )سنوات

٨٣  

  

  تجديد السطح اتإلتزام
  

. ق خالل المرحلة التـشغيلية     الطري ستخدام نتيجة إل  متياز الخاص بمشغل اإل   تجديد السطح  إلتزام  ينشأ    ٣٥مثال
 واألصـول   اتلتزامالمخصصات، واإل  "٣٧ لمعيار المحاسبة الدولي     وفقاً به وقياسه    اإلعترافويتم  

   .نهاية فترة إعداد التقارير الحالي في لتزام، أي بأفضل تقدير للنفقات المطلوبة لتسوية اإل"المحتملة
  

 على أن أفضل تقدير     متياز التعاقدي لمشغل اإل   لتزام اإل   لغرض هذا التوضيح، ُيفترض بأن تنص بنود        ٣٦مثال

ت الطريـق   إسـتخدم  في أي تاريخ يتناسب مع عدد المركبات التي          لتزامللنفقات المطلوبة لتسوية اإل   

 المخصص إلـى    متيازويخصم مشغل اإل  . كل سنة  وحدة عملة    ١٧زداد بقيمة   بحلول ذلك التاريخ وي   

 في الربح أو الخسارة     المعترف بها  وفيما يلي تكاليف  . ٣٧بة الدولي    لمعيار المحاس  وفقاًقيمته الحالية   

   :لكل فترة
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  )وحدات عملة (تجديد السطح إلتزام ٦-٣الجدول 
  

  المجموع  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  السنة

 ١٧( الناشئ في السنة لتزاماإل

  %)٦وحدة عملة مخصومة بنسبة 

٨٧  ١٧  ١٦  ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  

الزيادة في مخصص السنوات 

  لناجمة عن مرور الوقتاألولى ا

١٣  ٥  ٤  ٢  ١  ١  ٠  

إجمالي المصروف المعترف به في 

  الربح أو الخسارة

١٠٠  ٢٢  ٢٠  ١٧  ١٥  ١٤  ١٢  

  

  نظرة عامة على التدفقات النقدية وبيان الدخل والميزانية العمومية
  

يون  بشكل كامل مـن خـالل الـد        تفاقاإل يمول   متياز  لغرض هذا التوضيح، ُيفترض بأن مشغل اإل        ٣٧مثال

وفي حال بقيت التدفقات النقدية     .  على الديون غير المسددة    سنوياً% ٦,٧فهو يدفع   . المدورةواألرباح  

 لمشغل  وبيان المركز المالي    الشامل والقيم العادلة كما هي مقدرة، تكون التدفقات النقدية وبيان الدخل         

   -: على النحو التاليتفاقاإل خالل مدة متيازاإل
  

  )وحدات عملة (قات النقديةالتدف ٧-٣الجدول 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١  السنة
  

 المجموع  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢

  ١,٦٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠  -  -  المقبوضات

 تكاليف العقد
  )أ(

)١,١٨٠(  )١٠(  )١٠(  )١١٠(  )١٠(  )١٠(  )١٠(  )١٠(  )١٠(  )٥٠٠(  )٥٠٠(  

تكاليف 
اإلقتراض 

  )ب(

-   )٣٤٢(  )٧(  )١٩(  )٢٣(  )٣٣(  )٤٣(  )٥٣(  )٦١(  )٦٩(  )٣٤(  

صافي 
التدفق الوارد 

التدفق (
  )الصادر

)٧٨  ١٨٣  ١٧١  ٦٧  ١٥٧  ١٤٧  ١٣٧  ١٢٩  ١٢١  )٥٣٤(  )٥٠٠  

  

  .١-٣الجدول  )أ(

  

  %.٦,٧× ) ٩-٣الجدول ( الديون في بداية السنة )ب(
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  )وحدات عملة ( الشاملبيان الدخل ٨-٣الجدول 
  

 المجموع  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  السنة
 على اإليرادات
  اإلنشاء

١,٠٥٠ - - - - -  - -  -  ٥٢٥  ٥٢٥  

اإليرادات من 
األصل غير 

  الملموس

-  -  ٦٦٣  ٨٣  ٨٣  ٨٣  ٨٣  ٨٣  ٨٣  ٨٣  ٨٣  

  ٢٣٧  ٧  ١٣  ١٩  ٢٥  ٣٠  ٣٥  ٤٠  ٤٥  ٢٢  -  ) أ (دخل التمويل

  )٣٦١(  )٤٦(  )٤٥(  )٤٥(  )٤٥(  )٤٥(  )٤٥(  )٤٥(  )٤٥(  -  -  اإلطفاء

تجديد مصروف 
  السطح

-  -  )١٠٠(  -  -  )٢٢(  )٢٠(  )١٧(  )١٥(  )١٤(  )١٢(  

  )١,٠٠٠(                  )٥٠٠(  )٥٠٠(  تكاليف اإلنشاء

تكاليف العقد 
  )ب( األخرى

    )٨٠(  )١٠(  )١٠(  )١٠(  )١٠(  )١٠(  )١٠(  )١٠(  )١٠(  

تكاليف 
 اإلقتراض

 ٧- ٣الجدول (
  )ج(

-   )٣٣١(  )٧(  )١٩(  )٢٣(  )٣٣(  )٤٣(  )٥٣(  )٦١(  )٦٩(  )٢٣(  

  ٧٨  ٢٧  ٢٢  ٢  ٠  )٢(  )٥(  )٧(  )٨(  ٢٤  ٢٥  صافي األرباح

  .الفائدة على الذمم المدينة  )أ (

  .١-٣الجدول   )ب (
  .)٤-٣ الجدول أنظر( منها المبلغ المرسمل في األصل غير الملموس مطروحاً اإلقتراضفي السنة الثانية، تظهر تكاليف   )ج (

  

  )وحدات عملة( بيان المركز المالي ٩-٣الجدول 
  

  ١  نهاية السنة
  

١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  

  -  ١١٠  ٢١٤  ٣١٢  ٤٠٤  ٤٩١  ٥٧٣  ٦٥٠  ٧٢٢  ٣٥٠  الذمم المدينة

  -  ٤٦  ٩١  ١٣٦  ١٨١  ٢٢٦  ٢٧١  ٣١٦  ٣٦١  ١٧٥  األصل غير الملموس

  ٧٨  )١٠٥(  )٢٧٦(  )٣٤٣(  )٥٠٠(  )٦٤٧(  )٧٨٤(  )٩١٣(  )١,٠٣٤(  )٥٠٠(  )أ( )الدين/(النقد

  -  -  -  )٧٨(  )٥٨(  )٤١(  )٢٦(  )١٢(  -  -  تجديد السطح إلتزام

  ٧٨  ٥١  ٢٩  ٢٧  ٢٧  ٢٩  ٣٤  ٤١  ٤٩  ٢٥  ية األصول الصاف

  

  .)٧-٣الجدول ( صافي التدفق النقدي في السنة مضافاً إليهالدين في بداية السنة ) أ(

  
ويهدف إلى توضيح .  فقط من األنواع العديدة المحتملة للترتيباتاً واحداً  يتناول هذا المثال نوع٣٨مثال

 ن من الوضوح أكبر قدر ممكولتحقيق.  بشكل شائعلياًفعالمعالجة المحاسبية لبعض السمات القائمة 
 تكون ثابتة طول متياز بعشر سنوات فقط وأن المقبوضات السنوية لمشغل اإلتفاقاإلت مدة إفترض

 أطول بكثير وقد تزداد اإليرادات السنوية مع تفاقاإلوفي الواقع، يمكن أن تكون فترات . تلك الفترة
ت، يمكن أن تكون التغيرات في صافي األرباح من سنة إلى وفي مثل تلك الحاال. مرور الوقت
  .أخرى أكبر
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  ات ستنتاجأساس اإل

  لكنه لـيس جـزءاً     ،١٢ إلعداد التقارير المالية     ة الدولي المعايير  تفسير لجنة  ات هذا يرافق  ستنتاجإن أساس اإل  
  .منه

  
  مقدمة 

  

ت المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في       ات لجنة تفسيرا  إعتبارات هذا   ستنتاج   يلخص أساس اإل     ١إستنتاج
  . أهمية أكبر لبعض العوامل دون غيرهااللجنةوقد أولى مختلف أعضاء . التوصل إلى إجماع

  
  ) ٣-١الفقرات (خلفية 

  

 سـابقاً المعـروف  " (اإلفصاحات:  تقديم الخدماتإمتيازترتيبات  "٢٩   يتضمن تفسير اللجنة الدائمة  ٢إستنتاج
 تقديم  إمتيازمتطلبات اإلفصاح فيما يخص ترتيبات      )  تقديم الخدمات  إمتياز ترتيبات   -صاحاإلف"بـ

  . كيفية محاسبتهاالخدمات من القطاع العام إلى الخاص، لكنه ال يحدد 
  

 رغب مـشغلو    وتحديداً إذا .  واسعة النطاق بشأن نقص مثل هذه اإلرشادات       مخاوف   لقد كان هناك       ٣إستنتاج
ها لغرض ترتيبـات    إستمالك كيفية محاسبة البنية التحتية التي يقومون بإنشائها أو           بمعرفة متيازاإل

 تقديم الخدمات من القطاع العام إلى الخاص، أو أتيحت لهم فرصة الوصول إليها لغـرض                إمتياز
ـ  في معرفة كيفية محاسبة الحقـوق واإل       أيضاًكما رغبوا   . تقديم الخدمة العامة    األخـرى   اتلتزام

  . هذه األنواع من الترتيباتالناجمة عن 
  

، طلب مجلس معايير المحاسبة الدولية من مجموعة عمل تتألف من ممثلي          المخاوفة لهذه   إستجاب   و   ٤إستنتاج
وهي البلدان األربعة التـي     (سبانيا والمملكة المتحدة    إستراليا وفرنسا و  أهيئات وضع المعايير في     

وقد أوصت مجموعة العمل بضرورة أن      . ع إجراء بحث مبدئي حول الموضو     ) هذه مخاوفأبدت  
تسعى لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى توضيح كيفية تطبيـق جوانـب               

  . معينة من معايير المحاسبة القائمة
  

: إلبداء مالحظـات الجمهـور بـشأنها       ات تفسير ةثالث مسود ، نشرت اللجنة    ٢٠٠٥ مارسوفي     ٥إستنتاج
، ومسودة التفـسير    " تحديد النموذج المحاسبي   - تقديم الخدمات  إمتيازترتيبات   "١٢سير  مسودة التف 

 إمتيـاز ترتيبات   "١٤ومسودة التفسير   "  نموذج األصل المالي   - تقديم الخدمات  إمتيازترتيبات   "١٣
 ٧٧ إسـتالم ة على المقترحات، تـم      إستجابوفي  ".  نموذج األصل غير الملموس    -تقديم الخدمات 

وباإلضافة إلى ذلك، ومن أجل فهم القضايا العملية التي تنـشأ عنـد تطبيـق               . حظاترسالة مال 
 موظفو مجلس معايير المحاسبة الدولية مع جهات معنية         إجتمعالتفسيرات المقترحة بشكل أفضل،     

  . متنوعة بما في ذلك المعدين والمدققين والمنظمين
  

إال أن .  مقترح اللجنة بوضع معيـار معـين  ١٤-١٢    دعم معظم المجيبون على مسودة التفسيرات ٦إستنتاج
حيث شـدد بعـضهم      جوانب أساسية من المقترحات،      تجاهروا عن قلقهم     عب تقريباًكافة المجيبون   

  .على رفع المشروع إلى المجلس بغية وضع معيار شامل
  

ير لكنها خلـصت    عمل كب    أقرت اللجنة لدى إعادة البحث في المقترحات بأن المشروع عبارة عن               ٧إستنتاج
فـي ذلـك   إتمامـه   لنطاق المشروع المحدود من األفضل   نظراً عملها ألنه    إستكمالإلى ضرورة   

  .  من تناول المجلس للقضايا في الوقت المناسببدالًالوقت 
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  المصطلحات
  

 مشغل"و" Concession Provider متيازمانح اإل" المصطلحين ٢٩ تفسير اللجنة الدائمة إستخدم    ٨إستنتاج

 تقديم الخدمـة  إمتياز إتفاق في متيازلوصف مانح ومشغل اإل" Concession Operatorمتيازاإل
وقد وجد بعض المعلقون إضافة إلى بعض أعضاء لجنة تفسيرات المعايير الدوليـة             . على التوالي 

لذا قررت لجنة تفسيرات . إلعداد التقارير المالية بأن هذين المصطلحين متشابهان على نحو مربك        

 متيازمشغل اإل "و" Grantor متيازالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تبني مصطلحي مانح اإل        

Operator" على ذلكبناءاً ٢٩، وقامت بتعديل تفسير اللجنة الدائمة  .  
  

  )٩-٤الفقرات (نطاق التطبيق 
  

 تقديم الخـدمات    إمتياز بأن ترتيبات       الحظت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية          ٩إستنتاج
 المشاركة المستمرة لكـل مـن مـانح         كما أن .  متنوعة أشكاالًمن القطاع العام إلى الخاص تتخذ       

 مباشر كبير، إنما يثير األسئلة      إستثمار، التي يصاحبها    تفاقاإل طوال مدة    متياز ومشغل اإل  متيازاإل
  . متياز بها من قبل مشغل اإلاإلعتراف التي ينبغي اتلتزامحول األصول واإل

  
 تقديم الخدمات من    إمتياز  أوصت مجموعة العمل بضرورة حصر نطاق مشروع اللجنة بترتيبات            ١٠إستنتاج

  .القطاع العام إلى الخاص
  

يـسيطر فيهـا مـانح      )   قررت اللجنة لدى صياغة المقترحات التطرق فقط إلى الترتيبات التي أ            ١١إستنتاج
يـسيطر فيهـا مـانح    )  أو ينظمهـا، و ب   متيازت المقدمة من قبل مشغل اإل      على الخدما  متيازاإل
 كما قـررت كـذلك    . تفاقاإل حصة متبقية هامة في البنية التحتية في نهاية مدة           ة على أي  متيازاإل

ها مـن   إستمالك بإنشائها أو    متيازتحديد المعالجة المحاسبية فقط للبنية التحتية التي يقوم مشغل اإل         
 لغـرض   متيـاز الذي تتاح له فرصة الوصول إلى البنية التحتية من قبل مانح اإل           طرف ثالث، أو    

 إمتيـاز وخلصت اللجنة إلى أنه كان من المرجح تلبية هذه الشروط في معظم ترتيبـات               . تفاقاإل
  . تقديم الخدمات من القطاع العام إلى الخاص التي تم البحث عن إرشادات حولها

  
، فعليـاً  مسودة التفسيرات بأن المقترحات أغفلت العديد من الترتيبات القائمة           ناقش المعلقون على    ١٢إستنتاج

 بها كممتلكات   حتفاظ، أو بخالف ذلك عند اإل     متياز عند تأجير البنية التحتية إلى مشغل اإل       وتحديداً
  .  تقديم الخدمةإمتياز إتفاق قبل بداية متياز ومعدات خاصة بمشغل اإلمصانعو

  
 أصـالً لجنة، عند دراسة هذه التعليقات، بأنه ال ينبغي توسيع نطاق المشروع ألنه يشمل                قررت ال   ١٣إستنتاج

الترتيبات التي بحاجة إلرشادات تفسيرية وكان سيؤدي التوسيع إلى تأخير إصدار التفسير بـشكل              
وقد تم دراسة نطاق المشروع على نحو شمولي خالل المرحلة المبدئية، كما هـو مـشار                . كبير
كدت اللجنة على وجهة نظرها التي تفيد بضرورة أن يتناول التفسير المقترح المواضيع             وأ. أعاله

ومع ذلك، بحثت اللجنة خالل إعادة مداوالتها فـي مجموعـة الترتيبـات             . ١٠المبينة في الفقرة    
النموذجية فيما يخص مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة، بما فـي ذلـك بعـض                 

وقررت اللجنة بان التفسير يمكـن أن يقـدم         .  خارج نطاق التفسير المقترح    كانت التي   الترتيبات
إشارات لمعايير ذات صلة تُطبق على ترتيبات خارج نطاق التفسير دون إعطاء إرشادات بـشأن               

وفي حال أظهرت الخبرات الحاجة لمثل هذه اإلرشادات، يمكن تنفيذ مشروع منفصل في             . تطبيقها
إشارات إلى معايير ذات صلة ألنواع الترتيبات التـي          جدول   ٢الحظة  الموتتضمن  . وقت الحق 

  . تنظر فيها اللجنة
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   تقديم الخدمات من القطاع الخاص إلى القطاع الخاصإمتيازترتيبات 
  

  أشار بعض المجيبون على مسودة التفسيرات إلى ضرورة توسيع نطاق تطبيق التفسير المقتـرح                ١٤إستنتاج
كما أشارت اللجنـة   .  تقديم الخدمات من القطاع الخاص إلى القطاع الخاص        زإمتياليشمل ترتيبات   

إلى أن تناول محاسبة هذه الترتيبات لم يكن الغرض الرئيسي من المشروع ألنه قد طُلـب منهـا                  
 تقديم الخدمات من القطاع العام إلـى الخـاص التـي تلبـي              إمتيازتقديم إرشادات حول ترتيبات     

وأوضحت . ٣ والتي تتمتع بالخصائص المبينة في الفقرة        ٥ا في الفقرة    المتطلبات المنصوص عليه  
 هو أمر مناسب بموجب التسلـسل الهرمـي الـوارد فـي             التماثلاللجنة كذلك أن التطبيق حسب      

السياسات المحاسبية، التغيـرات فـي التقـديرات         "٨ من معيار المحاسبة الدولي      ١٢-٧الفقرات  
  ". المحاسبية واألخطاء

  

  متيازانح اإلمحاسبة م
  

، ألن هدف اللجنـة وأولويتهـا كـان وضـع           متياز  ال يحدد التفسير المحاسبة من قبل مانحي اإل         ١٥إستنتاج
وقد طلب بعض المعلقون من اللجنة وضع إرشادات للمحاسبة من قبل           . متيازإرشادات لمشغلي اإل  

وأشـارت  . ى وجهة نظرها  وناقشت اللجنة هذه التعليقات لكنها أعادت التأكيد عل       . متيازمانحي اإل 
 عبارة عن هيئة حكومية وأن المعايير الدوليـة         متيازإلى أنه في العديد من الحاالت يكون مانح اإل        

مصممة لتُطبق على األنشطة غير الربحية في القطـاع الخـاص أو            ليست  إلعداد التقارير المالية    
 ألنشطة قد تجد هذه المعـايير     ي تمارس مثل هذه ا    القطاع العام أو الحكومة، رغم أن المنشآت الت       

  . )٩، الفقرة مقدمة إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةراجع (مناسبة 
  

   متيازاألصول القائمة لمشغل اإل
  

 ألن اللجنـة قـررت أنـه مـن غيـر            متياز  ال يحدد التفسير معالجة األصول القائمة لمشغل اإل         ١٦إستنتاج
  .  الواردة في المعايير القائمةاإلعترافالضروري تناول متطلبات إلغاء 

  

 ،متيـاز   طلب بعض المجيبون من اللجنة تقديم إرشادات حول محاسبة األصول القائمة لمشغل اإل              ١٧إستنتاج
  .ات من نطاق التطبيق يقود إلى شكوك بشأن معالجة هذه األصولستثناءمشيرين إلى أن اإل

  

ما إذا كان ينبغي علـى      فيا إلى أن أحد أهداف التفسير هو تناول           أشارت اللجنة في إعادة مداوالته      ١٨إستنتاج
 بالبنية التحتية التي يبنيها أو التي تتاح له فرصة الوصول إليها على أنها              اإلعتراف متيازمشغل اإل 

وإن أحد قضايا المحاسبة التي يتعين التطـرق إليهـا فيمـا يخـص              .  ومعدات مصانعممتلكات و 
 في المعـايير الدوليـة      مسبقاً الذي تم تناوله     اإلعتراف هو إلغاء    متيازاألصول القائمة لمشغل اإل   

 وفي ضوء   ،") والمعدات مصانعالممتلكات وال  "١٦معيار المحاسبة الدولي    (إلعداد التقارير المالية    
 تقديم الخـدمات    إمتيازالتعليقات المستلمة من المجيبين، قررت اللجنة توضيح أن بعض ترتيبات           

 األصـول القائمـة لمـشغل       إستخدام حق   متيازم إلى الخاص قد تنقل إلى مانح اإل       من القطاع العا  
 المنصوص عليهـا فـي      اإلعتراف متطلبات إلغاء    متياز، وفي هذه الحالة يطبق مشغل اإل      متيازاإل

 بأصـوله   اإلعترافينبغي عليه إلغاء    كان  ما إذا   في لتحديد   المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    
   .القائمة

  

  معيار الحصة المتبقية الهامة
  

 تقديم خدمـة ضـمن      إمتياز إتفاقأنه حتى يندرج     ١٢من مسودة التفسير    ) ب(٥  اقترحت الفقرة     ١٩إستنتاج
 متيازنطاق تطبيقه، يجب أن تكون الحصة المتبقية في البنية التحتية التي يتم تسليمها إلى مانح اإل               

، ووافقت اللجنة على ذلك، بأن معيار الحصة        جيبونوناقش الم .  هي حصة هامة   تفاقاإلفي نهاية   
 تقديم الخدمـة لمجمـل      إمتياز إتفاق إستثناءألنه يتم    المتبقية الهامة يحد من مدى فائدة اإلرشادات      

ولم تكن تلك النتيجة هي النتيجة التـي تنـشدها    . العمر المادي للبنية التحتية من نطاق اإلرشادات      
إعادة النظر في المقترحات عدم اإلبقاء على المقترح الـذي يفيـد            فقد قررت اللجنة عند     . اللجنة
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 في نهايـة    متيازبوجوب أن تكون الحصة المتبقية في البنية التحتية التي يتم تسليمها إلى مانح اإل             
 تقـديم   إمتياز إتفاقالتي تُستخدم في    (ونتيجة لذلك، تندرج البنية التحتية      .  هي حصة هامة   تفاقاإل

  . ضمن نطاق التفسير)  العام إلى الخاص طوال مجمل عمرها اإلنتاجيخدمات من القطاع
  

  )١١الفقرة ( في البنية التحتية متيازمعالجة حقوق مشغل اإل
  

وقـد  .  تقديم الخدمات  إمتياز إتفاق في   متيازي طبيعة الحقوق المنقولة إلى مشغل اإل        بحثت اللجنة ف    ٢٠إستنتاج
نية التحتية المستخدمة لتقديم الخدمات العامة علـى أنهـا          مكن تصنيف الب  أما إذا   في تفحصت أوالً 

وقد بـدأت مـن     . ١٦ بموجب معيار المحاسبة الدولي      متياز ومعدات لمشغل اإل   مصانعممتلكات و 
 بالبنية التحتية المستخدمة لتقديم الخدمات العامة علـى أنهـا           اإلعترافالمبدأ الذي يفيد بضرورة     

ويحدد هذا المبـدأ الجهـة      . هاإستخدامالتي تسيطر على     ومعدات تخص الجهة     مصانعممتلكات و 
وتنبثق اإلشـارة   .  والمعدات على أنها تعود لها     مصانع بالممتلكات وال  اإلعترافالتي ينبغي عليها    
   -:اإلطارإلى السيطرة من 

أحد الموارد الذي تسيطر عليه المنـشأة نتيجـة         " على أنه    اإلطاريرد تعريف األصل في       )أ (

 ."ية للمنشأةإقتصاد منافع مستقبالًي ُيتوقع أن يتدفق منه أحداث سابقة والذ

.  إلى أن العديد من األصول ترتبط بالحقوق القانونية، بما في ذلك حق الملكية             اإلطاريشير    )ب (

 .  أساسياًحقاًكما يوضح كذلك أن حق الملكية ليس 

ناسـبي  حيث يمكن على سبيل المثال تقـسيمها بـشكل ت         . منفصلة ما تكون الحقوق     غالباً  )ج (

المبلغ األساسي والفائدة   (أو حسب تدفقات نقدية محددة      ) حصص غير مقسمة في األرض    (

 ). عقد إيجار(أو عبر مرور الوقت ) على السند
  

 أو يـستملكها    متياز  خلصت اللجنة إلى أنه ينبغي تحديد معالجة البنية التحتية التي يبنيها مشغل اإل              ٢١إستنتاج

 تقـديم الخدمـة     إمتياز إتفاق لغرض   متياز إليها من قبل مانح اإل     أو الذي تتاح له فرصة الوصول     

وفي حال  . ٥ بالطريقة المبينة في الفقرة      متيازوفق ما إذا كان يتم السيطرة عليها من قبل مانح اإل          

كما سيكون هذا هو الحال لكافة الترتيبات ضـمن نطـاق           (كان يتم السيطرة عليها بتلك الطريقة       

، ال  تفاقاإلنظر عن الجهة التي تتمتع بملكية قانونية في البنية التحتية خالل            ، فإنه بغض ال   )التفسير

 وذلـك ألن مـشغل      متياز ومعدات لمشغل اإل   مصانع بالبنية التحتية كممتلكات و    اإلعترافينبغي  

  .  البنية التحتية للخدمات العامةإستخدام ال يسيطر على متيازاإل
  

 األصل هي التـي تحـدد       إستخدامحظت اللجنة أن السيطرة على حق         في توصلها لهذه النتيجة، ال      ٢٢إستنتاج

 وإبرام عقد إيجار بموجب معيار المحاسبة الـدولي  ١٦ بموجب معيار المحاسبة الدولي   اإلعتراف

 علـى   " والمعدات مصانعالممتلكات وال " ١٦ويعرف معيار المحاسبة الدولي     ". عقود اإليجار  "١٧

 في إنتاج أو توريد السلع أو الخدمات أو لتأجيرها آلخرين           ستخدامإلمحتفظ بها ل  "أنها بنود ملموسة    

علـى أنهـا     بالبنود ضمن هذا التعريـف       اإلعترافيقتضي أن يتم    كما  ...". أو ألغراض إدارية  

ومن األمثلـة علـى     .  ومعدات ما لم يقتضي معيار آخر أو يجيز منهجاً مختلفاً          مصانعممتلكات و 

 المتطلب الوارد في معيار المحاسـبة الـدولي         ١٦لمحاسبة الدولي   المنهج المختلف، يبرز معيار ا    

 والمعدات المؤجرة على أسـاس      مصانع بالممتلكات وال  اإلعتراف الذي يقضي بضرورة تقييم      ١٧

 ينقـل بموجبـه المـؤجر       إتفاق"ويعرف ذلك المعيار عقد اإليجار بأنه       . نقل المخاطر والمكافآت  

يوضح متطلبات تصنيف عقود    كما  "  أصل معين  إستخدامحق  للمستأجر مقابل سلسلة من الدفعات      



  تفسيرات تفسير لجنة ل                                       أساس اإلستنتاجات  
  ١٢ المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 

 ٢٤٩٥   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  

تحديد ما إذا كان ترتيـب       "٤وينص تفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية         . اإليجار

 ينقـل حـق     إتفـاق " أصل ما على أنـه       إستخدامعلى تفسير لمعنى حق     " يحتوي على عقد إيجار   

  ." األصل األساسيإستخدامالسيطرة على 
  

 لتحديد كيف ينبغي تصنيف عقد اإليجار فقـط  ١٧  وعليه، يتم اإلشارة إلى معيار المحاسبة الدولي         ٢٣إستنتاج
وُيصنف عقد اإليجار على أنه     .  األصل األساسي  إستخدام حق السيطرة على     تفاقاإلفي حال نقل    

وُيصنف عقد  . كيةعقد إيجار تمويلي إذا نقل بشكل أساسي كافة المخاطر والمكافئات المتعلقة بالمل           
اإليجار على أنه عقد إيجار تشغيلي إذا لم ينقل بشكل أساسي كافة المخاطر والمكافئات المتعلقـة                

  .بالملكية
   

 إسـتخدام حق السيطرة على    " تنقل   ١٢بحثت اللجنة فيما إذا كانت الترتيبات ضمن نطاق التفسير            ٢٤إستنتاج
وقررت اللجنة إنه في حـال      . متيازإلى مشغل اإل  ) ةالبنية التحتية للخدمة العام   " (األصل األساسي 

 إسـتخدام  حق السيطرة على متياز، ال يكون لمشغل اإل٥ ما للشروط الواردة في الفقرة    إتفاقتلبية  
  .  بالبنية التحتية كأصل مؤجراإلعترافاألصل األساسي وال ينبغي عليه بالتالي 

  
ويقـوم مـشغل    .  كمزود للخدمـة   متياز يعمل مشغل اإل   وفي الترتيبات ضمن نطاق هذا التفسير،       ٢٥إستنتاج

وبموجب بنود العقد، يتاح    .  بإنشاء أو تحسين البنية التحتية المستخدمة لتقديم الخدمة العامة         متيازاإل
ويكون . متياز فرصة تشغيل البنية التحتية لتقديم الخدمة العامة بالنيابة عن مانح اإل           متيازلمشغل اإل 

 هو العوض النقدي الذي يقبضه مقابل خدماته، ولـيس          متيازقبل مانح اإل  األصل المعترف به من     
  . البنية التحتية التي يقوم بإنشائها أو تحسينها

  
 فقط على أساس    اإلعترافاعتراضهم بشأن ضرورة تحديد      المجيبون على مسودة التفسيرات      أبدى  ٢٦إستنتاج

 مخاطر ومكافئات   متياز أو مشغل اإل   تيازم دون تقييم لمدى تحمل مانح اإل      ستخدامالسيطرة على اإل  
مطابقة المنهج المقترح مع معيار المحاسبة الـدولي         بها   يمكنوتساءلوا حول الكيفية التي     . الملكية
 باألصل المؤجر من قبل الجهة التي تتحمـل بـشكل أساسـي كافـة               اإلعتراف الذي يتم فيه     ١٧

  . المخاطر والمكافئات المتعلقة بالملكية
  

 مـا شـروط     إتفاق إستوفى  أكدت اللجنة في إعادة مداوالتها على قرارها الذي يفيد بأنه في حال               ٢٧إستنتاج
 حق الـسيطرة    متياز من هذا التفسير، ال يكون لمشغل اإل       ٥السيطرة المنصوص عليها في الفقرة      

البنيـة  أن يعترف ب  بالتالي  وال ينبغي   ) البنية التحتية للخدمة العامة   ( األصل األساسي    إستخدامعلى  
 أو بإبرام عقد    ١٦ ومعدات خاصة به بموجب معيار المحاسبة الدولي         مصانعالتحتية كممتلكات و  

 نقل الخدمة بموجب العقد بـين       إمتياز إتفاقوال ينقل   . ١٧إيجار بموجب معيار المحاسبة الدولي      
خلصت اللجنة  وقد  . متياز البنية التحتية إلى مشغل اإل     إستخدام حق   متياز ومشغل اإل  متيازمانح اإل 

 الـشرط  ألنه لم يتم تلبيـة " اإليراد "١٨ ومعيار المحاسبة الدولي أيضاًإلى أن هذه المعالجة تتسق   
 فيما يخص الترتيبات ضمن نطاق هذا       ١٨ من معيار المحاسبة الدولي      ١٤الثاني الوارد في الفقرة     

ـ         متيازويبقي مانح اإل  . التفسير رتبط عـادة بالملكيـة      على مشاركة إدارية مستمرة إلى الحـد الم
  . ٥والسيطرة على البنية التحتية كما هو موضح في الفقرة 

  
إال .  تقديم الخدمات، تُنقل الحقوق عادة لفترة محددة شبيهة بفترة عقد اإليجـار            إمتياز  في ترتيبات     ٢٨إستنتاج

إذ :  عن حـق المـستأجر     متيازيختلف حق اإل  أنه فيما يخص الترتيبات ضمن نطاق هذا التفسير،         
 من خالل السيطرة على الخـدمات أو         البنية التحتية  إستخدامالسيطرة على   ب متيازيحتفظ مانح اإل  

والجهة التي ينبغي تقديمها لهـا وبـأي         تقديمها   متيازتنظيم الخدمات التي يتوجب على مشغل اإل      
 كذلك بالسيطرة علـى أي حـصة        متيازويحتفظ مانح اإل  ). أ(٥أسعار كما هو موضح في الفقرة       
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 حق  متيازوبخالف المستأجر، ال يملك مشغل اإل     . تفاقاإلمتبقية هامة في البنية التحتية طوال فترة        
 األصل األساسي بل يتمتع بفرصة تشغيل البنية التحتية لتقديم الخدمة العامة بالنيابة عـن               إستخدام
  .  للبنود المحددة في العقدوفقاً متيازمانح اإل

  

وقد أشارت بالتحديد   . ٤ إذا كان نطاق هذا التفسير يمكن أن يتداخل مع التفسير              بحثت اللجنة فيما    ٢٩إستنتاج

 تقـديم  إمتيـاز إلى اآلراء التي عبر عنها بعض المجيبون بأن البنود التعاقدية لـبعض ترتيبـات         

 بأنها تلبي معيار النطاق المبين      أيضاً وتعتبر   ٤أنها عقود إيجار بموجب التفسير      بالخدمات تعتبر   

 هـو أمـر     المعالجات المحاسبية  بين   ختيار تعتبر اللجنة أن اإل    ال و .١٢ من التفسير    ٥قرة  في الف 

. ية المماثلة قتصاد إلى معالجات محاسبية مختلفة للعقود ذات اآلثار اإل        يؤديمناسب حيث يمكن أن     

 إتفـاق  إستوفى لتحديد أنه في حال      ٤وفي ضوء التعليقات المستلمة، عدلت اللجنة نطاق التفسير         

  . ٤، فإنه ال يندرج ضمن نطاق التفسير ١٢ تقديم الخدمات متطلبات نطاق التفسير إمتياز

  

  )١٣ و١٢الفقرتان ( وقياسه تفاق بالعوض النقدي لإلاإلعتراف
  

عقـود  " ١١  يتم التطرق إلى متطلبات محاسبة عقود اإلنشاء والخدمة في معيار المحاسبة الدولي               ٣٠إستنتاج
  وذلـك   بـاإليرادات  اإلعتـراف   هذه المتطلبات  وتقتضي. ١٨سبة الدولي    ومعيار المحا  "اإلنشاء

 على المبدأ العام الذي     ١٨وينص معيار المحاسبة الدولي     . بالرجوع إلى مرحلة إنجاز نشاط العقد     

إال أن اللجنـة  . يفيد بقياس اإليرادات بالقيمة العادلة للعوض النقدي المقبوض أو مستحق القـبض        

عادلة للخدمات اإلنشائية المقدمة قد تكون في الواقع أكثر األساليب المناسـبة            الحظت بأن القيمة ال   

وسيكون هذا  . لتحديد القيمة العادلة للعوض النقدي المقبوض أو مستحق القبض للخدمات اإلنشائية          

 غالباً ألن العوض النقدي المنسوب إلى نشاط اإلنشاء          تقديم الخدمات  إمتيازهو الحال في ترتيبات     

مبلغ مستحق القبض على العقد ككل، وفي حال كـان العـوض            البغي تخصيصه من إجمالي     ما ين 

  .  لشكوك القياسأيضاًالنقدي يتألف من أصل غير ملموس، فإنه قد يخضع 
  

 الـواردة فيـه   اإلعترافتطبيق معايير  يقتضي ١٨  أشارت اللجنة إلى أن معيار المحاسبة الدولي       ٣١إستنتاج

. ر القابلة للتحديد في معاملة مفردة من أجل إظهار جـوهر المعاملـة             العناص علىبشكل منفصل   

خـدمات  فيما يخص ال   للتحديد    قابالً اًعلى سبيل المثال، عندما يتضمن سعر البيع لمنتج معين مبلغ         ف

.  يتم تأجيل المبلغ وُيعترف به على أنه إيراد خالل الفترة التـي يـتم فيهـا أداء الخدمـة                   الالحقة

 تقديم الخدمات ضمن نطـاق هـذا        إمتيازى أن هذا المتطلب ذو صلة بترتيبات        وخلصت اللجنة إل  

 يقدم أكثر من خدمة واحدة، أي       إمتيازوترتبط الترتيبات ضمن نطاق هذا التفسير بمشغل        . التفسير

 التفاوض بشأن عقد كل خدمة      عموماًورغم أنه يتم    . خدمات اإلنشاء أو التحسين وخدمات التشغيل     

رد، إال أن بنوده تدعو لمراحل أو عناصر منفصلة ألن كل مرحلة منفـصلة أو               فنعلى أنه عقد م   

 إلى أنه في هـذه      وقد أشارت اللجنة  . عنصر منفصل له مهاراته ومتطلباته ومخاطره التي تميزه       

 فصل العقد إلـى مـرحلتين أو        ١٨ من معيار المحاسبة الدولي      ١٣ و ٤الحاالت تقتضي الفقرتان    

 وعنـصر عمليـات     ١١نشاء ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي       عنصرين منفصلين، عنصر إ   

 قد يبلغ عـن هـوامش ربـح         متيازلذلك فإن مشغل اإل   . ١٨ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي      

كما أشارت اللجنة إلى أن مبلغ كل خدمة يكون قابـل للتحديـد             . مختلفة في كل مرحلة أو عنصر     
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 ٢٤٩٧   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  

وأشارت كذلك إلى أن معايير الـضم       . نها خدمة واحدة   ما يتم تقديم هذه الخدمات على أ       غالباًألنه  

 تنطبق فقط على عنصر اإلنشاء فـي        ١١والتجزئة المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي        

  . تفاقاإل
  

 دفعة غير نقدية مقابل الخدمات اإلنشائية، أي يعطي مشغل          متياز  في بعض الحاالت، يقدم مانح اإل       ٣٢إستنتاج
لقاء تقديم مـشغل    ) حق فرض رسوم على مستخدمي الخدمة العامة      ( ملموس    غير أصالً متيازاإل
 األصل غير الملموس لتحقيق إيـرادات  متيازمن ثم يستخدم مشغل اإل.  للخدمات اإلنشائية  متيازاإل

  . إضافية من مستخدمي الخدمة العامة
  

   -: على ما يلي١٨ من معيار المحاسبة الدولي ١٢  تنص الفقرة ٣٣إستنتاج

 تحقـق  على أنها معاملـة      المبادلةما تُباع السلع أو تُقدم الخدمات مقابل سلع أو خدمات مختلفة، تعتبر             عند
، معدلة بأي مبلغ منقول من النقد أو        وتقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للسلع أو الخدمات المستلمة       . إيرادات

لخدمات المستلمة بموثوقية، تقاس اإليـرادات      وعندما ال يمكن قياس القيمة العادلة للسلع أو ا        . النقد المعادل 
  . معدلة بأي مبلغ منقول من النقد أو النقد المعادلالتي يتم التخلي عنها بالقيمة العادلة للسلع أو الخدمات

  
والسبب وراء  . إلى أن مجموع اإليرادات ال يساوي مجموع التدفقات النقدية الواردة           أشارت اللجنة     ٣٤إستنتاج

فإنـه   أصل غير ملموس مقابل خدماته اإلنشائية،        متيازهو أنه عندما يستلم مشغل اإل     هذه النتيجة   
ففـي المجموعـة     .يوجد مجموعتين من التدفقات النقدية الواردة والصادرة وليس مجموعة واحدة         

. متياز يتم تبادل الخدمات اإلنشائية باألصل غير الملموس في معاملة مقايضة مع مانح اإل             األولى
 لتحقيـق   متيـاز غير ملموس المستلم من مانح اإل     ال األصل   إستهالكلمجموعة الثانية، يتم    أما في ا  

 تقـديم   إمتيازوهذه النتيجة ليست بغريبة على ترتيبات       . تدفقات نقدية من مستخدمي الخدمة العامة     
إذ أن أي وضع تقدم فيه المنشأة سلع أو خدمات مقابل أصـل             . الخدمات ضمن نطاق هذا التفسير    

  .  إلى نتيجة مماثلةسيؤدي لتحقيق إيرادات نقدية الحقاًختلف ُيستخدم آخر م
  

 أسلوب محاسبي   إستخدام  أبدى بعض أعضاء اللجنة امتعاضهم تجاه هذه النتيجة، وكانوا يفضلون             ٣٥إستنتاج
غير أنهم وافقوا على أنها تتفـق       . تقتصر بموجبه إجمالي اإليرادات على التدفقات النقدية الواردة       

  . ، أي مبادلة سلع أو خدمات مختلفةالمقايضةعالجة الممنوحة لمعاملة والم
  

-١٤الفقـرات    (متياز إلى مشغل اإل   متيازالعوض النقدي المقدم من مانح اإل     
١٩(  

  
 لقاء تقديم الخـدمات اإلنـشائية       متياز أن الحقوق التعاقدية التي يستلمها مشغل اإل         الحظت اللجنة   ٣٦إستنتاج

  .  نقد أو أصول مالية أخرىستالم إلاًوهي ليست بالضرورة حقوق.  عديدةأشكاالًيمكن أن تتخذ 
  

 علـى الجهـة التـي تتحمـل         متياز  اقترحت مسودة التفسيرات بأن تستند طبيعة أصل مشغل اإل          ٣٧إستنتاج
 أن يعترف   متيازوينبغي على مشغل اإل   .  مقابل الخدمات  متيازبالدفع لمشغل اإل  المسؤولية الرئيسية   

 مقابـل   متيـاز  المسؤولية الرئيسية في الدفع لمشغل اإل      متيازلمالي عندما يتحمل مانح اإل    باألصل ا 
 أن يعترف باألصل غير الملمـوس فـي كافـة الحـاالت             متيازوينبغي على مشغل اإل   . الخدمات
  .األخرى

  
 خـالل     ناقش المجيبون على مسودة التفسيرات بأن تحديد النموذج المحاسبي الواجب تطبيقه مـن              ٣٨إستنتاج

بغض النظر  و  مقابل الخدمات  متياز الجهة التي تتحمل المسؤولية الرئيسية بالدفع لمشغل اإل        إعتماد
) أي قدرة ورغبة المستخدمين في الدفع مقابـل الخدمـة         (عن الجهة التي تتحمل مخاطرة الطلب       

متعاضهم كما أبدى المجيبون ا   . تفاقي لإل قتصاد تعكس الجوهر اإل   سيؤدي إلى معالجة محاسبية ال    
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 ذوي التدفقات النقدية المتطابقة تبنـي نمـاذج         متيازمن أن المقترح سوف يتطلب من مشغلي اإل       
ومن شأن هذا أن يضعف من فهم المستخدمين للمنشآت المرتبطة بتقديم ترتيبات            . محاسبية مختلفة 

 بـدفع   الطـرق  إستخدام على   مثاالًوأعطى البعض   .  الخدمات من القطاع العام إلى الخاص      إمتياز

مخاطرة (ية قتصاد، حيث تكون األهمية اإل”toll road and shadow toll road“رسوم معينة 
للترتيبات متماثلة، مشيرين إلى أنه بموجب المقترحات، سيتم محاسبة التـرتيبين بـشكل             ) الطلب
 الفقـرات   أنظر(وفي ضوء التعليقات المستلمة حول المقترحات، قررت اللجنة توضيح          . مختلف
  .  بأصل مالي وأصل غير ملموساإلعتراف متيازالحد الذي ينبغي فيه على مشغل اإل) ١٩-١٥

  
ـ .  اإلجابات على مسودة التفسيرات معلومات محدودة فقط حول أثر المقترحات        قدمت  ٣٩إستنتاج ن أجـل  وم

 نظم موظفو مجلس معايير المحاسبة الدولية لعقد مناقـشات مـع            الحصول على معلومات إضافية   
أن هوية المستفيد    وتلخص إجماع أولئك الذين تم التشاور معهم في       . ين والمدققين والمنظمين  المعد 

 عـادة   متيـاز  ويعتمد مشغل اإل   .متيازال تؤثر على المخاطر التي تواجه التدفق النقدي لمشغل اإل         
ويمكـن ضـمان    .  تقديم الخدمة لتحديد المخاطر التي تواجه تدفقه النقـدي         إمتيازعلى بنود عقد    

 متيـاز ، وفي هذه الحالـة يتكبـد مـانح اإل   متياز من قبل مانح اإل متيازالتدفقات النقدية لمشغل اإل   
 وفي هـذه    ستخدام على مستويات اإل   متيازمخاطرة الطلب، أو قد تتوقف التدفقات النقدية لمانح اإل        

  .  مخاطرة الطلبمتيازالحالة يتحمل مشغل اإل
  

 متيـاز يوافق مانح اإل  )  عندما أ  متيازضمان التدفقات النقدية لمشغل اإل      أشارت اللجنة إلى أنه يتم        ٤٠إستنتاج
 الخـدمات العامـة أم ال       إستخدام مبالغ محددة أو قابلة للتحديد سواء تم         متيازبأن يدفع لمشغل اإل   

 حـق   متيـاز  لمـشغل اإل   متيازعندما يمنح مانح اإل   ) أو ب ) ادفع-أو- بترتيبات خذ  أحياناًتُعرف  (
 التـدفقات النقديـة لمـشغل       متيازتخدمي الخدمات العامة ويضمن مانح اإل     فرض رسوم على مس   

 متيـاز وتتوقف التدفقات النقدية لمشغل اإل    . ١٦ من خالل ضمان الفرق المبين في الفقرة         متيازاإل
 عندما ال يتمتع بمثل هذا الضمان لكن يتوجب عليه الحصول على إيراداتـه إمـا                ستخدامعلى اإل 

 الجمهـور   إستخدام بالتناسب مع    متيازي الخدمات العامة أو من مانح اإل      بشكل مباشر من مستخدم   
  ).  طرق معينةستخداممثل الرسوم التي تُدفع إل(للخدمات 

  
  )متياز من قبل مانح اإلمتيازضمن التدفقات النقدية لمشغل اإلت(أصل مالي 

  

األصل المالي علـى    " العرض: اليةاألدوات الم  "٣٢ من معيار المحاسبة الدولي      ١١ الفقرة   تعرف  ٤١إستنتاج
في حـين توضـح     ".  النقد أو أصل مالي آخر من منشأة أخرى        ستالمحق تعاقدي إل  "أنه يتضمن   

ية بين طرفين أو أكثـر ذات نتـائج         إتفاق"تشير إلى   " تعاقدي" من ذلك المعيار بأن كلمة       ١٣الفقرة  
تكـون  يـة   تفاقاإلن   أل اديهاية واضحة ليس أمام األطراف سوى خيار ضئيل، إن وجد، لتف          إقتصاد

  ."قابلة لإلنفاذ بموجب القانون
  

 حـق   متياز باألصل المالي إلى الحد الذي يكون فيه لمشغل اإل         اإلعتراف بأنه ينبغي   قررت اللجنة     ٤٢إستنتاج
 مقابل الخدمات اإلنشائية     على توجيهاته  بناءاً أو   متياز النقد من مانح اإل    إستالمحالي غير مشروط ب   

 سوى خيار ضئيل، إن وجد، لتفادي الدفع وذلك يعزى عادة إلى إنفاذ             متيازأمام مانح اإل  وال يكون   
 النقـد مقابـل الخـدمات       سـتالم  بحق تعاقدي إل   متيازويتمتع مشغل اإل  . ية بموجب القانون  تفاقاإل

 بالطريقـة   متيـاز  التدفقات النقديـة لمـشغل اإل       بموجب العقد  متيازاإلنشائية إذا ضمن مشغل اإل    
 سـتالم  يتمتع بحق غير مشروط إل     متيازوأوضحت اللجنة بأن مشغل اإل    . ١٦ة في الفقرة    الموضح

بـأن تكـون التـدفقات      )  الطلب ةمخاطر (ةمخاطرال متيازالنقد إلى الحد الذي يتحمل فيه مانح اإل       
  . متياز مشغل اإلإستثمار سترداد مستخدمي الخدمات العامة غير كافية إلالمتولدة عنالنقدية 
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   -:   أشارت اللجنة إلى ما يلي٤٣إستنتاج

ية دفع الفرق، إن وجد، بين المبالغ المستلمة من مستخدمي الخدمات والمبالغ المحددة             إتفاقأن    )أ (

 من معيـار المحاسـبة      ٩أو القابلة للتحديد ال تلبي تعريف الضمان المالي الوارد في الفقرة            

 يتمتع بحق تعاقدي غير     متيازل اإل ألن مشغ "  والقياس اإلعتراف: األدوات المالية  "٣٩الدولي  

وعالوة على ذلك، ال تتناول التعديالت التي أجريت        . متياز النقد من مانح اإل    ستالممشروط إل 

 معالجة  عقود الضمان المالي   من خالل    ٢٠٠٥ أغسطس في   ٣٩على معيار المحاسبة الدولي     

من أن يعترف مصدرو    وكان هدف التعديالت هو التأكد      . عقود الضمان المالي من قبل حامله     

 . ها الضامن في إصدار الضمانإتخذ معين للتعهدات التي إلتزامعقود الضمان المالي ب

إلى و غ مستحق القبض بموجب العقد مباشر      المبل متيازيمكن أن يدفع المستخدمون أو مانح اإل       )ب (

 وفي كال الحـالتين، يتمتـع مـشغل       . فأسلوب الدفع هي مسألة شكليات فقط     . متيازمشغل اإل 

 التدفقات النقدية المحددة أو القابلة للتحديـد        ستالم بحق تعاقدي حالي غير مشروط إل      متيازاإل

 فقط بـسبب    متيازوال تتغير طبيعة أصل مشغل اإل     .  على توجيهاته  بناءاً أو   متيازمن مانح اإل  

. إمكانية دفع المبلغ مستحق القبض بموجب العقد مباشرة من قبل مستخدمي الخدمات العامـة             

 ٣٢ لمعياري المحاسبة الدوليين     وفقاً الحظت اللجنة بأن محاسبة التدفقات النقدية التعاقدية         وقد

ية للترتيبات والتي تتلخص في تقديم التمويـل لمـانح          قتصاد تعكس بصدق األهمية اإل    ٣٩و  

 .  مقابل إنشاء البنية التحتيةمتيازاإل
  

  متطلبات جودة أو كفاءة محددة على تلبيته لمتوقفة  متيازالتدفقات النقدية لمشغل اإل

 النقـد   إستالمأنه يتم تلبية تعريف األصل المالي حتى إن كان الحق التعاقدي ب             خلصت اللجنة إلى      ٤٤إستنتاج

وقبل أن ُيطلـب    .  أو أهداف جودة أو كفاءة محددة      لمتطلبات متياز مشغل اإل  إستيفاءمتوقف على   

 متيازقد يتوجب على مشغل اإل    بل خدماته اإلنشائية،     مقا متياز أن يدفع لمشغل اإل    متيازمن مانح اإل  

 أو أن   متيازأن يضمن بأن البنية التحتية قادرة على أداء الخدمات العامة المحددة من قبل مانح اإل              

 لضمان  متيازالبنية التحتية تلبي أو تفوق المعايير التشغيلية أو أهداف الكفاءة التي يحددها مانح اإل             

 هو نفس وضـع أي      متيازوفي هذا الخصوص، يكون وضع مشغل اإل      . مستوى محدد من الخدمة   

منشأة أخرى يتوقف فيها الدفع مقابل السلع أو الخدمات على األداء الالحق للـسلع أو الخـدمات                 

  . المباعة
  

 على أنه   متياز إلى مشغل اإل   متياز العوض النقدي المقدم من قبل مانح اإل       ١٢ التفسير   لج  لذلك، يعا   ٤٥إستنتاج
ي إلى نشوء أصل مالي بغض النظر عما إذا كانت المبالغ مستحقة القـبض بموجـب العقـد                  يؤد

  .  لمستويات أداء أو أهداف كفاءة معينةمتيازمتوقفة على تلبية مشغل اإل
  

  )ستخدام متوقفة على اإلمتيازالتدفقات النقدية لمشغل اإل(أصل غير ملموس 
  

أصل "األصل غير الملموس على أنه      " األصول غير الملموسة   "٣٨  يعرف معيار المحاسبة الدولي       ٤٦إستنتاج
ويورد المعيار التراخيص كأمثلة على األصول غيـر        ". غير نقدي قابل للتحديد دون جوهر مادي      

  . نه قابل للتحديد عندما ينشأ من حقوق تعاقديةاألصل بأويصف . الملموسة
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ض رسوم على مستخدمي الخدمات العامة يستوفي        بفر متيازأن حق مشغل اإل     خلصت اللجنة إلى      ٤٧إستنتاج
وفي هـذه   . ٣٨ لمعيار المحاسبة الدولي     وفقاًتعريف األصل غير الملموس وعليه ينبغي محاسبته        

) مخاطرة الطلـب  (مخاطرة  ال وينطوي على    ستخدام على اإل  متيازالحاالت يتوقف إيراد مشغل اإل    
 إسـتثمار  سـترداد لخدمات العامة غير كافية إل     مستخدمي ا  المتولدة عن بأن تكون التدفقات النقدية     

  . متيازمشغل اإل
  

 الفقـرتين  أنظـر ( أدنى  مبلغاًمتياز مشغل اإلأن يستلم  في غياب ترتيبات تعاقدية مصممة لضمان     ٤٨إستنتاج
 النقد حتى وإن كـان      ستالم بحق تعاقدي إل   متياز، ال يتمتع مشغل اإل    ")٥٤إستنتاج"و  " ٥٣إستنتاج"

 فرصة فـرض رسـوم علـى أولئـك الـذين            متيازبل تتاح لمشغل اإل   . جداًمحتمل   النقد   إستالم
 مخاطرة الطلب ولذلك يتوقـف      متياز ويتحمل مشغل اإل   .يستخدمون الخدمات العامة في المستقبل    

 عبـارة   متيـاز  ويكون أصل مشغل اإل    . المستخدمين للخدمات العامة   إستعمالعائده التجاري على    
. ٣٨نه أصل غير ملموس ضمن نطاق معيار المحاسبة الـدولي           عن ترخيص يتم تصنيفه على أ     

  : ٣٢من اإلرشادات التطبيقية في معيار المحاسبة الدولي " ١٠تطبيق"وكما هو موضح في الفقرة 

واألصـول المـؤجرة واألصـول غيـر     )  والمعداتمصانعمثل المخزون والممتلكات وال   (إن األصول المادية    
كما أن السيطرة على هـذه األصـول        .  مالية هي ليست أصوالً  ) مات التجارية مثل البراءات والعال   (الملموسة

المادية وغير الملموسة تتيح فرصة توليد تدفق نقدي وارد أو أصل مالي آخر، لكنها ال تؤدي إلى نشوء حـق                    
  .  النقد أو أصل مالي آخرإستالمحالي ب

  
لرسوم على المستخدمين غير المـدعوم بـأي    حق فرض ا   إعتباريمكن  كان    بحثت اللجنة فيما إذا       ٤٩إستنتاج

 المبرم مـع   النقد الناجم عن العقد      إستالم على أنه حق غير مباشر ب      متيازضمان من جهة مانح اإل    
 لخصائص  متياز خصائص أصل مشغل اإل    تشابه  وعلى الرغم من   وخلصت إلى أنه  . متيازمانح اإل 

صوص عليه في معيار المحاسبة الـدولي        إال أنه ال يلبي تعريف األصل المالي المن        األصل المالي 
 النقد من منـشأة     ستالم في تاريخ الميزانية العمومية بحق تعاقدي إل       متيازال يتمتع مشغل اإل   : ٣٢

وبهذا يتيح مـانح    . إلتزامال تزال قادرة على تفادي أي       ) أي الُمصدر (وتكون تلك المنشأة    . أخرى
 حاليـا   حقـاً مستخدمين في المستقبل وليس      فرصة لفرض رسوم على ال     متياز لمشغل اإل  متيازاإل
  .  النقدإستالمب
  

  متياز كافة التقلبات في عائد مشغل اإلفعلياًالترتيبات التعاقدية التي تلغي 

  

لغاء كافة التقلبات في    مصممة إل يات التي تشمل ترتيبات تعاقدية      تفاقاإل كانت     بحثت اللجنة فيما إذا     ٥٠إستنتاج
   -:على سبيل المثالفتعريف األصل المالي،  تلبي متيازعائد مشغل اإل

 لـضمان أن يـستلم      ة المصمم الالئحة حسب   متيازيتغير السعر المفروض من قبل مشغل اإل        )أ (
  عائد ثابت بشكل أساسي؛ أومتيازمشغل اإل

 إلى أن يحقق عائد     متياز تحصيل اإليرادات من المستخدمين أو مانح اإل       متيازُيسمح لمشغل اإل    )ب (
 .  قد وصل إلى نهايتهتفاقاإله، وفي تلك المرحلة يكون إستثمارمحدد على 

  
 ينطـوي علـى مـستوى    متياز  أشارت اللجنة، نتيجة لهذه الترتيبات التعاقدية، بأن عائد مشغل اإل   ٥١إستنتاج

 فقط في حال    العائد المحدد  متيازوتخفق اآلليات التعاقدية في إعطاء مشغل اإل      . متدني من المخاطر  
ومـن ناحيـة   . ر بعيد المنال  هو أم  ستخدامإن احتمالية تدني مستوى اإل    . جداًن   متد ستخدامكان اإل 
ما يعطي األصل الخاص به العديد من خـصائص         م بأنه ثابت،    متياز يعتبر عائد مشغل اإل    تجارية

  . األصل المالي
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ر علـى   ؤثي ال   متيازمشغل اإل الخاص ب صل  األ  غير أن اللجنة خلصت إلى أن حقيقة تدني مخاطر            ٥٢إستنتاج
 األصول المالية بالرجوع إلى مقدار المخاطر في        ٣٢ وال يعرف معيار المحاسبة الدولي       .تصنيفه
.  النقد إستالم بل يعرفها فقط بالرجوع إلى وجود أو عدم وجود حق تعاقدي غير مشروط ب              -العائد

 يمكـن   وهناك أمثلة أخرى على التراخيص التي تقدم ألصحاب الحقوق عوائد ذات مخاطر متدنية            
ويوجـد  .  في النقـد تعاقدياً حقاًالتنبؤ بها، لكن هذه التراخيص ال تُعتبر بأنها تعطي صاحب الحق   

 بعوائد ثابتة بـشكل     متيازكذلك صناعات أخرى يتم فيها تصميم لوائح األسعار لتزويد مشغلي اإل          
اليـة   في هذه الصناعات األخرى كأصـول م       متيازلكن ال يتم تصنيف حقوق مشغلي اإل       و أساسي

 هو ترخيص ذو مدة متغيرة، والـذي يمكـن          متيازويعتبر األصل الخاص بمشغل اإل    . نتيجة لذلك 
  . ٣٨تصنيفه كأصل غير ملموس ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 

  

  أصل مالي وأصل غير ملموس
  

 من خالل أصـل  اًجزئي مقابل خدماته اإلنشائية متياز  خلصت اللجنة إلى أنه إذا تم الدفع لمشغل اإل        ٥٣إستنتاج
 من خالل أصل غير ملموس، فإنه من الضروري محاسبة كل عنصر في العـوض               وجزئياًمالي  

والـذي ُيعـرف    (وقد شملت اللجنة متطلب محاسبة كل عنصر        .  على حدة  متيازالنقدي لمشغل اإل  
تـي   ال  للمخاوف   ةإستجاب على حدة    متيازفي العوض النقدي لمشغل اإل    )  المتشعب تفاقاإل ب أحياناً

 في بعض الحاالت في أن كال طرفي العقـد           المخاوف  وتلخصت .أثيرت حول مسودة التفسيرات   
أن تكون التدفقات النقدية المتولـدة عـن مـستخدمي          ) مخاطرة الطلب (مخاطرة  اليتشاركان في   

ومن أجل تحقيق المشاركة المنشودة     . متياز مشغل اإل  إستثمار ستردادالخدمات العامة غير كافية إل    
 متيـاز  بموجبها لمـشغل اإل    متيازمخاطر، يوافق الطرفان عادة على ترتيبات يدفع مانح اإل        في ال 

 من خالل منح حـق فـرض الرسـوم علـى            وجزئياً من خالل أصل مالي      جزئياًمقابل خدماته   
وخلصت اللجنة إلى أنه في هذه الحاالت يكـون         ). أصل غير ملموس  (مستخدمي الخدمات العامة    

 إلى أصل مالي فيما يخص أي مبلغ مضمون         متيازوض النقدي لمشغل اإل   من الضروري تقسيم الع   
  . من النقد أو أصل مالي آخر وأصل غير ملموس فيما يخص المبلغ المتبقي

  
 إلـى مـشغل   متيـاز   خلصت اللجنة إلى أنه يتم تحديد طبيعة العوض النقدي المقدم من مـانح اإل  ٥٤إستنتاج

وأشارت اللجنة إلـى    . نون العقد ذي الصلة، حيث يكون قائما      بالرجوع إلى بنود العقد وقا     متيازاإل
هـي نفـس    من القطاع العام إلى الخـاص        تقديم الخدمات    إمتيازأنه من النادر أن تكون ترتيبات       

يمكـن أن   فإنه   على ذلك،     وعالوةً .الترتيبات وأن المتطلبات الفنية تختلف باختالف القطاع والبلد       
. لتعاقدية على السمات المحددة لإلطار القانوني الكلـي للبلـد المعنـي           ية ا تفاقاإل بنود   أيضاًتعتمد  

 ال بنـوداً تكون قائمة، د الخدمات من القطاع العام إلى الخاص، حيث      أن تشمل قوانين عقو   ويمكن  
  . تكون هناك حاجة لتكرارها في العقود المختلفة

  

ـ         اتلتزاماإل ن الجاهزيـة    التعاقدية إلعادة البنية التحتية إلى مستوى محدد م
  )٢١الفقرة (للخدمة 

  

"  واألصول المحتملة  اتلتزامالمخصصات، اإل " ٣٧  أشارت اللجنة إلى أن معيار المحاسبة الدولي          ٥٥إستنتاج
ويقتـضي معيـار المحاسـبة    . ها ومعداتهامصانع أجزاء من ممتلكاتها و   إستبدالمنع المنشأة من    ي

 والمعدات إذا تـم  مصانعمسجل لبند الممتلكات وال بهذه التكاليف في المبلغ ال    اإلعتراف ١٦الدولي  
وُيستهلك كل جزء مـن بنـد الممتلكـات         . ٧ المنصوص عليها في الفقرة      اإلعترافتلبية معايير   

.  والمعدات الذي يكون ذو تكلفة كبيرة بالنسبة إلجمالي تكلفـة البنـد بـشكل منفـصل                مصانعوال
ق هذا التفسير ألن مـشغل      ارتيبات ضمن نط  وخلصت اللجنة إلى أن هذا المنع ال ينطبق على الت         

ويترتـب علـى    .  ومعدات تخـصه   مصانع ال يعترف بالبنية التحتية على أنها ممتلكات و        متيازاإل
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، فيما يخص البنية    متياز لطرف ثالث، وهو مانح اإل     ويدين به  ال يمكن تفاديه     إلتزام متيازمشغل اإل 
  . ٣٧ لمعيار المحاسبة الدولي وفقاًه اتتزامإل باإلعتراف متيازوينبغي على مشغل اإل. التحتية

  
 اإلعتـراف إرشـادات حـول توقيـت         بحثت اللجنة فيما إذا كان ينبغي أن يشمل هذا التفـسير              ٥٦إستنتاج

.  تختلف مـن عقـد إلـى آخـر         اتلتزاموأشارت إلى أن البنود الدقيقة وظروف اإل      . اتلتزامباإل
 ٣٧في معيار المحاسبة الـدولي      نصوص عليها   الم إلى أن المتطلبات واإلرشادات      أيضاًوخلصت  

التي ينبغي فيها   ) الفترات( من تحديد الفترة     متيازكانت واضحة بشكل كافي بحيث تمكن مشغل اإل       
  .  مختلفةاتإلتزام باإلعتراف

  )٢٢الفقرة  (اإلقتراضتكاليف 
  

 كجزء من تكلفة    اإلقتراضبرسملة تكاليف   " اإلقتراضتكاليف   "٢٣  يسمح معيار المحاسبة الدولي       ٥٧إستنتاج
ه أو إنشائه أو إنتاجه إلى أن يـصبح  إستمالكالحد الذي تُنسب فيه مباشرة إلى       األصل المؤهل إلى    

أصـل يـستغرق    "ويعرف المعيار األصل المؤهل على أنه       . * المقصود ستخدام لإل جاهزاًاألصل  
  ". المقصود أو بيعهستخدام لإلجاهزاًبالضرورة فترة طويلة حتى يصبح 

  
أي أن مانح   (بأن األصل غير الملموس       بالنسبة للترتيبات ضمن نطاق هذا التفسير، قررت اللجنة           ٥٨إستنتاج

 حق فرض رسوم على مستخدمي الخدمات العامة مقابل الخـدمات           متياز يعطي مشغل اإل   متيازاإل
 جـاهزاً   ال يكـون   عموماً ألن الترخيص    متيازيلبي تعريف األصل المؤهل لمشغل اإل     ) اإلنشائية

أي أن مـانح    (وال يستوفي األصل المـالي      .  إلى أن يتم إنشاء أو تحسين البنية التحتية        ستخداملإل
 النقد أو أصل مـالي آخـر مقابـل الخـدمات            إستالم ب تعاقدياً حقاً متياز يعطي مشغل اإل   متيازاإل

 على  عموماًاكم  أن الفائدة تتر  والحظت اللجنة   . متيازتعريف األصل المؤهل لمشغل اإل    ) اإلنشائية
  . القيمة المسجلة لألصول المالية

  
 على أموال مقترضة    متيازإلى أن ترتيبات التمويل قد ينتج عنها حصول مشغل اإل           أشارت اللجنة     ٥٩إستنتاج

 جميع أو بعض األموال لتسديد النفقات المتعلقـة         إستخداموتكبده لتكاليف اقتراض ذات عالقة قبل       
ويـتم  .  بشكل مؤقـت   غالباًوفي مثل هذه الحاالت، تُستثمر األموال       . لبخدمات اإلنشاء أو التشغي   

، مـا لـم     ٣٩ المحاسبة الدولي     لمعيار وفقاً يتحقق على هذه األموال      إستثمار بأي دخل    اإلعتراف
سـتثمار  يتم محاسبة دخـل اإل     ، وفي هذه الحالة   ح بها  المعالجة البديلة المسمو   متياز مشغل اإل  يتبن 

  . ٢٣† من معيار المحاسبة الدولي ١٦ للفقرة وفقاً تفاقاإلة اإلنشاء من  خالل مرحلالمتحقق
  

  )٢٥-٢٣الفقرات (األصل المالي 
  

األصـول  ) ١: أربع فئات من األصـول الماليـة       ٣٩  من معيار المحاسبة الدولي    ٩  تحدد الفقرة     ٦٠إستنتاج
ات المحتفظ بها حتى تاريخ     رستثمااإل) ٢المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة،          

  . األصول المالية المتوفرة برسم البيع) ٣، ستحقاقاإل
  

                                                 
لـذلك،  .  بها سـابقاً    ليقتضي المعاملة البديلة للرسملة التي كان مسموحاً       ٢٣، تم تنقيح معيار المحاسبة الدولي       ٢٠٠٧في مارس     *

ء من تكلفة لألصل المؤهل بالحد التي تكون فيـه منـسوبة مباشـرة عمليـة                يتعين على المنشأة رسملة تكاليف اإلقتراض كجز      
وال يؤثر التنقيح علـى     . اإلستمالك أو اإلنشاء أو اإلنتاج الخاصة به إلى أن يصبح األصل جاهزاً لالستخدام المحدد له أو للبيع                

  .األسباب المحددة في أساس اإلستنتاجات هذا
  

لـذلك،  .  ليقتضي المعاملة البديلة للرسملة التي كان مسموحا بها سـابقا          ٢٣ المحاسبة الدولي    ، تم تنقيح معيار   ٢٠٠٧في مارس     †
يتعين على المنشأة رسملة تكاليف اإلقتراض كجزء من تكلفة لألصل المؤهل بالحد التي تكون فيـه منـسوبة مباشـرة عمليـة                      

وال يؤثر التنقيح علـى     . ا لالستخدام المحدد له أو للبيع     اإلستمالك أو اإلنشاء أو اإلنتاج الخاصة به إلى أن يصبح األصل جاهز           
   .األسباب المحددة في أساس اإلستنتاجات هذا
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 تقـديم   إمتيـاز  إتفاق يتم تصنيف األصول المالية في        بأنه لن  ١٢ من التفسير    ٢٤ الفقرة     تفترض  ٦١إستنتاج
. قسـتحقا ات محتفظ بها حتى تـاريخ اإل     إستثمارالخدمات من القطاع العام إلى الخاص على أنها         

 تصنيف األصل المالي على     أنه قد ال يمكن   على   ٣٩ من معيار المحاسبة الدولي      ٩وتنص الفقرة   
.  تعريف القرض أو الذمم المدينـة      إستوفى في حال    ستحقاق محتفظ به حتى تاريخ اإل     إستثمارأنه  

 يلبي تعريف القـرض أو    ستحقاق محتفظ به حتى تاريخ اإل     إستثمارواألصل الذي يستوفي تعريف     
   -:ذمم المدينة ما لمال

 ُيعرض في سوق نشط؛ أو   )أ (

 لسبب آخر غيـر      أساسي ه المبدئي بشكل  إستثمار كامل   إسترداد  غير قادر على    حامله يكن  )ب (
  . ئتمانتدهور اإل

  

 تقديم الخدمات من القطاع العام إلى الخاص سُيعرض         إمتياز إتفاقوال ُيعتقد أن األصل المالي في       
، )ب(أما في ظروف النقطة     . لن تنشأ ) أ(المذكورة في النقطة    لذلك فإن الظروف    . في سوق نشط  

 المبدئي بالقيمة   اإلعترافإذا لم يتم تحديده عند      (يجب تصنيف األصل على أنه متوفر برسم البيع         ف
  ). العادلة من خالل الربح أو الخسارة

  

ن من الممكـن أن يختلـف        كا في حال كان العقد يشتمل على مشتقة ضمنية       إذا    بحثت اللجنة فيما      ٦٢إستنتاج
 على جودة الخدمات الالحقـة التـي سـيقدمها مـشغل            بناءاً متيازالمبلغ الذي سيستلمه مشغل اإل    

اللجنة إلى أن العقد لن     وخلصت  . متيازأو أهداف األداء أو الكفاءة التي سيحققها مشغل اإل         متيازاإل
 ٣٩عيار المحاسبة الـدولي   في مايشتمل على مشتقة ضمنية ألن تعريف المشتقة المنصوص عليه   

أن مـا   هي  والنتيجة  . يتطلب، من بين أشياء أخرى، بأن ال يخص المتغير طرف محدد في العقد            
يشتمل العقد عليه من تغيرات في الدفعات ال يستوفي تعريف المشتقة وبالتالي ال تنطبق متطلبات               

اللجنة أنه في حـال كـان       والحظت  .  فيما يتعلق بالمشتقات الضمنية    ٣٩معيار المحاسبة الدولي    
 متوقف على تلبية البنية التحتية ألهداف الجـودة أو األداء أو            متيازالمبلغ الذي سيستلمه مشغل اإل    
، فإن هذا ال يحول دون تصنيف المبلغ على أنه أصل           "٤٤ إستنتاج"الكفاءة كما هو مبين في الفقرة       

، ينبغي تصنيف األصـل     تفاقاإل من   كما خلصت اللجنة كذلك إلى أنه خالل مرحلة اإلنشاء        . مالي
) الذي يمثل حقه التراكمي في أن ُيدفع له مقابل تقديم الخدمات اإلنشائية            (متيازمشغل اإل الخاص ب 

 علـى   بناءاً أو   متيازعلى أنه أصل مالي عندما يمثل نقد أو أصل مالي آخر مستحق من مانح اإل              
  . توجيهاته

  

  )٢٦الفقرة (األصل غير الملموس 
  

 لمعيـار   وفقـاً  محاسبة األصل غير الملموس الخاص به        متياز  يقتضي هذا التفسير من مشغل اإل       ٦٣جإستنتا
إطفـاء   ٣٨ومن بين المتطلبات األخرى، يقتضي معيار المحاسبة الـدولي          . ٣٨المحاسبة الدولي   

 على  ٩٧وتنص الفقرة   . ي المحدد خالل عمره   قتصاداألصل غير الملموس ذي العمر اإلنتاجي اإل      
ية قتـصاد  المنافع اإل  إستهالكأن يعكس النمط الذي ُيتوقع فيه       ينبغي  أسلوب اإلطفاء المستخدم    "أن  

  ."المستقبلية لألصل من قبل المنشأة
  

 ٢٦إطفاء األصول غير الملموسة بموجب الفقـرة        أن يتم     بحثت اللجنة فيما إذا كان من المناسب          ٦٤إستنتاج
 القيمة الزمنية لألموال    عتباري الطريقة التي تأخذ بعين اإل     في اإلطفاء، أ  " الفائدة" طريقة   إستخدامب

 األصل غير الملموس، بحيث ُيعامل األصل بأنه أشبه بأصل نقدي أكثر مـن              إستهالك إلى   إضافة
 فيمـا يخـص     إسـتثنائياً  إال أن اللجنة خلصت إلى أنه لم يكن هناك شيئاً         . كونه أصل غير نقدي   

 مختلف عن األسلوب المستخدم فيما يتعلق       إستهالك أسلوب   إستخداماألصول غير الملموسة يبرر     
 ٣٨ من معيار المحاسـبة الـدولي        ٩٨وأشارت إلى أن الفقرة     .  األخرى باألصول غير الملموسة  

. لألصول غير الملموسة ذات األعمـار اإلنتاجيـة المحـددة         تنص على عدد من أساليب اإلطفاء       
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.  وأسلوب وحـدة اإلنتـاج     وب الرصيد المتناقص  تتضمن هذه األساليب أسلوب القسط الثابت وأسل      
ية المـستقبلية   قتصاد المتوقع للمنافع اإل   ستهالك األسلوب المستخدم على أساس نمط اإل      إختيارويتم  

ير يمنتظم من فترة إلى أخرى، ما لم يكن هناك تغ         المتوقعة المجسدة في األصل ويتم تطبيقه بشكل        
  . ية المستقبليةقتصاداإل المتوقع لتلك المنافع ستهالكفي نمط اإل

  

ار المحاسبة الدولي     أشارت اللجنة إلى أن أساليب الفائدة في اإلطفاء غير مسموح بها بموجب معي              ٦٥إستنتاج
  .  أساليب الفائدة في اإلطفاءإستخدامات للسماح بإستثناء ١٢ ال يقدم التفسير لذلك. ٣٨

  

 باألصـل غيـر     للمرة األولى  اإلعتراف متيازشغل اإل على م فيه   ينبغي   الوقت الذي   بحثت اللجنة     ٦٦إستنتاج

المـستلم  ) الترخيص( باألصل غير الملموس     اإلعترافوخلصت اللجنة إلى أنه ينبغي      . الملموس

  .  للمبادئ العامة المطبقة على عقود مبادلة األصول أو الخدماتوفقاًمقابل الخدمات اإلنشائية 
  

 بالعقود التنفيذية إلى الحد الـذي ال        اإلعترافة الحالية تقضي بعدم       أشارت اللجنة إلى أن الممارس      ٦٧إستنتاج

ويـصف معيـار المحاسـبة    ). اتلتزام باإلما لم يكن العقد مثقالً(يتم أدائها من قبل كال الطرفين    

ـ إلتزام مـن    عقود يؤدي بموجبها أي من الطرفين أياً      " العقود التنفيذية على أنها      ٣٧الدولي   ه أو  ات

 على مـا    اإلطار من   ٩١وتنص الفقرة   ". هما بقدر متساو  اتإلتزام بشكل جزئي    ينيؤدي كال الطرف  

  -:يلي
 بموجب العقود التي ال يـتم تأديتهـا بـشكل متـساو             اتلتزام باإل اإلعتراف عموماًال يتم   في الواقع   
على ) ه بعد إستالم الخاصة بالمخزون الذي طُلب لكن لم يتم         اتلتزام، اإل على سبيل المثال  (ومتناسب  

  . في البيانات الماليةاتإلتزامأنها 
  

 بالعقود ضمن نطاق هذا التفسير بقدر مـا هـي           اإلعتراف خلصت اللجنة إلى أنه ال ينبغي           لذلك   ٦٨إستنتاج
 عمومـاً  تقديم الخدمات ضمن نطاق هذا التفسير هـي          إمتيازوأشارت إلى أن ترتيبات     . تنفيذية

 خالل مرحلة اإلنـشاء مـن   ه اللجنة كذلك إلى أنكما خلصت. ترتيبات تنفيذية عند توقيع العقود   

الذي يمثل حقه التراكمي في أن ُيدفع له         (متياز ينبغي تصنيف األصل الخاص بمشغل اإل      تفاقاإل

 حـق   إسـتالم  ب اً كأصل غير ملموس إلى الحد الذي يمثل فيه حق         )مقابل تقديم الخدمات اإلنشائية   

  ). األصل غير الملموس( العامة لفرض رسوم على مستخدمي الخدمات) ترخيص(معين 
  

  )٢٧الفقرة  (متياز من مانح اإلمتيازالمواد المقدمة إلى مشغل اإل
  

 مـسبقاً  الترتيبات ضمن نطاق هذا التفسير، ال ُيعترف بمواد البنية التحتية القائمـة                 فيما يخص    ٦٩ إستنتاج

 تقديم الخدمة على أنهـا      ازإمتي إتفاق لغرض   متياز من قبل مانح اإل    متيازالمتاحة إلى مشغل اإل   

  . متياز ومعدات خاصة بمشغل اإلمصانعممتلكات و
  

 متياز من قبل مانح اإل    متيازات مختلفة على األصول األخرى المقدمة إلى مشغل اإل        إعتبارتنطبق     ٧٠إستنتاج

وتصبح هذه األصول   .  باألصول أو التعامل بها كيفما يشاء      حتفاظ اإل متياز مشغل اإل  إستطاعإذا  

 والقيـاس العامـة، بـنفس       اإلعتراف لمبادئ   وفقاً ولذا ينبغي محاسبتها     متيازاصة بمشغل اإل  خ
  .  المتخذة مقابل هذه األصولاتلتزامالطريقة التي ينبغي بها محاسبة اإل

  

 مـن  ٣ حكومية، كما هي معرفة في الفقـرة     بحثت اللجنة فيما إذا كانت هذه األصول تمثل منحاً  ٧١إستنتاج

   -:"محاسبة المنح الحكومية واإلفصاح عن المساعدات الحكومية" ٢٠محاسبة الدولي معيار ال
  

 إلتزامالمنح الحكومية عبارة عن مساعدات تقدمها الحكومة على شكل تحويل للموارد لمنشأة ما مقابل               
شكال وال تشمل هذه المنح تلك األ     .  بشروط معينة تتعلق باألنشطة التشغيلية للمنشأة      سابق أو مستقبلي  
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من المساعدات الحكومية التي ال يمكن تعيين قيمة معقولة لها والمعامالت مع الحكومة التي ال يمكـن    
  .تمييزها عن المعامالت التجارية العادية للمنشأة

  

خلصت اللجنة إلى أنه لو كانت هذه األصول جزء من العوض النقدي اإلجمالي مستحق الـدفع                
، فإنهـا ال تـشكل      متيـاز جاري مقابل خدمات مـشغل اإل      على أساس ت   متيازمن قبل مانح اإل   

ولذلك فإنها ال تلبي تعريف المنح الحكومية المنصوص عليه في معيار المحاسـبة             ". مساعدات"
  .  وال ينطبق ذلك المعيار٢٠الدولي 

  

  )٣٠ و٢٩الفقرتان  (اإلنتقال
  

غيـرات فـي التقـديرات المحاسـبية         الت ،السياسات المحاسبية  "٨    ينص معيار المحاسبة الدولي      ٧٢إستنتاج
على أنه يتعين على المنشأة محاسبة التغير في السياسة المحاسبية الناجم عن التطبيق             " واألخطاء

وفي حال عدم وجـود أي      .  محددة في ذلك التفسير    إنتقالية ألي أحكام    وفقاًالمبدئي لهذا التفسير    
ويفيد المتطلب العـام    . ٨ر المحاسبة الدولي     محددة، تنطبق المتطلبات العامة لمعيا     إنتقاليةأحكام  

 بضرورة محاسبة التغيرات بأثر رجعي، إال إذا        ٨المنصوص عليه في معيار المحاسبة الدولي       
  . كان التطبيق بأثر رجعي غير ممكن

  

 وحسب. إعادة التصنيف وإعادة القياس   :    أشارت اللجنة إلى وجود جانبين في التحديد بأثر رجعي           ٧٣إستنتاج
تحديد التصنيف المناسب بأثر رجعي لكافة المبالغ المشمولة          أن يتم  نه من الممكن  فإي اللجنة   رأ

 إتفـاق ، غير أن إعادة القياس بأثر رجعي ألصول         متياز في الميزانية العمومية لمشغل اإل     سابقاً
  .  على الدوامممكناً أمراً تقديم الخدمة قد ال يكون إمتياز

  

إلى أنه عندما يكون إعادة البيان بأثر رجعي غير ممكن، فإن معيـار المحاسـبة                  أشارت اللجنة      ٧٤إستنتاج
 يقتضي التطبيق بأثر مستقبلي من أول تاريخ ممكن، الذي يمكن أن يـصادف بدايـة                ٨الدولي  

 نماذج محاسـبية    متيازوبموجب التطبيق بأثر مستقبلي، يمكن أن يطبق مشغل اإل        . الفترة الحالية 
ت أنه مـن    إعتبركما  . متشابهة، والتي قررت اللجنة أنه أمر غير مناسب       مختلفة على معامالت    

  . المهم ضرورة تطبيق النموذج المحاسبي الصحيح بشكل منتظم
  

  . اتستنتاج   يعكس هذا التفسير هذه اإل٧٥إستنتاج
  

  ١المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية التعديالت على  
  

بني المعايير الدوليـة إلعـداد      ت "١ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية          تعتبر التعديالت على     ٧٦إستنتاج
 لكل من المـستخدمين     يةاإلنتقال ضرورية لضمان توفر الترتيبات      "التقارير المالية للمرة األولى   

 وتعتقد اللجنة . الحاليين والجهات التي تتبنى للمرة األولى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية          
 بهـا   عتـراف بأن تستبعد الميزانية العمومية أية بنود غير مؤهلـة لإل         بأن المتطلبات ستضمن    

  .  بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةاتإلتزامكأصول و
  

  ملخص التغيرات عن مسودة التفسيرات 
  

الدوليـة إلعـداد التقـارير         فيما يلي التغيرات الرئيسية عن مقترحات لجنة تفسيرات المعـايير              ٧٧إستنتاج
   -:المالية

 تقديم  إمتيازترتيبات   "١٢مسودة التفسير   : تفسيراتنشر المقترحات في مسودة ثالث      تم    )أ (
 تقـديم   إمتيـاز ترتيبـات    "١٣، مسودة التفـسير     " تحديد النموذج المحاسبي   -الخدمات
 -الخـدمات  تقديم   إمتيازترتيبات   "١٤مسودة التفسير   ،  " نموذج األصل المالي   -الخدمات

، جمعت اللجنـة بـين      ١٢وفي الصياغة النهائية للتفسير     ". نموذج األصل غير الملموس   
 . مسودة التفسيرات الثالث
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مسودة التفسيرات األسباب وراء قيـود نطـاق التطبيـق          ، لم توضح    ١٢ للتفسير   خالفاً  )ب (
 ٢حظة  وأضافت اللجنة المال  . ٥ومنهج السيطرة المتبع من قبل اللجنة الوارد في الفقرة          

 . لتقديم إشارات للمعايير التي تنطبق على الترتيبات خارج نطاق هذا التفسير١٢للتفسير 

  إمتيازالبنية التحتية المستخدمة في ترتيبات "ال يشتمل نطاق تطبيق المقترحات على   )ج (

فـي حـين    ". تقديم الخدمات من القطاع العام إلى الخاص خالل عمرها اإلنتاجي الكلي          
 .  البنية التحتية ضمن نطاق تطبيقه١٢يشمل التفسير 

ما إذا كان   فبموجب المنهج المقترح، تحدد المنشأة النموذج المحاسبي المناسب بالرجوع            )د (
 مقابـل   متيـاز  أو المستخدم يتحمل مسؤولية رئيسية بأن يدفع لمـشغل اإل          متيازمانح اإل 

لمالي إلى الحـد     باألصل ا  اإلعتراف من المنشأة    ١٢التفسير  ويقتضي  . الخدمات المقدمة 
 متياز النقد من مانح اإل    إستالم بحق تعاقدي غير مشروط ب     متيازالذي يتمتع فيه مشغل اإل    

 باألصل غير الملمـوس     اإلعتراف متيازويتعين على مشغل اإل   .  على توجيهاته  بناءاًأو  
 .  بفرض رسوم على مستخدمي الخدمات العامةحقاًإلى الحد الذي يستلم فيه 

 إلى أن طبيعة األصل المعتـرف بـه         ضمناً، تشير مسودة التفسيرات     ١٢لتفسير   ل وخالفاً)  هـ(
 كعوض نقدي مقابـل تقـديم       متيازمن قبل مانح اإل   ) أصل مالي أو أصل غير ملموس     (

 . تفاقاإلالخدمات اإلنشائية يحدد محاسبة مرحلة التشغيل من 

 اإلقتراضمل تكاليف   بموجب المنهج المقترح في مسودة التفسيرات، يمكن للمنشأة أن ترس           )و (
يقتضي التفـسير   بينما  . ٢٣ للمعالجة البديلة المسموح بها في معيار المحاسبة الدولي          وفقاً
 كمصاريف في الفترة التي يتم تكبدها فيها ما لم يتمتـع            اإلقتراض بتكاليف   اإلعتراف ١٢

الحـق بفـرض رسـوم علـى        ( أصل غير ملموس     ستالم بحق تعاقدي إل   متيازمشغل اإل 
 المنسوبة إلى   اإلقتراض، وفي هذه الحالة يجوز رسملة تكاليف        )ي الخدمات العامة  مستخدم

 . ٢٣* للمعالجة البديلة المسموح بها بموجب معيار المحاسبة الدولي وفقاً تفاقاإل

  . ٤، قررت اللجنة تعديل التفسير ١٢وفي الصياغة النهائية للتفسير   )ز (
  
  

                                                 
لـذلك،  .  بها سـابقاً    ليقتضي المعاملة البديلة للرسملة التي كان مسموحاً       ٢٣ تم تنقيح معيار المحاسبة الدولي       ،٢٠٠٧في مارس     *

عمليـة  إلـى  زء من تكلفة لألصل المؤهل بالحد التي تكون فيه منسوبة مباشرة            يتعين على المنشأة رسملة تكاليف اإلقتراض كج      
 علـى   التعديلوال يؤثر   .  لالستخدام المحدد له أو للبيع     اإلستمالك أو اإلنشاء أو اإلنتاج الخاصة به إلى أن يصبح األصل جاهزاً           

  . األسباب المحددة في أساس اإلستنتاجات هذا
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  ١٣تفسير 

  للجنة  تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

  
  

  

  برنامج والء العمالء

  
من قبل لجنة " برامج والء العمالء "١٣تم تطوير تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

 قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في يونيو تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وأصدرت من

٢٠٠٧.  
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  الفقرات                   المحتويات

  ١٣تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

  برامج والء العمالء

                 المراجع

  ٢- ١                    خلفية

  ٣                    النطاق

  ٤                    جماعاإل

  ٩- ٥                نتقالتاريخ النفاذ واإل

  ١١-١٠                التطبيقإرشادات –الملحق 

   توضيحيةأمثلة

  اتستنتاج اإلأساس
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 في الفقرات  مبين"برامج والء العمالء " ١٣ لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إن تفسير

ويرد توضيح نطاق وسلطة . اتستنتاج اإلأساس توضيحية وأمثلة ١٣فق التفسير اُير و. والملحق١١-١

  .المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية مقدمة  من١٧-٧ و ٢الفقرات التفسيرات في 
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  تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية
  ١٣العداد التقارير المالية 
  برامج والء العمالء

  
  المراجع

  

  "واألخطاءفي التقديرات المحاسبية السياسات المحاسبية، التغيرات  " ٨ معيار المحاسبة الدولي •

 "اتيراداإل " ١٨ معيار المحاسبة الدولي •

 "المحتملةاألصول وات لتزاماإلالمخصصات، " ٣٧ الدولي ةحاسبممعيار ال •
  

  خلفية
  
ـ .  خـدمات  أوجل تزويد العمالء بحوافز لشراء سلع       أء العمالء من     برامج وال  منشآتتستخدم ال    ١ قـام   إذاف

يستطيع العميـل  ).  نقاطأنهوصف بي ما   غالباً (مكافأة المنشاة رصيد    فتمنحه خدمات،   أو سلع   العميل بشراء 
 . خدماتأو خصومات أو مثل الحصول على سلع مجانية أخرى للحصول على مكافآتتعويض تلك ال

  
 قيمة رصـيد  أو المحدد  دنىقد يطلب من العمالء العمل على مراكمة الحد األ     . ج بطرق عدة  تعمل البرام  ٢

 فئات من   أو الفردية   بالمشتريات مرتبطة   مكافأةال أرصدة قد تكون .  يتمكنوا من تعويضها   أن قبل   مكافأةال
 برنـامج والء     تـشغيل  إلىقد تلجأ المنشاة    .  مواصلة عادة الشراء على مدار فترة معينة       أو،  المشتريات

 خدمات تقـدمها    أو سلعاً المعروضة   مكافآتتشمل ال .  المشاركة في برنامج يشغله طرف ثالث      أوالعمالء  
 . خدمات من طرف ثالثأو حقوق المطالبة بسلع أو/المنشاة نفسها و

  
  النطاق

  
  -: الخاصة بوالء العمالء التيمكافأة الأرصدةينطبق هذا التفسير على  ٣

 أو مبيعات السلع، تقديم خدمات مثالً عمالئها كجزء من معامالت المبيعات، إلىتمنحها المنشاة   )أ (
   و؛ المنشاة من قبل العميلأصولاستعمال 

 أو الالحقة، يستطيع العمالء الحصول على تعويض السلع المجانية تأهيل للوفاء بشروط التبعاً  )ب (
 . الخدمات في المستقبلأوالمخفضة 

  
  . عمالئهاإلى مكافأةال أرصدةق المنشاة التي تمنح يعالج التفسير المحاسبة عن طري

  
  المسائل

  
  -:لمسائل المعالجة في هذا التفسير هيا ٤

  

 خدمات أو مخفضة أو المنشاة في تقديم سلع مجانية إلتزام ب وقياس عتراف كان ينبغي اإلإذاما   )أ (
 -:في المستقبل، بواسطة) مكافأة(

 رصدةها من معامالت المبيعات ألستالمإ التي يمكن أو المستلمة مكافآتتخصيص بعض ال )١(
  أو ؛)١٨ معيار المحاسبة الدولي من ١٣تطبيق الفقرة  ( يراد باإلعتراف اإلوتأجيل مكافأةال
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معيار المحاسبة  من ١٩تطبيق الفقرة  (مكافآتتخصيص كلفة مستقبلية مقدرة لتقديم ال )٢(
  و)١٨ الدولي

  -:مكافأة الأرصدة إلىالدراسة  خصصت إذا )ب (

  ؛لمقدار المخصص لهمما هو ا )١(

  و؛يراد باإلعترافمتى يتم اإل )٢(

 .يراد، كيف سيقاس اإلمكافأة طرف ثالث الفر وإذا )٣(
  

  جماعاإل
  
 مكافـأة  ال أرصدة تحاسب و ١٨ معيار المحاسبة الدولي   من   ١٣ تعمل على تطبيق الفقرة      أنعلى المنشاة    ٥

يجب توزيع القيمـة العادلـة      . كعنصر منفصل محدد من معامالت المبيعات التي حصلوا على منح منها          
 خـرى  والعناصر األ  مكافأة ال أرصدة بين   ةولي والتي تخص المبيعات األ    ستالم القابل لإل  أو  المستلم للمقابل

  .للمبيعات
   
 مكافـأة  ال رصـدة  المخصص أل  لمقابل تعترف با  أن بنفسها، عليها    مكافآت المنشاة على توريد ال    أقدمت إذا ٦

 يـستند مبلـغ     .مكافـأة اتها في تقديم ال   إلتزام تفي ب  أن وعليها   رصدةألات عندما يتم تعويض تلك ا     إيرادك
 الـرقم   إلـى  نـسبة    مكافآت التي جرى تعويضها مقابل ال     مكافأة ال أرصدة المعترف به على عدد      يراداإل
  . المتوقع للتعويضجمالياإل

  
 مكافـأة  الرصـدة أ مبلغ بيـع   أي قيمها العادلة،    إلى بالرجوع   مكافأة ال رصدةتقاس الدراسة المخصصة أل    ٧

  .بشكل منفصل
  
المخصص المقابل  كانت تجمع إذا تعمل على تقييم ما أن، على المنشاة مكافأة قدم طرف ثالث الإذا ٨

  نيابة عن الطرف الثالثأو)  المال في المعاملةرأس حسب أي(  على حسابها الخاص مكافأة الرصدةأل
  ). كوكيل للطرف الثالثأي(  

  -: نيابة عن الطرف الثالث، فعليهامقابلالن كانت المنشاة تجمع إ  )أ (

 المقابل الفرق بين أيها كصافي المبلغ المحتفظ به على حسابها الخاص، إيرادقياس  )١(
   و؛مكافآت والمبلغ المستحق للطرف الثالث مقابل تقديم المكافآت الرصدةالمخصص أل

 ومخول مكافآت ال بتقديمملزماً عندما يصبح الطرف الثالث إيراد بصافي المبلغ كعترافاإل )٢(
على نحو . مكافآتقد تحدث هذه االحداث حالما تمنح ال.  مقابل هذا العملالمقابل إستالمب

 من الطرف الثالث، أو من المنشاة مكافآت المطالبة بالإختيار كان باستطاعة العميل إذابديل، 
 .الث من الطرف الثمكافآتتحدث هذه االحداث فقط عندما يختار العميل المطالبة بال

نه أعلى ها إيراد تعمل على قياس أن على حسابها الخاص، عليها المقابلن كانت المنشاة تجمع إ )ب (
اتها فيما يتعلق إلتزام عندما تفي بيراد باإلعتراف واإلمكافآت الرصدة المخصص ألالمقابل إجمالي

  .مكافآتبال
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ات تقديم إلتزام يمكن تجنبها للوفاء ب تتخطى التكاليف التي الأن وقات متوقعاًأل وقت من اأي كان في إذا ٩

 وقت مكافآت الرصدة المخصص ألالمقابل أي( لها ستالم القابل لإلأو المستلم المقابلب  الخاصةمكافآتال

ه إستالم الحق يمكن عوض أي إلى إضافة إيراد أنها بها على عتراف التي لم يتم اإلةوليألالمبيعات ا

 عترافيجب اإل. ، ستعاني المنشاة من عقود مرهقة)مكافأة الةأرصد تعويض إلى العميل أعندما يلج

 بمثل هذا عتراف اإلإلى الحاجة أقد تنش. ٣٧ الدولي لمعيار المحاسبة وفقاً في حالة التجاوز لتزامباإل

  .مكافآت زادت التكاليف المتوقعة لتقديم الإذا لتزاماإل

  
   واإلنتقالتاريخ النفاذ 

  
يسمح بالتطبيق . ٢٠٠٨ يوليو ١ بعد أو التي تبدأ فيلتفسير للفترات السنوية  تطبق هذا اأنعلى المنشاة  ١٠

 تفصح عن أنن عليها إ، ف٢٠٠٨ يوليو ١ تطبيق التفسير عن فترة تبدأ قبل إلى المنشاة لجأت إذا. المبكر

 .تلك الحقيقة
  
 .٨ الدولي ة لمعيار المحاسبوفقاًيجب معالجة التغيرات في السياسة المحاسبية بطريقة حسابية  ١١
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   التطبيقإرشادات –الملحق 
  

  . من التفسيريتجزأ ال يعتبر هذا الملحق جزًء
  

  مكافأة الرصدةقياس القيمة العادلة أل
  

 شارة ليتم قياسها بواسطة اإلمكافآت الرصدة المخصص ألالمقابلمن  جماع من اإل٦الفقرة تتطلب  ١ تطبيق

 مكانن لم يكن باإلإ.  بشكل منفصلمكافأة الأرصدة المبلغ الذي تباع فيه أي قيمها العادلة، إلى

 .مالحظة القيمة العادلة مباشرة، يجب تقديرها
  
 مكافآت القيمة العادلة للإلى بالرجوع مكافآت الرصدة تعمل على تقدير القيمة العادلة ألأنللمنشاة  ٢ تطبيق

  -:بلالمقا في لتأخذ مكافآتيمكن تخفيض القيمة العادلة لهذه ال. التي يمكن تعويضها

 من مكافآت أرصدة التي تعرض على العمالء الذين لم يحصلوا على مكافآتالقيمة العادلة لل  )أ (

   و؛ةوليالمبيعات األ

 . يعوضها العمالءأن  التي لم يكن متوقعاًمكافآت الأرصدةنسبة   )ب (
  

 آتمكاف الرصدة القيمة العادلة ألإن المختلفة، فمكافآت من تشكيلة من الختيار كان للعمالء اإلإذا
 إختيار المتوفرة، مرجحة بنسبة تواتر والتي بها يتوقع مكافآتسوف تعكس القيم العادلة لطائفة ال

  .مكافأةال

  
 كان الطرف إذاعلى سبيل المثال، . أخرىفي بعض الظروف، قد تكون هنالك تقنيات تقدير  ٣ تطبيق

 يقدمها، أةمكاف الطرف الثالث عن كل رصيد إلى والمنشاة تدفع مكافآتالثالث هو من يقدم ال

 الطرف إلى المبلغ الذي تدفعه إلى بالرجوع مكافآت الرصدةتستطيع المنشاة تقدير القيمة العادلة أل

 التقدير الذي يفي أسلوب وتطبيق ختيارالحكم مطلوب إل. ضافة هامش ربح معقولإالثالث، مع 

  . في الظروفمالئمة كثر وهو األجماع من اإل٦بمتطلبات الفقرة 
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  توضيحيةال مثلةاأل
  

  .هذا التفسير جزًء مصاحبة لكنها ليست مثلةهذه األ
  

   تقدمها المنشاةمكافآت – ١المثال 
  

  محدداً  مبلغاً أنفقوا إذا البرنامج نقاط والء     أفراد تمنح   أنها. بائع بقالة تجزئة تشغل برنامج والء العمالء       ١مثال
. إنتهاءليس للنقاط تاريخ    . أخرىفي مشتريات    النقاط   إسترداد البرنامج   أفراديستطيع  . في المشتريات 

 دارةتقـدر اإل  .  من هذه النقـاط    ٨٠ إسترداد دارةتتوقع اإل .  نقطة ١٠٠في فترة واحدة، تمنح المنشاة      
  .  وحدة عملة١٠٠ إيراد، وتؤجل ١القيمة العادلة لكل نقطة والء لتكون وحدة عملة 

  

  ١السنة 
  

. هإسـترداد  نصف المتوقـع     أيخذ مشتريات من البقالة،     ابل أ  نقطة مق  ٤٠ إستردادفي نهاية السنة، تم      ٢مثال

  . وحدة عملة٥٠=  وحدة عملة ١٠٠ x)  نقطة*٨٠/  نقطة٤٠ (إيرادتعترف المنشاة ب
  

  ٢السنة 
  

 . نقطة معا٩٠ً إسترداد تتوقع اآلن أنها.  توقعاتهادارةفي السنة الثانية، تعدل اإل ٣مثال
  

.  نقطـة  ٨١=٤١+٤٠† المسترد   جمالي وبذلك يصبح العدد اإل     نقطة، ٤١ إستردادم  ت السنة الثانية،    أثناء ٤مثال

 ٩٠ – وحدة عملة ١٠٠  x) § نقطة٩٠/  نقطة ٨١( التراكمي الذي تعترف به المنشاة يرادويكون اإل
 وحدة  ٤٠، لذلك فهي تعترف ب      ولى وحدة عملة في السنة األ     ٥٠ إيرادعترفت المنشاة ب  إ. وحدة عملة 

 .عملة في السنة الثانية
  

  ٣ السنة
  

. ٩٠=٩+٨١ للنقـاط المـستردة      جماليليصبح العدد اإل  ،    أخرى نقاط   ٩ إستردادفي السنة الثالثة، تم      ٥مثال
 الي  إسـترداد  لن يكون هناك     أي نقطة فقط هي التي سوف تسترد،        ٩٠ أن في توقع    دارةاستمرت اإل 

  x) ∅ نقطـة ٩٠/  نقطـة  ٩٠ (اآلن التراكمي حتى يرادعليه، يكون اإل.  بعد السنة الثالثةأخرىنقاط 
 في  ٥٠ ( يراد وحدة عملة من اإل    ٩٠ ـ  ب  فعالًعترفت المنشاة   إ.  وحدة عملة  ١٠٠=  وحدة عملة    ١٠٠
 عتـراف وقـد تـم اإل    .  الباقية في السنة الثالثة    ١٠فهي بذلك تعترف بال     ). ٢ في السنة    ٤٠ و ١السنة  
  .  المؤجل مبدئياًيرادباإل

  
  
  
  
  
  

                                                 
  .العدد اإلجمالي للنقاط المتوقعة اإلسترداد *

 

  .١عدد النقاط المستردة في السنة  †
 

  .تقدير معدل الرقم اإلجمالي للنقاط  المتوقع إستردادها §
 

  .تردادهاالعدد اإلجمالي للنقاط التي ما زال يتوقع إس ∅
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  الث يقدمها الطرف الثمكافآت – ٢المثال 
  

نـه يمـنح   أ. يشارك بائع تجزئة للسلع الكهربائية في برنامج والء العمالء الذي تشغله شركة طيـران       ٦مثال

 ينفقونهـا علـى الـسلع       ١ المشتركين في البرنامج نقطة سفر جوي مع كل وحـدة عملـة              عضاءاأل

يران،  النقاط في الحصول على سفر جوي مع شركة الط         إسترداد البرنامج   أعضاءيستطيع  . الكهربائية

  .وحدة عملة عن كل نقطة ٠,٠٠٩ شركة الطيران إلىيدفع بائع التجزئة . وهذا خاضع لتوفره
  

 وهـو . )وحدة عملـه   ( مليون ١ بعوض إجمالي يبلغ   كهربائية   سلعاًفي فترة واحدة، يبيع بائع التجزئة        ٧مثال

  .  مليون نقطة١يمنح 
  

  لنقاط السفرمقابل تخصيص 
  

 ٠,٠١ x مليـون  ١نه يخصص للنقاط   وأ.  وحدة عملة  ٠,٠١قطة ما هي     القيمة العادلة لن   أنيقدر البائع    ٨مثال

  . الذي تلقاه من مبيعات السلع الكهربائيةللعوض وحدة عملة ١٠٠٠٠= وحدة عملة 
  

  يراد باإلعترافاإل
  

ن شركة الطيران ملزمـة فـي       إو. اته تجاه العميل  إلتزاموفى ب أبعد منح النقاط، يكون بائع التجزئة قد         ٩مثال

 مـن   يراد بائع التجزئة بـاإل    رفوعليه، يعت .  مقابل عمل ذلك   العوض إستالم ومخولة ب  تمكافآتقديم ال 

  .النقاط عندما يبيع السلع الكهربائية

  
  يرادقياس اإل

  

 إجمـالي  أساسه على   إيرادنه يقيس   إ المخصص للنقاط على حسابه الخاص، ف      العوض جمع البائع    إذا ١٠مثال

 أو وحدة عملـه مدفوعـة       ٩٠٠٠ ـنفصل ب نه يعترف بشكل م   وأ.  وحدة عملة مخصصة لها    ١٠٠٠٠

 صـافي المبلـغ الـذي      أساسه على   إيراد  البائع يقيس.  شركة الطيران كمصروفات   إلىمستحقة الدفع   

 كوكيـل لـشركة     أي نيابة عن شركة الطيران،      العوض جمع البائع    إذا الخاص   يحتفظ به على حسابه     

المخـصص للنقـاط    من العوض   ة عملة    وحد ١٠٠٠٠ هو الفرق بين     يرادالطيران، هذا المبلغ من اإل    

  . شركة الطيرانإلىالمجازة  وحدة عملة ٩٠٠٠و
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   حولاتستنتاج اإلأساس
  ١٣تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

  
  .هذا التفسير من جزًء مصاحب لكنه ليس ساسهذا األ

  
يرات المعايير الدوليـة العـداد التقـارير        ات تفسير لجنة تفس   إعتبار هذا   ستنتاج اإل أساسيلخص   ١إستنتاج

 تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدوليـة       أعضاء أعطىوقد  . جماع اإل إلى في الوصول    ١٣المالية  
  . لبعض العوامل من غيرهاأكبر  بشكل منفرد وزنا١٣ًالعداد التقارير المالية 

  

  النطاق
  

ل تجارية متنوعة مثل الـسوبرماركت،      عماأنتشار من قبل    إلتستعمل برامج والء العمالء واسعة ا      ٢إستنتاج
يفتقـر تفـسير لجنـة      . إلئتمانتصاالت، الفنادق وموردي بطاقات ا    إلشركات الطيران، مشغلوا ا   

 منـشآت  حول طريقـة قيـام ال      اإلرشاد إلى ١٣تفسيرات المعايير الدولية العداد التقارير المالية       
النتيجـة اخـتالف    وتكـون   . البرامج والمعروضة على العمالء في هذه        حسابياً مكافآتبمعالجة ال 
 .الممارسات

  
 عمالئهـا كجـزء مـن       إلى منشآت التي تمنحها ال   مكافآت ال أرصدةالمجال الرئيسي للتنوع ب   يهتم   ٣إستنتاج

 عن طريق الحصول علـى سـلع         مستقبالً رصدة تلك األ  إسترداد العمالء   إمكانمعامالت البيع، وب  
 . تلكمكافآت الدةأرصينطبق التفسير على و.  خدماتأو مخفضة أومجانية 

 
 من العميل الـذي   من طرف وسيط، وليس مباشرةًعوضاًفي بعض معامالت البيع، تتلقى المنشاة      ٤إستنتاج

 خـدمات ويمنحـوا     ئتمـان على سبيل المثال قد يقدم موردوا بطاقات اإل       . مكافآت أرصدةتمنحه  
دين يقبلـون   عمل ذلك من مور    لقاء   عوضاً لكنهم يتلقون    ئتمان لحاملي بطاقات اإل   مكافآت أرصدة

 جماعتكون مثل هذه المعامالت ضمن نطاق التفسير وقد صيغ اإل         . ئتمانالدفع بواسطة بطاقات اإل   
 .الستيعابهم

  

  المسائل
  

 مكافـآت  ال رصـدة ظهرت وجهات نظر مختلفة حول الطريقة التي ينبغي على المنشاة المانحة أل            ٥إستنتاج
 خدمات في حالـة قـرر       أومخفضة   أوها في تقديم سلع مجانية      إلتزام ولقياس   عتراف لإل إتباعها
 .رصدة تلك األإستردادالعميل 

  
بتدائي إلنه نفقات وقت البيع اأ يعترف به على أن ينبغي  لتزامن اإل أ وجهات النظر تتمثل في      إحدى ٦إستنتاج

المخصصات، " ٣٧ للمعيار المحاسبي الدولي     وفقاً المبلغ المطلوب لتسويتها     إلىثم يقاس بالرجوع    
 -:أنفي مساندة وجهة النظر هذه، ثبت . "حتملةاإللتزامات واألصول الم

ـ . لتعزيز حجم المبيعاتتهدف  تسويقية   أدواتبرامج والء العميل هي       )أ ( ن تكـاليف  إوعليه ف
 .البرامج تعتبر نفقات تسويقية

.  ضئيلة مقارنة مع قيمة المشتريات المطلوب الحصول عليها        مكافآت ما تكون قيمة ال    غالباً )ب (
عنـد  و.  لمعاملة البيـع    هاماً  عنصراً مكافآت ب مكافآت ال أرصدةدال   باستب لتزامال يعتبر اإل  و

وفت بالشروط المنصوص عليها في معيار المحاسـبة        أ، تكون المنشاة قد     ولياأل البيع   إتمام
 مـن معيـار     ١٦تشير الفقـرة    كما  .  من المبيعات  يراد باإل عتراف لإل "يراداإل "١٨الدولي  
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 ٢٥١٧  حاسبة الدولية حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير الم©  

سـتكمال كـل    إ قبل   يراد باإل عترافبائعة تستطيع اإل   المنشاة ال  أن إلى ١٨المحاسبة الدولي   
 ال تحتفظ بالمخـاطر الهامـة المتعلقـة     أن المطلوبة منها بموجب العقد، بشرط       اإلجراءات

 الخاصة بالتكاليف التي ما زال على المنـشاة تكبـدها، ليـتم             المخاطربالبيع بما في ذلك     
 .يراد بها في نفس الوقت مع اإلعترافاإل

  
 يخصص  أن  ينبغي    ولي المستلم بخصوص البيع األ    العوض بعض   أنية تتمثل في    وجهة نظر ثان   ٧إستنتاج

يقـاس  .  العمـالء  إلـى  مكافآتتسليم ال ب حتى تفي المنشاة     إلتزام ويعترف به ك   مكافآت ال رصدةأل

) ليس الكلفـة علـى المنـشاة      (  العميل   إلى المقدمة   مكافآت ال أرصدة قيمة   إلى بالرجوع   لتزاماإل

  -:أنفي مساندة وجهة النظر هذه، ثبت ). ليس نفقات (ادإيرويعترف به كمخصص 

ة ذاتهـا،   لمة معاملة المبيعات هي عنصر المعا      العميل نتيج  إلى الممنوحة   مكافآت ال أرصدة  )أ (

 إلـى  ممنوحة    تمثل حقوقاً  وهي.  السوقية بين المنشاة والعميل    قتصادية تبادل المنافع اإل   أي

 نهـا يمكن تمييزها عن النفقـات التـسويقية أل       و .العميل، والتي يدفع قيمتها العميل ضمنياً     

 يتم تحمل النفقات التـسويقية      العكسعلى  .  العميل كجزء من معاملة المبيعات     إلىممنوحة  

 .بشكل مستقل عن معامالت البيع المصصمة للتنفيذ

 الخدمات المباعة كجزء أو خرى محددة بشكل منفصل عن السلع األمكافآت الأرصدةن إ )ب (

 -: على١٨ معيار المحاسبة الدولي من ١٣تنص الفقرة . وليمن البيع األ
  

ولكن في ظـروف    .   في هذا المعيار عادة على كل عملية بشكل منفصل         إلعترافتطبق معايير ا  

 على األجزاء المحددة لعملية واحدة من أجل        إلعتراف من الضروري تطبيق معايير ا     فإنمحددة،    

ال، عندما يتضمن سعر بيع المنتج مبلغاً محدداً مقابـل          أن تعكس جوهر العملية،  على سبيل المث       

وألن  هذا المبلغ يؤجل ويعترف به كإيراد خالل الفترة التي تقدم بها الخدمـة،            فإنخدمة الحقة،     

 الخـدمات، فمـن     أو خـرى  العميل في نفس الوقت مثل السلع األ       إلى الوالء غير مقدمة     مكافآت

 بشكل منفصل علـى كـل       عترافصر وتطبيق مقاييس اإل    عنا إلى وليالضروري تقسيم البيع األ   

  . يعكس جوهر المعاملةأنعنصر من اجل 

  
عتماد وتبنـي   إن  إ.  المحاسبة تعتمد على طبيعة برنامج والء العميل       أنوجهة نظر ثالثة تتمثل في       ٨إستنتاج

 أو مكافـآت  طبيعـة ال   أو القيمة النسبية    إلى من المعامالت المحاسبية قد يشير       أيتحديد  لمقاييس  

كانت قيمتها غيـر     في حال     نفقات تسويقية  أنها على   مكافآت ال أرصدة إلىينظر  و.  تقديمها أسلوب

فـي  . نشطتها العادية أة في سياق    أ خدمات غير مقدمة من المنش     أو كانت مستردة بسلع     أو/مهمة و 

قيمتها  لو كانت    ةوليالمقابل، ستكون النفقات التسويقية  بمثالة عنصر منفصل لمعاملة المبيعات األ          

  .عتياديةإلنشطتها اأة في سياق أ خدمات مقدمة من المنشأو كانت مستردة بسلع أنها أو/ هامة و
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  اإلجماع
  

  مكافآت الأرصدة إلى  المنسوبيراداإل
  

، الحظ  جماع اإل إلى في التوصل    ،٧ في الفقرة    تم وصفها  وجهة النظر الثانية التي      جماعيعكس اإل  ٩إستنتاج

  -: أنرات المعايير الدولية العداد التقارير الماليةتفسير لجنة تفسير لجنة تفسي

. ١٨ معيار المحاسـبة الـدولي     والثانية تطبق فقرات مختلفة من       ولىن وجهات النظر األ   إ  )أ (
 وقـت البيـع     مكافآت بكلفة ال  عتراف لإل ١٩تطبق الفقرة   ) ٦الفقرة   ( ولىوجهة النظر األ  

 كعنصر منفصل   مكافآت ال أرصدةتحديد   ل ١٣بينما تطبق وجهة النظر الثانية الفقرة       . ولياأل
معيار المحاسـبة   ن  إ.  من الفقرتين يجب تطبيقها    أيلة في تحديد    أ تكمن المس  .وليللبيع األ 
 فـي   ١٨ معيار المحاسبة الـدولي     يكمن هدف  ولكن.  صريحاً رشاداًإ ال يعطي    ١٨ الدولي

 تفسير لجنة   يرى. ميللعل الخدمات   أوالسلع   الذي تسلم فيه      عندما، وللحد  يراد باإل عترافاإل
ن المعاملة  أ حالة   يكون ١٣الفقرة  أن تطبيق   تفسير المعايير الدولية العداد التقارير المالية،       

وقـات  أ محددة للتـسليم فـي       أكثر أو خدمتين   أو محددتين   أكثر أوالفردية تتطلب سلعتين    
تطبق المقابل،  في  .  كل بند معترف به فقط عند تسليم ذلك البند         إيرادنها تضمن   إومختلفة،  
 كان على المنشاة تحمل تكاليف مستقبلية متصلة مباشرة بالبنود المسلمة           إذا فقط   ١٩الفقرة  
  أن تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية العداد التقـارير الماليـة         ذلك، يرى   ، مثال   فعالً

 أو الوالء ليست تكـاليف متـصلة مباشـرة بالـسلع            مكافآت أن للوفاء بمطالبات الضمان  
 خدمات منفصلة مسلمة في تاريخ      أو، فهي سلع    وبمعنى آخر  –الخدمات التي سلمت بالفعل     

  .الحق
والتي يمكـن   ،  ٨ في الفقرة     والتي جاءت  من الصعب تبريرها مفاهيمياً   وجهة النظر الثالثة،      )ب (

قد يؤدي  . ذاته مهماً بحد   جوهر الحوافز هو      تعدد شكل أو قيمة    نأ البرهنة على    من خاللها 
 إذان تنشأ بعض الصعوبات المعينة      أيمكن  .  تضاربات وتحكيم محاسبي   إلىفاصل  الخط ال 

ن بعضها سيقدم من قبل المنشاة فـي        أال  أ،  مكافآت ال إختيارعرض البرنامج على العمالء     
  .سياق انشطتها االعتيادية

  
ـ  اإل التقارير المالية في     إلعدادنظر تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية        ١٠إستنتاج تكـاليف  لان  أعتراض ب

.  سوف تتعدى الفوائـد    ٧ في الفقرة    جماعتطبيق المنهج المنصوص عليه في وجهة نظر اإل       التي  
  -:على برهنة ذلكمقدموا االعتراض كما قام 

  ؛ستحقاق التكلفةإ من منهجية أكثرالمنهجية معقدة التطبيق  •

 ؛ و موثوقية ولم تعد ذات صلةأقلتقدم معلومات  •
 . ما تكون ضئيلة نسبياًغالباًن المبالغ المشتملة أل قةضافية ليست مستحإلالتكاليف ا •

  
 تحمل تكاليف   منشآتنه على ال  أ تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية العداد التقارير المالية ب         أقر ١١إستنتاج

 التكاليف المستمرة سـوف     أن لم توافق على     هاولكن. لتفسيرل متثال لإل واإلجراءاتنظمة  ألتغيير ا 
 الـذي   يـراد  معظم المتغيرات التي يجب تقديرها لقيـاس اإل        أنالحظت  . عتتخطى الفوائد والمناف  

 إلـى  أيضاًبحاجة  ) الخ..سترداد، توقيت اإل  ستردادمثل معدالت اإل   ( مكافآت ال أرصدة إلىيعزى  
 وجهة نظر تفسير لجنـة تفـسيرات المعـايير          من. لتزامتقدير لقياس التكلفة المستقبلية للوفاء باإل     

 والء  مكافـأة ات  إلتزام المستخدمين من    إلىقارير المالية، سترتفع المنافع بالنسبة      الدولية العداد الت  
 نحـو   خـرى  المحددة المنفـصلة األ    األداءات  إلتزام أساسالعميل التي يجري قياسها على نفس       

 . العمالء
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 ٢٥١٩  حاسبة الدولية حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير الم©  

   التخصيصأسلوب
  

 القابـل   أولم   المـست  للعـوض  بالقيمة العادلـة     يراد قياس اإل  ١٨ معيار المحاسبة الدولي  يشترط    ١٢إستنتاج
 هو القيمة العادلة    مكافآت ال أرصدة إلى الذي يعزى    يراد يكون مبلغ اإل   أنمن هنا ينبغي    . ستالملإل

 هـذا المبلـغ   أنالحظ تفسير لجنة تفسير المعايير الدولية العداد التقارير المالية . للعوض المستلم 
فـي  . أكبركجزء من مبيعات  تمنح مكافآت الأرصدةن أل ما يكون غير مالحظ بشكل مباشر    غالباً

 والـسلع   مكافآت ال أرصدة بين   المقابل إجماليمثل هذه الظروف، يجب تقديره بواسطة تخصيص        
  . تخصيص مناسبأسلوب المباعة، باستعمال خرى الخدمات األأو

  
لكن .  تخصيص خاص بمبيعات العناصر المتعددةأسلوب ال يصف ١٨ معيار المحاسبة الدولي  ١٣إستنتاج

 إلى ستناداًإحديد المبلغ الذي يدفعه العميل لكل عنصر، والذي يمكن تقديره هدفه الشامل هو ت
 المخصص المقابلهكذا، يتطلب التفسير قياس . خبرة المنشاة في المعامالت مع عمالء مماثلين

  .  قيمتها العادلةإلى بالرجوع مكافآت الرصدةأل
  

  -:أن مكافآت الصدةر كان ينبغي على المبلغ المخصص ألإذاال يحدد التفسير ما   ١٤إستنتاج

  أو ؛)خرىبغض النظر عن القيم العادلة للعناصر األ( للقيمة العادلة مساوياًيكون   )أ (

 المتعلقة بالقيم مكافآت الرصدة الذي يقوم على القيمة العادلة ألالمقابل إجمالييكون نسبة   )ب (
  . للمبيعاتخرىالعادلة للعناصر األ

  
 ١٨ معيار المحاسبة الدولي أنعداد التقارير المالية الحظ تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية ال

قرر تفسير لجنة تفسيرات .  ظروفأي في أو، التي ينبغي تطبيقها ساليب من تلك األأيال يحدد 
معيار  من وصفاً أكثر يكون التفسير أننه ال ينبغي أالمعايير المعالية العداد التقارير المالية 

  . دارة حكم اإلإلى آخر أسلوب أو سلوباأل إختيارك وعليه يتر. ١٨ المحاسبة الدولي
  

   التي تقدمها المنشاةمكافآت ال– يراد باإلعترافاإل
  

 تقديم إلتزام يمثل المبلغ الذي استلمته المنشاة لقبول مكافآت الرصدة المخصص ألالعوضن إ  ١٥إستنتاج
 وتوقعات المنشاة فآتمكا من قيمة الكالًيعكس هذا المبلغ . رصدة استرد العمالء تلك األإذا مكافآت

 استلمت المنشاة. اآلن مخاطر المطالبة التي تجري أي التي ستسترد، رصدةفيما يتعلق بنسبة األ
 يراد باإلعترافبالتالي يشترط التفسير اإلو.  لم تتمأو تمت المطالبة سواًء لقبول المخاطر، المقابل

 إجمالي إلى نسبة فعالً استردت  التيمكافآت الأرصدة يقوم على عدد أي المخاطرة، إنتهاءمع 
  .ستردادالعدد المتوقع لإل

  
ن التغيير إو. ، قد تعيد المنشاة توقعاتها حول النسبة التي سوف تستردمكافآت الأرصدةبعد منح   ١٦إستنتاج

 العوضتم تثبيت هذا : مكافآت الذي استلمته المنشاة لتقديم العوضفي التوقعات ال يؤثر على 
. صليأل التزامن التغيير في التوقعات ال يؤثر على قياس اإلإعليه فو. وليت البيع األقو) يراداإل(

بهذا .  المستردة خالل الفترةمكافآت الأرصدة المعترف به فيما يتعلق بيراد يؤثر على مبلغ اإلوال
 وفقاً فترة التغيير والفترات المستقبلية، أثناءنه تغيير في التقدير أالتغيير في التوقعات على يحاسب 

تغيرات في التقديرات المحاسبية الالسياسات المحاسبية، " ٨  معيار المحاسبة الدولي من ٣٦فقرة لل
  ."خطاءألوا
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    حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  ٢٥٢٠

 على التكاليف التي تتوقعها أيضاً ستردادربما يؤثر التغيير في التوقعات الخاصة بمعدالت اإل  ١٧إستنتاج

ن تكاليف أ درجة إلى مقدرة السترداد ارتفعت معدالت اإلإذا. مكافآتالمنشاة وتتحملها في تقديم ال

 الممكن تسلمه لها، أو المستلم العوض تتخطى أن التي ال يمكن تجنبها من المتوقع مكافآتتقديم ال

 ٣٧ معيار المحاسبة الدوليوعليه، يبرز التفسير متطلبات . ن المؤسسة تعاني من عقد مرهقإف
  . تجاه الزيادةلتزام باإلعتراففي اإل

   

   مقدمة من طرف ثالثمكافآت – يراد باإلعترافاإل
  

 خدمات مقدمة من طرف أو للعمالء على شكل سلع مكافآتتعرض بعض برامج والء العمالء   ١٨إستنتاج

 أرصدة إستردادعلى سبيل المثال، ربما يعرض بائع بقالة تجزئة على العمالء خيار . ثالث

.  كهربائيةواتأد قسيمة الحصول على سلع مجانية من بائع تجزئة أو بنقاط سفر جوي مكافآتال

 على شروط إعتماداًالحظ تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية العداد التقارير المالية انه 

التي ات اإللتزام ببعض من) بائع التجزئة في هذا المثال(الترتيب، قد تحتفظ المنشاة معدة التقرير 

—يل يتلقى منافع ال، في مثل هذه الظروف، ال يزال العمتن وجدإ  مكافآتتتعلق بتقديم ال

 رصدة ألالمقابلعليه ينبغي تخصيص و. مكافآتحقوق ال–ة ل أ المنشعوض إلى يدفع وضمنياً

  .مكافآتال
  

ن إ. من حيث الجوهر نيابة عن الطرف الثالث بصفتها وكيالً العوضقد تجمع المنشاة مع هذا،   ١٩إستنتاج
  :اإلعتبارن تؤخذ بعين أل  بحاجة١٨ معيار المحاسبة الدولي من ٨ كذلك، فان الفقرة مركان األ

 
المنشأة  من قبل إلستالمقتصادية المستلمة أو القابلة لإليشمل اإليراد فقط إجمالي التدفقات الداخلة من المنافع ا

قتصادية مبالغ مستلمة نيابة عن إلفي عالقة الوكالة، تضم التدفقات اإلجمالية الداخلة للمنافع ا.  على حسابها
 فالمبالغ المستلمة نيابة عن األصل ليست المشروع، ج عنها زيادات في حقوق ملكية ال ينتالموكل األصلي 

  .إيرادات وإنما اإليراد هو مبلغ العمولة
  

 إجمالين إف والطرف الثالث، مكافآت الأرصدةحملة  وتفاقية بين المنشاةإل شروط اإلى ستناداًإ  ٢٠إستنتاج
، قد يكون وبمعنى آخر.  المنشاةدإيرا ربما ال يمثل مكافآت الأرصدة إلى الذي يعزى العوض

 الفرق بين أيعلى حسابها الخاص،  المنشأة  المنشاة هو فقط صافي المبلغ الذي تحتفظ به إيراد

 إلىة أ المستحق الدفع من قبل المنشأو والمبلغ المدفوع مكافآت الرصدة المخصص ألالعوض

  . مكافآتالطرف الثالث مقابل تقديم ال

  
  

 كانت المنشاة تعمل إذاأنه ، الدولية العداد التقارير الماليةسيرات المعايير الحظ تفسير لجنة تف  ٢١إستنتاج
 ذلك الطرف الثالث، وليس من إلىها من تقديم خدمات الوكالة إيرادكوكيل لطرف ثالث يرتفع 

 للفقرة وفقاً يراد باإلعترافوعليه ينبغي على المنشاة اإل. مكافآت الأرصدة حملة إلى مكافآتتقديم 

جرى ( حيث يمكن تقدير محصلة المعاملة بشكل موثوق . ١٨ معيار المحاسبة الدولي من ٢٠
 في الفترات يراد باإلعتراف، يتم اإل)تفاق على المبلغ المستحق للطرف الثالثإل واالمقابل إستالم

 مكافآت بتقديم ال عندما يصبح الطرف الثالث ملتزماًأيالتي تقدم فيها المنشاة خدمات الوكالة، 

  . مقابل عمل ذلكالعوض إستالم بوالًومخ
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 ٢٥٢١  حاسبة الدولية حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير الم©  

  ٢٠ مسودة التفسير لىالتغيرات ع
  

التغيرات . ٢٠٠٦ سبتمبر نشرت للتعليق عليها في شهر "برامج والء العمالء" ٢٠مسودة التفسير   ٢٢إستنتاج

  -:تعود إلىية الهامة التي حدثت في ضوء التعليقات الواردة عليها ساساأل

 بين  العوضنه ينبغي تخصيص    أ ٢٠ح المسودة   تقتر. مكافآت ال رصدة أل العوضتخصيص    )أ (
تقبل تفـسير   .  قيمها العادلة النسبية   إلى للبيع بالرجوع    خرى والعناصر األ  مكافآت ال أرصدة

 أننـه يمكـن     أقتراحات تتمثل في    إلجنة تفسيرات المعاير الدولية العداد التقارير المالية        
 مبلغ يعـادل    -مكافآت ال أرصدة له   وفقاً الذي تخصص    – اآلخر التخصيص   أسلوبيكون  

عليـه  و.  للتطبيـق  أسهل وسيكون   ١٨ معيار المحاسبة الدولي   مع    منسجماً –قيمها العادلة   
 إعاقة لتجنب   جماع، جرت مراجعة اإل   ستنتاجس اإل اسأ من   ١٤وكما هو موضح في الفقرة      

  . هذااألخير األسلوب

 تجمـع   أنية  إمكان إلى ٢٠ في المسودة    جماعلم يشر اإل  .  المقدمة من طرف ثالث    مكافآتال  )ب (
 قيـاس صـافي     إلىها ربما يحتاج    إيرادن  إ نيابة عن طرف ثالث، وعليه ف      عوضاًالمنشاة  

 ما يتم تقـديم   غالباً بعض المعلقين،    أشارنه، وكما   أال  إ.  الطرف الثالث  إلىالمبالغ الممررة   
جعة مـن    مرا إلى ما ستحتاج    غالباًية  مكانن هذه اإل  إ بواسطة طرف ثالث وعليه ف     مكافآتال

معيـار المحاسـبة    ضيفت متطلبات وشروط    أوعليه  . اجل المعامالت داخل نطاق التفسير    
 ٢١–١٩ وتم تفسيرها في الفقـرات       جماع من اإل  ٨ الفقرة   إلى بهذا الخصوص    ١٨ الدولي

  .ستنتاج اإلساأسمن 

 األصـول  تعـزز    أوقد تخلق برامج والء العمالء      . عالقة العمالء  –  غير ملموسة  أصول  )ج (
صـول  ألن مثل هـذه ا أ ب٢٠ في المسودة   جماعشار اإل  أ .ملموسة في عالقة العمالء   غير ال 

 معيار المحاسـبة الـدولي     في   عترافن جرى الوفاء بمقاييس اإل    أ به فقط    عترافينبغي اإل 
تقبل تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية العداد التقارير         . " غير الملموسة  األصول" ٣٨

 غير الملموسة،   باألصول عترافيقترح وجود ظروف جرى فيها اإل     ن هذا التعليق    أالمالية  
ـ  عترافن اإلأ إلى تشير ٣٨ معيار المحاسبة الدوليبينما متطلبات    . عو غير محتمـل الوق

وحذف .  في التفسير  اآلنن التعليق خارجي وهامشي على  المسائل التي تناقش          أكما قرر   
  .جماعالتعليق من اإل

 التطبيق  إرشادات من   ٢تشرح الفقرة   . مكافآت ال رصدةالعادلة أل  حول قياس القيمة     اإلرشاد  )د (
 التي  مكافآت القيمة العادلة لل   إلى يمكن قياسها بالرجوع     مكافآت ال رصدةن القيمة العادلة أل   إ

شارت قائمـة العوامـل فـي       أ. تخفيضها للنظر في العوامل المتعددة    وها،  إسترداديحتمل  
لكن تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدوليـة العـداد         . دالقيمة الوقتية للنقو   إلى ٢٠المسودة  

 – ما يكون غير مـادي       غالباً القيمة الوقتية للنقود     تأثيرن  أالتقارير المالية قبل اقتراحات ب    
برازهـا كعامـل    إ وعليه ال يتم     – محددة بشروط غير نقدية      مكافآتن كانت ال  إ خصوصاً

  .  قياس بشكل روتينيإلىبحاجة 

 حول  إرشادات على   ٢٠ في المسودة    جماعاشتملت فقرتين من اإل   .  التطبيق شاداتإرمكان  )   هـ (
 وضـع  إضافي بشرح وألحقت الملحق، إلىنتقلت إوقد . طريقة تطبيق الفقرات التي سبقتها 

  .٢٠ في المسودة اتستنتاج اإلساأسفي 

 عترافإل لمساعدة القارئ على فهم طريقة تطبيق متطلبات ا       مثلة األ أضيفت. إيضاحية أمثلة  )و (
  . المصادرة ومعدالت المصادرةمكافأة، خاصة فيما يتعلق باليرادباإل
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  ١٤تفسير 

   التقارير المالية عدادللجنة  تفسيرات المعايير الدولية إل

  

 

متطلبات   المنافع المحددةأصولد على والقي -١٩ معيار المحاسبة الدولي

   للتمويل وتفاعالتهااألدنىالحد 

  
 يناير ١٧  التقارير المالية الصادرة حتىعدادإلتشمل هذه النسخة التعديالت الناتجة عن المعايير الدولية 

٢٠٠٨.  
  

القيود  - ١٩معيار المحاسبة الدولي  "١٤ التقارير المالية عدادتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلتم وضع 
من قبل لجنة تفسيرات المعايير الدولية " متطلبات الحد األدنى للتمويل وتفاعالتها: على أصول المنافع المحددة

  .٢٠٠٧رها من قبل مجلس معايير المحاسبة المالية في يوليو  التقارير المالية وتم إصداعدادإل
  

 والمستندات المرافقة من خالل ١٤ التقارير المالية عدادتم تعديل تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إل
  ). ٢٠٠٧كما تم تعديله في سبتمبر " (عرض البيانات المالية "١معيار المحاسبة الدولي 
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   ير المحاسبة الدولية حق التأليف لمؤسسة لجنة معاي©  ٢٥٢٤

  ياتالمحتو
  

  ١٤لمالية  التقارير اعدادتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إل

متطلبات الحد األدنى :  القيود على أصول المنافع المحددة– ١٩معيار المحاسبة الدولي "

    "للتمويل وتفاعالتها

  فقراتال

    المراجع

  ٣- ١  خلفية

  ٥- ٤  النطاق

  ٦  القضايا

  ٢٦- ٧  اإلجماع

  ١٧- ٧     في المساهمات المستقبليةاتخفيض أو التالردياتتوفر 

المتوفرة كتخفيض في  قتصاديةلتمويل على الفائدة اإلالحد األدنى لتأثير متطلبات 

    المساهمات المستقبلية

٢٢-١٨  

  ٢٦-٢٣  إلتزام متطلبات الحد األدنى للتمويل إلىؤدي  تمتى يمكن أن

  ٢٧  تاريخ النفاذ

  ٢٨  التحول

    أمثلة توضيحية

    اتستنتاجاإل أساس 
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 القيود - ١٩معيار المحاسبة الدولي " ١٤ التقارير المالية عدادتم تحديد تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إل

 كما يترافق مع .٢٨-١قرات في الف" على أصول المنافع المحددة، متطلبات الحد األدنى للتمويل وتفاعالتها

مقدمة المعايير الدولية  من ١٧-٧ و٢وتحتوي الفقرات . إستنتاجات أمثلة توضيحية وأساس ١٤التفسير 

  .إلعداد التقارير المالية على نطاق وصالحيات التفسيرات
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  ١٤ التقارير المالية عدادتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إل
متطلبات الحد : القيود على أصول المنافع المحددة-١٩يار المحاسبة الدولي عم"

  "األدنى للتمويل وتفاعالتها
  

  المراجع
  

  "عرض البيانات المالية" ١ معيار المحاسبة الدولي •

 "واألخطاءالسياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية " ٨ معيار المحاسبة الدولي •

 "منافع الموظفين" ١٩ الدوليمعيار المحاسبة  •

 "ات واألصول المحتملةلتزامالمخصصات، اإل" ٣٧معيار المحاسبة الدولي  •
  

  خلفية
  
القيمة الحالية للمنافع ب " المنافع المحددةأصول قياس ١٩ معيار المحاسبة الدولي من ٥٨ الفقرة تحدد ١

" همات المستقبلية للخطة تخفيضات في المساأو من الخطة رديات المتوفرة على شكل قتصاديةاإل
 أو الرديات حول متى تعتبر األسئلة أثيرتو. معترف بهاالخسائر غير ال ورباحاأل الى إضافة

  . للتمويلاألدنى متى يوجد شرط الحد وخصوصاًالتخفيضات في المساهمات المستقبلية متوفرة، 

 
 التوظيفمنافع ما بعد ية الوعد بحما لتعزيزفي العديد من البلدان  للتمويل األدنى متطلبات الحد توجد ٢

 أدنىتشترط تلك المتطلبات في العادة حد . ين خطة منفعة الموظفإلىتابعين ال عضاءاأل إلىالمقدم 
 متطلبات فإنوعليه، .  فترة معينةخالل للخطة تقديمهاال بد من التي مساهمات المستوى أو لمبلغ 
 .  تخفيض المساهمات المستقبلية علىمنشأةال قدرة تحد من للتمويل قد األدنىالحد 

 
 األدنى للحد متطلبا مرهقاً المنافع المحددة أصولد على قياس وسبب القيت، قد  إلى ذلكباإلضافة ٣

المنفعة ات إلتزامأو  أصولعادة، ال يؤثر متطلب عمل مساهمات الى خطة ما على قياس وبال. للتمويل
.  صفرلتزامخطة وعليه يكون صافي اإللل صوالًأ، تصبح ها دفععند المساهمات، ألنوهذا . المحددة
 منشأة لم تتوفر المساهمات المطلوبة للإذا إلتزامنشوء  للتمويل الى األدنى، قد يؤدي متطلب الحد لكن

 . تم دفعهامتى 

  النطاق
 

محددة طويلة المدى المنافع ال وعلى التوظيفما بعد لالمنافع المحددة كافة ينطبق هذا التفسير على  ٤
  .ينظفللمو

 
 التوظيفما بعد خطة متطلبات لتمويل أي  للتمويل هي األدنى متطلبات الحد فإن هذا التفسير، لغايات ٥

 .األجل تمويل خطة منفعة محددة طويلة أو
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  القضايا
  

  -: في التفسير هيمعالجتها القضايا التي تم ٦

 من ٥٨ للفقرة وفقاً التخفيضات في المساهمات المستقبلية متوفرة أو  الردياتإعتباريجب متى   )أ (
  .١٩ معيار المحاسبة الدولي

 في المساهمات ات يؤثر على توفر التخفيضأن للتمويل األدنىكيف يمكن لمتطلب الحد   )ب (
 .المستقبلية

 .إلتزام إلى نشوء للتمويل األدنىمتى يؤدي متطلب الحد   )ج (
  

  جماعاإل
  

   في المساهمات المستقبليةات التخفيضأو الردياتتوفر 
  

 وأحكام لشروط وفقاًفي المساهمات المستقبلية الرديات أو التخفيضات  توفر تقرر  أنةمنشأعلى ال ٧
  .  الخطةإختصاص في نطاق قانونية متطلبات وأيالخطة 

 
 إذا متوفرة ،في المساهمات المستقبليةرديات أو تخفيضات ، على شكل قتصاديةاإلتكون المنفعة  ٨

على وجه . ات الخطةإلتزام عند تسوية أو عمر الخطة أثناء ما في مرحلة تحقيقها منشأةالاستطاعت 
ة ينازي في تاريخ الممباشرة متوفرة حتى لو لم تتحقق قتصاديةالخصوص، قد تكون تلك المنفعة اإل

 .العمومية
 
على .  استعمال الفائضمنشأةال المتوفرة على الطريقة التي تنوي بها قتصاديةال تعتمد المنفعة اإل ٩

التخفيضات في المساهمات الرديات أو  المتوفرة من  القصوىقتصاديةمنفعة اإل تحدد الأن منشأةال
 الناجمة عن الجمع بين قتصادية ال تعترف بالمنافع اإلأن منشأةالعلى . كليهمامجموع  أوالمستقبلية 
تعتبر مستثناة بصورة ات إفتراض والتخفيضات في المساهمات المستقبلية استنادا على الرديات
 .مشتركة

 
 األساسية عن معلومات حول المصادر منشأةالتفصح يجب أن ، ١لمعيار المحاسبة الدولي  وفقاً ١٠

 مادي تعديل في التسبب في جوهرية والتي تتمتع بمخاطر  التقاريرإعدادفترة  التقدير في للشكوك في
مركز بيان الات إلتزام أصول أو  المعترف به فيلتزامأو اإل صلاأل لصافي ة المسجلعلى القيمة

 عن اإلفصاح أوالحالية للفائض إمكانية التحقيق  قيود على أية عن اإلفصاحهذا يشمل وقد . المالي
 .  المتوفرةقتصادية المنفعة اإلقيمةفي تحديد األساس المستخدم 

  

   كرديات المتوفرة قتصاديةالمنفعة اإل
  الردياتالحق في 

  

  -:الردياتروط في كان لها حق غير مشفقط إذا  لمنشأة لتتوفر الرديات ١١

الرديات   تسوى للحصول علىأنات الخطة يجب إلتزامن أ إفتراضخالل عمر الخطة، دون   )أ (
 عمر الخطة أثناء في الردياتحق ال منشأة، قد يكون للختصاص اإلنطاقات، في بعض مثالً(

  و أ؛)ات الخطةإلتزام تم تسوية إذابغض النظر عما 
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 وأ ؛ الخطةاألعضاءالوقت حتى يغادر مرور الخطة مع ات لتزام التسوية التدريجية إلإفتراض  )ب (

 ). الخطةكتصفية أي(  واحد حدثات الخطة في لتزام إلالتامة التسوية إفتراض  )ج (
  

 إعدادفترة  مهما كان مستوى التمويل للخطة في الردياتحق غير مشروط في يمكن أن يوجد 
  .التقارير

  

 من أكثر أو عدم حدوث حدث أوعلى حدوث  الفائض يعتمد الرديات من في منشأةال كان حق إذا ١٢
 حق غير منشأةال يكون للف المستقبلية غير المؤكدة بشكل غير كامل ضمن نطاق سيطرتها، األحداث

  .باألصل تعترف مشروط وال
  

   قتصاديةقياس المنفعة اإل
 

 التقارير عدادإفترة مبلغ الفائض في  أنهاعلى  كرديات المتوفرة قتصادية قياس المنفعة اإلمنشأةالعلى  ١٣
حق يي الت)  المنفعة المحددةلتزام القيمة الحالية إل منهامطروحاً الخطة ألصولكونها القيمة العادلة (
 الرديات ت كانإذاعلى سبيل المثال، . ذات عالقة تكاليف  منها أيةمطروحاًكرديات  ا استالمهمنشأةلل

 .صافي التسديد بعد الضريبة قياس مبلغ منشأةالعلى فضرائب غير ضريبة الدخل، ة لخاضع
  

 التكاليف تدرج أن منشأةال، على ))ج(١١الفقرة (  الخطة تصفية المتوفر عند الرديات قياس مبلغ عند ١٤
الرسوم اقتطاع  منشأةالعلى سبيل المثال، على . وعمل الردياتات الخطة إلتزامخطة تسوية في 

 تأمين مطلوبة لتأمين أقساط أي وتكاليف ،منشأةالالمهنية لو كانت مدفوعة من قبل الخطة بدال من 
 .عند التصفية لتزاماإل

 
 منشأةالعلى ف من مبلغ ثابت،  الفائض، بدالً منجزء أونه المبلغ الكامل أ على الردياتذا تحدد مبلغ إ ١٥

 فقط في تاريخ الرديات متحققة ت، حتى لو كانللمبلغللقيمة الزمنية  بالنسبة القيام بأي تعديلعدم 
 .مستقبلي

  

  مساهمات في ال المتوفرة كتخفيضقتصاديةالمنفعة اإل
  

 المتوفرة قتصادية تحدد المنفعة اإلأن منشأةالعلى ف للتمويل، أدنىذا لم يكن هنالك متطلب حد إ ١٦
  -: منقلباألكتخفيض في المساهمات المستقبلية 

  و؛الفائض في الخطة  )أ (

 المستقبلية التي تكلفة من الجزء أياستثناء ، أي، منشأة الخدمة المستقبلية للتكلفةالقيمة الحالية ل  )ب (
سيتم تحملها من قبل الموظفين، لكل سنة على مدار اقصر عمر متوقع للخطة والعمر المتوقع 

 .منشأةلل
  

الخدمة المستقبلية باستعمال فرضيات منسجمة مع تلك المستعملة في تكاليف  تحدد أن منشأةالعلى  ١٧

 كما هي محددة في  التقاريرإعدادفترة  في تاريخ الحالة الموجودة المنفعة المحددة ومع إلتزامتحديد 

 تفترض عدم وجود تغيير على المنافع التي تقدمها أن منشأةال على لذلك،. ١٩ معيار المحاسبة الدولي

 تفترض استقرار القوى العاملة في المستقبل أن كما عليها ،الخطة في المستقبل حتى يتم تعديل الخطة

بعمل تخفيض في عدد  التقارير إعدادفي نهاية فترة بشكل واضح ملتزمة  منشأةال ت إذا كانإال
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 حول القوى العاملة المستقبلية فتراض، سيشمل اإلاألخيرةفي الحالة . الموظفين الذي تغطيهم الخطة

م لية باستعمال نفس معدل الخص الخدمة المستقبتكلفة تحدد القيمة الحالية لأن منشأةالعلى . التخفيض

  .  التقاريرإعدادنهاية فترة  المنفعة المحددة في إلتزامالمستعمل في حساب 
  

 المتوفرة كتخفيض في قتصادية للتمويل على المنفعة اإلاألدنى متطلبات الحد أثر
   المساهمات المستقبلية

  

ة مطلوبالمساهمات ال للتمويل في تاريخ معين في األدنى متطلبات للحد أي تحلل أن منشأةالعلى  ١٨
 ستحقاقاإل) ب( للتمويل واألدنى الحد ساأس عجز موجود في الخدمة السابقة على أي) أ(لتغطية 

  .المستقبلي للمنافع
   

 للتمويل فيما يتعلق بالخدمات األدنى الحد أساس عجز موجود على أيمساهمات تغطية ال تؤثر  ١٩
لفقرات ل وفقاً إلتزامنشوء  إلىتؤدي قد و.  على المساهمات المستقبلية للخدمة المستقبليةفعالًالمستلمة 

٢٦- ٢٣.  
  

على ف المستقبلي للمنافع، ستحقاق باإلالمتعلقةمساهمات ل للتمويل لأدنىحد  كان هنالك متطلب أن ٢٠
القيمة كتخفيض في المساهمات المستقبلية على أنها  المتوفرة قتصادية تحدد المنفعة اإلأن منشأةال

  -:ما يليالحالية ل

  . منهامطروحاً ١٧ و١٦ للفقرات وفقاًمستقبلية المقدرة في كل سنة  الخدمة التكلفة  )أ (

المستقبلي للمنافع في  ستحقاقالمطلوبة فيما يتعلق باإل للتمويل المقدرة األدنىمساهمات الحد   )ب (
  .تلك السنة

  

 المستقبلي ستحقاق المستقبلية المطلوبة فيما يتعلق باإلاألدنى تحسب مساهمات الحد أن منشأةالعلى  ٢١
على .  للتمويلاألدنى متطلبات الحد أساس فائض موجود على أي أثر عتبار بعين اإلاألخذمنافع مع لل
 عوامل غير ألي للتمويل و، األدنى متطلبات الحد من قبلمطلوبة الفرضيات ال تستعمل أن منشأةال

 إلتزامحديد ات منسجمة مع تلك المستعملة في تإفتراض للتمويل، األدنىمحددة من قبل متطلبات الحد 
معيار المحاسبة الدولي  التقارير كما يحددها إعدادالحالة الموجودة في نهاية فترة المنفعة المحددة ومع 

 ال لكن، .المستحقة المساهمات الدنيا منشأةال تغيرات متوقعة نتيجة دفع أيتشمل عملية الحساب . ١٩
 الذي لم يل متطلبات الحد األدنى للتموحكامأ التغيرات المتوقعة في شروط وأثرتشمل عملية الحساب 

  . التقاريرإعدادنهاية فترة  أو لم يتفق عليها تعاقديا في يتم تشريعها فعليا
  

 المستقبلي للمنافع ستحقاق للتمويل المستقبلية المطلوبة فيما يخص اإلاألدنىذا كانت مساهمات الحد إ ٢٢
القيمة  فإن  معينة،سنة أي في ١٩دولي  الخدمة المستقبلية حسب معيار المحاسبة التكلفةتتخطى 

في نهاية فترة  المتوفرة كتخفيض في المساهمات المستقبلية األصولمبلغ تقلل المستقبلية لتلك الزيادة 
 يكون أنال يمكن  المتوفرة كتخفيض في المساهمات المستقبلية األصول مبلغ غير أن.  التقاريرإعداد
  . أبداً  من صفرأقل
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  إلتزامنشوء  للتمويل الى األدنىب الحد متى يؤدي متطل
  

دفع مساهمات لتغطية عجز موجود على ب للتمويل األدنى بموجب متطلبات الحد إلتزام منشأة كان للإذا ٢٣
 إذا تحدد ما أن منشأةالعلى ف، فعالً للتمويل فيما يتعلق بالخدمات التي جرى استالمها األدنى الحد أسس

 في المساهمات المستقبلية بعد دفعها في ات تخفيضأو كردياتتتوفر كانت المساهمات مستحقة الدفع س
  . الخطة

  

 منشأةالالمساهمات المستحقة غير متوفرة بعد دفعها في الخطة، على  الحد الذي تكون فيه إلى ٢٤
 إلتزام يزيد أو المنفعة المحددة أصل يقلل أن لتزامعلى اإل. لتزام عندما ينشأ اإللتزام باإلعترافاإل
 من معيار المحاسبة ٥٨ خسارة تنتج عن تطبيق الفقرة أوعة المحددة بحيث ال يتم توقع ربح المنف

  . عند دفع المساهمات١٩الدولي 
  

 للفقرة وفقاً لتزام تحدد اإلأن قبل ١٩أ من معيار المحاسبة الدولي ٥٨ تطبق الفقرة أن منشأةالعلى  ٢٥
٢٤.  

  

 لذلك ة قياس الحقإعادة وأي للتمويل األدنىلحد  المتعلق بمتطلب التزام باإلفوراً عترافيجب اإل ٢٦
معيار المحاسبة  في ٥٨ القيد في الفقرة أثرب عتراف المعتمدة في اإلمنشأةال لسياسة وفقاً لتزاماإل

 -:على وجه الخصوص.  المحددةقتصادية المنفعة اإلأصل حول قياس ١٩ الدولي

 ز ٦١ للفقرة وفقاً الخسارة، أوي الربح  ف٥٨ القيد في الفقرة أثرب التي تعترف منشأةالتعترف   )أ (
 .الخسارة وأ في الربح فوراً، بالتعديل ١٩من معيار المحاسبة الدولي 

 الخسارة في بيان الدخل أوي الربح  ف٥٨ القيد في الفقرة أثرب التي تعترف منشأةالتعترف   )ب (
في بيان الدخل  فوراً، بالتعديل ١٩ من معيار المحاسبة الدولي ج ٩٣ للفقرة وفقاً، الشامل
 .الشامل

  

  تاريخ النفاذ
  

يسمح و. ٢٠٠٨  يناير ١ بعد أو من التي تبدأسنوية الفترات ل تطبق هذا التفسير لأن منشأةالعلى  ٢٧
 . بالتطبيق المبكر

  

المصطلحات المستخدمة في المعايير الدوليـة      ) ٢٠٠٧ في عام    تعديلهكما تم    (١عدل معيار المحاسبة      أ٢٧
ويجب على المنـشأة تطبيـق هـذا    . ١٦وإضافة لذلك، عدل المعيار الفقرة . . مالية التقارير ال عدادإل

وإذا قامت المنـشأة بتطبيـق      .  أو بعد ذلك   ٢٠٠٩ يناير   ١التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في        
لفترة سابقة، فينبغي تطبيق التعديالت على      ) ٢٠٠٧ في عام    تعديلهكما تم    (١معيار المحاسبة الدولي    

  . لك الفترة السابقةت
  

  التحول
  

 بيانات مالية ينطبق عليها أول في تم عرضهاول فترة أ تطبق هذا التفسير ابتداء من أن منشأةالعلى  ٢٨
 المستبقاة األرباح عن تطبيق هذا التفسير في أ تنشأوليةي تعديالت أ تعترف بأن منشأةالعلى . التفسير

  .عند بداية تلك الفترة
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  ةتوضيحيال مثلةاأل
  

  . منهجزءلكنها ليست هذا التفسير،  األمثلةه هذترافق 
  

 للتمويل عند وجود فائض حسب معيار األدنى متطلبات الحد أثر – ١المثال 
 للتمويل المستحقة األدنى وعندما تكون مساهمات الحد ١٩المحاسبة الدولي 

  منشأةال إلى بالكامل قابلة لالسترداد
  

 مختلف عن ساأسيقاس على (  للتمويل األدنى متطلبات الحد أساسلى ع  مستوى تمويليمنشأةلل  ١مثال
بموجب متطلبات و. في الخطة أ% ٨٢ نسبةب) ١٩ بموجب معيار المحاسبة الدولي ذلك المطلوب

 نتيجةو. فوراً% ٩٥ إلى نسبة زيادة مستوى التمويل منشأةال للتمويل، يطلب من األدنىالحد 
. فوراً للخطة أ ٢٠٠ لتسهم في  التقاريرإعدادنهاية فترة ني في  قانوإلتزام منشأة يكون لل،لذلك

تقديرات نهاية السنة .  عند نهاية عمر الخطةمنشأة فائض للأليتسمح قواعد الخطة بتسديد كامل 
  -:أدناهللخطة أ منصوص عليها 

  

  

  ١٢٠٠                                                         لألصولالقيمة السوقية 
  )١١٠٠(      ١٩ معيار المحاسبة الدولي المنفعة المحددة بموجب لتزامالقيمة الحالية إل

  ١٠٠        الفائض                                                                  
  

  ١٠٠                  أ) للتمويلاألدنى متطلب الحد إعتبارقبل ( المنفعة المحددة أصل
  

  

  .للتبسيط، يفترض عدم وجود مبالغ غير معترف بها) أ(
  

  تطبيق المتطلبات
  

 من ١٤ التقارير المالية عدادإل من تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية ٢٤تتطلب الفقرة   ٢مثال
. حد الذي تكون فيه المساهمات مستحقة الدفع غير متوفرة بالكاملبال إلتزام بعتراف اإلمنشأةال

 ١٠٠ من ١٩معيار المحاسبة الدولي حسب فائض  ال٢٠٠بقيمة عة المساهمات سوف ترفع دف
 بدون منشأةال إلى بالكامل  لالستردادقابالًبموجب قواعد الخطة، سيكون هذا المبلغ . ٣٠٠إلى 

  .بدفع المساهمات لتزامبالنسبة لإل إلتزامي أ بعتراف، ال يتم اإللذلك. تكاليف مرتبطة
  

 معيار حسب للتمويل عند وجود عجز األدنىالحد  متطلبات أثر -٢المثال
 للتمويل غير متوفرة األدنىتكون مساهمات الحد عندما  و١٩المحاسبة الدولي 

  بالكامل
  

 مختلف ساأسيقاس على (  للتمويل األدنى متطلبات الحد أساس مستوى تمويلي على منشأةلل  ٣مثال
بموجب . في الخطة ب% ٧٧ نسبةب) ١٩ بموجب معيار المحاسبة الدولي عن ذلك المطلوب

. فوراً% ١٠٠ زيادة مستوى التمويل الى منشأةال للتمويل، يطلب من األدنىمتطلبات الحد 
 للخطة ٣٠٠ التقارير لتسهم في إعدادنهاية فترة  قانوني في إلتزام منشأة يكون لل، لذلكونتيجةً

يار المحاسبة الدولي معحسب فائض المن % ٦٠ أقصاهتسمح قواعد الخطة بتسديد . فوراًب 
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 تكلفة الذي يساويتحت المستوى المحدد  بتقليل مساهماتها منشأة وال يسمح للمنشأةلإلى ا ١٩
 منصوص عليها بتقديرات نهاية السنة للخطة . ١٩معيار المحاسبة الدولي حسب خدمات ال

  -:أدناه
  

  

  ١٠٠٠                                                          لألصولالقيمة السوقية 
  )١١٠٠(        ١٩ معيار المحاسبة الدولي المنفعة المحددة بموجب لتزامالقيمة الحالية إل

  ١٠٠                                                                            العجز 
  

  ١٠٠               أ) للتمويلاألدنى متطلب الحد إعتبارقبل  ()لتزاماإل (المنفعة المحددة
  

  

  .للتبسيط، يفترض عدم وجود مبالغ غير معترف بها) أ(
  

  تطبيق المتطلبات
. ٢٠٠ الى فائض ١٠٠ من ١٩معيار المحاسبة الدولي حسب عجز ال ٣٠٠ بقيمةدفعة ستغير ال  ٤مثال

  . مستردة٢٠٠من قيمة ) ١٢٠% (٦٠ويكون ما نسبته 
 

 ١٩حسب معيار المحاسبة الدولي عجز  ال١٠٠لغي قيمة  ت،٣٠٠ بقيمة، من مساهمات لذلك  ٥مثال
% ٤٠( المتبقية ٨٠ وتكون قيمة. إقتصاديةمتوفرة كمنفعة ) ٢٠٠من % ٦٠ (١٢٠وتكون قيمة 

 .منشأةلل متوفرة غيرمن المساهمات المدفوعة ) ٢٠٠من 
 

  من١٤المالية  التقارير عدادإل من تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية ٢٤تتطلب الفقرة   ٦مثال
 . المستحقة غير متوفرة لهااإلضافيةلحد الذي تكون فيه المساهمات با إلتزام بعتراف اإلمنشأةال

  

 من تفسير ٢٦كما هو مطلوب من الفقرة . ٨٠ المنفعة المحددة بواقع إلتزام منشأةال، ترفع لذلك  ٧مثال
 وفقاً فوراً ٨٠ بقيمة عترافتم اإل ي،١٤ التقارير المالية عدادإللجنة تفسيرات المعايير الدولية 

 إلتزام بصافي منشأةالوتعترف  ٥٨ القيد في الفقرة أثرب عتراف المعتمدة في اإلمنشأةاللسياسة 
 القانوني لتزاميتعلق باإلآخر  إلتزام بأي عترافال يتم اإل. في بيان المركز المالي ١٨٠بقيمة 
 .٣٠٠ مساهمات بقيمةبدفع 

  

  ملخص
  

  

  ١٠٠٠                                                        لألصول القيمة السوقية
  )١١٠٠(      ١٩ معيار المحاسبة الدولي المنفعة المحددة بموجب لتزامالقيمة الحالية إل

  ١٠٠      العجز                                                                   
  

  )١٠٠(               )أ() للتمويلاألدنى متطلب الحد إعتبارقبل () املتزاإل(المنفعة المحددة 
  

  )٨٠ (التعديل المتعلق بمتطلب الحد األدنى للتمويل                                  
  

  )١٨٠( المعترف به في بيان المركز المالي                            لتزامصافي اإل
  

  .جود مبالغ غير معترف بها للتبسيط، يفترض عدم و)أ(
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  .١٢٠ بقيمة في بيان المركز المالي أصلصافي فسيكون ، ٣٠٠بقيمة عندما تدفع المساهمات   ٨مثال
  

عندما ال تتوفر المساهمات مستحقة  للتمويل األدنى متطلبات الحد أثر -٣المثال 
في  كتخفيض متوفراً قتصادية على المنفعة اإلثراأليكون والدفع بالكامل 

  مساهمة المستقبليةال
  

يقاس على أساس مختلف (  للتمويل األدنى متطلبات الحد أساس مستوى تمويلي على منشأةلل  ٩مثال
بموجب . جفي الخطة % ٩٥ نسبة ب)١٩عن ذلك المطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي 

ى مدار عل% ١٠٠ زيادة مستوى التمويل الى منشأةال للتمويل، يطلب من األدنىمتطلبات الحد 
 متطلبات الحد أسسمطلوب من المساهمات تحسين العجز في وال. السنوات الثالث القادمة

 الحد أساسات المستقبلية للمنافع في كل سنة على ستحقاقوتغطية اإل) العجز( للتمويل األدنى
  .للتمويل األدنى

  

   التقارير الماليةإعدادة نهاية فتر في ١٩معيار المحاسبة الدولي حسب  فائض أيضاً" ج"للخطة   ١٠مثال
  .ال توجد مبالغ غير معترف بهاو.  ظروفأي تحت منشأةللوال يمكن استرداده ، ٥٠قيمة ب

  

 الخدمة تكلفة للتمويل فيما يتعلق بالعجز واألدنىالمبالغ االسمية لمتطلبات المساهمة بالحد   ١١مثال
  -:أدناهدمة منصوص عليه  للسنوات الثالث القا١٩المستقبلية لمعيار المحاسبة الدولي 

  
 متطلب الحد إجمالي  السنة

   للمساهمةاألدنى
المساهمات الدنيا 

  المطلوبة لتحسين العجز
 من المساهمات األدنىالحد 

 ستحقاقاإلالمطلوبة لتغطية 
  المستقبلي

١٥  ١٢٠  ١٣٥  ١  
١٣  ١١٢  ١٢٥  ٢  
١١  ١٠٤  ١١٥  ٣  

  

  تطبيق المتطلبات
  

 المساهمات المطلوبة لتحسين فعالًلي بخصوص الخدمات التي استلمت  الحامنشأةال إلتزاميشمل   ١٢مثال
  . المستقبليستحقاقلدنيا المطلوبة لتغطية اإلالعجز ولكن ال يشمل المساهمات ا

 
، ٣٠٠، تقريبا سنوياً% ٦، الذي يفترض معدل خصم منشأةال لتزامالقيمة الحالية إلتكون   ١٣مثال

  -: كما يليةمحسوب
    

٣)١،٠٦/(١٠٤+٢)١،٠٦/(١١٢) + ١،٦/(١٢٠  
  

معيار المحاسبة حسب فائض لعندما تدفع تلك المساهمات في الخطة، سترتفع القيمة الحالية ل  ١٤مثال
، ) المنفعة المحددةلتزام القيمة الحالية إل منهامطروحاً لألصول القيمة العادلة أي ( ١٩الدولي 

  ).٥٠+٣٠٠ (٣٥٠إلى  ٥٠من مع وجود أمور أخرى مساوية، 
 
 .في المساهمة المستقبلية كتخفيض األصلالفائض غير مسترد رغم توفر  أن إال  ١٥ال مث
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، تكون ١٤ التقارير المالية عدادإل ةالمعايير الدولي من تفسير لجنة تفسيرات ٢٠ للفقرة وفقاً  ١٦مثال
   -:ما يلي المتوفرة كتخفيض في المساهمات المستقبلية هي القيمة الحالية لقتصاديةالمنفعة اإل

  ؛ و منهامطروحاً، منشأة الخدمة المستقبلية في كل سنة للتكلفة  )أ (

 للمنافع  المستقبليستحقاقخص اإللتمويل فيما يللمساهمة في ا أدنى متطلبات حد أي  )ب (
 .في تلك السنة

  

  . عمر الخطة المتوقعخالل
  

  .أدناهمستقبلية منصوص عليها المساهمات في الالمبالغ المتوفرة كتخفيض   ١٧مثال
  

تكلفة الخدمة حسب معيار   سنةال
  ١٩المحاسبة الدولي 

المساهمات الدنيا المطلوبة 
  لتغطية اإلستحقاق المستقبلي

المبلغ المتوفر 
كتخفيض في 
  المساهمة

٢(  ١٥  ١٣  ١(  
٠  ١٣  ١٣  ٢  
٢  ١١  ١٣  ٣  
٤  ٩  ١٣  +٤  

  

المساهمة ي ف المتوفرة كتخفيض قتصادية، تكون المنفعة اإل%٦ نسبتهخصم  معدل إفتراضب  ١٨مثال
  -:ما يليالمستقبلية مساوية ل

  

)٥٦+ ....= ٥٠)١,٠٦(٤ +....+ ٤)١,٠٦(٤ +٣)١,٠٦/(٢ + ٢)١,٠٦(٠) + ١,٠٦)(٢.  
  

  .٥٦ لذلك األصل المتوفر من التخفيضات في المساهمات المستقبلية على الفقرة وفقاًويقتصر 
  

 من ١٤ التقارير المالية عدادإلية  من تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدول٢٤الفقرة تقتضي   ١٩مثال
 مستحقة الدفع غير اإلضافية الى الحد الذي تكون فيه المساهمات إلتزام بعتراف اإلمنشأةال

  ).٥٦- ٣٠٠+٥٠ (٢٩٤ المنفعة المحددة بواقع أصل منشأةال، تقلل لذلك. متوفرة بالكامل
  

 التقارير المالية عدادإلايير الدولية  من  تفسير لجنة تفسيرات المع٢٦كما هو مطلوب في الفقرة   ٢٠مثال
 القيد أثرب عتراف لإلمنشأةال للسياسة المعتمدة في وفقاً مباشرة معترف بها ٢٩٤ قيمة، تكون ١٤

وال يتم .  في بيان المركز المالي٢٤٤ بقيمة إلتزام بصافي منشأةالتعترف  و٥٨في الفقرة 
  .للتمويل األدنىالحد عجز  لتمويل هماتلعمل مسا إلتزام فيما يخص آخر إلتزام بأي عترافاإل
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  ملخص
  

  

  ٥٠                        الفائض                                                 
  ٥٠                 ) للتمويلاألدنى متطلب الحد إعتبارقبل (  المنفعة المحددة أصل

  

  )٢٩٤(                           للتمويل             األدنىتعديل يخص متطلب الحد 
  

  )٢٤٤ (                         )أ(المعترف به في بيان المركز المالي  لتزاماإلصافي 
   

  

  .للتبسيط، يفترض عدم وجود مبالغ غير معترف بها  ) أ(
  

المعترف به في بيان المركز  أصل في الخطة، يصبح صافي ٣٠٠ بقيمةعندما تدفع مساهمات   ٢١مثال
  ).٢٤٤-٣٠٠ (٥٦ يالمال

  



  تفسيرات تفسير لجنة ل أساس اإلستنتاجات
  ١٤ المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
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   حول اتستنتاج اإلساأس
  ١٤ التقارير المالية عدادإلتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية 

  
  .  منهجزء لكنه ليست التفسير،  هذاستنتاج اإلساأسيرافق 

  
ي ف" عرض البيانات المالية"١تم تحديد النص األصلي ليعكس التعديالت الحاصلة على معيار المحاسبة الدولي 

  .، تم وضع خط تحت النص الجديد وخط في منتصف النص المحذوف٢٠٠٧عام 
  

 التقارير عدادإلات تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إعتبار هذا ستنتاج اإلأساسيلخص    ١إستنتاج
 تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية أعضاءوأعطى  .إجماع في التوصل الى ١٤المالية 

  .كبر لبعض العوامل من غيرهاأهمية أ المختلفون المالية  التقاريرعدادإل
 

 الممارسة تختلف بشكل أنإلى  التقارير المالية  عدادإللجنة تفسيرات المعايير الدولية  أشارت  ٢إستنتاج
 من ٥٨ الفقرة الوارد في للتمويل على القيد األدنى متطلبات الحد أثركبير فيما يتعلق بمعاملة 

لذلك قررت .  المنفعة المحددةأصل  على مبلغ"ينمنافع الموظف" ١٩لدولي معيار المحاسبة ا
. جدول أعمالها هذه المسالة في المالية إدراج التقارير عدادإللجنة تفسيرات المعايير الدولية 

 التقارير المالية عدادإللجنة تفسيرات المعايير الدولية ت أصبح أيضاً، القضية وعند دراسة
 المنفعة المحددة والى أصل عامة حول تحديد القيد على قياس تإرشاداً إلىلحاجة ل مدركة
 . مرهقاًأمراً للتمويل األدنىقيد متطلبات الحد  حول متى يجعل هذا التإرشاداً

 
معيار المحاسبة ل"١٩مسودة  التقارير المالية  عدادإللجنة تفسيرات المعايير الدولية نشرت   ٣إستنتاج

 " للتمويلاألدنى المتوفرة ومتطلبات الحد قتصاديةتوفر المنافع اإل: سقف األصول ١٩الدولي 
 التقارير عدادإل لجنة تفسيرات المعايير الدولية تلقىتوردا على ذلك، . ٢٠٠٦أغسطس في 

 . تعليقا٤٨ًالمالية 
  

   للتمويلاألدنىتعريف متطلبات الحد 
  

 بونواجوطلب الم.  التعاقديةأو القانونية ل الحد األدنى للتموي متطلباتإلى ١٩ مسودةالأشارت   ٤إستنتاج
 لجنة ت قرر.للتمويل األدنىشكل متطلب الحد ي حول ما إضافياً إرشاداً ١٩على المسودة 

متطلب الحد  فإنلغايات التفسير، ونه أ حإيضا التقارير المالية عدادإلتفسيرات المعايير الدولية 
خطة منفعة محددة  مساهمات لتمويل تقديم منشأةليفرض على اطلب ت مأي للتمويل هو األدنى

  .األجل خطة منفعة محددة طويلة أو التوظيفما بعد ل
  

   للتمويلاألدنى ومتطلبات الحد ١٩التفاعل بين معيار المحاسبة الدولي 
  

 لكن. ١٩على محاسبة خطة ما بموجب معيار المحاسبة الدولي عادة ال تؤثر متطلبات التمويل   ٥إستنتاج
 قتصادية المنفعة المحددة بالمنفعة اإلأصلمبلغ تحدد  ١٩ن معيار المحاسبة الدولي  م٥٨الفقرة 

 أو للتمويل األدنىللتفاعل بين متطلب الحد . المبالغ غير المعترف بهاباإلضافة إلى المتوفرة 
  -:ن محتمالانأثر األجلخطة منفعة محددة طويلة 

 المتوفرة كتخفيض في قتصاديةنافع اإل للتمويل على تقييد الماألدنىقد يعمل متطلب الحد   )أ (
  والمستقبلية،المساهمات 

همات مستحقة  المساألن  مرهقاًأمراً للتمويل األدنى الحد قد يجعل هذا التقييد متطلب  )ب (
 قد ال تكون متوفرة فعالً فيما يتعلق بالخدمات التي تم استالمها الدفع بموجب المتطلب

 . المساهمات المستقبلية كتخفيض فيأو  كردياتسواءحال دفعها، 
 

 ات تخفيضأو رديات على شكل قتصاديةعن توفر المنافع اإلعامة  أسئلة التأثيرات هذه أثارت  ٦إستنتاج
  .في المساهمات المستقبلية
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  قتصاديةتوفر المنفعة اإل
  

ق  بمبلغ قابل للتحقيقتصاديةالمنفعة اإل" متوفر "مصطلح وجهات النظر الخاصة بتقتصر إحدى  ٧إستنتاج
  . التقاريرإعدادفي نهاية فترة  فوراً

 
 اريعرف إط.  التقارير المالية وجهة النظر هذهعدادإل لجنة تفسيرات المعايير الدولية تعارض  ٨إستنتاج

". منشأةال مستقبلية على إقتصاديةمنه منافع أن تتدفق يتوقع " على انه مصدر األصلالعمل 
قع، ال يمكن افي الو. فوراًتكون قابلة للتحقق أن  قتصادية، ليس من الضروري للمنفعة اإللذلك
 .فوراً للتحقق قابالً أمراً يكون تخفيض المساهمات المستقبلية أن

 
 ات فيتخفيضال أو الرديات أن التقارير المالية عدادإل لجنة تفسيرات المعايير الدولية تستنتجإ  ٩إستنتاج

 عمر الخطة في مرحلة ما من اتحقيقه ممكنمن الكان إذا  ةمتوفرتعتبر المساهمات المستقبلية 
 . بشكل كبيرستنتاجهذا اإل ١٩ودعم المجاوبون على المسودة . الخطة إلتزام عند تسوية أو

 
 قد تتوقع استعمال الفائض في منشأةال أن البعض قال، ١٩ مسودةضمن الردود على المن   ١٠إستنتاج

 أو قد تخفض كتواريةخسائر المستقبلية اإل الأنوأشار أخرونا إلى  آخرون. محسنة منافع إعطاء
.  في المساهمات المستقبليةات تخفيضأو ردياتفي كال الحالتين لن يكون ثمة و.  الفائضتلغي

نهاية   فيأصل وجود أنإلى  التقارير المالية عدادإل لجنة تفسيرات المعايير الدولية وأشارت
 تتمتع منشأةال كانت إذا يعتمد على ما ية العموميةالميزان إعدادتاريخ   التقارير الماليةإعدادفترة 

 في األصل وجود أثروال يت. المستقبلية  في المساهماتات تخفيضأو ردياتبحق الحصول على 
 مستقبلية حداثأ حصلت إذاو. ذلك التاريخ بالتغيرات المستقبلية المحتملة على مبلغ الفائض

 منشأةال قررت إذا عليه، وبناء. د حدوثها عنهاآثارب عترافيتم اإلفوغيرت مبلغ الفائض، 
 بالعواقب عترافيتم اإلفالفائض، من  الخسائر المستقبلية في الخطةخفضت  أوتحسين المنافع، 
 التقارير عدادإل لجنة تفسيرات المعايير الدولية وأشارت.  عند حدوث خسائرأوعند اتخاذ قرار 

في  األصلقياس أو مستقبلية ال تؤثر على وجود  في الفترات الاألحداث مثل تلك أنإلى المالية 
 . الميزانية العموميةإعدادتاريخ   التقارير الماليةإعدادنهاية فترة 

  
   الفائضكرديات المتوفر األصل

  

 يتم أن استرداد الفائض يمكن أن التقارير المالية عدادإللجنة تفسيرات المعايير الدولية الحظت   ١١إستنتاج
  -: طرقالحصول عليه بثالث

جل الحصول أات الخطة يجب تسويتها من إلتزام أن إفتراض عمر الخطة، بدون أثناء  )أ (
 الحق في منشأة، قد يكون للختصاص اإلنطاقاتفي بعض ، مثاالً(الرديات على 
  ؛ أو )ات الخطةإلتزام عمر الخطة، بغض النظر عن تسوية أثناء الرديات

مع مرور الوقت حتى يغادر كل ات الخطة لتزام التسوية التدريجية إلإفتراضب  )ب (
  الخطة؛ أو األعضاء

 ). الخطةكتصفية(  واحد حدثات الخطة في لتزام تسوية كاملة إلإفتراض  )ج (
  

 الطرق الثالثة دراسةنه ينبغي أ التقارير المالية عدادإل لجنة تفسيرات المعايير الدولية تاستنتج  ١٢إستنتاج
 مسودةلعلى ا المجاوبينبعض وأثار . منشأةفرة لل متوقتصادية كانت المنفعة اإلإذافي تحديد ما 

 كانت نالرديات، خاصة إ من توفر الناشئ صلاأل على منشأةالول متى تسيطر  حأسئلة ١٩
). الخطةاألمناء على على سبيل المثال ( طرف ثالث موافقته أعطى إذافقط  الرديات متوفرة
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 األصلسيطر على ت منشأةال أنير المالية  التقارعدادإل لجنة تفسيرات المعايير الدولية تاستنتج
 من إجراءات كان ذلك الحق يعتمد على إذاو. الردياتفقط لو كان لها حق غير مشروط في 

 . حق غير مشروطللمنشأةلن يكون فطرف ثالث، 
  

 بالتصفية المصاحبة التكاليف الفوري، قد تكون من خالل التصفيةات الخطة إلتزام تم تسوية إذا  ١٣إستنتاج
المتوفرة في السنوية  المعاشات تكلفة تكون أنه من المتوقع أن ذلك أسباب وقد يكون أحد. كبيرة

 األخرىتشمل التكاليف . ١٩معيار المحاسبة الدولي  بكثير من تلك المتضمنة في أعلىالسوق 
 ال وعليه، قد. التصفية عملية أثناء تكبدها المتوقع األخرىالمهنية الرسوم الرسوم القانونية و

 .عند التصفية من ذلك الفائض أيواضح قادرة على استرجاع ال فائض ذاتتكون الخطة 
 

 أن الفائض المتوفر ينبغي أن التقارير المالية عدادإل لجنة تفسيرات المعايير الدولية تالحظ  ١٤إستنتاج
لدولية  لجنة تفسيرات المعايير اتقرر.  من الخطةمنشأةال تستلمه أنيمكن الذي مبلغ اليقاس ب

 اقتطاع الخطة، يجب تصفية المتوفر عند الرديات تحديد مبلغ وعند التقارير المالية انه عدادإل
 .دفعه من الخطةإذا تم  والرديات للتسوية المصاحبة تكلفةالمبلغ ال

 
ة  الخطإلتزام تسوية تكاليف المالية ان التقارير عدادإللجنة تفسيرات المعايير الدولية الحظت   ١٥إستنتاج

 . معينة في هذا المجالتإرشاداً أي إصدار عدم تيعتمد على حقائق وظروف الخطة وقرر
 

 لتزام القيمة الحالية إلأنكذلك  التقارير المالية عدادإل لجنة تفسيرات المعايير الدولية تالحظ  ١٦إستنتاج
ه يؤخذ في وعلي،  القيمة الحاليةأساس يقاسان على لألصولالمنفعة المحددة والقيمة العادلة 

 عدادإل لجنة تفسيرات المعايير الدولية تاستنتجو.  توقيت التدفقات النقدية المستقبليةعتباراإل
 على القيمة الزمنية للمال عند قياس إضافيةالتقارير المالية انه ليس هنالك حاجة لعمل تعديالت 

 .تقبالً الفائض القابل للتحقق مس منجزءأو ك كمبلغ كامل المحدد الردياتمبلغ 
  

  المساهمة المستقبليةفي  المتوفر على شكل تخفيض األصل
  

 مبلغ تخفيض المساهمة المتوفر أن التقارير المالية عدادإل لجنة تفسيرات المعايير الدولية تقرر  ١٧إستنتاج
.  لو لم يكن ثمة فائض دفعهمنشأةالطلب من مبلغ كان سيال إلى اإلشارةب  يقاسأن ينبغي منشأةلل

 على تكلفة ذلك متمثل بالأن التقارير المالية عدادإل لجنة تفسيرات المعايير الدولية تاستنتج
حسب  الخدمة المستقبلية تكلفةعبر  أخرى، وبكلمات  ذات الفوائد المستحقة في الخطةمنشأةال

  . بشدةستنتاج هذا اإلالمجاوبوندعم . ١٩معيار المحاسبة الدولي 
 

 مرة مع لجنة تفسيرات ألولفر التخفيضات في المساهمات المستقبلية  مسالة توأثيرتعندما   ١٨إستنتاج
 منشأةالن على أ التقارير المالية، عبر البعض عن وجهة النظر بعدادإلالمعايير الدولية 

مساهمات  تحدد منشأةال واألمناءبين رسمية  إتفاقيةلحد الذي توجد فيه با فقط صلاألب عترافاإل
لجنة عارضت . ١٩ معيار المحاسبة الدولي الخدمة حسب فةتكل من أقلبالدفع مستحقة 

 انه تتلك، وبدال من ذلك استنتجوجهة النظر  التقارير المالية عدادإلتفسيرات المعايير الدولية 
جل المحافظة أنه لن يطلب منها عمل مساهمات للخطة من أ، عموماً تفترض، أن منشأةيحق لل

تم مناقشة . ( تخفيض المساهمات لو كان للخطة فائضاً ستكون قادرة على وبالتاليعلى فائض 
 ).أدناه فتراض للتمويل على هذا اإلاألدنى متطلبات الحد ثارآ
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 حساب تتضمنات التي فتراض التقارير المالية اإلعدادإل لجنة تفسيرات المعايير الدولية درست  ١٩إستنتاج
 قياس ١٩طلب معيار المحاسبة الدولي فيما يتعلق بمعدل الخصم، يت.  الخدمة المستقبليةتكلفة

القيمة الحالية لتخفيض المساهمة المستقبلية ليقوم على نفس معدل الخصم كما في ذلك المستعمل 
 . المنفعة المحددةلتزامفي تحديد القيمة الحالية إل

 
فترة التي تحسب  كانت الإذا التقارير المالية فيما عدادإل لجنة تفسيرات المعايير الدولية درست  ٢٠إستنتاج

عمر العمل المستقبلي المتوقع للعضوية يجب أن تقتصر على  تخفيضات المساهمات خاللها
.  التقارير المالية مع وجهة النظر تلكعدادإل لجنة تفسيرات المعايير الدولية تاختلف. الفاعلة

 قادرة على ةمنشأال أنإلى  التقارير المالية عدادإل لجنة تفسيرات المعايير الدولية وأشارت
 لجنة أشارتكما .  تلك الفترةتتجاوزالمساهمات في تخفيض ال من إقتصاديةشتقاق منفعة إ

 متناقص أثر زيادة فترة الحساب له أنإلى  التقارير المالية عدادإلتفسيرات المعايير الدولية 
ة التخفيضات في المساهمات مخصومة الى القيم ألن األصلعلى التغيرات المتزايدة على 

، سيكون الردياتللخطط ذات الفائض الكبير وعدم احتمال استالم بالنسبة ، وبالتالي. الحالية
 عمر العمل المستقبلي  حتى لو كانت فترة الحساب ممتدة بصورة تتجاوز المتوفر مقيداألصل

 ساأس من ٧٧مع الفقرة هذا األمر ينسجم و. عمر الخطة المتوقعإلى المتوقع للعضوية الفاعلة 
 المنفعة أصلعلى قياس [القيد  " أن، والذي ينص على ١٩ في معيار المحاسبة الدولي ستنتاجاإل

 ولها تكون الخطة ناضجة بالكامل. .... يدخل حيز التنفيذ فقط حيثأن من المحتمل ]المحددة
 بما فيه الكفاية للتخلص من كافة المساهمات المستقبلية وال اًكبيربحيث يكون  فائض كبير جداً

د التخفيض في يتحدتم  إذا).  على هذه النقطةالتشديدتم إضافة  (منشأةال الى إعادتهمكن ي
 القيد على فإن فترة عمر العمل المستقبلي المتوقع للعضوية الفاعلة، إلىبالنظر فقط المساهمة 

  . بشكل أكثر تكرارا المنفعة المحددة يصبح نافذا أصلقياس 
 

 الفترة ينبغي أن قال البعض أناال .  وجهة النظر هذه١٩ مسودةعلى ال المجاوبونساند معظم   ٢١إستنتاج
 لجنة ووافقت. منشأة في العمر المتوقع للخطة والعمر المتوقع لل من بيناألقصر تكون أن

افع شتقاق من غير قادرة على إمنشأةال أن التقارير المالية على عدادإلتفسيرات المعايير الدولية 
  التفسير بناءقامت بتعديلها المتوقع وقد عمربما يتجاوز  مساهمات من تخفيض الإقتصادية
 .على ذلك

  
ات التي فتراض اإلما هي التقارير المالية عدادإل لجنة تفسيرات المعايير الدولية درست، بعد ذلك  ٢٢إستنتاج

 تنسجم أننه ينبغي أ ١٩ مسودة التاقترح. المستقبلية القوى العاملة بشأن وضعهاينبغي 
ات التي فتراض الديموغرافي للقوى العاملة المستقبلية مع اإلبالمجالات الخاصة تراضفاإل

تاريخ   التقاريرإعدادنهاية فترة   المنفعة المحددة فيلتزامتتضمن حساب القيمة الحالية إل
 الخدمات للفترات المستقبلية تكاليف حساب أن المجاوبينالحظ بعض . الميزانية العمومية

ال تشمل على وجه الخصوص، .  المنفعة المحددةإلتزام مطلوبة لحساب ات غيرإفتراضيتطلب 
 صريحاً اًإفتراضنفعة المحددة م الإلتزام القيمة الحالية لحساب تتضمنات التي فتراضاإل

 .  الجددللداخلين
 

 لجنة وأشارت.  هذه هي الحالةأن التقارير المالية عدادإل لجنة تفسيرات المعايير الدولية توافق  ٢٣إستنتاج
ات مطلوبة فيما يتعلق بحجم فتراض اإلأنإلى  التقارير المالية عدادإلتفسيرات المعايير الدولية 

 لجنة تفسيرات المعايير وقررت. القوى العاملة المستقبلية والمنافع المستقبلية التي تقدمها الخطة
الحالة القائمة ات المستقبلية على  الخدمتكلفة تستند أن التقارير المالية انه ينبغي عدادإلالدولية 

 لمعيار المحاسبة الدولي وفقاًالمحددة  تاريخ الميزانية العمومية  التقاريرإعدادنهاية فترة في 
.  المنافع المقدمة من قبل الخطةأو، ينبغي عدم توقع زيادات في حجم القوى العاملة لذلك. ١٩

مة  الخدتكلفةات إفتراضالمنافع في  أو التخفيضات في حجم القوى العاملة إدراجينبغي 
 لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً تقليصات أنها على المستقبلية في نفس الوقت الذي يتم معاملتها فيه

١٩. 



  تفسيرات تفسير لجنة ل أساس اإلستنتاجات
 ١٤ المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 

    حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  ٢٥٤٠

  كرديات المتوفرة قتصادية للتمويل على المنفعة اإلاألدنى متطلبات الحد أثر
  

 األدنى كان متطلب الحد إذاتقارير المالية فيما  العدادإل لجنة تفسيرات المعايير الدولية درست  ٢٤إستنتاج
تاريخ الميزانية   التقاريرإعدادنهاية فترة للتمويل لعمل مساهمات الى الخطة النافذة في 

 لجنة تفسيرات المعايير الدولية وأشارت.  الفائضرديات يقيد مدى توفر أننه أمن ش العمومية
 أنب ١٩مني في معيار المحاسبة الدولي  ضإفتراضإلى وجود  التقارير المالية عدادإل
في حين ، قتصادية اإلمن الناحية للخطة للناتج النهائي تقدير أفضلات المحددة تمثل فتراضاإل

 هامش مخاطرة للظروف لتضمين ةصممطريقة ذكية م  غالباًإضافيةعمل مساهمات يعتبر 
لن يكون لمتطلبات الحد ف  في الخطة،أعضاء يعود هناك، عندما ال لذلكباإلضافة . المعاكسة
 ١٩معيار المحاسبة الدولي حسب فائض النه ان يترك أهذا من شو. أثر أي للتمويل األدنى
حسب فائض ال بحق في هذا الفائض النهائي، سيكون منشأةاللذي تتمتع فيه وبالمقدار ا. متوفراً

 للتمويل النافذة ألدنىا، بغض النظر عن قيود الحد منشأة للمتوفراً ١٩معيار المحاسبة الدولي 
لجنة تفسيرات المعايير ت ستنتجإ لذلك. تاريخ الميزانية العمومية  التقاريرإعدادنهاية فترة في 

ؤثر على توقيت ي قد للتمويل األدنى متطلبات الحد وجود أن التقارير المالية عدادإلالدولية 
  .نشأةم للفي النهاية كانت متوفرة إذاؤثر على ما ي ال هلكنالرديات 

  

 المتوفرة كتخفيض في قتصادية للتمويل على المنفعة اإلاألدنى متطلب الحد أثر
  المساهمات المستقبلية

 

 في المساهمات  في فترة معينة،منشأةال للتمويل الخاصة باألدنىيمكن تحليل متطلبات الحد   ٢٥إستنتاج
 )ب( للتمويل ونىاألد الحد أساس عجز موجود عن خدمة سابقة على )أ(المطلوبة لتغطية 

  .ات المنافع المستقبليةإستحقاق
   

 في هو مذكور، كما إلتزام إلى نشوءاهمات المطلوبة لتغطية عجز موجود سقد تؤدي الم  ٢٦إستنتاج
لكنها ال تؤثر على توفر التخفيض في المساهمات ، هأدنا ٣٧ إستنتاج -٣١ إستنتاج الفقرات

  .المستقبلية لخدمة مستقبلية
  

ات إلتزامفيما يتعلق بالخدمة المستقبلية المستقبلية لمساهمات ا المتطلبات تولدالمقابل، ال ب  ٢٧إستنتاج
 ال تمت بصلة الى الخدمات ألنها تاريخ الميزانية العمومية  التقاريرإعدادنهاية فترة  في إضافية

 من ستفادةاإل فيه منشأةال تستطيع الذيمدى القد تقلل لكنها . منشأةالالسابقة التي استلمتها 
 عدادإل لجنة تفسيرات المعايير الدولية ت،  قررلذلك. التخفيض في المساهمات المستقبلية

 القيمة أنها يحسب على أن المتوفر من تخفيض المساهمة ينبغي األصل أن التقارير المالية
ت متطلبا منها مطروحاً ١٩معيار المحاسبة الدولي الحالية لتكلفة الخدمات المستقبلية حسب 

 . للمساهمة في التمويل فيما يتعلق بالخدمة المستقبلية في كل سنةاألدنىالحد 
  

تكلفة الخدمات المستقبلية حسب كبر من  للتمويل أاألدنى كانت متطلبات المساهمة في الحد إذا  ٢٨إستنتاج
. إلتزام ذلك الحساب يتضمن وجود أنربما يعتقد فبشكل ثابت،  ١٩معيار المحاسبة الدولي 

تاريخ   التقاريرإعدادنهاية فترة في  منشأةال على إلتزام، ليس ثمة أعاله هو مشار إليه، كما لكن
.  بالخدمة المستقبليةالتي ترتبط للتمويل األدنى فيما يخص متطلبات الحد الميزانية العمومية

، اً المتوفرة من التخفيض في المساهمات المستقبلية صفرقتصاديةن تكون المنفعة اإلأيمكن و
 . سلبياًولكن لن تكون مبلغاً

 
 . بشدةاتستنتاجهذه اإل المجاوبوندعم   ٢٩إستنتاج
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 التغيرات المستقبلية على أن التقارير المالية عدادإللجنة تفسيرات المعايير الدولية الحظت   ٣٠إستنتاج
جنة  للكن.  للتمويل ربما تؤثر على الفائض المتوفراألدنى بمتطلبات الحد التنظيمات الخاصة

 الخدمات المستقبلية تحددت أن، حيث  التقارير المالية قررتعدادإلتفسيرات المعايير الدولية 
، كذلك ينبغي تاريخ الميزانية العمومية  التقاريرإعدادنهاية فترة في  الموقف القائم أساسعلى 
 عدادإللية  لجنة تفسيرات المعايير الدوتاستنتجو.  للتمويلاألدنى متطلبات الحد أثر يكون أن

 كتخفيض في المساهمات متوفراً يكون قد ما أصلالتقارير المالية انه عند تحديد مبلغ 
يتغير في قد  للتمويل األدنى كان متطلب الحد إذا ال تنظر في ما أن منشأةالعلى فالمستقبلية، 
 .بشدة اتستنتاج هذه اإلالمجاوبوندعم و. المستقبل

  

  مرهقة للتمويل الاألدنىمتطلبات الحد 
  

 من العجز التمويلي القائم األدنى لتمويل المساهمات لتغطية الحد األدنىتخلق متطلبات الحد   ٣١إستنتاج
 بالخدمة ترتبط ألنها تاريخ الميزانية العمومية  التقاريرإعدادنهاية فترة  في منشأة للاًإلتزام
المنفعة  إلتزامأو  أصلس على قياعادة ، ال تؤثر تلك المتطلبات وبغض النظر عن ذلك. السابقة

 أصول المساهمات، حالما تدفع، تصبح ألنهذه . ١٩المحددة بموجب معيار المحاسبة الدولي 
 لجنة تفسيرات المعايير أن إال.  لمتطلب التمويل يصبح صفراًاإلضافي لتزامصافي اإلوخطة 

 ٥٨المحددة في الفقرة  المنفعة أصل القيد على قياس أن ت التقارير المالية الحظعدادإلالدولية 
 .، كما يلي مرهقاًأمراً التمويل إلتزام ربما يجعل ١٩من معيار المحاسبة الدولي 

  
كمنفعة بعد ذلك  كل تلك المساهمات أو بعض ولم يتوفر بتقديم مساهمات منشأةال التزمت إذا  ٣٢إستنتاج

ن تكون قادرة على  لمنشأةال فإن المساهمات تدفع انه عندما  النتيجة تكونفإن، إقتصادية
 على دفعات المساهمات تنشئ ال منشأة لللكن الخسارة الناجمة.  ذلك الحدإلىصل  باألعترافاإل

 . الدفعإلتزام ، في وقت  نشوءولكن في وقت مبكر
 

 منشأةنه عندما يكون للأ  التقارير الماليةعدادإللجنة تفسيرات المعايير الدولية لذلك، استنتجت   ٣٣إستنتاج
 الى الخطة فيما يخص إضافية مساهمات بتقديم للتمويل األدنى بموجب متطلبات الحد إلتزام

 إعدادنهاية فترة في  صلاأل تخفيض منشأةالينبغي على ف، فعالً تم استالمهاالخدمات التي 
  إلىالمعترف به في بيان المركز المالي لتزاماإل زيادة أو تاريخ الميزانية العمومية التقارير

 أو كرديات  سواءمنشأةال الخطة لدى الدفع إلىمستحقة  توفر متطلبات التمويل درجة عدم
 . تخفيض في المساهمات المستقبلية

 
 مسودة وسعت إذالكن بعضهم تساءل ما . ستنتاجهذا اإل ١٩على المسودة  المجاوبوندعم   ٣٤إستنتاج

نه أ وقالوا. كثيراً ١٩لدولي  من معيار المحاسبة ا٥٨الفقرة الوارد في تطبيق نطاق الالتفسيرات 
استعمالها عدم ، ينبغي وتحديدا .محددة منفعة أصل منشأةينبغي تطبيقها فقط عندما يكون لل

 عتراف ليتم اإلإضافياً اًإلتزاميخلق بالتالي نه أو، نه مرهقألتصنيف متطلب التمويل على 
 آخروناتفق . ١٩الدولي  لمعيار المحاسبة أخرى الناشئ عن متطلبات لتزاماإل بصورة تتجاوز

 كان يقع ضمن نطاق معيار المحاسبة إذا موجود، ولكن تساءلوا عما لتزام مثل هذا اإلأنعلى 
 ."المحتملة واألصولات لتزام اإل،المخصصات" ٣٧معيار المحاسبة الدولي  وليس ١٩الدولي 

 
 يوسع نطاق التفسير أنالية على  التقارير المعدادإلوافق لجنة تفسيرات المعايير الدولية لم ت  ٣٥إستنتاج

نه يطبق المبادئ إ من ذلك، فبدالً. ١٩ من معيار المحاسبة الدولي ٥٨الفقرة تطبيق متطلبات 
 المتعلقة بالعقود المرهقة في سياق متطلبات معيار ٣٧الواردة في معيار المحاسبة الدولي 

 يقع ضمن نطاق لتزام كان اإلإذاحول سؤال ما و. ٥٨، بما في ذلك الفقرة ١٩المحاسبة الدولي 
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 لجنة تفسيرات المعايير ، الحظت٣٧معيار المحاسبة الدولي  أو ١٩معيار المحاسبة الدولي 
. ٣٧ منافع الموظف مستثناة من نطاق معيار المحاسبة الدولي أن التقارير المالية عدادإلالدولية 
 التفاعل الخاص بمتطلبات أنلمالية  التقارير اعدادإللجنة تفسيرات المعايير الدولية ت أكد لذلك

 أصلينتج عنه تخفيض في قد  المنفعة المحددة أصل للتمويل والقيد على قياس األدنىالحد 
 . المنفعة المحددةإلتزام زيادة في أوالمنفعة المحددة 

 
 عترافي اإلينبغ كان إذا التقارير المالية ما عدادإل لجنة تفسيرات المعايير الدولية كما ناقشت  ٣٦إستنتاج

في الربح  مباشرةً قياس الحقة إعادة أي أثر للتمويل واألدنىمتطلبات الحد ب فيما يتعلق لتزاماإلب
 عتراف اإلأو المؤجل عتراف تكون مؤهلة لخيارات اإلأن كان ينبغي إذا ما أو الخسارة أو

. كتوريةإلاائر والخس لألرباح ١٩ الخسارة التي يحددها معيار المحاسبة الدولي أوخارج الربح 
 المتعلق لتزام اإلأنإلى  التقارير المالية عدادإل لجنة تفسيرات المعايير الدولية وأشارت

 الميزانية العموميةفي  أصل فقط بسبب القيد على قياس ئ ينش للتمويلاألدنىبمتطلبات الحد 
. ١٩ي  من معيار المحاسبة الدول٥٨بموجب الفقرة  المعترف به في بيان المركز المالي

 . بشكل منسجم ٥٨ في الفقرة العواقبكل ينبغي معالجة ، لذلك باإلضافة
 

 يتعلق إلتزام أي أن التقارير المالية عدادإللجنة تفسيرات المعايير الدولية ستنتجت إ، لذلك  ٣٧إستنتاج
رة  للفقوفقاً فوراً به عتراف قياس الحق ينبغي اإلإعادة أي أثر للتمويل واألدنىبمتطلبات الحد 

التعديالت مع  عترافمع اإلهذا ينسجم و. ١٩ من معيار المحاسبة الدولي ج ٩٣ أو ز ٦١
بموجب  المعترف به في بيان المركز المالي الميزانية العموميةفي  صلاأل على صافي األخرى
 . بشكل كبير طلبت على هذا المالمجاوبونوافق . ١٩ من معيار المحاسبة الدولي ٥٨الفقرة 

  

  نتقاليةالا األحكام
  

 التقارير المالية تطبيق عدادإل لجنة تفسيرات المعايير الدولية تقترحإ، ١٩في المسودة   ٣٨إستنتاج
فوري بجميع التعديالت ال عترافتفسيرات المسودة اإلتطلبت .  رجعيأثربمسودة تفسيرات ال

 عدادإللدولية  لجنة تفسيرات المعايير الذلك قالت.  للتمويلاألدنىالمتعلقة بمتطلبات الحد 
 . سيكون بسيطاً رجعيأثرب التطبيق أنالتقارير المالية 

  
تسبب ت ١٩أ من معيار المحاسبة الدولي ٥٨الفقرة  إلى أن ١٩على المسودة  المجاوبون أشار  ٣٩إستنتاج

باألرباح والخسائر  المؤجل عترافيؤثر على اإلبشكل  المنفعة المحددة أصل قيد على وجودفي 
نه إ فوبالتاليقيد لفترات سابقة، جعي للتفسير قد يغير مبلغ ذلك الن التطبيق الرإ. كتواريةاإل

سيكون حساب هذه المبالغ المعدلة و. كتواريةباألرباح والخسائر اإل المؤجل عترافيغير اإل
 .مستخدمي البيانات الماليةل فائدة ضئيلة ا وذ مكلفاًأمراً طوال عمر الخطة رجعياً

 
 توعليه عدل.  التقارير المالية مع وجهة النظر هذهعدادإللجنة تفسيرات المعايير الدولية  تتفقإ    ٤٠إستنتاج

نتقالية بحيث يتم تطبيق تفسير إل ااألحكام التقارير المالية عدادإللجنة تفسيرات المعايير الدولية 
التي  فترة أول  من بدايةاًإعتبار فقط ١٤ التقارير المالية عدادإللجنة تفسيرات المعايير الدولية 

 . بعد تاريخ النفاذأو من مالية عن الفترات السنوية ابتداء في البيانات التم عرضها
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  ١٩ المسودة عنملخص التغيرات 
  

  -:١٩ضه للتعليق كمسودة رعفي المجاالت الهامة التالية منذ تغير التفسير تم   ٤١إستنتاج

 إستنتاج فقرات (الردياتتوفر  ناشئ من أصلعلى  منشأةاللة متى تسيطر أمس إيضاحتم   )أ (
  ؛)١٢ إستنتاج و١٠

اهمات  التخفيض في المسقياس تتضمنات إفتراضتتعلق بالتي متطلبات  الإيضاحتم    )ب (
 ؛ و)٢٣ إستنتاجو ٢٢ إستنتاج فقرات( المستقبلية، 

تم  فترة أولنتقالية من تطبيق رجعي الى تطبيق من بداية إلير المتطلبات ايتغتم    )ج (
 إستنتاج – ٣٨  إستنتاج فقرات(  ينطبق عليها التفسير انات مالية بيأول في عرضها

٤٠.(  



 

  

  



   ٧ –التفسير 
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   ٧ –تفسيرال
  

  
  عملة اليوروإدخال

  
  

  .٢٠٠٨ يناير ١٧تتضمن هذه النسخة التعديالت الناتجة من المعايير الصادرة في 

  

   .١٩٩٨من قبل لجنة التفسيرات الدائمة في مايو "  اليوروإدخال "٧ تفسير اللجنة الدائمة تطويرتم 

  

تمر العمل بكافة المعايير والتفسيرات ، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية بأن يس٢٠٠١وفي إبريل 

  .  سحبهاأووحتى يتم تعديلها / الصادرة بموجب الدساتير السابقة ما لم

  

 إلعداد الدوليالمعايير من خالل  به المرافقة اتوأساسات اإلستنتاج ٧وقد تم تعديل تفسير اللجنة الدائمة 

  -:التقارير المالية التالية

 في ديسمبر عدلهو مكما " ( صرف العمالت األجنبيةأسعارغيرات في آثار الت "٢١معيار المحاسبة  •

٢٠٠٣ .( 

 )٢٠٠٧كما هو معدل في سبتمبر " ( عرض البيانات المالية "١معيار المحاسبة الدولي  •

  ).٢٠٠٨كما معدل في يناير " (البيانات المالية الموحدة والمنفصلة "٢٧معيار المحاسبة الدولي  •



   ٧ –التفسير 

٢٥٤٦   لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة  حق التأليف ل©

  
  
  

.  مصاحب ألساس اإلستنتاج٧-إن التفسير. ٤ و٣ ات مبين في الفقر)٧-SIC (ة اليورو عملإدخال ٧-التفسير

  .لمقدمة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ١٧-٧ والفقرات ٢للتفسيرات مبينة في الفقرة وسلطة نطاق 
  

 



  ٧ –التفسير 

٢٥٤٧  لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة  حق التأليف ل©

   ٧ –تفسيرال
  

  
   عملة اليوروإدخال

  

   جعاالمر
  

 )٢٠٠٧كما هو معدل في عام " (نات الماليةعرض البيا"١معيار المحاسبة الدولي  •

  "المحاسبية واألخطاء التغيرات في التقديرات، السياسات المحاسبية "٨معيار المحاسبة الدولي  •

  .)٢٠٠٣كما هو معدل في  ("فترة إعداد التقاريراألحداث بعد   "١٠معيار المحاسبة الدولي •

كما هو معدل في  ("ةاألجنبيالعمالت صرف  أسعارفي  ات التغيرآثار "٢١معيار الحاسبة الدولي  •

٢٠٠٣(. 

  )٢٠٠٨كما هو معدل عام   ("البيانات المالية الموحدة والمنفصلة "٢٧معيار المحاسبة الدولي  •
  

 لة الخالفيةأالمس
  

ستصبح اليورو عملة مستقلة ،  والنقدياإلقتصاديتحاد إلة لي، وهو البداية الفعل١٩٩٩يناير  ١ من إبتداء ١
أي  . التحويل بين اليورو والعمالت الوطنية المشاركة بشكل غير قابل للنقضأسعارتحدد بذاتها، وس

  . ذلكإستمرار من هذا التاريخ مع إبتداءاًفروقات الصرف الالحقة المتعلقة بهذه العمالت ل  مخاطرتلغى
  

ية للدول نتقال من العمالت الوطنإل على ا٢١المسألة الخالفية هي تطبيق معيار المحاسبة الدولي  ٢
  ").نتقالإلا(" األوروبي الى اليورو اإلتحاداألعضاء المشاركة في 

  

 جمــاعإلا
  

 فيما يتعلق بترجمة عمليات العمالت األجنبية ٢١يجب تطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولي  ٣
ى  وينطبق نفس األساس المنطقي عل.نتقالإلوالبيانات المالية للعمليات األجنبية بشكل صارم على ا

  . والنقدي في مراحل الحقةاإلقتصادي اإلتحاد الصرف عندما تنضم الدول الى أسعارتحديد 
  

  -: ما يلي،يعني هذا بشكل خاص ٤

 النقدية بالعملة األجنبية الناجمة من العمليات الى واإللتزامات األصول تستمر ترجمة أنيجب   )أ (
مة في الصرف على أنها دخل  بأية فروقات ناجاإلعتراف ويجب .غالقإلعملة التقارير بسعر ا

 يستمر المشروع في تطبيق سياسته المحاسبية الحالية أن يجب أنه، فيما عدا فوراً مصروف أو
 مخاطرة لتحوطعلى مكاسب وخسائر الصرف المتعلقة بعقود الصرف األجنبي المستخدمة 

  ؛)تحوطات توقعية(لتزامات المستقبلية إل اأوالصرف في العمليات 

 بها في يتم اإلعتراف المتراكمة المتعلقة بترجمة البيانات المالية للوحدات األجنبية فروقات الصرف  )ب (
من حقوق ملكية  إعادة تصنيفهاحقوق ملكية، ويجب يجب تجميعها في و  اآلخربيان الدخل الشامل

 ؛ستثمار في المنشأة األجنبيةإل في صافي ا أو التصرف جزئياً فقط عند التصرفخسارة أو ربحالى 
   و



   ٧ –التفسير 

٢٥٤٨   لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة  حق التأليف ل©

 التي هي بالعمالت المشاركة في اإللتزامات فروقات الصرف الناتجة من ترجمة إدخاليجب عدم   )ج (
  . ذات العالقةلألصولالمبلغ المسجل 

  
  
 ستنتاجاتإلاساس أ
  

 ١ ومعيار المحاسبة الدولي ٢٠٠٣ عام ٢١إن النص األصلي موضح بإشارة ليعكس مراجعة معيار المحاسبة الدولي [ 
النص الجديد وضع تحته خط، والنص الملغي : ٢٠٠٨ عام ٢٧الت على معيار المحاسبة الدولي  والتعدي٢٠٠٧عام 

  ]وضع خالله خط 
  

كما (التقرير عن البنود النقدية بالعملة األجنبية ) أ(٢٣١١ الفقرة –٢١يتطلب معيار المحاسبة الدولي  ٥
تاريخ كل ميزانية قفال في إلاباستخدام سعر )   ٧ ٨ الفقرة–٢١لدولي هي معرفة في معيار المحاسبة ا

يجب  ٢٨١٥ الفقرة –٢١، وحسب معيار المحاسبة الدولي  في نهاية كل فترة إعداد تقاريرعمومية
 مصروفات أوجة من ترجمة البنود النقدية على انها دخل ت بفروقات الصرف النااإلعترافبشكل عام 

فترة  تاريخ الميزانية العمومية والنقدي بعد تصادياإلقتحاد إلفي الفترة التي تنشأ فيها، والبداية الفعالة ل
 نهاية فترة إعداد تاريخ الميزانية العموميةال تغير من تطبيق هذه المتطلبات في إعداد التقارير 

قفال إلليس من المهم ما اذا كان سعر ا   ٢٨*١٠ الفقرة ١٠، وبموجب معيار المحاسبة الدولي التقارير
  . فترة إعداد التقاريرتاريخ الميزانية العمومية يتقلب ام ال بعد أنيمكن 

  

فيما محاسبة التحوط  يطبق على ال يتناول المعيار أن ٥ ١٤ الفقرة – ٢١يبين معيار المحاسبة الدولي  ٦
، وعلى ذلك ال يتناول هذا التفسير كيف تجب محاسبة تحوطات العملة األجنبية، عدا ظروف محددة

 بهذا التغير في السياسة المحاسبية فقط اذا كان سينجم ٤٢ الفقرة – ٨ويسمح معيار المحاسبة الدولي 
 والنقدي بحد ذاته ال اإلقتصاديتحاد إل العمليات، والبدء الفعال لأوعن التغير عرض افضل لألحداث 

ألن  العمليات المتوقعة  التوقعية في السياسة المحاسبية الموضوعة المتعلقة بالتحوطات تغييراًيبرر 
 ال يغير أن يجب ، وعلى ذلك.† المنطقي لهذه التحوطاتاإلقتصاديل ال يؤثر على األساس نتقاإلا
 المكاسب والخسائر من األدوات المالية المستخدمة كتحوطات أننتقال السياسة المحاسبية حيث إلا

 اآلخرالدخل الشامل  حقوق الملكيةيتم اإلفصاح بها مبدئياً في   حالياًمؤجلة  عمليات متوقعة توقعية
  . المصروف المتعلق بذلك في فترة مستقبليةأووتقارن بالدخل 

  

 بالمبلغ التراكمـي لفروقـات الـصرف        عتراف اإل ٣٧ ٤٨  الفقرة ٢١يقتضي معيار المحاسبة الدولي      ٧
 بهـا   عترافاإل تأجيلها في حقوق الملكية    تم   والتي أجنبية   منشأة لعمليةالمتعلقة بترجمة البيانات المالية     

 لمعيار المحاسبة الـدولي  وفقاً دخل الشامل اآلخر وتراكمت في مكون منفصل لحقوق الملكية      في بيان ال  
إعادة تصنيفها    بها كدخل أو مصروفات    عترافاإلليتم  ) ج (٣٩ أو   ٣٢ ٣٠ أو   ١٩ أو   ١٧ الفقرة     ٢١

ارة عند   بالكسب أو الخس   عتراف في نفس الفترة التي تم فيها اإل       من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة      
وال تبرر حقيقة أن المبلغ التراكمي لفروقـات        .  األجنبية المنشأة بالعملية أو التصرف الجزئي  التصرف  

 المباشر به كدخل أو مـصروفات       عتراف والنقدي اإل  قتصادي اإل تحاد بموجب اإل  ثابتاًالصرف سيكون   
  .   المعاملة تمنع هذه٣٨ ٤٨الفقرة ٢١ صياغة ومنطق معيار المحاسبة الدولي ألن بما أن

  

                                                 
  . تتضمن نفس المتطلبات ٢٠الفقرة ) ١٩٩٩المعدل عام  (١٠معيار المحاسبة الدولي    *
وحيث أنه تـم    ".  والقياس اإلعتراف: األدوات المالية  " ٣٩أصبحت محاسبة التحوطات اآلن مشمولة في معيار المحاسبة الدولي           †

ـ  تشير فقط إلى     ، فإن النسخة السابقة من هذا التفسير يمكن أن        ٣٩ قبل معيار المحاسبة الدولي      ٧ التفسير رقم    إصدار سياسات ال

  . الموضوعحول هذالمنشأة لالمحاسبية 
 
  



  ٧ –التفسير 

٢٥٤٩  لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة  حق التأليف ل©

 فروقـات   إدخـال  يتم   ٢١ الفقرة   ٢١بموجب المعاملة البديلة المسموح بها في معيار المحاسبة الدولي           ٨
 ذات العالقة في ظروف     لألصولالصرف الناجمة من التخفيضات الشديدة للعمالت في المبلغ المرحل          

 حدث التخفيض   أنقال حيث   نتإلمعينة ومحدودة، وهذه الظروف ال تنطبق على العمالت المشاركة في ا          
  .ستقرار المطلوب للعمالت المشاركةإلالشديد ال يتناسب مع ا

  
  جماع إلتاريخ ا

 

  ١٩٩٧كتوبر أ 

  

  تاريخ النفاذ 
 

، وتجب محاسبة التغيرات في السياسات المحاسبية حسب ١٩٩٨يونيو  ١ يصبح هذا التفسير نافذ المفعول في 

  .٨ الدولي يار المحاسبة لمعاإلنتقاليةالمتطلبات 
  

المصطلحات المستخدمة في المعايير الدولية ) ٢٠٠٧ في عام تعديلهكما تم  (١عدل معيار المحاسبة الدولي 

ويجب على المنشأة تطبيق هذه التعديالت على . ٤وإضافة لذلك، عدل المعيار الفقرة . إلعداد التقارير المالية

 ١وإذا قامت المنشأة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي . عد ذلك أو ب٢٠٠٩ يناير ١الفترات السنوية التي تبدأ في 

  . لفترة سابقة، فينبغي تطبيق التعديالت على تلك الفترة السابقة) ٢٠٠٧ في عام تعديلهكما تم (
  

ويجب على المنشأة تطبيق ذلك ). ب(٤الفقرة ) ٢٠٠٨كما تم تعديله في عام  (٢٧عدل معيار المحاسبة الدولي 
وإذا قامت المنشأة بتطبيق معيار .  أو بعد ذلك٢٠٠٩ يوليو ١الفترات السنوية التي تبدأ في التعديل على 

 سابقة، فينبغي تطبيق التعديالت على تلك الفترة لفترٍة) ٢٠٠٨كما تم تعديله في عام  (٢٧المحاسبة الدولي 

  . وينبغي تطبيق التعديل بأثر رجعي. السابقة



 

  

  



   ١٠ –التفسير 
 

٢٥٥١  لجنة معايير المحاسبة الدوليةة مؤسس حق التأليف ل©

   ١٠ –تفسيرال
  

 عدم وجود عالقة محددة  –المساعدة الحكومية 

  مع األنشطة التشغيلية
  

 يناير ١٧تتضمن هذه النسخة التعديالت الناجمة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة حتى 

٢٠٠٨ .  

  
من " ددة مع األنشطة الشتغيليةعدم وجود عالقة مح-المساعدات الحكومية "١٠ تفسير اللجنة الدائمة تطويرتم 

   .١٩٩٨ في يوليو  والصادرقبل لجنة التفسيرات الدائمة

  

، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية بأن يستمر العمل بكافة المعايير والتفسيرات الصادرة ٢٠٠١وفي إبريل 

  .  سحبهاأووحتى يتم تعديلها / بموجب الدساتير السابقة ما لم

  
كما  ("عرض البيانات المالية "١ معيار المحاسبة الدولي  والوثائق المرفقة به من خالل ١٠ وتم تعديل التفسير

  ).  ٢٠٠٧هو معدل في سبتمبر 



   ١٠ –التفسير 

٢٥٥٢  لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة  حق التأليف ل©

  
 

 مبين في )١٠-SIC (عدم وجود عالقة محددة مع األنشطة التشغيلية-المساعدة الحكومية ١٠-التفسير

 ٢لتفسيرات مبينة في الفقرة وسلطة انطاق . إلستنتاجامصاحب ألساس  ١٠-إن التفسير. ٣الفقرات 

 . المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةلمقدمة ١٧-٧والفقرات 
    

  



   ١٠ –التفسير 
 

٢٥٥٣  لجنة معايير المحاسبة الدوليةة مؤسس حق التأليف ل©

   ١٠ –تفسيرال
  

 عدم وجود عالقة محددة  –المساعدة الحكومية 

  مع األنشطة التشغيلية
  

   جعاالمر
  

  "المحاسبية واألخطاء التغيرات في التقديرات ،السياسات المحاسبية "٨معيار المحاسبة الدولي  •

  "عن المساعدة الحكوميةفصاح إل محاسبة المنح الحكومية وا"  ٢٠معيار المحاسبة الدولي  •

  
  

   المسألة الخالفية
 

 دعم انشطة العمل على المدى أوفي بعض البلدان قد تهدف المساعدة الحكومية للمشاريع الى تشجيع  ١

 هذه المساعدة غير إستالمقد تكون الشروط الخاصة ب و. قطاعات صناعيةأوالطويل اما في مناطق معينة 

 ومن األمثلة على هذه المساعدة تحويل الحكومات للموارد .متعلقة بالتحديد باألنشطة التشغيلية للمشروع

  -:الى المشاريع
  

   ؛التي تعمل في صناعات محددة  )أ (
 

  أو  ؛التي تستمر في العمل في صناعات تمت خصخصتها مؤخراً  )ب (
 

  . تستمر في القيام بعملها في مناطق غير متطورةأوالتي تبدأ   )ج (
  

ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي " منحة حكومية" كانت هذه المساعدة الحكومية إذاالموضوع هو ما  ٢

  . كان يجب محاسبتها حسب هذا المعيارإذا ما ،، وعلى ذلك٢٠
  

 جمــاعإلا
  

ن لم إ، وحتى و٢٠في معيار المحاسبة الدولي تلبي المساعدة الحكومية للمشاريع تعريف المنح الحكومية  ٣

 قطاعات أوتوجد شروط متعلقة بشكل محدد باألنشطة التشغيلية عدا عن متطلب التشغيل في مناطق 

  .حصص المساهمينصناعية معينة، وعلى ذلك يجب عدم تسجيل هذه المنح مباشرة في 
  

 ستنتاجاتإلاأساس 
  

المنح الحكومية أنها مساعدة من الحكومة على شكل  –٣ فقرة ٢٠معيار المحاسبة الدولي يعرف  ٤

 المستقبلي لشروط معينة تتعلق باألنشطة أومتثال المسبق إلتحويالت للموارد الى المشروع مقابل ا

 تحقيق الشروط أجل قطاعات صناعية معينة من أوالتشغيلية للمشروع، والمتطلب العام للعمل في مناطق 

، وعلى ذلك تقع ٣ فقرة ٢٠كل هذا الشرط حسب معيار المحاسبة الدولي الالزمة للمساعدة الحكومية يش
، وبشكل ٢٠هذه المساعدة ضمن تعريف المنح الحكومية، وتنطبق متطلبات معيار المحاسبة الدولي 

  .عتراف كدخلإل التي تتناول توقيت ا،٢٠و ١٢خاص الفقرات 

  



   ١٠ –التفسير 

٢٥٥٤  لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة  حق التأليف ل©

  جماعإلتاريخ ا
  

  ١٩٩٨يناير 

  

  تاريخ النفاذ 
  

 وتجب محاسبة التغيرات في السياسات المحاسبية .١٩٩٨غسطس أ ١لتفسير نافذ المفعول في  يصبح هذا ا

  .٨معيار المحاسبة الدولي لاحسب 

  



  ١٢ –التفسير 

٢٥٥٥  لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة  حق التأليف ل©

   ١٢ –التفسير 
 
  

 
  للمنشآت ذات الغرض الخاص -توحيد البيانات المالية

  
 يناير ١٧ الناتجة من  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادر في التعديالتتحتوي هذه النسخة على 

٢٠٠٨.  
  

من قبل لجنة " لمنشآت ذات الغرض الخاصل-توحيد البيانات المالية "١٢ تفسير اللجنة الدائمة تطويرتم 

   .١٩٩٨ ديسمبر والصادر فيالتفسيرات الدائمة 

  

، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية بأن يستمر العمل بكافة المعايير والتفسيرات الصادرة ٢٠٠١وفي إبريل 

  .  سحبهاأووحتى يتم تعديلها / بموجب الدساتير السابقة ما لم

  

 المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن خالل ثائق المرفقة به والو ١٢ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل التفسير 

   - :التالية

" التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء، السياسات المحاسبية "٨معيار المحاسبة الدولي  •

 )١٩٩٣الصادر في ديسمبر (

 )١٩٩٣ في ديسمبر الصادر" (البيانات المالية الموحدة والمنفصلة "٢٧معيار المحاسبة الدولي  •

نطاق تطبيق تفسير اللجنة الدائمة تعديل لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على  •

 )١٩٩٤الصادر في نوفمبر " (لمنشآت ذات الغرض الخاصل - توحيد البيانات المالية "١٢
  

   -:١٢تشير التفسيرات التالية إلى تفسير اللجنة الدائمة 

الحقوق في الحصص الناجمة عن صناديق  "٥المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تفسير لجنة  •

 ). ٢٠٠٤الصادر في ديسمبر " (اإلزالة واإلستعادة واإلصالح البيئي
 



   ١٢ –التفسير

    ٢٥٥٦  لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة  حق التأليف ل©

  
  
  

 إن. ١٠-٨ مبين في الفقرات )١٢-SIC(  للمنشآت ذات الغرض الخاص-توحيد البيانات المالية ٧-التفسير

نطاق وسلطة للتفسيرات .  وملحق التطبيق التوضيحي على التفسيراس اإلستنتاجمصاحب ألس١٢-التفسير

  .المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةلمقدمة   ١٧- ٧ والفقرات ٢مبينة في الفقرة 
    

  



   ١٢ –التفسير 

٢٥٥٧  جنة معايير المحاسبة الدوليةلمؤسسة  حق التأليف ل©

   ١٢ –التفسير 
 

 

  للمنشآت ذات الغرض الخاص -توحيد البيانات المالية
  

  جعاالمر
  

 " في التقديرات المحاسبية واألخطاءاتالسياسات المحاسبية، التغير  "٨ معيار المحاسبة الدولي •
 "منافع الموظفين " ١٩معيار المحاسبة الدولي  •
 "والمنفصلة البيانات المالية الموحدة  "٢٧ معيار المحاسبة الدولي •
  "العرض: األدوات المالية " ٣٢ معيار المحاسبة الدولي  •
 "الدفع على أساس األسهم " ٢ية المعيار الدولي إلعداد التقارير المال •

 
  المسألة الخالفية

  

 أو تطوير أنشطةمثال ذلك تنفيذ عقد ايجار و(يمكن تكوين مشروع لتحقيق هدف ضيق ومحدد بشكل جيد  ١
 الغرض الخاص قد تأخذ شكل شركة ي المشروع ذا وهذ.) ماليةألصول securitizationتوريق مالي 

 يذالمشاريع  ما يتم تكوين وكثيراً . مشروع غير مساهمأوامن  شركة تضأو) ترست( امانة أوأموال 
 القرارات إتخاذ دائمة على صالحيات الغرض الخاص مع ترتيبات قانونية تفرض بنودا صارمة وأحياناً

 ما تحدد وكثيراً . الغرض الخاصيتها فيما يتعلق بعمليات المشروع ذإدار أو وصيها أولمجلسها الحاكم 
 الغرض الخاص ال يمكن تعديلها، من يذللمشروع  المستمرة نشطةالسياسة التي ترشد األ أن حكامهذه األ

  ").التسيير الذاتي"أي يعمالن بما يسمى ( كفيلها أوالمحتمل فيما عدا من قبل منشئها 
  

 أصولبتحويل )  الغرض الخاص نيابة عنهايسس المشروع ذالمشروع الذي أ أو( ما يقوم الكفيل كثيراً ٢
 يذالمشروع  التي تحتفظ بها األصول إستخدام الغرض الخاص، ويحصل على حق يذشروع المالى 

 خرى الغرض الخاص، بينما قد تقوم األطراف األيذللمشروع  يقوم بأداء خدمات أوالغرض الخاص 
 والمشروع الذي تدخل في . الغرض الخاصيذالمشروع بتقديم التمويل الى ") مزودو رأس المال("

قد يسيطر بالفعل على )  الكفيلأو ئ ما تكون المنشكثيراً( الغرض الخاص يذلمشروع اعمليات مع 
  . الغرض الخاصيذالمشروع 

  

 اداة حقوق أو الغرض الخاص على سبيل المثال شكل أداة دين يذالمشروع قد تأخذ حصة نافعة في  ٣
فيدة ببساطة لحاملها  وقد توفر بعض الحصص الم. عقد ايجارأو حصة متبقية أو حق مشاركة أوملكية 

 الوصول الى منافع إمكانية أو حقوقاً لحاملها أخرى مبين، بينما تعطي حصص أوسعر عائد ثابت 
 الكفيل أو وفي معظم الحاالت يحتفظ المنشىء . الغرض الخاصيذالمشروع  نشطةية مستقبلية ألإقتصاد

المشروع  أنشطةافعة كبيرة في بحصة ن)  الغرض الخاص نيابة عنهايذالمشروع وجد أالمشروع الذي (
 ال شيء من حقوق الملكية للوحدة ذات الغرض أو قليالًن كانت تمتلك إ الغرض الخاص حتى ويذ

  .الخاص
  

 على . توحيد المنشآت التي يسيطر عليها المشروع المقدم للتقارير،٢٧يتطلب معيار المحاسبة الدولي  ٤
  .ض الخاصاغر األاتذالمشاريع  ات صريحة بشأن توحيدإرشاد المعيار ال يقدم ،إن

  

 . الغرض الخاصي المسألة هي تحت اية ظروف يجب على المشروع توحيد المشروع ذإن ٥
  

 المطبق جلخطط منافع الموظفين طويلة األ أوال ينطبق هذا التفسير على خطط المنافع لما بعد التوظيف  ٦
  .١٩في المعيار 

  



   ١٢ –التفسير

    ٢٥٥٨  لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة  حق التأليف ل©

 بيعاًه عتبار الغرض الخاص الشروط الالزمة إليذالمشروع  من المشروع الى أصولقد يحقق تحويل  ٧

 معيار أحكام فقد تعني بيعاًه عتبارمن قبل ذلك المشروع، وحتى ولو لم يحقق التحويل الشروط الالزمة إل

 وال . الغرض الخاصيذالمشروع  يجب على المشروع توحيد أنه وهذا التفسير ٢٧المحاسبة الدولي 
 نتائج هذا إستبعاد أو تنطبق فيها معاملة البيع بالنسبة للمشروع أني يجب يتناول هذا التفسير الظروف الت

 .البيع على التوحيد
 

  جمـاعإلا
  

 يذوالمشروع  الغرض الخاص عندما يدل موضوع العالقة بين المشروع يذالمشروع يجب توحيد  ٨
  . تحت سيطرة ذلك المشروعو الغرض الخاص هيذالمشروع  أنالغرض الخاص على 

  

المشروع  نشطة الغرض الخاص قد تنشأ السيطرة من خالل التحديد المسبق أليذالمشروع اق ضمن سي ٩
 الى عدة ١٣ الفقرة –٢٧ ويشير معيار المحاسبة الدولي ،")بالتسيير الذاتي"العمل ( الغرض الخاص يذ

 قلأ أوظروف تنتج عنها السيطرة حتى في الحاالت التي يملك فيها المشروع نصف صالحية التصويت 
 قد توجد سيطرة حتى في الحاالت التي يملك فيها المشروع ، وبشكل مشابه.أخرىمن ذلك لمشروع 

 ويتطلب تطبيق مفهوم . ال شيء منهاأو الغرض الخاص يذالمشروع القليل من حقوق الملكية في 
  .السيطرة في كل حالة الحكم الشخصي في سياق كافة العوامل ذات الصلة

  

قد تدل الظروف التالية على  ١٣ الفقرة –٢٧ينة في معيار المحاسبة الدولي ت المبضافة الى الحاالإلبا  ١٠
، وتبعا  الغرض الخاصيذالمشروع  على وجود عالقة يسيطر من خاللها المشروع على ،سبيل المثال

 -):ة في الملحق لهذا التفسيرإضافيات إرشادتتوفر ( الغرض الخاص يذالمشروع لذلك يجب توحيد 

 الغرض الخاص نيابة عن المشروع حسب يذالمشروع  أنشطة يتم اجراء ،ية الفعليةمن الناح  )أ (
 الغرض يذالمشروع ات عملها المحددة بحيث يحصل المشروع على المنافع من تشغيل إحتياج
  ؛الخاص

 القرارات للحصول على الغالبية العظمى من منافع إتخاذله صالحيات المشروع  ،ن الناحية الفعليةم  )ب (
قد فوض المشروع كون ي" تسيير ذاتي" بوضع آلية أو الغرض الخاص، يذمشروع ال أنشطة

  ؛ القرارات هذهإتخاذصالحيات 

له حقوق الحصول على الغالبية العظمى لمنافع الوحدة ذات الغرض المشروع  ،من الناحية الفعلية  )ج (
  أو ؛ الوحدة ذات الغرض الخاصنشطةالخاص، ولذلك قد تتعرض للخاطرة المالزمة أل

 الخاصة بالملكية المتعلقة بالوحدة أوبغالبية المخاطر المتبقية المشروع حتفظ ي ،من الناحية الفعلية  )د (
  .تهاأنشط الحصول على منافع من أجل من بأصولها أوذات الغرض الخاص 

  

 ]تم إلغائها[ ١١
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 ستنتاجاتإلاأساس 
  

النص الجديد وضع : ٢٠٠٣عام   ١،٨ إن النص األصلي موضح بإشارة ليعكس مراجعة معيار المحاسبة الدولي[ 
الى هذا التفسير من قبل لجنة  هـ١٥- أ١٥كما تم إضافة الفقرات من . تحته خط، والنص الملغي وضع خالله خط

 نوفمبر ١١ تم إصدارها في ١٢- أما التعديالت على التفسيرتفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
٢٠٠٤[.  

  
 أن يجب بيانات مالية موحدة صدريي ذاألم الالمشروع  "أن ١١ ١٢  فقرة٢٧ة الدولي يبين معيار المحاسب ١٢

 ٤فقرة  ٢٧، ويعرف معيار المحاسبة الدولي "والمنشأة األم  جميع الشركات التابعةتوحد أنيجب   تشمل
روع المش"ا أنه، ويعرف الشركة التابعة "المشروع الذي يسيطر عليه مشروع آخر "أنهاألم المشروع  ٦
المشروع عرف بي(خر مشروع آسيطر عليه ي التي  ، يتضمن المنشآت المحدودة ومنشآت التضامنيذال

 الحصول على أجلصالحية حكم السياسات المالية والتشغيلية لمشروع من " له أنسيطر من خالل يو) األم
فقرة  ١ )٢) (ب(١٠قرة الف٨  ومعيار المحاسبة الدوليطارإلا من ٣٥، وتتطلب الفقرة "تهاأنشطمنافع من 

 حسب موضوعاتها وحقيقتها خرى تتم محاسبة العمليات واألحداث األأن )١٩٩٧معدل عام ال( )٢)(ب(٢٠
 .ية وليس مجرد شكلها القانونيقتصادإلا

  
 القرارات فيها بغض إتخاذ السيطرة على أوة إدارخر وجود القدرة على مشروع آتتطلب السيطرة على  ١٣

 بموجب التعريفات في معيار المحاسبة أنهتم ممارسة هذه الصالحية بالفعل، على النظر عما اذا كانت ت
 يرافق أن ويجب . القرارات لوحدها لتحقيق السيطرةإتخاذ تكفي القدرة على حكم  ال٦ ٤ فقرة ٢٧الدولي 

  .المشروع أنشطة القرارات هدف الحصول على المنافع من إتخاذالقدرة على حكم 
  
مشروع ن تعمل الوحدات ذات الغرض الخاص بطريقة محددة سلفا بحيث ال يوجد ألي في كثير من األحيا ١٤

أي ( الغرض الخاص بعد تكوينها يذللمشروع  المستمرة نشطة القرارات بشأن األتخاذالسلطة الصريحة إل
سيطرة  التي يمكن النشطة ونواحي األ،لتزاماتإل وا، وبالفعل كافة الحقوق.")تسيير ذاتي"ا تعمل بموجب أنه

 المجدولة عند البداية، ففي هذه أو التعاقدية المحددة حكام من خالل األمسبقاًعليها يتم تعريفها وتحديدها 
 قد يكون من الصعب أنه آلخرين مع حصة نافعة بالرغم من أوالظروف قد توجد السيطرة للجهة الكفيلة 

 يذالمشروع  نشطة التحديد المسبق ألأن، على مسبقاً محددة بالفعل نشطةتقييمها بشكل خاص ألن كافة األ
 المقدرة على السيطرة قد تمت أن ما يقدم الدليل على كثيراً" التسيير الذاتي"الغرض الخاص من خالل آلية 

 الغرض يذالمشروع ممارستها من قبل الجهة التي اجرت التحديد المسبق لمنفعتها الخاصة عند تكوين 
  .الخاص ويتم االبقاء عليها

  
تعمل تحت " شركة تابعة من التوحيد عندما إستثناء يجب أنه) ب(١٣ فقرة ٢٧يبين معيار المحاسبة الدولي  ١٥

، "األمالمشروع قيود صارمة على المدى الطويل تضعف الى حد كبير من قدرتها على تحويل األموال الى 
 طرف أوالكفيل  (شروعالمن الغرض الخاص من قبل يذالمشروع  نشطة ما يكون التحديد المسبق ألوكثيراً
 وال يمثل نوع القيود روعلك المذ المستمرة كما حددها نشطة للسيطرة على األاًإظهار) له حصة نافعة آخر

  ).ب(١٣ فقرة ٢٧المشار اليها في معيار المحاسبة الدولي 
  
، وهذا ١٢-التفسير عدلت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية نطاق ٢٠٠٤في عام   أ ١٥

 إال إذا طبقت المنشأة ، بعد ذلكأو ٢٠٠٥ يناير ١التعديل نافذ المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في 
 وفي هذه الحالة يكون التعديل ساري المفعول لتلك ، لفترة أبكر٢المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 من نطاقه خطط تعويض حقوق الملكية وخطط المنافع ١٢-يرستثنى التفسإ وقبل هذا التعديل ،الفترة األبكر
ات لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد إعتبار هـ١٥-ب١٥ وتلخص الفقرات ، الخدمةإنتهاءلما بعد 

 وقد أعطى األفراد األعضاء في ،١٢ – لها لتعديل نطاق التفسيرإجتماعالتقارير المالية في التوصل إلى 
  .أخرى لبعض العوامل من عوامل أكبر وزناًيير الدولية إلعداد التقارير المالية لجنة تفسيرات المعا
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 ما إعتبارطلب مجلس معايير المحاسبة الدولية من لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ب ١٥
ه عندما يصبح  لخطط تعويض حقوق الملكية يجب إلغاؤ١٢- من النطاق في التفسيرستثناءإذا كان اإل

 خطط تعويض حقوق الملكية من إستثناء وقد تم ، نافذ المفعول٢المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 ولم يحدد هذا المعيار متطلبات ١٩ا كانت ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي نه أل١٢-نطاق التفسير

 أصبح المعيار الدولي إلعداد التقارير  عندماأنه على ، والقياس لمنافع تعويض حقوق الملكيةعترافاإل
 ، لم يعد ينطبق على خطط تعويض حقوق الملكية١٩ معيار المحاسبة الدولي فإن نافذ المفعول ٢المالية 

  . والقياس لمنافع تعويض حقوق الملكيةعتراف متطلبات اإل٢ويحدد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  
 ٣٤، ٣٣ الفقرتين أن لبيان ٣٢ معيار المحاسبة الدولي ٢لي إلعداد التقارير المالية كذلك عدل المعيار الدو  ج ١٥

 أو الصادرة أو المباعة أواللتين تتعلقان بمعاملة أسهم الخزينة يجب تطبيقها على أسهم الخزينة المشتراة 
دفع على أساس  الخاصة بالخرىالملغاة فيما يتعلق بخطط خيار األسهم للموظفين وكافة الترتيبات األ

 منافع موظفين إئتمان في بعض الحاالت من الممكن حمل هذه األسهم من قبل صندوق أنه على ،سهماأل
employee benefit trust ) تؤسسها المنشاة ألغراض ترتيباتها الخاصة بالدفع على )  منشاة مشابههأو

من المنشاة التي تسيطر على صندوق  يتطلب ١٢-  من النطاق في التفسيرستثناء إلغاء اإلإنأساس األسهم، 
 على أسهم الخزينة ٣٢ وبإجراء ذلك تطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولي ،ئتمان هذا دمج اإلئتماناإل

  .ئتمانالتي يحملها صندوق اإل
  
لي إلعداد   قررت لجنة تفسير المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التأكد من التماسك ما بين المعيار الدود ١٥

 خطط إستثناء يجب تعديله بواسطة إزالة ١٢-، ونطاق التفسير٣٢التقارير المالية ومعيار المحاسبة الدولي 
  .تعويض حقوق الملكية

  
 من النطاق في ستثناءفي نفس الوقت ناقشت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية اإل   هـ١٥

 وقد أشارت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد ، الخدمةإنتهاءما بعد  لخطط المنافع ل١٢- التفسير 
 خرى األجل لم يستثني خطط منافع الموظفين طويلة األ١٢- بالرغم من أن التفسيرأنهالتقارير المالية إلى 

شابه  بأسلوب ممحاسبياً أن تعالج هذه الخطط ١٩ برغم ذلك يتطلب معيار المحاسبة الدولي إنهمن نطاقه ف
 على ذلك توصلت لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد وبناءاً الخدمة إنتهاءلمحاسبة خطط المنافع لما بعد 

 من ستثناء يجب أن ينطبق اإل١٩ لضمان االتساق مع معيار المحاسبة الدولي أنهالتقارير المالية إلى 
 .جلالنطاق كذلك خطط منافع الموظفين طويلة األ

  

   عجماإلتاريخ ا
  

  ١٩٩٨ يونيو 

  

   تاريخ النفاذ
  

 بعد هذا التاريخ، أو ١٩٩٩ يوليو ١ يصبح هذا التفسير نافذ المفعول للفترات المالية السنوية التي تبدأ في 
بكر، وتجب محاسبة التغيرات في السياسات المحاسبية حسب المتطبيق الوتشجع اللجنة الدائمة للتفسيرات على 

  .٨ار المحاسبة الدولي نتقالية لمعيإلالمتطلبات ا
  

 أو ٢٠٠٥يناير  ١للفترات المالية السنوية التي تبدأ في  ٦على المنشأة تطبيق التعديالت الحاصلة في الفقرة 
لفترات أبكر يجب عليها  ٢إذا قامت المنشأة بتطيبق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية . بعد هذا التاريخ

  .الفترةتطبيق هذه التعديالت على تلك 
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 ١٢-لتفسيرا ملحــق
  

  

  .١٢-، ولكنه ليس جزءاً من التفسير لتفسيرمرفق ل الملحق ذاه
  

  الغرض الخاصيذالمشروع مؤشرات السيطرة على 
  

 عند تقييم عتبارإل من هذا التفسير بيان أنواع الظروف التي يجب أخذها في ا١٠يقصد باألمثلة في الفقرة 
ات المقدمة في التفسير وفي هذا رشادإل وال يقصد با.ع فوق الشكلترتيب معين في ضوء مبدأ الموضو

 يذالمشروع  طلب توحيد أجل من تراكمياًللشروط التي يجب تلبيتها " كقائمة فحص شاملة" تستخدم أنالملحق 
  .الغرض الخاص

  

 نشطةاأل  )أ (
ي ذ ال،لتقارير المقدم لشروع في جوهرها نيابة عن الم، الغرض الخاصيذالمشروع  أنشطةيتم القيام ب

  .ات عملها المحددةإحتياج غير مباشر حسب أو الغرض الخاص بشكل مباشر يذالمشروع أوجد 
  

 -:فيما يلي أمثلة على ذلك
 أو لمشروع جل الغرض الخاص بشكل رئيسي لتوفير مصدر رأسمال طويل األيذالمشروع عمل ي •

 أو ؛ المركزيةأوتمويل لدعم العمليات المستمرة الرئيسية 
 الخدمات التي تتفق مع العمليات أومداد من البضائع إ بتوفير ، الغرض الخاصيذالمشروع م قوي •

 الغرض الخاص كان يذالمشروع ، والتي بدون وجود شروع المركزية للمأوالمستمرة الرئيسية 
  . نفسهشروع من قبل الماسيتم تقديمه

  
ال )  مع عميل مهموردينمثل عالقات الم ( المقدم للتقاريرشروععلى الملمشروع ي قتصادإلعتماد ا اإلإن

 .يؤدي بحد ذاته الى السيطرة
  

  

  القراراتإتخاذ  )ب (
 الحصول أو القرارات للسيطرة إتخاذ صالحيات ، من الناحية الجوهرية، المقدم للتقاريرمشروعتملك ال

 قرارات إتخاذ، بما في ذلك صالحيات أصولها أو الغرض الخاص يذالمشروع على السيطرة على 
 القرارات هذه قد إتخاذ وصالحيات . الغرض الخاصيذالمشروع لى الوجود بعد تكوين إمعينة تبرز 

 ".تسيير ذاتي"تكون تم تفويضها باقامة آلية 
  

  -:فيما يلي أمثلة على ذلك
  

  ؛  الغرض الخاص من جانب واحديذالمشروع صالحية حل  •

   أوالداخلية؛ لوائحه  أو الغرض الخاص يذالمشروع صالحية تغيير ميثاق  •

  .لوائحه الداخلية أو الغرض الخاص يذالمشروع صالحية نقض تغيرات مقترحة في ميثاق  •
  

 المنافـع  )ج (
 أنشطة المقدم للتقارير له من الناحية الجوهرية حقوق الحصول على غالبية المنافع من شروعالم

 أي أو) trust deed (إئتمان سند أوية إتفاق أو عقد أو الغرض الخاص من خالل تشريع يذالمشروع 
 الغرض الخاص قد تكون يذالمشروع  وهذه الحقوق في منافع . وسيلةأو ترتيب أو أخرىخطة 

 الغرض يذالمشروع  المرتبط بعمليات مع شروعمؤشرات على السيطرة عندما تكون محددة لصالح الم
 الغرض يذلمشروع لحصل فيه على هذه المنافع من األداء المالي ي في وضع شروعكون الميالخاص و
  .الخاص

  

sfleifil
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  -:فيما يلي أمثلة على ذلك
  

 أو على شكل صافي تدفقات نقدية مستقبلية مشروعوزعها اليية إقتصادحقوق في غالبية أية منافع  •
   أو؛ أخرىية إقتصاد منافع أو أصولصافي 

 يذ المشروع في تصفية أوحقوق في غالبية الحصص المتبقية في التوزيعات المتبقية المجدولة  •
  .الغرض الخاص

  
  المخاطـر  )د (
  

 يذالمشروع من الممكن الحصول على مؤشر على السيطرة بتقييم مخاطر كل طرف مرتبط بعمليات مع 
 غير أوية بشكل مباشر إئتمان حماية أو  المقدم للتقارير عائداًشروعضمن المي ما ،وكثيراً .الغرض الخاص

مرين خارجيين يقدمون عمليا كافة رأسمال  الغرض الخاص الى مستثيذالمشروع مباشر من خالل 
 مخاطر ملكية أو بمخاطر متبقية شروعحتفظ المي ونتيجة للضمان . الغرض الخاصيذالمشروع 

  .والمستثمرون يكونون من الناحية العملية فقط مقرضين ألن تعرضهم للمكاسب والخسائر محدود
  

  -:فيما يلي أمثلة على ذلك
  

  ؛ الغرض الخاصيذالمشروع  ًأصولصة كبيرة في  رأس المال ليس لهم حامزودو •

  ؛  الغرض الخاصيذللمشروع ية المستقبلية قتصادإل رأس المال ليس لهم حقوق في المنافع اامزودو    •

  عملياتأو  المحددةاألصول معرضين ماديا للمخاطر المالزمة لصافي ا رأس المال ليسوامزودو •
  أو ؛ الغرض الخاصيذالمشروع 

  لعائد المقرض من خاللمساوياً مقابالً رأس المال بشكل رئيسي ا يستلم مزودو،لفعليةمن الناحية ا •
  . في حقوق الملكيةأوحصة في دين 
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 ١٣ –التفسير 
  

  

  –الوحدات تحت السيطرة المشتركة 

  المساهمات غير النقدية للمشاركين في مشروع مشترك

  
تتضمن هذه النسخة التعديالت الناشئة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التي تم اصدارها حتى تاريخ 

  .٢٠٠٨ يناير ١٧

  

 المساهمات غير النقدية للمشاركين في -  تحت السيطرة المشتركةالوحدات "١٣ تفسير اللجنة الدائمة تطويرتم 

   .١٩٩٨في ديسمبر والصادر من قبل لجنة التفسيرات الدائمة " مشروع مشترك

  

، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية بأن يستمر العمل بكافة المعايير والتفسيرات الصادرة ٢٠٠١وفي إبريل 

  . وحتى يتم تعديلها أو سحبها/ بموجب الدساتير السابقة ما لم

  

   -: التاليةالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية من خالل ١٣ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل التفسير 

" التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء، السياسات المحاسبية "٨معيار المحاسبة الدولي  •

 )١٩٩٣الصادر في ديسمبر (

 )١٩٩٣ في ديسمبر كما هو معدل" (الممتلكات والمصانع والمعدات "١٦ي معيار المحاسبة الدول •

 )١٩٩٣الصادر في ديسمبر " (الحصص في المشاريع المشتركة "٣١معيار المحاسبة الدولي  •

 )٢٠٠٧كما هو معدل في سبتمبر " ( عرض البيانات المالية "١معيار المحاسبة الدولي  •
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  المساهمات غير النقدية للمشاركين في مشروع مشترك-شتركةالوحدات تحت السيطرة الم ١٣-التفسير

)SIC-نطاق وسلطة للتفسيرات . اتمصاحب ألساس اإلستنتاج١٣ -إن التفسير. ٧-٥ مبين في الفقرات )١٣

  .لمقدمة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ١٧- ٧ والفقرات ٢مبينة في الفقرة 
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 ١٣ –التفسير 
  

  –سيطرة المشتركة الوحدات تحت ال

  المساهمات غير النقدية للمشاركين في مشروع مشترك
  

   جعاالمر
  

 "المحاسبية واألخطاء التغيرات في التقديرات ،السياسات المحاسبية "٨معيار المحاسبة الدولي  •

 "الممتلكات والمصانع والمعدات "١٦معيار المحاسبة الدولي  •

  "يراداإل "١٨معيار المحاسبة الدولي  •

 "الحصص في المشاريع المشتركة  "٣١ ر المحاسبة الدوليمعيا •
  

  المسألة الخالفية
  

 في مشروع مشارك كل من المساهمات والمبيعات بين إلى ٤٨ فقرة ٣١يشير معيار المحاسبة الدولي  ١
 يبيعها أو كأصول في مشروع مشترك مشاركعندما يساهم : مشترك والمشروع المشترك كما يلي

 يعكس موضوع أن خسارة من العملية يجب أوعتراف بأي جزء من مكسب إل اإنفللمشروع المشترك 
تحت السيطرة مشروع ال "أن ٢٤ فقرة ٣١ ذلك يقول معيار المحاسبة الدولي إلى إضافة، "العملية

 مشاركخر لكل آ مشروع أو شركة تضامن أو مساهمةالمشتركة هي مشروع مشترك تشمل انشاء شركة 
عتراف بالمكاسب والخسائر إلات صريحة بشأن اإرشاد، وال توجد "صة فيهافي المشروع المشترك ح

  . تحت السيطرة المشتركةمنشأت غير النقدية في الاألصول من مساهمات تجةالنا
  

 المشاركين في من قبل لألصول تحت السيطرة المشتركة هي تحويالت مشروعالمساهمات في ال ٢
 أن تحت السيطرة المشتركة، ومن الممكن لمشروع االمشروع المشترك مقابل حصة حقوق ملكية في

 المشروع لمشاركين فيتأخذ هذه المساهمات اشكاال مختلفة، فقد تتم المساهمات في نفس الوقت من قبل ا
 مارك الذي يستلمه لمقابل لذلك، واالحقاً أو تحت السيطرة المشتركة تأسيس المشروع عند إماالمشترك 

 تحت السيطرة مشروع التي تمت المساهمة بها في الاألصولترك مقابل المشروع المشفي ) مشاركون(
 تحت مشروع آخر ال يعتمد على التدفقات النقدية المستقبلية للمقابالً أوالمشتركة قد يشمل كذلك النقد 

  "). اضافيمقابل("السيطرة المشتركة 
  

 -: هيالمسائل الخالفية ٣

ن المساهمة بأصل غير تجةع الخسائر الناأوب عتراف بالجزء المناسب من المكاسإلتى يجب ام  )أ (
 تحت السيطرة مشروع في وحدة تحت السيطرة المشتركة مقابل حصة في حقوق الملكية لل مشروع

 ؛الربح أو الخسارة في المشروع المشترك في مشاركالمشتركة من قبل ال

 ؛ و  في المشروع المشتركمشاركضافي من قبل الإل امقابلكيف تجب محاسبة ال  )ب (

 في مشارك خسارة غير محققة في البيانات المالية الموحدة للأوكيف يجب عرض أي مكسب   )ج (
 .المشروع المشترك

  

 مشروع في مشروع مشترك الخاصة بالمساهمات غير النقدية في المشاركل هذا التفسير محاسبة الوايتن ٤
المشتركة والتي تتم  تحت السيطرة لمشروعتحت السيطرة المشتركة مقابل حصة في حقوق الملكية في ا

  . التوحيد التناسبيأو حقوق الملكية أسلوب إما إستخداممحاسبتها ب
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 جمــاعإلا
 

 تحت مشروععلى المساهمات غير النقدية في ال ٤٨ فقرة ٣١عند تطبيق معيار المحاسبة الدولي  ٥
 مشاركى ال تحت السيطرة المشتركة يجب علمشروعالسيطرة المشتركة مقابل حصة في حقوق الملكية لل

 الخسارة التي تعزى أوعتراف في بيان الدخل للفترة بجزء من المكسب إلفي المشروع المشترك ا
 -: اآلخرين في المشروع المشترك فيما عداشاركينلحصص حقوق الملكية للم

غير النقدية التي تمت المساهمة بها ) األصول(عندما ال يتم تحويل مخاطر ومكافآت ملكية األصل   )أ (
  أو؛ تحت السيطرة المشتركةشروعم الإلى

 أو؛  الخسارة من المساهمة غير النقدية بشكل موثوق بهأوعندما ال يمكن قياس المكسب   )ب (

 .١٦وصفه في معيار المحاسبة الدولي جوهر تجاري، كما تم إلىعندما تكون المعاملة تفتقر   )ج (
  

رة غير محققة، ولذلك ال يتم  الخساأويعتبر المكسب ) ج (إلى) أ(ات في ستثناءإلحيث ينطبق أي من ا
  .كذلك) ٦(ت الفقرة إنطبق إذاعتراف بها في بيان الدخل اال إلا

  
 التي ساهم بها لألصول غير نقدية غير مشابهة أو نقدية أصول في مشروع مشترك مشارك إستلم ،إذا ٦

 مشارك ال يجب علىفإنه تحت السيطرة المشتركة مشروع حصة في حقوق الملكية للإستالم إلى ضافةإلبا
الربح أو  الخسارة من العملية في أوعتراف بجزء مناسب من المكسب إلفي المشروع المشترك ا

  .الخسارة
  
 غير النقدية التي تمت المساهمة بها في األصول الخسائر غير المحققة من أو المكاسب إستبعاديجب  ٧

 مقابل أود التناسبي  التوحيأسلوب بموجب األصول تحت السيطرة المشتركة مقابل هذه مشروعال
 الخسائر غير المحققة يجب عدم عرضها أو وهذه المكاسب . حقوق الملكيةأسلوبستثمار بموجب إلا

  . في المشروع المشتركمشارك الموحدة للبيان المركز المالي خسائر مؤجلة في أو مكاسب أنهاعلى 
 

 ستنتاجاتإلاأساس 
  

النص : ٢٠٠٣ عام ٣١ و المعيار ١٦إن النص األصلي موضح بإشارة ليعكس مراجعة معيار المحاسبة الدولي [ 
  ]الجديد وضع تحته خط، والنص الملغي وضع خالله خط 

  

 في المشروع المشترك باألصولحتفاظ إل بينما يتم اأنه ٣٩ ٤٨  فقرة٣١يتطلب معيار المحاسبة الدولي  ٨
 الخسارة الذي أوعتراف فقط بذلك الجزء من المكسب إللمشروع المشترك ا في امشاركيجب على ال

 تطلب إذاضافية إلعتراف بالخسائر اإل في المشروع المشترك، ويتم اين األخرمشاركينيعزى لحصص ال
  .٣٩ ٤٨  فقرة٣١ذلك معيار المحاسبة الدولي 

  
كشرط " والمكافآت الهامة للملكيةالمخاطر " تحويل إلى ٣٩ ٤٨  فقرة٣١يشير معيار المحاسبة الدولي  ٩

 المشروع المشترك والمشاريع لمشاركين فيعتراف بالمكاسب والخسائر الناجمة من العمليات بين اإلل
على امثلة على الحاالت التي ال يتم ) د (إلى) أ(١٦ فقرة ١٨ ويحتوي معيار المحاسبة الدولي .المشتركة

عتراف إل كذلك قياسا على ذلك على ارشادإل هذا افيها تحويل مخاطر ومكافآت الملكية، وينطبق
 تحت السيطرة المشتركة، المنشآت غير النقدية في األصول الخسائر الناجمة من مساهمات أوبالمكاسب 

 تحت السيطرة مشروع المشروع المشترك يشارك في السيطرة المشتركة على الالمشارك في أنوحيث 
 هذا بشكل عام ال أنفي األصل المحول، على " دارية المستمرةإلاالمشاركة " يحتفظ ببعض فإنهالمشتركة 

 الدرجة إلى السيطرة المشتركة ال تشكل سيطرة أن الخسائر حيث أوعتراف بالمكاسب إليحول دون ا
 .))ب(١٤ فقرة ١٨معيار المحاسبة الدولي (المرتبطة عادة بالملكية 

  
  

ل في بيان الدخل عندما تنشأ زيادة في المنافع عتراف بالدخإليتم ا: "االطار من ٩٢تبين الفقرة   ١٠
 ." في مطلوب يمكن قياسها بشكل موثوق بهإنخفاض أوصل أقتصادية المستقبلية متعلقة بزيادة في إلا

 من بيع يرادإلعتراف باإلخرى وجوب اأبين شروط ) ج(١٤ الفقرة –١٨ويتطلب معيار المحاسبة الدولي 
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 وينطبق متطلب القياس الموثوق به كذلك على ." بشكل موثوق بهيرادإليمكن قياس مبلغ ا"البضائع عندما 
 تحت سيطرة مشروع غير نقدية في أصول الخسائر الناجمة من مساهمة أوعتراف بالمكاسب إلا

  .مشتركة
  

 مقايضة بضائع وخدمات أوعندما تتم مبادلة  "أنه ١٢ الفقرة –١٨يوضح معيار المحاسبة الدولي   ١١
ويقول معيار  ."إيراداً عملية تولد أنه طبيعة وقيمة مماثلتين ال يعتبر التبادل ببضائع وخدمات ذات

 معدات مقابل اصل مماثل له أو مصانع أو بند ممتلكات إمتالكيمكن : "٢٢ الفقرة –١٦المحاسبة الدولي 
عدات  مماثل في نفس خط العمل وله قيمة عادلة مماثلة، كما يمكن بيع بند ممتلكات ومصانع ومإستعمال

 عملية الحصول على األرباح غير أنمقابل حصة حقوق ملكية في اصل مماثل، وفي كال الحالتين حيث 
 وينطبق نفس األساس المنطقي على مساهمة *." من العملية خسارةأوعتراف بمكسب إلمكتملة ال يتم ا

تبادل  تحت السيطرة المشتركة هي في جوهرها مشروع المساهمة في أن غير نقدية حيث أصول
  . تحت السيطرة المشتركةمشروع مع المشاركين اآلخرين في المشروع المشترك عند مستوى اللألصول

  

 غير نقدية غير مماثلة أصول أو نقداً في مشروع مشترك مشارك الحد الذي يستلم به كذلك الإلى   ١٢
سيطرة  تحت المشروع حصص حقوق ملكية في الإلى ضافةإل التي تمت المساهمة بها بالألصول

 فإن تحت السيطرة المشتركة مشروعالمشتركة والتي ال يعتمد تحقيقها على التدفقات النقدية المستقبلية لل
 أوعتراف بالجزء المناسب من المكسب إل لذلك يتم اوتبعاً .عملية الحصول على األرباح تكون مكتملة

  .خسارة الفترةال أوربح الالمساهمة غير النقدية في 
  

 غير النقدية التي تمت المساهمة األصول الخسائر غير المحققة من أوسب عرض المكاسب ليس من المنا ١٣
عتراف إل هذه البنود ال تلبي مقاييس اأن تحت السيطرة المشتركة كبنود مؤجلة حيث مشروعبها في ال
  ).٩١ إلى ٨٩ والفقرات ٦٤ إلى ٥٣الفقرات  (طارإلا كما هي معرفة في اإللتزامات أو لألصول

  

 جماع إليخ اتار
 

  ١٩٩٨يونيو 
  

 تاريخ النفاذ 
 

 بعد هذا التاريخ، أو ١٩٩٩ يناير ١ يصبح هذا التفسير نافذ المفعول للفترات المالية السنوية التي تبدأ في 
بما بكر، وتجب محاسبة التغيرات في السياسات المحاسبية الموتشجع اللجنة الدائمة للتفسيرات على التطبيق 

  .٨محاسبة الدولي لمعيار اليتفق مع 
  

 بأثر مستقبلي ٥يتم تطبيق التعديالت على محاسبة معامالت المساهمة غير النقدية المحددة في الفقرة  ١٤
 .على المعامالت المستقبلية

  

للفترات  ١٦ تقوم المنشأة بتطبيق التعديالت على هذا التفسير التي وردت في معيار المحاسبة الدولي  ١٥
 قامت المنشأة بتطبيق المعيار لفترة مبكرة، ينبغي عليها إذاو. ٢٠٠٥ يناير ١عد  بأوالسنوية التي تبدأ في 

  . تطبيق هذه التعديالت لتلك الفترة المبكرة

                                                

 
من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية عـام        كما هو منقح    "  والمعدات  والمصانع الممتلكات "١٦قتضي معيار المحاسبة الدولي     ي   *

 أو أصـول غيـر نقديـة        أوتم شراؤه مقابل أصل     ي والمعدات الذي    والمصانعلكات  تممقوم بقياس بند ال    من المنشاة أن ت    ٢٠٠٣
 المنـشأة  وقامت  التجاري،الجوهر إلىت معاملة التبادل إفتقر إذامجموعة من األصول النقدية وغير النقدية، بالقيمة العادلة إال 

.  كانت األصول المتبادلة متشابهةإذا  بالقيمة العادلة إالالمشترى بقياس هذا األصل مسبقا
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  ١٥ -التفسير 

  

   الحوافز– ة التشغيلييجارإلعقود ا
  

  

ها حتى تاريخ إصدارتتضمن هذه النسخة التعديالت الناشئة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التي تم 

  .٢٠٠٨ يناير ١٧

  

رات الدائمة من قبل لجنة التفسي"  الحوافز- التشغيليةيجارعقود اإل "١٥ تفسير اللجنة الدائمة تطويرتم 

   .١٩٩٨في ديسمبر والصادر 

  

، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية بأن يستمر العمل بكافة المعايير والتفسيرات الصادرة ٢٠٠١وفي إبريل 

  .  سحبهاأووحتى يتم تعديلها /بموجب الدساتير السابقة ما لم 

  

  -: إلعداد التقارير المالية التالية المعايير الدولية من خالل١٥ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل التفسير 

 ).١٩٩٣الصادر في ديسمبر " (يجارعقود اإل "١٧معيار المحاسبة الدولي  •

  )٢٠٠٧كما هو معدل في سبتمبر " ( عرض البيانات المالية "١معيار المحاسبة الدولي  •



   ١٥ –التفسير 
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مصاحب  ١٥-تفسيرن الإ. ٦-٣  مبين في الفقرات)١٥-SIC(الحوافز- التشغيليةيجارعقود اإل ١٥-التفسير

 ٢لتفسيرات مبينة في الفقرة انطاق وسلطة .  اإلستنتاج وملحق التطبيق التوضيحي على التفسيرساسأل

 .لمقدمة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ١٧-٧والفقرات 
  

 



    ١٥  –التفسير 
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  ١٥ -التفسير 
  

   الحوافز– ة التشغيلييجارإلعقود ا
  

   جعاالمر
  

 )٢٠٠٧كما هو معدل " (رض البيانات الماليةع "١معيار المحاسبة الدولي  •

 المحاسبية واألخطاء التغيرات في التقديرات ،السياسات المحاسبية "٨معيار المحاسبة الدولي  •

  )٢٠٠٣كما هو معدل  ("يجارعقود اإل " ١٧معيار المحاسبة الدولي  •
 

    

  المسألة الخالفية
  

مكن للمؤجر توفير الحوافز للمستأجر للدخول في  مجدد يأو تشغيلي جديد إيجارعند التفاوض بشأن عقد  ١
 تحمل المؤجر لتكاليف أو تسديد أو واألمثلة على هذه الحوافز دفعة مقدمة الى المستأجر .تفاقيةإلا

 قائم إيجارية والتكاليف المتعلقة بالتزام يجارإلمثل تكاليف تغيير الموقع وتحسينات الحيـازة ا(المستأجر 
تفاق على الفترات األولية لمدة التأجير لتكون بدون إل يتم اأن وبالتناوب من الممكن .) على المستأجرسابقاً

  . بأجرة مخفضةأواجرة 
  

 تشغيلي في البيانات المالية لكل من إيجارعتراف بالحوافز في عقد إل كيف يجب االمسألة الخالفية هي ٢
  .المستأجر والمؤجر

  

 جمــاعإلا
  

  

 جزء ال أنها على ة مجددأوالجديدة تشغيلي ال يجارإل بشأن عقد ايةتفاقإلعتراف بكافة الحوافز لإليجب ا ٣
 شكل الحافز أو األصل المؤجر بغض النظر عن طبيعة ستعماليتجزأ من صافي العوض المتفق عليه إل

  . توقيت الدفعاتأو
  

 فترة  على مدىيجارإل تخفيض لدخل اأنهاعتراف باجمالي تكلفة الحوافز على إليجب على المستأجر ا ٤
 منتظم آخر يمثل النمط الزمني الذي تتناقص أساس كان هناك إذاال إ القسط الثابت، أساسى  عليجارإلا

  .بموجبه منفعة األصل المؤجر
  

 على مدى يجارإل تخفيض لمصروف اأنهاعتراف باجمالي منفعة الحوافز على إليجب على المستأجر ا ٥
 منتظم آخر يمثل النمط الزمني لمنفعة أساس كان هناك إذاال إ القسط الثابت، أساس على يجارإلفترة ا

  . األصل المؤجرإستعمالالمستأجر من 
  

مثال ذلك تكاليف  (سابقاً قائم إيجارالتكاليف التي يتحملها المستأجر، بما في ذلك التكاليف المتعلقة ب ٦
من قبل المستأجر حسب  تتم محاسبتها أنيجب ) يةيجارإل تحسينات الحيازة اأو تغيير الموقع أونهاء إلا

ها بشكل إستردادمعايير المحاسبة الدولية التي تنطبق على هذه التكاليف، بما في ذلك التكاليف التي يتم 
  .فعال من خالل ترتيب حوافز

  

  



   ١٥ –التفسير 
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 ستنتاجاتإلا أساس
  

اسبة الدولي  ومعيار المح٢٠٠٣  عام١٧ و ٨  النص األصلي موضح بإشارة ليعكس مراجعة معيار المحاسبة الدوليإن[ 
  ]النص الجديد وضع تحته خط، والنص الملغي وضع خالله خط : ٢٠٠٧ في عام ١
  
 أنها تمثل المعلومات بأمانة العملية واألحداث التي تدعي أن كان يجب إذا أنه طارإلا من ٣٥تبين الفقرة  ٧

ليس شكلها قتصادية وإلتمثلها فانه من الضروري محاسبة وعرض العمليات حسب موضوعها وحقيقتها ا
كذلك تطبيق  )٢) (ب( الفقرة ١٠. ٨ )٢)(ب (٢٠فقرة  ١القانوني فقط، ويتطلب معيار المحاسبة الدولي 

  .قتصاديإل االجوهرالسياسات المحاسبية التي تعكس 
  
اعداد البيانات المالية بموجب  ٢٧ ٢٥ فقرة ١ ومعيار المحاسبة الدولي طارإلا من ٢٢تتطلب الفقرة  ٨

ومعيار المحاسبة  ٢٥ ٣٣ فقرة ١٧ ويحدد معيار المحاسبة الدولي . ستحقاقإل ااسأسالمحاسبة على 
 الذي يجب على المستأجرين والمؤجرين على التوالي بموجبه ساس األ٤٢ ٥٠  فقرة١٧الدولي 

 .ة التشغيلييجارإلستالم بموجب عقود اإل اأوعتراف بالمبالغ المستحقة الدفع إلا
  
 األصل لفترة محددة إستعمال المؤجر والمستأجر يتبادالن أن التشغيلي هو يجارإلي لساسألالجوهر ا إن ٩

عتراف بصافي هذا المبلغ من قبل إل والفترات المحاسبية التي يتم فيها ا.مقابل هو صافي مبلغ من النقودب
جر الى  والدفعات التي يجريها المؤ. بتوقيت الدفعاتأوتفاقية إل المستأجر ال تتأثر بشكل اأواما المؤجر 
تفاق على عقد إل التي يجريها المؤجر كحوافز ليجارإل الحسومات في تكلفة اأو نيابة عنه أوالمستأجر 

 يجارإل الدفع بموجب عقد اأوستالم إل محدد هي جزء ال يتجزأ من صافي المبلغ المستحق اأو جديد إيجار
  .التشغيلي

  
 أنها مجددة ال تعتبر أو جديدة ة تشغيليإيجارد تفاق على عقوإلالتكاليف التي يتحملها المؤجر كحوافز ل ١٠

عتراف بها كمصروف في بيان الدخل في الفترة التي تم إلالتي يمكن اجزء من تلك التكاليف األولية 
التي يتم إضافتها الى المبلغ المرحل لألصل المؤجر ويعترف بها  في المصروفات  طوال مدة  تحملها

 معيار المحاسبة الدولي بموجب   بما يتفق معيجارم عليه دخل اإل الذي يقوساس على نفس األيجاراإل
 الرسوم أوعالن إل اأودارة إلويتحمل المؤجر تكاليف أولية مثل التكاليف المباشرة ل ،٥٢٤٤ فقرة ١٧
عن مقابل بال تشغيلي تتعلق في جوهرها إيجارعداد لعقد، بينما الحوافز في عقد إل القانونية لأوستشارية إلا

  . األصل المؤجردامإستخ
  

 فعلى .عتراف المنطبقةإل متطلبات اإستخدامتتم محاسبة التكاليف التي يتحملها المستأجر نيابة عن نفسه ب ١١
 مصروف في بيان الدخل في الفترة التي يتم أنهاعتراف بتكاليف تغيير الموقع على إل يتم ا،سبيل المثال
 هذه التكاليف من إسترداد ال يتم أو كان يتم إذاى ما  وال تعتمد محاسبة هذه التكاليف عل.تحملها فيها

  . األصل المؤجرإستخدام ال تتعلق بالعوض مقابل أنهاخالل ترتيب حوافز حيث 
  

  جماعإلتاريخ ا
 

  ١٩٩٨ يونيو 
  

 تاريخ النفاذ 
 

  . بعد هذا التاريخأو ١٩٩٩ يناير ١ يصبح هذا التفسير نافذ المفعول لفترات التأجير التي تبدأ في 



    ١٥  –التفسير 
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 ١٥-لتفسيرا ملحــق
  

  

  .١٥-، ولكنه ليس جزءاً من التفسير لتفسيرمرفق ل الملحق ذاه
  

  ١٥ –مثال تطبيقي على التفسير
 

  ١مثال 
  

 حيث وافق المؤجر أن يسدد نفقات نقل .وافق مشروع على الدخول في عقد تأجيري جديد مع مؤجر جديد
 حيث بلغت تكاليف نقل مكان .ل بالعقد الجديد كحافز لتشجيع المستأجر في الدخويجارمكان موضوع اإل

  .٢,٠٠٠ سنوات وبقسط سنوي ثابت ١٠د ، مدة العق١,٠٠٠ يجارموضوع اإل
  

  -:تكون المعالجة المحاسبية كما يلي
  

 المبلغ . كمصاريف السنة األولى١,٠٠٠ والبالغ يجارإعترف المستأجر بنفقات نقل مكان بموضوع عقد اإل
 تكاليف تغيير ١,٠٠٠ سنوات موضوع العقد ناقصاً ١٠ لكل من الـ ٢,٠٠٠ن  يتكون م١٩,٠٠٠المتبقي 

كل من المؤجر والمستأجر . مكان موضوع العقد التي إعتبرها المؤجر حافزاً للمستأجر للدخول في العقد
 سنوات مستخدمين طريقة ١٠ لموضوع العقد ولمدة إيجار ك١٩,٠٠٠سيقبالن صافي مبلغ التأجير الـ 

  . من هذا التفسير٥ و٤ء في الفقرة فردية تبعاً لما جااإلطفاء ال
  

  ٢مثال 
  

 حيث وافق المؤجر على إعفاء المستأجر ،وافق مشروع على الدخول في عقد تأجيري جديد مع مؤجر جديد
 ٢٠  الجديد مدة العقد. لمدة الثالث سنوات األولى كحافز للمستأجر للدخول في العقد الجديديجارمن دفع اإل
  .٢٠ إلى السنة ٤للسنوات من السنة  في السنة و٥,٠٠٠ط معدله سنة بقس

  

  -:تكون المعالجة المحاسبية كما يلي
  

وافق كل من المؤجر .  سنة١٧ سنوي ولمدة إيجار بدل ٥,٠٠٠ يمثل ٨٥,٠٠٠صافي البدل والبالغ 
الفردية إلطفاء  سنة إجارية مستخدمين الطريقة ٢٠ يغطي مدة ٨٥,٠٠٠والمستأجر بأن صافي البدل البالغ 

  . من هذا التفسير٥ و٤ تبعاً لما جاء في الفقرة يجارمبلغ اإل
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   ٢١ –التفسير 
  

   المعاد تقييمها األصول إسترداد – الدخل ضرائب

  ستهالكإل القابلة لوغير

  
ها حتى تاريخ إصدارالتي تم لدولية إلعداد التقارير المالية تتضمن هذه النسخة التعديالت الناشئة عن المعايير ا

   .٢٠٠٨ يناير ١٧

  

لمعاد تقييمها وغير القابلة لإلستهالك من قبل لجنة  إسترداد األصول ا-  ضرائب الدخل٢١-التفسيرتم تطوير 

  .٢٠٠٠التفسيرات الدائمة وأصدر في يوليو 

  

، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية بأن يستمر العمل بكافة المعايير والتفسيرات الصادرة ٢٠٠١وفي إبريل 

   .وحتى يتم تعديلها أو سحبها/ بموجب الدساتير السابقة ما لم

  

   -: التاليةالمعايير الدولية إلعداد التقاريرالمالية  من خالل ٢١الوقت، تم تعديل التفسير ومنذ ذلك 

" التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء، السياسات المحاسبية "٨معيار المحاسبة الدولي  •

 )١٩٩٣الصادر في ديسمبر (

 )١٩٩٣صادر في ديسمبر ال" (الممتلكات والمصانع والمعدات "١٦معيار المحاسبة الدولي  •
  

المصطلحات ) ٢٠٠٧كما هو معدل في سبتمبر " ( عرض البيانات المالية "١عدل معيار المحاسبة الدولي 

  .٢١-المستخدمة من خالل المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بما في ذلك التفسير
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 مبين في )٢١-SIC(  القابلة لإلستهالك المعاد تقييمها وغيراألصول إسترداد -ضرائب الدخل ٢١-التفسير

 والفقرات ٢ نطاق وسلطة التفسيرات مبينة في الفقرة .مصاحب ألساس اإلستنتاج ٢١-إن التفسير. ٥الفقرات

 .المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لمقدمة ١٧-٧
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   ٢١ – التفسير
  

   المعاد تقييمها األصول إسترداد – الدخل ضرائب

  ستهالكإلابلة ل القوغير
  

  جعاالمر
  

 " التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء،السياسات المحاسبية "٨معيار المحاسبة الدولي  •
  "ضرائب الدخل " ١٢ الدولي المحاسبةمعيار  •

 )٢٠٠٣كما هو معدل في (  "المعدات و  والمصانع الممتلكات، "١٦معيار المحاسبة الدولي  •
 )٢٠٠٣كما هو معدل في  ("لعقارات اإلستثماريةا" ٤٠معيار المحاسبة الدولي  •

  

 المسألة الخالفية
 
 يجب ، واألصول الضريبية المؤجلةاتلتزامإلا، فإن قياس ١٢ من معيار المحاسبة الدولي ٥١ للفقرة وفقا ١

نهاية فترة إعداد  التي من خاللها تتوقع المنشأة في الطريقةأن تعكس اآلثار الضريبية التي تنشأ عن 
  . وجود فروقات مؤقتةإلى والخصوم الذي يؤدي األصول سداد مبلغ أو إسترداد تقاريرال

  
 على دائماً من األصول ال تؤثر أي إن إعادة تقييم ١٢ من معيار المحاسبة الدولية ٢٠ الفقرة تبين ٢

 الضريبية ه قد ال يتوجب تعديل القاعدةأن التقييم وإعادةفي فترة ) الخسائر الضريبية(األرباح الضريبية 

 وسيكون ، للضريبةخاضعاً المستقبلي للمبلغ المسجل سيكون ستردادإل فإن اهذاومع . نتيجة العادة التقييم
 أصل أو إلتزام ينشأ مؤقتاً فرقاً المعاد تقييمه وقاعدته الضريبية صل المسجل لألالمبلغأي فرق بين 

  .ضريبي مؤجل
 
 أصل(ستهالك إل بأي من األصول غير القابلة ليتعلق فيما" إسترداد" هنا هي كيف تفسر التعبير والقضية ٣

  .١٦من معيار المحاسبة الدولي  ٣١ بموجب الفقرة تقييمهوالمعاد ) ستهالكإلغير قابل ل
  
 كمبالغ تمت إعادة تقييمها بموجب تسجيلها التي تم العقارات اإلستثمارية هذا التفسير كذلك على ينطبق ٤

 ما تم تطبيق إذاستهالك إلها غير قابلة لإعتبار قد يتم ولكن ٤٠من معيار المحاسبة الدولي  ٣٣الفقرة 

  .١٦معيار المحاسبة الدولي 
  

 جمــاعإلا
  

ستهالك إل ضريبي ينشأ عن إعادة تقييم أي من األصول غير القابلة لأصل أو إلتزاميجب أن يقاس أي  ٥

 إسترداد تنشأ عن قد اآلثار الضريبية التي إلى ستناداًإ، ١٦من معيار المحاسبة الدولي  ٣١ الفقرة بموجب

 لقياس المبلغ المسجل المستخدم بغض النظر عن األساس ، من خالل البيعصلالمبلغ المسجل لذلك األ

 ليتم تطبيقها على المبلغ الخاضع للضريبة من ضريبية حدد قانون الضريبة نسبة إذاوعليه، . صللذلك األ

 تلك النسبة تختلف عن نسبة الضريبة المطبقة على المبلغ الخاضع وكانت صليبع األالمبلغ الناتج عن 
 صلاأل أو لتزامإللى لقياس او النسبة األإستخدام، عندها يتم صل األإستخدام عن والناتجللضريبة 

  .ستهالكإل غير القابل لصلالضريبي المؤجل المتعلق باأل
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  ستنتاجاتإلا أساس
  

قتصادية المستقبلية إل تتدفق الفوائد اأن كان من المحتمل إذا أصل بأيعترف وع يالمشرأن  اإلطار يبين ٦

 المستقبليةقتصادية إل وبشكل عام، فإنه سيتم الحصول على الفوائد ا. المشروعإلى صلباألالمرتبطة 

 ومن ستخدامإل من خالل اأو ستخدامإلوامن خالل البيع ) صل المبلغ المسجل لألإستردادوبناء عليه يتم (

ستهالك من خالل إل غير القابل لصل المسجل لألالمبلغ إستردادعتراف أن يتم إلويقتضي ا. ثم البيع

 مع ذلك، وتمشياً.  به ومن خالل البيع بموجب القيمة المتبقية لهالخاصستهالك إل بحدود مبلغ استخدامإلا

ض غير محددة المدة من خالل ستهالك كاألرإل غير قابل لأصل المبلغ المسجل ألي إستردادفإنه سيتم 

 أي جزء من إسترداد يتم أنستهالك، فإنه من غير المتوقع إل غير قابل لصلن األأل  ونظراً. فقطالبيع

 غير أصل المرتبطة بأي المؤجلةوتعكس الضرائب ). نه مستهلكأل (ستخدامإلمبلغه المسجل من خالل ا

  .صلستهالك آثار الضريبية المترتبة على بيع األإلقابل ل

  

 إذاوعلى سبيل المثال، . صل على أساس قياس المبلغ المسجل لألالمتوقعة ستردادإل يتم تأكيد طريقة اال ٧

 فإن أساس القياس ال يقتضي بأن يتم ستخدامإلستهالك بموجب قيمته عند اإل قابل لغير أصلتم قياس 

 التصرف به عنديمته المتبقية  ولكن من خالل قستخدامإل من خالل اصل المبلغ المسجل لألإسترداد توقع

 .بشكل نهائي
  

   اإلجماعتاريخ
  

  ١٩٩٩ أغسطس 
  

    النفاذتاريخ
  

ة حسب يوتجب محاسبة التغيرات في السياسات المحاسب. ٢٠٠٠ يوليو ١٥ بتاريخ نافذاً هذا اإلجماع يصبح 
  .٨معيار المحاسبة الدولي 
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  ٢٥ – التفسير
 

  التغير في الوضع الضريبي – الدخل ضرائب

  لمساهميهأوللمشروع 
 

ها حتى تاريخ إصدارتتضمن هذه النسخة التعديالت الناشئة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التي تم 

 .٢٠٠٨ يناير ١٧

  

" مساهميه أو للمشروعوضع الضريبي  التغيرات في ال- ضرائب الدخل "٢٥ تفسير اللجنة الدائمة إصدارتم 

  .  ٢٠٠٠من قبل لجنة التفسيرات الدائمة في يوليو 

  

، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية بأن يستمر العمل بكافة المعايير والتفسيرات الصادرة ٢٠٠١وفي إبريل 

  .  سحبهاأووحتى يتم تعديلها / بموجب الدساتير السابقة ما لم

  

المعايير الدولية إلعداد من خالل  المرفقة بها اتوأساسات اإلستنتاج ٢٥ تعديل التفسير ومنذ ذلك الوقت، تم

  -: التاليةالتقارير المالية

الصادر " (السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء "٨معيار المحاسبة الدولي  •

 )١٩٩٣في ديسمبر 

 ). ٢٠٠٤الصادر في مارس " ( األعمالإندماج "٣ية المعيار الدولي إلعداد التقارير المال •

 ).٢٠٠٧كما هو معدل في سبتمبر " ( عرض البيانات المالية "١معيار المحاسبة الدولي  •
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 مبين في )٢٥- SIC(  لمساهميهأوالتغير في الوضع الضريبي للمشروع -ضرائب الدخل ٢٥-التفسير

 ٢نطاق وسلطة التفسيرات مبينة في الفقرة . اجمصاحب ألساس اإلستنت ٢٥-إن التفسير. ٤ الفقرات

  .المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لمقدمة ١٧-٧والفقرات 
  

  



   ٢٥ –التفسير 
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 ٢٥ – التفسير
  التغير في الوضع الضريبي – الدخل ضرائب

   لمساهميهأوللمشروع 
  

 جعاالمر
 

 )٢٠٠٧م كما هو معدل في عا" (عرض البيانات المالية "١المحاسبة الدولي معيار  •

 "المحاسبية واألخطاء التغيرات في التقديرات ،السياسات المحاسبية "٨معيار المحاسبة الدولي  •

  "ضرائب الدخل " ١٢معيار المحاسبة الدولي  •
 

 المسألة الخالفية
  

 على المشروع عن طريق زيادة  تبعات لمساهميه قد يكون له أو التغير في الوضع الضريبي لمشروع إن ١

 ألدوات المشروع عن طرح ، مثالً، قد يحدث مثل هذا األمر. الضريبيةأصولها أوتزاماتها  التخفيض أو

 يحدث ذلك وقد.   في المشروعالملكية عند إعادة هيكلة حقوق أوكتتاب العام إلالملكية لحقوق مالية في 

ريبة على  لهذا الحدث فقد تفرض الضونتيجة.   المساهم المسيطر الى بلد أجنبيإنتقال عند ،أيضاً

 تصبح خاضعة لمعدل أو ضريبة حوافز يخسر المشروع أو يكسبالمشروع بطريقة مختلفة، فمثالً قد 

 .ضريبة مختلف في المستقبل
  

 أو األصول فوري على تأثيره  ل لمساهميه قد يكونأو التغير في الوضع الضريبي لمشروع إن ٢

 واإللتزامات األصول نقص في أويير زيادة  ينجم عن التغوقد.  الضريبية الجارية للمشروعاإللتزامات

 التغيير في الوضع الضريبية على تأثيراً على إعتمادالضريبية المؤجلة المعترف بها من قبل المشروع 

  . المشروعوإلتزامات ألصول القيمة المسجلة تسوية أو إستردادالتبعات الضريبية التي ستنجم عن 
  

 عن التغيير في وضعه الناجمةع عن التبعات الضريبية  هي كيف يجب أن تحاسب المشرووالمسألة ٣
  . الوضع الضريبي لمساهميهأوالضريبي 

 

  اإلجمــاع
 

 نقصان في المبالغ أو زيادات لمساهميه ال ينجم عنه أو الضريبية لمشروع األوضاع التغير في إن ٤

 في الوضع للتغيرلجارية  التأثيرات الضريبية المؤجلة واإن.  الربح أو الخسارة  خارج نطاقالمعترف به

 هذه التأثيرات مرتبطة كانت الخسارة للفترة إال إذا أوالضريبي يجب إدراجها ضمن صافي الربح 

 تحميل مباشر في أو ة مختلفة، إضافة مباشرفترة أو أحداث ينجم عنها، خالل الفترة نفسها أوبمعامالت 

 تلك التاثيرات إن.  ا في الدخل الشامل اآلخر أو بالمبالغ المعترف بهمبلغ حقوق الملكية المعترف بها

غير ( فترة مختلفة أو مبلغ حقوق الملكية المعترف بها في الفترة نفسها فيالضريبية المتعلقة بتغييرات 

إن  . إضافتها مباشرة في حقوق الملكيةأوما يجب تحميلها ) الخسارة أو الربح صافيمدرجة ضمن 

  .رف بها في الدخل الشامل يجب اإلعتراف بها في بيان دخل شامل آخرالضريبة المتعلقة بالمبالغ المعت
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 ستنتاجاتإلا أساس
  

   ستنتاجاتأساس اإل
 ٢٠٠٣ فـي عـام      ١٢تم تعليم النص األصلي ليعكس التعديالت التي تمت على معيار المحاسـبة الـدولي               [

 ١معيار المحاسـبة الـدولي       و ٢٠٠٤في عام   " األصول غير الملموسة   "٣٩ومراجعة معيار المحاسبة الدولي     
وتم وضع سطر أسفل النص الجديد ووضع سـطر خـالل الـنص             . ٢٠٠٧في عام   " عرض البيانات المالية  "

  ]. المحذوف
  
 الـربح أو الخـسارة      صـافي  ضم الضريبة الحالية والمؤجلة في       ٥٨ الفقرة   ١٢يقتضي معيار المحاسبة     ٥

خـارج الـربح أو      بـه    عتراف من معاملة أو حدث تم اإل      ستثناء الحد الذي تنشئ فيه الضريبة     إللفترة، ب 
 مباشرة في حقوق الملكية، في نفس الفتـرة أو فـي فتـرة              الخسارة إما في بيان الدخل الشامل اآلخر أو       

 الفقرة  ١٢ويقتضي معيار المحاسبة الدولي     ). ستمالكاًإالذي يعتبر    األعمال   إندماجأو تنشئ من    (مختلفة،  
مباشرة على حقوق    خارج الربح أو الخسارة    الضريبة الحالية والمؤجلة     يل أو تقييد  تحم عترافاإل يتم أن   أ

، في نفـس الفتـرة أو       تحميلها أو تقييدها   بها   عترافاإل إذا كانت الضريبة مرتبطة بالبنود التي تم         الملكية
  .  مباشرة على حقوق الملكية خارج الربح أو الخسارةفترة مختلفة، 

   
 بمعاملة أو حدث    عتراف أمثلة على الظروف التي يتم فيها اإل       ٦٢ الفقرة   ١٢حاسبة الدولي   يحدد معيار الم    .أ٥

. في بيان الدخل الشامل اآلخر كما هو مسموح به أو مطلوب في معيار دولي آخر إلعداد التقارير المالية                 
 في بيان   افعترونجم عن كافة هذه الظروف تغيرات في المبلغ المعترف به لحقوق الملكية من خالل اإل              

  . الدخل الشامل اآلخر
   
 بمعاملـة أو    عتـراف  أمثلة على الظروف التي يتم فيها اإل       أ ٦٢ الفقرة   ١٢يحدد معيار المحاسبة الدولي      ٦

معيار دولي آخر إلعـداد   معيار تقرير مسموح به أو مطلوب في هوحدث مباشرة في حقوق الملكية كما   
ف تغيرات في المبلغ المعترف به لحقوق الملكية مـن خـالل            ونجم عن كافة هذه الظرو    . التقارير المالية 

  .  بالتحميل أو التقييد مباشرة على حقوق الملكيةعترافاإل
  
 انه عند تغير األساس الضريبي لألصل المعاد تقييمه، يـتم           ٦٥ الفقرة   ١٢يشرح معيار المحاسبة الدولي      ٧

 فقط بالحد الذي كان     اشرة في حقوق الملكية   مب في بيان الدخل الشامل اآلخر     بأي توابع ضريبية     عترافاإل
في بيان الدخل الـشامل      بإعادة التقييم المحاسبية ذات العالقة متوقعة        عترافأو يكون فيه من المتوقع اإل     

  ). فائض إعادة التقييم (مباشرة في حقوق الملكيةاآلخر 
  
 في بيان الـدخل     سواء،  خسارةخارج الربح أو ال   ألنه يجب أن ترتبط التوابع الضريبية المعترف بها         . ٨ ٨

  أو  خارج الـربح أو الخـسارة      في حقوق الملكية، بمعاملة أو حدث معترف به            مباشرةً  الشامل اآلخر أو  
نه يمكن توقع أن يكون المبلغ التراكمـي        إ في نفس الفترة أو في فترة مختلفة، ف        مباشرة في حقوق الملكية   

 هـو نفـس     المعترف بها خارج الربح أو الخسارة      لملكيةالمحمل أو المقيد مباشرة على حقوق ا      للضريبة  
 فـي   تحميله أو تقييده مباشرة على حقوق الملكية        به خارج الربح أو الخسارة     عترافاإلالمبلغ الذي يمكن    

بأن تحديد ) ب(٦٣ الفقرة ١٢ويقر معيار المحاسبة الدولي   . حال تم تطبيق قانون ضريبة جديد في السابق       
تغير في معدل الضريبة أو قواعد الضريبة األخرى التي تؤثر على األصل أو االلتزام              التوابع الضريبية لل  

محمل أو مقيد مباشـرة علـى        معترف به سابقا خارج الربح أو الخسارة      الضريبي المؤجل ويرتبط ببند     
رة  ضرو ٦٣ الفقرة   ١٢ولهذا السبب، يفترض معيار المحاسبة الدولي       .  صعباً  قد يكون أمراً   حقوق الملكية 

  . وجود تخصيص
  



   ٢٥ –التفسير 

 ٢٥٨٣  لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة  حق التأليف ل©

  اإلجماعتاريخ
 

   ١٩٩٩ غسطسأ
  

  النفاذ تاريخ
 

معيار  وفقاً من المحاسبية التغيرات في السياسات إن ٢٠٠٠ يوليو ١٥ اإلجماع يصبح ساري المفعول في هذا
  .٨المحاسبة الدولي 

  

المعايير الدوليـة   المصطلحات المستخدمة في    ) ٢٠٠٧ في عام    تعديلهكما تم    (١عدل معيار المحاسبة الدولي     
ويجب على المنشأة تطبيق هذا التعـديل علـى         . ٤وإضافة لذلك، عدل المعيار الفقرة      . إلعداد التقارير المالية  

 ١وإذا قامت المنشأة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي        .  أو بعد ذلك   ٢٠٠٩ يناير   ١الفترات السنوية التي تبدأ في      
  .قة، فينبغي تطبيق التعديالت على تلك الفترة السابقةلفترة ساب) ٢٠٠٧ في عام تعديلهكما تم (
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 ٢٥٨٥ لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة  حق التأليف ل© 

  ٢٧ – التفسير
  

 

 تقييم محتوى العمليات التي تتضمن 

  الصيغة القانونية لعقود التأجير

 
تتضمن هذه النسخة التعديالت الناشئة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التي تم إصدارها حتى تاريخ 

 .٢٠٠٨ يناير ١٧

  

من " التي تتضمن الصيغة القانونية لعقود التأجيرتقييم محتوى العمليات  "٢٧ تفسير اللجنة الدائمة تطويرتم 

    .٢٠٠١في ديسمبر والصادر قبل لجنة التفسيرات الدائمة 

  

السياسات المحاسبية والتغيرات  "٨ من خالل معيار المحاسبة الدولي ٢٧ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل التفسير 

  ).١٩٩٣الصادر في ديسمبر " (في التقديرات المحاسبية واألخطاء

  
المصطلحات ) ٢٠٠٧كما هو معدل في سبتمبر " ( عرض البيانات المالية "١عدل معيار المحاسبة الدولي 

  .٢١-المستخدمة من خالل المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بما في ذلك التفسير
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 مبين في )٢٧- SIC( "تقييم محتوى العمليات التي تتضمن الصيغة القانونية لعقود التأجير" ٢٧-التفسير

نطاق . المالحق التوضيحية لتطبيق التفسير ومصاحب ألساس اإلستنتاج ٢٧- إن التفسير. ١١-٣الفقرات

 .لمقدمة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ١٧-٧ والفقرات ٢وسلطة التفسيرات مبينة في الفقرة 
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  ٢٧ – التفسير
  

 تقييم محتوى العمليات التي تتضمن 

   القانونية لعقود التأجيرالصيغة
  

 جع االمر
 

 "التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء ،السياسات المحاسبية "٨معيار المحاسبة الدولي  •

 "عقود اإلنشاء  " ١١معيار المحاسبة الدولي  •

  "عقود اإليجار"  ١٧معيار المحاسبة الدولي  •

  "اإليراد " ١٨معيار المحاسبة الدولي  •

 "ات واألصول المحتملةلتزاماإل، المخصصات "٣٧بة الدولي معيار المحاس •

 )٢٠٠٣كما هو معدل  ("اإلعتراف والقياس:األدوات المالية "٣٩معيار المحاسبة الدولي  •

 "عقود التأمين" ٤معايير الدولي إلعداد التقارير المالية  •
 

 المسألة الخالفية
 

مع طرف أو أطراف غير ذي عالقة ) اتترتيب(يمكن لمشروع ما أن يدخل في سلسلة من العمليات  ١
 ثابتة أصول قد يؤجر مشروع ، فعلى سبيل.تتضمن صيغة قانونية من صيغ عقود اإليجار) مستثمر(

 ويمكن أن .األصول ثم يعود ويستأجر تلك أصول، أو أن تقوم ببيع األصولمعينة ثم يعود ويستأجر تلك 

 يمكن أن ستئجارإل التأجير وإعادة ا،، ففي مثال كبيراًإختالفاًل وشروط كل عملية تختلف صيغة وشك

يكون الهدف من ذلك الترتيب تحقيق منافع ضريبية للمستثمر يتقاسمها مع المشروع على هيئة رسوم وال 

  .األصول إستعمالتعطيه الحق في 
 
 التي  األمورفإن من أشكال التأجير قانونياًعندما تكون الترتيبات التي تتم مع مستثمر تتضمن شكالً  ٢

 -:تتعلق بذلك هي

ها إعتبارالتحقق مما إذا كانت هناك رابطة بين سلسلة من العمليات بما يجعل من الضروري   )أ (

 وكأنها عملية محاسبية واحدة؛ 

ما إذا شروط العملية تتفق ومتطلبات عقد اإليجار التمويلي حسب نص معيار المحاسبة الدولي   )ب (

  -: وإذا لم يكن كذلك١٧

 قائماً بدفع اإليجار الذي قد يكون لتزامإلية المفردة واستثمارإلات العملية اما إذا كانت حساب )١(

) أ(أ ٢على سبيل المثال أنظر في المثال الوارد في الفقرة ( للمشروع اتإلتزامو أصوليمثل 

  ؛ )من الملحق أ

 ات األخرى الناتجة عن الترتيب؛ و لتزامإلكيف سيقوم المشروع بمعالجة ا )٢(

 .وع الرسوم التي قد يحصل عليها من المستثمركيف سيعالج المشر )٣(
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 جمـاعإلا
  

 من أشكال التأجير التمويلي تعتبر مرتبطة ويجب التعامل قانونياًإن سلسلة العمليات التي تتضمن شكالً  ٣
ي الكلي بدون الرجوع إلى سلسلة قتصادإلمعها كعملية واحدة عندما ال يكون باإلمكان فهم األثر ا

عندما تكون العمليات متداخلة تداخالً كبيراً ويتم التفاوض -لى سبيل المثالع – ذلكيكون. العمليات ككل
يتضمن الملحق أ إيضاحات (بشأنها كعملية واحدة وتحصل في آن واحد أو في سياق واحد متصل 

 ).لتطبيق هذا التفسير
 

أو ترتيب ما يجب  فجميع الجوانب واآلثار الناتجة عن عملية . الترتيبمادةالمحاسبة يجب أن تعكس  ٤
 .يإقتصادتقييمها ومعرفة مادتها ومضمونها مع إعطاء وزن للنواحي والتأثيرات التي لها أثر 

  

 معينة لفترة زمنية أصول إستعمال عندما يتضمن الترتيب نقل حق ١٧يتم تطبيق معيار المحاسبة الدولي  ٥
  ية ال تتضمن في مادتها نوعاً من  وفيما يلي مؤشرات تفيد بصفة إفرادية أن العمل.تم اإلتفاق عليها

الملحق ب يعطي إيضاحات لتطبيق هذا  (١٧اإليجار التمويلي بموجب معيار المحاسبة الدولي 
  -):التفسير

 المشمولة وتتمتع بشكل األصولأن يحتفظ المشروع بجميع الحقوق والمخاطر المتعلقة بملكية   )أ (

  و الترتيبات؛  قبل الدخول في العملية أستعمالإلكبير بنفس حقوق ا

 تلك إستعمالأن يكون السبب الرئيسي للترتيب تحقيق منافع ضريبية معينة وليس لتحويل حق   )ب (

 ؛ و األصول

على سبيل المثال (أن يضاف إلى الشروط حق خيار معين يجعل ممارسته أمراً مؤكداً تقريباً   )ج (

لة المتوقعة عندما حق خيار بيع يمكن ممارسته بسعر أعلى بما فيه الكفاية من القيمة العاد

  ). للممارسةقابالًيصبح الحق 

  

 يجب تطبيقها في تحديد المحتوى ما إذا كان اإلطار من ٦٤–٤٩التعريفات واإلرشادات الواردة بالفقرات  ٦
المؤشرات .  بالنسبة للمشروعاتإلتزامو ًأصولات دفع اإليجار تشكل إلتزام منفصل وإستثمارحساب 

ات دفع اإليجار ال إلتزام المنفصل وستثمارإلحتوى العملية أن حساب االتي تثبت مجتمعة من ناحية م

  -: تتضمنعتبارإل التي يجب أن ال يأخذها المشروع في ااتلتزامواإل األصولتنطبق على تعريف 
 

 . ألهدافه وليس مضطر لدفع اإليجارطبقاً ستثمارإلال يستطيع التحكم في حساب اإن المشروع    )أ (

 منفصل لحماية إستثمار عندما يتم دفع مبلغ مقدماً في حساب ،لمثالوهذا يحدث على سبيل ا

المستثمر ويمكن أن يستعمل فقط للدفع للمستثمر، وأن المستثمر يوافق على أن دفعات اإليجار 
 وان المشروع ال يستطيع إيقاف ستثمارإلالملتزم بها تدفع من المبالغ الموجودة في حساب ا

  ؛ستثمارإلمن حساب االدفعات المستحقة للمستثمر 
 

 بعيداً إلمكانية قيامه بإعادة كامل مبلغ الرسم المستلم من المستثمر إحتماالًإن المشروع يواجه   )ب (
 خطر إحتمال فإنه إستالمفي حالة أن الرسم لم يتم  وأ دفع مبالغ إضافية زيادة عن ذلك، إحتمالو

  الدفعإحتمال ويكون .)كفالة: مثالعلى سبيل ال(ات أخرى يكون بعيداً إلتزامدفع أي مبلغ بموجب 
ه في إستثمار عندما، على سبيل المثال، تتطلب شروط العملية أن المبلغ المدفوع مسبقاً يجب قائماً

ات الناتجة عن لتزامإل خالية من المخاطر ويتوقع أن ينتج عنها تدفقات نقدية كافية للوفاء باأصول

  عملية التأجير؛ و 
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 هي بموجب اإلتفاق التدفقات النقدية الوحيدة المتوقعة فإن اإلتفاقة عند بدء  الدفعة النقديبإستثناء  )ج (
 الذي  المنفردستثمارإلفقط دفعات اإليجار التي تأتي بشكل كلي من المبالغ المسحوبة من حساب ا

  .مع الدفعة النقدية األوليةيتم فتحه 
  

، ترتبة على اإلنهاء المبكرات المتزاملإل بما في ذلك الضمانات المقدمة وااإلتفاقات تخص إلتزامأية  ٧
لمعيار الدولي إلعداد التقارير اأو  ٣٩معيار المحاسبة الدولي ، ٣٧يطبق عليها معيار المحاسبة الدولي 

  .تبعاً لشروط العملية ٤-المالية
 
 يجب تطبيقها على الحقائق واألوضاع ١٨ من معيار المحاسبة الدولي ٢٠إن األسس الواردة في الفقرة  ٨

الرسم كدخل يمكن أن يستلمه المشروع، ويجب أن يؤخذ في ب اإلعتراف لمعرفة متى يجب إتفاقكل ل
ات األداء المستقبلية الهامة الضرورية إلتزام عناصر أخرى كوجود تدخل مستمر في صيغة عتبارإلا

يبات  أية شروط ألية ترتعتبارللحصول على الرسم أو وجود مخاطر محتفظ بها، كما يجب األخذ باإل
عتراف بكامل إلإن المؤشرات التي تبرر منفردة ا.  إعادة الرسمإحتمالخاصة بالضمانات ومخاطر 

   -:تشتمل ما يلي) إتفاقإذا استلمت في بداية (ه إستالم عند كإيرادالرسم 
 

متناع إلات إما بأداء نشاطات معينة مهمة أو اإلتزامه وجود إستالممن شروط إكتساب الرسم عند   )أ (
تطلبها ي ليس هو أهم اإلجراءات التي قانونياً تنفيذ عملية ملزمة فإنتلك النشاطات ولذلك عن أداء 

  ؛إتفاق
 

 ويكون من شأن تلك القيود حصر وتغير مقدرة األصول إستعمالوضع محددات وقيود على   )ب (
  ؛األصول )، بيع أو رهنإستهالكمثل (ها والتصرف بها إستعمالالمشروع بشكل كبير على 

 

 إعادة أي جزء من مبلغ الرسم بل ودفع بعض المبالغ إضافة لها وهذا يحدث على سبيل ال يستبعد  )ج (
   - : الحاالت التالية،المثال في

 

 متخصصة يحتاجها المشروع ألداء عمله، أصول موضوع العملية ليست األصولإذا كانت  )١(
  كراً؛ أو تفاق مبإل أن يقوم المشروع بدفع مبلغ ما مقابل إنهاء اإحتمال هناك فإنولذلك 

 

 تتضمن قدراً أصولتفاق من المشروع أن يستثمر أي مبالغ مدفوعة مقدماً في إلتستلزم شروط ا )٢(
 أو أن يكون للمشروع مطلق .)ئتمانإلالعمالت، أسعار الفائدة أو مخاطر ا(قليالً من المخاطر 

 ستثمارإل ا، وفي هذه الحالة ال يستبعد خطر عدم كفاية مبلغستثمارإلأو بعض الحرية في ذلك ا
لب من المشروع أن يدفع  الطإحتمال هناك فإنات المتعلقة بدفع اإليجار ولذلك لتزامإلألداء ا
  . مامبلغاً

 
  .ي وطبيعتهقتصادإل على أساس محتواه ا الشامل الدخلبيانيجب عرض الرسم ضمن  ٩
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 احـفصإلا
  

حسب مفهوم معيار المحاسبة التي ال تنطوي في جوهرها على التأجير التمويلي  اإلتفاقجميع نواحي  ١٠
فصاحات المناسبة الضرورية لفهم العملية والمعالجة إل عند تحديد اعتبارإل يجب أخذها في ا١٧الدولي 

 -:ي كل فترة من فترات نفاذ العمليةالمحاسبية المتبعة، ويجب على المشروع اإلفصاح عما يلي ف
  

  -:ويشمل ما يلي لإلتفاقوصف   )أ (
 

  ها؛إستعمالأية قيود تتعلق باألصول موضوع العملية و )١(
 

  مدة العملية والشروط الهامة المتعلقة بها؛ )٢(
 

  العمليات المرتبطة معا بما في ذلك أية خيارات ؛ و  )٣(
 

 خالل الفترة والبند دخل المعتبرةها، والمبالغ إستالمالمعالجة المحاسبية المطبقة على أية رسوم يتم   )ب (
  . الشاملالذي دخلت فيه ضمن بيان الدخل

  

 من هذا التفسير يجب تقديمها بشكل منفرد لكل عملية أو ١٠اإلفصاحات المطلوبة بموجب الفقرة إن  ١١
 ذات طبيعة متشابهة بأصولوالمرتبة تعني مجموعة عمليات تتعلق . لمجموعة عمليات من نفس المرتبة

  ).مثال ذلك محطات طاقة(
 

 ستنتاجاتإلأساس ا
  

 وفيما بعد المعيار ٢٠٠٣  عام ٣٩عة معيار المحاسبة الدولي إن النص األصلي موضح بإشارة ليعكس مراج[ 
  ]النص الجديد وضع تحته خط، والنص الملغي وضع خالله خط : ٤الدولي إلعداد التقارير المالية 

  

 مجموعة من العقود كعقد واحد إعتبار تستلزم "عقود اإلنشاء" ١١ من معيار المحاسبة الدولي ٩الفقرة  ١٢
لى مجموعة من العقود كصفقة واحدة وتكون العقود متداخلة بحيث تكون في الواقع عندما يتم التفاوض ع

 وفي .  زمني مستمرإتساقفي آن واحد أو بجزء من مشروع مفرد بهامش ربح كلي، ويتم تنفيذ العقود 
 وتؤخذ في  سلسلة العمليات التي تتضمن الشكل القانوني للتأجير يتم ربطها معاًفإن ،مثل هذا الوضع

ي الكلي ال يمكن فهمه بدون الرجوع واإلشارة لسلسلة قتصادإل كأنها عملية واحدة ألن األثر اعتبارإلا
  .العمليات بكاملها

  

 عندما تنقل إلى ١٧ لمعيار المحاسبة الدولي طبقاًتفاقية وتعامل على أنها عقد تأجير تمويلي إلتعتبر ا ١٣
ولكي تكون .  أصل لفترة زمنية متفق عليهاإستعمالت حق المستأجر لقاء دفعة أو سلسلة من الدفعا

 تبين أنه من اإلطار من ٣٥المعلومات تمثل بأمانه المعامالت التي تنص على أنها تمثلها، الفقرة 
ية قتصادإل لجوهرها ومادتها وحقيقتها اطبقاً ويتم عرضها عتبارإلالضروري أن تؤخذ المعامالت في ا

  .وليس مجرد الشكل القانوني
  

ات الدفع المتعلق بالتأجير التمويلي إلتزام التي ستستخدم للوفاء بباألصولعندما ال يكون المشروع متحكم  ١٤

ات دفع اإليجار التمويلي ألنه لم يتم إلتزام وباألصول ال يعترف فإنهوال يكون ملتزم بدفع بدالت اإليجار 

 ويلتزم بأداء باألصوليتحكم فيها المشروع هذه تختلف عن الحالة التي . لتزامتحقيق تعريفات األصل واإل
في تلك ).  األمينبما في ذلك( إلى طرف ثالث األصولدفعات اإليجار التمويلي ويقوم الحقا بتحويل 

ال يكفي بحد ذاته إلعفاء المشروع ) شكلي" سند ضد "أحياناًالذي يطلق عليه  (ًأصول تحويل فإن، الحالة

 مالي أو إلتزام أصل مالي وإعتباريمكن عدم . تأجير تمويلي قانونيه األساسي مع عدم وجود إلتزاممن 

  ٣٩من معيار المحاسبة الدولية  ٦٥ – ٣٥الفقرات أي جزء من أي منهما فقط في حالة الوفاء بمتطلبات 
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من معيار  ٦٣- ٥٧ وتطبيقات إرشادية ٥٢-٣٦، تطبيقات إرشادية من ٤٢-٣٩، ٣٧-١٥الفقرات 

   .٣٩المحاسبة الدولية 
  

 فإنه ما ، يبحث في المتطلبات العامة العتماد مخصص٣٧باإلضافة إلى إن معيار المحاسبة الدولي  ١٥
عتراف وقياس الضمانات المالية إليعطي اإلرشادات بشان ا ٤المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

إذا كان العقد تحقاقها، واألدوات المماثلة التي تضمن سداد الدفعات إذا عجز المدين عند أدائها عند اس

 يوضح الحالة ٣٧كما أن معيار المحاسبة الدولي  متضمن نقل مخاطر التأمين الهامة للجهة المصدرة

 عقود ٣٩ وتخضع لمعيار المحاسبة الدولي .ات غير مستحقة األداءإلتزامالتي يلزم فيها اإلفصاح عن 

في بعض األحيان (  .تغيرات المتعلقة بمتغير ماالضمانات المالية التي تضمن أداء الدفعات الناتجة عن ال

  .٣٩تخضع للمعيار و)  على أنها ذات صلةتعزى 
  

 إن اإلطار من ٧٥ بالمعالجة المحاسبية لإليراد، وتفيد الفقرة ١٨يتعلق المعيار المحاسبي الدولي  ١٦
 واجبة ١٨  مقتضيات معيار المحاسبة الدوليفإنالمكاسب ال تختلف في طبيعتها عن اإليراد، لذلك 

 يفيد أن الرسم الذي ١٨ من ملحق معيار المحاسبة الدولي )ج(١٤ والمثال .التطبيق بالقياس أو نحو ذلك

 عند انتهاء كدخليتم اكتسابه من خالل تنفيذ عمل ذا أهمية، والذي هو أهم من أي عمل آخر، يعترف به 

نتهاء إلالتمييز بين الرسوم المكتسبة عند ا كما يفيد المثال أيضاً أن من الضروري .تنفيذ ذلك العمل الهام

 .لمستقبلي أو المخاطر المحتفظ بهامن تنفيذ عمل هام والرسوم المتعلقة باألداء ا
  

  تاريخ اإلجماع 
  

   ٢٠٠٠فبراير  
  

  تاريخ النفاذ 
  

ي  ويجب إجراء الالزم بشأن التغيرات ف.٢٠٠١ ديسمبر ٣١اً من إعتبارفعول ير ساري المفس يصبح هذا الت

  .٨معيار المحاسبة الدولي ل طبقاًالسياسات المحاسبية 
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 لجنة معايير المحاسبة الدوليةمؤسسة  حق التأليف ل©  ٢٥٩٢

  الملحق أ 
  العمليات ذات الصلة

  
  .٢٧-، ولكنه ليس جزءاً من التفسير لتفسيرمرفق ل الملحق ذاه
  
يتطلب التفسير النظر فيما إذا كانت سلسلة من العمليات التي تنطوي على الشكل القانوني لإليجار  ١ أ

  . لتقرير ما إذا كانت تلك العمليات تشكل عملية واحدةالتمويلي مرتبطة مع بعضها
 

 -: للعمليات التي ينظر إليها ككل وتعتبر عملية واحدة ما يليةاألمثلة عديدومن  ٢ أ
 

 إستئجارثم يقوم بإعادة ) التأجير التمويلي الرئيسي( إلى مستثمر ألصوليقوم مشروع بتأجير تمويلي   )أ (

 وفي نهاية مدة التأجير التمويلي الفرعي يكون .)يلي الفرعيالتأجير التمو( لفترة أقصر األصولنفس 

وإذا لم يستعمل المشروع حقه . للمشروع الحق في إعادة شراء حقوق المستأجر بموجب خيار شراء

 يكون للمستثمر خيارات بالنسبة لها وبموجب كل من تلك الخيارات يحصل فإنهفي خيار الشراء 

ه في اإلجارة الرئيسية فيمكن للمستثمر أن يعيد إستئجارعلى المستثمر على حد أدنى من العائد 

 المستثمر في إستثماراألصل المستأجر إلى المشروع أو أن يطلب من المشروع دفع عائد على 

  .اإلجارة الرئيسية
  

 شكل هو تحقيق منافع ضريبية للمستثمر، يتقاسمها مع المشروع على اإلتفاق إن الهدف الرئيسي لهذا

 وبموجب عملية التأجير التمويلي الرئيسي يدفع . األصل المؤجرإستعمال لنقل حق رسم، وليس

 المبلغ المدفوع مقدماً إستثمارتفاقية إل وتتطلب ا.ه ببدل اإليجارإلتزامالمستثمر الرسم ويدفع مقدماً 

غ ، ويوضع المبلقانونياًتمام تنفيذ العملية الملزمة إل خالية من المخاطر وذلك كشرط أصولفي 

 أما الرسم فيحتفظ .دى طرف مؤتمن خارج سيطرة المشروع منفصل لإستثمارالمستثمر في حساب 

  .به المشروع
  

ات المترتبة على التأجير التمويلي الفرعي لتزامإلوخالل مدة التأجير التمويلي الفرعي يتم الوفاء با

ات إلتزامالمشروع  المنفصل، ويضمن ستثمارإلمن خالل مبالغ مالية معادلة تسحب من حساب ا

 إذا لم تتوفر مبالغ كافية في لتزامإلالدفع الخاصة بالتأجير التمويلي الفرعي ويطلب منه الوفاء با

 اإلجارة ء قرار بإنهاإتخاذ ويكون للمشروع وليس للمستثمر الحق في . المنفصلستثمارإلحساب ا

 قانون الضريبة المحلي أو  حصول تغيير في،على سبيل المثال(الفرعية مبكرا في حاالت معينة 

الدولي ينتج عنه خسارة المستثمر لبعض أو جميع المنافع الضريبية أو أن يقرر المشروع التخلص 

 إذا . وبعد دفع بدل إنهاء إلى المستثمر)األصل موضوع اإلجارة )ستبدال أو البيع أو الشطبإلبا(من 

هاء من المبالغ التي تسحب من حساب  سيدفع بدل اإلنفإنهتفاق مبكراً إلقرر المشروع إنهاء ا

 فإن المنفصل غير كافية ستثمارإلالمنفصل، وإذا كانت المبالغ المتبقية في حساب ا ستثماراإل

كون أصالً ذات طبيعة خاصة يحتاجها المشروع تالمشروع يلتزم بدفع الفرق، وان األصل المؤجرة 

  .في عملياتها
 

ية ثم تقوم بإعادة قتصادإلع آخر ولكامل مدة حياته ايقوم المشروع بتأجير أصل معين إلى مشرو  )ب (

 ويكون لكل من المشروعين حق . نفس األصل بنفس شروط التأجير التمويلي األصليإستئجار
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 ٢٥٩٣  المحاسبة الدوليةلجنة معايير مؤسسة  حق التأليف ل©  

ية في تسوية هذه قانوني قابل للتطبيق بإجراء التقاص بين المبالغ المدينة بها كل منهما لألخرى والن

  .المبالغ بالصافي
 

ويحصل على ) المشروع ب(بتأجير أصل معين إلى مشروع أخرى ) مشروع أال(يقوم المشروع   )ج (

 فيقوم المشروع .) األصل بدل اإليجار كضمانهإستعمالب(قرض ال يتضمن حق الرجوع من ممول 

 وفي نفس . األصلإستئجارببيع األصل بشرط اإليجار والقرض إلى طرف مؤتمن ويقوم بإعادة ) أ(

 . إعادة شراء األصل في نهاية مدة التأجير بسعر يعادل سعر الشراءعلى) أ(الوقت يوافق المشروع 

إعادة ) أ(من المسؤولية األولية عن القرض ويضمن المشروع ) أ(ويقوم الممول بإعفاء المشروع 
بتسديد الدفعات المستحقة من ) ب(تسديد القرض الممنوح دون حق الرجوع إذا لم يقم المشروع 

وتكون قيمة ) أأأ(ي للمشروع ب من مستوى ئتمانإل ويكون التقييم ا.األصليالتأجير التمويلي 

 إجراء التقاص بين قانونياً) أ( ويحق للمشروع .جارتين متساويةإلالدفعات المستحقة على كل من ا

ات المترتبة على لتزامإلجارتين والنية في تسوية الحقوق واإلالدفعات المستحقة على كل من ا

  .جارتين بالصافيإلا
 

 نفس إستئجاروتقوم بإعادة ) ب(إلى المشروع )  الثابتةاألصولمن (ببيع أصل ما ) أ(قوم المشروع ي  )د (
جارة مقابل مبلغ إلبنهاية مدة ا) أ(ملزم بإعادة األصل إلى المشروع ) ب( ويكون المشروع .األصل

في تحقيق ) تستلم التي ساإليجار أيضا دفعات عتبارإلعندما يؤخذ في ا(يكون له التأثير الكلي العملي 
 .اإلقراضفوق سعر الفائدة على % ٢فوق سعر الشراء يعادل ) ب(عائد للمشروع 
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  الملحق ب 
  

   الترتيب مادة
  
  .٢٧-، ولكنه ليس جزءاً من التفسير لتفسيرمرفق ل الملحق ذاه
 
صل  األإستعمال  حق لمعرفة ما إذا كانت تتضمن نقلاإلتفاقيتطلب التفسير النظر في مادة ومحتوى  ١ ب

  .لمدة زمنية محددة متفق عليها
 
 ال تشكل في مضمونها عقد تأجير تمويلي ينطبق عليها اإلتفاق فإنوبالنسبة لألمثلة الواردة في الملحق أ  ٢ ب

  - :التالية لألسباب ١٧معيار المحاسبة الدولي 
ية  العملية مصممة أساساً وحصراً لتحقيق منافع ضريبفإن) أ (أ٢في المثال الوارد بالفقرة   )أ (

 فإن مدتي التأجير التمويلي الرئيسي والتأجير التمويلي الفرعي إختالف ورغم .للمشروعين

 مبلغاًالخيارات المتاحة لكل من المشروعين في نهاية فترة التأجير مصممة بحيث يتحمل المستثمر 

شروع وجوهر العملية هو أن الم.  من مخاطر التأجير خالل مدة التأجير التمويلي الرئيسيبسيطاً

علقة بملكية األصل موضوع تفاقيات ويحتفظ بالمخاطر والمنافع المتإليتقاضى رسماً لقاء تنفيذ ا

  .جارةإلا

 ولذلك .جارتينإل الشروط والمدة الزمنية هي نفسها بالنسبة لفإن) ب(٢أفي المثال الوارد بالفقرة   )ب (
 ، وعالوة على ذلكإلتفاقا المخاطر والمنافع المتعلقة بالعين موضوع البحث هي نفسها قبل فإن
ن جوهر العملية أ و.يةإئتمان ال توجد مخاطر فإنه المبالغ المستحقة يجرى التقاص بينها ولذلك فإن

 .نه لم تحصل أية عمليات فعلية أهو 
 يحتفظ المشروع أ بالمخاطر والمنافع المتعلقة باألصل موضوع ،)ج(أ٢في المثال الوارد بالفقرة   )ج (

نظراً ألن التصنيف (المتعلقة بالدفع بموجب الضمان هي مخاطر مستبعدة جارة وأن المخاطر إلا
 مالياً مضموناً باألصل مبلغاًيقترض ) أ(وجوهر العملية هو أن المشروع ) ي هو أأأئتمانإلا

  .المؤجر

ل المؤجر ال تتغير المتعلقة باألص) أ( مخاطر ومنافع المشروع فإن) د(أ٢في المثال الوارد بالفقرة   )د (

 نقدياً مضموناً باألصل المؤجر مبلغاًيقترض ) أ( وجوهر العملية هو أن المشروع . كثيراًتغيراً
ن أ و.ويعاد تسديد القرض بأقساط عبر مدة التأجير وبمبلغ مقطوع نهائي في نهاية مدة التأجير

ة  في عملية بيع ثم عملية إعادفإنهفي العادة . عتراف بعملية بيعإلشروط الخيار المتاح تفترض ا
اتق البائع  التمويلي تكون المنافع أو المخاطر المترتبة على ملكية األصل المؤجر على عستئجارإلا

 .فقط خالل مدة اإلجارة
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  ٢٩ –التفسير 

 
   اإلفصاح:  تقديم الخدماتإمتيازترتيبات 

 
تتضمن هذه النسخة التعديالت الناشئة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  التي تم إصدارها حتى 

  .٢٠٠٨ يناير١٧تاريخ 

  

 لجنة التفسيرات الدائمة من قبل"  تقديم الخدماتإمتياز ترتيبات -اإلفصاح "٢٩ تفسير اللجنة الدائمة تطويرتم 

وتم تغيير عنوانه من خالل تفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية . ٢٠٠١في ديسمبر والصادر 

  ). أدناهأنظر (١٢

  

   -: التاليةالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والوثائق المرفقة به من خالل ٢٩وقد ُعّدل التفسير 

 ).٢٠٠٣ في ديسمبر كما هو معدل" (عرض البيانات المالية "١بة الدولي معيار المحاس •

الصادر في " ( تقديم الخدماتإمتيازترتيبات  "١٢تفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  •

 ).٢٠٠٦نوفمبر 

 ).٢٠٠٧كما هو معدل في سبتمبر " (عرض البيانات المالية "١معيار المحاسبة الدولي  •



   ٢٩ –التفسير

٢٥٩٦  مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية حق التأليف ل©

 
  

 

- إن التفسير. ٧ و٦  مبين في الفقرات)٢٩- SIC( "اإلفصاح :  تقديم الخدماتإمتيازترتيبات   " ٢٩-التفسير

لمقدمة المعايير  ١٧-٧ والفقرات ٢نطاق وسلطة للتفسيرات مبينة في الفقرة . مصاحب ألساس اإلستنتاج ٢٩

 .الدولية إلعداد التقارير المالية
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 ٢٩ –التفسير 
  اإلفصاح: تقديم الخدمات إمتيازترتيبات 

  

  جع االمر
  

  )٢٠٠٧كما هو معدل في (  "عرض البيانات المالية" ١معيار المحاسبة الدولي  •
 )٢٠٠٣كما هو معدل في ( " المصانع والمعدات، الممتلكات" ١٦معيار المحاسبة الدولي  •
 )٢٠٠٣كما هو معدل في  ( "عقود اإليجار "١٧معيار المحاسبة الدولي  •
  "ات المحتملةلتزاماألصول اإل، المخصصات" ٣٧اسبة الدولي معيار المح •
 )٢٠٠٤كما هو معدل في  ( " الملموسة الغيراألصول" ٣٨معيار المحاسبة الدولي  •
 "ترتيبات إمتياز تقديم الخدمات" ١٢تفسير لجنة التفسيرات الدولية إلعداد التقارير المالية  •

  
 المسألة الخالفية

  

يطلق ( وترتيبات مع شركة أخرى إتفاقبالدخول في ) مشغلالطلق عليها ي(يمكن أن تدخل شركة ما  ١

 ويمكن أن .ية كبرىإقتصادية وإجتماعبتقديم خدمات تتيح للجمهور الوصول إلى مرافق ) مانحالعليها 

ومن أمثلة ترتيبات .  مؤسسة أو شركة من القطاع الخاص بما في ذلك هيئة حكوميةمتيازاإليكون مانح 
مات مرافق معالجة المياه والكهرباء وطرق ومواقف السيارات واإلنفاق والجسور  الخدإمتياز

 الشركة إمتيازتصاالت الهاتفية، ومن أمثلة الترتيبات التي ال تتعلق بترتيبات إلوالمطارات وشبكات ا

مثل مقصف الموظفين وصيانة المبنى وعملياتها (التي تعهد إلى الغير بتشغيل خدماتها الداخلية 

  ).حاسبية أو عمليات تكنولوجيا المعلوماتالم
 
  -:يليمشغل ما ال إلى متيازاإلمانح لمدة ال أن ينقل  عموماً الخدمات تتضمنإمتيازية إتفاقإن  ٢

  

  ، وية كبرىإجتماعية وإقتصادالحق في تقديم الخدمات التي توصل الجمهور إلى مرافق   )أ (
 

 مالية، مقابل أن   أو غير ملموسة أو،سة معينة ملموأصول إستعمالوفي بعض الحاالت، الحق في   )ب (
  

 -:لمشغللبالمقابل 
   و،متيازاإل بتقديم الخدمات طبقا لشروط وأحوال معينة خالل مدة لتزامإلبا  )ج (

 

/  و متيـاز اإلالحقوق المستلمة في بداية فترة      ) حيث ينطبق ذلك   (متيازاإل بان يعيد في نهاية      لتزامإلا  )د (
 ،ازمتياإلأو التي دخلت حوزته خالل مدة 

 
مشغل يحصل على حق ال الخدمات هي أن إمتيازيات وترتيبات إتفاقإن الخاصية المشتركة لجميع  ٣

 . بتقديم خدمات عامةإلتزامويترتب عليه 
 
إن الموضوع هو تحديد المعلومات التي يجب اإلفصاح عنها في المالحظات على البيانات المالية لكل من  ٤

 .مانحالمشغل وال
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يات إتفاقالحالية أمور وإفصاحات معينة تتعلق ببعض لدولية إلعداد التقارير المالية المعايير اتتناول  ٥
 الممتلكات على حيازة بنود ١٦على سبيل المثال ينطبق معيار المحاسبة الدولي ( الخدمات إمتياز

 ومعيار لألصول ينطبق على اإلجارة التمويلية ١٧والمعدات، معيار المحاسبة الدولي والمصانع 

 إمتيازية إتفاق فإن ،على كل حال).  غير الملموسةاألصول حيازة ينطبق على ٣٨حاسبة الدولي الم

، الدولية إلعداد التقارير الماليةمعايير الالخدمات قد تنطوي على عقود لم يبدأ سريانها بعد، وال تتناولها 

 .٣٧ار المحاسبة الدولي ات حيث في تلك الحالة ينطبق معيلتزامإلإال إذا كانت تلك العقود مثقلة با

 . الخدماتإمتياز فان هذا التفسير يتناول اإلفصاحات اإلضافية المتعلقة بعقود ،ولذلك

  
 اإلجمـاع

  

 المناسبة التي اإلفصاحات الخدمات عند تحديد إمتيازية إتفاق جميع نواحي عتبارإليجب أن يؤخذ في ا ٦
انح ومشغل اإلفصاح عن األمور التالية في كل  ويجب على م.تتضمنها المالحظات على البيانات المالية

  -:مرة

  لترتيبات؛لوصف   )أ (

 التي يمكن أن تؤثر على مبلغ أو توقيت أو حتمية تحقق التدفقات النقدية الترتيبالشروط الهامة في   )ب (
 وتواريخ إعادة التسعير واألساس الذي تتقرر بموجبه إعادة التسعير أو متيازاإلمثل مدة  (المستقبلية

 ؛)إعادة التفاوض

   -:ما يلي)  الكمية أو المدة الزمنية أو المبلغ حسبما ينطبقمثالً(طبيعة ومدى   )ج (

   معينة محددة؛أصول إستعمالحقوق  )١(

  بتقديم أو الحق في توقيع تقديم الخدمات؛لتزامإلا )٢(

 ؛المصانع والمعدات وممتلكاتاليس بنود الحق في حيازة أو تأس )٣(

 ؛متيازاإل معينة في نهاية مدة أصول إستالم بتسليم أو الحق في لتزامإلا )٤(

 و خيارات تجديد أو إنهاء العقد؛ )٥(

 ؛ )مثل اإلصالحات الكبرى(األخرى ات لتزامإلالحقوق وا )٦(

 ؛ والتعديالت التي تحصل على الترتيبات خالل المدة  )د (

  . ب تقديم الخدماتكيفية تصنيف ترتي) هـ(

  
أ  ينبغي أن يفصح المشغّل عن مبلغ اإليرادات واألرباح أو الخسائر المعترف بها في الفترة من تبادل ٦

  . الخدمات اإلنشائية فيما يخص أصل مالي أو أصل غير ملموس
  

 متيازإ إتفاق عن كل إفرادياً من هذا التفسير يجب تقديمها ٦ المطلوبة بموجب الفقرة اإلفصاحاتإن  ٧

ات الخدمات إمتياز ويقصد بالفئة مجموعة عقود . الخدماتإمتياز إتفاق لكل فئة من خدمات أو إجمالياً
خدمة تصاالت وإلعلى سبيل المثال تحصيل رسوم الجسور وا(التي تتضمن خدمات ذات طبيعة متشابه 

  ).المياهمعالجة 
 



   ٢٩ –التفسير 

٢٥٩٩   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©

 ستنتاجاتإلا أساس
 

وعام  ٢٠٠٣عام ١ضح بإشارة ليعكس مراجعة معيار المحاسبة الدولي موال ٩و ٨األصلي الفقرتين إن النص [ 

النص الجديد : ٢٠٠٦ في عام ١٢وإصدار تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٢٠٠٧

  ]وضع تحته خط، والنص الملغي وضع خالله خط 
  

ي يتخذها مستخدمو البيانات المالية تستلزم ية التقتصادإل من اإلطار تنص على أن القرارات ا١٥الفقرة  ٨
 ٢١الفقرة تقييم قدرة الشركة على خلق النقد وما يعادل النقد وتوقيت ذلك والتيقن من انه سيحصل، أما 

 على أن القوائم المالية يجب أن تتضمن مالحظات وجداول تكميلية ومعلومات أيضاً فتنص اإلطارمن 
فيما يتعلق بالبنود الواردة ات المستخدمين إحتياجومات إضافية تفي ب، يمكن أن تتضمن معلفمثالً. أخرى
 كما أنها يمكن أن تتضمن .وبيان الدخل الشامل بيان الدخل وبيان المركز المالي  العموميةالميزانيةفي 

ات غير إلتزامإفصاحات عن المخاطر ومواطن عدم اليقين التي تؤثر على الشركة وعن أية موارد أو 
 .بيان المركز المالي  العموميةالميزانية واردة في

  

 الخدمات في الغالب خصائص هامة تضمن اإلفصاح عن المعلومات الضرورية لتقييم إمتيازيتضمن عقد  ٩
مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية ومدى التيقن من ذلك وطبيعة ومدى ما تنطوي عليه من حقوق 

ات المرتبطة بالخدمات التي سيتم تقديمها تنطوي في العادة على زاملتإلن الحقوق واأ و.ات منوعةإلتزامو
ات لتزامإل ويمكن أن تتضمن ا.)على سبيل المثال تزويد مدينة بالكهرباء(قدر كبير من المشاركة العامة 

وتسليم تلك المرافق إلى ) كمحطات الكهرباء(األخرى إجراءات هامة مثل إنشاء مرافق البينة التحتية 
 . متيازاإلمانح بنهاية مدة ال متيازمانح اإل

  

وتم دمج  . ٢٠٠٧ في عام    ١ ليعكس مراجعة معيار المحاسبة الدولي       ١٠تم تعليم النص الوارد في الفقرة       
 في الـنص  ٢٠٠٣ في عام  ١التعديالت السابقة على الفقرة والتي تعكس مراجعة معيار المحاسبة الدولي           

  . ٢٠٠٧عام لتجنب اللبس مع التعديالت الجديدة في 
  

 أن توفر مالحظات المنشأة معلومات إضافية       )ج(١٠٣) ج(١١٢ الفقرة   ١يقتضي معيار المحاسبة الدولي      ١٠
على واجهة الميزانية العمومية أو بيان الدخل أو بيان          في موضع آخر في البيانات المالية     غير معروضة   

ويشير تعريف المالحظات فـي     . سابقة، لكنها ذات صلة بفهم أي من البنود ال        التغيرات في حقوق الملكية   
 أو تصنيفات للبنود التـي       إلى أن المالحظات توفر وصف سردياً      ١١ ٧ الفقرة   ١معيار المحاسبة الدولي    
 وبيـان الـدخل     وبيان الدخل الشامل اآلخر    الميزانية العمومية  بيان المركز المالي  تم اإلفصاح عنها في     

ي حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية باإلضافة إلى معلومات         وبيان التغيرات ف  ) إذا تم عرضه   (المنفصل
  .  في تلك البياناتعترافبشأن البنود غير المرهلة لإل

  

   اإلجماع تاريخ
  

  ٢٠٠١ مايو 
  

   النفاذ تاريخ
  

  ٢٠٠١ ديسمبر ٣١ من إعتباراًمفعول يصبح هذا التفسير ساري ال 
  

 ينـاير  ١على الفترات السنوية التي تبدأ في ) أ(٦و) هـ(٦قرات يجب على المنشأة تطبيق التعديل الوارد في الف  
 على فترة سابقة، فيجـب تطبيـق        ١٢وفي حال طبقت المنشأة تفسير معيار التقرير رقم         .  أو بعد ذلك   ٢٠٠٨

  . التعديل على تلك الفترة السابقة



   
 

  

  



  ٣١ – التفسير
 

٢٦٠١  الدوليةلجنة معايير المحاسبة مؤسسة  التأليف لحق ©

  ٣١ –التفسير
  

 
    عمليات المقايضة– اإليراد

  التي تنطوي على خدمات إعالنية

  

تتضمن هذه النسخة التعديالت الناشئة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التي تم إصدارها حتى تاريخ 

  . ٢٠٠٨ يناير ١٧

  

من قبل لجنة التفسيرات الدائمة " نية المقايضة التي تنطوي على خدمات إعال-اإليراد "٣١تفسير ال تطويرتم 

    .٢٠٠١في ديسمبر والصادر 

  

التغيرات ، السياسات المحاسبية "٨ من خالل معيار المحاسبة الدولي ٣١ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل التفسير 

  ).١٩٩٣الصادر في ديسمبر " (في التقديرات المحاسبية واألخطاء



  ٣١ – التفسير

٢٦٠٢  الدوليةلجنة معايير المحاسبة مؤسسة يف ل التألحق ©

  
  

 

. ٥  مبين في الفقرات)٣١-SIC( يضة التي تنطوي على خدمات إعالنية عمليات  المقا-اإليراد ٣١-التفسير

 ١٧-٧ والفقرات ٢نطاق وسلطة للتفسيرات مبينة في الفقرة . مصاحب ألساس اإلستنتاج ٣١-إن التفسير

 . المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةلمقدمة
  

  



  ٣١ – التفسير

٢٦٠٣  الدوليةلجنة معايير المحاسبة مؤسسة  التأليف لحق ©

 ٣١ –التفسير
 

    عمليات المقايضة–الدخل 
  خدمات إعالنيةالتي تنطوي على 

  

  جع االمر
  

 "التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء ،"السياسات المحاسبية" ٨معيار المحاسبة الدولي  •
 "اإليراد " ١٨معيار المحاسبة الدولي  •

  

 الخالفية المسألة
  

بل تلقي لتقديم خدمات إعالنية مقا) مبادلة(في عملية مقايضة ) البائع(يشار إليها (يمكن أن تدخل شركة  ١
 ويمكن عرض اإلعالنات على شبكة اإلنترنت أو على مواقع .)العميل(خدمات إعالنية من عمليها 

اللوحات اإلعالنية أو اإلذاعة والتلفزيون أو النشر في الصحف والمجالت أو العرض في وسيلة دعائية 
  .أخرى

 
 ،كات وفي بعض الحاالت األخرى ال يتم تبادل مبالغ نقدية أو خالفها فيما بين الشر،في بعض الحاالت ٢

 . تبادل مبالغ نقدية أو خالفها تكون متساوية أو متقاربةأيضاًيتم 
  
البائع الذي يقدم الخدمات اإلعالنية ضمن نشاطاته العادية يعترف بإيرادات بموجب معيار المحاسبة  ٣

الفقرة ( غير متشابهه  من عملية مقايضة تتضمن اإلعالن وذلك عندما تكون الخدمات المتبادلة١٨الدولي 
) أ (٢٠الفقرة (عتماد عليه إلومقدار الدخل يمكن قياسه بشكل يمكن ا) ١٨ من معيار المحاسبة الدولي ١٢

ات أخرى، وينطبق هذا التفسير فقط على تبادل إعتبار وذلك ضمن .)١٨من معيار المحاسبة الدولي 
عالنية المتشابهة فال يشكل عملية منتجة للدخل  أما تبادل الخدمات اإل.المتشابهةالخدمات اإلعالنية غير 

 .١٨بموجب معيار المحاسبة الدولي 
  
والموضوع هو تحت أية ظروف وأحوال يستطيع البائع قياس الدخل بالقيمة العادلة للخدمات اإلعالنية  ٤

 .المقدمة أو المستلمة من عملية مقايضة

 اإلجمـاع
 

 يمكن قياسه بشكل موثوق بالقيمة العادلة للخدمات إن الدخل من عملية مقايضة تتضمن اإلعالن ال ٥
 يعتمد عليه للدخل بالقيمة العادلة قياساً يجري أن البائع يمكن فإناإلعالنية المستلمة، وعلى كل حال 

للخدمات اإلعالنية التي يقدمها في عملية مبادلة وذلك بالرجوع واإلشارة فقط إلى عمليات غير تبادلية 
   -:تتصف بما يلي

  لإلعالن الذي تغطيه عملية المبادلة؛ مماثالًتضمن أعالناً ت  )أ (

 العملية متكرر الحدوث؛   )ب (

 من العمليات والقيمة عند مقارنتها مع كافة عمليات تقديم إعالن مماثل غالباً العملية تمثل عدداً  )ج (
  لإلعالن الذي تغطيه عملية المبادلة؛

 غير نقدية أو أصولوراق مالية متداولة أو مثل أ(أو أي شكل آخر من القيم /تتضمن مبالغ نقدية و  )د (
  وتكون لها قيمة عادلة قابلة للقياس بشكل يعتمد عليه؛ و) خدمات أخرى

  .لمقابل الداخل في عملية المقايضةال يدخل فيها نفس الطرف ا)  هـ (



  ٣١ – التفسير

٢٦٠٤  الدوليةلجنة معايير المحاسبة مؤسسة يف ل التألحق ©

 ستنتاجاتإلا أساس
  

ت أو إستلمدلة للقيم التي  أن يقاس الدخل بالقيمة العا١٨ من معيار المحاسبة الدولي ٩تتطلب الفقرة  ٦
 فإنعتماد عليه إل وعندما ال يمكن قياس القيمة العادلة للخدمة المستلمة بشكل يمكن ا.هاإستالمالتي سيتم 

الذي تم ) او ما يعادل النقد(الدخل يقاس بالقيمة العادلة للخدمات المقدمة مع تعديل تلك القيمة بالنقد 
 إجراء تقدير ممكن ممكناً أنه عندما ال يكون ١٨ من معيار المحاسبة الدولي ٢٦تذكر الفقرة . تحويله

 يمكن قياس الدخل بشكل يمكن على سبيل المثال ال(عتماد عليه لنتائج عملية تتضمن تقديم خدمات إلا
، وكما هو ستردادإل لوالقابلةعتراف بالدخل فقط في حدود النفقات المعترف بها إلفيجب ا) عتماد عليهإلا

 هذا يعني أن الدخل يعترف به فقط في حدود فإن، ١٨ من معيار المحاسبة الدولي ٢٧ موضح في الفقرة
 فإنهعتماد عليه لنتائج المعامالت إلن إجراء تقدير يمكن اها، وحيث انه ال يمكإستردادالتكاليف المتوقع 

  .ال يكون هناك اعتراف بأي ربح
 

 عندما تخلو من أية أخطاء مادية أو موثوقة تنص على أن المعلومات تكون اإلطار من ٣١الفقرة  ٧
المستلمة  وليس من العملي قياس الدخل بالقيمة العادلة للخدمات اإلعالنية .محاباة وتتصف بالمصداقية

من العميل في عملية المقايضة ألنه يلزم وجود معلومات موثوقة لدعم القياس وهي ليست متوفرة لدى 
البائع، وبالتالي يتم قياس الدخل الناتج من عملية المبادلة التي تتضمن خدمات إعالنية وذلك بالقيمة 

 .المعادلة للخدمات اإلعالنية المقدمة من البائع إلى العميل
 

 األصل إستبدال القيمة العادلة بأنها القيمة التي يمكن بها ١٨ من معيار المحاسبة الدولي ٧ الفقرة تعرف ٨
 عارفين وراغبين وذلك في عملية تبادل تتم على أساس تجاري خالية من بين أطراف اإللتزامأو تسوية 
 العادلة ما لم يتم تدعيمه  يعتمد عليه لبيان القيمةدليالً وان السعر المعلن للخدمة ال يشكل .المصلحة

 وبالنسبة للمعامالت التي تقدم .تجاريعلى أساس عملية ي بمعامالت مع أطراف مطلعة وراغبة ف
 للدعم المشار إليه فيجب أن تكون الخدمات المشمولة متشابهه وان تكون هناك مناسباً موثوقاًأساس 

ومشاركة فريق ثالث مستقل بموجب اتفاقية عمليات متعددة وتبادل لقيم يمكن قياسها بشكل يعتمد عليه 
عتماد عليه إال إذا كانت مدمجة من خالل الرجوع إلى عمليات إلمقايضة ال يمكن قياسها بشكل يمكن ا

 .ليست عمليات مبادلة ولكنها تتصف بهذه الخصائص
  

ة إلى حد كبير  وذلك بقيمة متساوية أو متساوي، الشيكات المتبادلة على سبيل المثالفإن ،وعلى كل حال ٩
 أساساً يشكل جزئياً نقدياً دفعاًبين نفس الشركات التي تقدم وتتلقى خدمات إعالنية الذي قد يتضمن فقط 

 حالة تبادل دفعات نقدية إستثناءوذلك ب(يعتمد عليه للقيمة العادلة للعملية وذلك في حدود العنصر النقدي 
عتماد عليه للقيمة إل يمكن ادليالً ولكنها ال تقدم )جزئية ذات قيمة متساوية أو متساوية إلى حد كبير

 .العادلة لكامل العملية
 

 على عدد من العوامل األخرى مثل الصناعة أيضاًكما أن القياس الموثوق للقيمة العادلة للخدمة يعتمد  ١٠
 وبالنسبة . الخدمات وعدد العمليات في السوقنفسها وعدد المشاركين في السوق وطبيعة) الحرفه(
 القيمة العادلة للخدمات اإلعالنية تكون قابلة فإنمليات المبادلة التي تنطوي على الخدمات اإلعالنية لع

للقياس بشكل يعتمد عليه عندما تكون هناك عمليات مستقلة غير قائمة على أساس المبادلة وتتضمن 
 .ادلةب إلثبات وقياس القيمة العادلة لعملية المموثوقاً دليالًخدمات مشابهه وتقدم 

  



  ٣١ – التفسير

٢٦٠٥  الدوليةلجنة معايير المحاسبة مؤسسة  التأليف لحق ©

   اإلجماع تاريخ
  

  ٢٠٠١مايو  
  

  النفاذ تاريخ
  

 تعديل السياسات عتبارإلويجب األخذ في ا. ٢٠٠١  ديسمبر ٣١ المفعول بتاريخ يصبح هذا التفسير ساري 
  .٨معيار المحاسبة الدولي لالمحاسبية طبقاً 

  
  



 

  

  



  ٣٢ – التفسير
 

٢٦٠٧  الدوليةلجنة معايير المحاسبة مؤسسة  التأليف لحق ©

  ٣٢ -التفسير
 

   تكاليف الموقع اإللكتروني–األصول غير الملموسة 
 

  

تتضمن هذه النسخة التعديالت الناشئة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التي تم إصدارها حتى تاريخ 

 .٢٠٠٨ يناير ١٧

  

من قبل لجنة " كتروني تكاليف الموقع اإلل-األصول غير الملموسة "٣٢تم تطوير تفسير اللجنة الدائمة 

  .   ٢٠٠٢التفسيرات الدائمة والصادر في مارس 

  

   -: من خالل المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التالية٣٢ومنذ ذلك الوقت، ُعّدل التفسير 

 )١٩٩٣الصادر في ديسمبر " (الممتلكات والمصانع والمعدات "١٦معيار المحاسبة الدولي  •

  )٢٠٠٤الصادر في مارس " (إندماج األعمال "٣د التقارير المالية المعيار الدولي إلعدا •

 ).٢٠٠٧كما هو معدل في سبتمبر " (عرض البيانات المالية "١معيار المحاسبة الدولي  •



  ٢٦١٧  ة لجنة معايير المحاسبة الدولية حق التأليف لمؤسس©  

 قائمة المصطلحات
  

المصادق عليها اسبة الدولية معايير المحو المالية التقاريرالمعايير الدولية إلعداد أخذت قائمة المصطلحات هذه من 
  .اإلشارات حسب رقم المعيار ورقم الفقرة وترد .٢٠٠٧ ديسمبر ٣١مجلس معايير المحاسبة الدولية في من 

  

 مسبوقة اإلطارإن اإلشارات إلى  ."إعداد وعرض البيانات المالية إطار" مقتطفات من أيضاً تتضمن هذه القائمةو
   .ط حرفب
  

  .ات بسيطة في الصياغةإختالفاإلشارات الواردة أدناه بين أقواس إلى تبين و
  

  

التي  واألعراف واألحكام والممارسات المحددة واألسسالمبادئ   السياسات المحاسبية
  .يانات الماليةفي إعداد وعرض الب تطبقها المنشأة

  ٥. ٨معيار ال

      
  ٥. ١٢معيار ال   .يمصروف الضريبال طرحفترة قبل ال خسارة أوربح   الربح المحاسبي

      
 ستحقاقإل اأساس

  المحاسبي
عند حدوثها   واألحداث األخرىالمعامالت بآثار عترافإليتم ا

ويتم تسجيلها في )  المعادل النقدأو دفع النقد أو قبضوليس عند (
 عنها في البيانات المالية اإلبالغيتم وسجالت المحاسبية ال
  .ترتبط بها التي لفتراتل

  ٢٢ طارإلا

      
المدفوعة اإلجازات 
   المتراكمة

ها في إستخداميمكن و التي يتم ترحيلها المدفوعةاإلجازات 
 الفترة الحالية إستحقاق إستخدامفي حال عدم مستقبلية فترات 
  .بكامله

  ١٣. ١٩ معيارال

      
 المنشأة تسيطر عليهامؤسسة أو مؤسسات األعمال التي   المنشأة المشتراة

  . ندماج األعمالإالمشترية عند 
  )أ (٣التقرير معيار 

      
  )أ (٣  التقريرمعيار  .المنشأة التي تسيطر على المنشأة المشتراة  المنشاة المشترية

      
  )أ (٣  التقريرالمعيار  .المنشأة المشتراة على المشترية المنشأة  فيهسيطرتالتاريخ الذي   ستمالكاإلتاريخ 

      

  -:الشروط التاليةتتوافر فيه كافة السوق الذي   السوق النشط

  ؛ داخل السوقالمتداولةالبنود تجانس   )أ (

   و؛راغبين في أي وقت مشترين وبائعين إيجادإمكانية   )ب (

  . لجمهورا في متناولاألسعار تكون   )ج (

  ،٦. ٣٦معيار ال
  ،)٨. ٣٨(معيار ال

  ٨. ٤١المعيار 

      

تعتبر األداة المالية معروضة في سوق نشط إذا كانت األسعار   السوق النشط 
المعروضة متوفرة في الحال وبشكل منتظم من سوق أوراق 

 خدمة تسعير أو مجموعة صناعية أو وسيط أو متعامل أومالية 
ة ، وتمثل هذه األسعار معامالت السوق الفعلية وكالة تنظيميأو

  . تجاريأساسالتي تتم في السوق بشكل منتظم على والمنتظمة 

  

  ٧١تنفيذ . ٣٩المعيار 
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ات فتراضإلا
  كتواريةإلا

إن نزاهة المنشأة وإنسجامها بشكل متبادل يعد من أفضل 
 التي ستحدد التقديرات حول المتغيرات الديمغرافية والمالية

  .التوظيفالتكلفة النهائية لتقديم منافع ما بعد 

-٧٢. ١٩معيار ال
٧٣  

      

المكاسب والخسائر 
  كتواريةإلا

  -:كتوارية ما يليإلتشمل المكاسب والخسائر ا
ات فتراضإلآثار الفروقات بين ا(تعديالت الخبرة   )أ (

 و؛ )كتوارية السابقة وما حدث بالفعلإلا
  .كتواريةإلات افتراضإلآثار التغيرات في ا  )ب (

  ٧. ١٩معيار ال

      
 

 
الحاليـــة القيمـــة 

ــةإلا ــافع  كتواري لمن
  الموعودة التقاعد

تقاعد الخطة منافع  وفق  المتوقعةللمدفوعاتالقيمة الحالية 
 تم تقديمهاالتي خدمة ل لتُنسبالتي  ،ن والسابقينللموظفين الحاليي

  .مسبقاً
  

  ٨. ٢٦معيار ال

      

 بعـد   المعدِّلةاألحداث  
  إعداد التقاريرفترة 

    .تقاريرلفترة إعداد الالحقة  األحداث الأنظر

      
 

البيولوجية لألصول  لمنشأةمن قبل التحول البيولوجي  اإدارة  النشاط الزراعي 
 أصول إلى أولبيع إلى منتجات زراعية، برسم ا المتوفرة

  .بيولوجية إضافية

  ٥. ٤١معيار ال

      

  ٥. ٤١ المعيار  .للمنشأةالبيولوجية  األصول المحصودة منعبارة عن المنتجات   المنتجات الزراعية
      

  اإلطفاء
  )*ستهالكاإل(

 على مدى عمره ألصلل ستهالكإلالقابل ل للمبلغالتوزيع المنتظم 
  .ينتاجاإل
  

  ،٦. ٣٦معيار ال
  ٨. ٣٨معيار ال

      

التكلفة المطفأة ألصل   
  مالي إلتزام أومالي 

المالي عند  لتزاماإل أو  الماليبمقداره األصليقاس المبلغ الذي 
 دفعات تسديد المبلغ األصلي  منهطروحاًم األولي عترافإلا

 طريقة إستخدامب  اإلطفاء التراكمي منهمطروحاً أو إليه مضافاً
، ستحقاقإل ومبلغ ااألولي ألي فرق بين ذلك المبلغ الفعالةالفائدة 

 حساب إستخدام من خالل أو ةرمباش(أي تخفيض  منه ومطروحاً
  . عدم إمكانية التحصيلأو القيمة نخفاض إل)مخصص

  ٩. ٣٩معيار ال

      
 

حصة  في زيادة
 أو السهم من األرباح

في حصة  إنخفاض
  ئرالخسا السهم من

في حصة السهم  إنخفاض أو حصة السهم من األرباح في زيادة
تم  أن األدوات القابلة للتحويل قد إفتراض نتيجة ئرالخسا من

 أن أو، تمت ممارستها قد الضمانات أو، وأن الخيارات تحويلها
    .محددة تلبية شروط بعدسهم العادية قد صدرت األ

  ٥. ٣٣معيار ال

      

  -:عبارة عن مورد   األصل
    و؛أحداث سابقةنتيجة  المنشأة سيطر عليهت  )أ (

  .نشأةللمية مستقبلية إقتصادمنه منافع تتحقق يتوقع ان   )ب (

  ،٨. ٣٨معيار ال
  ))أ ()٤٩(طارإلا(

  
  
  

                                                      
 .، وكال المصطلحان لهما نفس المعنى"ستهالكإلا "عوضاً عن" اإلطفاء" مصطلح  عموماًستخدم ي،في حالة األصل غير الملموس  *
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 المحتفظ بها  األصول
في صـندوق منـافع     

    طويل األجلفينموظ

 الصادرة األدوات المالية غير القابلة للتحويل إستثناءب (األصول
  -):نشأة معدة التقاريرمعن ال

 قانونياً ةمستقل) يإستثمارصندوق ( منشأةتحتفظ بها التي   )أ (
 تمويل أودفع ل قطف والتي توجد المنشأة معدة التقاريرعن 
    و؛الموظفين منافع

،  تمويل منافع الموظفينأودفع لها فقط ستخدام إلةتوفرالم  )ب (
حتى في (المنشأة المعدة للتقارير وهي غير متاحة لدائني 

المنشأة معدة التقارير إلى تها وال يمكن إعاد) حالة اإلفالس
  :  في إحدى هاتين الحالتينإالّ

المتبقية في الصندوق كافية لإليفاء األصول إذا كانت  )١(
عالقة الخاصة  ذات الات منافع الموظفينإلتزامبجميع 

   أو ؛المنشأة معدة التقارير أوخطة الب

 لتسديدها المنشأة معدة التقاريرإلى  األصول إعادة )٢(
  . مسبقاًالتي تم دفعها لموظفين امنافع مقابل 

  ٧. ١٩معيار ال

      

المدمجة مثل شركة هي المنشأة، بما في ذلك المنشاة غير   ة زميلمنشأة
 عليها وال يمكن هامير التي يكون للمستثمر تأث، التضامن
 مشتركاً مشروعاًحصة في  أوها شركة تابعة للمستثمر إعتبار
  .معه

  ٢. ٢٨معيار ال

      

الماليــة  األصــول
  لبيعالمتوفرة ل

غير  أو لبيعل المخصصة المالية غير المشتقة األصولهي تلك 
ات محتفظ بها إستثمار) ب (أو،  وذمما مدينةقروضاً) أ (المصنفة
القيمة ب  مقاسةمالية أصول) ج (أو، ستحقاقإلاتاريخ حتى 

  . الخسارةأوالعادلة من خالل الربح 

  ٩. ٣٩معيار ال

     

      

من السهم حصة 
  يةساساألاألرباح 

للشركة  ةحملة األسهم العاديإلى  ينسبي تالخسارة ال أوربح ال
لعدد األسهم العادية  المتوسط المرجح على مقسوماً )البسط(األم 

  .)المقام ( خالل الفترةةالمتداول

  ١٠. ٣٣معيار ال

      

  ٥. ٤١معيار ال   .النباتو من الحيوان الكائنات الحية  البيولوجيةاألصل 
      

  
 

التي تؤدي إلى  والتوالد ،نتاجاإلو، وتقليص التوالد، النموعمليات   التحول البيولوجي 
  .بيولوجيل أصكمية في  أوتغيرات نوعية 

  ٥. ٤١معيار ال

      

فيما يتعلق  المنشأةتكبدها تالفائدة والتكاليف األخرى التي   قتراضإلكاليف ات
  . األموالإقتراضب

  ٥. ٢٣معيار ال

 

 يتم تنفيذها وإدارتهاالتي  واألصول نشطةاألمجموعة متكاملة من   أعمال مؤسسة 
 أوتكاليف أقل عائد على شكل أرباح أسهم  أو بغرض تقديم ما 

على المستثمرين أو المالكين ريقة مباشرة بطأخرى ية إقتصاد منافع
  .   المشاركينأوأو األعضاء 

  ) أ (٣معيار التقارير
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معاملة أو حدث آخر تسيطر فيه المنشأة المشترية على واحدة أو    األعمالإندماج
أحيانا التي يشار إليها المعامالت تعتبر و. أكثر من مؤسسات األعمال

أيضا ضمن اندماج " ن متساويتينينشأتدمج م"أو " دمج فعلي"بأنها 
 المعايير الدولية إلعداد األعمال حيث يتم استخدام هذا المصطلح في

  .التقارير المالية

   )أ(٣معيار التقرير

      

 القوة أواألموال المستثمرة  مثال ،بموجب المفهوم المالي لرأس المال  رأس المال
 حقوق الملكية أول صافي األصو هو عبارة عن ،الشرائية المستثمرة

  .س المالأ المفهوم المالي لرالمنشآتمعظم تتبنى و .للمنشأة
  

هو  ،القدرة التشغيلية لامث ،بموجب المفهوم المادي لرأس المال
التي تستند، على سبيل المثال، إلى  للمنشأةية نتاج الطاقة اإلعبارة عن
  .لكل يوم نتاجوحدات اإل

  ١٠٢ طارإلا

  ٩. ٢٣معيار ال  . معينتكلفة كجزء من تكلفة أصل بالعترافإلا  الرسملة

      

 القيمة المسجلة
  )المرحلة(

) إطفاء (إستهالكألصل بعد طرح أي ا بالذي يعترف بمقدارهالمبلغ 
  .المتراكمة من ذلكالقيمة  إنخفاضمتراكم وخسائر 

   ،٦. ١٦معيار ال
  ،٦. ٣٦معيار ال
  ٨. ٣٨معيار ال

      

 القيمة المسجلة
  )المرحلة(

   ٥. ٤٠المعيار   .المركز الماليلمبلغ الذي يتم عنده اإلعتراف باألصل في بيان ا
  ٨. ٤١المعيار 

  

  ٦. ٧معيار ال  .النقد في الصندوق والودائع تحت الطلب  النقد
      

 
قابلة للتحويـل بسهولة لمبالغ ات قصيرة األجل عالية السيولة إستثمار   المعادلالنقد

ير في يالتغضئيلة من ضة لمخاطر  عروتكونمعلومة من النقد، 
  .القيمة

  ٦. ٧معيار ال

 

      

  ٦. ٧معيار ال  . المعادلالنقدولتدفقات الواردة والصادرة للنقد ا  التدفقات النقدية
      

 من األصول التي تولد تدفقات نقدية  قابلة للتحديدأصغر مجموعة  نقدالوحدة توليد 
قات النقدية الواردة من ن التدفمستقلة إلى حد كبير عوتعتبر واردة 
  .أخرى أصول مجموعات أوأصول 

  ،٦. ٣٦معيار ال
  أ.٥ معيار التقرير

      

العملية التي تشتري 
فيها المنشأة البضاعة 

 الخدمات مقابل أو
ات التي لتزامإلا

   تتحملها أمام المورد

 خدمات أوسلع  تستملك فيها المنشأة األسهم أساسمعاملة دفع على 
إلى األخرى  األصول أوتحويل النقد ب  معينلتزامإتكبد من خالل 

 أو( الخدمات مقابل مبالغ تعتمد على سعر أومورد تلك السلع 
 الخاصة  غيرها من أدوات حقوق الملكيةأو المنشأةأسهم ) قيمة

  .بالمنشأة

  )أ (٢معيار التقرير

      

 تأمينشركة ال
  المباشرة

  )أ (٤ التقريرمعيار  . بموجب عقد إعادة تأمينالوثيقةحامل 
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 في التقدير التغيير

  المحاسبي

 ستهالكإل مبلغ اأو، إلتزام أو ألصل القيمة المسجلةتعديل في 

ألصول ل الوضع الحالي تقييم، الناتج عن الدوري لألصل

ات المرتبطة لتزامإلالمتوقعة وا المستقبلية والمنافع، اتلتزامإلوا

 أومعلومات ال مناسبية تنتج التغييرات في التقديرات المحو. بها

     . ألخطاء تصحيحهي ليستف وعليه ،جديدةالتطورات ال

  ٥. ٨معيار  ال

      

 في ستخدامإلمجموعة أصول متشابهة من حيث الطبيعة وا  صولاألفئة 

  .المنشأةعمليات 

  ،٣٧. ١٦معيار ال

  ١٢٧. ٣٦ معيارال

  ١١٩. ٣٨ المعيار

      
المالية المناسبة لطبيعة المعلومات التي يتم مجموعة األدوات   فئة األدوات المالية 

 خصائص هذه األدوات عتباراإلفصاح عنها والتي تأخذ في اإل

  .المالية

  ٦. ٧معيار التقرير 

  

      

 أو فرديتوقع ان يكون لهم تأثير على ذلك ال       قد  أفراد العائلة الذين     األسرة المباشرةأفراد 

   -:ومنهم .المنشأةقد يتأثرون به في تعامالتهم مع 

  ؛يك المحلي للفرد وأبنائهالشر  )أ (

   و؛ للفردأبناء الشريك المحلي  )ب (

 شريكه أو المعني الفردن من قبل شخاص المعالواأل  )ج (

   .المحلي

  ٩. ٢٤معيار  ال

      

  ٨. ٢١معيار ال  .نهاية فترة إعداد التقاريرسعر الصرف الفوري في   اإلقفالسعر 

      

 األصل إستخدامممارسة حقه ب  للمستأجرفيهق التاريخ الذي يح  بدء مدة عقد اإليجار

أي ( بعقد اإليجار األولي عترافإل تاريخ اوهو. المؤجر

 المصاريف أوالدخل  أو اتلتزامإل اأو باألصول عترافإلا

  ).مناسباًالناتجة عن اإليجار، حسب ما يكون 

  ٤. ١٧معيار ال
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 المحاسبة كما هو معرف في معيار ( كافة منافع الموظفينيشمل  تعويض

 المعيار الدولي أيضاً التي ينطبق عليهابما فيها ) ١٩ الدولي

عبارة عن جميع منافع الموظفين و.  ٢مالية  الالتقاريرإلعداد 

 من  المقدمأومستحق الدفع  أو  المدفوعالعوض النقدي أشكال

التي يتم تقديمها  مقابل الخدمات ا، بالنيابة عنهأو المنشأة،قبل 

 الشركةبالنيابة عن   المدفوعالعوض النقدي يشملكما . للمنشأة

   -: التعويضن يتضم.للمنشأةاألم 

منافع الموظفين قصيرة األجل، مثل األجور والرواتب   )أ (

 مدفوعة واإلجازة السنوية ،جتماعيإلومساهمات الضمان ا

في  مشاركةالو ، الراتبفوعةمدإلجازة المرضية  واالراتب

 شهراً ١٢ خالل حقت الدفعاستفي حال  (المكافآتاألرباح و

كالعناية الطبية  (النقدية، والمنافع غير )الفترةمن نهاية 

 أو الخدمات المجانية أووالسكن والسيارات والسلع 

  الممنوحة للموظفين الحاليين؛) المدعومة

منافع التقاعد و مثل معاشات التقاعد ما بعد التوظيفمنافع   )ب (

طبية ليف والعناية اظ، والتأمين على الحياة بعد التواألخرى

  ؛ما بعد التوظيف

  منافع بما في ذلكمنافع التوظيف األخرى طويلة األجل،   )ج (

منافع  أوستراحة، إل إجازات اأودة إجازات العمل طويلة الم

لم في حال و، ومنافع العجز طويل األجل، الخدمة الطويلة

 الفترة،  نهايةبعد شهراً ١٢ خالل  بشكل كاملتستحق الدفع

    التعويضات المؤجلة؛المكافآت و األرباح وة فيالمشارك

   و؛نهاية الخدمةمنافع   )د (

   . األسهمأساس الدفع على )هـ(

  ٩. ٢٤معيار  ال

      

العنصر المكون 

  للمنشأة 

العمليات والتدفقات النقدية التي يمكن تمييزها بوضوح تشغيلياً 

  .وألغراض إعداد التقارير المالية عن بقية المنشأة

  أ. ٥قريرمعيار الت

      

األداة المالية التي تحتوي من منظور الجهة التي أصدرتها على    المالية المركبة األداة

  . وعنصر حقوق ملكيةإلتزامكل من 
  ٣٢ ,٢٩-٢٨المعيار 

      

البيانات المالية 

  الموحدة

منشأة  على أنها تخص معينة يتم عرضها مالية لمجموعةانات بي

  .ية واحدةإقتصاد

  ،٤. ٢٧معيار ال
  ٢. ٢٨معيار ال

      

 مجموعة أو صلأإلنشاء تم التفاوض بشأنه بشكل محدد يعقد   عقد إنشاء

 المعتمدة على بعضها أو  على نحو وثيقالمترابطة من األصول

 أو الغرض أووالوظيفة التقنية ولبعض من حيث التصميم ا

  . النهائيستخدامإلا

  ٣. ١١معيار ال
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  -:حيث المنشاةأعمال  عن ناجم إلتزام  نافع اللتزامإلا

 ؛مسؤوليات معينة أنها ستقبلأخرى طراف أل أبدت المنشأة  )أ (
 أو سياسات معلنة أو  سابقةممارسةقائم لنمط وفق وذلك 

    ؛ وبيان حالي محدد بشكل كاٍف
 

  تلكلدى صحيحاً توقعاً المنشأة ت أوجد،نتيجة لذلك  )ب (
  . المسؤولياتتلك ستلبي ااألطراف األخرى أنه

  ١٠. ٣٧معيار ال

      

 
 بوقوع  فقطد وجودهيتأكتم ينشأ من أحداث سابقة ويمحتمل أصل   المحتملاألصل 

 يخضع ال أكثر أو  واحد غير مؤكدمستقبليحدث  عدم وقوع أو
  .نشأة بشكل كاملمالسيطرة ل

  ١٠. ٣٧ المعيار

      

ص عادة التزام المنشأة المشترية بتحويل األصول أو حص       يكون بال   المحتملالتعويض 
حقوق الملكية االضافية إلى المالكين الـسابقين لمنـشأة مـشتراة           
كجزء من تبادل السيطرة على المنشأة المشتراة في حال وقـوع           

 لكـن يمكـن أن      .أحداث مستقبلية محددة أو تلبية شروط محددة      
 للمنشأة المـشترية الحـق فـي عائـد          محتمليعطي التعويض ال  

  . ط محددةالتعويض المحل سابقا في حال تلبية شرو

  أ. ٣معيار التقرير 

      

وجوده فقط د يتأكتم وي ينشأ من أحداث سابقة محتمل إلتزام  )أ (   المحتمل لتزاماإل
 ةمستقبليالحدث من األ أكثر أو واحد عدم وقوع أوبوقوع 

 ؛نشأة بشكل كاملسيطرة المل يخضع ال والذي ةمؤكدالغير ال
 أو

 به عترافإلا تملكن ال ي حالي ينشأ من أحداث سابقة إلتزام  )ب (
  -:ألنه

لموارد من ا تدفق صادر طلبالمحتمل غير من  )١(
  أو ؛لتزامإلاية لتسوية إقتصاد منافع تشملالتي 

 من كافيةبدرجة  لتزامإلال يمكن قياس مبلغ ا )٢(
  .الموثوقية

  ،١٠. ٣٧ المعيار
  أ. ٣معيار التقرير 

     

لكنه ، محدداًمبلغه الذي ال يكون ذلك الجزء من دفعات اإليجار   لمشروطااإليجار 
مرور الوقت يتغير عدا   آخرعاملل  مبلغ مستقبليأساس  علىيقوم

،  المستقبليستعمالإل، مقدار ا المستقبليةمثال ذلك نسبة المبيعات(
  ).ية المستقبلية، أسعار الفائدة السوق المستقبليةمؤشرات األسعار

  ٤. ١٧ المعيار

      

ية أسهم إتفاق
  مشروطة

  ٥. ٣٣ المعيار  . على تلبية شروط محددةمتوقفةار أسهم ية إلصدإتفاق
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األسهم العادية 
المشروطة القابلة 

  لإلصدار

 بـدون   أو صـغيرة     نقدية  مقابل مبالغ  قابلة لإلصدار أسهم عادية   
 تلبية شروط محـددة ضـمن       عند عوض نقدي آخر    لقاء أومقابل  
  .ية أسهم مشروطةإتفاق

  ٥. ٣٣  المعيار

      

ال  ية واضحةإقتصادلها نتائج يكون  أكثر أوية بين طرفين إتفاق  العقد
 تجنبها، ويعودلن وجدت، إ، محدودةتملك األطراف سوى قدرة 

 ويمكن .بقوة القانون للتنفيذية قابلة تفاقإلاإلى أن  ذلك عادة سبب
  .خطيةان تكون بالضرورة يس أشكاال مختلفة وللعقود اان تأخذ 

  ١٢. ٣٢ المعيار

      

على  (السيطرة
  )منشأة

تعني القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية لمنشأة ما          
   تلك المنشأةأنشطةمن أجل تحقيق منافع من 

 ،٩. ٢٤معيار ال
 ،٤. ٢٧معيار ال
  ،٨. ٢٨معيار ال
  ،)٣. ٣١معيار ال(
  ) أ.٣معيار التقرير(

      

دفقات النقدية المستقبلية    الشهرة التي تساهم في الت     إستثناءب األصول   الشركةأصول
 المراجعـة ووحـدات توليـد النقـد         قيدلكل من وحدة توليد النقد      

  .األخرى

  ٦. ٣٦ المعيار

      
  
 

ـ إل لمنشأةا ات تقدير  أفضل مدى حول   النطاق مـا بعـد    ات منـافع    لتزام
   .التوظيف

  ٩٥. ١٩ المعيار
  

      

  النقدي عادلة للعوض  القيمة ال  أو المدفوعالمعادل   النقد   أومبلغ النقد     التكلفة
في  أو إنشائه، أو هإستمالكصل في وقت    أ ستمالك إل قدمالماآلخر  

 إلى ذلك األصل عند     ينسب، المبلغ الذي    الحاالت التي ينطبق عليها   
 للمتطلبات المحـددة للمعـايير الدوليـة        وفقاً به   األولي عترافإلا

د الـدولي إلعـدا   معيـار   ال األخرى، مثـل      المالية التقاريرإلعداد  
  ٢التقارير المالية 

  ،٦. ١٦ المعيار
  ٨. ٣٨ المعيار
  ٥. ٤٠الميعار 

      

 سـتثمار إلا ب عتـراف إلا بموجبها   يتمات  ستثمارإلامحاسبة  لطريقة    طريقة التكلفة
 فقـط إلـى   ستثمارإلويعترف المستثمر بالدخل من ا . لتكلفةا سعرب

 المـستبقاة األربـاح    توزيعات من  المستثمر   فيهقبض  الذي ي  الحد
أما التوزيعـات    .ستمالكاإل الناشئة بعد تاريخ      بها لمستثمرللجهة ا 

 ويتم  ستثمارإلاً ل إسترداد تبر كزيادة على تلك األرباح فتع     المقبوضة
  .ستثمارإل بها كتخفيض في تكلفة اعترافإلا

  ٤. ٢٧ المعيار

      

ـ  وغيرها من التكاليف  جميع تكاليف الشراء وتكاليف التحويل        تكلفة المخزون ي  الت
  .مكانه ووضعه الحاليفي المخزون وضع  في سبيل كبدهايتم ت

  ١٠. ٢ المعيار
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سـتيراد والـضرائب األخـرى     إلمجموع سعر الشراء ورسوم ا      تكلفة الشراء
مـصلحة  من   الحقاً  تلك التي يمكن أن تستردها المنشأة      إستثناءب(

ومصاريف النقل والمناولة والتكاليف األخرى التـي       ) الضرائب
 ويـتم طـرح الخـصومات       .البنـد  إستمالكإلى  مباشرة   تُنسب

األخـرى عنـد تحديـد      المشابهة  والبنود  والحسومات  التجارية  
  .تكاليف الشراء

  ١١. ٢  المعيار

      

مبني على عقد 
 إليها مضافاًالتكلفة 

  ةمعين مورس

عقد إنشاء يتم بموجبه تعويض المقاول عن التكاليف المـسموح          
 نسبة مئوية مـن هـذه        إليها مضافاً ،كخالفا لذل محددة  ال أوبها  

  .ةمحدد رسوم أوالتكاليف 

  ٣٣. ١ المعيار

      

 مثل العمالة المباشرة نتاجالتكاليف المرتبطة مباشرة بوحدات اإل   التحويلتكاليف
 غير نتاجمصاريف اإل بطريقة منتظمة من توزيعهوما يتم 

مواد إلى المباشرة الثابتة والمتغيرة التي يتم تكبدها لتحويل ال
  . الصنعتامةبضائع 

  ١٢. ٢المعيار 

      

 ،األصـل ب إلى التـصرف   مباشرة   تُنسبالتي    المتزايدة التكاليف  التصرفتكاليف 
  .ومصروف ضريبة الدخل تكاليف التمويل إستثناءب

  ٦. ٣٦المعيار 

      

 أو (األصلب إلى التصرفمباشرة  تُنسبالتي   المتزايدةالتكاليف  تكاليف البيع
ومصروف ضريبة تكاليف التمويل  إستثناءب ،)ة التصرفمجموع
  .  الدخل

   أ .٥معيار التقرير

  ماإلتزامفي تلبية مالية الداة األحد أطراف أ إخفاقمخاطرة   ئتمانإلمخاطرة ا
  .ن يتحمل الطرف اآلخر خسارة ماليةأوالتسبب في 

   أ.٧معيار التقرير 

      

تغيرات في الداة مالية بسبب العادلة ألمة قيال تقلُّبمخاطرة وهي   مخاطرة العملة
  .أسعار الصرف األجنبي

  أ. ٧معيار التقرير 

      

  -:على أنه متداول عندمااألصل تصنف المنشأة   متداولالاألصل 

 في هإستهالك أو ه بيعقصدت أو  االصلقتوقع تحقيت  )أ (
  للمنشأة؛ الدورة التشغيلية العادية 

 ؛ رةحتفظ به بشكل رئيسي ألغراض المتاجت  )ب (
فترة  بعد شهراً عشر إثني خالل  االصلتوقع تحقيقت  )ج (

 أو ؛إعداد التقارير
حدد في كما هو م(نقد معادل  أونقد عبارة عن االصل   )د (

 أو ما لم يكن مقيد التبادل )٧معيار المحاسبة الدولي 
على  شهراً عشر إثني ما لمدة إلتزاماإلستعمال لتسوية 

  .فترة إعداد التقارير األقل بعد

   ٦٦. ١يار المع
  )أ. ٥معيار التقرير (

      

نفس  شراء يجب دفعه إذا تم  كان المعادل الذي النقدأومبلغ النقد    الجاريةالتكلفة 
  .في الوقت الحالي  أصل مماثل معادلأو صلاأل

  

 غير المخصوم الـذي يمكـن طلبـه         النقد المعادل  أو النقد   مبلغ

  )ب(١٠٠اإلطار 



 قائمة المصطلحات

    حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  ٢٦٢٦

  .في الوقت الحالي إلتزاملتسوية 
   -:على أنه متداول عندما تصنف المنشأة االلتزام   المتداوللتزامإلا

   ؛للمنشأة الدورة التشغيلية العادية فيتوقع تسويته ت  )أ (

  ؛ بشكل رئيسي ألغراض المتاجرةهحتفظ بت )ب (
فترة إعداد  بعد شهراً عشر إثني خالل تسويتهستحق ت  )ج (

 أو ؛التقارير
 لمدة لتزامإلة ايتأجيل تسوب مطلقاً حقاً المنشأةملك تال   )د (

 .فترة إعداد التقارير بعدعلى األقل  شهراً عشر إثني
  
غير على أنها األخرى  اتلتزامإلا جميعالمنشأة  تصنفو

  .متداولة

  ٦٩. ١ المعيار

      

ن ع تجة المنافع المحددة النالتزامإلالزيادة في القيمة الحالية   تكلفة الخدمة الحالية
  .ةخدمة الموظف في الفترة الحالي

  ٧. ١٩ المعيار

      

فيما يتعلق ) إلستردادالقابلة ل ( الدفعمبلغ ضرائب الدخل مستحقة   الحاليةالضريبة 
  .معينة لفترة) الضريبيةالخسارة  (ةلضريبالخاضع لبالربح 

   ٥. ١٢المعيار 

      

لمنافع  ( التقليص
  )دةدالخطط المح

  -:يحدث التقليص عندما

 بإجراء تخفيض مادي ة بشكل واضح ملتزمتكون المنشأة  )أ (
  أو  خطة معينة؛الذين تغطيهمفي عدد الموظفين 

ال محددة بحيث المنافع ال خطة تعديل بنودتقوم المنشأة ب  )ب (
لموظفين للخدمة المستقبلية معين في ا عنصر مادي يعتبر

  أنهأويحقق الشروط الالزمة للمنافع،  على أنه الحالييـن
  . منافع مخفضة الحصول علىيحقق فقط شروط

  ١١١. ١٩المعيار 

 
 إلى التحولتاريخ 

المعايير الدولية 
   الماليةالتقاريرإلعداد 

 معلومات مقارنـة    المنشأة لها تعرضبداية الفترة األولى والتي     
 المالية في بياناتها    التقاريركاملة بموجب المعايير الدولية إلعداد      

  .  المعايير هذه بموجبالمعدةالمالية األولى 

  أ . ١رمعيار التقري

      

الفرق المؤقت القابل 
  قتطاعإلل

 في الميزانية لتزام اإلأوبين القيمة المسجلة لألصل  فرق مؤقت
في قتطاع إلينتج عنه مبالغ قابلة ل الضريبة الذي أساسالعموية و

للفترات ) الخسارة الضريبية(تحديد الربح الخاضع للضريبة 
 أو لألصل ة المسجلمةالقي تسوية أو إستردادالمستقبلية عندما يتم 

  .لتزاماإل

  ٥. ١٢ المعيار

      
.  التكلفة المستهلكة في تاريخ محددأومبلغ يستخدم كبديل للتكلفة   قدرةتكلفة م

 تقد اعترفمنشأة  الالحق أن الطفاء اإلأو ستهالكإل اويفترض
 التاريخ المحدد وبأن تكلفته كانت في لتزام اإلأو باألصل أوليا

 .    قدرةالمتساوي التكلفة 

   أ .١معيار التقرير
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فيما  المستقبلية في الفترات ستردادإلمبالغ ضرائب الدخل القابلة ل  ضريبة مؤجلة أصول
  - :يخص ما يلي

  ؛قتطاعإلالفروقات المؤقتة القابلة ل  )أ (
  و؛ ترحيل الخسائر الضريبية غير المستخدمة  )ب (
  .خدمةتترحيل الخصومات الضريبية غير المس  )ج (

  ٥. ١٢ المعيار

      
ضريبة  اتإلتزام
  مؤجلة

فيما  المستقبليةالفترات  في  الدفعمستحقةمبالغ ضرائب الدخل 
  .خاضعة للضريبةالمؤقتة ال اتفـروقال يخص

  ٥. ١٢ المعيار

      
  -: المبالغ التاليةمجموعصافي   ة منفعة محددإلتزام

نهاية فترة إعداد  في ة المنفعة المحددلتزامالقيمة الحالية إل  )أ (
  ؛التقارير

 خسائر  منها أيةمطروحاً( اكتوارية أرباح أية  إليهامضافاً  )ب (
  ؛غير معترف بها) اكتوارية

 بها عترافإل أية تكلفة خدمة سابقة لم يتم ا منهامطروحاً  )ج (
  ؛بعد

 نهاية فترة إعداد التقارير القيمة العادلة في  منهامطروحاً  )د (
 تسوية ا خاللهوالتي سيتم من) ن وجدتإ(الخطة  ألصول

  .ت مباشرةالتزامإلا

  ٥٤. ١٩ المعيار

      

ــزام ــإلتـ  ة المنفعـ
ــددة  ــة (المح القيم
  )الحالية له

 للدفعات المستقبلية ، خطةأصول أية طرحبدون  ،القيمة الحالية
 الناتج من خدمة الموظف في لتزامإلالمتوقعة المطلوبة لتسوية ا

  .الفترات الحالية والسابقة

  ٧. ١٩ المعيار

      
  ٧. ١٩ المعيار  . خطط المساهمات المحددةإستثناءب ما بعد التوظيفطط منافع خ  خطط المنافع المحددة

      

خطط منافع التقاعد التي يتم بموجبها تحديد المبالغ التي ستدفع   خطط المنافع المحددة
كمنافع تقاعد بالرجوع إلى معادلة مبنية عادة على مكاسب 

  . سنوات الخدمةأو/الموظفين و

  ٨. ٢٦المعيار 

      
طط المساهمات خ

  المحددة
بموجبها بدفع  تقوم المنشأةالتي  ما بعد التوظيفمنافع خطط 

 اهيلع وال يكون) صندوق (ة منفصلمنشأةمساهمات محددة إلى 
 يكن يوجد ن المساهمات إذا لم لدفع مزيد مذناف أو قانوني إلتزام
 منافع الموظفين المتعلقة جميعلدفع  أصول كافية الصندوق في

  .موظفين في الفترات الحالية والسابقةبخدمة ال

  ٧. ١٩ المعيار
  

      

خطط المساهمات 
  المحددة

خطط منافع التقاعد التي يتم بموجبها تحديد المبالغ التي ستدفع 
كمنافع تقاعد على أنها مساهمات في صندوق مع مكاسب 

  . في ذلكستثماراإل
  

  ٨. ٢٦المعيار 
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دفع منافع نهاية الخدمة فقط إذا ب اضح المنشأة بشكل وإلتزام   واضحإلتزام
 بشأن نهاية تفصيلية خطة رسمية الديه ، وفقط إذا كان،كان

ن تشمل أ، ويجب ليس فيها إمكانية انسحاب واقعية والخدمة
  -: ما يلي، كحد أدنىالتفصيلية،الخطة 

 والعدد التقريبي للموظفين الذين سيتم الوظيفةموقع وال  )أ (
  ؛إنهاء خدماتهم

   و؛وظيفة أو صنف وظيفية الخدمة لكل منافع نهاي  )ب (
يجب ان يبدأ التنفيذ في و . تنفيذ الخطةفيهالوقت الذي سيتم   )ج (

كمال إل الفترة الزمنية تحديدأسرع وقت ممكن، كما يجب 
مادية  تغيرات حدوثال يكون من المحتمل التنفيذ بحيث 

  .طةفي الخ

  ١٣٤. ١٩ المعيار

      

  المحاسبةمعيار بموجب ةمشتقمحاسبته كتتم تعاقدي ال مكون   داعإيمكّون 
 ٣٩  المحاسبة الدوليمعيار ضمن نطاق ويندرج ٣٩الدولي رقم 

 .داة منفصلة كان أإذا

  ) أ (٤معيار التقرير

      

المبلغ القابل 
  ستهالكإلل

في البيانات ( مبلغ آخر يحل محل التكلفة أو  معين،أصلتكلفة 
  . قيمته المتبقية منهمطروحاً )المالية

  ،٦. ١٦ لمعيارا
  ،٦. ٣٦( المعيار
  )٨. ٣٨  المعيار

      

 على مدى عمره ستهالكإلالمنتظم لمبلغ األصل القابل ل التوزيع  *)اإلطفاء (ستهالكاإل
  .ينتاجاإل

  ،٦. ١٦ المعيار
  ٦. ٣٦ المعيار

      

بأداة  (عترافإلإلغاء ا
  )مالية

ان بيمن  به عترافإلسبق ا مالي إلتزام أو  ماليصلأ إستبعاد
  .للمنشأة المركز المالي

  ٩. ٣٩ المعيار

      
 

معيار المحاسبة ضمن نطاق يندرج  آخر عقد أو ماليةأداة   المشتقة
  الثالثجمع الخصائصي) ٧-٢ الفقرات أنظر (٣٩الدولي 
 -:التالية

  

 ، ماليةأداة سعر ،فائدة في سعر ة للتغيرإستجابتتغير قيمته   )أ (
 أو ار مؤشر أسع، سعر صرف أجنبي،سعر سلعة

، آخر متغير أو إئتمان مؤشرو درجة المالءة أو ،معدالت
مالي ال يكون المتغير المتغير غير ال في حالة شريطة أنه

  ؛") الصلةوذ "أحياناًيسمى  ( العقد بطرف محدد فيمرتبطاً 
 إستثمارتطلب صافي ي أو أولي إستثمارتطلب صافي يال   )ب (

 العقود التيأخرى من ألنواع طلب يكون أقل مما قد ي أولي
 عوامل ة مماثلة للتغيرات فيإستجاب يتوقع أن تكون ذات

  ؛ والسوق
  .تتم تسويته في تاريخ مستقبلي  )ج (

   ٩. ٣٩ المعيار

  

                                                      
 .لمعنى نفسه المصطلحين لهما الكن كال". هالكستإ"عوضاً عن " إطفاء"مصطلح عموما في حال األصل غير الملموس، يستخدم  *
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األدوات المالية 
  المشتقة

 والعمليات اآلجلة ،مالية مثل الخيارات الماليةهي أدوات 
شأ ين التي ، ومبادالت سعر الفائدة ومبادالت العملة،والمستقبلية

مالية  مخاطرة نقل يتمثل تأثيرها فيات إلتزام و حقوقاًعنها
 بين  ذات صلةرئيسيةأداة مالية متأصلة في  أكثر أوواحدة 
في البداية، تمنح األدوات المالية المشتقة أحد .  األداةأطراف

  الماليةاتلتزامإلا أو  المالية لتبادل األصولتعاقدياًاألطراف حقاً 
 أو ،روط يحتمل أن تكون مالئمة شبموجبمع طرف آخر 

 المالية مع اتلتزامإلا أو لتبادل األصول المالية تعاقدياًاً إلتزام
غير . مالئمةغير  شروط يحتمل أن تكون بموجبطرف آخر 

 األداة المالية نقلال ينجم عن األدوات المالية المشتقة أنه 
 النقلعند بدء العقد، كما ال يحدث هذا ذات الصلة الرئيسية 

وتتضمن بعض األدوات حقاً  . العقدإستحقاقبالضرورة عند 
عند  التبادل شروطه يتم تحديد نألو. تبادلتنفيذ عملية اً لإلتزامو

من  ف، األسعار في األسواق الماليةمع تغير، المشتقةبداية األداة 
     .   غير مالئمةأو مالئمة الشروطالمحتمل أن تصبح تلك 

) تطبيق (٣٢المعيار 
١٦- ١٥  
  

      

 نتاجإل تصميم أو معرفة أخرى على خطة أونتائج بحث تطبيق   التطوير
 خدمات أو نظم أو ، عملياتأو ، منتجاتأو ،دواتأ أو ،مواد

 ستخدامإل اأو نتاج بدء اإلتسبق جديدة أو محسنة بشكل جوهري
  .التجاري

  ٨. ٣٨ المعيار

      
 

الحصة المتراجعة من   
   االرباح لكل سهم 

التي يمكن نسبتها إلى حاملي حقوق الملكية خسارة لا أوربح ال
 المرجحالمتوسط ، مقسوما على )البسط(العادية في المنشأة االم 

 ، بعد تعديلهما)المقام ( خالل الفترةالمتداولةلعدد األسهم العادية 
   .التي يحتمل تراجع دخلها األسهم العادية جميعآثار  ستيعابإل

  ٣١. ٣٣ المعيار

      

في ربحيـة   تخفيض  
السهم العـادي مـن     
خالل إصـدار أسـهم     

ــافية  ــل أوإض  تحوي
ــى  ــة إل أدوات ملكي

   أسهم

حصة الـسهم    في   زيادة أواألرباح   حصة السهم من      في تخفيض
  تحويل األدوات القابلة للتحويل،    إفتراض  من ناجمة ئرالخسامن  
ـ   إصدار أو،  الضمانات أو الخيارات   ممارسة أو ة  األسهم العادي

  .  محددةروط بعد تلبية ش

  ٥. ٣٣  المعيار

      

التـي  األسهم العادية   
   يحتمل تراجع دخلها

 إنخفاضأسهم عادية محتملة يؤدي تحويلها ألسهم عادية إلى 
من  ئرالخساحصة السهم من  زيادة أواألرباح حصة السهم من 
  .العمليات المستمرة

  ٤١. ٣٣ المعيار

      

   أ .٤معيار التقرير   .عقد إعادة تأمين يعتبر ال عقد تأمينعبارة عن   عقد تأمين مباشر
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الطريقة المباشرة في   
 التدفقات  إعداد تقارير 
 نـشطة األالنقدية من   
  التشغيلية

 المقبوضات مجمل الفئات الرئيسية للإلفصاح عنهي طريقة 
  . المدفوعات النقديةومجملالنقدية 

  )أ(١٨. ٧ المعيار

      

نه أ على يتم تصنيفه أو التصرف به تم ي المنشأةن معين فمكَو  العملية المتوقفة 
  -:لبيعمحتفظ به ل

  منطقة جغرافيةأوعمال األ  منرئيسي منفصليمثل خط و)  أ(
   ،من العمليات

رئيسي أعمال خط فردة للتصرف بمنسقة مجزء من خطة ) ب(
  أو، من العمليات  منطقة جغرافيةأومنفصل 

  . إعادة البيعبغرض حصرياً هاإستمالك تابعة يتم منشأة) ج(

   أ.٥ معيار التقرير

 
مشاركة الميزة 

  ختياريةإلا
منـافع  مكملـة ل   ، منـافع إضـافية    إستالمبحق تعاقدي يقضي    

  -:مضمونة
 من  كبيراً جزءاً تلك المنافع اإلضافية     شكلمن المحتمل أن ت   )  أ(

  المنافع التعاقدية؛ مجموع 
الجهـة   متـروك لتقـدير    توقيتها أو مقدارهاتحديد  يكون  ) ب(

  و بموجب العقد؛ المصدرة
  :لىإ تعاقدياًتستند ) ج(

 نـوع محـدد مـن       أوأداء مجموعة محددة من العقود       )١(
  العقود؛ 

 غيـر محققـة علـى       أو/و محققـة    إستثمار مردودات )٢(
 من األصول يحـتفظ بهـا صـاحب          محددة مجموعة

  أواإلصدار؛ 
أخرى  منشأة أو الصندوق   أو خسائر الشركة    أوأرباح   )٣(

      .تصدر العقد

   أ .٤معيار التقرير

      

، غير ذلك أو، بالبيع التصرف بهايتم مجموعة من األصول   التصرفمجموعة 
 المرتبطة مباشرة بتلك اتلتزامإلوا واحدة، معاملةكمجموعة في 

وتتضمن المجموعة . المعاملة في نقلهاالتي سيتم األصول 
موعة  األعمال في حال كانت المجإندماج في المستملكةرة الشه

فقرات المتطلبات ل وفقاً لها الشهرة خصصت للنقد مولدةوحدة 
 إذا كانت عملية أو ٣٦ من معيار المحاسبة الدولي رقم ٨٧- ٨٠

      . للنقدمولدةضمن تلك الوحدة ال

   أ .٥معيار التقرير

      

قوق الملكية ات حإستثمارحملة على رباح األ توزيعات عبارة عن  األسهم أرباح
  .  فئة معينة من رأس المالهمحيازتبنسبة 

  ٥. ١٨ المعيار
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  - :كونأما أن ي  يقتصادإلالعمر ا

 ستخدامإل لقابالً خاللهاالفترة التي يتوقع ان يكون األصل )  أ(

   أو ؛أكثر أويا من قبل مستخدم واحد إقتصاد

 الوحدات المشابهة التي يتوقع أو نتاجعدد وحدات اإل) ب(

  .أكثر أوقبل مستخدم واحد الحصول عليها من األصل من 

  ٤. ١٧ المعيار

 
      

  ةفعالالالفائدة  طريقة

  

  

طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة الخاصة باألصل المالي أو 

) أو مجموعة األصول المالية واإللتزامات المالية(اإللتزام المالي 

  .للفترة الخاصة بهامصاريف الفائدة والفائدة دخل وتحميل 

  ٩. ٣٩ المعيار

      

المدفوعات أو المقبوضات النقدية بالضبط  يطرحسعر الذي هو ال  فعلي الالفائدة  سعر

 حيثما العمر المتوقع لألداة المالية أو، خالل المقدرة المستقبلية

 القيمة المسجلة صافي إلى زمنية أقصر فترة  خالل،كان مناسباً

ة وعند حساب سعر الفائد. لألصل المالي أو اإللتزام المالي

مع األخذ بعين  التدفقات النقدية ينبغي على المنشأة تقدير، الفعلي

على سبيل المثال، ( التعاقدية لألداة المالية البنود كافة اإلعتبار

لكن ال يجب ) الدفع مقدماً وخيارات الشراء والخيارات المماثلة

 يتضمن.  الخسائر اإلئتمانية المستقبليةأن تأخذ في إعتبارها

 بين أطراف المقبوضة الرسوم والنقاط المدفوعة أو الحساب كافة

أنظر  (الفعليجزءاً ال يتجزأ من سعر الفائدة التي تعتبر العقد، 

، وتكاليف المعاملة، وجميع )١٨معيار المحاسبة الدولي رقم 
ويوجد إفتراض يفيد بأنه . العالوات أو الخصومات األخرى

ع لمجموعة من يمكن تقدير التدفقات النقدية والعمر المتوق

إال أنه في تلك الحاالت . األدوات المالية المتشابهة بشكل موثوق

النادرة التي ال يمكن فيها تقدير التدفقات النقدية أو العمر المتوقع 

بشكل موثوق، يتعين على ) أو مجموعة أدوات مالية(ألداة مالية 

اقدية المنشأة إستخدام التدفقات النقدية التعاقدية خالل المدة التع

  ).     أو مجموعة األدوات المالية(الكاملة لألداة المالية 

  ٩. ٣٩المعيار 
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تضمن ي) مجمعة (مختلطةأداة مالية في  عبارة عن مكون يه  ةضمنيال ةالمشتق
 بعض إختالف يكون من آثاره -غير مشتق أساسيا عقداً أيضاً

 .ة المستقلةق بطريقة مماثلة للمشتختلطةالتدفقات النقدية لألداة الم
افة التدفقات النقدية  كأو تعديل بعض ةالضمني ة المشتقنتج عنوي

 سعر أو ،حسب سعر فائدة محددخالفا لذلك العقد  يقتضيهاالتي 
 مؤشر أو، أجنبي سعر صرف أو،  سعر سلعةأوأداة مالية، 

متغير  أو، إئتمان مؤشر أو ،مالءة  درجةأو،  معدالتأوأسعار 
مالي ال يكون المتغير المتغير غير الالة  في حشريطة أنه، آخر

 بأداة مالية ةالمرتبط إن المشتقة.  العقدبطرف محدد فيمرتبطاً 
 التي أواألداة، تلك  عن مستقلة بصورة تعاقدياً للنقل ةقابلوال

 ةمشتقال تعتبر  األداة،  تلك مختلف عنطرف مقابل الهيكون 
  . بل أداة مالية منفصلةة،ضمني

  ١٠. ٣٩ المعيار

      

 اتخدممقابل  تمنحه المنشأةالذي النقدي شكال العوض أكافة   منافع الموظفين
  .يقدمها الموظفون

  ٧. ١٩ المعيار

      

الموظفون وغيـرهم   
ممن يقدمون خدمات   

  مماثلة

  -: أنوإما للمنشأةاألفراد الذين يقدمون خدمات شخصية  
   ، ضريبيةأوموظفين ألغراض قانونية  همإعتباريتم   ) أ(
بنفس  هابموجب توجيهاتالمنشأة   فينيعملوأنهم  أو  ) ب(

موظفين هم إعتباريتم  األفراد الذين بها الطريقة التي يعمل
 أو ضريبية، أوألغراض قانونية 

 خدمات التي يقدمها التلكل الخدمات المقدمة مشابهة أن) ج(
 كافة المصطلحعلى سبيل المثال، يشمل . نالموظفو

شخاص الذين يملكون السلطة موظفي اإلدارة، أي أولئك األ
 المنشأة نشطةويتحملون المسؤولية فيما يتعلق بالتخطيط أل

  . ، بما في ذلك المدراء غير التنفيذيينومراقبتها اوإدارته

   أ .٢معيار التقرير

      

القيمــة الخاصــة  
   نشأةمالب

 من نشوئها المنشأةتوقع تالتي القيمة الحالية للتدفقات النقدية 
 ه في نهاية عمرالتصرف بهمستمر لألصل ومن  الستخدامإلا
   .   ماإلتزام تتوقع أن تتكبدها عند تسوية  التيأو ينتاجاإل

  ،٦. ١٦ المعيار
  ٨. ٣٨ المعيار

      

طرح كافة بعد  المنشأة أصول في الحصة المتبقية عبارة عن   الملكيةوقحق
  .اتهاإلتزام

  )ج (٤٩.طارإلا

      

بعد طرح كافة  منشأة ما في أصول ة المتبقيصةلحعقد يثبت ا  أداة حق الملكية 
  .ااتهإلتزام

  ،١١. ٣٢ المعيار
  أ .٢ معيار التقرير

      

ــة   ــق الملكي أداة ح
  الممنوحة

خاصة الملكية الأداة حق في  )مشروط غير أومشروط (حق 
 دفع على إتفاق لجهة أخرى، بموجب المنشأةمنحه ت لمنشأةبا

  . األسهمأساس

   أ .٢معيار التقرير

      

حصص حقوق 
  الملكية

ألغراض المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، يستخدم 
مصطلح حصص حقوق الملكية بشكل واسع ليشير إلى حصص 
الملكية في المنشآت المملوكة للمستثمر وحصص المالك أو 

  . العضو أو المشارك في المنشآت المشتركة

  أ. ٣معيار التقرير 
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 بسعر مبدئياً ستثمارإلاب عترافإلا اة يتم بموجبهي محاسبطريقة  لكية المقوقطريقة ح
في صافي  في حصة المستثمر بعد ذلك للتغير هليعديتم تالتكلفة و
وتتضمن . ستمالكاإلم بعد الذي يت اهبمستثمر جهة الأصول ال

 الجهة  خسائرأوأرباح  في ته حص خسائر المستثمرأوأرباح 
  .االمستثمر به

  
  ٢. ٢٨ المعيار

      

المعامالت التي تكون   
ــضاعة أو  ــا الب فيه
الخدمات هي المقابل   

  ألدوات الملكية

 أو بضائع المنشأة فيهاستلم ت األسهم أساس دفع على عملية
 بما في ذلك (الخاصة بها ألدوات حق الملكيةكمقابل  خدمات
    ).  خيارات األسهمأواألسهم 

 أ .٢معيار التقرير

     
فترة ل الالحقةاألحداث  

  إعداد التقارير
نهاية  التي تحدث بين  غير المالئمةأوالمالئمة هي تلك األحداث 
 إصدار البياناتب فيهصرح  والتاريخ الذي يفترة إعداد التقارير

  -:، ويمكن تحديد نوعين من األحداثالمالية
  

 على الظروف التي كانت قائمة في أدلة التي توفر تلك  )أ (
بعد تعديل تؤدي إلى  أحداث( نهاية فترة إعداد التقارير

 ؛ و)فترة إعداد التقارير
  

نهاية  بعدقائمة  التي تدل على الظروف التي نشأت تلك  )ب (
فترة إعداد  ال تؤدي إلى تعديل أحداث(فترة إعداد التقارير 

  ).التقارير

  ٣. ١٠المعيار 

      

 إلى معينةمن وحدات عملة محدد  عدد تحويل عن تجالفرق النا  فرق الصرف
  . بأسعار صرف مختلفةأخرىة عمل

  ٨. ٢١ المعيار
  

      

  ٨. ٢١ المعيار  . بين عملتينهو معدل التبادل  سعر الصرف
      

 فيية خالل الفترة المحاسبية قتصادإل في المنافع انخفاضإلا  المصروفات
 ينجم اتإلتزام تكبد أوألصول ل نفاذ أوشكل تدفقات صادرة 

 تلك المرتبطة ثناءإستب في حقوق الملكية، إنخفاضعنها 
  .بالتوزيعات على المشاركين في حقوق الملكية

  )ب( ٧٠طارإلا

      

  تعديالت الخبرة
  

كتوارية السابقة ومـا حـدث      إلات ا إلفتراضثر الفروقات بين ا   أ
  .بالفعل

  ٧. ١٩معيار ال

      

أصــول اإلستكــشاف 
  والتقييم 

نفقات اإلكتشاف والتقييم المعترف بها كأصول بما يتفق مع 
  .لسياسة المحاسبية للمنشأةا
  

  أ. ٦معيار التقرير
  

      

ستكــشاف إلنفقــات ا
  تقييم الو
  

النفقات التي تتكبدها منشأة معينة فيما يتعلق بالتنقيب عن الموارد 
 وتقييمها قبل أن يتم إثبات الجدوى الفنية والتجارية المعدنية

  .إلستخراج الموارد المعدنية

   أ.٦معيار التقرير
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 وتقيــيم افإكتــش

   المعدنيةالموادر

يتضمن البحث عن المصادر المعدنية النفط والغاز الطبيعي 

حصل  للموارد الغير متجددة بعد أن تهةومصادر أخرى مشاب

 في أماكن معينة، كشافست لإلالقانونية على الحقوق المنشأة

كذلك إثبات الجدوى الفنية والتجارية إلستخراج الموارد و

  .المعدنية

  )أ (٦التقريرمعيار 

  

 

 على إلتزام سداد أوهي القيمة التي يمكن أن يتم إستبدال أصل   القيمة العادلة

ها بين أطراف متوافر لها الدراية والرغبة في التعامل مع أساس

  .معاملة متكافئة بين األطراف

  ،٢. ٦ر المحاسبة ييامع

)٧، ٤. ١٧ ،)٦. ١٦ 

,٢٠( ،)٧. ١٩ (،١٨ 

.٣٢، ٨. ٢١ ، )٣ 

.٣٩، )٨. ٣٨ ( ،١١ 

,٨. ٤١، )٤٠,٥( ،٩ ،

  أ.١التقريرمعيار

  أ.٣معيار التقرير

  أ.٤معيار التقرير

  أ.٥معيار التقرير
      

 أو إلتزام سداد أوهي القيمة التي يمكن أن يتم إستبدال أصل   القيمة العادلة

أداة حقوق ملكية ممنوحة بين أطراف متوافر لها الدراية إستبدال 

  .معاملة متكافئة بين األطرافوالرغبة في التعامل مع 

   أ.٢معيار التقرير 

      

ــة  ــة العادلـ القيمـ

  منها تكاليف  مطروحاً

  البيع

 وحدة مولدة أو من بيع أصل الذي يمكن الحصول عليهالمبلغ 

 ، تجاري بين أطراف مطلعة وراغبةأساسللنقد في معاملة على 

  .  التصرف تكاليف  منهامطروحاً

  ٦. ٣٦المعيار  

      

 أوال تباع هاإنتاج أوتم شرائها ن بنود المخزون التي أاالفتراض ب  والًأ صادر رد أوالًالوا

ن البنود المتبقية في المخزون في نهاية الفترة إ فوبالتاليأوال، 

  .هإنتاج أوحدث ما تم شراؤه أهي 

  ٢٧. ٢المعيار 

      

 بملكية تبطةالمر كافة المخاطر والمنافع نقل  بموجبهعقد يتم  تمويلي الالتأجير

 ال تنتقل الملكية في نهاية أو وقد تنتقل .األصل بشكل جوهري

  .العقد

  ٤. ١٧المعيار 
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  -:يكون عبارة عنصل أأي   األصل المالي

 ؛نقد  )أ (

  ؛ لمنشأة أخرى ملكية أداة حق  )ب (

 -:حق تعاقدي  )ج (

  أو ؛منشأة أخرىصل مالي آخر من أ أو نقد قبضل) ١(

ى خرأ منشأة مع اليةات الملتزاماألصول واإللمبادلة ) ٢(

  أو ؛محتملةية إيجاب شروط بموجب

أدوات حقوق الملكية في  قد تتم تسويته أوعقد ستتم تسويته   )د (

 -:ويكون نشأةبالمالخاصة 

تكون  قد أو ملزمة تكون المنشأةبحيث  مشتقغير ) ١(

أدوات حقوق الملكية  عدد متغير من إستالمب ملزمة

  أو؛ بهاالخاصة 

 قد تتم تسويته بطريقة غير مبادلة أو  تتم تسويتهمشتق) ٢(

 من ثابت أصل مالي آخر مقابل عدد أو ثابتمبلغ نقدي 

ولهذا الغرض، . منشأةأدوات حقوق الملكية الخاصة بال

 أدوات بالمنشأةال تتضمن أدوات حقوق الملكية الخاصة 

 أدوات حقوق تسليم أو ستالمإلتعد عقوداً بحد ذاتها 

  .   في المستقبلبالمنشأةالملكية الخاصة 

  ١١. ٣٢ المعيار
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ــل ــالياألص  أو  الم
 القيمةبالمالي   لتزاماإل

العادلــة مــن خــالل 
   الخسارةأوالربح 

  -:لتاليينا يحقق أحد الشرطين مالي إلتزام أو  ماليأصل
ف األصل صنَوي. نه محتفظ به للمتاجرةأعلى يتم تصنيفه )  أ(

  -:في حال للمتاجرةه  المالي بأنه محتفظ بلتزامإل اأوالمالي 
  

 أو تكبده بشكل رئيسي بغرض البيع أو شراءهتم  )١(
  إعادة الشراء في المدى القصير؛ 

 يتم إدارتهاأدوات مالية محددة  من محفظة جزءاًكان  )٢(
من  حديث واقعيعلى نمط دلة بشأنها أيوجد  ومعا

  أو األجل؛ ة قصيرجني األرباححاالت 

 ة التي تكونقفيما عدا المشت( ةمشتق عبارة عن أنه )٣(
 .)محددة وفعالة  تحوطأداة قد كفالة مالية أو عبارة ع

  

القيمة ب المنشأةمن قبل  ،األولي عترافإل عند ايتم تحديده،) ب(
 إستخدامويمكن للمنشأة  . من خالل الربح والخسارةدلةالعا

هذا التحديد فقط عندما يسمح بذلك معيار المحاسبة الدولي 
 ما ينجم عن عندأو)  الضمنيةالمشتقات(أ ١١ الفقرة ٣٩

   -: مالءمة إما بسببأكثرإجراء ذلك معلومات 

 يقلل إلى حد كبير من حالة عدم اإلتساق أوأنه يلغي  )١(
يشار إليه في بعض   (عتراف اإلأوفي القياس 
الذي خالفاً لذلك " عدم التطابق المحاسبي" اإلحيان بـ 

 فعترا اإلأوات لتزام اإلأوسينشأ من قياس األصول 
  أو ؛بمكاسبها وخسائرها على أسس مختلفة

ات المالية لتزام اإلأوأن مجموعة من األصول المالية  )٢(
 القيمة أساس كليهما تتم إدارتها وتقييم أدائها على أو

 إستثمار إستراتيجية أوالعادلة حسب إدارة مخاطرة 
موثقة، ويتم تقديم المعلومات حول المجموعة داخلياً 

كما تم (موظفي اإلدارة العليا  إلى ساسعلى ذلك األ
  ).٢٤تعريفهم في معيار المحاسبة الدولي 

  ٣٩. ٩ المعيار

      

العقد الذي يتطلب من الجهة التي أصدرته إجراء دفعات محددة   عقد الكفالة المالية
 ال محدداًلتعويض حامله عن الخسارة التي يتكبدها ألن مديناً 

 المعدلة إلداة أو األصلية ه حسب األحكامإستحقاقيقوم بالدفع عند 
  .الدين

، معيار ٩. ٣٩ المعيار 
  أ. ٤التقرير 

 إلتـزام  و  مـا  لمنشأةصل مالي   أ عقد يؤدي إلى نشوء      عبارة عن   األداة المالية
  .أخرى لمنشأة أداة حق ملكية أومالي 

  ١١. ٣٢المعيار 
  

  



 قائمة المصطلحات
 

 ٢٦٣٧   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  

 

  -:يكون عبارة عن إلتزامأي   المالي لتزاماإل
  

  -:تعاقدي مإلتزا  )أ(

  أو ؛ىرلمنشأة أخصل مالي آخر أ أو لتسليم نقد )١(

 منشأة أخرى  مع    مالية اتإلتزام أو  مالية أصوللمبادلة   )٢(
 أو؛ للمنشأة محتملة غير مالئمةبموجب شروط 

 ملكية قد تتم تسويته في أدوات حقوق ال       أوعقد ستتم تسويته    ) ب(
  -: ويكونبالمنشأةالخاصة 

ـ  نشأةكون الم تغير مشتق بحيث     )١( ـ  أو ة ملزم كـون  تد   ق
 ملكيـة  عدد متغير مـن أدوات حقـوق ال        بتسليم ةملزم

  أو ؛ االخاصة به

تتم تسويته بطريقة غيـر      قد   أومشتق بحيث تتم تسويته      )٢(
 أصل مالي آخر مقابل عـدد       أو ثابتمبادلة مبلغ نقدي    

ولهـذا  . بالمنشأة من أدوات حقوق الملكية الخاصة       ثابت
 الغرض، ال تتضمن أدوات حقـوق الملكيـة الخاصـة         

 تـسليم  أو ستالم أدوات تعد عقوداً بحد ذاتها إل      نشأةبالم
  .   في المستقبلبالمنشأةأدوات حقوق الملكية الخاصة 

  ١١. ٣٢المعيار 
  

      

 لمنشأة معينـة،  وحقوق الملكية   ات  لتزاماإلو األصولالعالقة بين     المركز المالي
  ]بيان المركز المالي [في الميزانية العمومية مبلغ عنهاكما هي 

  ٤٧ طارإلا

     

 مـن   أكثـر  أو واحدمخاطرة حدوث تغيير مستقبلي محتمل في         مخاطرة مالية
، أجنبـي عر صـرف  ، سعر أداة مالية، سعر سلعة، س      فائدة سعر

 أو،  ئتمـان اإل، مؤشـر    درجة المالءة ،   معدالت أور  أسعامؤشر  
مـالي  المتغير غير   ال في حالة    شريطة أنه  المتغيرات،غيرها من   
  . العقدبطرف محدد فيغير مرتبطاً ال يكون المت

  أ.٤معيار التقرير
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  -:ما يليتشمل المجموعة الكاملة من البيانات المالية   البيانات المالية

  ؛بيان المركز الماليكما في نهاية فترة إعداد التقارير  )أ (

  ؛ الشامل للفترةبيان الدخل  )ب (

 -:ماإ  للفترةفي حقوق الملكيةالتغيرات بيان   )ج (
  و؛  للفترةفق النقديبيان التد  )د (
 لـسياسات المحاسـبية   ل ملخصاً التي تتضمن    ،المالحظات) هـ ( 

  . األخرىيضاحات التفسيريةإل واالهامة
بيان المركز المالي كما من بداية الفترة المقارنة األولى عند          ) و(

تطبيق المنشأة لسياسة محاسبية بأثر رجعـي أو قيامهـا          
ا المالية، أو عندما    بإعادة عرض رجعي للبنود في بياناته     

  .  تقوم بإعادة تصنيف البنود في بيانتها المالية

 ،٨. ١المعيار 
  )٧ ،طارإلا(

      

حقـوق  يرات في حجـم وتركيـب       ي التي تؤدي إلى تغ    نشطةاأل   التمويليةنشطةاأل
  . المنشأةات إقتراضالملكية المساهم بها و

  ٦. ٧المعيار 

  

   مؤكدإلتزام
  

ية محددة من الموارد بسعر محـدد فـي         ية ملزمة لتبادل كم   إتفاق
  . تواريخ مستقبلية محددةأوتاريخ 

  

  ٩. ٣٩ المعيار

      

 يكون ملزمـاً لكـال الطـرفين        ، مع طرف غير ذي صلة     إتفاق   شراء مؤكدإلتزام
  ، وتتوفر فيه الشروط التالية قانونياً لإلنفاذ قابالًوغالباً ما يكون 

ذلـك سـعر ووقـت       بمـا فـي      الشروط الهامة؛ يحدد كافة   ) أ(
 واسع النطـاق بـشكل    شرطاً جزائياً   يتضمن  ) ب(و .المعامالت

    .كاٍف لضمان مستوى عاٍل من األداء

   أ.٥معيار التقرير

      

البيانات المالية االولى   
 المعايير الدولية   وفق

   الماليةالتقاريرإلعداد 

ير  المعـاي  المنشأةفيها  تبنى  تالتي  البيانات المالية السنوية األولى     
صـريح وغيـر    بيان  من خالل   ،   المالية التقاريرالدولية إلعداد   

   .معايير بهذه اللتزامإلاحول متحفظ 

   أ.١معيار التقرير

      

 إعداد التقـارير  فترة  
 المعـايير   وفقاالولى  
 التقاريرإلعداد  الدولية  
  المالية

نـشأة  تشملها البيانات المالية االولـى للم      إعداد تقارير فترة  آخر  
  . الماليةالتقاريرمعايير الدولية إلعداد  الوفق

   أ.١معيار التقرير

      

تبنـى  ت الجهة التـي  
 إلعداد  المعايير الدولية 

ول أل  الماليـة  التقارير
  مرة 

 المعايير الدوليـة    وفقاألولى   المالية   ا بياناته عرضت التي المنشأة
  .  الماليةالتقاريرإلعداد 

   أ.١معيار التقارير

      

 سـعر   أو ، على سعر ثابت للعقـد     المتعاقديوافق فيه   إنشاء  عقد    ابتثعقد ذو سعر 
، ويكون في بعض األحيان خاضعا لشروط       إنتاجوحدة  كل  ثابت ل 

  .تصاعد التكلفة

  ٣. ١١ المعيار
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غيـر   نتاجتكاليف اإل 
  الثابتة المباشرة 

 بغـض   نسبياًثابتة   التي تبقى    نتاجتلك التكاليف غير المباشرة لإل    
ومعـدات   وصيانة مباني    إستهالك مثل   ،نتاجم اإل حجالنظر عن   
  .، وتكلفة ادارة المصنعالمصنع

  ٢. ١٢ المعيار

      
  
 

  ٣٩. ٩  المعيار  .اًمستقبلي متوقعة لكنغير ملتزمة معاملة   معاملة متوقعة
      
  

  ٨. ٢١ المعيار  .لمنشأةالوظيفية لعملة الهي عملة أخرى غير   العملة األجنبية
      

عملـــة  بالمعاملـــة
  األجنبية

  ٢٠. ٢١ المعيار  . تتطلب التسوية بهاأوالعملة األجنبية تتم بهي معاملة 

      

ـ  منشأة تكون عبارة عن شركة    هي      األجنبيةالعملية  أو شـركة زميلـة    أو ة تابع
التـي   و التقارير الماليـة   ة معد للمنشأة فرع   أومشروع مشترك   

 بلد  غيرة أخرى   أو عمل آخر   في بلد    تنفيذها يتم   أو اأنشطتهتوجد  
  .التقرير المالي ة معدالمنشأةأو عملة 

  ٨. ٢١المعيار 

      

 عفاءيمكن اإل قروض  
  من تسديها

 التـسديد من  المدين   بإعفاء المقرض   يتعهد بموجبها هي قروض   
  .بموجب شروط محددة

  ٢٠,٣المعيار 

      

  ٨. ٢١ المعيار  .منها ضنشأةعمل المتة التي يية الرئيسقتصادإلعملة البيئة ا  الوظيفيةعملة ال
      

ما بعد  لمنافع   (التمويل
  )التوظيف

 ، صندوق أو منشأة، إلى ا،موظفيه وأحياناً نشأة،المقدمها  تمساهمات  
ـ     المالية التقارير ةعدم نشأةالم عن   قانونياً ةمنفصل  ا والتي تدفع منه

  .منافع الموظفين

  ٤٩. ١٩ المعيار

      

بشكل منفصل عن منـشأة    ) الصندوق(ى المنشأة   تحويل أصول ال    تمويل منافع التقاعد 
ات المستقبلية الخاصة بدفع منافع     لتزامصاحب العمل لمواجهة اإل   

  .التقاعد

  ٨. ٢٦المعيار 

      

ية قتــصادإلالمنفعــة ا
  المستقبلية

 فـي تـدفق     ، غير مباشر  أو بشكل مباشر    ،هي إمكانية المساهمة  
ية إنتاجمكانية   اإل ه هذ  وقد تكون  .المنشأة إلى    المعادل النقدوالنقد  

 أيضاً  وقد تأخذ  .للمنشأة التشغيلية   نشطةجزء من األ  بحيث تكون   
 القدرة على تخفيض    أو معادل نقد أوشكل قابلية التحويل إلى نقد      

 عمليـة تـصنيع     ينتج عن  عندما   مثالً ،التدفقات النقدية الصادرة  
  .نتاجتكاليف اإل في إنخفاضبديلة 

  ٥٣.طارإلا

      

هي بهذا ال تختلف بطبيعتها عن      ية، و قتصادإل في المنافع ا   دةاالزي  المكاسب
 .اتيراداإل

  ٧٥.طارإلا

      

البيانات الماليـة ذات    
  األغراض العامة

هي البيانات المالية التي تهدف إلى تلبية حاجـات المـستخدمين           
الذين ليسوا في وضع يسمح لهم بالطلب مـن المنـشأة إعـداد             

  . المحددة من المعلوماتالتقارير التي تالئم حاجاتهم 

  ،٧. ١المعيار 
  ٦. االطار

      

، إال إذا    المـستمرة   المنشأة أساسيتم إعداد البيانات المالية على         المستمرةالمنشأة
 التوقف عن المتـاجرة،     أوكانت اإلدارة تنوي إما تصفية المنشأة       

  . ال يوجد لديها بديل واقعي اال القيام بذلكأو

  ،٢٥. ١المعيار 
  ٢٣.اإلطار
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تنـشأ    التي مستقبليةالية  قتصادإلامنافع  العبارة عن أصل يممثل       الشهرة
األخرى المستملكة في اندماج األعمال غير المحددة         األصول من

  .منفصل بها بشكل عترفالمغير  وبشكل فرديبشكل فردي 

  أ.٣معيار التقرير

      

اثلة، سواء كانت    المم والهيئاتالوكاالت الحكومية   هي الحكومة و    الحكومة
  . دوليةأو وطنية أومحلية 

  ٣. ٢٠ المعيار

      

 محـددة ية  إقتصاد يهدف لتقديم منفعة     حكوميجراء  إ عبارة عن   المساعدة الحكومية
  .محددة لمعاييرطبقاً المؤهلة نشآتالم مجموعة من أو منشأةل

 

  ٣. ٢٠ المعيار

      

 وارد محولـة لمنـشأة  م شكل علىمساعدات حكومية    عبارة عن   المنح الحكومية
  متعلقـة  بشروط محددة  المستقبلي   أو السابق   لتزامإلمقابل ا معينة  
 المساعدات الحكومية  وهي ال تشمل     .للمنشأة التشغيلية   نشطةباأل

معامالت مع الحكومـة    ال أوتحديد قيمة معقولة لها     ال يمكن   التي  
  .للمنشأة العادية التجارية المعامالتال يمكن تمييزها عن التي 

  ٣. ٢٠ المعيار

      

بمـا فـي ذلـك    ( وطرف آخـر    المنشأة  الذي توافق فيه   تاريخال  المنح تاريخ
حـين   األسـهم،    أسـاس على  دفع  لل  معين إتفاقعلى  ) الموظف

 شـروط حول   إلى فهم مشترك     والطرف المقابل  المنشأةتوصل  ت
 المنشأة الطرف المقابـل   منح  ت،  وفي تاريخ المنح  . تفاقإلا وبنود

ـ   أو ،دفي النق حق  ال ملكيـة  ال أدوات حقـوق     أو ،ىرأصول أخ
محـددة لتحفيـز    شروط   تلبية   شريطة أن تتم   نشأة،لمالخاصة با 

 إلى  تفاقإلاذلك  ع  في حال خض  . ، إن وجدت  الموظف على األداء  
، يكـون   ) المـساهمين  من قبل  ،على سبيل المثال  (عملية موافقة   

    . تاريخ المنح هو نفس تاريخ الحصول على تلك الموافقة

  أ.٢معيار التقرير

      

 المتعلقـــةالمـــنح 
  باألصول

أن تقـوم   هـو   الرئيسي   شرطها   هي المنح الحكومية التي يكون    
ـ  على هذه المنح   للحصول   المنشأة المؤهلة   أوتـصنيع   أوشراء  ب

 أيـضاً مكـن   وي . أصول طويلة األجل   الحصول على خالل لذلك   
 ات الفتـر  أو موقع األصول    أو نوع   بتحديد ثانوية شروط   إضافة
  .حيازتها أوها إستمالك التي سيتم خاللها الزمنية

  ٣. ٢٠ المعيار

      

  ٣. ٢٠ المعيار  .صول باألالمتعلقةالمنح تلك  غيركومية هي منح ح   بالدخلالمتعلقةالمنح 
      

  فـي  ستثمارإلامجمل  
  عقد إيجار

  -:هو إجمالي
 مستحقة القـبض مـن قبـل      الحد األدنى من دفعات اإليجار    ) أ(

  ، وبموجب عقد إيجار تمويلي المؤجر
  .أية قيمة متبقية غير مضمونة تستحق للمؤجر) ب(

  ٤. ١٧ المعيار

      

  ،٨. ٢١ المعيار  .ا التابعة لهنشآتالم جميعاألم و نشأةالم عبارة عن  المجموعة
  ٤. ٢٧ المعيار
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 إدارة المجموعة خطط  
  )منافع الموظفين(

 اب العمل ألصح تسمح واحد صاحب عمل     تخص  خطط مجموعة
 وتخفيض تكاليف   ستثمارإلصولهم ألغراض ا  أ تجميعالمشاركين ب 

العمل صحاب  أ، لكن يتم فصل مطالبات مختلف       ستثمارإلإدارة ا 
  .جل المنفعة الوحيدة لموظفيهمأمن 

  ٣٣. ١٩ المعيار

 

      

ــة  ــولمجموع  األص

  البيولوجية 

  ٥. ٤١ المعيار .متماثلة حيوانات ونباتات حية مجموعةعن عبارة 

      

 مستثمر محدد   أويقة   لحامل وث   فيها  يكون منافع أخرى  أودفعات     مضمونةمنافع 

. ةمصدرللجهة ال ة التعاقديلإلرادة حق غير مشروط غير خاضع

  أ.٤معيار التقرير

      

يتضمن ميزة  معين   بدفع منافع مضمونة، مشمولة في عقد        إلتزام  مضمونعنصر 

  . ختياريةإلامشاركة ال

  أ.٤يرمعيار التقر

      

القيمـــة المتبقيـــة 

  المضمونة

يـة التـي     هي ذلك الجزء من القيمة المتبق      ،لمستأجرل بالنسبة) أ(

حيث يكـون   (رتبط بالمستأجر   ي طرف   أويضمنها المستأجر   

ن يصبح  أ ، في أي حـال   ، يمكن  مبلغ أعلىمبلغ الضمان هو    

  ؛ و)مستحق الدفع

متبقيـة التـي    ذلك الجزء من القيمة ال    هي   ،لمؤجرل بالنسبة) ب(

 طرف آخر ليست له عالقة بـالمؤجر        أويضمنها المستأجر   

  .ات بموجب الضمانلتزاماإل إستيفاءعلى  مالياًقادر 

  ٤. ١٧ المعيار

      

 لعملياتا توقف أو البيولوجي لاألص عن   المنتجعبارة عن فصل       الحصاد

  .الحيوية ألصل بيولوجي

  ٥. ٤١  المعيار

      

لبند محوط   التدفقات النقدية    أوالتغيرات في القيمة العادلة      معادلة  التحوطفاعلية 

 أو بالتغيرات في القيمة العادلة      محوطة إلى مخاطرة    تُنسبالتي  

 معيار المحاسبة الدولي رقم     أنظر(التدفقات النقدية ألداة التحوط     

  ).١١٣-١٠٥  تطبيق، الفقرات٣٩

  ٩. ٣٩  المعيار

      

محتملـة  متوقعة   معاملة أو ،مؤكد إلتزام أو ،إلتزام أو ،هو أصل   المحوطالبند 

 المنـشأة ض  عـرَ ي) أ( أجنبية   عمليةفي   إستثمار صافي   أو ،جدا

 التدفقات النقدية المستقبلية   أولمخاطرة التغيرات في القيمة العادلة      

 معيار المحاسبة    كل من  يشرح( .محوط على أنه  يتم تحديده  )ب(

 علـى   ١٠١-٩٨وتطبيـق    ٨٤-٧٨ الفقـرات    ٣٩الدولي رقم   

  ).تعريف البنود المحوطة

  ٩. ٣٩  المعيار
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 التغييرات فـي أسـعار      مخاطرل حال تحوط    في (أو مشتق محدد   التحوطأداة 
غير محدد    مالي إلتزام أو  مالي أصل)  العملة األجنبية فقط   صرف
 تدفقاته النقدية التغيرات في     أون تعادل قيمته العادلة     أ يتوقع   مشتق

يركز كل من   (التدفقات النقدية لبند محوط محدد،       أوالقيمة العادلة   
 الفقـرات و ٧٧-٧٢ الفقراتفي   ٣٩معيار المحاسبة الدولي رقم     

  .) على تعريف أداة التحوط٩٧-٩٤ تطبيق

  ٩. ٣٩ المعيار

 

      

ات المالية عند القيمة العادلة من خالل لتزام اإلأواألصول " أنظر  المحتفظ به للتجارة 
   ." الخسارةأوالربح 

  

  ٩. ٣٩المعيار 

 
 المحتفظ به   ستثمارإلا

ــى  ــاريخ حتـ تـ
  ستحقاقإلا

تاريخ تحديد ول قابلة لأو ذات دفعات ثابتة  غير مشتقةماليةأصول 
ية والقدرة على يجابالنية اإل المنشأةيكون لدى محدد،  إستحقاق

الفقرات  ٣٩المعيار  أنظر (ستحقاقإلاتاريخ حتفاظ بها حتى إلا
  -:ثناءإستب، )٢٥-١٦تطبيق 

  

قيمة بال ولياأل عترافإل عند االمنشأة حددهاتتلك التي   )أ (
  الخسارة؛أوعادلة من خالل الربح ال

 لبيع؛ ولمتوفرة   على أنهاةالمنشأ حددهاتتلك التي  )ب (
 .القروض والذمم المدينة تعريف تلبيتلك التي   )ج (

 
 محتفظ بها حتى نهاعلى أ تصنيف أي أصول مالية للمنشأةال يجوز 

 خالل السنة المالية الحالية قامت المنشأة،في حال  تحقاقسإلاتاريخ 
أكثر من  إعادة تصنيف أو ببيع ، خالل السنتين الماليتين السابقتينأو

 ستحقاقإلاتاريخ ات المحتفظ بها حتى ستثمارإلهام من اغير  مقدار
 المقداربالمقارنة مع هام أكثر من مقدار غير  (ستحقاقإلقبل موعد ا
 إستثناءب) ستحقاقإلاتاريخ ات المحتفظ بها حتى تثمارسإلاإلجمالي ل
  -: عمليات إعادة التصنيف التيأوالمبيعات 

  

 إستدعاءتاريخ  أو إستحقاقتكون قريبة جداً من تاريخ  )١(
مثال، في أقل من ثالث أشهر على سبيل ال (األصول المالية

يكون للتغييرات في سعر ال  بحيث )ستحقاقإل تاريخ اقبل
  ؛أثر هام على القيمة العادلة لألصل الماليوقية الفائدة الس

 األصلي المبلغ لكامل بشكل كبير المنشأةتحدث بعد تحصيل  )٢(
دفعات تسدد  أومجدولة لألصول المالية من خالل دفعات 

 أو؛ مقدماً
غير و ،المنشأة سيطرة خارج عنإلى حدث منفصل  تُنسب )٣(

 من قبل معقول بشكل متكرر ولم يكن من الممكن توقعه
   . المنشأة

  ٩. ٣٩ المعيار

      
  

  معيار التقرير  .مرجحة من كونها أكثرإلى حد كبير محتملة    جداًمحتمل
  )أ (٥
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حتوي على ي  معينصلأ ستئجارإلعقود   يتضمنتعريف عقد اإليجار  بالتقسيط الشراء عقد
 شروط تنفيذ األصل عند  ملكيةإستمالك يعطي المستأجر خيار شرط

  .بالتقسيط الشراء بعقود أحياناًعرف هذه العقود تُو .متفق عليها

  ٦. ١٧المعيار 

      
 

 أو قياس يتم بموجبه تسجيل األصول بمقدار مبلغ النقد أساس  التكلفة التاريخية
 الذي أعطي للعوض القيمة العادلة أومعادالت النقد المدفوعة 

بمبلغ  اتلتزامويتم تسجيل اإل .ستمالكاإل في وقت هاستمالكإل
على (ظروف  في بعض الأو، لتزام مقابل اإلالمقبوضةعائدات ال

 التي  المعادل النقدأو بمبالغ النقد ،) ضرائب الدخل،سبيل المثال
  .ثناء سير العمل العاديأ لتزامإل للوفـاء بادفعهايتوقع 

  

  )أ( ١٠٠ اإلطار

الغ من  مقارنة المب منبمعدل يجعلللمال هو خسارة القوة الشرائية   المفرطالتضخم 
ن كان إ و،وقات مختلفةأ في حدثتخرى التي أل واألحداث االعمليات

  .مضلالً أمراًفي نفس الفترة المحاسبية، 
ية قتصادإل التضخم المرتفع من خالل خصائص البيئة ايشار إلى

  -:للبلد، التي تشمل على سبيل المثال ال الحصر ما يلي
  

 أودية  ثرواتهم في أصول غير نقحفظيفضل عامة الناس   )أ (
 ة مبالغ العملإستثمار مباشرة  ويتم.نسبياًجنبية مستقرة أعملة ب

 ؛المحلية للحفاظ على القوة الشرائية
ال يقيس عامة الناس المبالغ النقدية بالعملة المحلية ولكن بعملة   )ب (

  ؛ن تحدد األسعار بتلك العملةأ ويمكن .نسبياًجنبية مستقرة أ

عار تعوض عن الخسارة بأساآلجلة تتم المبيعات والمشتريات   )ج (
 ن كانتإ و،ئتمانإلالمتوقعة في القـوة الشرائية خالل فترة ا

  ؛ قصيرةهذه الفترة

؛ الفائدة واألجور واألسعار بمؤشر أسعارأسعار يتم ربط    )د (
  و

يبلغ معدل التضخم التراكمي على مدى ثالث سنوات ما يقارب  )هـ(
  %.١٠٠ يزيد عن أو

  ٢. ٢٩ -٣معيارال
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   -:يعتبر االصل قبال للتحديد إذا لبى أحد الشرطين التاليين  تحديدقابل لل
، أي  أو قابال للتحديد قابال للفصل أصال أو التزاماأن يكون  ) أ(

أو ابعاده عن المنشأة وبيعه أو نقله أو انه يمكن فصله 
ترخيصه أو تأجيرها ومبادلته، إما بشكل منفرد أو مع عقد 

ت المنشأة تنوي فعل ذي عالقة، بغض النظر عما إذا كان
  ذلك أم ال؛ أو 

أن ينشئ من حقوق تعاقدية أو حقوق قانونية أخرى بغض   ) ب(
النظر عما إذا كانت هذه الحقوق قابلة للنقل أو للفصل عن 

  . المنشأة أو عن للحقوق وااللتزامات األخرى

  أ. ٣معيار التقرير 

      

ــسارة  ــاضخ  إنخف
  القيمة

  ،٦. ١٦معيار ال  .ستردادإل مبلغه القابل ل عن معين ألصلالقيمة المسجلةزيادة 
  ،)٦. ٣٦معيار ال(
  ٨. ٣٨معيار ال

نشأة  المعندما ال تتمكن أمر غير عملي  معين متطلبيعتبر تطبيق  غير عملي
  .للقيام بذلك المعقولةتطبيقه بعد بذل كافة الجهود من 

  .١. ١١معيار ال
  )٥. ٨المعيار (

 

  -:ماإنه أوضوح على ديده بهو ما يمكن تح  الضمنيسعر الفائدة 

 مالءة  درجة ذات ةمصدرللجهة ال مماثلة  السعر السائد ألداة      )أ (
  أو ؛ةمماثل

سمي لألداة إلى سعر المبيعـات      إلسعر فائدة يخصم المبلغ ا      )ب (
  . الخدماتأوالنقدية الحالي للبضائع 

  ١٨. ١١ المعيار

      

ألطراف باألحكام الرئيـسية     ا إلتزامتاريخ   أوية اإليجار   إتفاقتاريخ     عقد اإليجارايةبد
  .أيهما أسبقلعقد اإليجار، 

  ٤. ١٧ المعيار

      

 الفترة المحاسبية علـى شـكل       خاللية  قتصادإل في المنافع ا   ةالزياد  الدخل
 ينجم  اتلتزامإلا في   إنخفاض أو في األصول    ة زياد أوتدفقات واردة   

ت المـساهما ب  تلك المرتبطة  إستثناءب ، في حقوق الملكية   ةعنها زياد 
  .من المشاركين في حقوق الملكية

  أ .٧٠ االطار

      

المتزايدة فائدة  ال سعر
 قتــراضإلعلــى ا

  )ينللمستأجر(

 في عقد ايجار مماثـل،      دفعهالفائدة الذي يجب على المستأجر       سعر
 فـي  ،الذي يتحمله المستأجر   السعرفهو   ،قابل للتحديد إذا لم يكن    أو،  

 علـى الالزمة لشراء األصل     األموال   قتراض إل ،بداية عقد اإليجار  
  .ضمان مماثلمع فترة مماثلة ومدى 

  ٤. ١٧ المعيار

      

ــة ــر الطريقـ  غيـ
في إعـداد    ةالمباشر

التدفقات  عنالتقارير  
 نـشطة  من األ  النقدية

  التشغيلية

آثـار   سـتيعاب إل يتم تعديل الربح أوالخسارة      ،الطريقة هبموجب هذ 
ات إسـتحقاق  أوتأجيالت  أية   أو ، ذات الطبيعة غير النقدية    المعامالت
، وبنـود   ةمـستقبلي  أو ةسابق ةتشغيلي يةنقد مدفوعات أو لمقبوضات

 أوية  سـتثمار إلالتـدفقات النقديـة ا    بلمصروف المرتبطة    ا أوالدخل  
  .التمويلية

  )ب(١٨. ٧ المعيار
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 مباشرة إلى مفاوضة وترتيـب عقـد        تُنسبالتكاليف المتزايدة التي      ليةمباشرة أوتكاليف 
 أوالمـصنع     صـاحب  التي يكبدها  تلك التكاليف    إستثناءب ،يجاراإل

  .المتعامل باإليجارات

  ٤. ١٧ المعيار

      

   أ.٤معيار التقرير  .بموجب عقد تأمينن للمؤمِّالتعاقدية الحقوق  صافي  تأمينالل وأص
      

مـن  مخاطرة تأمين هامة ) المؤمِّن( بموجبه أحد األطراف يقبلعقد    عقد تأمين
الموافقة على تعويض حامـل      من خالل ) حامل الوثيقة  (طرف آخر 

المـؤمن  حـدث   ال( ر حدث مستقبلي محدد غير مؤكد     إذا أثَ الوثيقة  
 المعيـار الـدولي     أنظـر . ( بصورة سلبية على حامل الوثيقة     )عليه

لحصول على إرشادات   ل" ب" الملحق   ٤إلعداد التقارير المالية رقم     
 الملحق ب للحصول    ٤قرير   معيار الت  أنظر(  ). هذا التعريف  حول

  ).على إرشاد حول هذا التعريف

   أ٤.معيار التقرير

      

   أ.٤معيار التقرير  . بموجب عقد تأمينالمؤمِّنات التعاقدية على لتزامإل اصافي  تأمينال اتإلتزام
      

 العقد إلى   صاحب المنقولة من    ، المخاطرة المالية  إستثناءب،  المخاطرة  مين التأمخاطرة
  .ة لهمصدرلالجهة ا

   أ.٤معيار التقرير

      

حدث مستقبلي غير مؤكد مغطى بموجـب عقـد تـأمين ويـسبب               منهن مؤمالحدث ال
  .مخاطرة تأمين

   أ.٤معيار التقرير

      

بموجب عقد تأمين لتعويض حامل      إلتزامالطرف الذي يترتب عليه       نالمؤم
منهن الوثيقة في حال وقوع حدث مؤم.  

  أ .٤معيار التقرير

      

  ٨. ٣٨ المعيار  .جوهر مادي بدونأصل غير نقدي قابل للتحديد   األصل غير الملموس
  أ. ٣معيار التقرير 

      

لخطـة  (تكلفة الفائدة   
  )منافع الموظفين

والتـي   منفعة محدد    لتزام في القيمة الحالية إل     ما  فترة خاللالزيادة  
  . بمقدار فترة واحدةالتسديدقرب إلى أ ألن المنافع تنشأ

  ٧. ١٩ المعيار

      

سعر الفائدة الضمني   
  يجارإفي عقد 

 يجعـل القيمـة الحاليـة      الذي    عند بدء عقد اإليجار     الخصم معدل
القيمـة  ) ب( و الحد األدنى من دفعـات اإليجـار      ) أ( لـاإلجمالية  

لقيمة العادلة لألصـل    ا) ١(، مساوية لمبلغ    المتبقية غير المضمونة  
  .لمؤجرأولية لمباشرة  أي تكاليف )٢(المؤجر 

  

  ٤ .١٧ المعيار

 التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية      أوالمخاطرة بأن القيمة العادلة       مخاطر سعر الفائدة
  .سوف تتذبذب بسبب التغيرات في أسعار الفائدة في السوق

  أ.٧معيار التقرير 
  

      

التقريـــر المـــالي 
  المرحلي

كما (من البيانات المالية   املة  ما على مجموعة ك   إتقرير مالي يحتوي    
 مجموعـة مـن     أو) ١ في معيار المحاسبة الـدولي       هي موصوفة 

 في معيـار المحاسـبة      موصوفةكما هي   (البيانات المالية الموجزة    
  .لفترة مرحلية) ٣٤الدولي 

  

  ٤. ٣٤ المعيار

  ٤. ٣٤ المعيار  .ية أقل من سنة مالية كاملةمالإعداد تقارير هي فترة   الفترة المرحلية
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ــة   ــايير الدولي المع
   الماليةالتقاريرإلعداد 

.  مجلس معايير المحاسبة الدوليـة     تبناهاالمعايير والتفسيرات التي    
  -:وتتألف من

  ؛ الماليةالتقاريرالمعايير الدولية إلعداد   )أ (

 ؛ ومعايير المحاسبة الدولية )ب (
عداد إل  المعايير الدولية  تفسيراتالتفسيرات الصادرة عن لجنة       )ج (

 .السابقة الدائمة لجنة التفسيرات أومالية  الالتقارير

  ،١. ١١ المعيار
  ٥. ٨ المعيار

   أ.١معيار التقرير

      

 قللطرف المقابل ح  يكون فيها   الفرق بين القيمة العادلة لألسهم التي         الجوهريةالقيمة 
ها، إستالم التي يملك الحق ب    أوكتتاب  إلبا)  غير مشروط  أو مشروط(

 سـيطلب   أو( دفعه   الطرف المقابل من  المطلوب  ) إن وجد (والسعر  
ـ  خيار   على سبيل المثال،  . تلك األسهم مقابل  ) منه ذلك  سعر سهم ب
 وحدة عملة،   ٢٠، على سهم قيمته العادلة      * وحدة عملة  ١٥ممارسة  

  . وحدات عملة٥ مقدارها جوهريةال تكون قيمته

   أ.٢معيار التقرير 

      

  -:أصولعبارة عن   المخزون

  ؛سياق العمل العادي فييع لببرسم ا بها محتفظ  )أ (

  أو ؛ البيعغرضب نتاج اإلقيد  )ب (

 فـي   أو نتـاج  في عملية اإل   لوازم تستهلك  أوعلى شكل مواد      )ج (
  .تقديم الخدمات

  

عادة البيع، بمـا    البضائع المشتراة والمحتفظ بها إل    ون  يشمل المخز 
اة من قبل تاجر تجزئة      البضاعة المشتر  ،على سبيل المثال  ،  في ذلك 

كات أخرى محتفظ بهـا     ممتل و يضارأ أو ،دة البيع حتفظ بها العا  مو
 ، الصنع المنتجة  تامةالمخزون كذلك البضائع      ويشمل .العادة البيع 

 نتظـر ي ولوازم مواداًأيضاً   ويشمل   منشأةال قبل   تحت الصنع من   أو
 يـشمل   ، وفي حالة مـزود الخدمـة      .نتاج في عملية اإل   هاإستخدام

 من معيـار    ١٩ الفقرة   يهو مبين ف  كما   ،المخزون تكاليف الخدمة  
المتعلقة  اتيرادإل بعد با  المنشأةعترف  تالتي لم   ،  ٢المحاسبة الدولي   

  .)١٨ معيار المحاسبة الدولي أنظر (.بها

  ،٦. ٢ المعيار
  ٨ .٢ المعيار

      

ات األخـرى   سـتثمار إل وا المعَمرةاألصول  ب والتصرف   ستمالكاإل  يةستثمارإل انشطةاأل
  .معادل الغير المشمولة في النقد

  ٦ .٧ المعيار

  

                                                      
 ".      بوحدات عملة"يشار إلى البنود النقدية  *
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حتفظ  م) كالهماأو - جزء من مبنىأو -ى مبنأو أرض(ممتلكات   العقارات اإلستثمارية
 لكسب)  المستأجر بموجب عقد تأجير تمويليأومن المالك  (بها
  -: منبدالًوذلك .  كالهماأو مقابل قيمة رأسمالية أو اتيجاراإل

  

 أوالبضائع  توريد أو إنتاجالممتلكات في  هذه إستخدام  ) أ(
   أو ؛ ألغراض إداريةهاإستخدام أوالخدمات 

  . العاديالعمل في سياق هذه الممتلكات للبيع إستخدام ) ب(

  ٥. ٤٠ المعيار

مستثمر في مـشروع    
  مشترك

طرف في مشروع مشترك ليس له سيطرة مشتركة على ذلك 
  . المشتركالمشروع

  ٣. ٣١المعيار 
  

      
\ 

  ٩. ٢٤المعيار   .يإقتصادنشاط  علىدي القتسام السيطرة  التعاقتفاقاإل  السيطرة المشتركة
      

وجـد فقـط    ، وت يإقتصاد على نشاط    السيطرةقتسام   تعاقدي إل  إتفاق  السيطرة المشتركة
ستراتيجية والتـشغيلية المرتبطـة     إل القرارات ا  إتخاذعندما يتطلب   

بالنشاط موافقة باإلجماع من قبل األطـراف التـي تـشترك فـي             
  ).  ن في المشروع المشتركاركوالمش (السيطرة

  ،٢. ٢٨ المعيار
  ٣. ٣١ المعيار

      

ي يخضع  إقتصاد بنشاط   أكثر أوفان  تعاقدي يقوم بموجبه طر    إتفاق  المشروع المشترك
  .مشتركة لسيطرة

  ٣. ٣١ المعيار
  أ. ٣معيار التقرير 

      

مسيطر عليها   منشأة
   مشتركبشكل

 شركة  أو مساهمة    مشروع مشترك يتضمن إنشاء شركة     عبارة عن 
 وتعمـل   . حصة فيهـا    أخرى يكون لكل مشارك    منشأة أوتضامن  
 تفـاق إل ان ا  إستثناء ب ، األخرى المنشآت بنفس طريقة عمل     المنشأة

 سـيطرة  يفـرض مـشترك  المشاركين في مـشروع    التعاقدي بين   
  .للمنشأةي قتصادإلمشتركة على النشاط ا

  ٣١,٢٤ المعيار

      

دارة اإلموظفـــــو 
  رئيسيونال

ولئك األشخاص الذين يملكون السلطة ويتحملون المسؤولية فيمـا         أ
ـ  المنشأة نشطةأليتعلق بالتخطيط     بـصورة   ومراقبتهـا،  ا وإدارته

 أوسـواء تنفيـذي      (أي مدير  غير مباشرة، بما في ذلك       أومباشرة  
   . تلك المنشأةفي ) غير ذلك

  ٩. ٢٤ المعيار

      

  مـا  اإلنتقاع بأصل للمستأجر حق    المؤجر بموجبه    يعطي إتفاقهو    عقد اإليجار
دفعات أو سلسلة مـن      مقابل الحصول على     لفترة زمنية متفق عليها   

  .الدفعات

  ٤. ١٧ المعيار

      

 سـتئجار لغاء التي تعاقد فيها المستأجر إل     هي الفترة غير القابلة لإل      مدة عقد اإليجار
 الحق في  أخرى يكون فيها للمستأجر      مدةاألصل باإلضافة إلى أي     

 أو دون   نظير دفع مبـالغ إضـافية      ، األصل إستئجارفي   ستمراراإل
 المستأجر سـيمارس     بشرط وجود درجة مقبولة من التأكد بأن       ذلك،
  . عقد اإليجارة بدايالحق عندهذا 

  ٤. ١٧ المعيار
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  -: مأخوذ منإلتزامهو    القانونيلتزامإلا

   ؛) الضمنيةأو الصريحة بنودهمن خالل  ( معينعقد  )أ (

  أو ؛ا متشريع  )ب (

 .آخر ساري المفعول قانونأي   )ج (
  

  ١٠. ٣٧ المعيار

المتزايدة فائدة  ال سعر
 قتــراضإلعلــى ا

  )ينللمستأجر(

 في عقد ايجار مماثـل،      دفعهالفائدة الذي يجب على المستأجر       سعر
 فـي  ،الذي يتحمله المـستأجر    السعرفهو   ، ذلك تحديدكن  موإذا لم ي  

 علـى   مة لشراء األصل   األموال الالز  قتراض إل ،بداية عقد اإليجار  
  . مماثلة وبضمان مماثلمدى

  ٤. ١٧ المعيار

 

تؤدي تسويته ن أ يتوقع سابقة، عن أحداث ينشأ نشأةم حالي للإلتزام   لتزاماإل
  .يةإقتصاد منافع لموارد تمثل المنشأة تدفق صادر من إلى

  ،١٠. ٣٧ المعيار
  )ب( ٤٩ طارإلا

      
 

ــار ــالءة إختبـ  مـ
   المديونية

 أو( التـأمين    لتـزام  إل القيمة المـسجلة   ا كان يجب زيادة   ما إذ  تقدير
 أو المؤجلة ذات العالقـة      ستمالكاإل لتكاليف   القيمة المسجلة تخفيض  

 على مراجعة للتـدفقات     بناءاً،  )األصول غير الملموسة ذات العالقة    
     .النقدية المستقبلية

   أ.٤معيار التقرير 

      

خـالل  ات الماليـة    لتزامإل ا بعد أخذ يب  في المستقبل القر   النقدتوفر    السيولة
  .الفترة بعين االعتبار

  ١٦. طارإلا

      

لوفـاء  فـي ا   المنـشأة واجـه   تيقصد بتلك المخاطر الصعاب التي        مخاطرة السيولة
  . المصاحبة لالتزلمات الماليةات لتزامباإل

  أ .٧معيار التقرير

      

ــذمم   ــروض وال الق
  المدينة 

 قابلة للتحديد غيـر  أو دفعات ثابتة    غير مشتقة ذات  مالية   أصولهي  
  -: عدا مامعروضة في سوق نشط،

  

 على المدى القـصير،  أو مباشرة بيعها تقصد المنشأةتلك التي    )أ (
، وتلك التي   والتي يجب تصنيفها على أنها محتفظ بها للمتاجرة       

 العادلة من خالل    ةقيمبال األولي عترافإل عند ا  نشأة الم تحددها
   الخسارة؛أوالربح 

 كأصـول   األولـي  عتـراف إل عند ا  نشأة الم تحددها التي   تلك  )ب (
 أولبيع؛ لمتوفرة 

اته إسـتثمار جميع  تلك التي قد ال يتمكن صاحبها من استعادة           )ج (
ي، ويـتم   ئتمانإلتدهور الوضع ا   إستثناءب،  بشكل كامل  األولية

 . تصنيفها على أنها متوفرة للبيع
 

ي ال تكون    في مجموعة معينة من األصول الت      المستملكةإن الحصة   
على سبيل المثال، الفائـدة فـي صـندوق         ( ذمماً مدينة    أو قروضاً
  . ذمماً مدينةأوال تعتبر قرضاً )  صندوق مشابهأومشترك 

  ٩. ٣٩المعيار 
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 القــروض مــستحقة
  الدفع

 الذمم التجارية الدائنة قـصيرة األجـل        إستثناءات المالية ب  لتزاماإل
  . العاديةئتمانحسب شروط اإل

  أ.٧ر التقرير معيا

      

ية، وهـي بـذلك ال تختلـف فـي     قتصادإل في المنافع ا نخفاضإلا  الخسائر
  .طبيعتها عن المصروفات األخرى

  ٧٩ طارإلا

      

 قابليـة   أو ،ستحقاقإلقابلية ا  أو ، سعر الممارسة  شرط يعتمد عليه     السوقشرط
حقوق  بسعر السوق ألدوات     تكون مرتبطة  ملكية    حق  أداة ةممارس
 أو الحصول على سعر سهم محـدد        ، مثل نشأةية الخاصة بالم  الملك

 تحقيق هدف   أومبلغ محدد للقيمة الجوهرية ألحد خيارات األسهم،        
محدد يعتمد على سعر السوق ألدوات حقـوق الملكيـة الخاصـة            
بالمنشأة مقارنة مع مؤشر أسعار السوق ألدوات حقـوق الملكيـة           

    .  الخاصة بمنشآت أخرى

  أ.٢معيار التقرير 

      

لألدوات المالية  أو التدفقات النقدية     القيمة العادلة    من تقلب المخاطر    المخاطر السوقية
تتضمن المخاطر السوقية ثالثـة     و . السوق أسعاربسبب التغير في    

مخـاطر سـعر الفائـدة    ومخاطر العملة    وهي أنواع من المخاطر  
  . ومخاطر أسعار أخرى

   

  أ. ٧معيار التقرير 

ــصفي  ــات ت ة ترتيب
  رئيسية حسابات

 ة األدا معـامالت  مـن    عدداً تولىت تي ال المنشأة بموجبه   قومت إتفاق
 لكافة األدوات المالية     صافية تسويةب  مفرد طرف مقابل المالية مع   

  .نهائهإ أوخالل بأي عقد ية في حالة اإلتفاقإللتي تغطيها اا

  ٥٠. ٣٢ المعيار

      

ــة ــاليف مطابق  التك
  يراداتإلبا

بيان الدخل   [ بالمصاريف في بيان الدخل    عترافإلا فيهايتم  عملية  
 األرباح مباشر بين التكاليف المتكبدة و     إرتباط أساس على   ]الشامل

 أو المتزامن   عترافإل وتتضمن هذه العملية ا    .من بنود دخل محددة   
 التي تنتج مباشرة وبشكل مشترك      اريفيرادات والمص إلباالموحد  

 تطبيق مفهـوم    غير أن . ى األحداث األخر  أو المعامالتمن نفس   
األصول  ال تحقق تعريف      التي بنودال ب عترافإل ال يسمح با   المطابقة

 التي ال   ]بيان المركز المالي   [ في الميزانية العمومية   اتلتزاماإل أو
  .اتلتزام اإلأوتقابل تعريف األصول 

  ٩٥ .طارإلا

      

فـي  ) هامـاً (اطئة مادياً    عرضها بصورة خ   أو إغفال البنود    تبريع  )الهام(التأثير المادي 
 على القـرارات    ، إجمالية أو بصورة إفرادية    ،حال كان ذلك يؤثر   

.  البيانات الماليـة   أساسية التي يتخذها المستخدمون على      قتصادإلا
  العـرض  أوعلى حجم وطبيعة اإلغفـال       األهمية النسبية وتعتمد  

 أووقد يكون حجـم البنـد       . المقدر في الظروف المحيطة    ئطاالخ
  .  كالهما العامل المحددأوه طبيعت

  ،٧. ١ المعيار
  ،٥. ٨ المعيار
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 بيانها بـشكل غيـر      أو إذا كان حذفها     نسبياًتكون المعلومات هامة      األهمية النسبية
ية للمستخدمين التي تم قتصادصحيح يمكن أن يؤثر على القرارات اإل      

  . البيانات الماليةأساسها على إتخاذ

  ٣٠ .طارإلا

      

عناصـر   ب عتـراف إل التي يتم بمقدارها ا    عملية تحديد المبالغ النقدية     سالقيا
] بيان المركز المالي  [البيانات المالية وتسجيلها في الميزانية العمومية       

  ]. بيان الدخل الشامل [وبيان الدخل

  ٩٩ .طارإلا

 

      

ـ        الذي يتم فيه    تاريخ  ال  تاريخ القياس ة قياس القيمة العادلـة ألدوات حقـوق الملكي
 تبرويع. ٢  المالية التقارير الدولي إلعداد     المعيار الممنوحة ألغراض 

 يقدمونن  م بالنسبة للمعامالت مع الموظفين وغيرهم م      ،تاريخ القياس 
لمعامالت مع أطـراف  بالنسبة ل أما  .  هو تاريخ المنح    مماثلة، خدمات

 تـاريخ   يكون،  ) خدمات مماثلة  أولئك الذين يقدمون  و(غير الموظفين   
 تاريخ تقديم الطرف    أوعلى السلع   نشأة   هو تاريخ حصول الم    القياس

  .  للخدماتالمقابل 

معيار التقرير 
  أ.٢

      

الحد األدنى لـدفعات    
  اإليجار

  يطلب منـه دفعهـا     أون يدفعها المستأجر    أهي الدفعات التي يجب     
تكاليف الخدمات  و  اإليجار المشروط،  إستثناء ب خالل مدة عقد اإليجار   

  -: باإلضافة إلى،إستردادهايتم  يدفعها المؤجر ووالضرائب التي
  

 جهـة ذات    أو أية مبالغ يضمنها المستأجر      ،في حالة المستأجر    )أ (
 أو ؛عالقة مع المستأجر

  

  -: أية قيمة متبقية مضمونة للمؤجر من قبل،في حالة المؤجر  )ب (

   ؛المستأجر )١(

  أو ؛طرف له عالقة مع المستأجر )٢(

 علـى   اليـاً م  قـادر  ليست له عالقة بالمؤجر   طرف آخر    )٣(
   .ات بموجب الضمانلتزامباإلالوفاء 

  ١٧. ٤ المعيار

      

  ٨. ٣٨ المعيار  ". الحصة غير المسيطرة"أنظر   ليةق األحقوق
      

ها بمبالغ مالية ثابتة    إستالم األموال المحتفظ بها واألصول التي سيتم         األصول النقدية
  . قابلة للتحديدأو

  ٨. ٣٨المعيار 

      

 سـيتم   ات التـي  لتزامإلواصول  األمحتفظ بها و  ال وحدات العملة هي    البنود النقدية
   . قابل للتحديد من وحدات العملةأوفي عدد ثابت  دفعها أو قبضها

  ٨. ٢١ المعيار
  
  

      

  ١٢. ٢٩المعيار   . دفعها نقداًأوهو مال وبنود محتفظ بها ليتم قبضها   البنود النقدية 
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 )منـــافع(خطـــط 
ــلأ ــحاب عمـ  صـ

  متعددين

 خطط منافع أو) عدا خطط الدولة (مساهمات محددةهي خطط 
  -):عدا خطط الدولة(محددة 

  

 ال تخضع منشآت مختلفةساهم بها ت األصول التي تجميعتقوم ب  )أ (
 ؛ وسيطرة مشتركةل

 نشأةم من أكثر األصول لتوفير منافع لموظفي تلكتستخدم   )ب (
ة  مستويات المساهمة والمنفعأنه يتم تحديد أساس على ة،واحد
  .  الموظفين المعنيينستخدم المنشأة التي ت لهويةإعتباردون 

  ٧. ١٩ المعيار

      

 

 للمستثمر، مثل شركة تـأمين  ةمملوكال نشأةمال غير عبارة عن منشأة    ة تبادليمنشأة
أرباح أسـهم أو    ، تقدم   ة تبادلي ة تعاوني منشأة أواتحاد ائتماني   تبادلية  

ـ   إقتصاد منافع   أوتكاليف أقل     وتناسـبية صورة مباشـرة    ية أخرى ب
 .  المشاركين فيهاأو ثيقةلحاملي الو

   أ.٣معيار التقرير

      
صــافي األصـــول  

  المتوفرة للمنافع
 القيمة الحاليـة    إستثناءب اتلتزام منها اإل  مطروحاً معينة   أصول خطة 

  .المتعهد بهاكتوارية لمنافع التقاعد إلا
  ٨. ٢٦ المعيار

      

 فـي   ستثمارإلصافي ا 
  بية أجنعملية

  ٨. ٢١ المعيار  .تلك العملية في صافي أصول  الماليةالتقارير ةمعد نشأةالمحصة 

      

 فـي   ستثمارإلصافي ا 
  عقد ايجار

 متضمنة ال بسعر الفائدة مخصوم   في عقد ايجار     ستثمارإل ا مجملهو  
   .في العقد

  ٤. ١٧ المعيار

      

ــة  ــافي القيمـ صـ
  المتحققة 

 التكاليف  مطروحاً منها الطبيعي  في سير األعمال    السعر المقدر للبيع    
  .البيعللقيام بالتي المقدرة الالزمة  وكذلك التكاليف لالنجاز المقدرة

  
 نـشأة توقـع الم  ت تي إلى صافي المبلغ ال    المتحققةالقيمة  صافي  شير  ي

وتعكـس  . تحقيقه من خالل بيع المخزون أثناء سير العمل المعتـاد         
 نفس المخـزون بـين   ةمبادل بمقدارهالقيمة العادلة المبلغ الذي يمكن    

القيمـة  إن صـافي    . مشترين وبائعين مطلعين وراغبين في السوق     
 أما القيمة العادلة فهي ليست نشأةالممكن تحقيقها هي قيمة خاصة بالم   

وقد ال يساوي صافي القيمة الممكن تحقيقها القيمـة العادلـة           . كذلك
  . التكاليف حتى البيع منهامطروحاً

  ٦ .٢ - ٧ المعيار

      

  ٣٦ .طارإلا  .هو خلو المعلومات الواردة في البيانات المالية من التحيز  الحياد
      

األحداث المعدِّلة بعـد    
  فترة إعداد التقارير

    . األحداث الالحقة لفترة إعداد التقاريرأنظر
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عقــد اإليجــار غيــر 
  لغاءإلالقابل ل

  -:عقد اإليجار الذي يمكن الغاؤه فقط

  ؛حتمالإلطارىء بعيد امر أعند حدوث   )أ (

  ؛ذن من المؤجرإب  )ب (

صل أ أوإذا دخل المستأجر في عقد ايجار جديد لنفس األصل            )ج (
  أو ؛معادل مع نفس المؤجر

 عقـد   إستمرارن  إضافي بحيث   إعند قيام المستأجر بدفع مبلغ        )د (
  .مؤكد بشكل معقوليكون  ، في بدايته، اإليجار

  ١٧. ٤ المعيار

      

   أ.٥معيار التقرير   .ذي ال ينطبق عليه تعريف األصل المتداولهو األصل ال  أصل غير متداول
      

 مرافقالطاقة العادية ل  
  نتاجاإل

 أو عدد من الفترات     خالل حسب المتوسط  المتوقع تحقيقه    نتاجهو اإل 
 فقدان الطاقـة    عتبارإلالمواسم في الظروف العادية، مع األخذ في ا       

  .الناجم عن الصيانة المخطط لها

  ١٣. ٢ المعيار

      

بيـان   فـي    المعروضـة  معلومات إضافية لتلك     المالحظاتتتضمن    مالحظات
إن (وبيان الـدخل المنفـصل       ، الشامل  وبيان الدخل  ،المركز المالي 

.  وبيـان التـدفق النقـدي      ،وبيان التغييرات في حقوق الملكية    ) وجد
لبنود المفصح عنها   ل التحليلي   أو الشرح التفصيلي    المالحظاتوتوفر  

 غير المؤهلة لالعتراف بهـا    البيانات ومعلومات حول البنود     في تلك   
  .في تلك البيانات

  ٧. ١  المعيار

      

 يؤدي إلى عـدم وجـود       حكمياً أو قانونياًا  إلتزامالحدث الذي يخلق      الحدث الملزم
  .لتزامإل لتسوية ذلك اللمنشأةبديل حقيقي 

  ١٠. ٣٧ المعيار

      

 ومـن   .بطريقـة معينـة    األداء أورف   مسؤولية للتص  أوهو واجب     لتزاماإل
 أو نتيجة لعقد ملزم     قانونياًات واجبة التنفيذ    لتزامإلالممكن ان تكون ا   

 ، من ممارسة العمـل العـادي      اتلتزامإلنشأ ا ت كما .متطلب قانوني 
 التـصرف   أووالعادة والرغبة في الحفاظ على عالقات عمل جيـدة          

  .عادلةبطريقة 

  ٦٠طارإلا

      

    .حق القانوني للمقاصة الأنظر  المقاصة
      

ــل   ــد المثقـ العقـ
  اتلتزامباإل

ـ إل ا لتلبيةالعقد الذي تزيد فيه التكاليف التي ال يمكن تجنبها           ات لتزام
  .ها بموجبهإستالمية التي يتوقع قتصادإلبموجب العقد عن المنافع ا

  ١٠. ٣٧ المعيار

      

بيان المركـز المـالي     
ــاحي إلا ــسبفتت  ح

د المعايير الدولية إلعدا  
   الماليةالتقارير

 المعايير الدوليـة    التحول إلى  تاريخ   في للمنشأةبيان المركز المالي    
  .  الماليةالتقاريرإلعداد 

  أ .١معيار التقرير
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 األخرى التي نشطة واألاتيراد لإلة المنتجنشأةم الرئيسية للنشطةاأل   التشغيليةنشطةاأل
  . تمويليةأوية إستثمار أنشطةهي ليست 

  ٦. ٧ عيارالم
  ٨. ١٤المعيار 

      

 شكل نقد فيوتحقيقها  للمعالجةاألصول  إستمالك بين الفترة الزمنية  الدورة التشغيلية
  .نقد معادل أو

  ١ .٥٩ المعيار

عقـــد اإليجـــار 
  التشغيلي

  ٤. ١٧المعيار   . عقد اإليجار التمويليغيرهو عقد إيجار 

      

   -: المنشأةعبارة عن أحد مكونات القطاعات التشغيلية 
  

 تتكبد أو ت تجارية يمكن أن تجني منها إيراداأنشطةالتي تؤدي  )أ (
بما في ذلك اإليرادات والمصاريف المتعلقة (مصاريف 

  ،)بالمعامالت مع المكونات األخرى في نفس المنشأة
تم مراجعة نتائجها التشغيلية بانتظام من قبل صانع القرار تالتي  )ب (

 القرارات بشأن الموارد التي إتخاذالتشغيلي الرئيسي من أجل 
 سيتم تخصيصها للقطاع وتقييم أدائه، و 

 . التي تتوفر معلومات مالية منفصلة بشأنها )ج (
  

  ٨ معيار التقرير

 

ــار ات الخيــــ
ــا  ــضمانات وم وال

  يعادلها

  ٥. ٣٣ المعيار  . مالية تعطي حاملها الحق في شراء أسهم عاديةواتأد

     
ــاملو ــوق ح  حق

  الملكية العادية
 ٥. ٣٣- ٩المعيار   . األسهم العاديةوحامل

     
حقوق الملكية  أدوات  أداة حق ملكية ذات مرتبة ادنى من كافة فئات            السهم العادي

  .األخرى
  ٥. ٣٣ المعيار

      

القــروض والــذمم 
ــة ــددة المدين  مح
  المنشأ

    ".القروض والذمم المدينة "أنظر
  

      

التي لم  ) ما فيها تعديالت إعادة التصنيف    ب(بنود الدخل والمصروفات    الدخل الشامل اآلخر 
يتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة كما هو مطلوب أو مسموح            

  . به في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية األخرى

  ٧. ١المعيار 

      

منــافع المــوظفين 
ــة  ــرى طويل األخ

  األجل

 ومنـافع   وظيفما بعد الت   منافع الموظفين    إستثناءب(منافع الموظفين   
 بعـد   شـهراً  عشر   إثني خالل   بالكاملالتي ال تستحق    ) نهاية الخدمة 

  . ذات العالقةنهاية الفترة التي يقوم فيها الموظفون بتقديم الخدمة

  
  ٧ .١٩ المعيار

      

ــسعر  ــاطرة ال مخ
  األخرى

المخاطرة بأن القيمة العادلة للتدفقات النقدية المـستقبلية ألداة ماليـة           
 تلـك   إسـتثناء ب(سبب التغيرات في أسعار الـسوق       سوف تتذبذب ب  

، سواء نجمـت    ) مخاطرة العملة  أوالناجمة من مخاطرة سعر الفائدة      
 الجهة  أوهذه التغيرات بسبب عوامل خاصة باإلدارة المالية الفردية         

 عوامل تؤثر على جميع األدوات المالية المماثلـة         أوالتي أصدرتها،   
  .المتداولة في السوق

  أ. ٧رير معيار التق
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العقار المشغول من   
  مالكه 

 المستأجر بموجب عقد إيجـار      أوالمالك  (هو العقار الذي يحتفظ به      
 بقصد  أو الخدمات   أو توريد البضائع    أو إنتاجه في   ستخدام إل )تمويلي
  . ه لألغراض اإلداريةإستخدام

 ٥. ٤٠ المعيار
  

      
 

  ،٤. ٢٧المعيار   .يةحملة األدوات المصنفة على أنها حقوق ملك  المالكون
  أ. ٣معيار التقرير 

      

يـستخدم مـصطلح    ،  ٣في المعيار الدولي إلعداد التثقارير الماليـة          المالكون
المالكون بشكل واسع ليشمل حاملي الحصص في حقـوق الملكيـة           

أو المشاركين في   للمنشآت المملوكة للمستثمر والمالكين أو االعضاء       
  . المنشآت المتبادلة

  ،٤. ٢٧المعيار 
  أ. ٣رير معيار التق

      

  ،٤. ٢٧المعيار   .أو أكثرمنشأة تابعة  المنشأة التي يكون لها  األمنشأة الم
  )أ(٣معيار التقرير 

      

األعضاء في خطة منافع تقاعد واآلخرون الذين لهم حق في المنافع             المشاركون
  .بموجب الخطة

  ٨. ٢٦المعيار 

      

 مقابلالمالي أنه إنقضى إستحقاقه عندما ال يقوم طرف         يعتبر األصل     إنقضاء اإلستحقاق
  . بإجراء الدفع عندما يكون ذلك مستحقاً تعاقدياً

  أ. ٧معيار التقرير 

 

      

ــة   ــة الخدم تكلف
  السابقة

 المنافع المحددة لخدمة الموظفين فـي       لتزامالزيادة في القيمة الحالية إل    
 منافع مـا بعـد      حداثاست عن الفترة الحالية    الناتجة في  ،فترات سابقة 

ـ تغيإجراء   أو منافع الموظفين األخرى طويلة األجل       أو التوظيف رات ي
 استحداثحيث يتـم   (ية  إيجابما  إ وقد تكون تكلفة الخدمة السابقة       .يهاعل
  ).حيث يتم تخفيض المنافع الحالية( سلبية أو)  تحسين المنافعأو

  ٧. ١٩المعيار 

      
 

طريقـــة نـــسبة 
  االنجاز

 .اإليراد والمصاريف باإلشارة الى مرحلة اإلكتمال للعقـد        ب عترافاإل
في  المتكبدة ايرادات العقد مع تكاليفه     مطابقة  هذه الطريقة يتم     بموجبو
يرادات إلبالغ عن ا  إلنجاز، مما ينجم عن ذلك ا     إللوصول إلى مرحلة ا   ا

 مـن   المنجـز  إلى الجزء    تُنسبن  أ واألرباح التي يمكن     اريفوالمص
  .العمل

  ٢٥ .١١ المعيار

      

في بيان   مبلغ عنها  و كما ه  لمنشأة معينة،  اريفعالقة الدخل والمص    األداء
  ]. بيان الدخل الشامل [الدخل

  ٤٧ .طارإلا

      

فيما ( الخطة   ًأصول
 منـافع   خطةيخص  

  )الموظفين

 منافع الموظفين طويلة األجل؛في صندوق لحتفظ بها مأصول   )أ (
  و

  .بوالص تأمين مؤهلة  )ب (

  ٧. ١٩ المعيار

      

طرف يملك الحق في الحصول على تعويض بموجب عقد تأمين في             حامل الوثيقة
  .منهحال وقوع حدث مؤمن 

  )أ (٤معيار التقرير 

      
 

ــافع  ــد من ــا بع م
  التوظيف

 التي تستحق الدفع بعد     ) الخدمة نهاية  منافع إستثناءب(منافع الموظفين   
  .كمال الخدمةإ

  ٧ .١٩ المعيار

ما بعـد   خطط منافع   
  ظيفالتو

ما بعد   بموجبها بتقديم منافع     نشأةقوم الم ت غير رسمية    أوترتيبات رسمية   
  .أكثر أو لموظف واحد التوظيف

  ٧ .١٩ المعيار
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الــسهم العــادي  
  المحتمل

ن يمنح حامله حق الحصول على أسهم       أ عقد آخر يمكن     أوهو أداة مالية    
  .عادية

  ٥. ٣٣ المعيار

      

  ٨ .٢١ المعيار  . عرض البيانات الماليةالعملة المستخدمة في  ضعملة العر
      

صافي التـدفقات   هي عملية التقدير الحالية للقيمة الحالية المخصومة ل         القيمة الحالية 
  .النقدية المستقبلية أثناء سير العمل المعتاد

  )د(١٠٠اإلطار 

 

      

ــة   ــة الحالي القيم
ــزامإل ــافع لت  المن

  المحددة

  ٧ .١٩ المعيار  ."المنافع المحددة لتزام إل)القيمة الحالية( "أنظر

      

المبادئ المحاسبية  
 عمومــاًالمقبولــة 

  السابقة

للمـرة األولـى    نشأة التي تتبنـى     ستخدمه الم ا المحاسبي الذي    ساساأل
  .المعاييرهذه  مباشرة قبل تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

   أ.١معيار التقارير

      

ــة  األدوات الماليـ
  سيةالرئي

 واألوراق الماليـة    ، والذمم الدائنة  ،هي أدوات مالية مثل الذمم المدينة     
  .دوات مالية مشتقةأ التي هي ليست ،لحقوق الملكية

أ  .٣٢  المعيار
  ١٥ تطبيق

      
 

ــرة   ــاء الفت أخط
  السابقة

 نشأة البيانات الخاطئة التي تقع في البيانات المالية للمأواإلغفاالت 
 إستخدام إساءة أو إستخدام نتيجة اإلخفاق في أكثر أوفترة سابقة ل

  -:لومات موثوقةمع
 بإصدار البيانات المالية عن تلك التصريحكانت متوفرة عند   ) أ(

   والفترات؛
 عتبارإليمكن بشكل معقول توقع الحصول عليها وأخذها بعين ا  ) ب(

 . عند إعداد وعرض تلك البيانات المالية
 

 

سابية، واألخطاء في تطبيق وتتضمن تلك األخطاء آثار األخطاء الح
 التفسيرات الخاطئة للوقائع، أوالسياسات المحاسبية، والسهو 

  .حتيالإلوا

  ٨ .٥ المعيار

      

  أ.٣معيار التقرير .   من عدم حدوثهأكثرحدوثه مرجح   محتمل
   أ.٥معيار التقرير

      
 

بما في ذلك تعديالت الحفـاظ      ( المصروفات   طرحالمبلغ المتبقي بعد      الربح
ي مبلـغ   أيعتبـر    و .من الدخل ) مناسباً كان ما حيث ،على رأس المال  

طلب للحفاظ على رأس المال في بداية الفترة         ي إضافة إلى المبلغ الذي   
  .هو ربح

  ،١٠٥ طارإلا
  ١٠٧ طارإلا

      

إجمالي الدخل مطروحا منه المصروفات، بما في ذلك مكونات الدخل            خسارة ال أوربح ال
  . الشامل األخرى

  ١,٧عيار الم

      

ــة ــان طريق  إئتم
  المقدرةوحدة للا

سبب فـي نـشوء     ال كل فترة خدمة أنها      تعتبر تقييم اكتواري    طريقة
 لبنـاء   ةعلى حد قيس كل وحدة    ت المنفعة و  إستحقاقضافية من   إوحدة  

 موزعـة ال المنفعة المـستحقة     بطريقةعرف  ت أحياناً( النهائي   لتزامإلا
سـنوات   / المنفعـة  ريقـة ط ب أو الخدمـة    أساسبشكل تناسبي على    

  ).الخدمة

  ٦٤. ١٩-٦٦ المعيار
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 والمصانعالممتلكات  
  والمعدات

  -:ملموسة بنود عبارة عن

 أو البـضائع    توريـد  أو إنتاجها في   ستخدام بها إل  محتفظ  )أ (
  ؛ وألغراض إدارية أو ،تأجيرها للغير أو ،الخدمات

  . من فترة واحدةأكثرها خالل إستخداميتوقع   )ب (

  ٦. ١٦ المعيار

      
 

هي طريقة إلعداد التقارير والمحاسبة التي بموجبها تدمج حصة           التوحيد التناسبي
 فـي كـل بنـد مـن األصـول           المشارك في مشروع مشترك   

مـع البنـود    سطر بـسطر    والمصروفات  وااللتزامات والدخل   
 أوللمشارك في مشروع مـشترك       المالية   البياناتالمشابهة في   

للمشارك في   البيانات في   منفصلةسطر  بنود  ك االبالغ عنها يتم  
  .مشروع مشترك

  ٣. ٣١ المعيار

      

ــأثر  ــق بـ التطبيـ
  مستقبلي

 فـي الـسياسة المحاسـبية       معينيعد التطبيق المستقبلي لتغيير     
 تغيير ما فـي التقـديرات المحاسـبية، علـى       بأثر عترافإلوا

  -:التوالي
 حـداث األو المعامالت،على   لسياسة محاسبية جديدة     اًتطبيق  ) أ(

   و السياسة؛ تحدث بعد تاريخ تغييرألخرى التي اظروفالو

 التقدير المحاسبي فـي الفتـرات       فيالتغيير  بأثر  اً  إعتراف ) ب(
  . الحالية والمستقبلية المتأثرة بالتغيير

  ٥. ٨ المعيار

 
  ١٠ .٣٧ المعيار  .ذو توقيت أو مبلغ غير مؤكدين إلتزام  المخصص

      
 األحكـام الالزمـة لعمـل       تبني درجة من الحذر في ممارسة       الحيطة والحذر

عدم المبالغـة    مثال ،التأكد ظروف عدم    فيالتقديرات المطلوبة   
ـ إلمن بيـان ا   تقليل  ال أوألصول والدخل   ا في بيان   أو اتلتزام

  .المصروفات

  ٣٧ .طارإلا

      
علـى  (خيارات البيع   
  )األسهم العادية

 األسهم العاديـة بـسعر      عالعقود التي تمنح حاملها الحق في بي      
  .  ولفترة محددةمعين 

  ٥. ٣٣  المعيار

      
األصل الذي يحتاج بالضرورة لفترة زمنية طويلة ليكون جاهزاً           األصل المؤهل

  .لإلستخدام المقصود أو البيع
  ٥ .٢٣المعيار 
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كمـا  (ن وهو ليس طرفاً ذا عالقة   يصدرها المؤمَِ تأمين  بوليصة   بوليصة تأمين مؤهلة 
 ة معـد  منـشأة لل) ٢٤الـدولي   هو محدد في المعيار المحاسبي      

  -:البوليصة عائدات، إذا كانت التقارير المالية

 المـوظفين   منـافع يمكن إستخدامها فقط لدفع أو تمويـل          )أ (
   محددة؛منافعبموجب خطة 

حتى في   (التقارير المالية  ة معد نشأةلماغير متاحة لدائني      )ب (
التقارير  ة معد نشأةلماوال يمكن دفعها إلى     ) حالة اإلفالس 

  : إالةالمالي

 الزمـة  تمثل أصوالً فائضة غيـر       العائداتإذا كانت    )١(
 ذات  ين الموظف منافعللبوليصة لإليفاء بجميع إلتزامات     

 العالقة؛ أو
 التقارير الماليـة   ة معد نشأةلما إلى   العائدات تم رد إذا   )٢(

  .منافع الموظفين المدفوعة مسبقاً لتعويضها عن

  ٧. ١٩المعيار 

      
 
 
 

 الذي يمكن الحصول عليه في الوقت        المعادل  النقد أو النقد   مبلغ  المتحققةالقيمة 
  بـشكل  التصرف به عن طريق    األصل   بيع من خالل الحاضر  

  .ممنتظ

  )ج(١٠٠ طارإلا

      

تعـــديالت إعـــادة 
  التصنيف 

المبالغ التي تم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفتـرة            
امل اخـر فـي     الحالية والتي تم االعتراف بها في بيان دخل ش        

  .الفترات الحالية أو السابقة

  ٧ .١المعيار 

      

] بيان المركز المـالي  [دراج في الميزانية العمومية     إلهو عملية ا    عترافإلا
للبند الذي يحقـق تعريـف      ] بيان الدخل الشامل  [ بيان الدخل    أو

  -: التاليةعترافإلا يلبي معاييرالعنصر و

مستقبلية مرتبطـة   ية  إقتصاد أية منفعة    تدفقمن المحتمل     )أ (
  ؛ ونشأةم من الأوبالبند إلى 

  .ةي قيمة يمكن قياسها بموثوقأوللبند تكلفة   )ب (

  ٨٣-٨٢ طارإلا

      

ــل  ــغ القابـ المبلـ
  ستردادإلل

تكاليف   منها مطروحاً)  وحدة توليد نقد   أو (صلألالقيمة العادلة ل  
  .، أيهما أعلىهإستخدام ة قيمأو البيع 

  ،٦ .٣٦ المعيار
   أ.٥معيار التقرير

      

ــل  ــغ القابـ المبلـ
  ستردادإلل

  ٦ .١٦ المعيار  .، أيهما أعلىهإستخدام ةقيمو األصلصافي سعر بيع 

      

ــشراء  ــع أوال  البي
  بالطريقة  العادية

 بيع أصل مالي بموجب عقد تنص شروطه على تسليم          أوشراء  
 فيعرف    أو نظام    وفق عموماًاألصل ضمن إطار زمني محدد      

 .سوق العمل المعني

  ٩ .٣٩ عيارالم

      

 الحقوق التعاقدية لشركة التأمين المباشرة بموجب عقـد         صافي  أصول إعادة التأمين
  .إعادة تأمين

   أ.٤معيار التقرير
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لتعويض ) شركة إعادة تأمين   (المؤمِّنعقد تأمين صادر من قبل        عقد إعادة التأمين
 أكثـر  أومقابل الخسائر في عقد     ) شركة تأمين مباشرة   (مؤمِّن

  .صادر عن شركة التأمين المباشرة

   أ.٤معيار التقرير

      

 بموجب عقد إعادة تأمين بتعويض إلتزامالطرف الذي يقع عليه   إعادة التأمينشركة 
  .منه حدث مؤمن عشركة تأمين مباشرة في حال وقو

   أ.٤معيار التقرير

      
  
  
  
  
  
  
 

   -:ا كان إذ بالمنشأةيعتبر الطرف ذو عالقة  األطراف ذات العالقة 

وسـيط   بطريقة مباشرة أم غير مباشرة من خالل          سواًء  )أ (
 -:أكثر أوواحد 

  

 يقعان  أو تسيطر المنشأة عليه     أويسيطر على المنشأة     )١(
ويشمل هـذا الـشركات األم      (تحت سيطرة مشتركة    

  ؛)والشركات التابعة والشركات التابعة الزميلة

 أو  عليها؛ هاماً تأثيراًلديه مصلحة في المنشأة تمنحه  )٢(
 يمارس سيطرة مشتركة على المنشأة؛ )٣(

    

فـي معيـار    كما هو محـدد     (عبارة عن شركة زميلة       )ب (
 ؛)٢٨المحاسبة الدولي رقم 

عبارة عن مشروع مشترك تكون المنشأة مشاركة فيـه           )ج (
 ؛)٣١ معيار المحاسبة الدولي رقم أنظر(

 أوواحد من موظفي اإلدارة الرئيـسيين فـي المنـشأة             )د (
 شركتها األم؛

 أو) أ( قريباً في عائلة أي فرد مشار إليه في البند           عضواً )هـ (
 ؛ )د(

 أو مسيطر عليها بشكل مشترك،      أومنشأة مسيطر عليها،      )و (
يمارس عليها تأثير هام من قبل أي فرد مشار إليه فـي            

، يملك سلطة تصويت هامة فـي تلـك         )ـه  (أو) د(البند  
  أو  غير مباشرة؛أوالمنشأة، سواء بصورة مباشرة 

 لمصلحة موظفي   التوظيف خطة منافع ما بعد      عبارة عن   )ز (
  .  أي منشأة تكون طرفاً ذو عالقة بالمنشأةأوالمنشأة، 

  ٩. ٢٤ المعيار

      

ــرف ذو  ــة ط معامل
  عالقة

 ،ات بين أطـراف ذات عالقـة      إلتزام أوخدمات   أو موارد   نقل
  . معين سعرتحميلتم سيبغض النظر عما إذا كان 

  ٩. ٢٤ المعيار

      

ية قتصادإل القرارات ا  على المعلومات مالءمة عندما تؤثر      ونتك  المالءمة
 أوللمستخدمين من خالل مساعدتهم في تقييم األحداث الماضية         

  السابقة عمليات التقييم  تصحيح   أو تأكيد أو المستقبلية،   أو الحالية
  .الخاصة بهم

  ٢٦ طارإلا

      
  
 

ء الهامـة    مـن األخطـا    تخلو المعلومات موثوقة عندما     تكون  الموثوقية
عتماد عليها لتمثيل مـا تقـصد       إلوالتحيز ويمكن للمستخدمين ا   

  .مانةأن تمثله بأ ما يتوقع أوتمثيله 

  ٣١ اإلطار 
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خاصية المنح بـشكل    
ــارات   ــائي لخي تلق
ــة  أخــرى ذات عالق

  باألسهم العادية

خاصية توفر منح تلقائي لخيارات أسهم إضافية متى قام حامل          
 أسـهم   إسـتخدام  ب مـسبقاً ممنوحة  الخيارات بممارسة خيارات    
  . سعر الممارسةستيفاءالمنشأة، عوضاً عن النقد، إل

   أ.٢معيار التقرير

      

ميزة تنص على المنح التلقائي لخيارات أسهم إضافية فـي أي             ميزة التبديل 
وقت يمارس فيه حامل الخيـار الخيـارات الممنوحـة سـابقا            

  . سعر الممارسةستيفاءالباستخدام أسهم المنشأة بدال من النقد، 

  أ. ٢معيار التقرير 

      

 سـعر   إلسـتيفاء خيار سهم جديد يمنح عندما يستخدم الـسهم           التبديلخيار 
  . الممارسة لخيار سهم سابق

  أ. ٢معيار التقرير

      

 مـشمول فـي    قطاع
   الماليةتقاريرال

 ٨هي القطاعات التشغيلية التي يتطلب من أجلها معيار التقرير          
  .ا خاصة به معلوماتناإلفصاح ع

  ٨. ١١معيار التقرير 

      

 التقارير ةمعد نشأةالم
  المالية

 يوجد لها مستخدمون يعتمدون على البيانات المالية      ي  تالالمنشأة  
  .حولهاكمصدر رئيسي للمعلومات المالية 

  ٨اإلطار 

      

هو استقصاء أصلي ومخطط له يتم القيام به بهدف الحـصول             البحث
  .ين جديدين أو فنيين علميموفهعلى معرفة 

  ٣٨,٨المعيار 
  

      

القيمــة المتبقيــة  
  )صلأل(

مـن   في الوقت الحـالي      نشأةحصل عليه الم  تالمبلغ المقدر أن    
 إذا كان   قدرة، الم  التصرف  بعد طرح تكاليف   ،األصلب التصرف
  .اإلنتاجي نهاية عمره ين فيالعمر والحالة المتوقعفي األصل 

  ،٦. ١٦المعيار 
  )٨. ٣٨ر المعيا(

      

  -:، ويغير مادياًوتسيطر عليه له االدارة تخططبرنامج   إعادة الهيكلة
   أو؛المنشأةقوم به تنطاق العمل الذي   )أ (
  . القيام بذلك العملطريقة  )ب (

  ١٠. ٣٧المعيار 

      
  
  
  
 

 أثنـاء  ا منافع لموظفيه  المنشأة بموجبها   تقدم ترتيبات   عبارة عن   خطط منافع التقاعد
 كمبلـغ   أو على شـكل دخـل سـنوي         إما(لك   بعد ذ  أو الخدمة
 مساهمات  أو ، تقدير هذه المنافع   أوعندما يمكن تحديد    ) مقطوع

  أحكـام وثيقـة    وفـق  قبل التقاعد    مسبقاً ،مقابلهاصاحب العمل   
مـا بعـد     خطط منافع    أيضاً أنظر(المنشأة   ممارسات   أو معينة

  ).التوظيف

  ٨. ٢٦ المعيار

      

 حـداث المعـامالت واأل  سة محاسبية جديـدة علـى       تطبيق سيا   التطبيق بأثر رجعي
  .دائماًكانت هذه السياسة يتم تطبيقها  كما لو والظروف األخرى

  ٥. ٨ المعيار

      

 بــأثر بيــانإعــادة 
  رجعي

 بمبالغ عناصر البيانـات الماليـة وقياسـها         عترافإلتصحيح ا 
  .حدث أبداًي الفترة السابقة لم خطأن أواإلفصاح عنها كما لو 

  ٥. ٨ المعيار

      

 أصـول العائد علـى    
فيما يخـص   (الخطة  

ــة ــافع خطـ  منـ
  )الموظفين

 أصوليرادات األخرى المأخوذة من     إلوااألسهم  أرباح  والفائدة  
 الخـسارة المحققـة وغيـر       أو رباحالخطة، باإلضافة إلى األ   

دارة  أيـة تكـاليف إل      منها مطروحاً الخطة،   أصولالمحققة من   
مستحقة الدفع من قبل الخطة      أية ضريبة     منها ومطروحاًالخطة  
  .نفسها

  ٧. ١٩ المعيار
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  ٨١ طارإلا  .اتلتزاماألصول واإل بيانإعادة   إعادة التقييم
      

 إعـادة التقيـيم   مبلغ  
  لألصل

 أي   منهـا  مطروحاًالقيمة العادلة لألصل في تاريخ إعادة التقييم        
  . القيمة المتراكمةإنخفاض وخسائر متراكم الحق إستهالك

  ٣١. ١٦ المعيار

      

النـاتج  ية خالل الفترة    قتصادإلا من المنافع  التدفق الوارد    مجمل  يرادإلا
 ينتج عن هذه التـدفقات      والتي للمنشأة العادية   نشطة سير األ  عن

الناتجـة عـن     دة الزيا بخالففي حقوق الملكية،    ة  الواردة زياد 
  .التي تقدم بمعرفة حملة حقوق الملكيةالمساهمات 

  ٧. ١٨المعيار 

      

المنشأة المشترية هـي المنـشأة      كون فيها   ت إستمالكهي عملية      العكسيستمالكاإل
 حصص حقوق الملكية الخاصة بهـا وتكـون         إستمالكالتي تم   

وقد يكون هذا هو الحال     . الجهة المصدرة هي المنشأة المشتراة    
عندما، على سبيل المثال، تُحـَضر منـشأة خاصـة ألن يـتم             

عامة أصغر كوسيلة للحصول علـى      من قبل منشأة    " هاإستمالك"
  .تسجيل في سوق البورصة

  ٢١. ٣التقرير  معيار

      

المرتبطـة  المكافئات  
  باألصل المؤجر

 توقع التشغيل المـربح خـالل        من خالل  المكافئاتيمكن تمثيل   
ـ  تحق أو القيمـة    زيادةمن  والربح  ألصل  لي  قتصادإل ا العمر ق ي

  .القيمة المتبقية

  ٧. ١٧ المعيار

      

 رتبطــةاطر المالمخــ
  باألصل المؤجر

 أو احتماالت الخسائر مـن الطاقـة العاطلـة          تتضمن المخاطر 
التقادم التقني ومن التقلبات في العائد بسبب التغير في الظروف          

  .يةقتصاداإل

  ١٧. ٧ المعيار

      
  
  
 

 البيع واعـادة   معاملة
  االستئجار

  عادة وتكون. نفس األصلإستئجارواعادة معين صل أبيع 
يجار وسعر البيع معتمدة على بعضها البعض حيث إلاعات دف

  .يتم التفاوض بشأنها كصفقة واحدة

  ٥٨. ١٧ المعيار

  
  

      

ــات ال ــة البيان مالي
  منفصلةال

 المستثمر في   أو ، األم الشركة تعرضهاتلك البيانات المالية التي     
 بشكل مشترك،   ا مسيطر عليه  منشأة مشارك في    أو ة، تابع شركة
 حقـوق   حصة أساسات على   ستثمارإلامحاسبة  يها   ف يتموالتي  

 النتائج المبلغ عنها وصـافي      أساسالملكية المباشرة وليس على     
  . المستثمر بهاالجهاتأصول 

  ،٤. ٢٧ المعيار
  ،٢. ٢٨المعيار 
  ٣. ٣١ المعيار

      

فـي  القـانوني   حق  ال
  المقاصة 

 أوكل   لتسوية   ، ذلك ما شابه  أو  عقد بموجب ،حق قانوني للمدين  
 مبلـغ   مقابلةعن طريق إجراء     للدائن   من المبلغ المستحق  جزء  

  .يستحق له في ذمة الدائن

  ٤٥. ٣٢ المعيار

      

ــسوية ــ (ت ات إلتزام
  )منافع الموظفين

ـ ال أو ةقانونيال اتلتزامإل ا جميع تلغي   معاملة األخـرى   ةحكمي
 . المنافع المقدمة بموجب خطة منافع محددة       جزء من  أولجميع  

 نقدي للمـشاركين    مقطوع عندما يتم دفع مبلغ      مثالًيحدث ذلك   و
مقابل حقوقهم في الحصول على منافع      أو نيابة عنهم    في الخطة   
  .تقاعد معينة

  ١١٢. ١٩ المعيار

      

  ٥٦ تطبيق ٣٩المعيار   .أو من قبلها للمنشأةتاريخ تسليم األصل المالي   التسويةتاريخ 
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 التي يتوقع دفعها  المعادل النقدأوالمبالغ غير المخصومة للنقد   التسويةقيمة 
  . اثناء سير العمل المعتاداتلتزاملتلبية اإل

  )ج( ١٠٠ طارإلا
  

      

 الــدفع علــى إتفــاق
   األسهمأساس

)  معـين  بما في ذلك موظـف    ( وطرف آخر    المنشأة بين   إتفاق
 األسهم، والتي تخول الطـرف      أساس معاملة دفع على     برامإل

 مقابـل   منـشأة خاصة بال أخرى  أصول   أو النقد   إستالماآلخر ب 
 غيرهـا مـن أدوات   أو منـشأة  سعر أسهم ال   أساسمبالغ على   

 أدوات حقـوق الملكيـة      إستالم أو،   الخاصة بها  حقوق الملكية 
محـددة لتحفيـز     تلبية شـروط     على أن يتم  ،  منشأةالخاصة بال 

  . الموظف على األداء، إن وجدت

  )أ (٢معيار التقرير 

      

معاملــة الــدفع علــى 
   األسهمأساس

دوات أل كمقابـل  خدمات   أو بموجبها بضائع    نشأةستلم الم تمعاملة  
، )خيارات األسهم  أوبما في ذلك األسهم     (حقوق ملكية خاصة بها     

 أو خدمات بتحميل مـورد تلـك البـضائع          أو بضائع   تشتري أو
 أو نـشأة ات مقابل مبالغ تعتمد على سعر أسهم الم      إلتزامالخدمات  

  .نشأةالخاصة بالمخرى األأدوات حقوق الملكية 

   أ.٢معيار التقرير

      

 نـشأة أسـهم الم  في  كتتاب  إلا حامله حق    ،لزمال ي ، لكن   عقد يمنح   خيار السهم
  .  زمنية محددةلفترة قابل للتحديد  أوبسعر ثابت 

   أ.٢معيار التقرير

      
 

ال يملك البـضاعة    بائع  
المباعة ولكنـه ملـزم     

   شرائها بإعادة

  ١٥ تطبيق ٣٩المعيار   . بعدتملكهالم  لكنهاها تإقترضالية  مأصول تبيع منشأة

      

منافع الموظفين قصيرة   
  األجل

 بالكاملالتي تستحق   )  منافع نهاية الخدمة   بخالف(منافع الموظفين   
 بعد نهاية الفترة التي يقـوم الموظفـون         شهراً عشر   إثنيخالل  
  .بتقديم الخدمة ذات العالقةخاللها 

  ١٩.  ٧ المعيار

      

ليـة ووضـع    الماقرارات  صنع ال المشاركة في   القدرة على   هي    الهامالتأثير 
علـى هـذه     ، لكنهـا ليـست سـيطرة      سياسات التشغيل للمنشأة  

 من خالل ملكية األسـهم     الهامالتأثير  الحصول  ويمكن   .السياسات
  .تفاق اإلأو قانون بموجب أو

  ،٩. ٢٤ المعيار
  )،٢. ٢٨ المعيار(
  )٣. ٣١ المعيار(

      

القدرة علـى    (لمالءةا
  )إيفاء الديون

  الماليـة عنـد    التعهـدات  لتلبيـة توفر النقد على المدى الطويل      
  .هاإستحقاق

  ١٦ .طارإلا

      

  ٨. ٢١ المعيار  .سعر الصرف عند التسليم العاجل  سعر الصرف الفوري
      

 منـافع (خطة الدولـة    
  )الموظفين

لتغطية   معين خطط منافع الموظفين التي وضعت بموجب تشريع      
 فئة معينـة، مثـال ذلـك        ضمن المنشآت كافة   أو (لمنشآتاكافة  

 المحلية  أو الحكومة الوطنية    ويتم إدارتها من قبل   ) صناعة محددة 
بشكل يتم إنشائها   على سبيل المثال وكالة مستقلة      ( هيئة أخرى    أو

 ة معد نشأةالم تأثير   أوليست خاضعة لسيطرة    ) محدد لهذا الغرض  
  . الماليةالتقارير

  ٣٧. ١٩ المعيار
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عبارة عن منشأة، بما في ذلك منشأة ليس لها عقد تأسيس كشراكة       شركة تابعة
  .)األمتُعرف بالشركة ( أخرى منشأة اسيطر عليهت ما،

  ،)أ (٣معيار التقرير 
  ،٤. ٢٧ المعيار
  ٢. ٢٨ المعيار

      

خـرى   واألحـداث اآل   المعـامالت محاسبة   هو مبدأ تتم بموجبه      الشكلعلىالجوهر 
ية وليس مجـرد    قتصادإل على جوهرها وحقيقتها ا    بناءاًوعرضها  

  .شكلها القانوني

 ٨( المعيار ٣٥ طارإلا
. ١٠-٧(  

      

 ألصل  ة الضريب أساس
  إلتزام أو

  ٥. ١٢ المعيار  . الضريبةغراض أللتزامإل اأوذلك األصل إلى  ينسبالمبلغ الذي 

      

المصروف الـضريبي   
  )الدخل الضريبي(

 الخسارة للفتـرة    أولي المبلغ المشمول في تحديد الربح       هو إجما 
 ويـشمل   . والـضريبة المؤجلـة    الجاريـة الضريبة  ب فيما يتعلق 

 ةمـصروف الـضريب   ) الدخل الـضريبي  (المصروف الضريبي   
ـ  ةومصروف الضريب ) الجارية ةدخل الضريب  (الجارية  ة المؤجل

  ).ة المؤجلةدخل الضريب(

  ،٥. ١٢ المعيار
  ٦. ١٢ المعيار

      

 ةلضريبالخاضع ل الربح  
  )الخسارة الضريبية(

 مصلحةألحكام التي قررتها    ل وفقاً محسوباالفترة،  ) خسارة(ربح  
د مقدار الضرائب الواجب    ه تحدي أساسوالتي يتم على     الضرائب،

  ).ستردادإلا(دفعها 

  ٥. ١٢ المعيار

      
 

الفرق المؤقت الخاضع   
  للضريبة

 تحديد عندعة للضريبة فرق مؤقت سوف ينتج عنه مبالغ خاض
 مستقبليةلفترات ) الضريبيةالخسارة (الربح الخاضع للضريبة 

  .لتزامإل اأو القيمة المسجلة لألصل تسوية أو إستردادعندما يتم 

  ٥. ١٢ المعيار

      
 

بيـان المركـز    في   إلتزام أوالفرق بين القيمة المسجلة ألصل        الفرق المؤقت
ن يكـون الفـرق     أممكـن    ومـن ال  . الضريبي هأساسو المالي
  -:المؤقت

  أو ؛فرق مؤقت خاضع للضريبة  )أ (

  .قتطاعإلفرق مؤقت قابل ل  )ب (

  ٥. ١٢ المعيار

      
  -:ألحد القرارين التاليينمنافع الموظفين مستحقة الدفع نتيجة   منافع نهاية الخدمة

 إنهاء خدمة موظف قبـل تـاريخ التقاعـد          المنشأةقرار    )أ (
  أو ؛العادي

  . المنافعتلك مقابل طوعاًد موظف قبول التقاعالقرار   )ب (

  ١٩. ٧ المعيار

      
التغير في حقوق الملكية خالل الفترة الناتج عـن المعـامالت             اجمالي الدخل الشامل

واالحداث األخرى، باستثناء تلـك التغيـرات الناتجـة عـن           
  . المعامالت مع المالكين بصفتهم مالكين

  ٧. ١المعيار 

      
  ٥٥تطبيق  ٣٩المعيار   .معينصل أ  أو بيعشراءب نشأةالم فيهلتزم ت هو التاريخ الذي  تجارإلتاريخ ا
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ــزامإلا ــالي إل الت نتق
خطـــط المنـــافع (
  )لمحددةا

 للمـرة   ١٩معيار المحاسبة الـدولي     التي تتبنى   المنشأة  بالنسبة  
  -:األولى

  ؛تبنيال في تاريخ لتزامإلالقيمة الحالية ل  )أ (

،  المعيـار  بنـي  القيمة العادلة، في تاريخ ت      منها مطروحاً  )ب (
التي سيتم منها مباشرة تسوية     ) ن وجدت إ( الخطة   ألصول

  ؛اتلتزامإلا

 بهـا   عترافإل تكلفة أي خدمة سابقة يجب ا       منها مطروحاً  )ج (
  .في فترات الحقة

  ١٥٤. ١٩ المعيار

      

 أوأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة التي تحتفظ بها المنشأة            أسهم الخزينة
  . وعة الموحدةأعضاء آخرون في المجم

  ٣٣. ٣٢المعيار 

      

  أ. ٤معيار التقرير   .  عقود منفصلةكما لو كانت مكونات العقد محاسبة  التجزئة
      

لفهم عنـدما   لالمعلومات المقدمة في البيانات المالية قابلة       تكون    قابلية الفهم
 الذين يملكون معرفة معقولـة    للمستخدمينتكون مفهومة بالنسبة    

رغبـة فـي    لديهم  ية والمحاسبة، و  قتصادإل ا نشطةاألو باألعمال
  .بدرجة معقولة من العناية دراسة المعلومات

  ٢٥ طارإلا

      

دخل التمويـل غيـر     
  المكتسب

  -:هو الفرق بين

  و بموجب عقد اإليجار؛ ستثمارإل امجمل  )أ (

  .  بموجب عقد اإليجارستثمارإلصافي ا  )ب (

  ٤. ١٧ المعيار

      

القيمة المتبقية غيـر    
  المضمونة

  يكون والذي،   لألصل المؤجر  المتبقيةهو ذلك الجزء من القيمة      
فقـط   التي تكون مضمونة     أوغير مؤكد   من قبل المؤجر    قه  يتحق

  .بواسطة طرف له عالقة بالمؤجر

  ٤. ١٧ المعيار

      

الفترة المتبقية المقدرة، منذ بدء مدة عقد اإليجار، بدون التقيـد             ينتاجاإلالعمر 
قع خاللهـا أن تـستهلك المنـشأة المنـافع          بمدة العقد، التي يتو   

  .  ية الكامنة في األصلقتصادإلا

  ١٧,٤ المعيار

      

  -:إماهو   ينتاجالعمر اإل

 هستخدامإلصل  ألا توفر خاللها التي يتوقع     الزمنية الفترة  )أ (
  أو ؛نشأةالممن قبل 

ن أ الوحدات المشابهة التي يتوقـع       أو نتاجعدد وحدات اإل    )ب (
  .األصلمن  المنشأةحصل عليها ت

  ،٦. ١٦ المعيار
  ،٦. ٣٦ المعيار
  ٨. ٣٨ المعيار
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ن أالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة التي يتوقـع            ستخدامإلقيمة ا
 فـي   بـه  ومن التصرف     ما  المستمر ألصل  ستخدامإلتنشأ من ا  

  .ينتاجإلنهاية عمره ا

   أ.٥معيار التقرير

      

ـ ن تنـشأ    أية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع      القيمة الحال   المستخدمةقيمة  ن م
  .  وحدة توليد نقد منأو  معينأصل

  ٦. ٣٦ المعيار

      

ــصاريف اإل ــاجم  نت
ــرة ــر المتغيـ  غيـ

  المباشرة

 أو ، غير المباشرة التي تتغير بـصورة مباشـرة        نتاجتكاليف اإل 
، مثـل المـواد غيـر       نتاج مع حجم اإل   ، مباشرة تقريبا بصورة 

  .والعمالة غير المباشرةالمباشرة 

  ١٢. ٢ المعيار

 

      

المشارك في مشروع   
  مشترك

 على  لديه سيطرة مشتركةمشتركالمشروع الهو طرف في 
  .ذلك المشروع المشترك

  ٣. ٣١ المعيار

      

 حق ، يصبح األسهمأساس دفع على إتفاقبموجب . يصبح حقاً  ستحقاقإلقابلية ا
 أو  األخرى،األصول أو ، النقدإستالمفي الطرف المقابل 

بعد تلبية أي مستحقا  منشأة،أدوات حقوق الملكية الخاصة بال
  . لتحفيز الموظفين على األداءشروط محددة 

   أ.٢معيار التقرير

      

 بموجب شروط برنامج ،هاإستحقاق المنافع التي ال يتوقف   المستحقةالمنافع 
  .  التوظيفإستمرار على ،منافع التقاعد

  ٨. ٢٦المعيار 

      

ــوظفين   ــافع الم من
  المستحقة

  ٧. ١٩ المعيار  . مستقبليبتوظيفمشروطة غير الهي منافع الموظفين 
  

      

تستخدم لتحفيز  شروط  
  الموظف على األداء

 إستالمشروط الواجب على الطرف المقابل تلبيتها ليحق له ال
خاصة الملكية ال أدوات حقوق أواألخرى  األصول أوالنقد 
 شروط وتكون.  األسهمأساس دفع على إتفاقب ، بموجمنشأةبال

شروط الخدمة التي تتطلب من إما  تحفيز الموظف على األداء
شروط األداء أو الطرف اآلخر إتمام فترة محددة من الخدمة، 

أهداف أداء محددة فترة محددة من الخدمة والتي تتطلب تحقيق 
منية خالل فترة زنشأة  في أرباح الممحددةمثل تحقيق زيادة (

  . ويمكن أن تشمل شروط األداء شروط السوق). محددة

   أ.٢معيار التقرير

      

لتحفيز شروط المحددة الالفترة التي يجب خاللها تلبية كافة   ستحقاقإلافترة 
  .  األسهمأساس دفع على إتفاقالموظف على األداء الخاصة ب

   أ.٢معيار التقرير

      

  ٣٣. ٥ المعيار  .هم عاديةأسراء أداة مالية تعطي حاملها حق ش  ضمان 
      
  



 قائمة المصطلحات
 

 ٢٦٦٥   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  

 

ــة  ــط المعادل متوس
  المرجح للتكلفة

 يتم تحديد تكلفة كل بند من خالل تحديد ،المعادلةبموجب هذه 
 في بداية الفترة وتكلفة بنود مماثلةبنود متوسط المرجح لتكلفة ال

يمكن حساب و. ها خالل الفترةإنتاج أوتم شراؤها ي مماثلة
 ،ضافيةإ كل شحنة إستالم عند أو ، دوريأساس على المتوسط

  .منشأةظروف الل طبقاً

  ٢٧. ٢ المعيار

      

 لعدد   المرجح المتوسط
األســـهم العاديـــة 

  خالل الفترةالمتداولة 

 بعدد بعد تعديله في بداية الفترة، المتداولةعدد األسهم العادية 
 المصدرة خالل الفترة أواألسهم العادية المعاد شراؤها 

  .بمعامل الترجيح الزمني مضروباً

  ٢٠ .٣٣ المعيار
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-SIC(التي تنطوي على خدمات إعالنية "  اإللكتروني  الموقع تكاليف-األصول الغير ملموسة "٣٢-التفسير

نطاق وسلطة للتفسيرات مبينة . ات مصاحب ألساس اإلستنتاج٣٢-إن التفسير. ١٠-٧ مبين في الفقرات )٣٢

 . المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةلمقدمة ١٧-٧ والفقرات ٢في الفقرة 
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 ٣٢ -التفسير
   تكاليف الموقع اإللكتروني–األصول غير الملموسة 

  

  جعاالمر
  

 )٢٠٠٧كما هو معدل في ( "  الماليةعرض البيانات "١معيار المحاسبي الدولي  •
 )٢٠٠٣ما هو معدل في ك ( "المخزون" ٢معيار  •
 "عقود اإلنشاء" ١١معيار •
 )٢٠٠٣كما هو معدل في ( " والمعدات والمصانعالممتلكات"  ١٦معيار  •
 )٢٠٠٣كما هو معدل في  ( "عقود اإليجار "١٧معيار  •
 )٢٠٠٤ا هو معدل في كم ( " قيمة األصولإنخفاض  "٣٦معيار  •
 )٢٠٠٤كما هو معدل في ( " غير الملموسةاألصول  "٣٨معيار  •
 "إندماج األعمال " ٣معيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •

  

  المسألة الخالفية
 

 أو داخلياًيمكن أن تطرأ نفقات داخلية في الشركة لتطوير وتشغيل موقعها اإللكتروني للوصول إليه  ١
 إلغراض متعددة مثل خارجياًع اإللكتروني المصمم للوصول إليه ويمكن أن يستخدم الموق. خارجياً

ويمكن . الترويج واإلعالن لمنتجات وخدمات الشركة وتقديم خدمات إلكترونية وبيع المنتجات والخدمات

 لتخزين سياسات الشركة وتفاصيل عن داخلياًأن يستخدم الموقع اإللكتروني المصمم للوصول إليه 

 .ثية ذات عالقةالعمالء ومعلومات بح
  

 -:ويمكن وصف مراجل تطوير الموقع اإللكتروني كما يلي   ٢

ية وتحديد األهداف والمواصفات وتقييم إلقتصاد ويتضمن إجراء دراسات الجدوى ا-التخطيط  )أ (
 . األفضل منهاإختيارالبدائل و

سم مجال وشراء وتطوير أجهزة إ وتتضمن الحصول على -البنية التحتيةتطوير التطبيقات و  )ب (
 . الجهدإختباروبرمجيات التشغيل، وتجهيز التطبيقات المطورة و

 . ويتضمن تصميم شكل الصفحة على الموقع اإللكتروني-تطوير الرسم التخطيطي للموقع  )ج (

 ويتضمن خلق وشراء وتحضير وتحميل المعلومات على الموقع اإللكتروني إما -تطوير المحتوى  )د (
ويمكن تخزين هذه .  تطوير الموقع اإللكترونينتهاء منإلعلى شكل نص أو رسم تخطيطي قبل ا

أو ) أو الوصول إليها من الموقع(المعلومات على شكل بيانات منفصلة يتم إدخالها في الموقع 

 .تشفيرها مباشرة في الصفحة على الموقع اإللكتروني
 

تحافظ الشركة وخالل هذه المرحلة . نتهاء من تطوير الموقع اإللكتروني  تبدأ مرحلة التشغيلإلوعند ا ٣

 .وتعزز التطبيقات والبنية التحتية والرسم التخطيطي ومحتوى الموقع اإللكتروني
 

 أو داخلياًوعند حساب النفقات الداخلية على تطوير وتشغيل الموقع اإللكتروني للشركة للوصول إليها  ٤
 - : المسائل التاليةإلعتبار، يجب األخذ باخارجياً
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 ويخضع لمتطلبات المعيار داخلياًني أصل غير ملموس تم توليده ما إذا كان الموقع اإللكترو  ) أ(
 ؛ و٣٨المحاسبي الدولي 

 .المعالجة المحاسبية المناسبة لمثل تلك النفقات ) ب(
  
وال ينطبق هذا التفسير على النفقات على شراء وتطوير وتشغيل المعدات اإللكترونية الخاصة بالموقع  ٥

يتم حساب مثل ). نترنتإلالمراحل وخوادم اإلنتاج وتوصيالت اعلى سبيل المثال خوادم الشبكة وخوادم (
 وباإلضافة إلى ذلك، وعندما تطرأ نفقات خاصة .١٦تلك النفقات بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 بالنفقات بموجب المعيار اإلعترافنترنت التي تستضيف الموقع اإللكتروني للشركة، يتم إلبمزود خدمة ا
 . عندما يتم تلقي الخدماتاإلطار وبموجب ٧٨ الفقرة ١ي المحاسبي الدول

 
على األصول غير الملموسة التي تحتفظ بها الشركة برسم البيع  ٣٨وال ينطبق المعيار المحاسبي الدولي  ٦

أو ) ١١ والمعيار المحاسبي الدولي رقم ٢أنظر المعيار المحاسبي الدولي رقم (في السياق العادي للعمل 
 لذلك، ال ينطبق التفسير ووفقاً. ١٧لتي تقع ضمن نطاق المعيار المحاسبي الدولي رقم عقود اإليجار ا

لبيعه إلى شركة ) أو برنامج الموقع اإللكتروني(على النفقات بشأن تطوير أو تشغيل الموقع اإللكتروني 
وعند . وعند تأجير الموقع اإللكتروني بموجب عقد إيجار تشغيلي، يطبق المؤجر هذا التفسير. أخرى

 المبدئي اإلعترافتأجير الموقع اإللكتروني بموجب عقد أيجار مالي، يطبق المستأجر هذا التفسير عقب 
 .باألصل المؤجر

 

  

 جمــاع اإل
  

 أو داخلياًيعتبر الموقع اإللكتروني للشركة الذي ينشأ عن التطوير والذي هو من أجل الوصول إليه  ٧
 .٣٨ ويخضع لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم لياًداخ، أصل غير ملموس تم توليده خارجياً

 
ويجب النظر إلى الموقع اإللكتروني الذي ينشأ عن التطوير على أنه أصل غير ملموس، فقط عندما تلبي  ٨

متثال مع المتطلبات العامة إل باإلضافة إلى ا٢١ الفقرة ٣٨الشركة متطلبات المعيار المحاسبي الدولي 
ويمكن للشركة . عتراف والقياس المبدئيإل ل٥٧ الفقرة  ٣٨المعيار المحاسبي الدولي التي تم وصفها في 

تها تلبية المتطلبات لكي تثبت كيف أن الموقع اإللكتروني سيأتي بمنافع إستطاعبشكل خاص أن يكون ب
 عندما، على سبيل) د (٥٧ الفقرة ٣٨ية مستقبلية محتملة  بموجب المعيار المحاسبي الدولي إقتصاد

المثال، يكون في مقدور الموقع اإللكتروني أن يأتي بإيرادات بما فيها اإليرادات المباشرة عن تنفيذ 
 للترويج مبدئياًوال تستطيع الشركة أن تثبت كيف أن الموقع اإللكتروني المطور فقط أو . الطلبات

 اإلعتراف لذلك يجب بعاًوتية مستقبلية محتملة إقتصادواإلعالن عن منتجاتها وخدمات سوف يأتي بمنافع 
 .بكافة النفقات على تطوير مثل ذلك الموقع اإللكتروني كنفقات عندما تطرأ

  
 ة للمعيار المحاسبوفقاًويجب محاسبة أي نفقات داخلية على تطوير وتشغيل الموقع اإللكتروني للشركة  ٩

لمثال تدريب الموظفين على سبيل ا(ويجب تقييم طبيعة كل نشاط تحدث بسببه النفقات . ٣٨الدولي رقم 
ومراحل تطوير الموقع اإللكتروني أو التطوير الالحق للموقع، ) وصيانة الموقع على الشبكة اإللكترونية

على ). هناك إرشاد إضافي تم تقديمه في ملحق هذا التفسير(من أجل تحديد المعالجة المحاسبية المناسبة 
 -:سبيل المثال

 

 ٣٨ مع مرحلة البحوث في المعيار المحاسبي الدولي رقم تشابه مرحلة التخطيط في طبيعتها  )أ (
 بالنفقات التي طرأت في هذه المرحلة كنفقات عندما اإلعترافويجب . ٥٦-٥٤الفقرات من 

 .طرأت
 

مرحلة تطوير التطبيقات والبنية التحتية ومرحلة الرسم التخطيطي ومرحلة تطوير المحتوى إلى   )ب (
غراض أخرى بخالف الدعاية والترويج لمنتجات وخدمات الحد الذي يتم فيه تطوير المحتوى إل
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ويجب . ٦٤-٥٧ الفقرات من ٣٨. الشركة، مرحلة التطوير في المعيار المحاسبي الدولي رقم
تضمين النفقات في تلك المراحل في كلفة الموقع اإللكتروني المعترف بها كأصل غير ملموس 

زى النفقات مباشرة أو يتم توزيعها على أسس  من هذا التفسير عندما يمكن أن تع٨ للفقرة وفقاً
فعلى سبيل المثال، يجب . هإستخداممنطقية وثابتة إلعداد الموقع اإللكتروني للهدف المقصود من 

بخالف المحتوى للترويج واإلعالن عن (تضمين النفقات على المشتريات أو على إيجاد محتوى 
 المحتوى إستخدام أو النفقات التي تمكّن من خاص بالموقع اإللكتروني،) منتجات وخدمات الشركة

على الموقع اإللكتروني، في كلفة ) إعادة اإلنتاجعلى سبيل المثال الرسوم للحصول على رخصة (
، ٧١ الفقرة ٣٨ للمعيار المحاسبي الدولي رقم وفقاًغير أنه . التطوير عندما تحدث هذه الحالة

 كمصروف في بيانات مالية مبدئياً إعتبروس  بالنفقات على بند غير ملماإلعترافيجب عدم 
على سبيل المثال عندما يتم (سابقة، على أنه جزء من كلفة األصل غير الملموس في تاريخ الحق 

 ). لذلك توفير المحتوى على الموقع اإللكترونيتبعاًإطفاء تكلفة حقوق التأليف بالكامل ويتم 
 

ير المحتوى، إلى الحد الذي تم فيه تطوير  النفقات التي طرأت في مرحلة تطوإعتبارويجب   )ج (

على سبيل المثال الصور الرقمية (المحتوى لإلعالن والترويج عن منتجات وخدمات الشركة 

على ). ج(٦٩ الفقرة ٣٨ للمعيار المحاسبي الدولي رقـم وفقاًكمصروف عندما طرأت ) للمنتجات

 الصور الرقمية لمنتجات الشركة تقاطلسبيل المثال، عند حساب النفقات على الخدمات المهنية إل

 النفقات كمصروفات على الخدمات المهنية التي تم تلقيها خالل إعتبارولتعزيز عرضها، يجب 

 .العملية وليس عندما تعرض الصور الرقمية على الموقع اإللكتروني
 

لطارئة في هذه  النفقات اإعتبارويجب . تبدأ مرحلة التشغيل حالما ينتهي تطوير الموقع اإللكتروني  )د (

المرحلة على أنها مصروف عندما طرأ ما لم يلبي المعايير الموجودة في المعيار المحاسبي 

 .١٨ الفقرة ٣٨الدولي رقم 
  

 من هذا التفسير بعد ٨ويجب قياس الموقع اإللكتروني الذي يعتبر أصل غير ملموس بموجب الفقرة  ١٠

ويجب أن . ٨٧-٧٢الفقرات من. ٣٨. المحاسبي المبدئي عن طريق تطبيق متطلبات المعيار اإلعتراف

 .يكون أفضل تقدير لفائدة مدة بقاء الموقع اإللكتروني قصيراً
  

  اإلستنتاجاتأسـاس 
  

 وإصدار الحق المعيار ٢٠٠٣ عام ١٦إن النص األصلي موضح بإشارة ليعكس مراجعة معيار المحاسبة الدولي [ 

  ]د وضع تحته خط، والنص الملغي وضع خالله خط النص الجدي: ٣الدولي إلعداد التقارير المالية

 
 األصل غير الملموس على أنه أصل غير نقدي قابل ٧ ٨ الفقرة ٣٨يحدد المعيار المحاسبي الدولي رقم  ١١

 في إنتاج أو توريد السلع أو الخدمات أو لتأجيره إلستعمالالمحتفظ به لللتحديد دون الجوهر المادي 

 برمجية الحاسوب كمثال ٨ ٩ الفقرة ٣٨دم المعيار المحاسبي الدولي ويق. آلخرين أو إلغراض إدارية

 آخر على األصل غير وبالمقارنة يعتبر الموقع اإللكتروني مثاالً. شائع على األصل غير الملموس

  .الملموس
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 النفقات على البند غير الملموس على إعتبار ٥٦ ٦٨ الفقرة ٣٨ويتطلب المعيار المحاسبي الدولي رقم  ١٢
 المذكور في اإلعتراف مصروف طارئ ما لم يشكل جزًء من نفقات أصل غير ملموس يلبي معيار أنه

 الفقرة ٣٨ويتطلب المعيار المحاسبي الدولي  . ٥٥ ٦٧-١٨ الفقرات من ٣٨المعيار المحاسبي الدولي
ور وال تجري الشركة التي تط.  النفقات على األنشطة الجديدة  كمصروف طارئإعتبار أن يتم ٥٧ ٦٩

 إلى الحد الذي يتم فيه خلق أصل غير جديداً نشاطاً خارجياً أو داخلياًموقعها اإللكتروني للوصول إليه 
 ٦٧-٥٢ الفقرات ٣٨وتنطبق المتطلبات واإلرشاد في المعيار المحاسبي الدولي رقم. داخلياًملموس مولد 

 ٢١ الفقرة ٣٨سبي الدولي رقم   باإلضافة، إلى المتطلبات العامة الموصوفة في المعيار المحا٥٥- ٤٠
عتراف والقياس المبدئي ألصل غير ملموس، على النفقات الطارئة لدى تطوير الموقع اإللكتروني إل ل١٩

 فإن تكلفة ،٥٥-٥٣ ٦٧-٦٥ الفقرات من ٣٨وكما تم وصفها في المعيار المحاسبي الدولي . للشركة
 يشمل كافة النفقات التي يمكن أن تعزى اخلياًدالموقع اإللكتروني المعترف به كأصل غير ملموس مولد 

 من أجل إيجاد وإنتاج وإعداد األصل وهي ضرورية  أو توزيعها على أساس منطقي وثابتمباشرة 
 .هإستعمالمن  ليصبح قادر على التشغيل باألسلوب المقصود من اإلدارة

  
أو على مرحلة (لى األبحاث  النفقات عإعتبار أن يتم  ٤٢ ٥٤ الفقرة ٣٨ويتطلب المعيار المحاسبي  ١٣

واألمثلة المقدمة في المعيار المحاسبي الدولي . على أنه مصروف عندما طرأ) األبحاث لمشروع داخلي
 تشابه األنشطة التي تم إجراءها في مرحلة التخطيط من تطوير الموقع ٤٤ ٥٦ الفقرة ٣٨رقم 

تخطيط لتطوير الموقع اإللكتروني  كمصروف  لذلك تعتبر النفقات الطارئة في مرحلة الوتبعاً. اإللكتروني
 .عندما طرأ

 
 األصل غير الملموس الذي ينشأ      إعتبار أن يتم    ٤٥ ٥٧ الفقرة   ٣٨ويتطلب المعيار المحاسبي الدولي رقم       ١٤

. ت الشركة أن تثبت تلبيتها للمعايير الستة المحـددة        إستطاع إذا   فقطعن مرحلة التطوير لمشروع داخلي      
المعيـار  (ية مستقبلية محتملـة     إقتصادو إثبات كيف سيولد الموقع اإللكتروني منافع        وأحد تلك المعايير ه   

 ٤٨  ٦٠ الفقـرة  ٣٨ويشير المعيار المحاسبي الدولي رقم  ). د (٤٥ ٥٧ الفقرة   ٣٨المحاسبي الدولي رقم    
ية التي سيتم تلقيها من الموقع اإللكترونـي        إلقتصادإلى أنه يتم تلبية هذا المعيار عن طريق تقييم المنافع ا          

والذي يعتبر القيمة    األصول،   إنخفاض ٣٦ المبادئ الموجودة في المعيار المحاسبي الدولي رقم         إستخداموب
ويمكن أن تتـضمن   .  المستمر للموقع اإللكترونيإلستخدامالحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من ا      

المتدفقة من أصل غير ملموس كما هو منصوص عليه في المعيار المحاسبي الـدولي              ية  إلقتصادالمنافع ا 
 إيرادات من بيع المنتجات أو الخدمات  وتوفير التكاليف أو أي منـافع ناتجـة عـن                  ١٧ الفقرة   ٣٨رقم  

ية المستقبلية عنـدما يكـون الموقـع        إلقتصادلذا، يمكن تقييم المنافع ا    .  األصل بواسطة الشركة   إستخدام
 من  مبدئياًوال يعتبر الموقع اإللكتروني الذي  تم تطويره فقط  أو            .  على توليد اإليرادات   لكتروني قادراً اإل

الشركة كأصل ملموس، ألن الشركة ال تستطيع أن تثبت المنافع           أجل اإلعالن والترويج لمنتجات وخدمات    
ت على تطوير الموقع اإللكتروني فقط أو        لذلك تعتبر كافة النفقا    وتبعاً. ية المستقبلية التي ستتدفق   إلقتصادا

 .  من أجل الترويج واإلعالن عن منتجات وخدمات الشركة كمصروف عندما طرأمبدئياً
 

 إذا، ١٩ ٢١ الفقرة ٣٨ الدولي رقم  الملموس بموجب المعيار المحاسبي باألصل غيراإلعترافويتم  ١٥
 إلى أن الكلفة ألصل ٥٣ ٦٥ الفقرة ٣٨الدولي ويشير المعيار المحاسبي . وفقط إذا، لبى المعايير المحددة

ال األصل غير   هي مقدار المصروفات الطارئة منذ التاريخ الذي لبى فيه أوداخلياًغير ملموس مولد 
أو تخلقه إلغراض خالف  وعندما تحصل الشركة على محتوى.  المحددةاإلعترافالملموس معايير 

على سبيل المثال (فمن المحتمل تحديد أصل غير ملموس اإلعالن والترويج لمنتجات وخدمات الشركة، 
 بأصل منفصل عندما اإلعترافغير أنه ال يتم .  عن الموقع اإللكترونيمنفصالً) رخصة أو حق تأليف

 من أجل خلق وإنتاج وإعداد الموقع أو يتم توزيعها على أساس منطقي وثابتتعزى النفقات بشكل مباشر 
 يتم – هإستعمالالمقصود منه  التشغيل باألسلوب المقصود من اإلدارة ليصبح قادر على اإللكتروني 

 .تضمين النفقات في تكلفة تطوير الموقع اإللكتروني
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 النفقات على أنشطة إعتبارأن يتم ) ج( ٥٧  ٦٩ الفقرة ٣٨ويتطلب المعيار المحاسبي الدولي رقم  ١٦
لطارئة على تطوير محتوى لإلعالن وينظر إلى النفقات ا. طرأياإلعالن والترويج كمصروف عندما 
على أنه نشاط إعالني ) على سبيل المثال الصور الرقمية للمنتجات(والترويج لمنتجات وخدمات الشركة 

 الفقرة ٣٨ للمعيار المحاسبي الدولي رقم وفقاً لذلك يعتبر كمصروف عندما طرأ وتبعاًأو ترويجي 
 ).ج(٥٧

  

وتعتبر . ، تبدأ الشركة األنشطة الموصوفة في المرحلة التشغيليةوحالما ينتهي تطوير الموقع اإللكتروني ١٧
النفقات التي تلي تعزيز أو صيانة الموقع اإللكتروني للشركة كمصروف عندما طرأ ما لم يلبي المعايير 

ويوضح المعيار المحاسبي الدولي رقم  . ٦٠ الفقرة ٣٨المعترف بها في المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 اإلعتراف أنه إذا كانت النفقات مطلوبة لصيانة األصل في بداية تقييم معيار األداء، فيتم ٦١ الفقرة ٣٨

 المذكورة باألنشطة يكتمل تطوير الموقع اإللكتروني، تبدأ المنشأة ما أن ♦.بالنفقات كمصروف عندما طرأ
موقع الافظة على  بالنفقات الالحقة من اجل تحسين أو المحاإلعترافويتم . يةمرحلة التشغيلالفي 

 من ١٨الفقرة في الواردة  اإلعتراف معايير ما لم تلبي عند تكبدهالمنشأة على أنها مصروف لاإللكتروني 
 أن معظم النفقات الالحقة ٣٨ معيار المحاسبة الدولي  من ٢٠وتبين الفقرة . ٣٨معيار المحاسبة الدولي 

 أكثر  قائم في أصل غير ملموسالمجسدةستقبلية ية المقتصادهي على األرجح للمحافظة على المنافع اإل
. ٣٨ المحددة في معيار المحاسبة الدولي اإلعترافالملموس ومعايير  منها لتحقيق تعريف األصل غير

 بدالً محددنسب النفقات الالحقة مباشرة إلى أصل غير ملموس  أن تُغالباًإضافة الى ذلك، من الصعب 
 النفقات التي - بالنفقات الالحقة اإلعترافك فإنه من النادر أن يتم لذل.  ككلمؤسسة عمل إلى من نسبها
 أو بعد إتمام األصل غير الملموس المشترى األولي باألصل غير الملموس اإلعتراف بعد يتم تكبدها

  .*† في المبلغ المسجل لألصل- داخلياًالمولد 
 

 ٣٨لبات المعيار المحاسبي الدولي رقم  المبدئي بتطبيق متطاإلعترافيتم قياس األصل غير الملموس بعد  ١٨
 في المعيار يتم تطبيق المعالجة البديلة المسموح بها ونموذج إعادة التقييم. ٧٨-٦٣ ٨٧-٧٢الفقرات 

 فقط عندما يمكن تحديد القيمة العادلة ألصل غير ملموس ٦٤ ٧٥ الفقرة ٣٨المحاسبي الدولي رقم 

تمل أن يوجد سوق نشط على الموقع اإللكتروني، يطبق غير أنه، من غير المح. بالرجوع إلى سوق نشط

حيث أن المعيار المحاسبي الدولي رقم وباإلضافة إلى ذلك، . يتم معالجة اإلشارة المرجعية نموذج التكلفة
 على أنه توجد لألصل غير الملموس دائما مدة بقاء مفيدة محدودة بموجب معيار المحاسبة ٨٤ الفقرة ٣٨

 تخضع، ٣٨معيار المحاسبة الدولي  من ٨١ ٩٢ الفقرة وكما هو مشار إليه في .٩٧ الفقرة ٣٨الدولي 

 لتاريخ التغيرات السريعة في التقنية، فإن العمر ونظراًالعديد من األصول غير الملموسة للتقادم الفني، 

  .اإلنتاجي للموقع اإللكتروني سيكون قصيراً
  

  تاريخ اإلجماع
  

  ٢٠٠١ مايو 
  

                                                 
 مجلس معايير المحاسبة الدولية فـي       كما هو منقح من قبل    " والمعداتنع  والمصا الممتلكات " ١٦يقتضي معيار المحاسبة الدولي       *

 الُمقيمة األداء معايير إلى اإلشارة العام الخاص به وإلغاء متطلب اإلعترافمبدأ في  أن تُشمل جميع التكاليف الالحقة ٢٠٠٣عام  
 المـشار إليهـا    وتم إلغاء الفقـرات      ١٦ الدولي    نتيجة للتغير في معيار المحاسبة     ٣٨وتم تعديل معيار المحاسبة الدولي      . أصال

   .وتم شطب هذه الفقرة لتجنب أي التباس. بالتحديد
 .٢٠٠٤ في نسخة "إندماج األعمال"  ٣النص األصلي  تم إضافة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية   †
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  تاريخ النفاذ
  

محاسبة تأثيرات تبني هذا التفسير ويجب . ٢٠٠٢ مارس ٢٥فعول بتاريخ بح هذا التفسير ساري الم يص
لذا، عندما ال يلبي . ١٩٩٨  الذي تم إصداره في ٣٨نتقالية للمعايير المحاسبية الدولية إل المتطلبات اإستخدامب

 كأصل، فيجب عدم سابقاًبه  اإلعتراف كأصل غير ملموس، لكن تم اإلعترافالموقع اإللكتروني معايير 
، وتلبي قائماًوعندما يكون الموقع اإللكتروني . نافذاً بالبند في التاريخ الذي يصبح فيه هذا التفسير اإلعتراف

 كأصل، فيجب عدم سابقاً به اإلعتراف به كأصل غير ملموس لكن تم اإلعترافنفقات تطويره معايير 
وعندما يكون الموقع . نافذاً الذي يصبح فيه هذا التفسير  باألصل غير الملموس في التاريخاإلعتراف

 سابقاً به اإلعتراف به كأصل غير ملموس، وتم اإلعتراف وتلبي نفقات تطوريه معايير قائماًاإللكتروني 
 بأنه قد تم تحديده على نحو مبدئياً به اإلعتراف عند حد التكلفة، فيعتبر المبلغ الذي تم مبدئياًكأصل وتم قياسه 

  .مالئم
  

المصطلحات المستخدمة في المعايير الدولية ) ٢٠٠٧ في عام تعديلهكما تم  (١عدل معيار المحاسبة الدولي 
ويجب على المنشأة تطبيق هذه التعديالت على . ٥وإضافة لذلك، عدل المعيار الفقرة . إلعداد التقارير المالية

 ١وإذا قامت المنشأة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي . ك أو بعد ذل٢٠٠٩ يناير ١الفترات السنوية التي تبدأ في 
  . لفترة سابقة، فينبغي تطبيق التعديالت على تلك الفترة السابقة) ٢٠٠٧ في عام تعديلهكما تم (
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 ٣٢-ملحق للتفسير
  

لتي والهدف من هذا الملحق هو توضيح أمثلة النفقات ا. يعتبر هذا المحلق تابعاً وال يشكل جزًء من التفسير
 تطبيق أيضاً ويوضح ٣٢ من التفسير ٣ و٢تحدث خالل كل مرحلة من المراحل الموصوفة في الفقرات 

وليس المقصود من ذلك أن تمثل تلك األمثلة قائمة شاملة بالنفقات .  للمساعدة في توضيح معناه٣٢التفسير 
  .التي يمكن أن تكون طارئة

  
   ٣٢أمثلة تطبيقية على التفسير 

  
  

 المعالجة المحاسبية طبيعة النفقات/ المرحلة 
  التخطيط
  يةإقتصادإجراء دراسات جدوى  •
تحديد موصفات األجهزة والبرمجيات  •

 للحواسيب اآللية
 تقييم بدائل المنتجات األخرى والموردين •
  األفضلإختيار •

  
المصروف عندما طرأ بموجب المعيار  باإلعتراف 

  ٥٤ الفقرة ٣٨المحاسبي الدولي 
 

 
  يقات والبنية التحتيةتطوير التطب

 شراء أو تطوير أجهزة الحاسب اآللي •

 
يتم تطبيق متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 

١٦ 
 
  سم مجالإالحصول على  •
على سبيل ( تطوير برمجيات التشغيل •

 المثال نظام التشغيل وبرمجية الملقن
 تطوير شيفرة التطبيق •
إدخال التطبيقات المطورة على الموقع  •

 نياإللكترو
 فحص الجهد •

 
المصروف عندما طرأ ما لم تعزى اإلعتراف ب

توزع على أساس معقول النفقات بشكل مباشر أو 
وثابت إلعداد الموقع اإللكتروني من أجل الهدف 

 اإلدارة، وأن الموقع اإللكتروني بواسطةالمقصود 
 بموجب المعيار المحاسبي يلبي معايير اإلعتراف

 أ ٥٧ الفقرة ٣٨سبي  والمعيار المحا٢١ الفقرة ٣٨

 
  تطوير الرسوم التخطيطية 

تصميم شكل صفحات الموقع على  •
 )الشكل واأللوان. (الشبكة

 
اإلعتراف بالمصروف عندما طرأ ما لم تعزى 
النفقات بشكل مباشر أو توزع على أساس منطقي 
وثابت إلعداد الموقع اإللكتروني للهدف المقصود 

روني يلبي معايير بواسطة اإلدارة وأن الموقع اإللكت
 ٣٨اإلعتراف بموجب المعيار المحاسبي الدولي

 الفقرة ٣٨ والمعيار المحاسبي الدولي ٢١الفقرة 
  ) أ(٥٧

 
...يتبع
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  يتبع...
 طبيعة النفقات/ المرحلة 

  
 المعالجة المحاسبية

 
  تطوير المحتوى

إيجاد الروابط  مثال(إعداد خلق وشراء و •
معلومات إما وتحميل ال) وملصقات التعريف

على شكل نصوص أو رسوم تخطيطية في 
طبيعتها على الموقع اإللكتروني قبل إتمام 

وتتضمن األمثلة . تطوير الموقع اإللكتروني
 على المحتوى المعلومات حول الشركة

 للبيع والخدمات المعروضةوالمنتجات 
  .التي يصل إليها المشتركينوالمواضيع 

  
  

 
  

 طرأ بموجب المعيار اإلعتراف بالمصروف عندما
إلى الحد الذي يتم ) ج(٦٩ الفقرة ٣٨المحاسبي الدولي 

فيه تطوير المحتوى لإلعالن والترويج لمنتجات 
على سبيل المثال الصور الرقمية (وخدمات الشركة 

وفي حال كان الوضع خالف ذلك، ). للمنتجات
اإلعتراف المصروف عندما طرأ ما لم تعزى النفقات 

توزع على أساس معقول وثابت إلعداد بشكل مباشر أو 
الموقع اإللكتروني للهدف المقصود بواسطة اإلدارة وأن 
الموقع اإللكتروني يلبي معايير اإلعتراف بموجب 

  والمعيار ٢١ الفقرة ٣٨المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  ) أ(٥٧ الفقرة ٣٨

 
 

  التشغيل
تحديث الرسومات التخطيطية  ومراجعة  •

  المحتوى
  مهام ومميزات ومحتوى جديدإضافة •
 تسجيل الموقع اإللكتروني لدى آليات البحث •
 بيانات اإلسناد •
 مراجعة الوصول اآلمن  •
  الموقع اإللكترونيإستخدامتحليل  •

 
  

تقييم ما إذا كانت تلبي تعريف األصول الغير ملموسة 
ومعايير اإلعتراف المبينة في معيار المحاسبة الدولي 

الت التي يتم فيها اإلعتراف ، في الحا١٨ الفقرة ٣٨
    .بالمصروف في القيمة المسجلة ألصول الموقع

  

 
  أخرى 
نفقات البيع والنفقات اإلدارية وألخرى العامة  •

الكلية ما لم تعزى بشكل مباشر إلعداد الموقع 
إلستخدام لتشغيله للهدف اإللكتروني  لغرض ا

  المقصود بواسطة اإلدارة
خسائر التشغيل تحديد مواطن عدم الكفاءة و •

المبدئية الطارئة قبل أن يحقق الموقع 
على سبيل (اإللكتروني األداء المخطط له 

 ) البداية الخاطئةإختبارالمثال 
 تدريب الموظفين على إدارة الموقع اإللكتروني •
  

 
  

المصروف عندما طرأ بموجب المعيار باإلعتراف 
 .٧٠- ٦٥ الفقرات من ٣٨المحاسبي الدولي رقم 

  

 من أجل الترويج  واإلعالن عن منتجات مبدئياً كافة النفقات على تطوير الموقع اإللكتروني هي فقط أو أنها  ) أ(
 الفقرة ٣٨ بها كمصروف عندما طرأ بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم اإلعترافالشركة وخدماتها ويتم 

٦٨. 
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 قائمة المصطلحات
  

المصادق عليها اسبة الدولية معايير المحو المالية التقاريرالمعايير الدولية إلعداد أخذت قائمة المصطلحات هذه من 
  .اإلشارات حسب رقم المعيار ورقم الفقرة وترد .٢٠٠٧ ديسمبر ٣١مجلس معايير المحاسبة الدولية في من 

  

 مسبوقة اإلطارإن اإلشارات إلى  ."إعداد وعرض البيانات المالية إطار" مقتطفات من أيضاً تتضمن هذه القائمةو
   .ط حرفب
  

  .ات بسيطة في الصياغةإختالفاإلشارات الواردة أدناه بين أقواس إلى تبين و
  

  

التي  واألعراف واألحكام والممارسات المحددة واألسسالمبادئ   السياسات المحاسبية
  .يانات الماليةفي إعداد وعرض الب تطبقها المنشأة

  ٥. ٨معيار ال

      
  ٥. ١٢معيار ال   .يمصروف الضريبال طرحفترة قبل ال خسارة أوربح   الربح المحاسبي

      
 ستحقاقإل اأساس

  المحاسبي
عند حدوثها   واألحداث األخرىالمعامالت بآثار عترافإليتم ا

ويتم تسجيلها في )  المعادل النقدأو دفع النقد أو قبضوليس عند (
 عنها في البيانات المالية اإلبالغيتم وسجالت المحاسبية ال
  .ترتبط بها التي لفتراتل

  ٢٢ طارإلا

      
المدفوعة اإلجازات 
   المتراكمة

ها في إستخداميمكن و التي يتم ترحيلها المدفوعةاإلجازات 
 الفترة الحالية إستحقاق إستخدامفي حال عدم مستقبلية فترات 
  .بكامله

  ١٣. ١٩ معيارال

      
 المنشأة تسيطر عليهامؤسسة أو مؤسسات األعمال التي   المنشأة المشتراة

  . ندماج األعمالإالمشترية عند 
  )أ (٣التقرير معيار 

      
  )أ (٣  التقريرمعيار  .المنشأة التي تسيطر على المنشأة المشتراة  المنشاة المشترية

      
  )أ (٣  التقريرالمعيار  .المنشأة المشتراة على المشترية المنشأة  فيهسيطرتالتاريخ الذي   ستمالكاإلتاريخ 

      

  -:الشروط التاليةتتوافر فيه كافة السوق الذي   السوق النشط

  ؛ داخل السوقالمتداولةالبنود تجانس   )أ (

   و؛راغبين في أي وقت مشترين وبائعين إيجادإمكانية   )ب (

  . لجمهورا في متناولاألسعار تكون   )ج (

  ،٦. ٣٦معيار ال
  ،)٨. ٣٨(معيار ال

  ٨. ٤١المعيار 

      

تعتبر األداة المالية معروضة في سوق نشط إذا كانت األسعار   السوق النشط 
المعروضة متوفرة في الحال وبشكل منتظم من سوق أوراق 

 خدمة تسعير أو مجموعة صناعية أو وسيط أو متعامل أومالية 
ة ، وتمثل هذه األسعار معامالت السوق الفعلية وكالة تنظيميأو

  . تجاريأساسالتي تتم في السوق بشكل منتظم على والمنتظمة 

  

  ٧١تنفيذ . ٣٩المعيار 
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ات فتراضإلا
  كتواريةإلا

إن نزاهة المنشأة وإنسجامها بشكل متبادل يعد من أفضل 
 التي ستحدد التقديرات حول المتغيرات الديمغرافية والمالية

  .التوظيفالتكلفة النهائية لتقديم منافع ما بعد 

-٧٢. ١٩معيار ال
٧٣  

      

المكاسب والخسائر 
  كتواريةإلا

  -:كتوارية ما يليإلتشمل المكاسب والخسائر ا
ات فتراضإلآثار الفروقات بين ا(تعديالت الخبرة   )أ (

 و؛ )كتوارية السابقة وما حدث بالفعلإلا
  .كتواريةإلات افتراضإلآثار التغيرات في ا  )ب (

  ٧. ١٩معيار ال

      
 

 
الحاليـــة القيمـــة 

ــةإلا ــافع  كتواري لمن
  الموعودة التقاعد

تقاعد الخطة منافع  وفق  المتوقعةللمدفوعاتالقيمة الحالية 
 تم تقديمهاالتي خدمة ل لتُنسبالتي  ،ن والسابقينللموظفين الحاليي

  .مسبقاً
  

  ٨. ٢٦معيار ال

      

 بعـد   المعدِّلةاألحداث  
  إعداد التقاريرفترة 

    .تقاريرلفترة إعداد الالحقة  األحداث الأنظر

      
 

البيولوجية لألصول  لمنشأةمن قبل التحول البيولوجي  اإدارة  النشاط الزراعي 
 أصول إلى أولبيع إلى منتجات زراعية، برسم ا المتوفرة

  .بيولوجية إضافية

  ٥. ٤١معيار ال

      

  ٥. ٤١ المعيار  .للمنشأةالبيولوجية  األصول المحصودة منعبارة عن المنتجات   المنتجات الزراعية
      

  اإلطفاء
  )*ستهالكاإل(

 على مدى عمره ألصلل ستهالكإلالقابل ل للمبلغالتوزيع المنتظم 
  .ينتاجاإل
  

  ،٦. ٣٦معيار ال
  ٨. ٣٨معيار ال

      

التكلفة المطفأة ألصل   
  مالي إلتزام أومالي 

المالي عند  لتزاماإل أو  الماليبمقداره األصليقاس المبلغ الذي 
 دفعات تسديد المبلغ األصلي  منهطروحاًم األولي عترافإلا

 طريقة إستخدامب  اإلطفاء التراكمي منهمطروحاً أو إليه مضافاً
، ستحقاقإل ومبلغ ااألولي ألي فرق بين ذلك المبلغ الفعالةالفائدة 

 حساب إستخدام من خالل أو ةرمباش(أي تخفيض  منه ومطروحاً
  . عدم إمكانية التحصيلأو القيمة نخفاض إل)مخصص

  ٩. ٣٩معيار ال

      
 

حصة  في زيادة
 أو السهم من األرباح

في حصة  إنخفاض
  ئرالخسا السهم من

في حصة السهم  إنخفاض أو حصة السهم من األرباح في زيادة
تم  أن األدوات القابلة للتحويل قد إفتراض نتيجة ئرالخسا من

 أن أو، تمت ممارستها قد الضمانات أو، وأن الخيارات تحويلها
    .محددة تلبية شروط بعدسهم العادية قد صدرت األ

  ٥. ٣٣معيار ال

      

  -:عبارة عن مورد   األصل
    و؛أحداث سابقةنتيجة  المنشأة سيطر عليهت  )أ (

  .نشأةللمية مستقبلية إقتصادمنه منافع تتحقق يتوقع ان   )ب (

  ،٨. ٣٨معيار ال
  ))أ ()٤٩(طارإلا(

  
  
  

                                                      
 .، وكال المصطلحان لهما نفس المعنى"ستهالكإلا "عوضاً عن" اإلطفاء" مصطلح  عموماًستخدم ي،في حالة األصل غير الملموس  *
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 المحتفظ بها  األصول
في صـندوق منـافع     

    طويل األجلفينموظ

 الصادرة األدوات المالية غير القابلة للتحويل إستثناءب (األصول
  -):نشأة معدة التقاريرمعن ال

 قانونياً ةمستقل) يإستثمارصندوق ( منشأةتحتفظ بها التي   )أ (
 تمويل أودفع ل قطف والتي توجد المنشأة معدة التقاريرعن 
    و؛الموظفين منافع

،  تمويل منافع الموظفينأودفع لها فقط ستخدام إلةتوفرالم  )ب (
حتى في (المنشأة المعدة للتقارير وهي غير متاحة لدائني 

المنشأة معدة التقارير إلى تها وال يمكن إعاد) حالة اإلفالس
  :  في إحدى هاتين الحالتينإالّ

المتبقية في الصندوق كافية لإليفاء األصول إذا كانت  )١(
عالقة الخاصة  ذات الات منافع الموظفينإلتزامبجميع 

   أو ؛المنشأة معدة التقارير أوخطة الب

 لتسديدها المنشأة معدة التقاريرإلى  األصول إعادة )٢(
  . مسبقاًالتي تم دفعها لموظفين امنافع مقابل 

  ٧. ١٩معيار ال

      

المدمجة مثل شركة هي المنشأة، بما في ذلك المنشاة غير   ة زميلمنشأة
 عليها وال يمكن هامير التي يكون للمستثمر تأث، التضامن
 مشتركاً مشروعاًحصة في  أوها شركة تابعة للمستثمر إعتبار
  .معه

  ٢. ٢٨معيار ال

      

الماليــة  األصــول
  لبيعالمتوفرة ل

غير  أو لبيعل المخصصة المالية غير المشتقة األصولهي تلك 
ات محتفظ بها إستثمار) ب (أو،  وذمما مدينةقروضاً) أ (المصنفة
القيمة ب  مقاسةمالية أصول) ج (أو، ستحقاقإلاتاريخ حتى 

  . الخسارةأوالعادلة من خالل الربح 

  ٩. ٣٩معيار ال

     

      

من السهم حصة 
  يةساساألاألرباح 

للشركة  ةحملة األسهم العاديإلى  ينسبي تالخسارة ال أوربح ال
لعدد األسهم العادية  المتوسط المرجح على مقسوماً )البسط(األم 

  .)المقام ( خالل الفترةةالمتداول

  ١٠. ٣٣معيار ال

      

  ٥. ٤١معيار ال   .النباتو من الحيوان الكائنات الحية  البيولوجيةاألصل 
      

  
 

التي تؤدي إلى  والتوالد ،نتاجاإلو، وتقليص التوالد، النموعمليات   التحول البيولوجي 
  .بيولوجيل أصكمية في  أوتغيرات نوعية 

  ٥. ٤١معيار ال

      

فيما يتعلق  المنشأةتكبدها تالفائدة والتكاليف األخرى التي   قتراضإلكاليف ات
  . األموالإقتراضب

  ٥. ٢٣معيار ال

 

 يتم تنفيذها وإدارتهاالتي  واألصول نشطةاألمجموعة متكاملة من   أعمال مؤسسة 
 أوتكاليف أقل عائد على شكل أرباح أسهم  أو بغرض تقديم ما 

على المستثمرين أو المالكين ريقة مباشرة بطأخرى ية إقتصاد منافع
  .   المشاركينأوأو األعضاء 

  ) أ (٣معيار التقارير
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معاملة أو حدث آخر تسيطر فيه المنشأة المشترية على واحدة أو    األعمالإندماج
أحيانا التي يشار إليها المعامالت تعتبر و. أكثر من مؤسسات األعمال

أيضا ضمن اندماج " ن متساويتينينشأتدمج م"أو " دمج فعلي"بأنها 
 المعايير الدولية إلعداد األعمال حيث يتم استخدام هذا المصطلح في

  .التقارير المالية

   )أ(٣معيار التقرير

      

 القوة أواألموال المستثمرة  مثال ،بموجب المفهوم المالي لرأس المال  رأس المال
 حقوق الملكية أول صافي األصو هو عبارة عن ،الشرائية المستثمرة

  .س المالأ المفهوم المالي لرالمنشآتمعظم تتبنى و .للمنشأة
  

هو  ،القدرة التشغيلية لامث ،بموجب المفهوم المادي لرأس المال
التي تستند، على سبيل المثال، إلى  للمنشأةية نتاج الطاقة اإلعبارة عن
  .لكل يوم نتاجوحدات اإل

  ١٠٢ طارإلا

  ٩. ٢٣معيار ال  . معينتكلفة كجزء من تكلفة أصل بالعترافإلا  الرسملة

      

 القيمة المسجلة
  )المرحلة(

) إطفاء (إستهالكألصل بعد طرح أي ا بالذي يعترف بمقدارهالمبلغ 
  .المتراكمة من ذلكالقيمة  إنخفاضمتراكم وخسائر 

   ،٦. ١٦معيار ال
  ،٦. ٣٦معيار ال
  ٨. ٣٨معيار ال

      

 القيمة المسجلة
  )المرحلة(

   ٥. ٤٠المعيار   .المركز الماليلمبلغ الذي يتم عنده اإلعتراف باألصل في بيان ا
  ٨. ٤١المعيار 

  

  ٦. ٧معيار ال  .النقد في الصندوق والودائع تحت الطلب  النقد
      

 
قابلة للتحويـل بسهولة لمبالغ ات قصيرة األجل عالية السيولة إستثمار   المعادلالنقد

ير في يالتغضئيلة من ضة لمخاطر  عروتكونمعلومة من النقد، 
  .القيمة

  ٦. ٧معيار ال

 

      

  ٦. ٧معيار ال  . المعادلالنقدولتدفقات الواردة والصادرة للنقد ا  التدفقات النقدية
      

 من األصول التي تولد تدفقات نقدية  قابلة للتحديدأصغر مجموعة  نقدالوحدة توليد 
قات النقدية الواردة من ن التدفمستقلة إلى حد كبير عوتعتبر واردة 
  .أخرى أصول مجموعات أوأصول 

  ،٦. ٣٦معيار ال
  أ.٥ معيار التقرير

      

العملية التي تشتري 
فيها المنشأة البضاعة 

 الخدمات مقابل أو
ات التي لتزامإلا

   تتحملها أمام المورد

 خدمات أوسلع  تستملك فيها المنشأة األسهم أساسمعاملة دفع على 
إلى األخرى  األصول أوتحويل النقد ب  معينلتزامإتكبد من خالل 

 أو( الخدمات مقابل مبالغ تعتمد على سعر أومورد تلك السلع 
 الخاصة  غيرها من أدوات حقوق الملكيةأو المنشأةأسهم ) قيمة

  .بالمنشأة

  )أ (٢معيار التقرير

      

 تأمينشركة ال
  المباشرة

  )أ (٤ التقريرمعيار  . بموجب عقد إعادة تأمينالوثيقةحامل 
  

  



 قائمة المصطلحات
 

 ٢٦٢١   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  

 

 في التقدير التغيير

  المحاسبي

 ستهالكإل مبلغ اأو، إلتزام أو ألصل القيمة المسجلةتعديل في 

ألصول ل الوضع الحالي تقييم، الناتج عن الدوري لألصل

ات المرتبطة لتزامإلالمتوقعة وا المستقبلية والمنافع، اتلتزامإلوا

 أومعلومات ال مناسبية تنتج التغييرات في التقديرات المحو. بها

     . ألخطاء تصحيحهي ليستف وعليه ،جديدةالتطورات ال

  ٥. ٨معيار  ال

      

 في ستخدامإلمجموعة أصول متشابهة من حيث الطبيعة وا  صولاألفئة 

  .المنشأةعمليات 

  ،٣٧. ١٦معيار ال

  ١٢٧. ٣٦ معيارال

  ١١٩. ٣٨ المعيار

      
المالية المناسبة لطبيعة المعلومات التي يتم مجموعة األدوات   فئة األدوات المالية 

 خصائص هذه األدوات عتباراإلفصاح عنها والتي تأخذ في اإل

  .المالية

  ٦. ٧معيار التقرير 

  

      

 أو فرديتوقع ان يكون لهم تأثير على ذلك ال       قد  أفراد العائلة الذين     األسرة المباشرةأفراد 

   -:ومنهم .المنشأةقد يتأثرون به في تعامالتهم مع 

  ؛يك المحلي للفرد وأبنائهالشر  )أ (

   و؛ للفردأبناء الشريك المحلي  )ب (

 شريكه أو المعني الفردن من قبل شخاص المعالواأل  )ج (

   .المحلي

  ٩. ٢٤معيار  ال

      

  ٨. ٢١معيار ال  .نهاية فترة إعداد التقاريرسعر الصرف الفوري في   اإلقفالسعر 

      

 األصل إستخدامممارسة حقه ب  للمستأجرفيهق التاريخ الذي يح  بدء مدة عقد اإليجار

أي ( بعقد اإليجار األولي عترافإل تاريخ اوهو. المؤجر

 المصاريف أوالدخل  أو اتلتزامإل اأو باألصول عترافإلا

  ).مناسباًالناتجة عن اإليجار، حسب ما يكون 

  ٤. ١٧معيار ال
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 المحاسبة كما هو معرف في معيار ( كافة منافع الموظفينيشمل  تعويض

 المعيار الدولي أيضاً التي ينطبق عليهابما فيها ) ١٩ الدولي

عبارة عن جميع منافع الموظفين و.  ٢مالية  الالتقاريرإلعداد 

 من  المقدمأومستحق الدفع  أو  المدفوعالعوض النقدي أشكال

التي يتم تقديمها  مقابل الخدمات ا، بالنيابة عنهأو المنشأة،قبل 

 الشركةبالنيابة عن   المدفوعالعوض النقدي يشملكما . للمنشأة

   -: التعويضن يتضم.للمنشأةاألم 

منافع الموظفين قصيرة األجل، مثل األجور والرواتب   )أ (

 مدفوعة واإلجازة السنوية ،جتماعيإلومساهمات الضمان ا

في  مشاركةالو ، الراتبفوعةمدإلجازة المرضية  واالراتب

 شهراً ١٢ خالل حقت الدفعاستفي حال  (المكافآتاألرباح و

كالعناية الطبية  (النقدية، والمنافع غير )الفترةمن نهاية 

 أو الخدمات المجانية أووالسكن والسيارات والسلع 

  الممنوحة للموظفين الحاليين؛) المدعومة

منافع التقاعد و مثل معاشات التقاعد ما بعد التوظيفمنافع   )ب (

طبية ليف والعناية اظ، والتأمين على الحياة بعد التواألخرى

  ؛ما بعد التوظيف

  منافع بما في ذلكمنافع التوظيف األخرى طويلة األجل،   )ج (

منافع  أوستراحة، إل إجازات اأودة إجازات العمل طويلة الم

لم في حال و، ومنافع العجز طويل األجل، الخدمة الطويلة

 الفترة،  نهايةبعد شهراً ١٢ خالل  بشكل كاملتستحق الدفع

    التعويضات المؤجلة؛المكافآت و األرباح وة فيالمشارك

   و؛نهاية الخدمةمنافع   )د (

   . األسهمأساس الدفع على )هـ(

  ٩. ٢٤معيار  ال

      

العنصر المكون 

  للمنشأة 

العمليات والتدفقات النقدية التي يمكن تمييزها بوضوح تشغيلياً 

  .وألغراض إعداد التقارير المالية عن بقية المنشأة

  أ. ٥قريرمعيار الت

      

األداة المالية التي تحتوي من منظور الجهة التي أصدرتها على    المالية المركبة األداة

  . وعنصر حقوق ملكيةإلتزامكل من 
  ٣٢ ,٢٩-٢٨المعيار 

      

البيانات المالية 

  الموحدة

منشأة  على أنها تخص معينة يتم عرضها مالية لمجموعةانات بي

  .ية واحدةإقتصاد

  ،٤. ٢٧معيار ال
  ٢. ٢٨معيار ال

      

 مجموعة أو صلأإلنشاء تم التفاوض بشأنه بشكل محدد يعقد   عقد إنشاء

 المعتمدة على بعضها أو  على نحو وثيقالمترابطة من األصول

 أو الغرض أووالوظيفة التقنية ولبعض من حيث التصميم ا

  . النهائيستخدامإلا

  ٣. ١١معيار ال
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  -:حيث المنشاةأعمال  عن ناجم إلتزام  نافع اللتزامإلا

 ؛مسؤوليات معينة أنها ستقبلأخرى طراف أل أبدت المنشأة  )أ (
 أو سياسات معلنة أو  سابقةممارسةقائم لنمط وفق وذلك 

    ؛ وبيان حالي محدد بشكل كاٍف
 

  تلكلدى صحيحاً توقعاً المنشأة ت أوجد،نتيجة لذلك  )ب (
  . المسؤولياتتلك ستلبي ااألطراف األخرى أنه

  ١٠. ٣٧معيار ال

      

 
 بوقوع  فقطد وجودهيتأكتم ينشأ من أحداث سابقة ويمحتمل أصل   المحتملاألصل 

 يخضع ال أكثر أو  واحد غير مؤكدمستقبليحدث  عدم وقوع أو
  .نشأة بشكل كاملمالسيطرة ل

  ١٠. ٣٧ المعيار

      

ص عادة التزام المنشأة المشترية بتحويل األصول أو حص       يكون بال   المحتملالتعويض 
حقوق الملكية االضافية إلى المالكين الـسابقين لمنـشأة مـشتراة           
كجزء من تبادل السيطرة على المنشأة المشتراة في حال وقـوع           

 لكـن يمكـن أن      .أحداث مستقبلية محددة أو تلبية شروط محددة      
 للمنشأة المـشترية الحـق فـي عائـد          محتمليعطي التعويض ال  

  . ط محددةالتعويض المحل سابقا في حال تلبية شرو

  أ. ٣معيار التقرير 

      

وجوده فقط د يتأكتم وي ينشأ من أحداث سابقة محتمل إلتزام  )أ (   المحتمل لتزاماإل
 ةمستقبليالحدث من األ أكثر أو واحد عدم وقوع أوبوقوع 

 ؛نشأة بشكل كاملسيطرة المل يخضع ال والذي ةمؤكدالغير ال
 أو

 به عترافإلا تملكن ال ي حالي ينشأ من أحداث سابقة إلتزام  )ب (
  -:ألنه

لموارد من ا تدفق صادر طلبالمحتمل غير من  )١(
  أو ؛لتزامإلاية لتسوية إقتصاد منافع تشملالتي 

 من كافيةبدرجة  لتزامإلال يمكن قياس مبلغ ا )٢(
  .الموثوقية

  ،١٠. ٣٧ المعيار
  أ. ٣معيار التقرير 

     

لكنه ، محدداًمبلغه الذي ال يكون ذلك الجزء من دفعات اإليجار   لمشروطااإليجار 
مرور الوقت يتغير عدا   آخرعاملل  مبلغ مستقبليأساس  علىيقوم

،  المستقبليستعمالإل، مقدار ا المستقبليةمثال ذلك نسبة المبيعات(
  ).ية المستقبلية، أسعار الفائدة السوق المستقبليةمؤشرات األسعار

  ٤. ١٧ المعيار

      

ية أسهم إتفاق
  مشروطة

  ٥. ٣٣ المعيار  . على تلبية شروط محددةمتوقفةار أسهم ية إلصدإتفاق
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األسهم العادية 
المشروطة القابلة 

  لإلصدار

 بـدون   أو صـغيرة     نقدية  مقابل مبالغ  قابلة لإلصدار أسهم عادية   
 تلبية شروط محـددة ضـمن       عند عوض نقدي آخر    لقاء أومقابل  
  .ية أسهم مشروطةإتفاق

  ٥. ٣٣  المعيار

      

ال  ية واضحةإقتصادلها نتائج يكون  أكثر أوية بين طرفين إتفاق  العقد
 تجنبها، ويعودلن وجدت، إ، محدودةتملك األطراف سوى قدرة 

 ويمكن .بقوة القانون للتنفيذية قابلة تفاقإلاإلى أن  ذلك عادة سبب
  .خطيةان تكون بالضرورة يس أشكاال مختلفة وللعقود اان تأخذ 

  ١٢. ٣٢ المعيار

      

على  (السيطرة
  )منشأة

تعني القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية لمنشأة ما          
   تلك المنشأةأنشطةمن أجل تحقيق منافع من 

 ،٩. ٢٤معيار ال
 ،٤. ٢٧معيار ال
  ،٨. ٢٨معيار ال
  ،)٣. ٣١معيار ال(
  ) أ.٣معيار التقرير(

      

دفقات النقدية المستقبلية    الشهرة التي تساهم في الت     إستثناءب األصول   الشركةأصول
 المراجعـة ووحـدات توليـد النقـد         قيدلكل من وحدة توليد النقد      

  .األخرى

  ٦. ٣٦ المعيار

      
  
 

ـ إل لمنشأةا ات تقدير  أفضل مدى حول   النطاق مـا بعـد    ات منـافع    لتزام
   .التوظيف

  ٩٥. ١٩ المعيار
  

      

  النقدي عادلة للعوض  القيمة ال  أو المدفوعالمعادل   النقد   أومبلغ النقد     التكلفة
في  أو إنشائه، أو هإستمالكصل في وقت    أ ستمالك إل قدمالماآلخر  

 إلى ذلك األصل عند     ينسب، المبلغ الذي    الحاالت التي ينطبق عليها   
 للمتطلبات المحـددة للمعـايير الدوليـة        وفقاً به   األولي عترافإلا

د الـدولي إلعـدا   معيـار   ال األخرى، مثـل      المالية التقاريرإلعداد  
  ٢التقارير المالية 

  ،٦. ١٦ المعيار
  ٨. ٣٨ المعيار
  ٥. ٤٠الميعار 

      

 سـتثمار إلا ب عتـراف إلا بموجبها   يتمات  ستثمارإلامحاسبة  لطريقة    طريقة التكلفة
 فقـط إلـى   ستثمارإلويعترف المستثمر بالدخل من ا . لتكلفةا سعرب

 المـستبقاة األربـاح    توزيعات من  المستثمر   فيهقبض  الذي ي  الحد
أما التوزيعـات    .ستمالكاإل الناشئة بعد تاريخ      بها لمستثمرللجهة ا 

 ويتم  ستثمارإلاً ل إسترداد تبر كزيادة على تلك األرباح فتع     المقبوضة
  .ستثمارإل بها كتخفيض في تكلفة اعترافإلا

  ٤. ٢٧ المعيار

      

ـ  وغيرها من التكاليف  جميع تكاليف الشراء وتكاليف التحويل        تكلفة المخزون ي  الت
  .مكانه ووضعه الحاليفي المخزون وضع  في سبيل كبدهايتم ت

  ١٠. ٢ المعيار
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سـتيراد والـضرائب األخـرى     إلمجموع سعر الشراء ورسوم ا      تكلفة الشراء
مـصلحة  من   الحقاً  تلك التي يمكن أن تستردها المنشأة      إستثناءب(

ومصاريف النقل والمناولة والتكاليف األخرى التـي       ) الضرائب
 ويـتم طـرح الخـصومات       .البنـد  إستمالكإلى  مباشرة   تُنسب

األخـرى عنـد تحديـد      المشابهة  والبنود  والحسومات  التجارية  
  .تكاليف الشراء

  ١١. ٢  المعيار

      

مبني على عقد 
 إليها مضافاًالتكلفة 

  ةمعين مورس

عقد إنشاء يتم بموجبه تعويض المقاول عن التكاليف المـسموح          
 نسبة مئوية مـن هـذه        إليها مضافاً ،كخالفا لذل محددة  ال أوبها  

  .ةمحدد رسوم أوالتكاليف 

  ٣٣. ١ المعيار

      

 مثل العمالة المباشرة نتاجالتكاليف المرتبطة مباشرة بوحدات اإل   التحويلتكاليف
 غير نتاجمصاريف اإل بطريقة منتظمة من توزيعهوما يتم 

مواد إلى المباشرة الثابتة والمتغيرة التي يتم تكبدها لتحويل ال
  . الصنعتامةبضائع 

  ١٢. ٢المعيار 

      

 ،األصـل ب إلى التـصرف   مباشرة   تُنسبالتي    المتزايدة التكاليف  التصرفتكاليف 
  .ومصروف ضريبة الدخل تكاليف التمويل إستثناءب

  ٦. ٣٦المعيار 

      

 أو (األصلب إلى التصرفمباشرة  تُنسبالتي   المتزايدةالتكاليف  تكاليف البيع
ومصروف ضريبة تكاليف التمويل  إستثناءب ،)ة التصرفمجموع
  .  الدخل

   أ .٥معيار التقرير

  ماإلتزامفي تلبية مالية الداة األحد أطراف أ إخفاقمخاطرة   ئتمانإلمخاطرة ا
  .ن يتحمل الطرف اآلخر خسارة ماليةأوالتسبب في 

   أ.٧معيار التقرير 

      

تغيرات في الداة مالية بسبب العادلة ألمة قيال تقلُّبمخاطرة وهي   مخاطرة العملة
  .أسعار الصرف األجنبي

  أ. ٧معيار التقرير 

      

  -:على أنه متداول عندمااألصل تصنف المنشأة   متداولالاألصل 

 في هإستهالك أو ه بيعقصدت أو  االصلقتوقع تحقيت  )أ (
  للمنشأة؛ الدورة التشغيلية العادية 

 ؛ رةحتفظ به بشكل رئيسي ألغراض المتاجت  )ب (
فترة  بعد شهراً عشر إثني خالل  االصلتوقع تحقيقت  )ج (

 أو ؛إعداد التقارير
حدد في كما هو م(نقد معادل  أونقد عبارة عن االصل   )د (

 أو ما لم يكن مقيد التبادل )٧معيار المحاسبة الدولي 
على  شهراً عشر إثني ما لمدة إلتزاماإلستعمال لتسوية 

  .فترة إعداد التقارير األقل بعد

   ٦٦. ١يار المع
  )أ. ٥معيار التقرير (

      

نفس  شراء يجب دفعه إذا تم  كان المعادل الذي النقدأومبلغ النقد    الجاريةالتكلفة 
  .في الوقت الحالي  أصل مماثل معادلأو صلاأل

  

 غير المخصوم الـذي يمكـن طلبـه         النقد المعادل  أو النقد   مبلغ

  )ب(١٠٠اإلطار 
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  .في الوقت الحالي إلتزاملتسوية 
   -:على أنه متداول عندما تصنف المنشأة االلتزام   المتداوللتزامإلا

   ؛للمنشأة الدورة التشغيلية العادية فيتوقع تسويته ت  )أ (

  ؛ بشكل رئيسي ألغراض المتاجرةهحتفظ بت )ب (
فترة إعداد  بعد شهراً عشر إثني خالل تسويتهستحق ت  )ج (

 أو ؛التقارير
 لمدة لتزامإلة ايتأجيل تسوب مطلقاً حقاً المنشأةملك تال   )د (

 .فترة إعداد التقارير بعدعلى األقل  شهراً عشر إثني
  
غير على أنها األخرى  اتلتزامإلا جميعالمنشأة  تصنفو

  .متداولة

  ٦٩. ١ المعيار

      

ن ع تجة المنافع المحددة النالتزامإلالزيادة في القيمة الحالية   تكلفة الخدمة الحالية
  .ةخدمة الموظف في الفترة الحالي

  ٧. ١٩ المعيار

      

فيما يتعلق ) إلستردادالقابلة ل ( الدفعمبلغ ضرائب الدخل مستحقة   الحاليةالضريبة 
  .معينة لفترة) الضريبيةالخسارة  (ةلضريبالخاضع لبالربح 

   ٥. ١٢المعيار 

      

لمنافع  ( التقليص
  )دةدالخطط المح

  -:يحدث التقليص عندما

 بإجراء تخفيض مادي ة بشكل واضح ملتزمتكون المنشأة  )أ (
  أو  خطة معينة؛الذين تغطيهمفي عدد الموظفين 

ال محددة بحيث المنافع ال خطة تعديل بنودتقوم المنشأة ب  )ب (
لموظفين للخدمة المستقبلية معين في ا عنصر مادي يعتبر

  أنهأويحقق الشروط الالزمة للمنافع،  على أنه الحالييـن
  . منافع مخفضة الحصول علىيحقق فقط شروط

  ١١١. ١٩المعيار 

 
 إلى التحولتاريخ 

المعايير الدولية 
   الماليةالتقاريرإلعداد 

 معلومات مقارنـة    المنشأة لها تعرضبداية الفترة األولى والتي     
 المالية في بياناتها    التقاريركاملة بموجب المعايير الدولية إلعداد      

  .  المعايير هذه بموجبالمعدةالمالية األولى 

  أ . ١رمعيار التقري

      

الفرق المؤقت القابل 
  قتطاعإلل

 في الميزانية لتزام اإلأوبين القيمة المسجلة لألصل  فرق مؤقت
في قتطاع إلينتج عنه مبالغ قابلة ل الضريبة الذي أساسالعموية و

للفترات ) الخسارة الضريبية(تحديد الربح الخاضع للضريبة 
 أو لألصل ة المسجلمةالقي تسوية أو إستردادالمستقبلية عندما يتم 

  .لتزاماإل

  ٥. ١٢ المعيار

      
.  التكلفة المستهلكة في تاريخ محددأومبلغ يستخدم كبديل للتكلفة   قدرةتكلفة م

 تقد اعترفمنشأة  الالحق أن الطفاء اإلأو ستهالكإل اويفترض
 التاريخ المحدد وبأن تكلفته كانت في لتزام اإلأو باألصل أوليا

 .    قدرةالمتساوي التكلفة 

   أ .١معيار التقرير
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فيما  المستقبلية في الفترات ستردادإلمبالغ ضرائب الدخل القابلة ل  ضريبة مؤجلة أصول
  - :يخص ما يلي

  ؛قتطاعإلالفروقات المؤقتة القابلة ل  )أ (
  و؛ ترحيل الخسائر الضريبية غير المستخدمة  )ب (
  .خدمةتترحيل الخصومات الضريبية غير المس  )ج (

  ٥. ١٢ المعيار

      
ضريبة  اتإلتزام
  مؤجلة

فيما  المستقبليةالفترات  في  الدفعمستحقةمبالغ ضرائب الدخل 
  .خاضعة للضريبةالمؤقتة ال اتفـروقال يخص

  ٥. ١٢ المعيار

      
  -: المبالغ التاليةمجموعصافي   ة منفعة محددإلتزام

نهاية فترة إعداد  في ة المنفعة المحددلتزامالقيمة الحالية إل  )أ (
  ؛التقارير

 خسائر  منها أيةمطروحاً( اكتوارية أرباح أية  إليهامضافاً  )ب (
  ؛غير معترف بها) اكتوارية

 بها عترافإل أية تكلفة خدمة سابقة لم يتم ا منهامطروحاً  )ج (
  ؛بعد

 نهاية فترة إعداد التقارير القيمة العادلة في  منهامطروحاً  )د (
 تسوية ا خاللهوالتي سيتم من) ن وجدتإ(الخطة  ألصول

  .ت مباشرةالتزامإلا

  ٥٤. ١٩ المعيار

      

ــزام ــإلتـ  ة المنفعـ
ــددة  ــة (المح القيم
  )الحالية له

 للدفعات المستقبلية ، خطةأصول أية طرحبدون  ،القيمة الحالية
 الناتج من خدمة الموظف في لتزامإلالمتوقعة المطلوبة لتسوية ا

  .الفترات الحالية والسابقة

  ٧. ١٩ المعيار

      
  ٧. ١٩ المعيار  . خطط المساهمات المحددةإستثناءب ما بعد التوظيفطط منافع خ  خطط المنافع المحددة

      

خطط منافع التقاعد التي يتم بموجبها تحديد المبالغ التي ستدفع   خطط المنافع المحددة
كمنافع تقاعد بالرجوع إلى معادلة مبنية عادة على مكاسب 

  . سنوات الخدمةأو/الموظفين و

  ٨. ٢٦المعيار 

      
طط المساهمات خ

  المحددة
بموجبها بدفع  تقوم المنشأةالتي  ما بعد التوظيفمنافع خطط 

 اهيلع وال يكون) صندوق (ة منفصلمنشأةمساهمات محددة إلى 
 يكن يوجد ن المساهمات إذا لم لدفع مزيد مذناف أو قانوني إلتزام
 منافع الموظفين المتعلقة جميعلدفع  أصول كافية الصندوق في

  .موظفين في الفترات الحالية والسابقةبخدمة ال

  ٧. ١٩ المعيار
  

      

خطط المساهمات 
  المحددة

خطط منافع التقاعد التي يتم بموجبها تحديد المبالغ التي ستدفع 
كمنافع تقاعد على أنها مساهمات في صندوق مع مكاسب 

  . في ذلكستثماراإل
  

  ٨. ٢٦المعيار 
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دفع منافع نهاية الخدمة فقط إذا ب اضح المنشأة بشكل وإلتزام   واضحإلتزام
 بشأن نهاية تفصيلية خطة رسمية الديه ، وفقط إذا كان،كان

ن تشمل أ، ويجب ليس فيها إمكانية انسحاب واقعية والخدمة
  -: ما يلي، كحد أدنىالتفصيلية،الخطة 

 والعدد التقريبي للموظفين الذين سيتم الوظيفةموقع وال  )أ (
  ؛إنهاء خدماتهم

   و؛وظيفة أو صنف وظيفية الخدمة لكل منافع نهاي  )ب (
يجب ان يبدأ التنفيذ في و . تنفيذ الخطةفيهالوقت الذي سيتم   )ج (

كمال إل الفترة الزمنية تحديدأسرع وقت ممكن، كما يجب 
مادية  تغيرات حدوثال يكون من المحتمل التنفيذ بحيث 

  .طةفي الخ

  ١٣٤. ١٩ المعيار

      

  المحاسبةمعيار بموجب ةمشتقمحاسبته كتتم تعاقدي ال مكون   داعإيمكّون 
 ٣٩  المحاسبة الدوليمعيار ضمن نطاق ويندرج ٣٩الدولي رقم 

 .داة منفصلة كان أإذا

  ) أ (٤معيار التقرير

      

المبلغ القابل 
  ستهالكإلل

في البيانات ( مبلغ آخر يحل محل التكلفة أو  معين،أصلتكلفة 
  . قيمته المتبقية منهمطروحاً )المالية

  ،٦. ١٦ لمعيارا
  ،٦. ٣٦( المعيار
  )٨. ٣٨  المعيار

      

 على مدى عمره ستهالكإلالمنتظم لمبلغ األصل القابل ل التوزيع  *)اإلطفاء (ستهالكاإل
  .ينتاجاإل

  ،٦. ١٦ المعيار
  ٦. ٣٦ المعيار

      

بأداة  (عترافإلإلغاء ا
  )مالية

ان بيمن  به عترافإلسبق ا مالي إلتزام أو  ماليصلأ إستبعاد
  .للمنشأة المركز المالي

  ٩. ٣٩ المعيار

      
 

معيار المحاسبة ضمن نطاق يندرج  آخر عقد أو ماليةأداة   المشتقة
  الثالثجمع الخصائصي) ٧-٢ الفقرات أنظر (٣٩الدولي 
 -:التالية

  

 ، ماليةأداة سعر ،فائدة في سعر ة للتغيرإستجابتتغير قيمته   )أ (
 أو ار مؤشر أسع، سعر صرف أجنبي،سعر سلعة

، آخر متغير أو إئتمان مؤشرو درجة المالءة أو ،معدالت
مالي ال يكون المتغير المتغير غير ال في حالة شريطة أنه

  ؛") الصلةوذ "أحياناًيسمى  ( العقد بطرف محدد فيمرتبطاً 
 إستثمارتطلب صافي ي أو أولي إستثمارتطلب صافي يال   )ب (

 العقود التيأخرى من ألنواع طلب يكون أقل مما قد ي أولي
 عوامل ة مماثلة للتغيرات فيإستجاب يتوقع أن تكون ذات

  ؛ والسوق
  .تتم تسويته في تاريخ مستقبلي  )ج (

   ٩. ٣٩ المعيار

  

                                                      
 .لمعنى نفسه المصطلحين لهما الكن كال". هالكستإ"عوضاً عن " إطفاء"مصطلح عموما في حال األصل غير الملموس، يستخدم  *
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األدوات المالية 
  المشتقة

 والعمليات اآلجلة ،مالية مثل الخيارات الماليةهي أدوات 
شأ ين التي ، ومبادالت سعر الفائدة ومبادالت العملة،والمستقبلية

مالية  مخاطرة نقل يتمثل تأثيرها فيات إلتزام و حقوقاًعنها
 بين  ذات صلةرئيسيةأداة مالية متأصلة في  أكثر أوواحدة 
في البداية، تمنح األدوات المالية المشتقة أحد .  األداةأطراف

  الماليةاتلتزامإلا أو  المالية لتبادل األصولتعاقدياًاألطراف حقاً 
 أو ،روط يحتمل أن تكون مالئمة شبموجبمع طرف آخر 

 المالية مع اتلتزامإلا أو لتبادل األصول المالية تعاقدياًاً إلتزام
غير . مالئمةغير  شروط يحتمل أن تكون بموجبطرف آخر 

 األداة المالية نقلال ينجم عن األدوات المالية المشتقة أنه 
 النقلعند بدء العقد، كما ال يحدث هذا ذات الصلة الرئيسية 

وتتضمن بعض األدوات حقاً  . العقدإستحقاقبالضرورة عند 
عند  التبادل شروطه يتم تحديد نألو. تبادلتنفيذ عملية اً لإلتزامو

من  ف، األسعار في األسواق الماليةمع تغير، المشتقةبداية األداة 
     .   غير مالئمةأو مالئمة الشروطالمحتمل أن تصبح تلك 

) تطبيق (٣٢المعيار 
١٦- ١٥  
  

      

 نتاجإل تصميم أو معرفة أخرى على خطة أونتائج بحث تطبيق   التطوير
 خدمات أو نظم أو ، عملياتأو ، منتجاتأو ،دواتأ أو ،مواد

 ستخدامإل اأو نتاج بدء اإلتسبق جديدة أو محسنة بشكل جوهري
  .التجاري

  ٨. ٣٨ المعيار

      
 

الحصة المتراجعة من   
   االرباح لكل سهم 

التي يمكن نسبتها إلى حاملي حقوق الملكية خسارة لا أوربح ال
 المرجحالمتوسط ، مقسوما على )البسط(العادية في المنشأة االم 

 ، بعد تعديلهما)المقام ( خالل الفترةالمتداولةلعدد األسهم العادية 
   .التي يحتمل تراجع دخلها األسهم العادية جميعآثار  ستيعابإل

  ٣١. ٣٣ المعيار

      

في ربحيـة   تخفيض  
السهم العـادي مـن     
خالل إصـدار أسـهم     

ــافية  ــل أوإض  تحوي
ــى  ــة إل أدوات ملكي

   أسهم

حصة الـسهم    في   زيادة أواألرباح   حصة السهم من      في تخفيض
  تحويل األدوات القابلة للتحويل،    إفتراض  من ناجمة ئرالخسامن  
ـ   إصدار أو،  الضمانات أو الخيارات   ممارسة أو ة  األسهم العادي

  .  محددةروط بعد تلبية ش

  ٥. ٣٣  المعيار

      

التـي  األسهم العادية   
   يحتمل تراجع دخلها

 إنخفاضأسهم عادية محتملة يؤدي تحويلها ألسهم عادية إلى 
من  ئرالخساحصة السهم من  زيادة أواألرباح حصة السهم من 
  .العمليات المستمرة

  ٤١. ٣٣ المعيار

      

   أ .٤معيار التقرير   .عقد إعادة تأمين يعتبر ال عقد تأمينعبارة عن   عقد تأمين مباشر
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الطريقة المباشرة في   
 التدفقات  إعداد تقارير 
 نـشطة األالنقدية من   
  التشغيلية

 المقبوضات مجمل الفئات الرئيسية للإلفصاح عنهي طريقة 
  . المدفوعات النقديةومجملالنقدية 

  )أ(١٨. ٧ المعيار

      

نه أ على يتم تصنيفه أو التصرف به تم ي المنشأةن معين فمكَو  العملية المتوقفة 
  -:لبيعمحتفظ به ل

  منطقة جغرافيةأوعمال األ  منرئيسي منفصليمثل خط و)  أ(
   ،من العمليات

رئيسي أعمال خط فردة للتصرف بمنسقة مجزء من خطة ) ب(
  أو، من العمليات  منطقة جغرافيةأومنفصل 

  . إعادة البيعبغرض حصرياً هاإستمالك تابعة يتم منشأة) ج(

   أ.٥ معيار التقرير

 
مشاركة الميزة 

  ختياريةإلا
منـافع  مكملـة ل   ، منـافع إضـافية    إستالمبحق تعاقدي يقضي    

  -:مضمونة
 من  كبيراً جزءاً تلك المنافع اإلضافية     شكلمن المحتمل أن ت   )  أ(

  المنافع التعاقدية؛ مجموع 
الجهـة   متـروك لتقـدير    توقيتها أو مقدارهاتحديد  يكون  ) ب(

  و بموجب العقد؛ المصدرة
  :لىإ تعاقدياًتستند ) ج(

 نـوع محـدد مـن       أوأداء مجموعة محددة من العقود       )١(
  العقود؛ 

 غيـر محققـة علـى       أو/و محققـة    إستثمار مردودات )٢(
 من األصول يحـتفظ بهـا صـاحب          محددة مجموعة

  أواإلصدار؛ 
أخرى  منشأة أو الصندوق   أو خسائر الشركة    أوأرباح   )٣(

      .تصدر العقد

   أ .٤معيار التقرير

      

، غير ذلك أو، بالبيع التصرف بهايتم مجموعة من األصول   التصرفمجموعة 
 المرتبطة مباشرة بتلك اتلتزامإلوا واحدة، معاملةكمجموعة في 

وتتضمن المجموعة . المعاملة في نقلهاالتي سيتم األصول 
موعة  األعمال في حال كانت المجإندماج في المستملكةرة الشه

فقرات المتطلبات ل وفقاً لها الشهرة خصصت للنقد مولدةوحدة 
 إذا كانت عملية أو ٣٦ من معيار المحاسبة الدولي رقم ٨٧- ٨٠

      . للنقدمولدةضمن تلك الوحدة ال

   أ .٥معيار التقرير

      

قوق الملكية ات حإستثمارحملة على رباح األ توزيعات عبارة عن  األسهم أرباح
  .  فئة معينة من رأس المالهمحيازتبنسبة 

  ٥. ١٨ المعيار
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  - :كونأما أن ي  يقتصادإلالعمر ا

 ستخدامإل لقابالً خاللهاالفترة التي يتوقع ان يكون األصل )  أ(

   أو ؛أكثر أويا من قبل مستخدم واحد إقتصاد

 الوحدات المشابهة التي يتوقع أو نتاجعدد وحدات اإل) ب(

  .أكثر أوقبل مستخدم واحد الحصول عليها من األصل من 

  ٤. ١٧ المعيار

 
      

  ةفعالالالفائدة  طريقة

  

  

طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة الخاصة باألصل المالي أو 

) أو مجموعة األصول المالية واإللتزامات المالية(اإللتزام المالي 

  .للفترة الخاصة بهامصاريف الفائدة والفائدة دخل وتحميل 

  ٩. ٣٩ المعيار

      

المدفوعات أو المقبوضات النقدية بالضبط  يطرحسعر الذي هو ال  فعلي الالفائدة  سعر

 حيثما العمر المتوقع لألداة المالية أو، خالل المقدرة المستقبلية

 القيمة المسجلة صافي إلى زمنية أقصر فترة  خالل،كان مناسباً

ة وعند حساب سعر الفائد. لألصل المالي أو اإللتزام المالي

مع األخذ بعين  التدفقات النقدية ينبغي على المنشأة تقدير، الفعلي

على سبيل المثال، ( التعاقدية لألداة المالية البنود كافة اإلعتبار

لكن ال يجب ) الدفع مقدماً وخيارات الشراء والخيارات المماثلة

 يتضمن.  الخسائر اإلئتمانية المستقبليةأن تأخذ في إعتبارها

 بين أطراف المقبوضة الرسوم والنقاط المدفوعة أو الحساب كافة

أنظر  (الفعليجزءاً ال يتجزأ من سعر الفائدة التي تعتبر العقد، 

، وتكاليف المعاملة، وجميع )١٨معيار المحاسبة الدولي رقم 
ويوجد إفتراض يفيد بأنه . العالوات أو الخصومات األخرى

ع لمجموعة من يمكن تقدير التدفقات النقدية والعمر المتوق

إال أنه في تلك الحاالت . األدوات المالية المتشابهة بشكل موثوق

النادرة التي ال يمكن فيها تقدير التدفقات النقدية أو العمر المتوقع 

بشكل موثوق، يتعين على ) أو مجموعة أدوات مالية(ألداة مالية 

اقدية المنشأة إستخدام التدفقات النقدية التعاقدية خالل المدة التع

  ).     أو مجموعة األدوات المالية(الكاملة لألداة المالية 

  ٩. ٣٩المعيار 
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تضمن ي) مجمعة (مختلطةأداة مالية في  عبارة عن مكون يه  ةضمنيال ةالمشتق
 بعض إختالف يكون من آثاره -غير مشتق أساسيا عقداً أيضاً

 .ة المستقلةق بطريقة مماثلة للمشتختلطةالتدفقات النقدية لألداة الم
افة التدفقات النقدية  كأو تعديل بعض ةالضمني ة المشتقنتج عنوي

 سعر أو ،حسب سعر فائدة محددخالفا لذلك العقد  يقتضيهاالتي 
 مؤشر أو، أجنبي سعر صرف أو،  سعر سلعةأوأداة مالية، 

متغير  أو، إئتمان مؤشر أو ،مالءة  درجةأو،  معدالتأوأسعار 
مالي ال يكون المتغير المتغير غير الالة  في حشريطة أنه، آخر

 بأداة مالية ةالمرتبط إن المشتقة.  العقدبطرف محدد فيمرتبطاً 
 التي أواألداة، تلك  عن مستقلة بصورة تعاقدياً للنقل ةقابلوال

 ةمشتقال تعتبر  األداة،  تلك مختلف عنطرف مقابل الهيكون 
  . بل أداة مالية منفصلةة،ضمني

  ١٠. ٣٩ المعيار

      

 اتخدممقابل  تمنحه المنشأةالذي النقدي شكال العوض أكافة   منافع الموظفين
  .يقدمها الموظفون

  ٧. ١٩ المعيار

      

الموظفون وغيـرهم   
ممن يقدمون خدمات   

  مماثلة

  -: أنوإما للمنشأةاألفراد الذين يقدمون خدمات شخصية  
   ، ضريبيةأوموظفين ألغراض قانونية  همإعتباريتم   ) أ(
بنفس  هابموجب توجيهاتالمنشأة   فينيعملوأنهم  أو  ) ب(

موظفين هم إعتباريتم  األفراد الذين بها الطريقة التي يعمل
 أو ضريبية، أوألغراض قانونية 

 خدمات التي يقدمها التلكل الخدمات المقدمة مشابهة أن) ج(
 كافة المصطلحعلى سبيل المثال، يشمل . نالموظفو

شخاص الذين يملكون السلطة موظفي اإلدارة، أي أولئك األ
 المنشأة نشطةويتحملون المسؤولية فيما يتعلق بالتخطيط أل

  . ، بما في ذلك المدراء غير التنفيذيينومراقبتها اوإدارته

   أ .٢معيار التقرير

      

القيمــة الخاصــة  
   نشأةمالب

 من نشوئها المنشأةتوقع تالتي القيمة الحالية للتدفقات النقدية 
 ه في نهاية عمرالتصرف بهمستمر لألصل ومن  الستخدامإلا
   .   ماإلتزام تتوقع أن تتكبدها عند تسوية  التيأو ينتاجاإل

  ،٦. ١٦ المعيار
  ٨. ٣٨ المعيار

      

طرح كافة بعد  المنشأة أصول في الحصة المتبقية عبارة عن   الملكيةوقحق
  .اتهاإلتزام

  )ج (٤٩.طارإلا

      

بعد طرح كافة  منشأة ما في أصول ة المتبقيصةلحعقد يثبت ا  أداة حق الملكية 
  .ااتهإلتزام

  ،١١. ٣٢ المعيار
  أ .٢ معيار التقرير

      

ــة   ــق الملكي أداة ح
  الممنوحة

خاصة الملكية الأداة حق في  )مشروط غير أومشروط (حق 
 دفع على إتفاق لجهة أخرى، بموجب المنشأةمنحه ت لمنشأةبا

  . األسهمأساس

   أ .٢معيار التقرير

      

حصص حقوق 
  الملكية

ألغراض المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، يستخدم 
مصطلح حصص حقوق الملكية بشكل واسع ليشير إلى حصص 
الملكية في المنشآت المملوكة للمستثمر وحصص المالك أو 

  . العضو أو المشارك في المنشآت المشتركة

  أ. ٣معيار التقرير 
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 بسعر مبدئياً ستثمارإلاب عترافإلا اة يتم بموجبهي محاسبطريقة  لكية المقوقطريقة ح
في صافي  في حصة المستثمر بعد ذلك للتغير هليعديتم تالتكلفة و
وتتضمن . ستمالكاإلم بعد الذي يت اهبمستثمر جهة الأصول ال

 الجهة  خسائرأوأرباح  في ته حص خسائر المستثمرأوأرباح 
  .االمستثمر به

  
  ٢. ٢٨ المعيار

      

المعامالت التي تكون   
ــضاعة أو  ــا الب فيه
الخدمات هي المقابل   

  ألدوات الملكية

 أو بضائع المنشأة فيهاستلم ت األسهم أساس دفع على عملية
 بما في ذلك (الخاصة بها ألدوات حق الملكيةكمقابل  خدمات
    ).  خيارات األسهمأواألسهم 

 أ .٢معيار التقرير

     
فترة ل الالحقةاألحداث  

  إعداد التقارير
نهاية  التي تحدث بين  غير المالئمةأوالمالئمة هي تلك األحداث 
 إصدار البياناتب فيهصرح  والتاريخ الذي يفترة إعداد التقارير

  -:، ويمكن تحديد نوعين من األحداثالمالية
  

 على الظروف التي كانت قائمة في أدلة التي توفر تلك  )أ (
بعد تعديل تؤدي إلى  أحداث( نهاية فترة إعداد التقارير

 ؛ و)فترة إعداد التقارير
  

نهاية  بعدقائمة  التي تدل على الظروف التي نشأت تلك  )ب (
فترة إعداد  ال تؤدي إلى تعديل أحداث(فترة إعداد التقارير 

  ).التقارير

  ٣. ١٠المعيار 

      

 إلى معينةمن وحدات عملة محدد  عدد تحويل عن تجالفرق النا  فرق الصرف
  . بأسعار صرف مختلفةأخرىة عمل

  ٨. ٢١ المعيار
  

      

  ٨. ٢١ المعيار  . بين عملتينهو معدل التبادل  سعر الصرف
      

 فيية خالل الفترة المحاسبية قتصادإل في المنافع انخفاضإلا  المصروفات
 ينجم اتإلتزام تكبد أوألصول ل نفاذ أوشكل تدفقات صادرة 

 تلك المرتبطة ثناءإستب في حقوق الملكية، إنخفاضعنها 
  .بالتوزيعات على المشاركين في حقوق الملكية

  )ب( ٧٠طارإلا

      

  تعديالت الخبرة
  

كتوارية السابقة ومـا حـدث      إلات ا إلفتراضثر الفروقات بين ا   أ
  .بالفعل

  ٧. ١٩معيار ال

      

أصــول اإلستكــشاف 
  والتقييم 

نفقات اإلكتشاف والتقييم المعترف بها كأصول بما يتفق مع 
  .لسياسة المحاسبية للمنشأةا
  

  أ. ٦معيار التقرير
  

      

ستكــشاف إلنفقــات ا
  تقييم الو
  

النفقات التي تتكبدها منشأة معينة فيما يتعلق بالتنقيب عن الموارد 
 وتقييمها قبل أن يتم إثبات الجدوى الفنية والتجارية المعدنية

  .إلستخراج الموارد المعدنية

   أ.٦معيار التقرير
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 وتقيــيم افإكتــش

   المعدنيةالموادر

يتضمن البحث عن المصادر المعدنية النفط والغاز الطبيعي 

حصل  للموارد الغير متجددة بعد أن تهةومصادر أخرى مشاب

 في أماكن معينة، كشافست لإلالقانونية على الحقوق المنشأة

كذلك إثبات الجدوى الفنية والتجارية إلستخراج الموارد و

  .المعدنية

  )أ (٦التقريرمعيار 

  

 

 على إلتزام سداد أوهي القيمة التي يمكن أن يتم إستبدال أصل   القيمة العادلة

ها بين أطراف متوافر لها الدراية والرغبة في التعامل مع أساس

  .معاملة متكافئة بين األطراف

  ،٢. ٦ر المحاسبة ييامع

)٧، ٤. ١٧ ،)٦. ١٦ 

,٢٠( ،)٧. ١٩ (،١٨ 

.٣٢، ٨. ٢١ ، )٣ 

.٣٩، )٨. ٣٨ ( ،١١ 

,٨. ٤١، )٤٠,٥( ،٩ ،

  أ.١التقريرمعيار

  أ.٣معيار التقرير

  أ.٤معيار التقرير

  أ.٥معيار التقرير
      

 أو إلتزام سداد أوهي القيمة التي يمكن أن يتم إستبدال أصل   القيمة العادلة

أداة حقوق ملكية ممنوحة بين أطراف متوافر لها الدراية إستبدال 

  .معاملة متكافئة بين األطرافوالرغبة في التعامل مع 

   أ.٢معيار التقرير 

      

ــة  ــة العادلـ القيمـ

  منها تكاليف  مطروحاً

  البيع

 وحدة مولدة أو من بيع أصل الذي يمكن الحصول عليهالمبلغ 

 ، تجاري بين أطراف مطلعة وراغبةأساسللنقد في معاملة على 

  .  التصرف تكاليف  منهامطروحاً

  ٦. ٣٦المعيار  

      

 أوال تباع هاإنتاج أوتم شرائها ن بنود المخزون التي أاالفتراض ب  والًأ صادر رد أوالًالوا

ن البنود المتبقية في المخزون في نهاية الفترة إ فوبالتاليأوال، 

  .هإنتاج أوحدث ما تم شراؤه أهي 

  ٢٧. ٢المعيار 

      

 بملكية تبطةالمر كافة المخاطر والمنافع نقل  بموجبهعقد يتم  تمويلي الالتأجير

 ال تنتقل الملكية في نهاية أو وقد تنتقل .األصل بشكل جوهري

  .العقد

  ٤. ١٧المعيار 
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  -:يكون عبارة عنصل أأي   األصل المالي

 ؛نقد  )أ (

  ؛ لمنشأة أخرى ملكية أداة حق  )ب (

 -:حق تعاقدي  )ج (

  أو ؛منشأة أخرىصل مالي آخر من أ أو نقد قبضل) ١(

ى خرأ منشأة مع اليةات الملتزاماألصول واإللمبادلة ) ٢(

  أو ؛محتملةية إيجاب شروط بموجب

أدوات حقوق الملكية في  قد تتم تسويته أوعقد ستتم تسويته   )د (

 -:ويكون نشأةبالمالخاصة 

تكون  قد أو ملزمة تكون المنشأةبحيث  مشتقغير ) ١(

أدوات حقوق الملكية  عدد متغير من إستالمب ملزمة

  أو؛ بهاالخاصة 

 قد تتم تسويته بطريقة غير مبادلة أو  تتم تسويتهمشتق) ٢(

 من ثابت أصل مالي آخر مقابل عدد أو ثابتمبلغ نقدي 

ولهذا الغرض، . منشأةأدوات حقوق الملكية الخاصة بال

 أدوات بالمنشأةال تتضمن أدوات حقوق الملكية الخاصة 

 أدوات حقوق تسليم أو ستالمإلتعد عقوداً بحد ذاتها 

  .   في المستقبلبالمنشأةالملكية الخاصة 

  ١١. ٣٢ المعيار
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ــل ــالياألص  أو  الم
 القيمةبالمالي   لتزاماإل

العادلــة مــن خــالل 
   الخسارةأوالربح 

  -:لتاليينا يحقق أحد الشرطين مالي إلتزام أو  ماليأصل
ف األصل صنَوي. نه محتفظ به للمتاجرةأعلى يتم تصنيفه )  أ(

  -:في حال للمتاجرةه  المالي بأنه محتفظ بلتزامإل اأوالمالي 
  

 أو تكبده بشكل رئيسي بغرض البيع أو شراءهتم  )١(
  إعادة الشراء في المدى القصير؛ 

 يتم إدارتهاأدوات مالية محددة  من محفظة جزءاًكان  )٢(
من  حديث واقعيعلى نمط دلة بشأنها أيوجد  ومعا

  أو األجل؛ ة قصيرجني األرباححاالت 

 ة التي تكونقفيما عدا المشت( ةمشتق عبارة عن أنه )٣(
 .)محددة وفعالة  تحوطأداة قد كفالة مالية أو عبارة ع

  

القيمة ب المنشأةمن قبل  ،األولي عترافإل عند ايتم تحديده،) ب(
 إستخدامويمكن للمنشأة  . من خالل الربح والخسارةدلةالعا

هذا التحديد فقط عندما يسمح بذلك معيار المحاسبة الدولي 
 ما ينجم عن عندأو)  الضمنيةالمشتقات(أ ١١ الفقرة ٣٩

   -: مالءمة إما بسببأكثرإجراء ذلك معلومات 

 يقلل إلى حد كبير من حالة عدم اإلتساق أوأنه يلغي  )١(
يشار إليه في بعض   (عتراف اإلأوفي القياس 
الذي خالفاً لذلك " عدم التطابق المحاسبي" اإلحيان بـ 

 فعترا اإلأوات لتزام اإلأوسينشأ من قياس األصول 
  أو ؛بمكاسبها وخسائرها على أسس مختلفة

ات المالية لتزام اإلأوأن مجموعة من األصول المالية  )٢(
 القيمة أساس كليهما تتم إدارتها وتقييم أدائها على أو

 إستثمار إستراتيجية أوالعادلة حسب إدارة مخاطرة 
موثقة، ويتم تقديم المعلومات حول المجموعة داخلياً 

كما تم (موظفي اإلدارة العليا  إلى ساسعلى ذلك األ
  ).٢٤تعريفهم في معيار المحاسبة الدولي 

  ٣٩. ٩ المعيار

      

العقد الذي يتطلب من الجهة التي أصدرته إجراء دفعات محددة   عقد الكفالة المالية
 ال محدداًلتعويض حامله عن الخسارة التي يتكبدها ألن مديناً 

 المعدلة إلداة أو األصلية ه حسب األحكامإستحقاقيقوم بالدفع عند 
  .الدين

، معيار ٩. ٣٩ المعيار 
  أ. ٤التقرير 

 إلتـزام  و  مـا  لمنشأةصل مالي   أ عقد يؤدي إلى نشوء      عبارة عن   األداة المالية
  .أخرى لمنشأة أداة حق ملكية أومالي 

  ١١. ٣٢المعيار 
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  -:يكون عبارة عن إلتزامأي   المالي لتزاماإل
  

  -:تعاقدي مإلتزا  )أ(

  أو ؛ىرلمنشأة أخصل مالي آخر أ أو لتسليم نقد )١(

 منشأة أخرى  مع    مالية اتإلتزام أو  مالية أصوللمبادلة   )٢(
 أو؛ للمنشأة محتملة غير مالئمةبموجب شروط 

 ملكية قد تتم تسويته في أدوات حقوق ال       أوعقد ستتم تسويته    ) ب(
  -: ويكونبالمنشأةالخاصة 

ـ  نشأةكون الم تغير مشتق بحيث     )١( ـ  أو ة ملزم كـون  تد   ق
 ملكيـة  عدد متغير مـن أدوات حقـوق ال        بتسليم ةملزم

  أو ؛ االخاصة به

تتم تسويته بطريقة غيـر      قد   أومشتق بحيث تتم تسويته      )٢(
 أصل مالي آخر مقابل عـدد       أو ثابتمبادلة مبلغ نقدي    

ولهـذا  . بالمنشأة من أدوات حقوق الملكية الخاصة       ثابت
 الغرض، ال تتضمن أدوات حقـوق الملكيـة الخاصـة         

 تـسليم  أو ستالم أدوات تعد عقوداً بحد ذاتها إل      نشأةبالم
  .   في المستقبلبالمنشأةأدوات حقوق الملكية الخاصة 

  ١١. ٣٢المعيار 
  

      

 لمنشأة معينـة،  وحقوق الملكية   ات  لتزاماإلو األصولالعالقة بين     المركز المالي
  ]بيان المركز المالي [في الميزانية العمومية مبلغ عنهاكما هي 

  ٤٧ طارإلا

     

 مـن   أكثـر  أو واحدمخاطرة حدوث تغيير مستقبلي محتمل في         مخاطرة مالية
، أجنبـي عر صـرف  ، سعر أداة مالية، سعر سلعة، س      فائدة سعر

 أو،  ئتمـان اإل، مؤشـر    درجة المالءة ،   معدالت أور  أسعامؤشر  
مـالي  المتغير غير   ال في حالة    شريطة أنه  المتغيرات،غيرها من   
  . العقدبطرف محدد فيغير مرتبطاً ال يكون المت

  أ.٤معيار التقرير
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  -:ما يليتشمل المجموعة الكاملة من البيانات المالية   البيانات المالية

  ؛بيان المركز الماليكما في نهاية فترة إعداد التقارير  )أ (

  ؛ الشامل للفترةبيان الدخل  )ب (

 -:ماإ  للفترةفي حقوق الملكيةالتغيرات بيان   )ج (
  و؛  للفترةفق النقديبيان التد  )د (
 لـسياسات المحاسـبية   ل ملخصاً التي تتضمن    ،المالحظات) هـ ( 

  . األخرىيضاحات التفسيريةإل واالهامة
بيان المركز المالي كما من بداية الفترة المقارنة األولى عند          ) و(

تطبيق المنشأة لسياسة محاسبية بأثر رجعـي أو قيامهـا          
ا المالية، أو عندما    بإعادة عرض رجعي للبنود في بياناته     

  .  تقوم بإعادة تصنيف البنود في بيانتها المالية

 ،٨. ١المعيار 
  )٧ ،طارإلا(

      

حقـوق  يرات في حجـم وتركيـب       ي التي تؤدي إلى تغ    نشطةاأل   التمويليةنشطةاأل
  . المنشأةات إقتراضالملكية المساهم بها و

  ٦. ٧المعيار 

  

   مؤكدإلتزام
  

ية محددة من الموارد بسعر محـدد فـي         ية ملزمة لتبادل كم   إتفاق
  . تواريخ مستقبلية محددةأوتاريخ 

  

  ٩. ٣٩ المعيار

      

 يكون ملزمـاً لكـال الطـرفين        ، مع طرف غير ذي صلة     إتفاق   شراء مؤكدإلتزام
  ، وتتوفر فيه الشروط التالية قانونياً لإلنفاذ قابالًوغالباً ما يكون 

ذلـك سـعر ووقـت       بمـا فـي      الشروط الهامة؛ يحدد كافة   ) أ(
 واسع النطـاق بـشكل    شرطاً جزائياً   يتضمن  ) ب(و .المعامالت

    .كاٍف لضمان مستوى عاٍل من األداء

   أ.٥معيار التقرير

      

البيانات المالية االولى   
 المعايير الدولية   وفق

   الماليةالتقاريرإلعداد 

ير  المعـاي  المنشأةفيها  تبنى  تالتي  البيانات المالية السنوية األولى     
صـريح وغيـر    بيان  من خالل   ،   المالية التقاريرالدولية إلعداد   

   .معايير بهذه اللتزامإلاحول متحفظ 

   أ.١معيار التقرير

      

 إعداد التقـارير  فترة  
 المعـايير   وفقاالولى  
 التقاريرإلعداد  الدولية  
  المالية

نـشأة  تشملها البيانات المالية االولـى للم      إعداد تقارير فترة  آخر  
  . الماليةالتقاريرمعايير الدولية إلعداد  الوفق

   أ.١معيار التقرير

      

تبنـى  ت الجهة التـي  
 إلعداد  المعايير الدولية 

ول أل  الماليـة  التقارير
  مرة 

 المعايير الدوليـة    وفقاألولى   المالية   ا بياناته عرضت التي المنشأة
  .  الماليةالتقاريرإلعداد 

   أ.١معيار التقارير

      

 سـعر   أو ، على سعر ثابت للعقـد     المتعاقديوافق فيه   إنشاء  عقد    ابتثعقد ذو سعر 
، ويكون في بعض األحيان خاضعا لشروط       إنتاجوحدة  كل  ثابت ل 

  .تصاعد التكلفة

  ٣. ١١ المعيار
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غيـر   نتاجتكاليف اإل 
  الثابتة المباشرة 

 بغـض   نسبياًثابتة   التي تبقى    نتاجتلك التكاليف غير المباشرة لإل    
ومعـدات   وصيانة مباني    إستهالك مثل   ،نتاجم اإل حجالنظر عن   
  .، وتكلفة ادارة المصنعالمصنع

  ٢. ١٢ المعيار

      
  
 

  ٣٩. ٩  المعيار  .اًمستقبلي متوقعة لكنغير ملتزمة معاملة   معاملة متوقعة
      
  

  ٨. ٢١ المعيار  .لمنشأةالوظيفية لعملة الهي عملة أخرى غير   العملة األجنبية
      

عملـــة  بالمعاملـــة
  األجنبية

  ٢٠. ٢١ المعيار  . تتطلب التسوية بهاأوالعملة األجنبية تتم بهي معاملة 

      

ـ  منشأة تكون عبارة عن شركة    هي      األجنبيةالعملية  أو شـركة زميلـة    أو ة تابع
التـي   و التقارير الماليـة   ة معد للمنشأة فرع   أومشروع مشترك   

 بلد  غيرة أخرى   أو عمل آخر   في بلد    تنفيذها يتم   أو اأنشطتهتوجد  
  .التقرير المالي ة معدالمنشأةأو عملة 

  ٨. ٢١المعيار 

      

 عفاءيمكن اإل قروض  
  من تسديها

 التـسديد من  المدين   بإعفاء المقرض   يتعهد بموجبها هي قروض   
  .بموجب شروط محددة

  ٢٠,٣المعيار 

      

  ٨. ٢١ المعيار  .منها ضنشأةعمل المتة التي يية الرئيسقتصادإلعملة البيئة ا  الوظيفيةعملة ال
      

ما بعد  لمنافع   (التمويل
  )التوظيف

 ، صندوق أو منشأة، إلى ا،موظفيه وأحياناً نشأة،المقدمها  تمساهمات  
ـ     المالية التقارير ةعدم نشأةالم عن   قانونياً ةمنفصل  ا والتي تدفع منه

  .منافع الموظفين

  ٤٩. ١٩ المعيار

      

بشكل منفصل عن منـشأة    ) الصندوق(ى المنشأة   تحويل أصول ال    تمويل منافع التقاعد 
ات المستقبلية الخاصة بدفع منافع     لتزامصاحب العمل لمواجهة اإل   

  .التقاعد

  ٨. ٢٦المعيار 

      

ية قتــصادإلالمنفعــة ا
  المستقبلية

 فـي تـدفق     ، غير مباشر  أو بشكل مباشر    ،هي إمكانية المساهمة  
ية إنتاجمكانية   اإل ه هذ  وقد تكون  .المنشأة إلى    المعادل النقدوالنقد  

 أيضاً  وقد تأخذ  .للمنشأة التشغيلية   نشطةجزء من األ  بحيث تكون   
 القدرة على تخفيض    أو معادل نقد أوشكل قابلية التحويل إلى نقد      

 عمليـة تـصنيع     ينتج عن  عندما   مثالً ،التدفقات النقدية الصادرة  
  .نتاجتكاليف اإل في إنخفاضبديلة 

  ٥٣.طارإلا

      

هي بهذا ال تختلف بطبيعتها عن      ية، و قتصادإل في المنافع ا   دةاالزي  المكاسب
 .اتيراداإل

  ٧٥.طارإلا

      

البيانات الماليـة ذات    
  األغراض العامة

هي البيانات المالية التي تهدف إلى تلبية حاجـات المـستخدمين           
الذين ليسوا في وضع يسمح لهم بالطلب مـن المنـشأة إعـداد             

  . المحددة من المعلوماتالتقارير التي تالئم حاجاتهم 

  ،٧. ١المعيار 
  ٦. االطار

      

، إال إذا    المـستمرة   المنشأة أساسيتم إعداد البيانات المالية على         المستمرةالمنشأة
 التوقف عن المتـاجرة،     أوكانت اإلدارة تنوي إما تصفية المنشأة       

  . ال يوجد لديها بديل واقعي اال القيام بذلكأو

  ،٢٥. ١المعيار 
  ٢٣.اإلطار
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تنـشأ    التي مستقبليةالية  قتصادإلامنافع  العبارة عن أصل يممثل       الشهرة
األخرى المستملكة في اندماج األعمال غير المحددة         األصول من

  .منفصل بها بشكل عترفالمغير  وبشكل فرديبشكل فردي 

  أ.٣معيار التقرير

      

اثلة، سواء كانت    المم والهيئاتالوكاالت الحكومية   هي الحكومة و    الحكومة
  . دوليةأو وطنية أومحلية 

  ٣. ٢٠ المعيار

      

 محـددة ية  إقتصاد يهدف لتقديم منفعة     حكوميجراء  إ عبارة عن   المساعدة الحكومية
  .محددة لمعاييرطبقاً المؤهلة نشآتالم مجموعة من أو منشأةل

 

  ٣. ٢٠ المعيار

      

 وارد محولـة لمنـشأة  م شكل علىمساعدات حكومية    عبارة عن   المنح الحكومية
  متعلقـة  بشروط محددة  المستقبلي   أو السابق   لتزامإلمقابل ا معينة  
 المساعدات الحكومية  وهي ال تشمل     .للمنشأة التشغيلية   نشطةباأل

معامالت مع الحكومـة    ال أوتحديد قيمة معقولة لها     ال يمكن   التي  
  .للمنشأة العادية التجارية المعامالتال يمكن تمييزها عن التي 

  ٣. ٢٠ المعيار

      

بمـا فـي ذلـك    ( وطرف آخـر    المنشأة  الذي توافق فيه   تاريخال  المنح تاريخ
حـين   األسـهم،    أسـاس على  دفع  لل  معين إتفاقعلى  ) الموظف

 شـروط حول   إلى فهم مشترك     والطرف المقابل  المنشأةتوصل  ت
 المنشأة الطرف المقابـل   منح  ت،  وفي تاريخ المنح  . تفاقإلا وبنود

ـ   أو ،دفي النق حق  ال ملكيـة  ال أدوات حقـوق     أو ،ىرأصول أخ
محـددة لتحفيـز    شروط   تلبية   شريطة أن تتم   نشأة،لمالخاصة با 

 إلى  تفاقإلاذلك  ع  في حال خض  . ، إن وجدت  الموظف على األداء  
، يكـون   ) المـساهمين  من قبل  ،على سبيل المثال  (عملية موافقة   

    . تاريخ المنح هو نفس تاريخ الحصول على تلك الموافقة

  أ.٢معيار التقرير

      

 المتعلقـــةالمـــنح 
  باألصول

أن تقـوم   هـو   الرئيسي   شرطها   هي المنح الحكومية التي يكون    
ـ  على هذه المنح   للحصول   المنشأة المؤهلة   أوتـصنيع   أوشراء  ب

 أيـضاً مكـن   وي . أصول طويلة األجل   الحصول على خالل لذلك   
 ات الفتـر  أو موقع األصول    أو نوع   بتحديد ثانوية شروط   إضافة
  .حيازتها أوها إستمالك التي سيتم خاللها الزمنية

  ٣. ٢٠ المعيار

      

  ٣. ٢٠ المعيار  .صول باألالمتعلقةالمنح تلك  غيركومية هي منح ح   بالدخلالمتعلقةالمنح 
      

  فـي  ستثمارإلامجمل  
  عقد إيجار

  -:هو إجمالي
 مستحقة القـبض مـن قبـل      الحد األدنى من دفعات اإليجار    ) أ(

  ، وبموجب عقد إيجار تمويلي المؤجر
  .أية قيمة متبقية غير مضمونة تستحق للمؤجر) ب(

  ٤. ١٧ المعيار

      

  ،٨. ٢١ المعيار  .ا التابعة لهنشآتالم جميعاألم و نشأةالم عبارة عن  المجموعة
  ٤. ٢٧ المعيار
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 إدارة المجموعة خطط  
  )منافع الموظفين(

 اب العمل ألصح تسمح واحد صاحب عمل     تخص  خطط مجموعة
 وتخفيض تكاليف   ستثمارإلصولهم ألغراض ا  أ تجميعالمشاركين ب 

العمل صحاب  أ، لكن يتم فصل مطالبات مختلف       ستثمارإلإدارة ا 
  .جل المنفعة الوحيدة لموظفيهمأمن 

  ٣٣. ١٩ المعيار

 

      

ــة  ــولمجموع  األص

  البيولوجية 

  ٥. ٤١ المعيار .متماثلة حيوانات ونباتات حية مجموعةعن عبارة 

      

 مستثمر محدد   أويقة   لحامل وث   فيها  يكون منافع أخرى  أودفعات     مضمونةمنافع 

. ةمصدرللجهة ال ة التعاقديلإلرادة حق غير مشروط غير خاضع

  أ.٤معيار التقرير

      

يتضمن ميزة  معين   بدفع منافع مضمونة، مشمولة في عقد        إلتزام  مضمونعنصر 

  . ختياريةإلامشاركة ال

  أ.٤يرمعيار التقر

      

القيمـــة المتبقيـــة 

  المضمونة

يـة التـي     هي ذلك الجزء من القيمة المتبق      ،لمستأجرل بالنسبة) أ(

حيث يكـون   (رتبط بالمستأجر   ي طرف   أويضمنها المستأجر   

ن يصبح  أ ، في أي حـال   ، يمكن  مبلغ أعلىمبلغ الضمان هو    

  ؛ و)مستحق الدفع

متبقيـة التـي    ذلك الجزء من القيمة ال    هي   ،لمؤجرل بالنسبة) ب(

 طرف آخر ليست له عالقة بـالمؤجر        أويضمنها المستأجر   

  .ات بموجب الضمانلتزاماإل إستيفاءعلى  مالياًقادر 

  ٤. ١٧ المعيار

      

 لعملياتا توقف أو البيولوجي لاألص عن   المنتجعبارة عن فصل       الحصاد

  .الحيوية ألصل بيولوجي

  ٥. ٤١  المعيار

      

لبند محوط   التدفقات النقدية    أوالتغيرات في القيمة العادلة      معادلة  التحوطفاعلية 

 أو بالتغيرات في القيمة العادلة      محوطة إلى مخاطرة    تُنسبالتي  

 معيار المحاسبة الدولي رقم     أنظر(التدفقات النقدية ألداة التحوط     

  ).١١٣-١٠٥  تطبيق، الفقرات٣٩

  ٩. ٣٩  المعيار

      

محتملـة  متوقعة   معاملة أو ،مؤكد إلتزام أو ،إلتزام أو ،هو أصل   المحوطالبند 

 المنـشأة ض  عـرَ ي) أ( أجنبية   عمليةفي   إستثمار صافي   أو ،جدا

 التدفقات النقدية المستقبلية   أولمخاطرة التغيرات في القيمة العادلة      

 معيار المحاسبة    كل من  يشرح( .محوط على أنه  يتم تحديده  )ب(

 علـى   ١٠١-٩٨وتطبيـق    ٨٤-٧٨ الفقـرات    ٣٩الدولي رقم   

  ).تعريف البنود المحوطة

  ٩. ٣٩  المعيار
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 التغييرات فـي أسـعار      مخاطرل حال تحوط    في (أو مشتق محدد   التحوطأداة 
غير محدد    مالي إلتزام أو  مالي أصل)  العملة األجنبية فقط   صرف
 تدفقاته النقدية التغيرات في     أون تعادل قيمته العادلة     أ يتوقع   مشتق

يركز كل من   (التدفقات النقدية لبند محوط محدد،       أوالقيمة العادلة   
 الفقـرات و ٧٧-٧٢ الفقراتفي   ٣٩معيار المحاسبة الدولي رقم     

  .) على تعريف أداة التحوط٩٧-٩٤ تطبيق

  ٩. ٣٩ المعيار

 

      

ات المالية عند القيمة العادلة من خالل لتزام اإلأواألصول " أنظر  المحتفظ به للتجارة 
   ." الخسارةأوالربح 

  

  ٩. ٣٩المعيار 

 
 المحتفظ به   ستثمارإلا

ــى  ــاريخ حتـ تـ
  ستحقاقإلا

تاريخ تحديد ول قابلة لأو ذات دفعات ثابتة  غير مشتقةماليةأصول 
ية والقدرة على يجابالنية اإل المنشأةيكون لدى محدد،  إستحقاق

الفقرات  ٣٩المعيار  أنظر (ستحقاقإلاتاريخ حتفاظ بها حتى إلا
  -:ثناءإستب، )٢٥-١٦تطبيق 

  

قيمة بال ولياأل عترافإل عند االمنشأة حددهاتتلك التي   )أ (
  الخسارة؛أوعادلة من خالل الربح ال

 لبيع؛ ولمتوفرة   على أنهاةالمنشأ حددهاتتلك التي  )ب (
 .القروض والذمم المدينة تعريف تلبيتلك التي   )ج (

 
 محتفظ بها حتى نهاعلى أ تصنيف أي أصول مالية للمنشأةال يجوز 

 خالل السنة المالية الحالية قامت المنشأة،في حال  تحقاقسإلاتاريخ 
أكثر من  إعادة تصنيف أو ببيع ، خالل السنتين الماليتين السابقتينأو

 ستحقاقإلاتاريخ ات المحتفظ بها حتى ستثمارإلهام من اغير  مقدار
 المقداربالمقارنة مع هام أكثر من مقدار غير  (ستحقاقإلقبل موعد ا
 إستثناءب) ستحقاقإلاتاريخ ات المحتفظ بها حتى تثمارسإلاإلجمالي ل
  -: عمليات إعادة التصنيف التيأوالمبيعات 

  

 إستدعاءتاريخ  أو إستحقاقتكون قريبة جداً من تاريخ  )١(
مثال، في أقل من ثالث أشهر على سبيل ال (األصول المالية

يكون للتغييرات في سعر ال  بحيث )ستحقاقإل تاريخ اقبل
  ؛أثر هام على القيمة العادلة لألصل الماليوقية الفائدة الس

 األصلي المبلغ لكامل بشكل كبير المنشأةتحدث بعد تحصيل  )٢(
دفعات تسدد  أومجدولة لألصول المالية من خالل دفعات 

 أو؛ مقدماً
غير و ،المنشأة سيطرة خارج عنإلى حدث منفصل  تُنسب )٣(

 من قبل معقول بشكل متكرر ولم يكن من الممكن توقعه
   . المنشأة

  ٩. ٣٩ المعيار

      
  

  معيار التقرير  .مرجحة من كونها أكثرإلى حد كبير محتملة    جداًمحتمل
  )أ (٥
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حتوي على ي  معينصلأ ستئجارإلعقود   يتضمنتعريف عقد اإليجار  بالتقسيط الشراء عقد
 شروط تنفيذ األصل عند  ملكيةإستمالك يعطي المستأجر خيار شرط

  .بالتقسيط الشراء بعقود أحياناًعرف هذه العقود تُو .متفق عليها

  ٦. ١٧المعيار 

      
 

 أو قياس يتم بموجبه تسجيل األصول بمقدار مبلغ النقد أساس  التكلفة التاريخية
 الذي أعطي للعوض القيمة العادلة أومعادالت النقد المدفوعة 

بمبلغ  اتلتزامويتم تسجيل اإل .ستمالكاإل في وقت هاستمالكإل
على (ظروف  في بعض الأو، لتزام مقابل اإلالمقبوضةعائدات ال

 التي  المعادل النقدأو بمبالغ النقد ،) ضرائب الدخل،سبيل المثال
  .ثناء سير العمل العاديأ لتزامإل للوفـاء بادفعهايتوقع 

  

  )أ( ١٠٠ اإلطار

الغ من  مقارنة المب منبمعدل يجعلللمال هو خسارة القوة الشرائية   المفرطالتضخم 
ن كان إ و،وقات مختلفةأ في حدثتخرى التي أل واألحداث االعمليات

  .مضلالً أمراًفي نفس الفترة المحاسبية، 
ية قتصادإل التضخم المرتفع من خالل خصائص البيئة ايشار إلى

  -:للبلد، التي تشمل على سبيل المثال ال الحصر ما يلي
  

 أودية  ثرواتهم في أصول غير نقحفظيفضل عامة الناس   )أ (
 ة مبالغ العملإستثمار مباشرة  ويتم.نسبياًجنبية مستقرة أعملة ب

 ؛المحلية للحفاظ على القوة الشرائية
ال يقيس عامة الناس المبالغ النقدية بالعملة المحلية ولكن بعملة   )ب (

  ؛ن تحدد األسعار بتلك العملةأ ويمكن .نسبياًجنبية مستقرة أ

عار تعوض عن الخسارة بأساآلجلة تتم المبيعات والمشتريات   )ج (
 ن كانتإ و،ئتمانإلالمتوقعة في القـوة الشرائية خالل فترة ا

  ؛ قصيرةهذه الفترة

؛ الفائدة واألجور واألسعار بمؤشر أسعارأسعار يتم ربط    )د (
  و

يبلغ معدل التضخم التراكمي على مدى ثالث سنوات ما يقارب  )هـ(
  %.١٠٠ يزيد عن أو

  ٢. ٢٩ -٣معيارال
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   -:يعتبر االصل قبال للتحديد إذا لبى أحد الشرطين التاليين  تحديدقابل لل
، أي  أو قابال للتحديد قابال للفصل أصال أو التزاماأن يكون  ) أ(

أو ابعاده عن المنشأة وبيعه أو نقله أو انه يمكن فصله 
ترخيصه أو تأجيرها ومبادلته، إما بشكل منفرد أو مع عقد 

ت المنشأة تنوي فعل ذي عالقة، بغض النظر عما إذا كان
  ذلك أم ال؛ أو 

أن ينشئ من حقوق تعاقدية أو حقوق قانونية أخرى بغض   ) ب(
النظر عما إذا كانت هذه الحقوق قابلة للنقل أو للفصل عن 

  . المنشأة أو عن للحقوق وااللتزامات األخرى

  أ. ٣معيار التقرير 

      

ــسارة  ــاضخ  إنخف
  القيمة

  ،٦. ١٦معيار ال  .ستردادإل مبلغه القابل ل عن معين ألصلالقيمة المسجلةزيادة 
  ،)٦. ٣٦معيار ال(
  ٨. ٣٨معيار ال

نشأة  المعندما ال تتمكن أمر غير عملي  معين متطلبيعتبر تطبيق  غير عملي
  .للقيام بذلك المعقولةتطبيقه بعد بذل كافة الجهود من 

  .١. ١١معيار ال
  )٥. ٨المعيار (

 

  -:ماإنه أوضوح على ديده بهو ما يمكن تح  الضمنيسعر الفائدة 

 مالءة  درجة ذات ةمصدرللجهة ال مماثلة  السعر السائد ألداة      )أ (
  أو ؛ةمماثل

سمي لألداة إلى سعر المبيعـات      إلسعر فائدة يخصم المبلغ ا      )ب (
  . الخدماتأوالنقدية الحالي للبضائع 

  ١٨. ١١ المعيار

      

ألطراف باألحكام الرئيـسية     ا إلتزامتاريخ   أوية اإليجار   إتفاقتاريخ     عقد اإليجارايةبد
  .أيهما أسبقلعقد اإليجار، 

  ٤. ١٧ المعيار

      

 الفترة المحاسبية علـى شـكل       خاللية  قتصادإل في المنافع ا   ةالزياد  الدخل
 ينجم  اتلتزامإلا في   إنخفاض أو في األصول    ة زياد أوتدفقات واردة   

ت المـساهما ب  تلك المرتبطة  إستثناءب ، في حقوق الملكية   ةعنها زياد 
  .من المشاركين في حقوق الملكية

  أ .٧٠ االطار

      

المتزايدة فائدة  ال سعر
 قتــراضإلعلــى ا

  )ينللمستأجر(

 في عقد ايجار مماثـل،      دفعهالفائدة الذي يجب على المستأجر       سعر
 فـي  ،الذي يتحمله المستأجر   السعرفهو   ،قابل للتحديد إذا لم يكن    أو،  

 علـى الالزمة لشراء األصل     األموال   قتراض إل ،بداية عقد اإليجار  
  .ضمان مماثلمع فترة مماثلة ومدى 

  ٤. ١٧ المعيار

      

ــة ــر الطريقـ  غيـ
في إعـداد    ةالمباشر

التدفقات  عنالتقارير  
 نـشطة  من األ  النقدية

  التشغيلية

آثـار   سـتيعاب إل يتم تعديل الربح أوالخسارة      ،الطريقة هبموجب هذ 
ات إسـتحقاق  أوتأجيالت  أية   أو ، ذات الطبيعة غير النقدية    المعامالت
، وبنـود   ةمـستقبلي  أو ةسابق ةتشغيلي يةنقد مدفوعات أو لمقبوضات

 أوية  سـتثمار إلالتـدفقات النقديـة ا    بلمصروف المرتبطة    ا أوالدخل  
  .التمويلية

  )ب(١٨. ٧ المعيار
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 مباشرة إلى مفاوضة وترتيـب عقـد        تُنسبالتكاليف المتزايدة التي      ليةمباشرة أوتكاليف 
 أوالمـصنع     صـاحب  التي يكبدها  تلك التكاليف    إستثناءب ،يجاراإل

  .المتعامل باإليجارات

  ٤. ١٧ المعيار

      

   أ.٤معيار التقرير  .بموجب عقد تأمينن للمؤمِّالتعاقدية الحقوق  صافي  تأمينالل وأص
      

مـن  مخاطرة تأمين هامة ) المؤمِّن( بموجبه أحد األطراف يقبلعقد    عقد تأمين
الموافقة على تعويض حامـل      من خالل ) حامل الوثيقة  (طرف آخر 

المـؤمن  حـدث   ال( ر حدث مستقبلي محدد غير مؤكد     إذا أثَ الوثيقة  
 المعيـار الـدولي     أنظـر . ( بصورة سلبية على حامل الوثيقة     )عليه

لحصول على إرشادات   ل" ب" الملحق   ٤إلعداد التقارير المالية رقم     
 الملحق ب للحصول    ٤قرير   معيار الت  أنظر(  ). هذا التعريف  حول

  ).على إرشاد حول هذا التعريف

   أ٤.معيار التقرير

      

   أ.٤معيار التقرير  . بموجب عقد تأمينالمؤمِّنات التعاقدية على لتزامإل اصافي  تأمينال اتإلتزام
      

 العقد إلى   صاحب المنقولة من    ، المخاطرة المالية  إستثناءب،  المخاطرة  مين التأمخاطرة
  .ة لهمصدرلالجهة ا

   أ.٤معيار التقرير

      

حدث مستقبلي غير مؤكد مغطى بموجـب عقـد تـأمين ويـسبب               منهن مؤمالحدث ال
  .مخاطرة تأمين

   أ.٤معيار التقرير

      

بموجب عقد تأمين لتعويض حامل      إلتزامالطرف الذي يترتب عليه       نالمؤم
منهن الوثيقة في حال وقوع حدث مؤم.  

  أ .٤معيار التقرير

      

  ٨. ٣٨ المعيار  .جوهر مادي بدونأصل غير نقدي قابل للتحديد   األصل غير الملموس
  أ. ٣معيار التقرير 

      

لخطـة  (تكلفة الفائدة   
  )منافع الموظفين

والتـي   منفعة محدد    لتزام في القيمة الحالية إل     ما  فترة خاللالزيادة  
  . بمقدار فترة واحدةالتسديدقرب إلى أ ألن المنافع تنشأ

  ٧. ١٩ المعيار

      

سعر الفائدة الضمني   
  يجارإفي عقد 

 يجعـل القيمـة الحاليـة      الذي    عند بدء عقد اإليجار     الخصم معدل
القيمـة  ) ب( و الحد األدنى من دفعـات اإليجـار      ) أ( لـاإلجمالية  

لقيمة العادلة لألصـل    ا) ١(، مساوية لمبلغ    المتبقية غير المضمونة  
  .لمؤجرأولية لمباشرة  أي تكاليف )٢(المؤجر 

  

  ٤ .١٧ المعيار

 التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية      أوالمخاطرة بأن القيمة العادلة       مخاطر سعر الفائدة
  .سوف تتذبذب بسبب التغيرات في أسعار الفائدة في السوق

  أ.٧معيار التقرير 
  

      

التقريـــر المـــالي 
  المرحلي

كما (من البيانات المالية   املة  ما على مجموعة ك   إتقرير مالي يحتوي    
 مجموعـة مـن     أو) ١ في معيار المحاسبة الـدولي       هي موصوفة 

 في معيـار المحاسـبة      موصوفةكما هي   (البيانات المالية الموجزة    
  .لفترة مرحلية) ٣٤الدولي 

  

  ٤. ٣٤ المعيار

  ٤. ٣٤ المعيار  .ية أقل من سنة مالية كاملةمالإعداد تقارير هي فترة   الفترة المرحلية
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ــة   ــايير الدولي المع
   الماليةالتقاريرإلعداد 

.  مجلس معايير المحاسبة الدوليـة     تبناهاالمعايير والتفسيرات التي    
  -:وتتألف من

  ؛ الماليةالتقاريرالمعايير الدولية إلعداد   )أ (

 ؛ ومعايير المحاسبة الدولية )ب (
عداد إل  المعايير الدولية  تفسيراتالتفسيرات الصادرة عن لجنة       )ج (

 .السابقة الدائمة لجنة التفسيرات أومالية  الالتقارير

  ،١. ١١ المعيار
  ٥. ٨ المعيار

   أ.١معيار التقرير

      

 قللطرف المقابل ح  يكون فيها   الفرق بين القيمة العادلة لألسهم التي         الجوهريةالقيمة 
ها، إستالم التي يملك الحق ب    أوكتتاب  إلبا)  غير مشروط  أو مشروط(

 سـيطلب   أو( دفعه   الطرف المقابل من  المطلوب  ) إن وجد (والسعر  
ـ  خيار   على سبيل المثال،  . تلك األسهم مقابل  ) منه ذلك  سعر سهم ب
 وحدة عملة،   ٢٠، على سهم قيمته العادلة      * وحدة عملة  ١٥ممارسة  

  . وحدات عملة٥ مقدارها جوهريةال تكون قيمته

   أ.٢معيار التقرير 

      

  -:أصولعبارة عن   المخزون

  ؛سياق العمل العادي فييع لببرسم ا بها محتفظ  )أ (

  أو ؛ البيعغرضب نتاج اإلقيد  )ب (

 فـي   أو نتـاج  في عملية اإل   لوازم تستهلك  أوعلى شكل مواد      )ج (
  .تقديم الخدمات

  

عادة البيع، بمـا    البضائع المشتراة والمحتفظ بها إل    ون  يشمل المخز 
اة من قبل تاجر تجزئة      البضاعة المشتر  ،على سبيل المثال  ،  في ذلك 

كات أخرى محتفظ بهـا     ممتل و يضارأ أو ،دة البيع حتفظ بها العا  مو
 ، الصنع المنتجة  تامةالمخزون كذلك البضائع      ويشمل .العادة البيع 

 نتظـر ي ولوازم مواداًأيضاً   ويشمل   منشأةال قبل   تحت الصنع من   أو
 يـشمل   ، وفي حالة مـزود الخدمـة      .نتاج في عملية اإل   هاإستخدام

 من معيـار    ١٩ الفقرة   يهو مبين ف  كما   ،المخزون تكاليف الخدمة  
المتعلقة  اتيرادإل بعد با  المنشأةعترف  تالتي لم   ،  ٢المحاسبة الدولي   

  .)١٨ معيار المحاسبة الدولي أنظر (.بها

  ،٦. ٢ المعيار
  ٨ .٢ المعيار

      

ات األخـرى   سـتثمار إل وا المعَمرةاألصول  ب والتصرف   ستمالكاإل  يةستثمارإل انشطةاأل
  .معادل الغير المشمولة في النقد

  ٦ .٧ المعيار

  

                                                      
 ".      بوحدات عملة"يشار إلى البنود النقدية  *
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حتفظ  م) كالهماأو - جزء من مبنىأو -ى مبنأو أرض(ممتلكات   العقارات اإلستثمارية
 لكسب)  المستأجر بموجب عقد تأجير تمويليأومن المالك  (بها
  -: منبدالًوذلك .  كالهماأو مقابل قيمة رأسمالية أو اتيجاراإل

  

 أوالبضائع  توريد أو إنتاجالممتلكات في  هذه إستخدام  ) أ(
   أو ؛ ألغراض إداريةهاإستخدام أوالخدمات 

  . العاديالعمل في سياق هذه الممتلكات للبيع إستخدام ) ب(

  ٥. ٤٠ المعيار

مستثمر في مـشروع    
  مشترك

طرف في مشروع مشترك ليس له سيطرة مشتركة على ذلك 
  . المشتركالمشروع

  ٣. ٣١المعيار 
  

      
\ 

  ٩. ٢٤المعيار   .يإقتصادنشاط  علىدي القتسام السيطرة  التعاقتفاقاإل  السيطرة المشتركة
      

وجـد فقـط    ، وت يإقتصاد على نشاط    السيطرةقتسام   تعاقدي إل  إتفاق  السيطرة المشتركة
ستراتيجية والتـشغيلية المرتبطـة     إل القرارات ا  إتخاذعندما يتطلب   

بالنشاط موافقة باإلجماع من قبل األطـراف التـي تـشترك فـي             
  ).  ن في المشروع المشتركاركوالمش (السيطرة

  ،٢. ٢٨ المعيار
  ٣. ٣١ المعيار

      

ي يخضع  إقتصاد بنشاط   أكثر أوفان  تعاقدي يقوم بموجبه طر    إتفاق  المشروع المشترك
  .مشتركة لسيطرة

  ٣. ٣١ المعيار
  أ. ٣معيار التقرير 

      

مسيطر عليها   منشأة
   مشتركبشكل

 شركة  أو مساهمة    مشروع مشترك يتضمن إنشاء شركة     عبارة عن 
 وتعمـل   . حصة فيهـا    أخرى يكون لكل مشارك    منشأة أوتضامن  
 تفـاق إل ان ا  إستثناء ب ، األخرى المنشآت بنفس طريقة عمل     المنشأة

 سـيطرة  يفـرض مـشترك  المشاركين في مـشروع    التعاقدي بين   
  .للمنشأةي قتصادإلمشتركة على النشاط ا

  ٣١,٢٤ المعيار

      

دارة اإلموظفـــــو 
  رئيسيونال

ولئك األشخاص الذين يملكون السلطة ويتحملون المسؤولية فيمـا         أ
ـ  المنشأة نشطةأليتعلق بالتخطيط     بـصورة   ومراقبتهـا،  ا وإدارته

 أوسـواء تنفيـذي      (أي مدير  غير مباشرة، بما في ذلك       أومباشرة  
   . تلك المنشأةفي ) غير ذلك

  ٩. ٢٤ المعيار

      

  مـا  اإلنتقاع بأصل للمستأجر حق    المؤجر بموجبه    يعطي إتفاقهو    عقد اإليجار
دفعات أو سلسلة مـن      مقابل الحصول على     لفترة زمنية متفق عليها   

  .الدفعات

  ٤. ١٧ المعيار

      

 سـتئجار لغاء التي تعاقد فيها المستأجر إل     هي الفترة غير القابلة لإل      مدة عقد اإليجار
 الحق في  أخرى يكون فيها للمستأجر      مدةاألصل باإلضافة إلى أي     

 أو دون   نظير دفع مبـالغ إضـافية      ، األصل إستئجارفي   ستمراراإل
 المستأجر سـيمارس     بشرط وجود درجة مقبولة من التأكد بأن       ذلك،
  . عقد اإليجارة بدايالحق عندهذا 

  ٤. ١٧ المعيار
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  -: مأخوذ منإلتزامهو    القانونيلتزامإلا

   ؛) الضمنيةأو الصريحة بنودهمن خالل  ( معينعقد  )أ (

  أو ؛ا متشريع  )ب (

 .آخر ساري المفعول قانونأي   )ج (
  

  ١٠. ٣٧ المعيار

المتزايدة فائدة  ال سعر
 قتــراضإلعلــى ا

  )ينللمستأجر(

 في عقد ايجار مماثـل،      دفعهالفائدة الذي يجب على المستأجر       سعر
 فـي  ،الذي يتحمله المـستأجر    السعرفهو   ، ذلك تحديدكن  موإذا لم ي  

 علـى   مة لشراء األصل   األموال الالز  قتراض إل ،بداية عقد اإليجار  
  . مماثلة وبضمان مماثلمدى

  ٤. ١٧ المعيار

 

تؤدي تسويته ن أ يتوقع سابقة، عن أحداث ينشأ نشأةم حالي للإلتزام   لتزاماإل
  .يةإقتصاد منافع لموارد تمثل المنشأة تدفق صادر من إلى

  ،١٠. ٣٧ المعيار
  )ب( ٤٩ طارإلا

      
 

ــار ــالءة إختبـ  مـ
   المديونية

 أو( التـأمين    لتـزام  إل القيمة المـسجلة   ا كان يجب زيادة   ما إذ  تقدير
 أو المؤجلة ذات العالقـة      ستمالكاإل لتكاليف   القيمة المسجلة تخفيض  

 على مراجعة للتـدفقات     بناءاً،  )األصول غير الملموسة ذات العالقة    
     .النقدية المستقبلية

   أ.٤معيار التقرير 

      

خـالل  ات الماليـة    لتزامإل ا بعد أخذ يب  في المستقبل القر   النقدتوفر    السيولة
  .الفترة بعين االعتبار

  ١٦. طارإلا

      

لوفـاء  فـي ا   المنـشأة واجـه   تيقصد بتلك المخاطر الصعاب التي        مخاطرة السيولة
  . المصاحبة لالتزلمات الماليةات لتزامباإل

  أ .٧معيار التقرير

      

ــذمم   ــروض وال الق
  المدينة 

 قابلة للتحديد غيـر  أو دفعات ثابتة    غير مشتقة ذات  مالية   أصولهي  
  -: عدا مامعروضة في سوق نشط،

  

 على المدى القـصير،  أو مباشرة بيعها تقصد المنشأةتلك التي    )أ (
، وتلك التي   والتي يجب تصنيفها على أنها محتفظ بها للمتاجرة       

 العادلة من خالل    ةقيمبال األولي عترافإل عند ا  نشأة الم تحددها
   الخسارة؛أوالربح 

 كأصـول   األولـي  عتـراف إل عند ا  نشأة الم تحددها التي   تلك  )ب (
 أولبيع؛ لمتوفرة 

اته إسـتثمار جميع  تلك التي قد ال يتمكن صاحبها من استعادة           )ج (
ي، ويـتم   ئتمانإلتدهور الوضع ا   إستثناءب،  بشكل كامل  األولية

 . تصنيفها على أنها متوفرة للبيع
 

ي ال تكون    في مجموعة معينة من األصول الت      المستملكةإن الحصة   
على سبيل المثال، الفائـدة فـي صـندوق         ( ذمماً مدينة    أو قروضاً
  . ذمماً مدينةأوال تعتبر قرضاً )  صندوق مشابهأومشترك 

  ٩. ٣٩المعيار 
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 القــروض مــستحقة
  الدفع

 الذمم التجارية الدائنة قـصيرة األجـل        إستثناءات المالية ب  لتزاماإل
  . العاديةئتمانحسب شروط اإل

  أ.٧ر التقرير معيا

      

ية، وهـي بـذلك ال تختلـف فـي     قتصادإل في المنافع ا نخفاضإلا  الخسائر
  .طبيعتها عن المصروفات األخرى

  ٧٩ طارإلا

      

 قابليـة   أو ،ستحقاقإلقابلية ا  أو ، سعر الممارسة  شرط يعتمد عليه     السوقشرط
حقوق  بسعر السوق ألدوات     تكون مرتبطة  ملكية    حق  أداة ةممارس
 أو الحصول على سعر سهم محـدد        ، مثل نشأةية الخاصة بالم  الملك

 تحقيق هدف   أومبلغ محدد للقيمة الجوهرية ألحد خيارات األسهم،        
محدد يعتمد على سعر السوق ألدوات حقـوق الملكيـة الخاصـة            
بالمنشأة مقارنة مع مؤشر أسعار السوق ألدوات حقـوق الملكيـة           

    .  الخاصة بمنشآت أخرى

  أ.٢معيار التقرير 

      

لألدوات المالية  أو التدفقات النقدية     القيمة العادلة    من تقلب المخاطر    المخاطر السوقية
تتضمن المخاطر السوقية ثالثـة     و . السوق أسعاربسبب التغير في    

مخـاطر سـعر الفائـدة    ومخاطر العملة    وهي أنواع من المخاطر  
  . ومخاطر أسعار أخرى

   

  أ. ٧معيار التقرير 

ــصفي  ــات ت ة ترتيب
  رئيسية حسابات

 ة األدا معـامالت  مـن    عدداً تولىت تي ال المنشأة بموجبه   قومت إتفاق
 لكافة األدوات المالية     صافية تسويةب  مفرد طرف مقابل المالية مع   

  .نهائهإ أوخالل بأي عقد ية في حالة اإلتفاقإللتي تغطيها اا

  ٥٠. ٣٢ المعيار

      

ــة ــاليف مطابق  التك
  يراداتإلبا

بيان الدخل   [ بالمصاريف في بيان الدخل    عترافإلا فيهايتم  عملية  
 األرباح مباشر بين التكاليف المتكبدة و     إرتباط أساس على   ]الشامل

 أو المتزامن   عترافإل وتتضمن هذه العملية ا    .من بنود دخل محددة   
 التي تنتج مباشرة وبشكل مشترك      اريفيرادات والمص إلباالموحد  

 تطبيق مفهـوم    غير أن . ى األحداث األخر  أو المعامالتمن نفس   
األصول  ال تحقق تعريف      التي بنودال ب عترافإل ال يسمح با   المطابقة

 التي ال   ]بيان المركز المالي   [ في الميزانية العمومية   اتلتزاماإل أو
  .اتلتزام اإلأوتقابل تعريف األصول 

  ٩٥ .طارإلا

      

فـي  ) هامـاً (اطئة مادياً    عرضها بصورة خ   أو إغفال البنود    تبريع  )الهام(التأثير المادي 
 على القـرارات    ، إجمالية أو بصورة إفرادية    ،حال كان ذلك يؤثر   

.  البيانات الماليـة   أساسية التي يتخذها المستخدمون على      قتصادإلا
  العـرض  أوعلى حجم وطبيعة اإلغفـال       األهمية النسبية وتعتمد  

 أووقد يكون حجـم البنـد       . المقدر في الظروف المحيطة    ئطاالخ
  .  كالهما العامل المحددأوه طبيعت

  ،٧. ١ المعيار
  ،٥. ٨ المعيار
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 بيانها بـشكل غيـر      أو إذا كان حذفها     نسبياًتكون المعلومات هامة      األهمية النسبية
ية للمستخدمين التي تم قتصادصحيح يمكن أن يؤثر على القرارات اإل      

  . البيانات الماليةأساسها على إتخاذ

  ٣٠ .طارإلا

      

عناصـر   ب عتـراف إل التي يتم بمقدارها ا    عملية تحديد المبالغ النقدية     سالقيا
] بيان المركز المالي  [البيانات المالية وتسجيلها في الميزانية العمومية       

  ]. بيان الدخل الشامل [وبيان الدخل

  ٩٩ .طارإلا

 

      

ـ        الذي يتم فيه    تاريخ  ال  تاريخ القياس ة قياس القيمة العادلـة ألدوات حقـوق الملكي
 تبرويع. ٢  المالية التقارير الدولي إلعداد     المعيار الممنوحة ألغراض 

 يقدمونن  م بالنسبة للمعامالت مع الموظفين وغيرهم م      ،تاريخ القياس 
لمعامالت مع أطـراف  بالنسبة ل أما  .  هو تاريخ المنح    مماثلة، خدمات

 تـاريخ   يكون،  ) خدمات مماثلة  أولئك الذين يقدمون  و(غير الموظفين   
 تاريخ تقديم الطرف    أوعلى السلع   نشأة   هو تاريخ حصول الم    القياس

  .  للخدماتالمقابل 

معيار التقرير 
  أ.٢

      

الحد األدنى لـدفعات    
  اإليجار

  يطلب منـه دفعهـا     أون يدفعها المستأجر    أهي الدفعات التي يجب     
تكاليف الخدمات  و  اإليجار المشروط،  إستثناء ب خالل مدة عقد اإليجار   

  -: باإلضافة إلى،إستردادهايتم  يدفعها المؤجر ووالضرائب التي
  

 جهـة ذات    أو أية مبالغ يضمنها المستأجر      ،في حالة المستأجر    )أ (
 أو ؛عالقة مع المستأجر

  

  -: أية قيمة متبقية مضمونة للمؤجر من قبل،في حالة المؤجر  )ب (

   ؛المستأجر )١(

  أو ؛طرف له عالقة مع المستأجر )٢(

 علـى   اليـاً م  قـادر  ليست له عالقة بالمؤجر   طرف آخر    )٣(
   .ات بموجب الضمانلتزامباإلالوفاء 

  ١٧. ٤ المعيار

      

  ٨. ٣٨ المعيار  ". الحصة غير المسيطرة"أنظر   ليةق األحقوق
      

ها بمبالغ مالية ثابتة    إستالم األموال المحتفظ بها واألصول التي سيتم         األصول النقدية
  . قابلة للتحديدأو

  ٨. ٣٨المعيار 

      

 سـيتم   ات التـي  لتزامإلواصول  األمحتفظ بها و  ال وحدات العملة هي    البنود النقدية
   . قابل للتحديد من وحدات العملةأوفي عدد ثابت  دفعها أو قبضها

  ٨. ٢١ المعيار
  
  

      

  ١٢. ٢٩المعيار   . دفعها نقداًأوهو مال وبنود محتفظ بها ليتم قبضها   البنود النقدية 
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 )منـــافع(خطـــط 
ــلأ ــحاب عمـ  صـ

  متعددين

 خطط منافع أو) عدا خطط الدولة (مساهمات محددةهي خطط 
  -):عدا خطط الدولة(محددة 

  

 ال تخضع منشآت مختلفةساهم بها ت األصول التي تجميعتقوم ب  )أ (
 ؛ وسيطرة مشتركةل

 نشأةم من أكثر األصول لتوفير منافع لموظفي تلكتستخدم   )ب (
ة  مستويات المساهمة والمنفعأنه يتم تحديد أساس على ة،واحد
  .  الموظفين المعنيينستخدم المنشأة التي ت لهويةإعتباردون 

  ٧. ١٩ المعيار

      

 

 للمستثمر، مثل شركة تـأمين  ةمملوكال نشأةمال غير عبارة عن منشأة    ة تبادليمنشأة
أرباح أسـهم أو    ، تقدم   ة تبادلي ة تعاوني منشأة أواتحاد ائتماني   تبادلية  

ـ   إقتصاد منافع   أوتكاليف أقل     وتناسـبية صورة مباشـرة    ية أخرى ب
 .  المشاركين فيهاأو ثيقةلحاملي الو

   أ.٣معيار التقرير

      
صــافي األصـــول  

  المتوفرة للمنافع
 القيمة الحاليـة    إستثناءب اتلتزام منها اإل  مطروحاً معينة   أصول خطة 

  .المتعهد بهاكتوارية لمنافع التقاعد إلا
  ٨. ٢٦ المعيار

      

 فـي   ستثمارإلصافي ا 
  بية أجنعملية

  ٨. ٢١ المعيار  .تلك العملية في صافي أصول  الماليةالتقارير ةمعد نشأةالمحصة 

      

 فـي   ستثمارإلصافي ا 
  عقد ايجار

 متضمنة ال بسعر الفائدة مخصوم   في عقد ايجار     ستثمارإل ا مجملهو  
   .في العقد

  ٤. ١٧ المعيار

      

ــة  ــافي القيمـ صـ
  المتحققة 

 التكاليف  مطروحاً منها الطبيعي  في سير األعمال    السعر المقدر للبيع    
  .البيعللقيام بالتي المقدرة الالزمة  وكذلك التكاليف لالنجاز المقدرة

  
 نـشأة توقـع الم  ت تي إلى صافي المبلغ ال    المتحققةالقيمة  صافي  شير  ي

وتعكـس  . تحقيقه من خالل بيع المخزون أثناء سير العمل المعتـاد         
 نفس المخـزون بـين   ةمبادل بمقدارهالقيمة العادلة المبلغ الذي يمكن    

القيمـة  إن صـافي    . مشترين وبائعين مطلعين وراغبين في السوق     
 أما القيمة العادلة فهي ليست نشأةالممكن تحقيقها هي قيمة خاصة بالم   

وقد ال يساوي صافي القيمة الممكن تحقيقها القيمـة العادلـة           . كذلك
  . التكاليف حتى البيع منهامطروحاً

  ٦ .٢ - ٧ المعيار

      

  ٣٦ .طارإلا  .هو خلو المعلومات الواردة في البيانات المالية من التحيز  الحياد
      

األحداث المعدِّلة بعـد    
  فترة إعداد التقارير

    . األحداث الالحقة لفترة إعداد التقاريرأنظر
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عقــد اإليجــار غيــر 
  لغاءإلالقابل ل

  -:عقد اإليجار الذي يمكن الغاؤه فقط

  ؛حتمالإلطارىء بعيد امر أعند حدوث   )أ (

  ؛ذن من المؤجرإب  )ب (

صل أ أوإذا دخل المستأجر في عقد ايجار جديد لنفس األصل            )ج (
  أو ؛معادل مع نفس المؤجر

 عقـد   إستمرارن  إضافي بحيث   إعند قيام المستأجر بدفع مبلغ        )د (
  .مؤكد بشكل معقوليكون  ، في بدايته، اإليجار

  ١٧. ٤ المعيار

      

   أ.٥معيار التقرير   .ذي ال ينطبق عليه تعريف األصل المتداولهو األصل ال  أصل غير متداول
      

 مرافقالطاقة العادية ل  
  نتاجاإل

 أو عدد من الفترات     خالل حسب المتوسط  المتوقع تحقيقه    نتاجهو اإل 
 فقدان الطاقـة    عتبارإلالمواسم في الظروف العادية، مع األخذ في ا       

  .الناجم عن الصيانة المخطط لها

  ١٣. ٢ المعيار

      

بيـان   فـي    المعروضـة  معلومات إضافية لتلك     المالحظاتتتضمن    مالحظات
إن (وبيان الـدخل المنفـصل       ، الشامل  وبيان الدخل  ،المركز المالي 

.  وبيـان التـدفق النقـدي      ،وبيان التغييرات في حقوق الملكية    ) وجد
لبنود المفصح عنها   ل التحليلي   أو الشرح التفصيلي    المالحظاتوتوفر  

 غير المؤهلة لالعتراف بهـا    البيانات ومعلومات حول البنود     في تلك   
  .في تلك البيانات

  ٧. ١  المعيار

      

 يؤدي إلى عـدم وجـود       حكمياً أو قانونياًا  إلتزامالحدث الذي يخلق      الحدث الملزم
  .لتزامإل لتسوية ذلك اللمنشأةبديل حقيقي 

  ١٠. ٣٧ المعيار

      

 ومـن   .بطريقـة معينـة    األداء أورف   مسؤولية للتص  أوهو واجب     لتزاماإل
 أو نتيجة لعقد ملزم     قانونياًات واجبة التنفيذ    لتزامإلالممكن ان تكون ا   

 ، من ممارسة العمـل العـادي      اتلتزامإلنشأ ا ت كما .متطلب قانوني 
 التـصرف   أووالعادة والرغبة في الحفاظ على عالقات عمل جيـدة          

  .عادلةبطريقة 

  ٦٠طارإلا

      

    .حق القانوني للمقاصة الأنظر  المقاصة
      

ــل   ــد المثقـ العقـ
  اتلتزامباإل

ـ إل ا لتلبيةالعقد الذي تزيد فيه التكاليف التي ال يمكن تجنبها           ات لتزام
  .ها بموجبهإستالمية التي يتوقع قتصادإلبموجب العقد عن المنافع ا

  ١٠. ٣٧ المعيار

      

بيان المركـز المـالي     
ــاحي إلا ــسبفتت  ح

د المعايير الدولية إلعدا  
   الماليةالتقارير

 المعايير الدوليـة    التحول إلى  تاريخ   في للمنشأةبيان المركز المالي    
  .  الماليةالتقاريرإلعداد 

  أ .١معيار التقرير
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 األخرى التي نشطة واألاتيراد لإلة المنتجنشأةم الرئيسية للنشطةاأل   التشغيليةنشطةاأل
  . تمويليةأوية إستثمار أنشطةهي ليست 

  ٦. ٧ عيارالم
  ٨. ١٤المعيار 

      

 شكل نقد فيوتحقيقها  للمعالجةاألصول  إستمالك بين الفترة الزمنية  الدورة التشغيلية
  .نقد معادل أو

  ١ .٥٩ المعيار

عقـــد اإليجـــار 
  التشغيلي

  ٤. ١٧المعيار   . عقد اإليجار التمويليغيرهو عقد إيجار 

      

   -: المنشأةعبارة عن أحد مكونات القطاعات التشغيلية 
  

 تتكبد أو ت تجارية يمكن أن تجني منها إيراداأنشطةالتي تؤدي  )أ (
بما في ذلك اإليرادات والمصاريف المتعلقة (مصاريف 

  ،)بالمعامالت مع المكونات األخرى في نفس المنشأة
تم مراجعة نتائجها التشغيلية بانتظام من قبل صانع القرار تالتي  )ب (

 القرارات بشأن الموارد التي إتخاذالتشغيلي الرئيسي من أجل 
 سيتم تخصيصها للقطاع وتقييم أدائه، و 

 . التي تتوفر معلومات مالية منفصلة بشأنها )ج (
  

  ٨ معيار التقرير

 

ــار ات الخيــــ
ــا  ــضمانات وم وال

  يعادلها

  ٥. ٣٣ المعيار  . مالية تعطي حاملها الحق في شراء أسهم عاديةواتأد

     
ــاملو ــوق ح  حق

  الملكية العادية
 ٥. ٣٣- ٩المعيار   . األسهم العاديةوحامل

     
حقوق الملكية  أدوات  أداة حق ملكية ذات مرتبة ادنى من كافة فئات            السهم العادي

  .األخرى
  ٥. ٣٣ المعيار

      

القــروض والــذمم 
ــة ــددة المدين  مح
  المنشأ

    ".القروض والذمم المدينة "أنظر
  

      

التي لم  ) ما فيها تعديالت إعادة التصنيف    ب(بنود الدخل والمصروفات    الدخل الشامل اآلخر 
يتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة كما هو مطلوب أو مسموح            

  . به في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية األخرى

  ٧. ١المعيار 

      

منــافع المــوظفين 
ــة  ــرى طويل األخ

  األجل

 ومنـافع   وظيفما بعد الت   منافع الموظفين    إستثناءب(منافع الموظفين   
 بعـد   شـهراً  عشر   إثني خالل   بالكاملالتي ال تستحق    ) نهاية الخدمة 

  . ذات العالقةنهاية الفترة التي يقوم فيها الموظفون بتقديم الخدمة

  
  ٧ .١٩ المعيار

      

ــسعر  ــاطرة ال مخ
  األخرى

المخاطرة بأن القيمة العادلة للتدفقات النقدية المـستقبلية ألداة ماليـة           
 تلـك   إسـتثناء ب(سبب التغيرات في أسعار الـسوق       سوف تتذبذب ب  

، سواء نجمـت    ) مخاطرة العملة  أوالناجمة من مخاطرة سعر الفائدة      
 الجهة  أوهذه التغيرات بسبب عوامل خاصة باإلدارة المالية الفردية         

 عوامل تؤثر على جميع األدوات المالية المماثلـة         أوالتي أصدرتها،   
  .المتداولة في السوق

  أ. ٧رير معيار التق
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العقار المشغول من   
  مالكه 

 المستأجر بموجب عقد إيجـار      أوالمالك  (هو العقار الذي يحتفظ به      
 بقصد  أو الخدمات   أو توريد البضائع    أو إنتاجه في   ستخدام إل )تمويلي
  . ه لألغراض اإلداريةإستخدام

 ٥. ٤٠ المعيار
  

      
 

  ،٤. ٢٧المعيار   .يةحملة األدوات المصنفة على أنها حقوق ملك  المالكون
  أ. ٣معيار التقرير 

      

يـستخدم مـصطلح    ،  ٣في المعيار الدولي إلعداد التثقارير الماليـة          المالكون
المالكون بشكل واسع ليشمل حاملي الحصص في حقـوق الملكيـة           

أو المشاركين في   للمنشآت المملوكة للمستثمر والمالكين أو االعضاء       
  . المنشآت المتبادلة

  ،٤. ٢٧المعيار 
  أ. ٣رير معيار التق

      

  ،٤. ٢٧المعيار   .أو أكثرمنشأة تابعة  المنشأة التي يكون لها  األمنشأة الم
  )أ(٣معيار التقرير 

      

األعضاء في خطة منافع تقاعد واآلخرون الذين لهم حق في المنافع             المشاركون
  .بموجب الخطة

  ٨. ٢٦المعيار 

      

 مقابلالمالي أنه إنقضى إستحقاقه عندما ال يقوم طرف         يعتبر األصل     إنقضاء اإلستحقاق
  . بإجراء الدفع عندما يكون ذلك مستحقاً تعاقدياً

  أ. ٧معيار التقرير 

 

      

ــة   ــة الخدم تكلف
  السابقة

 المنافع المحددة لخدمة الموظفين فـي       لتزامالزيادة في القيمة الحالية إل    
 منافع مـا بعـد      حداثاست عن الفترة الحالية    الناتجة في  ،فترات سابقة 

ـ تغيإجراء   أو منافع الموظفين األخرى طويلة األجل       أو التوظيف رات ي
 استحداثحيث يتـم   (ية  إيجابما  إ وقد تكون تكلفة الخدمة السابقة       .يهاعل
  ).حيث يتم تخفيض المنافع الحالية( سلبية أو)  تحسين المنافعأو

  ٧. ١٩المعيار 

      
 

طريقـــة نـــسبة 
  االنجاز

 .اإليراد والمصاريف باإلشارة الى مرحلة اإلكتمال للعقـد        ب عترافاإل
في  المتكبدة ايرادات العقد مع تكاليفه     مطابقة  هذه الطريقة يتم     بموجبو
يرادات إلبالغ عن ا  إلنجاز، مما ينجم عن ذلك ا     إللوصول إلى مرحلة ا   ا

 مـن   المنجـز  إلى الجزء    تُنسبن  أ واألرباح التي يمكن     اريفوالمص
  .العمل

  ٢٥ .١١ المعيار

      

في بيان   مبلغ عنها  و كما ه  لمنشأة معينة،  اريفعالقة الدخل والمص    األداء
  ]. بيان الدخل الشامل [الدخل

  ٤٧ .طارإلا

      

فيما ( الخطة   ًأصول
 منـافع   خطةيخص  

  )الموظفين

 منافع الموظفين طويلة األجل؛في صندوق لحتفظ بها مأصول   )أ (
  و

  .بوالص تأمين مؤهلة  )ب (

  ٧. ١٩ المعيار

      

طرف يملك الحق في الحصول على تعويض بموجب عقد تأمين في             حامل الوثيقة
  .منهحال وقوع حدث مؤمن 

  )أ (٤معيار التقرير 

      
 

ــافع  ــد من ــا بع م
  التوظيف

 التي تستحق الدفع بعد     ) الخدمة نهاية  منافع إستثناءب(منافع الموظفين   
  .كمال الخدمةإ

  ٧ .١٩ المعيار

ما بعـد   خطط منافع   
  ظيفالتو

ما بعد   بموجبها بتقديم منافع     نشأةقوم الم ت غير رسمية    أوترتيبات رسمية   
  .أكثر أو لموظف واحد التوظيف

  ٧ .١٩ المعيار
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الــسهم العــادي  
  المحتمل

ن يمنح حامله حق الحصول على أسهم       أ عقد آخر يمكن     أوهو أداة مالية    
  .عادية

  ٥. ٣٣ المعيار

      

  ٨ .٢١ المعيار  . عرض البيانات الماليةالعملة المستخدمة في  ضعملة العر
      

صافي التـدفقات   هي عملية التقدير الحالية للقيمة الحالية المخصومة ل         القيمة الحالية 
  .النقدية المستقبلية أثناء سير العمل المعتاد

  )د(١٠٠اإلطار 

 

      

ــة   ــة الحالي القيم
ــزامإل ــافع لت  المن

  المحددة

  ٧ .١٩ المعيار  ."المنافع المحددة لتزام إل)القيمة الحالية( "أنظر

      

المبادئ المحاسبية  
 عمومــاًالمقبولــة 

  السابقة

للمـرة األولـى    نشأة التي تتبنـى     ستخدمه الم ا المحاسبي الذي    ساساأل
  .المعاييرهذه  مباشرة قبل تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

   أ.١معيار التقارير

      

ــة  األدوات الماليـ
  سيةالرئي

 واألوراق الماليـة    ، والذمم الدائنة  ،هي أدوات مالية مثل الذمم المدينة     
  .دوات مالية مشتقةأ التي هي ليست ،لحقوق الملكية

أ  .٣٢  المعيار
  ١٥ تطبيق

      
 

ــرة   ــاء الفت أخط
  السابقة

 نشأة البيانات الخاطئة التي تقع في البيانات المالية للمأواإلغفاالت 
 إستخدام إساءة أو إستخدام نتيجة اإلخفاق في أكثر أوفترة سابقة ل

  -:لومات موثوقةمع
 بإصدار البيانات المالية عن تلك التصريحكانت متوفرة عند   ) أ(

   والفترات؛
 عتبارإليمكن بشكل معقول توقع الحصول عليها وأخذها بعين ا  ) ب(

 . عند إعداد وعرض تلك البيانات المالية
 

 

سابية، واألخطاء في تطبيق وتتضمن تلك األخطاء آثار األخطاء الح
 التفسيرات الخاطئة للوقائع، أوالسياسات المحاسبية، والسهو 

  .حتيالإلوا

  ٨ .٥ المعيار

      

  أ.٣معيار التقرير .   من عدم حدوثهأكثرحدوثه مرجح   محتمل
   أ.٥معيار التقرير

      
 

بما في ذلك تعديالت الحفـاظ      ( المصروفات   طرحالمبلغ المتبقي بعد      الربح
ي مبلـغ   أيعتبـر    و .من الدخل ) مناسباً كان ما حيث ،على رأس المال  

طلب للحفاظ على رأس المال في بداية الفترة         ي إضافة إلى المبلغ الذي   
  .هو ربح

  ،١٠٥ طارإلا
  ١٠٧ طارإلا

      

إجمالي الدخل مطروحا منه المصروفات، بما في ذلك مكونات الدخل            خسارة ال أوربح ال
  . الشامل األخرى

  ١,٧عيار الم

      

ــة ــان طريق  إئتم
  المقدرةوحدة للا

سبب فـي نـشوء     ال كل فترة خدمة أنها      تعتبر تقييم اكتواري    طريقة
 لبنـاء   ةعلى حد قيس كل وحدة    ت المنفعة و  إستحقاقضافية من   إوحدة  

 موزعـة ال المنفعة المـستحقة     بطريقةعرف  ت أحياناً( النهائي   لتزامإلا
سـنوات   / المنفعـة  ريقـة ط ب أو الخدمـة    أساسبشكل تناسبي على    

  ).الخدمة

  ٦٤. ١٩-٦٦ المعيار
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 والمصانعالممتلكات  
  والمعدات

  -:ملموسة بنود عبارة عن

 أو البـضائع    توريـد  أو إنتاجها في   ستخدام بها إل  محتفظ  )أ (
  ؛ وألغراض إدارية أو ،تأجيرها للغير أو ،الخدمات

  . من فترة واحدةأكثرها خالل إستخداميتوقع   )ب (

  ٦. ١٦ المعيار

      
 

هي طريقة إلعداد التقارير والمحاسبة التي بموجبها تدمج حصة           التوحيد التناسبي
 فـي كـل بنـد مـن األصـول           المشارك في مشروع مشترك   

مـع البنـود    سطر بـسطر    والمصروفات  وااللتزامات والدخل   
 أوللمشارك في مشروع مـشترك       المالية   البياناتالمشابهة في   

للمشارك في   البيانات في   منفصلةسطر  بنود  ك االبالغ عنها يتم  
  .مشروع مشترك

  ٣. ٣١ المعيار

      

ــأثر  ــق بـ التطبيـ
  مستقبلي

 فـي الـسياسة المحاسـبية       معينيعد التطبيق المستقبلي لتغيير     
 تغيير ما فـي التقـديرات المحاسـبية، علـى       بأثر عترافإلوا

  -:التوالي
 حـداث األو المعامالت،على   لسياسة محاسبية جديدة     اًتطبيق  ) أ(

   و السياسة؛ تحدث بعد تاريخ تغييرألخرى التي اظروفالو

 التقدير المحاسبي فـي الفتـرات       فيالتغيير  بأثر  اً  إعتراف ) ب(
  . الحالية والمستقبلية المتأثرة بالتغيير

  ٥. ٨ المعيار

 
  ١٠ .٣٧ المعيار  .ذو توقيت أو مبلغ غير مؤكدين إلتزام  المخصص

      
 األحكـام الالزمـة لعمـل       تبني درجة من الحذر في ممارسة       الحيطة والحذر

عدم المبالغـة    مثال ،التأكد ظروف عدم    فيالتقديرات المطلوبة   
ـ إلمن بيـان ا   تقليل  ال أوألصول والدخل   ا في بيان   أو اتلتزام

  .المصروفات

  ٣٧ .طارإلا

      
علـى  (خيارات البيع   
  )األسهم العادية

 األسهم العاديـة بـسعر      عالعقود التي تمنح حاملها الحق في بي      
  .  ولفترة محددةمعين 

  ٥. ٣٣  المعيار

      
األصل الذي يحتاج بالضرورة لفترة زمنية طويلة ليكون جاهزاً           األصل المؤهل

  .لإلستخدام المقصود أو البيع
  ٥ .٢٣المعيار 
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كمـا  (ن وهو ليس طرفاً ذا عالقة   يصدرها المؤمَِ تأمين  بوليصة   بوليصة تأمين مؤهلة 
 ة معـد  منـشأة لل) ٢٤الـدولي   هو محدد في المعيار المحاسبي      

  -:البوليصة عائدات، إذا كانت التقارير المالية

 المـوظفين   منـافع يمكن إستخدامها فقط لدفع أو تمويـل          )أ (
   محددة؛منافعبموجب خطة 

حتى في   (التقارير المالية  ة معد نشأةلماغير متاحة لدائني      )ب (
التقارير  ة معد نشأةلماوال يمكن دفعها إلى     ) حالة اإلفالس 

  : إالةالمالي

 الزمـة  تمثل أصوالً فائضة غيـر       العائداتإذا كانت    )١(
 ذات  ين الموظف منافعللبوليصة لإليفاء بجميع إلتزامات     

 العالقة؛ أو
 التقارير الماليـة   ة معد نشأةلما إلى   العائدات تم رد إذا   )٢(

  .منافع الموظفين المدفوعة مسبقاً لتعويضها عن

  ٧. ١٩المعيار 

      
 
 
 

 الذي يمكن الحصول عليه في الوقت        المعادل  النقد أو النقد   مبلغ  المتحققةالقيمة 
  بـشكل  التصرف به عن طريق    األصل   بيع من خالل الحاضر  

  .ممنتظ

  )ج(١٠٠ طارإلا

      

تعـــديالت إعـــادة 
  التصنيف 

المبالغ التي تم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفتـرة            
امل اخـر فـي     الحالية والتي تم االعتراف بها في بيان دخل ش        

  .الفترات الحالية أو السابقة

  ٧ .١المعيار 

      

] بيان المركز المـالي  [دراج في الميزانية العمومية     إلهو عملية ا    عترافإلا
للبند الذي يحقـق تعريـف      ] بيان الدخل الشامل  [ بيان الدخل    أو

  -: التاليةعترافإلا يلبي معاييرالعنصر و

مستقبلية مرتبطـة   ية  إقتصاد أية منفعة    تدفقمن المحتمل     )أ (
  ؛ ونشأةم من الأوبالبند إلى 

  .ةي قيمة يمكن قياسها بموثوقأوللبند تكلفة   )ب (

  ٨٣-٨٢ طارإلا

      

ــل  ــغ القابـ المبلـ
  ستردادإلل

تكاليف   منها مطروحاً)  وحدة توليد نقد   أو (صلألالقيمة العادلة ل  
  .، أيهما أعلىهإستخدام ة قيمأو البيع 

  ،٦ .٣٦ المعيار
   أ.٥معيار التقرير

      

ــل  ــغ القابـ المبلـ
  ستردادإلل

  ٦ .١٦ المعيار  .، أيهما أعلىهإستخدام ةقيمو األصلصافي سعر بيع 

      

ــشراء  ــع أوال  البي
  بالطريقة  العادية

 بيع أصل مالي بموجب عقد تنص شروطه على تسليم          أوشراء  
 فيعرف    أو نظام    وفق عموماًاألصل ضمن إطار زمني محدد      

 .سوق العمل المعني

  ٩ .٣٩ عيارالم

      

 الحقوق التعاقدية لشركة التأمين المباشرة بموجب عقـد         صافي  أصول إعادة التأمين
  .إعادة تأمين

   أ.٤معيار التقرير
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لتعويض ) شركة إعادة تأمين   (المؤمِّنعقد تأمين صادر من قبل        عقد إعادة التأمين
 أكثـر  أومقابل الخسائر في عقد     ) شركة تأمين مباشرة   (مؤمِّن

  .صادر عن شركة التأمين المباشرة

   أ.٤معيار التقرير

      

 بموجب عقد إعادة تأمين بتعويض إلتزامالطرف الذي يقع عليه   إعادة التأمينشركة 
  .منه حدث مؤمن عشركة تأمين مباشرة في حال وقو

   أ.٤معيار التقرير

      
  
  
  
  
  
  
 

   -:ا كان إذ بالمنشأةيعتبر الطرف ذو عالقة  األطراف ذات العالقة 

وسـيط   بطريقة مباشرة أم غير مباشرة من خالل          سواًء  )أ (
 -:أكثر أوواحد 

  

 يقعان  أو تسيطر المنشأة عليه     أويسيطر على المنشأة     )١(
ويشمل هـذا الـشركات األم      (تحت سيطرة مشتركة    

  ؛)والشركات التابعة والشركات التابعة الزميلة

 أو  عليها؛ هاماً تأثيراًلديه مصلحة في المنشأة تمنحه  )٢(
 يمارس سيطرة مشتركة على المنشأة؛ )٣(

    

فـي معيـار    كما هو محـدد     (عبارة عن شركة زميلة       )ب (
 ؛)٢٨المحاسبة الدولي رقم 

عبارة عن مشروع مشترك تكون المنشأة مشاركة فيـه           )ج (
 ؛)٣١ معيار المحاسبة الدولي رقم أنظر(

 أوواحد من موظفي اإلدارة الرئيـسيين فـي المنـشأة             )د (
 شركتها األم؛

 أو) أ( قريباً في عائلة أي فرد مشار إليه في البند           عضواً )هـ (
 ؛ )د(

 أو مسيطر عليها بشكل مشترك،      أومنشأة مسيطر عليها،      )و (
يمارس عليها تأثير هام من قبل أي فرد مشار إليه فـي            

، يملك سلطة تصويت هامة فـي تلـك         )ـه  (أو) د(البند  
  أو  غير مباشرة؛أوالمنشأة، سواء بصورة مباشرة 

 لمصلحة موظفي   التوظيف خطة منافع ما بعد      عبارة عن   )ز (
  .  أي منشأة تكون طرفاً ذو عالقة بالمنشأةأوالمنشأة، 

  ٩. ٢٤ المعيار

      

ــرف ذو  ــة ط معامل
  عالقة

 ،ات بين أطـراف ذات عالقـة      إلتزام أوخدمات   أو موارد   نقل
  . معين سعرتحميلتم سيبغض النظر عما إذا كان 

  ٩. ٢٤ المعيار

      

ية قتصادإل القرارات ا  على المعلومات مالءمة عندما تؤثر      ونتك  المالءمة
 أوللمستخدمين من خالل مساعدتهم في تقييم األحداث الماضية         

  السابقة عمليات التقييم  تصحيح   أو تأكيد أو المستقبلية،   أو الحالية
  .الخاصة بهم

  ٢٦ طارإلا

      
  
 

ء الهامـة    مـن األخطـا    تخلو المعلومات موثوقة عندما     تكون  الموثوقية
عتماد عليها لتمثيل مـا تقـصد       إلوالتحيز ويمكن للمستخدمين ا   

  .مانةأن تمثله بأ ما يتوقع أوتمثيله 

  ٣١ اإلطار 



 قائمة المصطلحات
 

 ٢٦٥٩   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  

 

خاصية المنح بـشكل    
ــارات   ــائي لخي تلق
ــة  أخــرى ذات عالق

  باألسهم العادية

خاصية توفر منح تلقائي لخيارات أسهم إضافية متى قام حامل          
 أسـهم   إسـتخدام  ب مـسبقاً ممنوحة  الخيارات بممارسة خيارات    
  . سعر الممارسةستيفاءالمنشأة، عوضاً عن النقد، إل

   أ.٢معيار التقرير

      

ميزة تنص على المنح التلقائي لخيارات أسهم إضافية فـي أي             ميزة التبديل 
وقت يمارس فيه حامل الخيـار الخيـارات الممنوحـة سـابقا            

  . سعر الممارسةستيفاءالباستخدام أسهم المنشأة بدال من النقد، 

  أ. ٢معيار التقرير 

      

 سـعر   إلسـتيفاء خيار سهم جديد يمنح عندما يستخدم الـسهم           التبديلخيار 
  . الممارسة لخيار سهم سابق

  أ. ٢معيار التقرير

      

 مـشمول فـي    قطاع
   الماليةتقاريرال

 ٨هي القطاعات التشغيلية التي يتطلب من أجلها معيار التقرير          
  .ا خاصة به معلوماتناإلفصاح ع

  ٨. ١١معيار التقرير 

      

 التقارير ةمعد نشأةالم
  المالية

 يوجد لها مستخدمون يعتمدون على البيانات المالية      ي  تالالمنشأة  
  .حولهاكمصدر رئيسي للمعلومات المالية 

  ٨اإلطار 

      

هو استقصاء أصلي ومخطط له يتم القيام به بهدف الحـصول             البحث
  .ين جديدين أو فنيين علميموفهعلى معرفة 

  ٣٨,٨المعيار 
  

      

القيمــة المتبقيــة  
  )صلأل(

مـن   في الوقت الحـالي      نشأةحصل عليه الم  تالمبلغ المقدر أن    
 إذا كان   قدرة، الم  التصرف  بعد طرح تكاليف   ،األصلب التصرف
  .اإلنتاجي نهاية عمره ين فيالعمر والحالة المتوقعفي األصل 

  ،٦. ١٦المعيار 
  )٨. ٣٨ر المعيا(

      

  -:، ويغير مادياًوتسيطر عليه له االدارة تخططبرنامج   إعادة الهيكلة
   أو؛المنشأةقوم به تنطاق العمل الذي   )أ (
  . القيام بذلك العملطريقة  )ب (

  ١٠. ٣٧المعيار 

      
  
  
  
 

 أثنـاء  ا منافع لموظفيه  المنشأة بموجبها   تقدم ترتيبات   عبارة عن   خطط منافع التقاعد
 كمبلـغ   أو على شـكل دخـل سـنوي         إما(لك   بعد ذ  أو الخدمة
 مساهمات  أو ، تقدير هذه المنافع   أوعندما يمكن تحديد    ) مقطوع

  أحكـام وثيقـة    وفـق  قبل التقاعد    مسبقاً ،مقابلهاصاحب العمل   
مـا بعـد     خطط منافع    أيضاً أنظر(المنشأة   ممارسات   أو معينة

  ).التوظيف

  ٨. ٢٦ المعيار

      

 حـداث المعـامالت واأل  سة محاسبية جديـدة علـى       تطبيق سيا   التطبيق بأثر رجعي
  .دائماًكانت هذه السياسة يتم تطبيقها  كما لو والظروف األخرى

  ٥. ٨ المعيار

      

 بــأثر بيــانإعــادة 
  رجعي

 بمبالغ عناصر البيانـات الماليـة وقياسـها         عترافإلتصحيح ا 
  .حدث أبداًي الفترة السابقة لم خطأن أواإلفصاح عنها كما لو 

  ٥. ٨ المعيار

      

 أصـول العائد علـى    
فيما يخـص   (الخطة  

ــة ــافع خطـ  منـ
  )الموظفين

 أصوليرادات األخرى المأخوذة من     إلوااألسهم  أرباح  والفائدة  
 الخـسارة المحققـة وغيـر       أو رباحالخطة، باإلضافة إلى األ   

دارة  أيـة تكـاليف إل      منها مطروحاً الخطة،   أصولالمحققة من   
مستحقة الدفع من قبل الخطة      أية ضريبة     منها ومطروحاًالخطة  
  .نفسها

  ٧. ١٩ المعيار
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  ٨١ طارإلا  .اتلتزاماألصول واإل بيانإعادة   إعادة التقييم
      

 إعـادة التقيـيم   مبلغ  
  لألصل

 أي   منهـا  مطروحاًالقيمة العادلة لألصل في تاريخ إعادة التقييم        
  . القيمة المتراكمةإنخفاض وخسائر متراكم الحق إستهالك

  ٣١. ١٦ المعيار

      

النـاتج  ية خالل الفترة    قتصادإلا من المنافع  التدفق الوارد    مجمل  يرادإلا
 ينتج عن هذه التـدفقات      والتي للمنشأة العادية   نشطة سير األ  عن

الناتجـة عـن     دة الزيا بخالففي حقوق الملكية،    ة  الواردة زياد 
  .التي تقدم بمعرفة حملة حقوق الملكيةالمساهمات 

  ٧. ١٨المعيار 

      

المنشأة المشترية هـي المنـشأة      كون فيها   ت إستمالكهي عملية      العكسيستمالكاإل
 حصص حقوق الملكية الخاصة بهـا وتكـون         إستمالكالتي تم   

وقد يكون هذا هو الحال     . الجهة المصدرة هي المنشأة المشتراة    
عندما، على سبيل المثال، تُحـَضر منـشأة خاصـة ألن يـتم             

عامة أصغر كوسيلة للحصول علـى      من قبل منشأة    " هاإستمالك"
  .تسجيل في سوق البورصة

  ٢١. ٣التقرير  معيار

      

المرتبطـة  المكافئات  
  باألصل المؤجر

 توقع التشغيل المـربح خـالل        من خالل  المكافئاتيمكن تمثيل   
ـ  تحق أو القيمـة    زيادةمن  والربح  ألصل  لي  قتصادإل ا العمر ق ي

  .القيمة المتبقية

  ٧. ١٧ المعيار

      

 رتبطــةاطر المالمخــ
  باألصل المؤجر

 أو احتماالت الخسائر مـن الطاقـة العاطلـة          تتضمن المخاطر 
التقادم التقني ومن التقلبات في العائد بسبب التغير في الظروف          

  .يةقتصاداإل

  ١٧. ٧ المعيار

      
  
  
 

 البيع واعـادة   معاملة
  االستئجار

  عادة وتكون. نفس األصلإستئجارواعادة معين صل أبيع 
يجار وسعر البيع معتمدة على بعضها البعض حيث إلاعات دف

  .يتم التفاوض بشأنها كصفقة واحدة

  ٥٨. ١٧ المعيار

  
  

      

ــات ال ــة البيان مالي
  منفصلةال

 المستثمر في   أو ، األم الشركة تعرضهاتلك البيانات المالية التي     
 بشكل مشترك،   ا مسيطر عليه  منشأة مشارك في    أو ة، تابع شركة
 حقـوق   حصة أساسات على   ستثمارإلامحاسبة  يها   ف يتموالتي  

 النتائج المبلغ عنها وصـافي      أساسالملكية المباشرة وليس على     
  . المستثمر بهاالجهاتأصول 

  ،٤. ٢٧ المعيار
  ،٢. ٢٨المعيار 
  ٣. ٣١ المعيار

      

فـي  القـانوني   حق  ال
  المقاصة 

 أوكل   لتسوية   ، ذلك ما شابه  أو  عقد بموجب ،حق قانوني للمدين  
 مبلـغ   مقابلةعن طريق إجراء     للدائن   من المبلغ المستحق  جزء  

  .يستحق له في ذمة الدائن

  ٤٥. ٣٢ المعيار

      

ــسوية ــ (ت ات إلتزام
  )منافع الموظفين

ـ ال أو ةقانونيال اتلتزامإل ا جميع تلغي   معاملة األخـرى   ةحكمي
 . المنافع المقدمة بموجب خطة منافع محددة       جزء من  أولجميع  

 نقدي للمـشاركين    مقطوع عندما يتم دفع مبلغ      مثالًيحدث ذلك   و
مقابل حقوقهم في الحصول على منافع      أو نيابة عنهم    في الخطة   
  .تقاعد معينة

  ١١٢. ١٩ المعيار

      

  ٥٦ تطبيق ٣٩المعيار   .أو من قبلها للمنشأةتاريخ تسليم األصل المالي   التسويةتاريخ 
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 التي يتوقع دفعها  المعادل النقدأوالمبالغ غير المخصومة للنقد   التسويةقيمة 
  . اثناء سير العمل المعتاداتلتزاملتلبية اإل

  )ج( ١٠٠ طارإلا
  

      

 الــدفع علــى إتفــاق
   األسهمأساس

)  معـين  بما في ذلك موظـف    ( وطرف آخر    المنشأة بين   إتفاق
 األسهم، والتي تخول الطـرف      أساس معاملة دفع على     برامإل

 مقابـل   منـشأة خاصة بال أخرى  أصول   أو النقد   إستالماآلخر ب 
 غيرهـا مـن أدوات   أو منـشأة  سعر أسهم ال   أساسمبالغ على   

 أدوات حقـوق الملكيـة      إستالم أو،   الخاصة بها  حقوق الملكية 
محـددة لتحفيـز     تلبية شـروط     على أن يتم  ،  منشأةالخاصة بال 

  . الموظف على األداء، إن وجدت

  )أ (٢معيار التقرير 

      

معاملــة الــدفع علــى 
   األسهمأساس

دوات أل كمقابـل  خدمات   أو بموجبها بضائع    نشأةستلم الم تمعاملة  
، )خيارات األسهم  أوبما في ذلك األسهم     (حقوق ملكية خاصة بها     

 أو خدمات بتحميل مـورد تلـك البـضائع          أو بضائع   تشتري أو
 أو نـشأة ات مقابل مبالغ تعتمد على سعر أسهم الم      إلتزامالخدمات  

  .نشأةالخاصة بالمخرى األأدوات حقوق الملكية 

   أ.٢معيار التقرير

      

 نـشأة أسـهم الم  في  كتتاب  إلا حامله حق    ،لزمال ي ، لكن   عقد يمنح   خيار السهم
  .  زمنية محددةلفترة قابل للتحديد  أوبسعر ثابت 

   أ.٢معيار التقرير

      
 

ال يملك البـضاعة    بائع  
المباعة ولكنـه ملـزم     

   شرائها بإعادة

  ١٥ تطبيق ٣٩المعيار   . بعدتملكهالم  لكنهاها تإقترضالية  مأصول تبيع منشأة

      

منافع الموظفين قصيرة   
  األجل

 بالكاملالتي تستحق   )  منافع نهاية الخدمة   بخالف(منافع الموظفين   
 بعد نهاية الفترة التي يقـوم الموظفـون         شهراً عشر   إثنيخالل  
  .بتقديم الخدمة ذات العالقةخاللها 

  ١٩.  ٧ المعيار

      

ليـة ووضـع    الماقرارات  صنع ال المشاركة في   القدرة على   هي    الهامالتأثير 
علـى هـذه     ، لكنهـا ليـست سـيطرة      سياسات التشغيل للمنشأة  

 من خالل ملكية األسـهم     الهامالتأثير  الحصول  ويمكن   .السياسات
  .تفاق اإلأو قانون بموجب أو

  ،٩. ٢٤ المعيار
  )،٢. ٢٨ المعيار(
  )٣. ٣١ المعيار(

      

القدرة علـى    (لمالءةا
  )إيفاء الديون

  الماليـة عنـد    التعهـدات  لتلبيـة توفر النقد على المدى الطويل      
  .هاإستحقاق

  ١٦ .طارإلا

      

  ٨. ٢١ المعيار  .سعر الصرف عند التسليم العاجل  سعر الصرف الفوري
      

 منـافع (خطة الدولـة    
  )الموظفين

لتغطية   معين خطط منافع الموظفين التي وضعت بموجب تشريع      
 فئة معينـة، مثـال ذلـك        ضمن المنشآت كافة   أو (لمنشآتاكافة  

 المحلية  أو الحكومة الوطنية    ويتم إدارتها من قبل   ) صناعة محددة 
بشكل يتم إنشائها   على سبيل المثال وكالة مستقلة      ( هيئة أخرى    أو

 ة معد نشأةالم تأثير   أوليست خاضعة لسيطرة    ) محدد لهذا الغرض  
  . الماليةالتقارير

  ٣٧. ١٩ المعيار
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عبارة عن منشأة، بما في ذلك منشأة ليس لها عقد تأسيس كشراكة       شركة تابعة
  .)األمتُعرف بالشركة ( أخرى منشأة اسيطر عليهت ما،

  ،)أ (٣معيار التقرير 
  ،٤. ٢٧ المعيار
  ٢. ٢٨ المعيار

      

خـرى   واألحـداث اآل   المعـامالت محاسبة   هو مبدأ تتم بموجبه      الشكلعلىالجوهر 
ية وليس مجـرد    قتصادإل على جوهرها وحقيقتها ا    بناءاًوعرضها  

  .شكلها القانوني

 ٨( المعيار ٣٥ طارإلا
. ١٠-٧(  

      

 ألصل  ة الضريب أساس
  إلتزام أو

  ٥. ١٢ المعيار  . الضريبةغراض أللتزامإل اأوذلك األصل إلى  ينسبالمبلغ الذي 

      

المصروف الـضريبي   
  )الدخل الضريبي(

 الخسارة للفتـرة    أولي المبلغ المشمول في تحديد الربح       هو إجما 
 ويـشمل   . والـضريبة المؤجلـة    الجاريـة الضريبة  ب فيما يتعلق 

 ةمـصروف الـضريب   ) الدخل الـضريبي  (المصروف الضريبي   
ـ  ةومصروف الضريب ) الجارية ةدخل الضريب  (الجارية  ة المؤجل

  ).ة المؤجلةدخل الضريب(

  ،٥. ١٢ المعيار
  ٦. ١٢ المعيار

      

 ةلضريبالخاضع ل الربح  
  )الخسارة الضريبية(

 مصلحةألحكام التي قررتها    ل وفقاً محسوباالفترة،  ) خسارة(ربح  
د مقدار الضرائب الواجب    ه تحدي أساسوالتي يتم على     الضرائب،

  ).ستردادإلا(دفعها 

  ٥. ١٢ المعيار

      
 

الفرق المؤقت الخاضع   
  للضريبة

 تحديد عندعة للضريبة فرق مؤقت سوف ينتج عنه مبالغ خاض
 مستقبليةلفترات ) الضريبيةالخسارة (الربح الخاضع للضريبة 

  .لتزامإل اأو القيمة المسجلة لألصل تسوية أو إستردادعندما يتم 

  ٥. ١٢ المعيار

      
 

بيـان المركـز    في   إلتزام أوالفرق بين القيمة المسجلة ألصل        الفرق المؤقت
ن يكـون الفـرق     أممكـن    ومـن ال  . الضريبي هأساسو المالي
  -:المؤقت

  أو ؛فرق مؤقت خاضع للضريبة  )أ (

  .قتطاعإلفرق مؤقت قابل ل  )ب (

  ٥. ١٢ المعيار

      
  -:ألحد القرارين التاليينمنافع الموظفين مستحقة الدفع نتيجة   منافع نهاية الخدمة

 إنهاء خدمة موظف قبـل تـاريخ التقاعـد          المنشأةقرار    )أ (
  أو ؛العادي

  . المنافعتلك مقابل طوعاًد موظف قبول التقاعالقرار   )ب (

  ١٩. ٧ المعيار

      
التغير في حقوق الملكية خالل الفترة الناتج عـن المعـامالت             اجمالي الدخل الشامل

واالحداث األخرى، باستثناء تلـك التغيـرات الناتجـة عـن           
  . المعامالت مع المالكين بصفتهم مالكين

  ٧. ١المعيار 

      
  ٥٥تطبيق  ٣٩المعيار   .معينصل أ  أو بيعشراءب نشأةالم فيهلتزم ت هو التاريخ الذي  تجارإلتاريخ ا

  



 قائمة المصطلحات
 

 ٢٦٦٣   حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  

 

 

ــزامإلا ــالي إل الت نتق
خطـــط المنـــافع (
  )لمحددةا

 للمـرة   ١٩معيار المحاسبة الـدولي     التي تتبنى   المنشأة  بالنسبة  
  -:األولى

  ؛تبنيال في تاريخ لتزامإلالقيمة الحالية ل  )أ (

،  المعيـار  بنـي  القيمة العادلة، في تاريخ ت      منها مطروحاً  )ب (
التي سيتم منها مباشرة تسوية     ) ن وجدت إ( الخطة   ألصول

  ؛اتلتزامإلا

 بهـا   عترافإل تكلفة أي خدمة سابقة يجب ا       منها مطروحاً  )ج (
  .في فترات الحقة

  ١٥٤. ١٩ المعيار

      

 أوأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة التي تحتفظ بها المنشأة            أسهم الخزينة
  . وعة الموحدةأعضاء آخرون في المجم

  ٣٣. ٣٢المعيار 

      

  أ. ٤معيار التقرير   .  عقود منفصلةكما لو كانت مكونات العقد محاسبة  التجزئة
      

لفهم عنـدما   لالمعلومات المقدمة في البيانات المالية قابلة       تكون    قابلية الفهم
 الذين يملكون معرفة معقولـة    للمستخدمينتكون مفهومة بالنسبة    

رغبـة فـي    لديهم  ية والمحاسبة، و  قتصادإل ا نشطةاألو باألعمال
  .بدرجة معقولة من العناية دراسة المعلومات

  ٢٥ طارإلا

      

دخل التمويـل غيـر     
  المكتسب

  -:هو الفرق بين

  و بموجب عقد اإليجار؛ ستثمارإل امجمل  )أ (

  .  بموجب عقد اإليجارستثمارإلصافي ا  )ب (

  ٤. ١٧ المعيار

      

القيمة المتبقية غيـر    
  المضمونة

  يكون والذي،   لألصل المؤجر  المتبقيةهو ذلك الجزء من القيمة      
فقـط   التي تكون مضمونة     أوغير مؤكد   من قبل المؤجر    قه  يتحق

  .بواسطة طرف له عالقة بالمؤجر

  ٤. ١٧ المعيار

      

الفترة المتبقية المقدرة، منذ بدء مدة عقد اإليجار، بدون التقيـد             ينتاجاإلالعمر 
قع خاللهـا أن تـستهلك المنـشأة المنـافع          بمدة العقد، التي يتو   

  .  ية الكامنة في األصلقتصادإلا

  ١٧,٤ المعيار

      

  -:إماهو   ينتاجالعمر اإل

 هستخدامإلصل  ألا توفر خاللها التي يتوقع     الزمنية الفترة  )أ (
  أو ؛نشأةالممن قبل 

ن أ الوحدات المشابهة التي يتوقـع       أو نتاجعدد وحدات اإل    )ب (
  .األصلمن  المنشأةحصل عليها ت

  ،٦. ١٦ المعيار
  ،٦. ٣٦ المعيار
  ٨. ٣٨ المعيار
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ن أالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة التي يتوقـع            ستخدامإلقيمة ا
 فـي   بـه  ومن التصرف     ما  المستمر ألصل  ستخدامإلتنشأ من ا  

  .ينتاجإلنهاية عمره ا

   أ.٥معيار التقرير

      

ـ ن تنـشأ    أية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع      القيمة الحال   المستخدمةقيمة  ن م
  .  وحدة توليد نقد منأو  معينأصل

  ٦. ٣٦ المعيار

      

ــصاريف اإل ــاجم  نت
ــرة ــر المتغيـ  غيـ

  المباشرة

 أو ، غير المباشرة التي تتغير بـصورة مباشـرة        نتاجتكاليف اإل 
، مثـل المـواد غيـر       نتاج مع حجم اإل   ، مباشرة تقريبا بصورة 

  .والعمالة غير المباشرةالمباشرة 

  ١٢. ٢ المعيار

 

      

المشارك في مشروع   
  مشترك

 على  لديه سيطرة مشتركةمشتركالمشروع الهو طرف في 
  .ذلك المشروع المشترك

  ٣. ٣١ المعيار

      

 حق ، يصبح األسهمأساس دفع على إتفاقبموجب . يصبح حقاً  ستحقاقإلقابلية ا
 أو  األخرى،األصول أو ، النقدإستالمفي الطرف المقابل 

بعد تلبية أي مستحقا  منشأة،أدوات حقوق الملكية الخاصة بال
  . لتحفيز الموظفين على األداءشروط محددة 

   أ.٢معيار التقرير

      

 بموجب شروط برنامج ،هاإستحقاق المنافع التي ال يتوقف   المستحقةالمنافع 
  .  التوظيفإستمرار على ،منافع التقاعد

  ٨. ٢٦المعيار 

      

ــوظفين   ــافع الم من
  المستحقة

  ٧. ١٩ المعيار  . مستقبليبتوظيفمشروطة غير الهي منافع الموظفين 
  

      

تستخدم لتحفيز  شروط  
  الموظف على األداء

 إستالمشروط الواجب على الطرف المقابل تلبيتها ليحق له ال
خاصة الملكية ال أدوات حقوق أواألخرى  األصول أوالنقد 
 شروط وتكون.  األسهمأساس دفع على إتفاقب ، بموجمنشأةبال

شروط الخدمة التي تتطلب من إما  تحفيز الموظف على األداء
شروط األداء أو الطرف اآلخر إتمام فترة محددة من الخدمة، 

أهداف أداء محددة فترة محددة من الخدمة والتي تتطلب تحقيق 
منية خالل فترة زنشأة  في أرباح الممحددةمثل تحقيق زيادة (

  . ويمكن أن تشمل شروط األداء شروط السوق). محددة

   أ.٢معيار التقرير

      

لتحفيز شروط المحددة الالفترة التي يجب خاللها تلبية كافة   ستحقاقإلافترة 
  .  األسهمأساس دفع على إتفاقالموظف على األداء الخاصة ب

   أ.٢معيار التقرير

      

  ٣٣. ٥ المعيار  .هم عاديةأسراء أداة مالية تعطي حاملها حق ش  ضمان 
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ــة  ــط المعادل متوس
  المرجح للتكلفة

 يتم تحديد تكلفة كل بند من خالل تحديد ،المعادلةبموجب هذه 
 في بداية الفترة وتكلفة بنود مماثلةبنود متوسط المرجح لتكلفة ال

يمكن حساب و. ها خالل الفترةإنتاج أوتم شراؤها ي مماثلة
 ،ضافيةإ كل شحنة إستالم عند أو ، دوريأساس على المتوسط

  .منشأةظروف الل طبقاً

  ٢٧. ٢ المعيار

      

 لعدد   المرجح المتوسط
األســـهم العاديـــة 

  خالل الفترةالمتداولة 

 بعدد بعد تعديله في بداية الفترة، المتداولةعدد األسهم العادية 
 المصدرة خالل الفترة أواألسهم العادية المعاد شراؤها 

  .بمعامل الترجيح الزمني مضروباً

  ٢٠ .٣٣ المعيار
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  الفهرس
  

وهو ال يشير فقط إلى المعايير الدولية إلعـداد التقـارير           . في هذا الكتاب هو فهرس شامل     الوارد  الفهرس  إن  
 بما فـي ذلـك      ذات العالقة  جميع الوثائق    يشير أيضا إلى   بل   -المالية ومعايير المحاسبة الدولية والتفسيرات      

ضـافة إلـى    وباإل. ، والمالحق واألمثلة التوضيحية   أسس اإلستنتاجات، وإرشادات التنفيذ، وإرشادات التطبيق     
 وإطار مجلس معـايير المحاسـبة       الدولية يشمل إشارات إلى دستور مؤسسة لجنة معايير المحاسبة           فهو ذلك،
 ومقدمة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومقدمة لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقـارير               الدولية
  .المالية

   

وتندرج اإلشارات إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية والتفسيرات والوثـائق              
ويـستخدم  . وتوفر هذه الطريقة إشارة أكيدة ولـيس إشـارة نـسبية          . المساندة حسب رقم المعيار ورقم الفقرة     

وفيما يلي هـذه الرمـوز      . قرات والفقرات الفرعية  الفهرس رموز مختصرة لتحديد الوثيقة التي تنتمي إليها الف        
  :المختصرة

 
  المرجع  األمثلة  بادئة  القسم 

ــار   ٧-١معايير التقارير المالية  معيـ
  التقرير

   أ٤٧-١. ١معيار التقرير
  

-١ ، الفقرات مـن      ١معيار التقرير 
   أ ٤٧
  

–أ  ٣، الفقرات مـن     ٣معيار التقرير   )ج( أ ٣. ٣معيار التقرير    
  عية جالفقرة الفر

  ) أ (٢٦ .١٢المعيار   بدون بادئة   ٤١-١معايير المحاسبة 
  

   أ٢٦ الفقرة  ١٢المعيار 
  

  ١٠ الفقرة ٣٧المعيار   ١٠ .٣٧المعيار     
أساس اإلستنتاجات لمعايير   

  التقارير 
ــار  معيـ

  التقرير
 األسـاس مـن     .٢معيار التقرير 

٢٢-١٩  
أساس اإلستنتاج للمعيـار الـدولي      

، الفقـرات   ٢الية  إلعداد التقارير الم  
  ٢٢-١٩من 

أساس اإلستنتاج للمعيـار الـدولي        )د(٦١األساس . ٤معيار التقرير    
، الفقـرة   ٤إلعداد التقارير الماليـة     

   الفقرة الفرعية د-٦١
ــى  أســاس اإلســتنتاج عل

  معايير المحاسبة 
 مـن   ١٤-٨ الفقرة   .٢٤المعيار     إستنتاج

  أساس اإلستنتاج
ــار  ــتنتاج للمعي ــاس اإلس  ،٢٤أس

  ١٤-٨الفقرات من 
 ١١٢-١٠٨ الفقـرة    .٣٦المعيار      

  من أساس اإلستنتاج 
ــار  ــتنتاج للمعي ــاس اإلس ، ٣٦أس

  ١١٢-١٠٨الفقرات من 
إرشادات التنفيذ على معايير    

  التقارير ومعايير المحاسبة 
 تنفيذ أسئلة وإجابات    .٣٩المعيار    تنفيذ

  ٢. ٤.هـالقسم 
إرشادات التنفيـذ أسـئلة وإجابـات       

  ٢. ٤ الفقرة هـ القسم ٣٩ للمعيار
-٦ تنفيذ مـن     .٤معيار التقرير       

١٠  
ــار  ــى معي ــذ عل إرشــادات التنفي

  ١٠-٦، الفقرات من ٤التقرير
أمثلة توضيحية على معايير    

  التقارير ومعايير المحاسبة 
ــة  أمثلــ
  توضيحية

  ١، المثال التوضيحي ٣٣المعيار   ١ المثال التوضيحيي.٣٣المعيار 

-٢٥ تطبيقات مـن     .٣٢المعيار    تطبيقات  ية التطبيقات اإلرشاد
٢٦  

التطبيقات اإلرشـادية   : ٣٢المعيار  
-٢٥، الفقرات من    ٣٢على المعيار   

٢٦  
 الملحق أ تطبيقات من     ٣٩المعيار      

٩٣-٨٤  
تطبيقـات  :  الملحـق أ   ٣٩المعيار  

، الفقرات  ٣٩إرشادية  على المعيار     
  .٩٣-٨٤من 

مالحق معـايير التقريـر     
  والمعايير 

  ج-، المالحق من أ١معيار التقرير   ج- المالحق من أ١معيار التقرير  حقالمال

  ، الملحق أ ٣٦ المعيار   ٤ الملحق أ٣٦المعيار     
  

مقدمة للمعايير الدوليـة إلعـداد التقـارير        : النظام-لجنة معايير المحاسبة الدولية   بادئات أخرى ظهرت في     
مقدمة لجنة المعايير الدولية لإلعـداد التقـارير        ؛  لدوليةدليل أسلوب عمل مجلس معايير المحاسبة ا      ؛  المالية
  .إطار مجلس معايير المحاسبة لدولية؛ التفسيرات؛ المالية
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  إتحاد أوروبي
 – اإللتزامات  الناجمة من المشاركة في سوق محدد

مخلفات المعدات الكهربائية واإللكترونية ، تفسير لجنة 
  ٦-٢، و إستنتاج ٤- ٣. ٦معايير التقرير

  

  إتفاقيات الترخيص
تنقالت األطراف ذات العالقة التي تحتاج إلى إفصاح، 

  )و (٢٠. ٢٤
  

تطبيق أسـئلة وإجابـات    . ٣٩، إتفاقية إعادة الـشراء  
  ١٨.ب
  

تطبيـق  القـسم    . ٣٩،  اتفاقية إقراض األوراق المالية   
  ١٨. ب
  

    إجازات األمومة
  ٨٨-٨٦ إستنتاج ١٩، ١٦-١١. ١٩تعويض الغياب، 

  

  وظفينإجازات الم
  ٨٨-٨٦، إسنتاج ١٦-١١ .١٩ تعويض المنافع، 

  ١٠ الملحق ب٣٤اإلعتراف بالتقرير المالي المرحلي، 
  

  إجازة مرضية 
  ١٦-١١. ١٩تعويض الغيابات، 

  

  إجراء تقاص بين القروض
  ٦.تطبيق   القسم ب. ٣٩التعريف،  

  
  

  أجور
  ٧٨. كمصروف، اإلطار 

  
  

  ،  ٢٤- ١. ١٠، فترة إعداد التقاريرأحداث بعد 
  ٢٠-١٩. ١٠، ٩- ٨. ١٠تعديل األحداث، 

  ٣. ١٠التعريف، 
إستنتاج . ١٠، ١٣- ١٢. ١٠اإلفصاح عن التعريفات، 

٤  
معيار  التقرير تطبيق معايير التقارير للمرة األولى، 

  ٤-٢ تطبيق   ١معيار  التقرير ، ٣٣-٣٢ .١
  ١٦-١٤. ١٠افتراض استمرارية المنشأة، 

  ٢٢-٢١. ١٠، ١١-١٠. ١٠األحداث الغير المعدلة، 
كما أصدر في  (١مراجعة معيار المحاسبة الدولي

  ٤٨-٣٩إستنتاج . ١، )١٩٩٧
، فترة إعداد التقاريرتحديث اإلفصاح عن الظروف في 

٢٠-١٩. ١٠  
  

  ٤٩-٤١. ٨، أخطاء
  ٤٩. ٨اإلفصاح عن أخطاء الفترة السابقة، 

  ١١-٤إستنتاج . ٨مفاهيم إزالة األخطاء األساسية، 
 إعادة العرض لتصحيح األخطاء من غير العملي

، ٢٩- ٢٣ إستنتاج ٨، ٥٣-٥٠. ٨المتعلقة بالماضي، 
  ٤. ٣-١ تطبيق  ٨

. ، ب٤٨-٤٣. ٨حدود العرض المتعلق بالماضي، 
  ٢٧- ٢٣إستنتاج 

. ٨إعادة العرض المتعلق بالماضي للفترات الـسابقة،        
  ٦. ١-١ تطبيق   ٨، ٤٩-٤٢

  ٥٠ .٣معيار التقرير إندماج األعمال، 
  
  رة إدا

  ٧. ١، ١٤. اإلطار تقييم تكاليف الضيافة، 
  ١١ .اإلطار معدي ومستخدمي البيانات المالية، 

  

  أدوات التحوط 
التحوط لمخاطر القيمة العادلة لسند صادر بعملة 

  ١.١.وتطبيق   القسم . ٣٩أجنبية، 
. ٣٩اجتماع الخيارات المشتراه والخيارات المكتوبة، 

  ١.٨.وتطبيق   القسم 
 التسوية المتزامنة واستعمال إحداهما كأداة مبادالت
  ١.١٤.وتطبيق   القسم . ٣٩تحوط، 

. ٣٩مبادلة أسعار الفائدة لعمالت متداخلة، : أداة تحوط
  ٢.١٨.وتطبيق   القسم 

  ٩. ٣٩التعريف، 
تطبيق   . ٣٩إستراتيجية التحوط ذات الدالية الحيادية، 

  ١.٩.والقسم 
  ٧٧-٧٤. ٣٩التحديد، 

قد صرف عمالت مستقبلي بعمالت ع: أداة تحوط
  ١.١٣.وتطبيق   القسم . ٣٩ أجنبية مزدوجة،

تطبيق   . ٣٩التحوط ألكثر من نوع واحد من المخاطر، 
  ١.١٢.والقسم 

  ١٤. ١-١. ١.تطبيق   القسم و. ٣٩إرشادات التنفيذ، 
  ٧-١-١.٤.وتطبيق القسم . ٣٩التحوطات الداخلية، 

 مالية غير لتزاماتإ مالية أو أصول باستخدام  التحوط
  ١.٢.وتطبيق   القسم . ٣٩مشتقة، 

تقاص عقود المشتقات الداخلية المستخدمة إلدارة 
تطبيق   القسم . ٣٩مخاطر العمالت األجنبية، 

  ٧-١.٦.و
تقاص عقود المشتقات الداخلية المستخدمة لمعالجة 

  ١.٥.وتطبيق   القسم . ٣٩مخاطر أسعار الفائدة، 
  ١.١٠.وتطبيق   القسم . ٣٩، خيار البيع غير المجزي

 تطبيق   ٧٥. ٣٩نسبة التدفقات النقدية ألداة مالية نقدية، 
  ١.١١.والقسم 

 الملحق أ ٣٩، ٧٣- ٧٢. ٣٩األدوات المالية المؤهلة، 
  ١٤. ١ -١.١.و تطبيق  ٣٩، ٩٧-٩٤تطبيق   

استخدام الخيارات المكتوبة في أدوات التحوط المجمعة،       
  ١.٣.وتطبيق   القسم . ٣٩

 
  ٦تطبيق . ٣٢ أدوات الدين المستمرة،

  

  ٥. ٣٢، ٢. ٣٢، أدوات حقوق الملكية
، ٥ .٢معيار  التقرير  المصدر في، إندماج األعمال
  ٢٤-٢٣ إستنتاج ٢معيار  التقرير 

  ٣٦. ٣٢التغير في القيمة العادلة، 
. ٣٢، ١٤-١٣تطبيق   . ٣٢، ١١. ٣٢التعريف، 

  ٤إستنتاج 
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فة ألن القيمة العادلة ال يمكن      اإلفصاح عند القياس بالتكل   
  ٩١-٩٠. ٣٢قياسها بوثوق، 

. ٣٢، ٢٠- ١٥. ٣٢المستثنى من اإللتزامات المالية، 
تطبيق   . ٣٩، ٦-٥إستنتاج.٣٢، ٢٦-٢٥تطبيق  
  ٢٢.القسم ب

  ٣٦- ٣٥. ٣٢التوزيع، 
  ١٤-١٣تطبيق   . ٣٢أمثلة، 

  ١٣٠-١٠٥ إستنتاج ٣٩، ٦١. ٣٩انخفاض القيمة، 
 مالية أصولاقدي إلستالم النقد أو ال يوجد إلتزام تع

تطبيق   . ٣٢، ٢٠-١٧. ٣٢، )أ (١٦. ٣٢أخرى، 
أمثلة توضيحية   . ٣٢، ٩-٧إستنتاج . ٣٢، ٢٦- ٢٥
٣٣- ٣٢  

  ٢٨-٢٦الملحق ب.٧خطر السعر، معيار التقرير
، )ب (١٦. ٣٢التسديد في أدوات حقوق ملكية المنشأة، 

. ٣٢، )د(-)أ (٢٧تطبيق  . ٣٢، ٢٤-٢١. ٣٢
  ١٥- ١٠اج إستنت

، ٣-٢ .٢معيار  التقرير التسديد على أساس األسهم، 
 إستنتاج ٢معيار  التقرير ، ٢٩-١٠ .٢معيار  التقرير 

٢٢- ١٩  
  ال يمتلك سعر حصص السوق 

  ٦٦. ٣٩  خسائر إنخفاض القيمة
 الملحق ٣٩، )ج (٤٦. ٣٩قياس أدوات حقوق الملكية، 

  ٨١-٨٠أ تطبيقات إرشادية 
  ٣٧. ٣٢، ٣٥. ٣٢تكاليف العملية، 

  

  ٦. تطبيق أسئلة وإجابات ج. ٣٩، أدوات صناعية
  

  أدوات قابلة للتحويل 
  ٥١-٤٩. ٣٣العائد على السهم، 
  ٨، ٦مثال . ٣٣أمثلة توضيحية، 

  

  
  أدوات مالية 

. ٤، معيار التقرير  )د(٤. ٤عقود التأمين، معيار التقرير   
، )أ (٦١إسـتنتاج  . ٤، معيار التقرير)ز(١٨الملحق ب  

 ٣٩،  )هـ (٢. ٣٩،  ٦٨-٦٢إسـتنتاج   . ٤لتقريرمعيار ا 
أ، ٤إرشادات تطبيقيـه    -٤الملحق أ تطبيقات إرشادية     

  ٢٣-٢١ إستنتاج ٣٩
  ٩. ، ج٣٧المخصصات، 

، معيـار   ٧,٢١معيـار التقريـر   السياسات المحاسبية،   
  ٥الملحق ب. ٧التقرير

، ١٥. ٣٢،  ٢. ٣٢،  ٦. ٧التصنيف، معيـار التقريـر    
.  إسئلة وإجابـات، ب     إرشادات تنفيذية  ٣٩،    ١٨. ٣٢
٢٢  

منشآت الشراكة، أسهم األعضاء، تفسير لجنة تفسيرات       
  ٢المعايير الدولية 

. ٣٩،  ٢٤-٢٢تطبيقـات   . ٣٢العقود المتصلة بالسلع،    
  ٢٤ إستنتاج ٣٩، ١٠الملحق أ تطبيقات . ٣٩، ٧-٥

. ٣٢،  ٣٥-٣٠تطبيقـات   . ٣٢،  ٣٢-٢٨. ٣٢مركب،  
  ٥٠-٣٤أمثلة . ٣٢، ٣١-٢٢إستنتاج 

لمعايير الدولية إلعداد التقـارير الماليـة للمـرة         تبني ا 
إستنتاج . ١، معيار التقرير  ٢٣. ١األولى، معيار التقرير  

  ٣٦-٣٥تطبيقات . ١، معيار التقرير٥٨-٥٦
تطبيقـات  . ٣٢البيانات المالية الموحدة، المعاملة في،      

٢٩  
ــة،  ــسديدات المخصــصات المحتمل . ٣٢، ٢٥. ٣٢ت

  ١٩-١٦إستنتاج . ٣٢، ٢٨تطبيقات، 
. ٧عقود شراء أو بيع بنود غير مالية، معيار التقريـر         

، ٧-٥. ٣٩،  ٢٤-٢٠تطبيقات  . ٣٢،  ١٠-٨. ٣٢،  ٥
  ٢٤إستنتاج . ٣٩، ١٠ الملحق أ تطبيقات ٣٩

 معـايير المحاسـبة      وبيان ٣٩معيار المحاسبة الدولي    
  )أ (٢٢١إستنتاج . ٣٩ مقارنة، ١٣٣الدولي، 

  ٢٤-٢٣حق ب المل . ٧مخاطر اإلئتمان، معيار التقرير
  ٣٩. ٣٢، ٢٣. ١٢الضرائب المؤجلة، 

ــف،  ــات . ٣٢، ١١. ٣٢التعري . ٣٢، ٢٤-٣تطبيق
  ٤إستنتاج 

  ١٩-١٥تطبيقات . ٣٢مشتقات، 
  أ١٢-٩الملحق أ تطبيقات . ٣٩، ٩. ٣٩تعريفات، 

. ١، معيار التقريـر   ٤٥-١. ٧اإلفصاح، معيار التقرير  
  د-المالحق، أ

  ٥لحق بالم. ٧سياسات محاسبية، معيار التقرير
. ٧خصم محاسبي للخسائر اإلئتمانية، معيـار التقريـر       

  ٢٧-٢٦إستنتاج . ٧، معيار التقرير١٦
. ٧أنواع اإللتزامات واألصول المالية، معيار التقريـر      

. ٧، معيـار التقريـر    ٤الملحق ب . ٧، معيار التقرير  ٨
  ١٥-١٤إستنتاج 

تطبيقات إرشادية، أسئلة   . ٣٩التغير في القيمة العادلة،     
  ١. ات زوإجاب

، معيـار   ٦. ٧فئات األدوات المالية، معيـار التقريـر      
  ٥٦إستنتاج . ٧التقرير

األدوات المالية المركبة والمشتقات الضمنية المتعـددة،       
-٢٨إسـتنتاج   . ٧، معيار التقرير  ١٧. ٧معيار التقرير 

٣١  
، معيـار   ١١-٩. ٧مخاطر اإلئتمان، معيـار التقريـر     

  ١٠-٩الملحق ب. ٧التقرير
، معيـار   ١٩-١٨. ٧خرق، معيار التقريـر   اإلهمال وال 

  ١٢تطبيقات . ٧، معيار التقرير٣٢إستنتاج . ٧التقرير
، معيـار   ١٣. ٧إلغاء اإلعتـراف، معيـار التقريـر      

  ٢٤إستنتاج . ٧التقرير
، معيـار   ٣٠-٢٥. ٧القيمة العادلة، معيـار التقريـر     

  ٣٩-٣٦إستنتاج . ٧التقرير
ة من خـالل    األصول واإللتزامات المالية بالقيمة العادل    

معيـار  )  أ (٨. ٧الربح والخسارة، معيـار التقريـر     
، معيار  )١) (أ(٢٠. ٧، معيار التقرير  ١١-٩. ٧التقرير
-١٦إستنتاج  . ٧، معيار التقرير  ٤ ب الملحق. ٧التقرير
٢٢  

  ٢٤-٧,٢٢التحوط المحاسبي،  معيار التقرير
  ٢٤-٢٢. ٧إنخفاض القيمة، معيار التقرير

. ٧، معيار التقرير  ١٦. ٧ريرإنخفاض القيمة، معيار التق   
  ٢٧-٢٦إستنتاج . ٧، معيار التقرير)هـ (٢٠
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. ٧، معيار التقريـر   ٦. ٧مستويات الـ، معيار التقرير   
  ٦-٥تطبيقات . ٧، معيار التقرير٣-١الملحق ب

  ٦٥إستنتاج . ٧المخاطر التشغيلية، معيار التقرير
الربح أو الخسارة في الدخل الشامل اآلخـر، معيـار          

، ٣٥-٣٣إسـتنتاج   . ٧، معيار التقريـر   ٢٠. ٧التقرير
 تطبيقـات أسـئلة     ٣٩،  ١٣تطبيقات  . ٧معيار التقرير 
  ١وإجابات ز 

، معيــار ١٢. ٧إعــادة التــصنيف، معيــار التقريــر
  ٢٣إستنتاج . ٧التقرير

. ٧، معيار التقريـر   )د (٤,٣٩المخاطر، معيار التقرير  
، معيـار   ٢٨-٦الملحق ب . ٧، معيار التقرير  ٤٢-٣١

تطبيقات . ٧، معيار التقرير  ٦٥-٤٠ستنتاج  إ. ٧التقرير
٤٠-١٥  

، ٣٠-٧. ٧تحديد المركز المالي واألداء، معيار التقرير     
. ٧، معيـار التقريـر    ٥-٤الملحق ب . ٧معيار التقرير 

  ١٤-٧تطبيقات . ٧، معيار التقرير٣٩-١٢إستنتاج 
، معيـار   ١٩-٨. ٧بيان المركز المالي، معيار التقرير    

-١٤إستنتاج  . ٧ار التقرير ، معي ٤الملحق ب . ٧التقرير
٣٢  

  ٣٥. ٤معالم المشاركة المقدرة،  معيار التقرير
، ٣٧ تطبيقات   ٣٢،  ٤١-٣٥. ٣٢،  ٢. ٣٢الحصص،  

   ٣٣ إستنتاج ٣٢
  سعر الفائدة الفعال 

  ٣٦إستنتاج . ٣٩التغير في التقديرات المحاسبية، 
، ٣٣-٢٧المحق أ تطبيقـات     . ٣٩،  ٩. ٣٩التعريف،  

 إلعداد التقـارير الماليـة للمـرة        تبني المعايير الدولية  
  ٦٦-٦٥إستنتاج . ١األولى، معيار التقرير

  ١١-١تطبيقات أسئلة وإجابات . ٣٩إرشادات التنفيذ 
أدوات حقوق الملكية الواضحة من اإللتزامات الماليـة،        

إستنتاج . ٣٢،  ٢٩-٢٥تطبيقات،  . ٣٢،  ٢٧-١٥. ٣٢
  ٢٢. تطبيقات أسئلة وإجابات ب. ٣٩، ٢١-٥

-٢٦الملحق ب . ٧ق الملكية، معيار التقرير   أدوات حقو 
٢٨  

  ٢. ٢، ٢المستثنى من معيار المحاسبة الدولي 
، معيـار   ٣٠-٢٥. ٧القيمة العادلة، معيـار التقريـر     

  ٤٩-٤٨. ٣٩، ٣٩-٣٦إستنتاج . ٧التقرير
، ٨٢-٦٩الملحق أ تطبيقـات     . ٣٩تطبيقات إرشادية،   

  ١٣٠-٩٥إستنتاج . ٣٩
اق األصول المالية أو    تطبيق العناصر األساسية أو إتس    

   أ٨٦-٨٥إستنتاج . ٣٩اإللتزامات المالية، 
  ١٣٠-٧١إستنتاج . ٣٩أساس اإلستنتاج، 

  ٩٢-٨٧إستنتاج . ٣٩إلتزامات مخاطر اإلئتمان، 
، تطبيقـات   ٣٩اإلفصاح عن التغير في القيمة العادلة،       

  ١.إرشادية أسئلة وإجابات ز
 تطبيقـات إرشـادية أسـئلة     . ٣٩تطبيقات إرشـادية،    

  ٢. ٢-١. ٢.هـوإجابات، 
، ٢٨. ٧سوق تقنية التقييم الغير نشط، معيار التقريـر       

الملحق أ تطبيقات   . ٣٩،  ١٤تطبيقات  . ٧معيار التقرير 
  ١٠٤-١٠٢إستنتاج . ٣٩، ٨٢-٧٤

 ١٥٠-١٠٥ ٣٩٣،  ١٣-١١. ٣٩،  )ب(٩. ٣٩خيار،  
-أ٣٣ك، تطبيقات   ٤-ب٤الملحق أ تطبيقات    . ٣٩د،    
  ٩٢-٧١إستنتاج . ٣٩ب، ٣٣
. ٣٩اعد اإلشراف العقالنية لمراقبة تقيـيم الخيـار،         قو

  أ٧٩- أ٧٨إستنتاج 
إستخدام سعر الحصص في الـسوق النـشط، معيـار          

، ٧٣-٧١ الملحق أ تطبيقـات      ٣٩،  )ب(٢٧. ٧التقرير
  )ب (٢٢١إستنتاج . ٣٩، ١٠١-٩٦إستنتاج . ٣٩

تبني المعايير الدولية إلعداد التقـارير الماليـة للمـرة          
  األولى

أ، ٢٥. ١لمالية المتوفرة للبيع، معيار التقرير    األصول ا 
  ٨٣-٨١إستنتاج . ١معيار التقرير

أ، ٨٩-٨٩إستنتاج. ١المعلومات المقارنة، معيار التقرير   
  )ج (٧٢-٦٧إستنتاج . ٧معيار التقرير

، معيــار ٢٣ .١األدوات المركبــة، معيــار التقريــر
تطبيقـات  .١، معيار التقرير  ٥٨-٥٦إستنتاج  . ١التقرير
٣٦-٣٥  

  ٦٦-٦٥إستنتاج . ١المشتقات الضمنية، معيار التقرير
القياس واإلعتراف لإلنتقال للمعايير الدوليـة إلعـداد        

. ١أ معيار التقرير  ٢٥. ١التقارير المالية، معيار التقرير   
   أ٦٣إستنتاج 

  ٧٣-٧٢إستنتاج . ١تكلفة العمليات، معيار التقرير
  التحوط المحاسبي

 التقارير المالية للمرة تطبيق المعايير الدولية إلعداد
معيار  التقرير ، ٣٠-٢٨ .١معيار  التقرير األولى، 

- ٦٠ تطبيق   ١معيار  التقرير ، ٨٠-٧٥ إستنتاج .١
  ب٦٠

  ١٠٢- ٧١. ٣٩التحوط، 
  قياس عدم الفعالية 

إستنتاج . ٣٩، ١٣٢-١٠٥ الملحق أ تطبيق   ٣٩
  ٤. ٤.هـتنفيذ القسم .٣٩ب، ١٣٦-١٣٦

  ٢٢٠-١٣١تنتاج إس. ٣٩أساس االستنتاج، 
  ٥. ٦-١.هـتطبيق   القسم . ٣٩إرشادات التنفيذ، 

   ١٤٣-١٤٠إستنتاج . ٣٩حقوق خدمات القروض، 
 ٣٩األدوات المحتوية للمشتقات اإلندماج الضمنية، 

  ب٣٣الملحق أ تطبق أ 
، ٣٧تطبيق   . ٣٢، ٤١- ٢٥. ٣٢، ٢. ٣٢الفائدة، 

  ٣٣إستنتاج . ٣٢
  ٢٢الملحق ب. ٧يرمعيار التقرمخاطر أسعار الفائدة، 

  ١٨. ٣٢الشكل القانوني، 
، معيار ٣٩ .٧معيار التقريرمخاطر السيولة، 

، تنفيذ ٥٨- ٥٧، إستنتاج ١٦-١١الملحق ب. ٧التقرير
٣١- ٣٠  

. ٣٢، ٤١-٣٥. ٣٢، ٢. ٣٢الخسائر واألرباح، 
  ٣٣إستنتاج . ٣٢، ٣٧تطبيق   
- ٦٤ الملحق أ تطبيق   ٣٩، ٧٠-٤٣. ٣٩القياس، 

٩٣  
  ١٣٠- ٧١إستنتاج . ٣٩اج، أساس اإلستنت

إلغاء اإلختالفات المحـددة مـن المبـادئ المحاسـبية          
إسـتنتاج  . ٣٩المقبولة عموماً في الواليات المتحدة ،       

٢٢١  
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 الملحق أ ٣٩، ٥٧-٥٥. ٣٩األرباح والخسائر، 
تطبيق   القسم . ٣٩، ٢٢١إستنتاج . ٣٩، ٨٣تطبيق 

   ٤. ٣.هـ
ول إنخفاض قيمة وعدم القدرة على تحصيل األص

، ٩٣-٨٤ الملحق أ تطبيق ٣٩، ٧٠-٥٨. ٣٩المالية، 
. ٤ -١. ٤.  تنفيذ، ه٣٩، ١٣٠- ١٠٥إستنتاج . ٣٩
١٠  

  ٥٤-٥٠. ٣٩إعادة التصنيف، 
- ٤٢. ٣٢تقاص األصول المالية واإللتزامات المالية، 

  ٣٩-٣٨تطبيق   . ٣٢، ٥٠
  ٦٥إستنتاج . ٧معيار التقريرمخاطر التشغيل، 

  العرض
تطبيق  . ٣٢، ٣٢-٢٨. ٣٢ركبة، األدوات المالية الم

أمثلة توضيحية   . ٣٢، ٣١-٢٢إستنتاج . ٣٢، ٣٥- ٣٠
٥٠- ٣٤  

. ٣٢، ٢. ٣٢الفائدة، التوزيعات، الربح والخسارة، 
  ٣٧تطبيق  . ٣٢، ٤١- ٣٥

. ٣٢، ٢٧-١٥. ٣٢اإللتزامات وحقوق الملكية، 
أمثلة . ٦،٣٢-٥إستنتاج. ٣٢، ٢٩-٢٥تطبيق   
  ٢٢.القسم بتطبيق   . ٣٩، ٣١-٢توضيحية  

. ٣٢، ٣٦تطبيق  . ٣٢، ٣٤-٣٣. ٣٢أسهم الخزينة، 
  ٣٢إستنتاج 

  ٥. ٣٢اإلفصاح، 
  اإلعتراف

  ٩. ٣٩اإلعتراف العائد إلى ، 
إلغاء اإلختالفات المحددة من اتفاقية المبادئ المحاسبية 

إستنتاج . ٣٩المقبولة عموماً في الواليات المتحدة، 
٢٢١  

. ٣٢، ٣١-١ أمثلة توضيحية . ٣٩مثال توضيحي، 
٥٢  

، ٧معيار التقرير) د(٣٩ .٤معيار التقريرالخطر، 
  ٤٠-١٥، تنفيذ ٦٥-٤٠، إستنتاج ٢٨-٦الملحق ب

التسديد في المنشأة التي تمتلك أدوات حقوق الملكية، 
- )أ (٢٧إ. ت. ٣٢، ٢٤-٢١. ٣٢، )ب (١٦. ٣٢

  ١٥- ١٠إستنتاج . ٣٢، )د(
، ٢٠إستنتاج . ٣٢، ٢٧- ٢٦. ٣٢خيارات التسديد، 

، ١٦أمثلة توضيحية  . ٣٢، ١١أمثلة توضيحية . ٣٢
  ٣١أمثلة توضيحية   .٣٢

، ٦ .٢معيار  التقرير التسديد على أساس األسهم، 
  ٢٨-٢٥ إستنتاج .٢معيار  التقرير 

  ٤٨. ٣٢تزامن تسديد أداتين ماليتين، 
  ١٨. ٣٢الجوهر، 

. ٣٢، )أ (٦٠. ٣٢، )أ (٦٠. ٣٢الشروط والظروف، 
٦٣- ٦٢  

 الملحق ٣٩، ٣٩-٣٧. ٣٢، ٣٥. ٣٢ة، تكاليف العملي
  ١٣أ تطبيق   

، ٣٦تطبيق   . ٣٢، ٣٤-٣٣. ٣٢أسهم الخزينة، 
  ٣٢إستنتاج . ٣٢

 ٢تأثير معيار المحاسبة الدولي إلعداد التقارير المالية        
 .٢معيار  التقرير    على التسديد عن طريق األسهم لـ،       

  ٣٢٩-١١إستنتاج 

م النقد أو أي مع أو بدون اإللتزامات التعاقدية إلستال
-٢٥تطبيق   . ٣٢، ٢٠-١٥. ٣٢أصل مالي آخر، 

-٣٢أمثلة توضيحية  . ٣٢، ٢١- ٧إستنتاج . ٣٢، ٢٦
٣٣  
 المالية؛ صولاأل:  أدوات حقوق الملكيةأيضاً أنظر
اإلستثمار : تحوط األدوات المالية:  الماليةلتزاماتاإل

القروض وسندات : المحتفظ به لتاريخ اإلستحقاق
  القبض

  
   مالية مركبةأدوات

اإلفصاح عن األدوات ذات المشتقات الضمنية المتعددة، 
- ٢٨ إستنتاج .٧معيار التقرير، ١٧ .٧معيار التقرير

٣١  
. ٢٢، ٣٥- ٣٠تطبيق . ٣٢، ٣٢- ٢٨. ٣٢العرض، 
  ٥٠-٣٤، مثال ٣١- ٢٢إستنتاج 

  ٤٢-٣٧. ٧تكلفة العمليات، 
  
  

   أرباح
  ٧٦-٧٥. اإلطار كإيراد، 

تطبيق   . ٣٢، ٤١- ٣٥. ٣٢، ٢. ٣٢األدوات المالية، 
  ٣٣إستنتاج . ٣٢، ٣٧

  

  أرض زراعية
  ٢٥. ٤١األصول البيولوجية المرفقة لـ 

  ٥٧-٥٥ب. ٤١أساس اإلستنتاج، 
  ) أ (٢. ٤١، ٤١ المستثنى من المعيار 

  ٥٧-٥٥إستنتاج . ٤١أساس اإلستنتاج، 
  

  أرض ملوثة
  ب٢-أ٢.  الملحق ج٣٧المخصصات، 

  

  أرض ومباني
  ١٤-٤إستنتاج . ١٧، ١٩-١٤. ١٧عقود اإليجار، 

  

  ٤٢ .أرقام متناظرة، اإلطار 
،  ٣٤. ٢٩، ٨. ٢٩اإلقتصاديات ذات التضخم المرتفع، 

، تفسير لجنة معايير ٥. ٧تفسير لجنة معايير التقرير
  ٦إستنتاج. ٧التقرير

  

  
  إزالة، إستعادة أو اإللتزامات المشابهة،

 .١تقريرالمحاسبة عن التغير في، تفسير لجنة معايير ال       
، ٨-١مثـال . ١، تفسير لجنة معـايير التقريـر      ١٠-١

  ٣٣-١إستنتاج . ١تفسير لجنة معايير التقرير
 تفسير لجنـة معـايير      التغير في السياسات المحاسبية،   

مثـال  . ١، تفسير لجنة معايير التقريـر     ١٠. ١التقرير
-١٢إستنتاج  . ١، تفسير لجنة معايير التقرير    ١٨-١٣
١٣  

. ١، معيار التقريـر   للمرة األولى  ١تبني معيار التقرير  
 ج، معيـار    ٦٣إسـتنتاج   . ١، معيار التقريـر   هـ  ٢٥

  ٢٠٣-٢٠١تنفيذ . ١التقرير
  ٥٠-٤٨. ٣٧، الممتلكات، والمصانع والمعدات
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  المخصصات
  

  ٢٢.اإلطار ، أساس إكتواري
  ٢٨-٢٧. ١عرض البيانات المالية ، 

  
  ١١-٧. ١٢، أساس الضريبة

  ٥. ١٢التعريف، 
 أو صولكون القيمة المرحلة لألأمثلة عندما ت

  الملحق أ ١٢ مساوية لـ، لتزاماتاإل
  

   غير المتداولة صول األأنظراستبعاد المجموعة 
  

  استبعاد المنشآت التابعة
  ٤٢-٣٩. ٧ النقدي، بيان التدفق

  

  إستثمار
  ٣٩-٣٧. ٢٧، ٣٢-٣١. ٢٧في المنشآت التابعة، 

  
؛ المنشآت الزميلة أنظر إستثمار في منشآت زميلة

  ٢٨المعيار 
  

  ٨٦-١. ٤٠، عقارات إستثمارية
  ٣٢-٣٠. ٤٠السياسات المحاسبية، 

. ٤٠ الغير المالية، صولاإلمتالك عن طريق تبادل األ
٢٧  

اإلختيار ما بين نموذج التكلفة ونموذج القيمة العادلة، 
  ٤٩-٤٨ب.٤٠، ٤ب.٤٠، ٤٤-١١إستنتاج . ٤٠

  ٧٨. ٤٠، ٥٦. ٤٠، ٥٤-٥٣. ٤٠نموذج التكلفة، 
  ٧٩. ٤٠، ٧٥- ٧٤. ٤٠فصاح، اإل

  ٥٩. ٤٠التنقالت، 
  ٨٤-٨٠ .٤٠أحكام انتقالية، 

  ٣٩-٣٠ب. ٤٠التعريف، 
  ٦٦. ٤٠إلغاء اإلعتراف، 

  ٧٩- ٧٤. ٤٠اإلفصاح، 
  ٧٣-٦٦. ٤٠اإلستبعاد، 

. ٤٠، ٧. ٤٠الممتلكات المستثنية من قبل المالك، 
  ٣٨ب. ٤٠، ٦-٥ب. ٤٠، ٦٢-٦٠. ٤٠، )ج(٩

  ٨. ٤٠أمثلة، 
  ٦٥- ٤٠ب. ٤٠، ٥٥-٣٣. ٤٠ العادلة، نموذج القيمة

  ٧٨- ٧٤. ٤٠اإلفصاح، 
- ٥٣. ٤٠عدم إمكانية تحديد القيمة العادلة بوثوق، 

  ٦٢- ٥٧ب. ٤٠، ٧٨. ٤٠، ٥٥
  ٦٥- ٥٩. ٤٠التنقالت، 

  ٨٢- ٨٠. ٤٠اإلحكام اإلنتقالية، 
تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة 

معيار  ، )أ (١٨ .١معيار  المحاسبة األولى، 
  ٦٢-٦١إ . ت. ١المحاسبة 

  ٢٩- ٢٧ب. ٤٠المنح الحكومية، 
  )٥) (ي(٧٩. ٤٠، ٧٣-٧٢. ٤٠إنخفاض القيمة، 

. ٤٠، ٤١-٤٠. ٤٠، ٢٦-٢٥. ٤٠، ٣. ٤٠اإليجار، 
  ١٤-١٣إستنتاج . ٤٠، ١٠-٤إستنتاج . ٤٠، ٧٤

  ٥٦- ٣٠. ٤٠ القياس بعد اإلعتراف، 
  ٢٩-٢٠. ٤٠القياس عند اإلعتراف، 

  ١٩-١٦. ٤٠اإلعتراف، 
  ٦٧. ٤٠اإلعتراف باإليراد، 

  ٦٦ب. ٤٠، ٦٥- ٥٧. ٤٠التنقالت، 
  

  إستثمارات محتفظ بها لالستحقاق
تطبيق أحكام اإلخالل عند إعداد البيانات المالية 

  ٢١. تطبيق  القسم ب. ٣٩الموحدة، 
، ٢٥- ١٦ الملحق أ تطبيق   ٣٩، ٩. ٣٩التعريف، 

  ٢١-١٣. تطبيق   القسم ب. ٣٩
  )٣) (أ (٧,٢٠، إطار )ب (٨. ٧ر اإلفصاح، إطا

تطبيق   القسم . ٣٩ألداة مالية ذات سعر فائدة متغيرة، 
  ٩. ٢. و

. تطبيق  القسم ب. ٣٩الفائدة المرتبطة بمؤشر أسعار، 
١٤  

تطبيق  القسم . ٣٩األصل المرتبط بمؤشرات السوق، 
  ١٣. ب

  ) ب (٤٦. ٣٩، القياس
. ٣٩، ٢٢ الملحق أ تطبيق ٣٩المبيعات المسموح بها، 

  ١٦. تطبيق ب
  ١٨. تطبيق ب. ٣٩الرهن الضامن للقروض، 

 تطبيق ٣٩شراء إستثمار محتفظ به حتى اإلستحقاق، 
  ٢.١٠.و

  ١٨. تطبيق ب. ٣٩إتفاقيات إعادة الشراء، 
المبيعات استجابة لمتطلبات رأس المال الخاصة بمنشأة 

تنفيذ القسم . ٣٩) هـ (٢٢الملحق أ تطبيق . ٣٩معينة، 
  ١٧. ب
. تنفيذ القسم ب. ٣٩فاقية إقراض األوراق المالية، إت

١٨  
، "اإلخالل"التصنيف الفرعي ألغراض تطبيق حكم 

  ٢٠. تنفيذ القسم ب
  ١٩. تنفيذ القسم ب. ٣٩اإلخالل، 

  

  التأمينإستثمارات مرتبطة بصناديق ا
. ٣١، )ب (١. ٣١، ٣١المستثنى من نطاق المعيار 

  ١٢إستنتاج 
  

 استمرارية المنشأة 
  ١٦-١٤. ١٠، فترة إعداد التقاريرحداث بعد األ

  ٢٦-٢٥. ١، البيانات الماليةعرض 
  ٢٣. اإلطار اإلفتراض المحاسبي األساسي، 

  

  إستهالك
  ٧٨. اإلطاركمصروف، 

  ٥٦-٥٤. ٤١، ٣٠. ٤١األصول البيولوجية، 
  ٦. ١٦التعريف، 

  ٢٤ الملحق ب ٣٤التقارير المالية المرحلية، 
  ٥٣. ١٧ ،٢٩-٢٧. ١٧عقود اإليجار، 

. ١٦، ٦٢-٤٣. ١٦الممتلكــات، المعــدات واآلالت، 
  ٣٣-٢٦إستنتاج 

  

  أسلوب الفائدة الفعال
  ٩. ٣٩التعريف، 
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  أسهم
  ٥٧-٥٢. ٣٣، ٢٤. ٣٣اإلصدار الطارئ من األسهم، 

  ٧مثال . ٣٣أمثلة توضيحية، 
  ٥١-٤٩. ٣٣األدوات القابلة للتحويل، 

  ٨، مثال ٦مثال . ٣٣أمثلة توضيحية، 
  ٦٣-٤١. ٣٣عادية مخفضة القيمة، األسهم ال

  ٣ الملحق أ٣٣، ٤٣-٤٢. ٣٣رقم الرقابة، 
  ٩مثال. ٣٣مثال توضيحي، 

  ٤٠-٣٦. ٣٣، ٢٩-١٩. ٣٣العائد على السهم، 
  ٢مثال. ٣٣مثال توضحي 

  ٤٨-٤٥. ٣٣، ضمانات
  ١٠-٦الملحق . ٣٣تطبيقات إرشادية، 

  
  أسهم الخزينة
ــصاح،  ــق   . ٣٢، ٣٤-٣٣. ٣٢اإلف .  ٣٢، ٣٦تطبي

  ٣٢إستنتاج 
 علـى الـدفع     ٢المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية      

. ٢بواسطة األسهم، التأثير على، معيـار  المحاسـبة          
  ٣٢٩-٣١١إستنتاج 

  ٣٤. ٣٢إفصاحات األطراف ذات العالقة، 
  

  أسهم رأس المال
  ٧٧-٧٦. ١، بيان المركز الماليإفصاحات 

  

تنفيذ  . ٣٢، أسهم عادية غير قابلة للطرح في السوق
١٣  

  

  ١٣تطبيق . ٣٢، أسهم ممتازة 
 مالية أو كأدوات حقوق ملكية، إلتزاماتالتصنيف ك

  ٢٦-٢٥تطبيق  . ٣٢، )أ (١٨. ٣٢
  ١٨-١٢. ٣٣العائد على السهم، 

  ٨ الملحق أ ٣٣تنفيذ، 
  ١مثال توضيحي . ٣٣مثال توضيحي، 

  

  إشتراك في األحداث
  ١٥.  الملحق أ١٨اإلعتراف باإليراد، 

  

  ي المطبوعاتإشتراك ف
  ٧.  الملحق أ١٨اإلعتراف باإليراد، 

  

  إشتراكات المنشورات
  ٧. الملحق أ١٨اإلعتراف باإليراد، 

  

   إهالك التمويلأنظرإصالح التمويل البيئي 
  

  أصول
  )ب(٢. ٣إمتالك، معيار التقرير

  ٥٩-٤٧.اإلطار عناصر البيانات المالية، 
  ٤٩.اإلطار ، اإلطارتعريف 

خسائر إنخفاض   انخفاض القيمة،    أنظرانخفاض القيمة   
   القيمة

  ٥٧.اإلطار اإليجار، 
  ٩٠-٨٩.اإلطار اإلعتراف، 

: األصول المالية:  األصول المتداولةأنظر أيضاً
  الممتلكات، والمصانع والمعدات

  

  أصول الشراكة 
  ٦. ٣٦التعريف، 

. ٣٦ وحدات توليـد النقـد،       –فحص انخفاض القيمة    
١٠٣-١٠٠  

  ٧٩-٦٩مثلة توضيحية أ. ٣٦أمثلة توضيحية، 
  

   القطاعأصول
  ١٨-١٦. ١٤التعريف، 

  ١٩. ١٤أمثلة، 
  ٢١. ١٤القياس، 

  

   ٥٧، اإلطار األصول المؤجر
  

  األصول المالية المتوفرة للبيع
  ٩. ٣٩التعريفات، 

 ٧، معيـار التقريـر    )د (٧,٨اإلفصاح، معيار التقرير    
  )٢) (أ) (٢٠(

  ١. ٣ .هـتنفيذ أسئلة وإجابات . ٣٩تبادل األسهم، 
  ) ب (٥٥. ٣٩األرباح والخسائر، 

 وبيان معايير المحاسبة الدولي     ٣٩التوافق بين المعيار    
  ) ج (٢٢١إستنتاج . ٣٩المعيار ، ١١٥

 ٣٩، المعيار ٧٠-٦٧. ٣٩إنخفاض القيمة، المعيار 
  ١٠. ٤- ٩ .٤.هـتنفيذ أسئلة وإجابات القسم 

تنفيـذ  . ٣٩فصل مكونات العملة األساسية، المعيـار       
  ٢. ٣.هـلة وإجابات أسئ

  أصول بيولوجية 
  ٣٨-٣٧. ٤١، )د (٢. ٢٠، ٢٠قابلية تطبيق المعيار 

  ٥. ٤١التعريفات، 
  ٥٦-٥٤. ٤١، ٣٠. ٤١اإلستهالك 
   الملحق ٤١، ٥٧-٤٠. ٤١اإلفصاح، 

  ٨١-٧٤إستنتاج . ٤١أساس اإلستنتاج، 
-٧٨ إسـتنتاج  ٤١تجزئة المكسب أو الخسارة، المعيار    

٧٩ 
. ٤١نفصل والتغير في األسـعار،      اإلفصاح المادي الم  

  ٧٧-٧٤إستنتاج 
  ٤. ٤١أمثلة، 

  ٣٣-٩. ٤١القيمة العادلة، 
  ٣٧-١٣إستنتاج . ٤١أساس اإلستنتاج،  

  ٢٦-١٣ب. ٤١القيمة العادلة مقابل التكلفة، 
  ٢٩-٢٦. ٤١األرباح والخسائر، 
  ٤٠-٣٨إستنتاج . ٤١أساس اإلستنتاج، 
  ٣٨-٣٤. ٤١المنح الحكومية، 

  ٧٣-٦٣إستنتاج .٤١تاج، أساس اإلستن
  ٥٦-٥٤. ٤١ ٤١,٣٠، خسائر إنخفاض القيمة

. ٤١عدم القدرة على قياس القيمة العادلـة بموثوقيـة،          
٥٦-٥٤. ٤١، ٣٣-٣٠  

  ٣٣إستنتاج . ٤١التقييم المستقل، 
  ٢٠. ٢، ٤-٢,٢المخزون، 

  ٢٦-٢٢إستنتاج . ٤١نقطة تحديد البيع، 
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  ٣٣-١٠. ٤١اإلعتراف والقياس، 
  ٦٠-١٣إستنتاج . ٤١ج، أساس اإلستنتا
  ٥٤-٤٧إستنتاج . ٤١عقود البيع، 

  ٦٢-٦١ب. ٤١اإلنفاق الالحق ، 
  

  ٢٣- ١٨. ٣١،  تحت السيطرة المشتركةأصول
  ٢٠. ٣١المثال، 

  ٢٢-٢١. ٣١البيانات المالية، 
  ٢٣. ٣١الجوهر فوق الشكل، 

  

  ١٨. اإلطار ،  سائلةأصول
  

   غير متداولة محتفظ بها للبيعأصول
 غير مالية أخرى، أصولسيتم تبادلها مع  التي صولاأل

  ٢٧-٢٥ إستنتاج .٥معيار  التقرير 
التقرير ، معيار  ٥معيار  التقرير تسهيل البيع الفوري، 

  ٣-١أمثلة تنفيذ،  ٥
  ٢٩-٢٦. ٥معيار  التقرير تغيرات الخطة للبيع، 

معيار  التقريـر    ،  ١٤-٦ .٥معيار  التقرير    التصنيف،  
  ٢٤-١٥ إستنتاج ٥

معيار  ملية البيع المتوقعة خالل عام واحد، إتمام ع
  ٤ تنفيذ المثال رقم ٥التقرير معيار  ، ٨ .٥التقرير 

  ٤٢-٣٠ .٥التقرير معيار  اإلفصاح، 
معيار  إطالة الفترة التي تحتاج إلى إتمام عملية البيع، 

معيار   الملحق ب، ٥التقرير معيار  ، ٩ .٥التقرير 
  ٧-٥ تنفيذ األمثلة من ٥التقرير 

الربح أو الخسارة المتعلق بإتمام بتواصل العمليات، 
  ٣٧. ٥التقرير معيار  

التقرير معيار  ، ٢٩-١٥. ٥التقرير معيار  القياس، 
  ٥١-٢٨إستنتاج . ٥
معيار   محتفظ بها لالستعمال، أصول المصنفة كصولاأل

  ٥١-٤٩ إستنتاج .٥التقرير 
ر  معيا، ٢٥-٢٠ .٥التقرير معيار  اندماج األعمال، 

 .٥التقرير معيار  ، ٤١-٣٩ إستنتاج .٥التقرير 
 تنفيذ المثال رقم ٥التقرير معيار  ، ٤٨-٤٧إستنتاج 

١٠  
 إستنتاج .٥التقرير معيار   المملوكة حديثاً، صولاأل
٤٥- ٤٢  

اإلعتراف بالزيادة الالحقة للقيمة العادلة ناقص التكلفة 
  ٤٦ إستنتاج .٥التقرير معيار  للبيع، 

التقرير معيار  ، ٤٢- ٣٠ .٥التقرير ر  معياالعرض، 
  ١٢تنفيذ المثال رقم   ٥

 إستنتاج .٥التقرير معيار  إلغاء اإلعفاء من التوحيد، 
٥٥- ٢٥  

معيار  ، ١٤-١٣ .٥التقرير معيار  ليكون مهجوراً، 
  ٥التقرير 

  ٩-٨تنفيذ األمثلة رقم 
  

   غير ملموسةأصول

تقرير معيار  ال األعمال، إندماج اإلمتالك كجزء من 
، ١٠٦-٨٨ إستنتاج .٣معيار  التقرير ، ٤٦-٤٥ .٣
٣٤-٣٣. ٣٨  

  ب١٩-أ١٦إستنتاج . ٣٨أساس اإلستنتاج، 
  ٤٤-١٦مثال . ٣معيار التقريرأمثلة توضيحية، 
معيار  ، ٣٣-٣١ .٤معيار  التقرير عقود التأمين، 

  ١٥٣-١٤٧ إستنتاج .٤التقرير 
  ٤١-٣٥. ٣٨قياس القيمة العادلة، 

 على مشروع البحث والتطوير المستملك      اإلنفاق الالحق 
  ٨٩-٨٥ إستنتاج ٣٨، ٤٣-٤٢. ٣٨قيد التنفيذ، 

  ٤٤. ٣٨اإلمتالك عن طريق المنح الحكومية، 
  )ب (٢. ٤١النشاطات الزراعية، 

  ٦٠-٥٨إستنتاج . ٤١أساس اإلستنتاج، 
 بنـاءاً   ٣-تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية     

معيـار   ،  ٨٢ .٣ار  التقرير    معيعلى اإلفصاح السابق،    
  ١٩٩-١٦٩ إستنتاج ٣التقرير 

  ١١٩. ٣٨تصنيفات األصول، 
  ١٦-١٣. ٣٨الرقابة، 

  ٧٤. ٣٨نموذج التكلفة كسياسة محاسبية، 
  ٥-٤إستنتاج . ٣٨، ١٧-٩. ٣٨التعريف، 

  ١١٧-١١٢. ٣٨إلغاء اإلعتراف، 
. ٣٨،  ٦٤-٥٧. ٣٨تطوير حالـة التوليـد داخليـاً،        

  ٣٢-٣٠إستنتاج 
  ١٢٨-١١٨. ٣٨صاح، اإلف

 ذات العمـر    صـول اإلفصاح عن التقيـيم لقيـاس األ      
  ١٣٧-١٣٤. ٣٦اإلنتاجي المحدد، 
  ٢٠٩-١٩٢إستنتاج . ٣٦أساس اإلستنتاج، 
  ٨٩-٨٠مثال توضيحي . ٣٦مثال توضيحي، 

  ١١٧-١١٢.  ٣٨اإلستبعاد، 
  ٩. ٣٨أمثلة، 
  ٤٧-٤٥. ٣٨، صولتبادل األ

  ١٣١. ٣٨، ٣٨تطبيق المعيار  
  ١٧. ٣٨إلقتصادية المستقبلية، المنافع ا

، ١٢-١١. ٣٨،  ٤٦ .٣معيـار  التقريـر      التعريف،  
  ١٠-٦إستنتاج. ٣٨

   ٥٦-٥٤إستنتاج . ٣٨، ١١١. ٣٨إنخفاض القيمة، 
ين تطبيق المعيار الدولية إلعداد التقارير المالية       إندماج  

معيـار   ،  )ب (١٨ .١معيار  التقريـر     للمرة األولى،   
تطبيق   . ١معيار  التقرير    ،  ٧١-٦٨ إستنتاج   ١التقرير  

٥١-٤٤  
معيـار    األعمـال،    إندماج  عقود التأمين المملوكة من     

 إسـتنتاج   .٤معيـار  التقريـر      ،  ٣٣-٣١ .٤التقرير  
١٥٣-١٤٧  

  ٤٦-٢٩إستنتاج . ٣٨، ٦٧-٥١. ٣٨مولد داخلياً، 
  ٦٧-٦٥. ٣٨تكلفة الـ، 

  ٧٨-٧٢. ٣٨القياس قبل اإلعتراف، 
  ١٢٥-١٢٤. ٣٨اإلفصاح، 

إسـتنتاج  . ٣٨،  ١٦. ٣٨ العميل غير التعاقدية،     عالقة
١٤-١١  

  ٧١. ٣٨المصاريف السابقة غير المفصح عنها، 
  ٦٧-١٨. ٣٨اإلعتراف والقياس، 
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  ١٥إستنتاج .٣٨، ٢٣-٢١. ٣٨معايير اإلعتراف، 
  ٨  الملحق ب٣٤اإلعتراف بالتقارير المالية المرحلية، 

  ٧١- ٦٨. ٣٨اإلعتراف بالمصروف، 
  ١٢٧- ١٢٦. ٣٨ث والتطوير، اإلنفاق على البح
  ٥٦-٥٤. ٣٨مرحلة البحث، 

  ٨٧-٧٥. ٣٨أعادة تقييم النموذج كسياسة محاسبية، 
  ١٢٥-١٢٤. ٣٨اإلفصاح، 

، ١٠-٦إستنتاج . ٣٨، ١٢-١١. ٣٨بشكل منفصل، 
  ٩٢-٩١إستنتاج .٣٨

- ٢٦إستنتاج . ٣٨، ٣٢-٢٥. ٣٨اإلمتالك المنفصل، 
٢٨  

  ٧٧- ٤٧إستنتاج. ٣٨المحاسبة الالحقة، 
 المالية مع عمر إنتاجي صولص انخفاض قيمة األفح

. ٣٨، ٢٤. ٣٦، ١٥. ٣٦، ١٠. ٣٦غير محدد، 
١١٠. ٣٨، ١٠٨  

  ١٣٠-١١٩إستنتاج . ٣٦أساس اإلستنتاج، 
. ٣٦، )أ(١٠. ٣٦تردد وتوقيت الفحص، 

  ١٢٨-١٢١إستنتاج
  ٧٢-٦٠إستنتاج . ٣٨، ٩٦-٨٨. ٣٨العمر النافع، 

 قانونية أخرى، الكبح بواسطة إلتزام تعاقدي أو حقوق
  ٧٢-٦٦إستنتاج . ٣٨، ٩٦-٩٤. ٣٨

  ٩-١ األمثلة من ٣٨أمثلة إضافية على التقدير، 
  ١١٠-١٠٩. ٣٨مراجعة تقييم العمر النافع، 

  ٣٢-التفسيرتكلفة إنشاء الموقع، 
  ١٠٦-٩٧. ٣٨مع عمر إنتاجي محدد، 

  ٥٩-٥٠إستنتاج . ٣٨ األعمال، إندماج اإلمتالك في 
  ٩٩-٩٧. ٣٨ فترة ونموذج اإلطفاء،

-٥٧إستنتاج . ٣٨، ١٠٣-١٠٠. ٣٨القيمة المتبقية، 
٥٩  

- ١٠٤. ٣٨مراجعة فترة اإلطفاء ونموذج اإلطفاء، 
١٠٦  

. ٣٨، ١١٠-١٠٧. ٣٨مع عمر إنتاجي غير محدد، 
  ٧٧- ٧٣إستنتاج 

، ١٣٧-١٣٤. ٣٦اإلفصاح عن التقييم لقياس األصل، 
  ٢٠٩- ١٩٢إستنتاج . ٣٦

 أمثلة توضيحية   .٣٦أمثلة توضيحية على اإلفصاح، 
٨٩- ٨٠  

- ١٠٩. ٣٨، )النافع( مراجعة تقييم العمر اإلنتاجي 
١١٠  

. ٣٦،  ١٥. ٣٦،  ١٠. ٣٦فحص انخفـاض القيمـة،      
  ١١. ٣٨، ١٠٨. ٣٨، ١٣٠-١١٩إستنتاج . ٣٦، ٢٤

  

   قابلة لإلستهالكأصول
  ١٧. ٢٠المنح الحكومية، 

  

  ، ٢. ٣٢ أصول مالية،
معيار  الخسارة، عند القيمة العادلة من خالل الربح أو

. ٧، معيار التقرير٩. ٧، معيار التقرير)أ (٧,٨التقرير
  ٢٢- ١٦، )١) (أ(٢٠

  ك٤-ب٤ الملحق أ تطبيق ٣٩تطبيقات إرشادية، 
  ٩. ٣٩التعريف،  

  المتاح للبيع
 وبيان معايير ٣٩التطابق بين معيار المحاسبة الدولي 

 في التعامل مع الربح أو ١١٥المحاسبة الدولية 
  ) ج (٢٢١إستنتاج . ٣٩ الخسارة،

 وبيان معايير ٣٩التوافق بيه معيار المحاسبة الدولي
 ٣٩ في معاملة الربح والخسارة، ١١٥المحاسبة الدولي 

  )ج (٢٢١إستنتاج 
  ٩. ٣٩التعريف،  

. . ٧، معيار التقرير)د (٨. ٧اإلفصاح، معيار التقرير
  )٢) (أ (٢٠

  ١. ٣إرشادات التنفيذ القسم . ٣٩تبادل األسهم، 
  )ب (٥٥. ٣٩األرباح والخسائر، 

إرشادات . ٣٩، ٧٠-٦٧. ٣٩، خسائر إنخفاض القيمة
  ١٠. ٤-٩. ٤. هـالتنفيذ 

إرشادات التنفيذ القسم . ٣٩فصل عناصر العملة، 
  ٢. ٣.هـ

إستنتاج . ٧، معيار التقرير ٨. ٧أنواع، معيار التقرير 
١٥- ١٤  

إستنتاج . ٣٢، ١٢-٣ تطبيق٣٢، ١١. ٣٢التعريف، 
٩. ٣٩، ٤  

إستنتاج، . ٣٢) أ (٣٢,٩٤، ٤٤. ٣٢إلغاء اإلعتراف، 
  ٥٢-٣٦ الملحق أ تطبيق   ٣٩،  ٣٧-١٥. ٣٩

 الملحق أ تطبيق  ٣٩، ٣٧- ٣٦. ٣٩جميع التنقالت، 
٥٠- ٤٩  

  ٥٣- ٤١إستنتاج. ٣٩أساس اإلستنتاج، 
، )٢)(ج (٢٠. ٣٩,٣٩مازال محيطاً بإنتقال األصول، 

 الملحق ٣٩، ٤٨ الملحق أ  تطبيق ٣٩، ٣٥-٣٠. ٣٩
  ٧٠-٦٧إستنتاج . ٣٩، ٥٢أ تطبيق 

  ٩. ٣٩التعريف، 
  ٤٤ .٣٢يختلف عن المقاصة، 

  ٥١ الملحق أ تطبيق   ٣٩أمثلة، 
 .١معيار  التقرير تبنيى معايير التقارير للمرة األولى، 

   أ٢٧- ٢٧
- ٦٥ إستنتاج ٣٩، ٢٠. ٣٩التنقالت غير المؤهلة، 

  ٤٧ الملحق أ تطبيق ٣٩، ٦٦
، )١)(ج (٢٠. ٣٩، )أ (٢٠. ٣٩ التنقالت المؤهلة،

  ٤٦-٤٥ الملحق أ تطبيق ٣٩، ٢٨-٢٤. ٣٩
عندما تستعيد حقها التعاقدي إلستالم التدفق النقدي لكن 

. ٣٩تفترض أن اإللتزامات التعاقدية لدفع تدفق نقدي، 
  ٦٤-٥٤إستنتاج . ٣٩، ١٩

  أدوات حقوق الملكية التي ال تملك سعر سوق مخصص
  ٦٦. ٣٩، خسائر إنخفاض القيمة

  ٨١-٨٠ الملحق أ تطبيق ٣٩، )ج (٦٤. ٣٩القياس، 
، ٣٦- ٣٥إستنتاج . ٣٢، ٩٣-٨٦. ٣٢القيمة العادلة، 

٤٩-٤٨. ٣٩  
. ٣٩، ٨٢- ٦٩ الملحق أ ٣٩التطبيقات اإلرشادية، 

  ١٣٠- ٩٥إستنتاج 
  ١٣٠- ٧٠إستنتاج . ٣٩أساس اإلستنتاج، 

  ٩. ٣٩التعريف، 
  ١٤  الملحق أ تطبيق  ٣٩، ٩ .٣٩المعد للمتاجرة، 

  ١٢-١١. إرشادات التنفيذ ب. ٣٩التعريف، 
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 إستنتاج  .٤معيار  التقرير    معد إلعادة عقود التأمين ،      
١٨٠-١٦٦  

، ٩. ٣٩اإلستثمارات المحتفظ بها حتى اإلستحقاق، 
  ٢٥-١٦ الملحق أ تطبيق  ٣٩

تطبيق   . ٣٩في التوحد، " اإلخالل" تطبيق على قواعد 
 ٢١.القسم ب

  ٩. ٣٩التعريف، 
 ٢٠. ، معيار التقرير)ب (٧,٨، معيار التقريراإلفصاح

  )٣) (أ(
تطبيق   . ٣٩التحوط المتغير لدفعات سعر الفائدة، 

  ٩. ٢.القسم و
  ١٤.تطبيق القسم ب. ٣٩مؤشر اإلرتباط الرئيسي، 

 إرشادات التنفيذ ٣٩الفائدة المرتبطة بمؤشر أسعار، 
  ١٣. القسم ب

. ٢٢،٣٩الملحق أ تطبيق . ٣٩المبيعات المسموح بها، 
  ١٦. تطبيق القسم ب

 إرشادات التنفيذ القسم. ٣٩الرهن الضامن للقروض، 
  ١٠ . ٢.هـ

. ٢. إرشادات التنفيذ القسم و. ٣٩الشراء كبند تحوط، 
١٠  

  ١٨. تنفيذ ب. ٣٩إتفاقية إقراض األوراق المالية، 
البيع الالحق لعملية تخفيض التصنيف، إرشادات التنفيذ 

  ١٥. القسم ب
تجابة لمتطلبات رأس المال الخاصة بمنشأة المبيعات اس

تنفيذ القسم . ٣٩، )هـ (٢٢الملحق أ تطبيق . ٣٩معينة، 
  ١٧.ب

تنفيذ أسئلة . ٣٩إتفاقية إقراض األوراق المالية، 
  ١٨. وإجابات القسم ب

، "اإلخالل"التصنيف الفرعي ألغراض تطبيق حكم 
  ٢٠.تطبيق   القسم ب. ٣٩

 الملحق أ تطبيق ٣٩ ، ٧٠-٥٨. ٣٩انخفاض القيمة، 
٩٣- ٨٤  

. ٣٩، )١ (٩٤. ٣٢، خسائر إنخفاض القيمةتقييم 
  ٤. ٤-٣. ٤. هـتطبيق   القسم 

  ٦٥-٦٣. ٣٩األصل عند التكلفة المستهلكة، 
  ٧٠-٦٧. ٣٩األصول المعدة للبيع، 

 هـتنفيذ أسئلة وإجابات القسم  . ٣٩. الخسائر الزائدة، 
٤. ٤  

 هـ لة وإجابات القسمتنفيذ أسئ . ٣٩الخسائر المستقبلية، 
٢. ٤  

  ١٠. ١-٤,١. هـ تنفيذ القسم. ٣٩إرشادات التنفيذ، 
 الملحق أ ٣٩الفائدة بعد اإلعتراف بإنخفاض القيمة، 

  ٩٣تطبيق 
. هـتنفيذ القسم . ٣٩األصول الغير نقدية المعدة للبيع، 

٩. ٤  
. ٣٩الدليل الموضوعي على حالة إنخفاض المنافع، 

  ١. ٤. هـتنفيذ القسم 
تنفيذ . ٣٩في األصل والفائدة،  : دير اإلنخفاض تق

  ٤-٣. ٤. هـالقسم 
  ٥. ٤. هـتنفيذ القسم . ٣٩مصفوفة التخصيص، 

  ٨. ٤. هـتنفيذ القسم . ٣٩، ندماج اإلعتراف باإل
. ٣٩اإلعتراف بإنخفاض القيمة على أساس المحفظة، 

  ٧. ٤. هـتنفيذ القسم 
تجز في ما اذا كان األصل المالي المتوفر للبيع مح

  ١٠. ٤. هـتنفيذ القسم . ٣٩حقوق الملكية سالبا؟ 
، )و(٢٠، ١٦. ٧، معيار التقريرخسائر إنخفاض القيمة

  ٢٧- ٢٦إستنتاج 
 الملحق أ ٣٩، ٤٤-٤٣. ٣٩اإلعتراف المبدئي، 

  ٣٥-٣٤تطبيق 
، ٢٦ الملحق أ تطبيق ٣٩القروض وسندات القبض، 

  ٢٩-٢٥إستنتاج . ٣٩
  ٩. ٣٩التعريف، 

  )٥) (أ (٢٠، )ج(٨. ٧ار التقريراإلفصاح، معي
  )أ (٤٦. ٣٩القياس، 
  )ب (٧٠-٤٣. ٣٩القياس، 

  ٩. ٣٩التعريف العائد إلى 
أدوات حقوق الملكية التي تملك سعر حصص السوق، 

  ٨١-٨٠ الملحق أ تطبيق ٣٩، )ج (٤٦. ٣٩
 ٤٦. ٣٩اإلستثمارات المحتفظ بها حتى اإلستحقاق، 

  )ب(
  ٦٥-٦٤تطبيق  الملحق أ ٣٩، ٤٤-٤٣. ٣٩مبدئي، 

  )أ (٤٦. ٣٩القروض وسندات القبض، 
  ٦٨-٦٦ الملحق أ تطبيق ٣٩، ٤٦-٤٥. ٣٩الالحق، 

  ٣٩-٣٨، تطبيق   ٨٠. ٣٢، ٥٠- ٤٢. ٣٢المقاصة، 
  ٦٣-٣٤ الملحق أ تطبيق ٣٩، ١٤. ٣٩اإلعتراف، 

  ٩. ٣٩التعريف العائد إلى 
  ٣٥ -٣٤ الملحق أ تطبيق ٣٩، ١٤. ٣٩أولي، 

  ٩. ٣٩ عقود األسلوب المنتظم،
 الملحق أ ٣٩، ٣٨. ٣٩اإلعتراف وإلغاء اإلعتراف، 

  ٥٦-٥٣ الملحق أ تطبيق ٣٩، ١٢تطبيق 
 الملحق أ تطبيق ٣٩، ٤٦ -٤٥. ٣٩القياس الالحق، 

٦٨- ٦٦  
  ١٣ الملحق أ تطبيق ٣٩تكلفة العمليات، 

  ٩. ٣٩التعريف، 
  ١,١.هـتنفيذ القسم . ٣٩القياس األولي، 

  ٥-٣تطبيق   .  أالملحق ٣٢أنواع، 
  . الماليةلتزاماتاإل:  األدوات الماليةأنظر أيضاً

  

  أصول متداولة
  ٦٨-٦٠. ١، بيان المركز الماليعرض 

  

  أصول محتملة
   الملحق أ٣٧، ٩٠-٨٩. ٣٧اإلفصاح،  

  ٣٥-٣١. ٣٧ اإلعتراف، 
  

  ١١٠-١.إطار إعداد وعرض البيانات المالية و
  ١١٠. اإلطار ، ١٠١. اإلطار النموذج المحاسبي، 

  ٤٠. اإلطار ياسات المحاسبية، الس
  ٢٢.اإلطار األساس اإلكتواري، 

  ٩٦. اإلطار تخصيص المصاريف، 
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-٥٣.اإلطـار   ،  ٤٩.اإلطار  ،  ٤٧. اإلطار   ،   صولاأل
  ٩٠-٨٩.اإلطار ، ٥٩

- ١٩. اإلطار  )بيان المركز المالي(الميزانية العمومية 
  ٥٠ .اإلطار ، -٤٨ .اإلطار ، ٢٠

. اإلطار ، ٨١. اإلطار تعديالت صيانة رأس المال، 
  ١٠٩. اإلطار ، ١٠٨

  ١٩-١٥.اإلطار التدفق النقدي، 
. اإلطار ، ٢٠-١٨. اإلطار ، التغير في المركز المالي

٤٧  
  ٤٢-٣٩. اإلطار قابلية المقارنة، 

  ٣٨. اإلطار اإلكتمالية، 
  ٤٠.اإلطار التطابق مع معايير المحاسبة الدولية ، 

  ١٠٣-١٠٢. اإلطار مفهوم رأس المال، 
  ٣. اإلطار التعارض مع معايير المحاسبة الدولية، 

  ٤٢.اإلطار األرقام المقارنة، 
  ٤٤.اإلطار ، ٣٨. اإلطار تكلفة إعداد البيانات، 

  ٩. اإلطار الدائنون، 
  ١٠٦.اإلطار ، ١٠١-١٠٠.اإلطار التكلفة الحالية، 

  ٩. اإلطار العمالء، 
  ٧٠.اإلطار ، ٤٩.اإلطار تعريف العناصر، 

  ٦.اإلطار ، البيانات المالية تعريف
  ٨٨.اإلطار . ٢١. اإلطار اإلفصاح، 

  ٨١-٤٧. اإلطار عناصر البيانات المالية، 
  ٩. اإلطار الموظفين، 

  ٦٨-٦٥. اإلطار ، ٤٧. اإلطارحقوق الملكية، 
. اإلطار ، ٨٠- ٧٨. اإلطار ، ٧٠. اإلطارالمصاريف، 

٩٨- ٩٤  
  ٤٦. اإلطارالعرض العادل، 
  ٣٤-٣٣. إلطاراالعرض الملزم، 

  ١٠٣-١٠٢. اإلطار مفهوم رأس المال المالي، 
. اإلطار ، ١٠٤. اإلطار صيانة رأس المال المالي، 

١٠٨  
، ١٩. اإلطار ، ١٦-١٥. الوضع المالي، اإلطار 

  ٥٢-٤٩. ، اإلطار ٤٧. اإلطار ، ٢٨. اإلطار 
  ٧.اإلطار التقرير المالي، 

  ٢٨. اإلطار التوقعات، 
  ٧٦- ٧٥. اإلطار الربح 

  ١٠٨. اإلطار القوة الشرائية العامة، 
  ٦. اإلطار األهداف العامة للبيانات المالية، 

  ٢٣. اإلطار   المنشأة، ةاستمراري
  ٩.اإلطار الحكومات ووكاالتها، 

  ١٠١-١٠٠. اإلطار التكلفة التاريخية، 
، ٤٠.اإلطار  ، ٣.اإلطار معايير المحاسبة الدولية، 

  ٥٢. اإلطار 
. اإلطار ، ٧٧- ٧٤. اإلطار ، ٧٠ .اإلطار الدخل، 

٩٣- ٩٢  
اإلطار ، ٤٨. اإلطار ، ٢٠-١٩. اإلطار قائمة الدخل، 

 .٧٢  
  ١٠- ٩. اإلطار المستثمر، 

  ٩.اإلطار المقرضون، 

، ٦٤-٦٠. اإلطـار   ،  ٥٢-٤٧. اإلطـار   ،  لتزاماتاإل
  ٩١. اإلطار 

  ٨٠-٧٨. اإلطار الخسائر، 
  ١١. اإلطار اإلدارة، 
  ٩٥. اإلطار المقابلة، 
  ٨٤. اإلطار ، ٣٨. اإلطار ، ٣٠-٢٩ اإلطار المادية، 

  ١٠١-٩٩. اإلطار قياس العناصر، 
، ١٠-٩.اإلطار حاجة المستخدمين للبيانات المالية، 

  ١٥. اإلطار ، ١٣.اإلطار 
  ٣٧. اإلطار ، ٣٦. اإلطار الحيادية، 

  ١٣. اإلطار المعلومات غير المالية، 
  ٨٨. اإلطار ، ٢١. اإلطار مالحظات، 

  ٢١- ١٢. اإلطار هدف البيانات المالية، 
  ٦٢-٦٠. اإللتزامات، اإلطار 

، ٢٨. اإلطار ، ١٩. اإلطار ، ١٧. اإلطار األداء، 
  ٧٣- ٦٩. اإلطار ، ٤٨. اإلطار 

  ١٠٢. اإلطار مفهوم رأس المال المادي، 
. اإلطار ، ١٠٤. اإلطار صيانة رأس المال المادي، 

  ١٠٩. اإلطار ، ١٠٦
  ١٠١-١٠٠. إلطار االعرض العادل، 

- ١٠٤.اإلطار ، ٧٣. اإلطار ، ٦٩. اإلطار "الربح، 
١٠٥  

  ٦٤. اإلطار المخصصات، 
  ٣٧. اإلطار التدبير، 

  ٩.اإلطار عام، 
  ١.اإلطار الهدف، 

  ٤٦-٢٤. اإلطار الخصائص النوعية للبيانات المالية، 
  ١٠١-١٠٠. اإلطار القيمة القابلة للتحقق، 
  ٩٨ - ٨٢. اإلطار اإلعتراف بالعناصر، 

  ٤٥-٤٣. اإلطار ، ٣٠-٢٦. اإلطار الوثوق، 
  ٨٦. اإلطار ، ٣٨. اإلطار ، ٣١. اإلطار المالئمة، 

  ٦٦. اإلطار اإلحتياطي، 
  ٧٤. اإلطار اإليراد، 

  ٣٤. اإلطار ، ٢١. اإلطار الخطر واألمور المجهولة، 
  ٨-٥.  اإلطار النطاق، 

  ٦. اإلطار األهداف الخاصة للتقارير المالية، 
  ٣-٢. اإلطار لحالة، ا

  ١٤.الضيافة، اإلطار 
  ٥١. اإلطار ، ٣٥. اإلطار الجوهر فوق الشكل، 

  ٩. اإلطار الموردون، 
  ٤٣. اإلطار في الوقت المناسب، 

  ٦٤. اإلطار الصحة والمراجعة العادلة، 
  ٣٤. اإلطار ، ٢١. اإلطار المجهول، 

  ٢٥. اإلطار قابلية الفهم، 
  ٤١. اإلطار التماثل، 

. اإلطار ، ١١-٩. اإلطار  ، ٦.اإلطار تخدمون، المس
  ١٥. اإلطار، ١٣
  

   صولإعادة تقييم األ
  ٤٢-٣١. ١٦، ١٧. ٨السياسات المحاسبية، 
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إسـتنتاج  . ٣٦،  ٦١. ٣٦،  خسائر إنخفـاض القيمـة    
١١٢-١٠٨  

  ١١٩. ٣٦نقص في ، 
  ٧٨-٧٥. ٣٨ الغير الملموسة، صولاأل

  ٧٨-٧٥. ٣٨اإلفصاح، 
  ٧ الملحق ج٣٤حلية، التقارير المالية المر

  ٦٠. ٣٦، ٧٧. ١٦الممتلكات، المصانع والمعدات، 
، ٤٢. ١٦،  ٦٥-٦٤. ١٢،  ٢٠. ١٢غايات الضريبة،   

  ٢١-التفسير
  

المساعدات الحكومية؛ المنح  أنظر إعانات مالية
  الحكومية

  

  إعتراف
  ١. ١تنفيذ القسم . ٣٩ النقد ضمانات

 .٣٩،  ٦٣-٣٤ الملحق أ تطبيـق      ٣٩األصول المالية،   
١٤  

 الملحق أ تطبيق    ٣٩،  ٣٨. ٣٩عقود األسلوب المنتظم،    
  ٥٦-٥٣ الملحق أ تطبيق ٣٩ن ١٢

   األدوات المالية
  ٣٩,٩التعريف، 

إلغاء البنود المحددة من المبادئ المحاسـبية المقبولـة         
  ٢٢١إستنتاج . ٣٩عموماً في الواليات المتحدة، 

  اإللتزامات المالية
 التسديد المحاسـبي،    استخدام تاريخ المتاجرة أو تاريخ    

  ٢,٣. -١. تنفيذ القسم د. ٣٩
  

 ٢٤،  ٢٤-١. ٢٤،  إفصاحات األطـراف ذات العالقـة     
  الملحق

  ٢٢. ٢٤تجميع البنود من نفس الطبيعة، 
  ٢١. ٢٤طول مدة العملية، 

  ٥٨-٦٥. ٣٠ الملحق ٢٤البنوك، المعامالت بواسطة، 
  ٧-٤إستنتاج . ٢٤، ١٦. ٢٤تعويض اإلدارة العليا، ، 

  ٢٢-١٢. ٢٤ت اإلفصاح، متطلبا
  ١٦. ٢٤منافع الموظفين، 

. ٢٤أساس إستنتاج مجلس معايير المحاسبة الدولية، 
  ١٤-١إستنتاج 
  ٨-٥. ٢٤الهدف، 

إستنتاج . ٢٤، ٢١- ١٨. ٢٤البيانات المالية المنفصلة، 
١٤-٨  

  ٢٤,٢٠العمليات التي تتطلب اإلفصاح، 
  ٣٤. ٣٢أسهم الخزينة، 

  

  أفالم الصورة المتحركة
 ١٨عتراف بإيراد حقوق الملكية وحقوق اإلختراع،       اإل

  ٢٠. الملحق أ
  

  ١٤-١. ٢٩، إقتصاديات ذات التضخم المرتفع
  ٢١. ٢٩تكاليف اإلقتراض، رسملة الـ، 

  ٣٣. ٢٩بيان التدفق النقدي، 
  ٣. ٢٩خصائص التضخم المرتفع، 

  ٣٦- ٣٥ .٢٩، ١ .٢٩البيانات المالية الموحدة، 
، تفسير لجنة ٣٤. ٢٩، ٨. ٢٩األرقام المقارنة، 

. ٧، تفسير لجنة معايير التقرير٥. ٧معايير التقرير
  ٦إستنتاج 

  ٣١-٢٩ .٢٩، ٨. ٢٩القيمة الحالية المقترحة، 
شروط الشراء المفروضة، األصول المملوكة بموجب، 

٢٢. ٢٩  
  ٤٠- ٣٩. ٢٩اإلفصاح، 

  ٣٨. ٢٩توقف حالة التضخم في اإلقتصاد، 
  ٢٤. ٢٩حقوق الملكية، إعادة عرض، 

 ٢٩المحاسبة عن اإلستثمار بطريقة حقوق الملكية، 
.٢٠  

تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة 
، تفسير لجنة ٦٧إستنتاج . ١األولى، معيار  المحاسبة 

  ١٣-١١إستنتاج . ٧معايير التقرير
. ٢٩أسعار تبادل سعر الصرف األجنبي، التغير في، 

٣٥. ٢٩، ٣٤. ٢٩، ٨  
  ٣٥. ٢٩آت األجنبية التابعة، المنش

، تفسير ٨. ٢٩، ٤٣. ٢١، ١٤. ٢١العملة الوظيفية، 
، تفسير لجنة معايير ٣. ٧لجنة معايير التقرير

  ١٥- ١٤إستنتاج . ٧التقرير
- ٢٧. ٢٩، ٩. ٢٩العائد على صافي الوضع المالي، 

٣١. ٢٩، ٢٨  
، تفسير لجنة معايير ٣٧. ٢٩مؤشر األسعار العام، 

  ٢٥، ٦تاج إستن. ٧التقرير
  ٢٨- ١١. ٢٩التكلفة التاريخية للبيانات المالية، 

 في قبول عادة العرض بموجب ٧تفسير معيار التقرير
، ٥-٣. ٧، تفسير لجنة معايير التقرير٢٩المعيار 

  ٢٥-١، إستنتاج ٦-١مثال
  ٣٤- ٣٢ الملحق ب ٣٤التقارير المالية المرحلية، 

-٢٧. ٢٩،    ١٣. ٢٩) لمؤشر األسعار ( بنود الوصل   
٢٨  

. ٢٩قياس الوحدات الحالية في فترة إعداد التقارير، 
٨-٧  

  ١٢. ٢٩البنود المادية، 
. ٢٩، ٢٨-٢٧-٢٩، ٩. ٢٩صافي الوضع المادي، 

٣١  
تفسير لجنة ، ١٧. ٢٩عدم توفر مؤشر األسعار، 

  ١٠إستنتاج . ٧معايير التقرير
  ٧-٦. ٢٩ األولية، البيانات المالية

  ١٩- ١٥. ٢٩، الممتلكات، والمصانع والمعدات
 في قبول عادة العرض بموجب ٧تفسير معيار التقرير

، ٥-٣. ٧، تفسير لجنة معايير التقرير٢٩المعيار 
  ٢٥-١، إستنتاج ٦-١مثال

  ٣. ٢٩معدل التضخم، 
  ١٩. ٢٩المبلغ القابل لالسترداد من األصول، 

، ٢٥-١١. ٢٩في قائمة المركز المالي، عرض الإعادة 
 في قبول عادة ٧قريرتفسير معيار الت، ٢٩. ٢٩

، تفسير لجنة معايير ٢٩العرض بموجب المعيار 
  ٢٥-١، إستنتاج ٦-١، مثال٥-٣. ٧التقرير

  ٣٥. ٢٩المنشآت التابعة، 
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  ٢٩,٣٠، ٢٦. ٢٩بيان الدخل الشامل، إعادة عرض، 

  ٣٣. ٢٩بيان التدفق النقدي، 

  ٢٩,٣٥المنشآت التابعة، 

  ٧. ٢٩البيانات المالية اإلضافية، 

. ٧تفسير لجنـة معـايير التقريـر      ،  ٣٢. ٢٩ الضريبة
،  تفـسير    ٥-٤. ٧، تفسير لجنة معايير التقرير    )ب(٢

، تفسير لجنة معايير    ٦-١مثال    . ٧لجنة معايير التقرير  
  ٢٥-١٨إستنتاج . ٧التقرير

  

  إكتشاف وتقييم األصول
-١٣. ٦التغير في السياسات المحاسبية،  معيار التقرير      

  ٤٩  إستنتاج٦، معيار التقرير١٤
 ٦، معيار التقريـر   ٢٢-١٨. ٦التعريف، معيار التقرير  

  ١٦-٩إستنتاج 
، معيـار   ٢٢-١٨. ٦إنخفاض القيمة، معيار التقريـر    

  ٤٨-٦,٣٥التقرير
-٢٩، معيار التقريـر   ١٤-٨. ٦القياس، معيار التقرير  

٣١  
ــر  ــار التقري ــرض، معي ــار ١٧-١٥. ٦الع ، معي

  ٣٤-٣٢التقرير
. ٦ر التقريـر    ، معيا ٧-٦. ٦اإلعتراف، معيار التقرير  

  ٣١-١٧إستنتاج 
  

  ٣٨ .اإلطار ، إكتمالية
  

  ٧٣-٦٩ ٤٧، ٢٨، ١٩، ١٧، اإلطار األداء
  

  إلتزامات
التغيرات في اإللتزامات الحالية لإلزالة واإلستعادة 

  ٥٠-٤٨. ٣٧واإللتزامات المماثلة، 
. ١محاسبة التغيرات في، تفسير لجنة معايير التقارير 

، ١٨-١مثال . ١قارير ، تفسير لجنة معايير الت١٠-١
  ٣٣-١إستناج . ١تفسير لجنة معايير التقارير 

 .اإلطار ، ٥٢- ٤٧. اإلطار ،  البيان الماليعناصر في
٦٤- ٦٠  

  ٤٩. اإلطار ، اإلطارتعريف 
  ٩١.اإلطار اإلعتراف، 

  

. ٣٩، ٤. ٣٩، )ح (٢. ٣٩إلتزامات القروض، 
  أ٢٠- ١٥إستنتاج 

 المبادئ ٣٩المقارنة بين معيار المحاسبة الدولي 
إستنتاج . ٣٩المقبولة عموماً في الواليات المتحدة، 

  )ب (٢٢١
  

  إلتزامات تعاقدية
  ٨-٧، تطبيق  ٣٢التعريف، 

، )أ(١٦. ٣٢األدوات المالية بدون إلتزامات تعاقديـة،       
إستنتاج . ٣٢،  ٢٦-٢٥تطبيق      . ٣٢،  ٢٠-١٧. ٣٢
  ٣٣-٣٢أمثلة توضيحية . ٣٢، ٩-٧

  ٩إستنتاج . ٣٢، ٢٠. ٣٢منطقي، 

 الملحق  ٣٧،  ٦٩-٦٦. ٣٧مخصصات للعقد المرهق،    
  ٩.ج
  

  إلتزامات متداولة 
. ١،  ٦٥-٦٠. ١،  العرض في بيان المركـز المـالي      

٧٦-٦٩  
  

  إلتزامات محتملة
  ٤٠. ٢٨المنشآت الزميلة، 

  ٤٥. ١١عقود اإلنشاء، 
  ١٠. ٣٧التعريف، 
  د- المالحق من أ٣٧، ٩٢-٨٦. ٣٧اإلفصاح، 

كة بواسـطة المـشارك،     اإلفصاح في المنشآت المشتر   
٥٤. ٣١  

  )ج (٣٩. ٢٠، ١١. ٢٠المنح الحكومية، 
  ٦ الملحق ج٣٤التقارير المالية المرحلية، 

 ١٩ب ، ٣٢-أ٣٢. ١٩خطــط المــوظفين المتعــددة، 
  د٩ –) ج (٩إستنتاج 

  ، ٣٠-٢٧. ٣٧اإلعتراف، 
، معيار  التقرير    إندماج األعمال اإلعتراف في األعمال    

 ٣، معيار التقريـر   ٥٦ .٣ ، معيار  التقرير   ٢٣-٢٢ ٣
 إسـتنتاج   ٣، معيـار التقريـر    -،  ٢٤٥-٢٤٢إستنتاج  
٢٧٨-٢٧٢  

  ١٣-١٢. ٣٧العالقة مع اإلحتياطيات، 
  ٣٦. ١٨اإليراد، 

  ٨٨. ١٢الضرائب، 
  ١٤١. ١٩المنافع الالحقة، 

، فترة إعداد التقارير  تحديث اإلفصاح عن الظروف في      
٢٠-١٩. ١٠  

  

  ٥. ٣٢، ٢ .٣٢، إلتزامات مالية
قيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، بال
الملحق ) ١) (أ (٢٠، ١١-١٠) أ(٨. ٧معيارالتقرير٣٢
  ١١-٧ تنفيذ ٢٢-١٦، إستنتاج ٤ب

  ك٤-ب٤ الملحق أ تطبيق ٣٩إرشادات التنفيذ، 
  ٩. ٣٩التعريف، 

  ١٥-١٤، إستنتاج ٨. ٧أنواع معيار التقرير
  ١٨. ٣٢التصنيف كـ، 

تطبيق . ٣٢، ٢٥. ٣٢مخصصات التسديد المحتملة، 
١٩-١٦، ٢٨  

) أ (٣٩. ٧تحليل اإللتزامات التعاقدية، معيار التقرير
  ٥٨- ٥٧ إستنتاج ٧، معيارا لتقرير١٦-١١الملحق ب
. ٣٩، ٤إستنتاج . ٣٢، ١٩. ٣٢، ١١. ٣٢التعريف، 

٩  
 الملحق أ تطبيق   ٣٩، ٤٢-٣٩. ٣٩إلغاء اإلعتراف، 

٦٣- ٥٧  
  ٤٤. ٣٢، إلغاء اإلعتراف باالختالفات من التقاص

تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة 
  أ٢٧-٢٧ .١معيار  التقرير األولى، 

استخدام تاريخ المتاجرة أو تاريخ التسديد المحاسبي، 
  ٣٢. تطبيق   القسم ب. ٣٩
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، ٢٠-١٥. ٣٢المستثنى من أدوات حقوق الملكية، 
. ٣٩، ٦- ٥إستنتاج . ٣٢، ٢٦- ٢٥تطبيق   . ٣٢

  ٢٢.   القسم ب تطبيق
أدوات حقوق الملكية التي ال تمتلك سعر سوق 

  مخصص، 
  ٨١- ٨٠ الملحق أ تطبيق ٣٩، ٤٧. ٣٩القياس، 

، ٣٦-٣٥إستنتاج . ٣٢، ٩٣-٨٦. ٣٢القيمة العادلة ، 
٤٩-٤٨. ٣٩  

 ٣٩، ٨٢-٦٩ الملحق أ تطبيق ٣٩إرشادات التنفيذ، 
  ١٣٠- ٩٥إستنتاج 

  ١٣٠- ٧١إستنتاج . ٣٩أساس اإلستنتاج، 
  ك٤-ب٤ الملحق أ تطبيق ٣٩التعريف، 

. ٣٩، ٤٩. ٣٩ مع خصائص ملحة، لتزاماتاإل
  ٩٤- ٩٣إستنتاج 

 الملحق أ تطبيق   ٣٩، ٩. ٣٩المحتفظ به للمتاجرة، 
١٥  

  ١٢-١١.  تنفيذ أسئلة وإجابات ب٣٩التعريف، 
 الملحق أ تطبيق ٣٩، ٤٤-٤٣. ٣٩اإلعتراف األولي، 

٦٥- ٦٤  
  ٤٧. ٣٩، ٤٣. ٣٩القياس، 

  ٩. ٣٩ريفات العائدة لـ التع
  ٣٩-٣٨تطبيق . ٣٢، ٥٠-٤٢. ٣٢التقاص، 

  ١٤. ٣٩اإلعتراف، 
  ٩. ٣٩التعريف العائد لـ 

استخدام تاريخ المتاجرة أو تاريخ التسديد المحاسبي، 
  ٣٢. تطبيق   القسم ب. ٣٩

التسديد في المنشأة التي تمتلك أدوات حقوق الملكية، 
، )د(-)أ (٢٧إ. ت. ٣٢، ٢٤- ٢١. ٣٢، )ب (١٦. ٣٢
  ١٥-١٠إستنتاج . ٣٢

  ٤٧. ٣٩القياس الالحق، 
  األدوات المالية:  الماليةصول األأنظر أيضاً

  
  إلغاء اإلعتراف

. ٧، معيار التقرير  ١٣. ٧البيانات المالية، معيار التقرير   
  الملحق أ إرشـادات      ٣٩،  ٣٧-١٥. ٣٩،  ٢٤إستنتاج  
  ٥٢-٣٦التنفيذ  

  ٥٣-٤١إستنتاج . ٣٩أساس اإلستنتاج 
  ١٥. ٣٩ الموحدة، لبيانات الماليةا

) ج (٢٠. ٣٩التعليمات الطارئة في نقـل األصـول،        
 الملحق أ تطبيقات إرشـادية      ٣٩،  ٣٥-٣٠. ٣٩،  )٢(

-٧٦. ٣٩،  ٥٢ الملحق أ تطبيقات إرشـادية       ٣٩،  ٤٨
٧٠   

  ٩. ٣٩التعريف، 
  ٥١الملحق أ تطبيقات إرشادية . ٣٩أمثلة، 

ملحـق أ    ال ٣٩،  ٣٨. ٣٩عقود األسـلوب المنـتظم،      
 الملحق أ تطبيقات إرشادية     ٣٩،  ١٢تطبيقات إرشادية   

٥٦-٥٣  
، ٢٩. ٣٩،  )ب (٢٠. ٣٩نقل األشياء الغير مؤهلـة،      

-٦٥إستنتاج  . ٤٧،٣٩ الملحق أ تطبيقات إرشادية      ٣٩
٦٦  

، )١) (ج(٢٠. ٣٩،  )أ (٢٠. ٣٩نقل األشياء المؤهلة،    
  ٤٦-٤٥ الملحق أ تطبيقات إرشادية ٢٨،٣٩-٢٤. ٣٩

د المنشأة الحق التعاقدي إلستالم النقد ولكـن        عندما تعي 
يفترض أن يكون اإللتزام التعاقدي لدفع التدفق النقدي،        

٦٤ -٥٤. ٣٩  
  الملحــق أ ٣٩، ٤٢-٣٩. ٣٩اإللتزامــات الماليــة، 

  ٦٣-٥٧تطبيقات إرشادية 
  ٩. ٣٩التعريف، 

. ٣٩إستخدام تاريخ التسديد التجـاري أو المحاسـبي،         
  ٣٢.إرشادات التنفيذ ب

  ٣. ٢-١.إرشادات التنفيذ ي. ٣٩رشادات التنفيذ، إ
 

  إمتالك محاسبي 
  إندماج األعمال أنظر 

  
   يتعلق بالتكلفة-إمتالك

 معيـار   ٥٣. ٣في إندماج األعمال، معيـار التقريـر      
  ٣٧٠-٣٦٥إستنتاج . ٣التقرير

  معامالت التكلفةأنظر أيضاً 
  

  أموال متبادلة
. ٣١، )ب (١. ٣١، ٣١المستثنى من نطاق المعيار 

  ١٥-٤إستنتاج 
إستنتاج . ٣٢، بيان المركز الماليو بيان الدخل الشامل

  ٣٣-٣٢أمثلة توضيحية   . ٣٢، ٨-٧
  

  انخفاض القيمة 
  ١٧-٧. ٣٦، ٦٣. ١٦، صولاأل
  ٥٦-٥٤. ٤١، ٣٠. ٤١ البيولوجية، صولاأل

   وحدات توليد النقد أنظروحدات توليد النقد 
  ٦٦-٦٥. ١٦التعويض من طرف ثالث، 

، ٢٢- ١٨. ٦ح وتقييم األصول، معيار التقريرتوضي
  ٤٨-٣٥. ٦معيار التقرير

 الملحق أ تطبيق   ٣٩، ٧٠-٥٨. ٣٩ المالية، صولاأل
٩٣- ٨٤ ،  

  ٤. ٤-٣. ٤.تنفيذ القسم و. ٣٩فحص إنخفاض القيمة، 
. ٧٠،٣٩-٦٧. ٣٩األصول المالية المتوفرة للبيع، 

  ١٠ .٩-٤ هـتطبيقات أسئلة وأجابات، 
 الملحق ا ٣٩،  ٦٥- ٦٣. ٣٩ة المطفأة، مسجلة بالتكلف

. ٤-٥. ٤.هـتطبيق   القسم . ٣٩، ٩٢-٤٨تطبيق   
٧  

  ٦ .٤.هـتطبيق   القسم . ٣٩زيادة الخسارة، 
  ٤. ٤. تنفيذ القسم و. ٣٩تحوط القيمة العادلة، 
  ٢ .٤.هـتطبيق   القسم . ٣٩الخسائر المستقبلية، 

  ١٠. ٤- ١. ٤.هـتطبيق   القسم . ٣٩تنفيذ، 
 ٣٩ة الدخل بعد اإلعتراف بإنخفاض القيمة، قائم

  ٩٣الملحق أ تطبيق 
. ٣٩، ٦١. ٣٩اإلستثمار في أدوات حقوق الملكية، 

  ١٣٠-١٠٥إستنتاج 
. تنفيذ القسم و. ٣٩األدلة الموضوعية على اإلنخفاض، 

١. ٤  
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  ٣. ٤. هـتنفيذ القسم . ٣٩في األصل والفائدة، 
  ٥ .٤.هـتطبيق   القسم . ٣٩مصفوفة التخصيص، 

  ٨ .٤.هـتطبيق   القسم . ٣٩، ندماجاالعتراف باإل
. ٣٩االعتراف بانخفاض القيمة على أساس المحفظة، 

  ٧ .٤.هـتطبيق   القسم 
تطبيق   . ٣٩ غير النقدية المتوفرة للبيع، صولاأل

  ٩ .٤.هـالقسم 
ما اذا كان الموجود المالي المتوفر للبيع محتجز في 

  ١٠ .٤.هـ  القسم تطبيق . حقوق الملكية سالبا، 
  ٢٥. ٢١علميات العملة األجنبية، 

  ٩٤- ٨١إستنتاج . ٣٦ضرائب الدخل، 
 إستنتاج ٣٨ ، ١١١ .٣٨ الغير الملموسة، صولاأل
٥٦- ٥٤  

  ٣٦- ٣٥ الملحق ب ٣٤التقارير المالية المرحلية، 
) ي (٧٩. ٤٠، ٧٣-٧٢. ٤٠، العقارات اإلستثمارية

)٥) (٤(  
  ٥٤. ١٧، ٣٠. ١٧عقود اإليجار، 

  ٥٧-١٨. ٣٦ياس المبلغ القابل لالسترداد، ق
  ٣٠-٩إستنتاج . ٣٦أساس اإلستنتاج، 

. ٣٦، ٢٩-٢٥. ٣٦القيمة العادلة ناقص التكلفة للبيع، 
  ٣٩- ٣١إستنتاج 

 غير الملموسة مع عمر إنتاجي غير محدد، صولاأل
  ١٣٠- ١١٩، إستنتاج ٢٤. ٣٦

إستنتاج . ٣٦، ٢٩- ٢٥. ٣٦صافي سعر التسديد، 
٣٩- ٣١  
. ٣٦ الملحـق أ،  ٣٦،  ٥٧-٣٠. ٣٦ة المستعملة،   القيم

-٢٣أمثلة توضيحية       . ٣٦،  ٨٠إستنتاج  -٤٠إستنتاج  
٢٨  

  ٢٠. ٤معيار  المحاسبة ، صولإعادة تأمين األ
 الملحق أ، ٣٦، ٥٧-٣٠. ٣حساب القيمة المستعملة، 

  ٨٠إستنتاج -٤٠إستنتاج . ٣٦
  ٣٨-٣٣. ٣٦أساس تقييم التدفق النقدي المستقبلي، 

  ٥٣-٣٩. ٣٩تقييم التدفق النقدي المستقبلي، إنشاء 
  ٥٥-٢٥إستنتاج . ٣٦، ٥٧-٥٥. ٣٦سعر الخصم، 

  ٥٤. ٣٦التدفق النقدي المستقبلي بالعملة األجنبية، 
  ٢٨-٢٣أمثلة توضيحية   . ٣٦إرشادات توضيحية، 

أمثلـة  . ٣٦،  ٤٧-٤٦. ٣٦إعادة هيكلة، التأثير فـي،      
  ٥٣-٤٤توضيحية   

أمثلـة  . ٣٦،  ٤٩-٤٨. ٣٦بلية،  معاملة التكلفة المستق  
  ٦١-٥٤توضيحية   

  

  اندماج األعمال
، معيـار   ٤٢-٤١. ٣إنجاز بمراحل، معيـار التقريـر     

  ٣٨٩-٣٨٤ إستنتاج ٣التقير
   الملحق أ٣إمتالك، تعريف الـ، معيار التقرير

، ٧-٦. ٣الممتلك، تعريف وتحديد لـ، معيـارالتقرير     
الملحـق   ٣ الملحق أ، معيار التقريـر       ٣معيار التقرير 

  ١٠٥-٨٢إستنتاج . ٣، معيار التقرير ١٨-١٣ب
، ٩-٨تاريخ اإلمتالك، تعريف وتحديد، معيار التقرير       

  ١١٠-١٠٦إستنتاج . ٣معيار التقرير

، ٥-٤. ٣طريقة اإلمتالك المحاسبي، معيـار التقريـر      
  ٥٧-٢٢إستنتاج . ٣معيار التقرير 

، معيار التقريـر    ٣٥-٦. ٣تطبيق الـ، معيار التقرير     
  ٣٧٠-٣٦٥إستنتاج . ٣

التعــديالت علــى األصــول الممتلكــة واإللتزامــات 
المفروضة والمعترف بها في تاريخ اإلمتالك، معيـار        

  األصول) ب(٢. ٣التقرير

-٥٤. ٣المحاسبة قبل تاريخ اإلمتالك، معيار التقرير       
  ٦٣ المحق ب٣، معيار التقرير٥٨

الملحـق  . ٣الممتلك ليس مهتم بإستعمال، معيار التقرير     
   ١٨٠-١٧٦ إستنتاج ٣، معيار التقرير ٤٣ ب

-١٥. ٣تصنيف وإستهداف الممتلكات، معيار التقرير      
  ١٨٨-١٨٥إستنتاج . ٣معيار التقرير . ١٧

، ٢٠-١٨. ٣قياس الممتلكات المحددة، معيار التقريـر       
  ٢٦٢-١٩٧ إستنتاج ٣معيار التقرير 

-١٠. ٣اإلعتراف بالممتلك المحدد، معيـار التقريـر        
معيـار  . ١٩٦-١١١ إسـتنتاج    ٣ التقرير   ، معيار ١٧

  ٣٠٧-٣٠٥ إستنتاج ٣التقرير 

، معيـار   ٣٦-٣٤. ٣صفقة شراء، معيـار التقريـر       
 أمثلة  ٣، معيار التقرير    ٣٨١-٣٧١ إستنتاج   ٣التقرير  

٤٩-٤٥  

 الملحق أ، معيار    ٣أعمال، تعريف الـ، معيار التقرير      
 إستنتاج  ٣ معيار التقرير    ١٢ب-٧ الملحق ب  ٣التقرير  

٢١-١٥  

تصنيف وتعيين األصول المحددة الممتلكة واإللتزامات      
، معيار التقرير   ١٧-١٥. ٣المفروضة، معيار التقرير    

  ١٨٨-١٨٥ إستنتاج ٣

الرقابة العامة، إتحاد العمل أو المنشأة بموجب، معيـار         
  ٤-١، الملحق ب٣التقرير 

. ٣، معيار التقرير    ٣المستثنى من نطاق معيار التقرير      
  ٦١-٥٩، إستنتاج ٣التقرير معيار ) ج(٢

  نقل اإلعتبارات

، ٥٨. ٣المحاسبة بعد تاريخ اإلمتالك، معيار التقريـر        
  ٣٦٠-٣٥٣ إستنتاج ٣معيار التقرير 

  ٤٠. ٣التصنيف، معيار التقرير 

  الملحق أ.٣التعريف، معيار التقرير 

الملحـق  . ٣المكتسب من المكافأة، معيـار التقريـر        
  ٥٥-٥٤ب

 معيار التقريـر    ٣٩. ٣ار التقرير   ، معي القياس المبدئي 
٣٥٢-٣٤٣. ٣  

  اإللتزامات الطارئة

 ٣,٥٦المحاسبة قبل تاريخ اإلمتالك، معيـار التقريـر         
  ٢٤٥-٢٤٢إستنتاج . ٣معيار التقرير 
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. ٣اإلعتراف المبدئي والقياس الممتلك، معيار التقرير       
، ٢٤٥-٢٤٢إسـتنتاج   . ٣، معيار التقريـر     ٢٣-٢٢

  ٢٧٨-٢٧٢ج  إستنتا٣معيار التقرير 

العقد المفرد، إندماج األعمال المتحقق بواسطة، معيـار     
   ٧٩-٧٨ إستنتاج ٣، معيار التقرير ٤٤-٤٣ ٣التقرير 

-٦٨الملحق ب . ٣األحكام اإلنتقالية لـ، معيار التقرير      
  ٤٣٤-٤٣٣إستنتاج . ٣، معيار التقرير ٦٩

، معيـار   ٢٥-٢٤ ٣الضرائب المؤجلة، معيار التقرير     
 ٢٦. ١٢،  ١٩. ١٢،  ٢٩٥-٢٧٩نتاج   إسـت  ٣التقرير  

  ٦٨-٦٦. ١٢) ج(

التغير في الضريبة المؤجلـة لألصـل قبـل تـاريخ           
. ٣، معيـار التقريـر      ٦٧. ٣اإلمتالك، معيار التقرير    

  ١٢,٦٨، ٢٩١-٢٨٨إسنمناج 

 ٣، معيار التقرير    ٣التعريف والتحديد، معيار التقرير     
، معيـار   ٦ب-٥المحق ب . ٣الملحق أ، معيار التقرير     

  ٢١-٥إستنتاج . ٣قرير الت

مشتقة األدوات المالية، تحديدها كأدوات تحوط، معيار       
-١٨٥إستنتاج  . ٣معيار التقرير   ) ب (١٦. ٣التقرير  
١٨٨  

، معيار التقريـر    ٦٣-٥٩. ٣اإلفصاح، معيار التقرير    
  ٧٢ أمثلة ٣، معيار التقرير ٤٢٨-٤٠١إستنتاج . ٣

الحاليـة  التأثيرات المالية على التعديالت خالل فتـرة        
والتي تعود إلندماج األعمال في الفترة أو فترة سـابقة،     

 الملحـق   ٣، معيار التقرير    ٦٢-٦١. ٣معيار التقرير   
  ٦٦-٦٤الملحق ب. ٣، معيار التقرير ٦٧ب

شركة مدرجة ثنائية، إندماج األعمـال المتحقـق مـن          
   ٤٤-٤٣. ٣خالل، معيار التقرير 

  ٢٢. ٣٣حساب العائد على السهم، 

، ٦٤ ٣معيـار التقريـر     . ٣اذ معيار التقرير    تاريخ نف 
  ٤٣٢-٤٢٩ إستنتاج ٣معيار التقرير 

المشتقات الضمنية، التقييم لغرض الفصل عـن العقـد         
 ٣معيار التقريـر    ) ج(١٦. ٣األساسي، معيار التقرير    

  ١٨٨-١٨٥إستنتاج 

، معيار التقرير   ٢٦. ٣منافع الموظفين، معيار التقرير     
  ٣٠٠-٢٩٦إستنتاج . ٣

  ٥٠ .٣ح األخطاء، معيار التقرير تصحي

اإلستثناءات من القياس واإلعتراف بالمبـادئ، معيـار        
-٢٦٢ إستنتاج   ٣، معيار التقرير    ٣١-٢١. ٣التقرير  
٣١١  

األصول واإللتزامات المالية، التصنيف لــ،  معيـار         
-١٨٥إستنتاج  . ٣، معيار التقرير    )أ (١٦. ٣التقرير  
١٨٨  

 التقـارير الماليـة للمـرة       تبني المعايير الدولية إلعداد   
. ١الملحق ب، معيار التقرير   . ١األولى، معيار التقرير  

  ٢٢إرشادات 

-٥٥إستنتاج  . ٣نموذج البداية الحديث، معيار التقرير    
٥٧  

  ٣٣٦-٣١٢إستنتاج . ٣الشهرة، معيار التقرير

   الملحق أ.٣التعريف، معيار التقرير

اإلفصاح عن التغير فـي المبـالغ المرحلـة، معيـار           
  )د (٦٧الملحق ب . ٣لتقريرا

  فحص إنخفاض القيمة، أنظر فحص إنخفاض القيمة

في اإلندماج المتحقق بدون نقل اإلعتبـارات، معيـار         
  ٤٦الملحق ب. ٣، معيار التقرير٣٣. ٣التقرير

. ٣في اإلندماج المتضمن منشآت متبادلة، معيار التقرير      
  ٤٩-٤٧الملحق ب 

  األصول واإللتزامات المحددة، 

-٥٤. ٣بة قبل تاريخ اإلمتالك، معيار التقريـر      المحاس
  ٦٣الملحق ب . ٣، معيار التقرير٥٨

، ١٧-١٥. ٣، معيار التقرير  تصنيف وتحديد الممتكات  
  ١٨٨-١٨٥إستنتاج . ٣معيار التقرير

، معيـار   ٢٠،  ١٨. ٣قياس الممتلكات، معيار التقريـر    
  ٢٦٢-١٩٧إستنتاج  . ٣التقرير

، ١٧-١٠. ٣ريـر اإلعتراف بالممتلكات، معيـار التق    
  ١٩٦-١١١إستنتاج . ٣معيار التقرير

  تعويض األصول

  ٥٧. ٣المحاسبة قبل تاريخ اإلمتالك، معيار التقرير

، ٢٨-٢٧ .٣اإلعتراف والقياس المبدئي، معيار التقرير    
  ٣٠٣-٣٠١إستنتاج . ٣معيار التقرير

، )ب (١٧. ٣عقود التأمين الممتلكة من،  معيار التقرير      
. ٣، معيار التقرير  ١٩٦-١٨٥تنتاج  إس. ٣معيار التقرير 

  ١٥٣-١٤٧إستنتاج .٤،  معيار التقرير٣٣-٣١

  األصول الغير ملموسة

  تعريف التحديد

إسـتنتاج  . ٣الملحق أ، معيار التقرير   . ٣معيار التقرير 
  ١٠-٦ إستنتاج ٣٨، ١٢. ٣٨، ١٧٤-١٥٧

  ٤٤-١٦أمثلة . ٣أمثلة توضيحية، معيار التقرير

. ٣، معيـار التقريـر    اإلعتراف المنفصل من الـشهرة    
-١٥٧إستنتاج  . ٣، معيار التقرير  ٤٠-٣١الملحق ب   

  ب١٩-أ١٦ إستنتاج ٣٨، ٤٣-٣٣. ٣٨، ١٨٤

  أنظر أيضاً األصول الغير ملموسة

. ٣المنشآت المشتركة مستثناه من نطاق معيار التقرير        
-٥٩إستنتاج    .٣، معيار التقرير  ) أ (٣,٢معيار التقرير 

٦١  

   عقود اإليجار المكتسبة في،

. ٣معيار التقريـر  ) أ (١٧. ٣التصنيف، معيار التقرير  
  ١٨٨-١٨٥إستنتاج 
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اإلعتراف باألصول بموجب عقود اإليجـار التـشغيلي      
التي تكون فيها المنشأة المشتراه هي الطرف المـؤجر،         

 .٣، معيـار التقريـر    ٤٢الملحق ب   . ٣معيار التقرير 
  ١٤٨-١٤٤إستنتاج 

ـ      . ٣ار التقريـر  اإلعتراف بعقد اإليجار التشغيلي، معي
-١٤٤إستنتاج  . ٣، معيار التقرير  ٣٠-٢٨الملحق ب   

١٤٨  

  اإللتزامات

-٥٤. ٣المحاسبة بعد تاريخ اإلمتالك، معيار التقريـر      
  ٦٣، الملحق ب ٥٨

، ١٧-١٥. ٣تصنيف وتحديد الممتلك، معيار التقريـر     
  ١٨٨-١٨٥إستنتاج . ٣معيار التقرير

 ٢٠،  ٣,١٨قياس المنشآت المشتراه، معيـار التقريـر      
  ٢٦٢-١٩٧. ٣معيار التقرير

-١٠. ٣معيار التقريـر  اإلعتراف بالمنشآت المشتراه،    
  ١٩٦-١١١إستنتاج . ٣، معيار التقرير١٧

إسـتنتاج  . ٣، معيار التقرير  ٥٠-٤٥. ٣معيار التقرير 
  ٥٣-٥٠أمثلة . ٣، معيار التقرير٤٠٠-٣٩٠

قياس األصول المحددة واإللتزامات المفروضـة قبـل        
  ٥٤. ٣يار التقريرتاريخ اإلمتالك، مع

، معيار  ٢٠،  ١٨. ٣في تاريخ اإلمتالك، معيار التقرير    
  ٢٦٢-١٩٧إستنتاج . ٣التقرير

قياس الحصة الغير مـسيطرة فـي الـشراء، معيـار           
  ٢٢١-٢٠٥إستنتاج . ٣، معيار التقرير١٩. ٣التقرير

اإلندماج، ضمن تعريـف إنـدماج األعمـال، معيـار          
  ١٢ إستنتاج .٣الملحق أ، معيار التقرير. ٣التقرير

معيـار  العمليات المضاعفة، تحقيق الرقابة من خالل،       
-٣٨٤إسـتنتاج   . ٣، معيار التقرير  ٤٢-٤١. ٣التقرير
٣٨٩  

  المنشآت المتبادلة

-٦٤إستنتاج  . ٣تطبيق طريقة اإلمتالك، معيار التقرير    
٧٧  

  الملحق أ. ٣التعريف، معيار التقرير

  ٤٩-٤٧الملحق ب. ٣قياس الشهرة، معيار التقرير

، معيـار   ٦٦. ٣أحكام إنتقالية لــ، معيـار التقريـر       
. ٣، معيـار التقريـر    ٦٩-٦٨الملحـق ب    . ٣التقرير

  ٤٣٤-٤٣٣إستنتاج 

  الحصة الغير مسيطرة في المنشاة المشتراة،

  الملحق أ. ٣التعريف، معيار التقرير

 ، معيـار    ١٩. ٣القياس المبدئي لـ، معيـار التقريـر      
. ٣لتقريـر ، معيـار ا   ٤٥-٤٤الملحـق ب    . ٣التقرير

  ٢٢١-٢٠٥إستنتاج 

. ٣األصول الغير متداولة المتوفرة للبيع، معيار التقرير      
، معيـار   ٣٠٧-٣٠٥إسـتنتاج   . ٣، معيار التقرير  ٣١

    ٤٥-٤٢إستنتاج . ٥التقرير

طريقة تجميع الحصص، أسـباب الـرفض، معيـار         
  ٥٤-٢٩ إستنتاج  .٣التقرير

 ، معيـار  ٣,٢٦منافع إنتهاء الخدمة،  معيـار التقريـر       
  ١٠٨-١٩، ٣٠٠-٢٦٩إستنتاج . ٣التقرير

العالقة السابقة بين المنشأة المشتراة والمنشأة المشترية،       
الملحـق  . ٣،  معيار التقرير   ٥٢-٥١. ٣معيار التقرير 

، معيـار   ١٢٢إستنتاج  . ٣، معيار التقرير  ٥٣-٥١ب  
  ٥٧-٥٤مثال . ٣التقرير

إسـتنتاج  . ٣الحقوق المعاد إستمالكها، معيار التقريـر     
٣١٠-٣٠٨  

، ٥٥. ٣المحاسبة قبل تاريخ اإلمتالك، معيار التقريـر      
  أ١١٥. ٣٨، ٩٤. ٣٨

  ٢٩. ٣القياس المبدئي، معيار التقرير

-٣٥الملحـق ب    . ٣اإلعتراف المبدئي، معيار التقرير   
٣٦  

اإلعتراف باألصول المحددة واإللتزامات المفروضـة      
،  معيار   ١٧-١٠. ٣قبل تاريخ اإلمتالك، معيار التقرير    

  ١٩٦-١١١إستنتاج . ٣رالتقري

-٥١. ٣تعويض الخدمات المستقبلية، معيار التقريـر     
، معيـار   ٥٥-٥٤الملحـق ب    . ٣، معيار التقرير  ٥٢

  ٦٠-٥٨مثال . ٣التقرير

البحث والتطوير في مشروع المنشأة المشتراه ، معيار        
  ٨٩-٧٨ إستنتاج ٣٨، ١٥٦-١٤٩إستنتاج . ٣التقرير

،  معيـار   ١١. ٣تكاليف إعادة الهيكلة، معيار التقريـر     
  ١٤٣-١٣٢إستنتاج . ٣التقرير

، ١٥الملحـق ب    . ٣اإلمتالك العاكس، معيار التقريـر    
. ٣، معيار التقرير  ٢٧-١٩الملحق ب   . ٣معيار التقرير 

  ١٥-١، مثال  ٩٧-٩٤إستنتاج 

العمليات المنفصلة من إندماج األعمال، تحديـد الــ،         
، ٥٣-٥١. ٣، معيـار التقريـر    ١٢. ٣معيار التقريـر  

  ٦٢-٥٠الملحق ب. ٣ التقريرمعيار

ــر ــار التقري ــتنتاج  . ٣معي ــار ١٢٤-١١٥إس ، معي
  ٧١-٥٤مثال . ٣التقرير

، ٥٣ .٣ التكلفة ذات العالقة، معيار التقريـر      -اإلمتالك
  ٥٧-٥٤مثال . ٣، معيار التقرير١٢٢إستنتاج 

الملحق ب  . ٣تعويض الخدمة المستقبلة، معيار التقرير    
  ٦٠-٥٨مثال . ٣، معيار التقرير٥٥-٥٤

، ٥. ٢مكافأة الدفع على أساس األسهم، معيار التقريـر       
. ٣، معيار التقريـر   ٢٤-٢٣إستنتاج  . ٢معيار التقرير 

  ٣١١إستنتاج . ٣، معيار التقرير٣٠
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الملحـق  . ٣تصنيف إعتبارات المكافأة، معيار التقرير    
، ٣٦٤-٣٦١إسـتنتاج   . ٣، معيار التقريـر   ٦٢-٥٦ب

  ٧١-٦١مثال . ٣معيار التقرير

. ٣ألعمال المتحقق بواسطة، معيـار التقريـر      إندماج ا 
  ٣٨٩-٣٨٤إستنتاج . ٣، معيار التقرير٤٤-٤٣

، معيـار   ٤٢-٤١. ٣مرحلة اإلمتالك، معيار التقريـر    
  ٣٨٩-٣٨٤إستنتاج . ٣التقرير

  ٦٧-٦٥. ٣اإلنتقال، معيار التقرير

، معيـار   ٦٦. ٣للمنشآت المتبادلـة، معيـار التقريـر      
  ٤٣٤-٤٣٣إستنتاج . ٣التقرير

 -٤١الملحـق ب    . ٣التقييم، معيار التقريـر   حصص  
  ٢٦٠-٢٥٢إستنتاج . ٣معيار التقرير

  

-١.  الملحق أ  ١٨،  ٣٧-١. ١٨،  ٧٤ .اإلطار  ،  إيراد
٢٠  

  ١٥.  الملحق أ١٨رسوم الدخول، 
  ١٣. الملحق أ ١٨، ٨. ١٨عمولة اإلعالن، 

  ١٣.  الملحق أ ١٨، ٨. ١٨عمولة مكتب الوساطة، 
 على خـدمات إعالنيـة،      عمليات المبادلة التي تنطوي   

  ٣١-التفسير
   ١. الملحق أ١٨المبيعات التي يتم إصدار فواتير بها، 

  )د (٢. الملحق أ١٨الدفع عند تسليم مبيعات، 
) ج(١٤.  الملحق أ  ١٨عملة تخصيص األسهم للعميل،     

)١(  
  ٣٥. ١٨ المحتملة، لتزاماتاإل

  ٧. ١٨التعريف، 
  ٣٥-٣٤. ١٨اإلفصاح، 

 الملحق  ١٨،  ٣٣-٢٩. ١٨ ،)ج (٥. ١٨التوزيعات،  
  ٢٠. أ

  ١٤.  الملحق أ١٨رسوم الخدمات المالية، 
  ١٨.  الملحق أ١٨اإلعفاء من الرسوم، 

  ١٢ .١٨البضاعة أو الخدمات المتغيرة أو المتبادلة ، 
 ٢.  الملحـق أ   ١٨البضاعة المشحونة شرط الموافقة،     

  )ب(
.  الملحق أ  ١٨ البيع،   ضمانالبضاعة المشحونة شرط    

  )ج (٢
 ١٨،   )ج(١٦. ١٨،  البضائع بشرط التركيبشحن

  ) أ (٢.الملحق أ
  ١٧.  الملحق أ١٨بدء العمل ورسوم الدخول، 

  ١٠.  الملحق أ١٨رسوم التركيب، 
  ٨. الملحق أ ١٨مبيعات التركيب، 

  ١٣.  الملحق أ١٨عموالت وكاالت التأمين، 
  ٢٠.  الملحق أ١٨، ٣٣- ٢٩. ١٨، )أ (٥. ١٨الفائدة، 

   ٣. الملحق أ١٨بضاعة، طريقة تسليم ال
  ٢٠.  الملحق أ١٨رسوم الترخيص، 

  )٣)(ج (١٤.  الملحق أ١٨رسوم القروض الموحدة، 
  ١٢-٩. ١٨القياس، 

  ١٧.  الملحق أ١٨رسوم العضوية، 
  ٢١. ١٨نسبة اإلنجاز بطريقة اإلعتراف، 

. ١٨أو الجزئية والمضافة، /الدفعات على المراحل
  ٤.  الملحق أ١٨، ٢٤

  ٧. الملحق ا١٨نشورات، اشتراكات الم
  ٩.  الملحق أ١٨بيع عقاري حقيقي، 

  ٢٠-١. الملحق أ١٨، ٣٣-١٤. ١٨اإلعتراف، 
، ٣٣- ٢٩. ١٨، )ب(٥. ١٨حقوق التأليف واالختراع، 

  ٢٠.  الملحق أ١٨
  ٩-١.  الملحق أ١٨، ١٩-١٤. ١٨بيع البضائع، 
 ١٨ ، ٥. الملحق أ١٨إعادة الشراء، / اتفاقيات البيع

  ٩.الملحق أ
  ٦.  الملحق أ١٨بيع ألطراف وسيطة، ال

  ١٩- ١٠.  الملحق أ١٨، ٢٨-٢٠. ١٨تقديم الخدمات، 
  ١١.  الملحق أ١٨، ١٣. ١٨رسوم الخدمات، 
  ١٦.  الملحق أ١٨رسوم الدراسة، 

  
 الملحق ٣معيار  التقرير البيانات المالية الموحدة، 

  ٥ المثال التوضيحي رقم ٣معيار  التقرير ، ٩-٧ب
-١٢ الملحـق ب   ٣معيار  التقرير    هم،  العائد على الس  

  ٥ المثال التوضيحي رقم ٣معيار  التقرير ، ١٥
  

  بحث وتطوير
، ٦٤-٥٧. ٣٨تطوير مرحلة التوليد داخلياً، 

  ٣٢-٣٠إستنتاج .٣٨
  ١٢٧- ١٢٦. ٣٨اإلفصاح عن  اإلنفاق، 

اإلنفاق المتعلق بالمشاريع المكتسبة  بشكل منفصل أو 
  ٨٩-٨٥، إستنتاج ٤٣- ٤٢. ٣٨ األعمال، إندماج في 

إستنتاج . ٣٨ األعمال، إندماج المشاريع المكتسبة في 
٨٤- ٧٨  

تنقالت األطراف ذات العالقة التي تتطلب اإلفصاح، 
  ) هـ (٢٠. ٢٤

  ٥٦-٥٤. ٣٨مرحلة البحث، 
  

  براءات اإلختراع
  ٥٦ .اإلطار ، أصولك

  ٢٠.  الملحق أ١٨اإلعتراف باإليراد، 
 

  برنامج والء العمالء، 
ف والقياس، تفسير لجنـة تفـسيرات معـايير         اإلعترا

  ١١-١. ١٣التقارير 
  

  برمجيات
  ١٩.  الملحق أ١٨تطوير الرسوم، 

 ١٨اإلعتراف بإيراد بـراءات التـأليف واالختـراع،         
  ٢٠. الملحق أ

 

  بنود التحوط
. ٣٩التحوط الكلي المفرد، : تحوطات التدفق النقدي 

  ٢.٥.وتطبيق   القسم 
ية متوقعة متعلقة بحقوق عمل: تحوط التدفق النقدي

  ٢.٧.وتطبيق   القسم . ٣٩ملكية المشروع، 
  ٩. ٣٩التعريف، 
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 الملحق أ ٣٩أ، ٨١- ٨١. ٣٩تحديد البنود المالية كـ، 
  أ١٣٥إستنتاج . ٣٩ب، ٩٩-أ٩٩تطبيق  

 الملحق ٣٩، ٨٤-٨٣. ٣٩تحديد مجموعة من البنود، 
  ١٠١أ تطبيق  

 الملحق أ ٣٩، ٨٢. ٣٩تحديد البنود الغير المالية كـ، 
  ١٣٩-١٣٧ إستنتاج ٣٩، ١٠٠تطبيق  

التحوط لمخاطر العمالت األجنبية ألسهم تتم المتاجرة 
  ٢.١٩.وتطبيق   القسم . ٣٩بها بشكل عمومي 
  ٢١. ٢-١. ٢. تطبيق   القسم و. ٣٩إرشادات التنفيذ، 

عقود المشتقات الخارجية التـي يـتم       : العقود الداخلية 
  ٢.١٦.و   القسم تطبيق. ٣٩تسديدها بالصافي 
مشتقة التقاص الخارجية المفردة، : العقود الداخلية 

  ٢.١٥.وتطبيق   القسم . ٣٩
. ٣٩عمليات التحوط عبر المجموعة وعبر المشروع، 

  ٢.١٤.وتطبيق   القسم 
تطبيق   القسم . ٣٩التخطيط لجزء من الفترة، 

  ٢.١٧.و
تطبيق   . ٣٩شراء استثمار محتفظ به حتى اإلستحقاق، 

  ٢.١٠.وقسم ال
 الملحق أ تطبيق   ٣٩، ٨٠-٧٨. ٣٩البنود المؤهلة، 

٩٩- ٩٨  
  ٢٠ .٢. تطبيق القسم و. ٣٩مؤشر األسعار، 

تطبيق   . ٣٩هل يمكن تغيير المشتقات كبند تحوط، 
  ٢.١.والقسم 

 

  بنود غير عادية
  ٦٤-٦٠إستنتاج . ١اإلفصاح، 

  
  ٥٩-١. ٣بنوك، 

نفيذ أسـئلة   إرشادات الت . ٣٩،  إدارة خطر سعر الفائدة   
  ١. ٦. وإجابات اإلطار

 

  ١ الملحق أ تطبيق   ٣٩، بيئة المشتقات المالية
  ٦٠-٥٥ إستنتاج ٤عقود التأمين ، معيار  المحاسبة 

 

   بيان التدفق النقدي، أنظربيان التدفق النقدي، 
  التدفق النقدي

  ٦ .٧التعريف، 
إلغاء التدفق النقدي المستقبلي لتحديد القيمة المستعملة،       

  ٨٠-٤٠ إستنتاج ٣٦ الملحق أ، ٣٦،  ٣٠٥٧ .٣٦
  ١٨-١٥اإلطار، إطار، 

 

  بيانات مالية 
  ٢٦-٢٥. ١األساس اإلكتواري، 

. ١معيار  التقرير ، ٤٢-٣٩. اإلطار قابلية المقارنة، 
٣٦  

- ٣١إستنتاج . ١، ٤٤-٣٨. ١المعلومات المقارنة، 
٣٦  

  ٣٨. اإلطار اإلكتمالية، 
-١٣. ١، ٤٠.اإلطار  الموافقة مع معيار  التقارير ،

  ٣٠- ٢٣إستنتاج . ١، ٢٢
  ١٠-٨. ١، ٧.اإلطار العناصر األساسية، 

  ٤٦- ٤٥. ١تماثلية العرض، 
اإلطار إضطرابات على المعلومات المناسبة والموثوقة، 

 .٤٥-٤٣  
  ١٣٨-٤٧. ١المحتوى، 

  ٤٢. اإلطار األرقام المقارنة، 
  ٤٤.اإلطار ، ٣٨. اإلطار تكاليف العرض، 

  ١٨-١٧. ١٠ل اإلصدار، ويحتاريخ ت
  ٦.اإلطار التعريف، 

-١١٢. ١، ٨٠- ٧٧. ١اإلفصاح في المالحظات، 
١٣٨  

  ١٢٤-١١٧. ١اإلفصاح عن السياسات المحاسبية، 
  ٨١-٤٧. اإلطار العناصر، 

  ٣٤-٣٣. اإلطار العرض الملزم، 
  ٣-٢. ١، ٦.اإلطار األهداف العامة، 

  ٢٦- ٢٥. ١أساس استمرارية المنشأة، 
  ٥٣-٤٩. ١المطابقة، 

  ٦-١تطبيق   . ١أمثلة توضيحية على الهيكل، 
  ٤٨-٤٦. ١المعلومات التي يجب عرضها، 

  ٣١-٢٩. ١المادية والتجميع، 
. اإلطار ، ٨٨-٨٦. اإلطار ، ٣٤. اإلطار القياس، 

١٠١- ٩٩  
  ٣٧.اإلطار  ٣٦. اإلطار الحيادية، 

  ١٣٨-١١٢. ١، ، ٨٠-٧٧. ١المالحظات، 
  ٢١-١٢. اإلطار الهدف، 

  ٢١-١٢. ١قاصة، الم
  ٥٦-٥٥إستنتاج . ١النشاطات التشغيلية، 

  ، ١٤٠-١. ١العرض، 
  ٣٧. اإلطار التدبير، 
  ٩. ١، ١٤-١٢. ، اإلطار ٦.اإلطار الهدف، 

  ٤٦-٢٤. اإلطار المميزات النوعية، 
  ٩٨- ٨٢. اإلطار اإلعتراف بالعناصر، 

  ٣٠-٢٦. اإلطار مالئمة، 
  ٣٨-٣١. اإلطار الوثوق، 

  ٣٧-٣٦. ١ فترة التقرير،
  ٦. اإلطار الهدف الخاص، 

  ١١٠-١٠٦. ١قائمة بالتغيرات في حقوق الملكية، 
  ١٣٨-٤٧. ١الهيكل، 

  ٥١. اإلطار ، ٣٥. اإلطار الجوهر فوق الشكل، 
  ٤٣. اإلطار في الوقت المناسب، 

  ٦٤. اإلطار الصحة والمراجعة العادلة، 
  ٢٥. اإلطار قابلية الفهم، 

اإلطار ، ١١-٩.إلطار ا، ٦.اإلطار المستخدمون، 
  ١٥.اإلطار ،١٣.

اإلطار لعرض وتقديم    ؛   بيان المركز المالي   أنظر أيضاً 
  البيانات المالية ؛ قائمة الدخل

  
  بيانات مالية منفصلة

  ٣٦- ٣٥. ٢٨ ٤. ٢٨، ٢. ٢٨منشآت زميلة، 
  ٤. ٢٧التعريف، 

  ٤٣-٤٢. ٢٧اإلفصاحات، 
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، ٥. ٣١، ٣. ٣١منشآت تحت السيطرة المشتركة، 
٤٧-٤٦. ٣١  
  

  ، ٤٦-١. ٢٧، بيانات مالية موحدة
  ٢٨-٢٧. ٢٧توزيع الخسائر، 

  ٤٢-٣٧. ٧ النقدي، بيان التدفق
التغير في ملكية الشركة األم في المنشآت التابعة التـي          

 ٢٧،  ٣١-٣٠. ٢٧لم يظهر لها خسارة في الرقابـة،        
  ٥٢-٤١إستنتاج 

  ٣١-١٨. ٢٧اإلجراءات الموحدة، 
  ١٣ .٢٧التحكم، 
  ١٥. ٣٩تراف باألصول المالية، إلغاء اإلع

تواريخ التقارير المختلفة للمنشأة األم والمنشآت التابعة،       
٢٣-٢٢. ٢٧  

  ٧١-٦٧ إستنتاج. ٢٧ ، ٤٣-٤١. ٢٧اإلفصاح، 
إسـتنتاج  . ٢٧،  ١١-١٠. ٢٧اإلعفاءات من العرض،    

  ٦. ٣١، )ب (٢. ٣١، ١٢-٤
  ٢٩تطبيق   . ٣٢األدوات المالية، 

  ٤٩-٤٤. ٢١، ١٩. ٢١العمليات األجنبية، 
  ٤ .٢٧المجموعة، 

اإلقتصاديات ذات التضخم المرتفـع، تقريـر المنـشأة         
  ٣٦-٣٥. ٢٩، ١. ٢٩بالعملة في، 

  ١٤. ٣٤تقارير المالية المرحلية، 
  ٢١-٢٠. ٢٧البنود داخل المجموعة، 

. ٢٧،  ٣٧-٣٢. ٢٧خسائر الرقابة للمنـشآت التابعـة       
  ٥٧-٥٣إستنتاج 

  ٦٣-٥٨إستنتاج . ٢٧، ٣٠. ٢٧اإلتفاقيات المتعددة، 
 ٤. ٢٧،  ٥٩إسـتنتاج   . ١،  الغيـر مـسيطرة   حصة  ال

  ٣٢-٢٨إستنتاج . ٢٧، ٢٨-٢٧. ٢٧، )ج(-)ب(١٨
. ٢٧،  ١٩. ٢٧،  ١٤. ٢٧حقوق التصويت المحتملـة،     

  ٨-١تنفيذ 
  ١٧-٩إستنتاج .٢٧، ١١-٩. ٢٧العرض، 
  ٢٧-١٨ إستنتاج ٢٧، ١٧-١٢. ٢٧النطاق، 

  ١٢-المنشآت ذات الغرض الخاص، التفسير
إزالة اإلعفاءات عن المنشآت التابعة المكتسبة وإعدادها       

، ٥٥-٥٢ إسـتنتاج    .٥معيار  التقريـر     إلعادة البيع،   
  ١٣ التطبيقات اإلرشادية المثال ٥معيار  التقرير 
  ٧٥-٧٢إستنتاج . ٢٧، ٤٥. ٢٧أحكام إنتقالية، 

  ٢٥-٢٤. ٢٧، ةتوحيد السياسات المحاسبي
  
  بيع

  ٧٤كإيراد، إطار 
 

  ائعبيع البض
عمليات األطراف ذات العالقة التي تحتاج إلى إفصاح،        

  )أ (٢٠. ٢٤
  ٩-١.  الملحق أ١٨ ١٩-١٤. ١٨اإليراد، 

 

  بيع العقارات
  ٩. الملحق أ١٨اإلعتراف باإليراد، 

 

  ١٠-٦. ٢٨ تأثير هام،

  ٢. ٢٨، ٢٨التعريف في المعيار 
 

  تأجير
  ٧٤ .اإلطار كإيراد، 

 

  تاريخ
ليـة الـسنوية والـضرائب      اإلختالف في التقارير الما   

 الملحـق   ٣٤السنوية في التقارير الماليـة المرحليـة،        
  ١٨-١٧ب

  ١٨-١٧. ١البيانات المالية، 
  ٨٩ إستنتاج ،١٩المعيارمنافع الوفاة أثناء العمل، 

صناديق اإلزالة، حقوق الحصص الناجمة عن،  تفسير        
، تفسير لجنـة معـايير      ١٥-١. ٥لجنة معايير التقرير  

  ٢٨-١تاج  إستن٥التقرير
محاسبة الحصص في األموال، تفسير لجنـة معـايير         

 . ٥، تفسير لجنـة معـايير التقريـر       ٩-٧. ٥التقرير
  ٢٥-٢٢إستنتاج 

، ١٣-١١. ٥اإلفصاح، تفسير لجنة معـايير التقريـر      
  ٢٦  إستنتاج ٥تفسير لجنة معايير التقرير

، تفسير  ٣-١. ٥بشكل عام، تفسير لجنة معايير التقرير     
  ٣-٢إستنتاج . ٥تقريرلجنة معايير ال

  
  

  ٣٢. تطبيق   القسم ب. ٣٩، تاريخ التسديد المحاسبي
تطبيق   . ٣٩المبالغ الواجب تسجيلها مقابل الشراء، 

  ١. ٢. القسم د
تطبيـق    . ٣٩المبالغ الواجب تسجيلها مقابـل البيـع،        

  ٢. ٢. القسم د
. ٢. تطبيق   القسم د    . ٣٩ الغير نقدية،    صولتبادل األ 

٣  
  

  بضاعة أو الخدمات تبادل ال
  ١٢. ١٨ما إذا تمت عمليات اإليراد، 

 

  تحديد اًألصل، 
. ٣القياس واإلعتراف في إندماج األعمال، معيار التقرير

. ٣، معيار التقرير ٥٧ .٣، معيار التقرير٢٨-٢٧
٣٠٣-٣٠١إستنتاج   

 
  تجميع

  ٣١-٢٩. ١البيانات المالية 
 

  تحول بيولوجي
  ٥. ٤١تعريفات، 
  ٥٢. ٤١اإلفصاح، 

  ٧. ٤١المخرجات الناتجة عن، 
 
 

  ٢٩-ترتيبات امتياز تقديم الخدمات،  التفسير
 

  ترميم
  ب١١- ١١.  الملحق ج٣٧المخصصات، 
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، ٨١. ، اإلطارتعديالت المحافظة على رأس المال
  ١٠٩، اإلطار ١٠٨. اإلطار 

 
 

   ٤,٧، اإلطار ٢٠-١٨.تغير في الوضع المالي، اإلطار 
 

  ٧ -التفسير، وروعملة اليمقدمة ل ٧ -تفسير
    

 عدم وجود –المساعدات الحكومية  ١٠- تفسير 
  ١٠-التفسير ، عالقة محددة مع األنشطة التشغيلية

  

 للوحدات ذات –توحيد البيانات المالية ١٢ -تفسير
       ١٢ -التفسير الخاص،الغرض 

  

 –الوحدات تحت السيطرة المشتركة ١٣ -تفسير
، يعلمضاربي المشارغير النقدية  المساهمات
    ١٣ -التفسير

  

،  الحوافز– التشغيليةعقود اإليجار  ١٥ -تفسير
   ١٥ -التفسير

  
 المعاد صول استرداد األ–ضرائب الدخل ٢١-تفسير

   ٢١-، التفسيرتقييمها وغير القابلة لالستهالك
  

 التغيير في الوضع –ضرائب الدخل  ٢٥ -تفسير
٢٥ -، التفسيرالضريبي للمشروع أو لمساهميه

    
  تتضمن تقييم محتوى العمليات التي ٢٧ -تفسير

   ٢٧ -التفسير، الصيغة القانونية لعقود التأجير
  

 اإلفصاح-  ترتيبات امتياز تقديم الخدمات٢٩ -تفسير
      ٢٩ -التفسير، 
  

 تنطوي على التيالمقايضة  -اإليراد ٣١ -تفسير
  ٣١ - التفسير، خدمات إعالنية

  

الموقع  تكاليف   –األصول غير الملموسة     ٣٢ -تفسير
  ٣٢ -، التفسيراإللكتروني

  
 التغيرات في اإللتزامات ١تفسير لجنة معايير التقرير 

معيار الحالية لإلزالة واإلستعادة واإللتزامات المماثلة، 
   الملحق ١، معيار التقرير ١٠-١التقرير 

. ١أساس اإلستنتاج، تفسير لجنة معايير التقارير 
  ٣٣-١إستنتاج 

  ٨- ٤عايير التقارير اإلجماع، تفسير لجنة م
أساس اإلستنتاج، تفسير لجنة معايير التقارير، إستنتاج 

١١-٧  
  أ٩-٩. ١تاريخ النفاذ، تفسير لجنة معايير التقارير

   و٢٥التبني للمرة األولى، معيار التقرير 

   ج٦٣إستنتاج . أساس اإلستنتاج، معيار التقرير
ل من المثا. أمثلة توضيحية، تفسير لجنة معايير التقارير

١٨-١  
  ٢. ١النطاق، تفسير لجنة معايير التقارير

. ١أساس اإلستنتاج، تفسير لجنة معايير التقارير
  ٦إستنتاج 

و، معيار التقرير ٢٥. ١أحكام إنتقالية،  معيار التقرير
  ٢٠٣-٢٠١تنفيذ . ١

  ١٠. ١أحكام إنتقالية، تفسير لجنة معايير التقارير 
  

   ٢تفسير لجنة معايير التقارير 
م األعضاء في المنشآت التعاونية واألدوات أسه

  ١٤-١. ٢المماثلة، تفسير لجنة معايير التقارير
  ١٩-١الملحق أ. ٢تفسير لجنة معايير التقارير

إستنتاج .٢أساس اإلستنتاج، تفسير لجنة معايير التقارير
٢٥-١  

  ١٢-٥. ٢اإلجماع، تفسير لجنة معايير التقارير 
- ٦إستنتاج . ٢تقاريرأساس لـ، تفسير لجنة معايير ال

٢٣  
. ٢أمثلة على التطبيق، تفسير لجنة معايير التقارير 

  ١٩-١الملحق أ
  ١٣. ٢اإلفصاح، تفسير لجنة معايير التقارير

  ١٤. ٢تاريخ النفاذ، تفسير لجنة معايير التقارير
  ٢٥-٢٤إستنتاج . ٢أساس اإلستنتاج، 

  ٣. ٢النطاق، تفسير لجنة معايير التقارير
  ٤ايير التقارير تفسير لجنة مع

تفسير تحديد ما إذا كان ترتيب يحتوي على عقد إيجار، 
  ٥٠-١إستنتاج . ٤لجنة معايير التقارير

  ١٥-٦. ٤. اإلجماع، تفسير لجنة معايير التقارير
. ٤أساس اإلستنتاج، تفسير لجنة معايير التقارير

  ٤٦- ١٥إستنتاج 
  ١٦. ٤تاريخ النفاذ، تفسير لجنة معايير التقارير

  هـ ٢٥ني للمرة األولى،  معيار التقرير، التب
   د٦٣إستنتاج . ١أساس اإلستنتاج، معيار التقرير 

-٢٠٤اإلرشادات التوضيحية، معيار التقرير، تنفيذ 
٢٠٥  

مثال . ٤أمثلة توضيحية، تفسير لجنة معايير التقارير
٤-١  

  ٤. ٤النطاق، تفسير لجنة معايير التقارير
. ٤ايير التقاريرأساس اإلستنتاج، تفسير لجنة مع

  ١٤- ١٣إستنتاج 
. ١ و، معيار التقرير ٢٥أحكام إنتقالية، معيار التقرير 

، ٢٠٤-٢٠٣ د، معيار التقرير، تنفيذ ٦٣إستنتاج 
  ١٧. ٤تفسير لجنة معايير التقارير

. ٤أساس اإلستنتاج، تفـسير لجنـة معـايير التقـارير      
  ٥٠-٤٧إستنتاج 

  

  ٥تفسير لجنة معايير التقارير



 الفهرس

    حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  ٢٦٨٨

 الحصص الناجمة من صناديق اإلزالة الحقوق في
تفسير لجنة معايير واإلستعادة واإلصالح البيئي، 

  ١٥- ١،  ٥التقارير
. ٥أساس اإلستنتاج، تفسير لجنة معايير التقارير

  ٢٨-١إستنتاج 
  اإلجماع

محاسبة حصص التمويل، تفسير لجنة معايير 
 إستنتاج ٥، تفسير لجنة معايير التقارير٩-٧، ٥التقارير

٢١-٧  
محاسبة اإللتزامات لعمل توزيعات إضافية، تفسير لجنة 

. ٥، تفسير لجنة معايير التقارير١٠. ٥معايير التقارير
  ٢٥- ٢٢إستنتاج 

إستنتاج . ٥أساس لـ، ، تفسير لجنة معايير التقارير
٢٦-٧  

، ١٣-١١، ٥اإلفصاح، تفسير لجنة معايير التقارير
  ٢٦إستنتاج . ٥تفسير لجنة معايير التقارير

، ١٤.، ٥ريخ النفاذ، تفسير لجنة معايير التقاريرتا
، تفسير لجنة ٥-٤. ٥تفسير لجنة معايير التقارير

  ٦-٤إستنتاج . ٥معايير التقارير
-٢٧إستنتاج . ٥اإلنتقال، تفسير لجنة معايير التقارير

٢٨  
  

اإللتزامات  الناجمة  - ٦تفسير لجنة معايير التقارير
 المعدات  مخلفات– من المشاركة في سوق محدد

  الكهربائية واإللكترونية
  ٤٤-١. ٦أساس اإلستنتاج، تفسير لجنة معايير التقرير

  ٩. ٦اإلجماع، تفسير لجنة معايير التقرير
  ١٠. ٦ لجنة معايير التقاريرتفسيرتاريخ النفاذ، 

  ٨. ٦ تفسير لجنة معايير التقاريراإلصدار، 
  ٧-٦. ٦تفسير لجنة معايير التقاريرالنطاق، 
  ١١.  ٦تفسير لجنة معايير التقاريرل، اإلنتقا

  
تطبيق أسلوب إعادة  -٧تفسير لجنة معايير التقارير

   ٢٩العرض بموجب معيار المحاسبة الدولي 
. التقرير المالي في اإلقتصاديات ذات التضخم المرتفع

  ٦-١. ٧التفسير

. ٧تفسير لجنة معايير التقارير، أساس اإلستنتاجات
  ٢٥-١إستنتاج

  ٥- ٣. ٧سير لجنة معايير التقريراإلجماع، تف
  ٦٧. ٧تفسير لجنة معايير التقاريرتاريخ النفاذ، 

. ٧تفسير لجنة معايير التقاريرأمثلة توضيحية، 
  ٦-١مثال

  
نطاق المعيار الـدولي     -٨تفسير لجنة معايير التقارير   
تفـسير لجنـة معـايير       ،٢إلعداد التقارير الماليـة     

  ١٤-١ ٨التقارير
. ٨ تفسير لجنة معايير التقـارير    أساس اإلستنتاجات،   

١٣-١  
  ١٢-٨، ٨ تفسير لجنة معايير التقاريراإلجماع، 

  ١٣. ٨ تفسير لجنة معايير التقاريرتاريخ النفاذ، 

  ٤-١. ٨ تفسير لجنة معايير التقاريرأمثلة توضيحية، 
  ٦. ٨ تفسير لجنة معايير التقاريرالنطاق، 
  ١٤-٨. ٨تفسير لجنة معايير التقاريراإلنتقال، 

  
إعادة تفسير المشتقات "  ٩تفسير لجنة معايير التقارير

  "الضمنية
  ٩-١ .٩تفسير لجنة معايير التقارير
  ١٣-١، إستنتاج٩أساس اإلستنتاج، التفسير

  ٨-٧. ٩تفسير لجنة معايير التقاريراإلجماع، 
. ٩تفسير لجنة معايير التقاريرتاريخ النفاذ واإلنتقال،  

٩  
  ٥-٣. ٩ير التقاريرالنطاق، تفسير لجنة معاي

  
إعداد التقارير  " ١٠تفسير لجنة معايير التقارير

  ١٠-١" المالية المرحلية وإنخفاض القيمة
 ١٠تفسير لجنة معايير التقاريرأساس اإلستنتاج، 

  ١٢-١إستنتاج 
  ٩-٨. ١٠تفسير لجنة معايير التقاريراإلجماع، 

تفسير لجنة معايير تاريخ النفاذ واإلنتقال،  
  ١٠. ١٠التقارير

  
المعيار الدولي  " ١١تفسير لجنة معايير التقارير

 معامالت المجموعة وأسهم -٢إلعداد التقارير المالية
  ١٣-١. ١١تفسير لجنة معايير التقارير، "الخزينة

. ١٠تفسير لجنة معايير التقاريرأساس اإلستنتاج، 
  ١٢-١إستنتاج 

  ١١-٧. ١١تفسير لجنة معايير التقاريراإلجماع، 
  ١٢ .١١تفسير لجنة معايير التقاريرالنفاذ، تاريخ 

. ١١تفسير لجنة معايير التقاريرمثال توضيحي، 
  ٤-١مثال

  ١٣. ١١تفسير لجنة معايير التقاريراإلنتقال، 
  
  

ترتيبات إمتيار تقديم  " ١٢تفسير لجنة معايير التقارير
  " الخدمات

، تفسير لجنة ٣٠- ١. ١٢تفسير لجنة معايير التقارير
تفسير لجنة المالحق أ و ب،  ١٢قاريرمعايير الت

  ٢و١ مالحظات معلوماتية ١٢معايير التقارير
، ١٢تفسير لجنة معايير التقاريرإرشادات تنفيذية، 

  الملحق أ
 ١٢تفسير لجنة معايير التقاريرأساس اإلستنتاج، 

  ٧٧-١. ١٢إستنتاج
  ٢٧-١١، ١٢، تفسير لجنة معايير التقاريراإلجماع

.  ١٢ر لجنة معايير التقارير تفسيإساس اإلستنتاج،
  ٧١- ٢٠إستنتاج 

  ٢٨. ١٢ تفسير لجنة معايير التقاريرتاريخ النفاذ،
  ح٢٥ ١، إطارالتبني للمرة األولى
. ١٢ تفسير لجنة معايير التقاريرأساس اإلستنتاج،

  ٧٦إستنتاج 
مثال . ١٢ تفسير لجنة معايير التقاريرأمثلة توضيحية،

٣٨-١  
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  ٩-٤ .١٢٢ التقارير تفسير لجنة معاييرالنطاق،
. ١٢ تفسير لجنة معايير التقاريرأساس اإلستنتاج،

  ١٩-٩إستنتاج 
إستنتاج . ١٢ تفسير لجنة معايير التقاريراإلنتقال،

٣٠- ٢٩  
. ١٢ تفسير لجنة معايير التقاريرأساس اإلستنتاج،

  ٧٥-٧٢إستنتاج
  

  ١٣تفسير لجنة معايير التقارير
 معيـار   ، تفـسير  ١١-١. ١٣تفسير معيار التقـارير،   

  الملحق. التقارير

  إرشادات تطبيقية،

  ٢٢-١تفسير معيار التقارير إستنتاج أساس اإلستنتاج، 

  ٩-٥. ١٣اإلجماع، تفسير معيار التقارير

  ٢٢-٩ ١٣. ١٣أساس اإلستنتاج، تفسير معيار التقارير

-١٠. ١٣تاريخ النفاذ واإلنتقال، تفسير معيار التقارير     
١٣  

  ١٠-١مثال . ١٣ التقاريرأمثلة توضيحية، تفسير معيار

  ٣. ١٣النطاق، تفسير معيار التقارير

-٢إستنتاج . ١٣تفسير معيار التقارير أساس اإلستنتاج،   
٤  

  

  ١٤تفسير لجنة معايير التقارير

  ٢٨-١. ١٤تفسير لجنة معايير التقرير
 .١٤أساس اإلستنتاج، تفسير لجنة معايير التقرير

  ٤١-١إستنتاج 
  ٢٦-٧. ١٤ر التقريراإلجماع، تفسير لجنة معايي

  ٢٧. ١٤تاريخ النفاذ، تفسير لجنة معايير التقرير
مثال . ١٤أمثلة توضيحية، تفسير لجنة معايير التقرير

٢١-١  
  ٥-٤. ١٤النطاق، تفسير لجنة معايير التقرير
  ٢٨. ١٤إنتقال، تفسير لجنة معايير التقرير

  
  تقارير البيئة 

ر المالية، خارج نطاق المعايير الدولية إلعداد التقاري
١٠. ١  
  

  ٣٧-١ .٨معيار التقرير، تقارير القطاع
  ٣٧-١، ٨معيار التقرير١٤تعريفات المصطلحات، 

  ٢٤-٢٠، ٨معيار التقريراإلفصاح، 
-٣١ ٨ معيار التقريرإفصاحات المنشأة بعيدة األمد،

٣٤  
) ج (١٣٠. ٣٦، ١٢٩. ٣٦خسائر إنخفاض القيمة، 

  )١) (د (١٣٠. ٣٦، )٢(
  ١٠-٥. ٨تقريرالقياس، معيار ال

-٥. ٨القطاعات المشمولة في التقرير، معيار التقرير
١٠  

-٦٢. ١٤، ٥٢. ٧، )د (٥٠. ٧بيان التدفق النقدي، 
٦٣  
  

 المالحق من ٣٤، ٤٦-١. ٣٤، تقارير مالية مرحلية
  ج- أ

  ٢٧. ٣٤التغير في التقدير المحاسبي، 
  ١٨. ٣٤، ٩. ٣٤، البيانات الماليةإكمال وضع 

  ١٠. ٣٤مالية، إيجاز البيانات ال
  ٧-٥. ٣٤محتوى البيانات المالية الموحدة، 

  ٦ المالحق ج٣٤اإلحتماالت، 
  ٧ الملحق ب٣٤دفعات اإليجار الطارئة، 

التكاليف التي يتم تكبدها بشكل غير متساو أثناء السنة 
  ٣٩. ٣٤المالية، 

  ٢٤ الملحق ب٣٤اإلستهالك، 
 ٣٤الفرق بين سنة التقارير المالية وسـنة الـضريبة،          

  ١٨-١٧الملحق ب
  ٢٧-٢٦. ٣٤اإلفصاح في التقارير المالية السنوية، 

اإلفصاح عن المقارنة مع معايير المحاسبة الدولية، 
١٩. ٣٤  

   ١١ .٣٤عرض العائد على السهم، 
  ١٠ الملحق ب٣٤منافع الموظفين، 

 الملحق ٣٤، ضرائب جدوى رواتب صاحب العمل
  ١ب

  ٤٢-٤١. ٣٤التقييم، 
   الملحق ج٣٤أمثلة، 

 ٣٤، أمثلة على استخدام مبادئ االعتراف والقياس
  الملحق ب

المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً تفسير اإلنتقال من 
 السابقة الى المعايير الدولية إلعداد في الواليات المتحدة

معيار  ، ٤٦-٤٥ .١معيار  التقرير التقارير المالية، 
  ٩٦ إستنتاج .١التقرير 

 إلعداد التقارير المالية للمرة تبني المعايير الدولية
معيار  التقرير ، ٩٦ إستنتاج ١معيار  التقرير األولى، 

  ٣٨-٣٧ تطبيق   .١
  ٣١-٢٩ الملحق ب٣٤عمليات العملة األجنبية، 

  ١٤- ٩. ٣٤ الشكل والمحتوى،
 الملحق ٣٤اإلقتصاديات ذات التضخم المرتفع، 

  ٣٤-٣٢ب
  ٩-٨، ١٠تفسير معيار التقرير، خسائر إنخفاض القيمة

  ٣٦-٣٥ الملحق ب٣٤إنخفاض قيمة األصول، 
 الملحق ٣٤، ٢٢-١٢ الملحق ب٣٤ضرائب الدخل، 

  ٥ج
   ٨ الملحق ب٣٤ الغير الملموسة، صولاأل

  ٨ الملحق ج٣٤التوفيق داخل المنشأة، 
  ١ الملحق ج٣٤، ٢٦- ٢٥ الملحق ب٣٤المخزون، 

  ٢٥-٢٣. ٣٤المادية، 
  ٨. ٣٤الحد األدنى من المكونات، 

  ١٨-١٥. ٣٤ظات، المالح
  ٤ الملحق ج٣٤، ٩ الملحق ب٣٤التقاعد، 
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  ٢٢-٢٠. ٣٤الفترات التي يطلب عرضها، 
   الملحق أ ٣٤أمثلة توضيحية، 

  ٣ الملحق ج٣٤، ٤-٣ الملحق ب٣٤المخصصات، 
  ٣٩- ٢٨. ٣٤اإلعتراف والقياس، 

 ٣٤، ٣٤أمثلة على تطبيق معيار المحاسبة الدولي 
  الملحق ب، 

لمرحلية السابقة التي قدمت عنها إعادة عرض الفترات ا
  ٤٥- ٤٣. ٣٤، التقارير

  ٧ الملحق ج٣٤إعادة التقييم ومحاسبة القيمة العادلة، 
، اإليرادات المستلمة موسميا أو دوريا أو من حين آلخر

٣٨-٣٧. ٣٤  
،  نفس السياسات الخاصة بالبيانات المالية السنوية      إتباع
٣٦-٢٨. ٣٤  

  ٩ج  الملحق ٣٤الصناعات المتخصصة، 
  ٦-٥ الملحق ب٣٤مكافآت نهاية السنة، 

  

  ٦ .اإلطار ، تقارير مالية ذات غرض خاص
  

  تقديرات 
   التغير في التقديرات المحاسبية أنظرالتغيرات 

- ١٢٥. ١اإلفصاح عن مفتاح الشك في المالحظات، 
  ٨٤- ٧٩إستنتاج . ١، ١٣٣

 ألول مرة من المعيار الدولي إلعداد تضمين التبني
، معيار  ٣٤-٣١. ١لية، معيار  المحاسبة التقارير الما

  ٨٤إستنتاج . ١المحاسبة 
  ٤٢- ٤١. ٣٤التقارير المالية المرحلية، 

   الملحق ج٣٤أمثلة،  
  

  التغير في التقديرات أنظر تقديرات محاسبية
   التقديرات : المحاسبية

  

  تقديم الخدمات 
عمليات األطراف ذات العالقة التي تحتاج الى إفصاح، 

  )ج( ٢٠. ٢٤
  ١٩-١٠.  الملحق أ١٨، ٢٨-٢٠. ١٨اإليراد لـ، 

  
  تقييم تقنية ال

   أ٤٨. ٣٩قياس القيمة العادلة، 
  

  تكاليف اإلقتراض 
  ٣٠-١. ٢٣الرسملة، 

  ٢٥-٢٢. ٢٣إنقطاع الرسملة، 
  ١٩-١٧. ٢٣بداية الرسملة، 

  ٧-٥. ٢٣التعريفات، 
  ٢٦. ٢٣اإلفصاح، 

  ١٥-١٠. ٢٣التأهيل للرسملة، 
  ٦. ٢٣أمثلة، 

  ١٨. ٢٣منح الحكومية، ال
  اإلقتصاديات ذات التضخم المرتفع، المنشأة 

  ٢١. ٢٩مقدمة التقرير بالعملة، 

  ٢٥-٨. ٣٢اإلعتراف، 
  ٢١-٢٠. ٢٣تأجيل الرسملة، 

  

  تكاليف البحث
 ٢٦. ١٢، ٩. ١٢، صولالضرائب المفروضة على األ

  )ب(
  

  ١٣تطبيق .  الملحق أ٣٩، تكاليف العمليات
  ٩. ٣٩التعريف، 

، معيـار   ٥٣. ٣ندماج اإلعمال، معيـار التقريـر     في إ 
  ٣٧٠-٣٦٥إستنتاج . ٣التقرير

  ١. ١.هـتطبيق   القسم . ٣٩القياس المبدئي، 
  

  تكاليف منافع التقاعد 
  )أ (٢٦. ١٢، صولالضرائب المؤجلة على األ

  

  تكلفة
  ٢٧-١٠. ٢المخزون، 

  

  تكلفة المبيعات
  ٧٨ .اإلطار كمصروف، 

  

  ١٢-فسير، التتكلفة إنشاء الموقع
  

  ٢٤ .١١، تكلفة باإلضافة الى العقد
  ٣ .١١التعريف، 

  

    تكلفة تاريخية
  ١٠١-١٠٠. اإلطار أساس القياس، 

  

  تكلفة محاسبية حالية
  ١٠١-١٠٠أساس القياس، إطار 

  ١٠٦صيانة رأس المال المادي، إطار 
  

  تكلفة مطفأة 
إرشـادات  . ٣٩أدوات الدين مع دفعات فائدة متدرجة،       

  ٢٧. وإجابات القسم بأسئلة. تنفيذ
  ٢٥-٢٤.تنفيذ أسئلة وإجابات القسم ب. ٣٩التعريفات، 

أسـئلة  . إرشـادات التنفيـذ   . ٣٩أمثلة على الحساب،    
  ٢٧-٢٦وإجابات القسم ب 

  ٩. ٣٩تعريف األصول المالية، 
إرشادات التنفيذ أسئلة وإجابـات     . ٣٩حساب األمثلة ،    

  ٢٧-٢٦. القسم ب
  ٩٢-٨٤حق أ تنفيذ  المل٣٩، ٦٥-٦٣. ٣٩اإلنخفاض، 

أدوات الدين طويلة األجل ذات سعر فائدة متناقص، 
  ٢٥. تنفيذ أسئلة وإجابات ب. ٣٩المعيار 

أدوات الدين طويلة األجل بسعر فائدة ثابت أو متغير 
تنفيذ أسئلة . ٣٩بناءاً على سعر السوق، المعيار 

  ٢٤. وإجابات ب
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  ٤١. ، اإلطار تماثل
  

  
  تمويل اإلستثمار

  ١. ٢.هـتطبيق   القسم . ٣٩مة العادلة، قياس القي
  

  

  توحيد مناسب
   ١٣إستنتاج . ٣١، ٢. ٣١ظروف اإلستثناء، 

  ٣. ٣١التعريف، 
  ٣٧-٣٠. ٣١ للمنشأة، البيانات المالية

  

  توزيعات 
  ٣٤-٣١. ٧ النقدي، بيان التدفق

. ١٠، ١٣-١٢. ١٠، فترة إعداد التقاريرالتصريح بعد 
  ٤إستنتاج 

تطبيق  . ٣٢، ٤١- ٣٥. ٣٢، ٢. ٣٢األدوات المالية، 
  ٣٣إستنتاج .٣٢،  ٣٧

أ، ٦٥. ١٢ب، ٥٢-أ٥٢. ١٢نتائج ضرائب الدخل، 
  ٤٠. ٣٢ب، ٨٧-أ١٢,٨٧أ، ٨٢. ١٢

.  الملحق أ١٨، ٣٣-٢٩. ١٨، )ج(٥. ١٥اإليراد، 
٢٠  

  

  ٢٨. اإلطار ، توقعات
  

  

  جدول معاشات التقاعد
  الملحق٣٩، ٩ الملحق ب٣٩التقارير المالية المرحلية، 

  ٤ج
   خطط منافع التقاعدأنظر 
  

  الجوهر فوق الشكل
  ٣٥. اإلطار والوثوق، 

  

  حامل السند، المحاسبة بواسطة
المستثنى من نطاق المعيار الدولي إلعـداد التقـارير         

 .٤معيار  التقرير    ،  )و(٤. ٤معيار  التقرير    ،  ٤المالية  
  ٧٣ إستنتاج .٤معيار  التقرير ، )ج(٦١إستنتاج 

  

تطبيـق    . ٣٢،  جارية المدينة والدائنة  حساب الذمم الت  
  )أ (٤

  حصاد
  ٥. ٤١التعريف، 
  ً المنتج الزراعيأنظر أيضا

  

  

  حق التأليف الموسيقي
  ٢٠.  الملحق أ١٨اإلعتراف بإيراد الرسوم، 

  حقل نفطي في عرض البحر 
  ٣.  الملحق ج٣٧المخصصات، 

  

  حقوق التأليف
  ٥٦.اإلطار كموجود، 

  حقوق التأليف الموسيقي
  ٢٠.الملحق أ . ١٨عتراف بايراد الرسوم، اإل
  

  حقوق الملكية
- ٥١.اإلطار ، ٤٧.اإلطار عناصر في البيانات المالية، 

  ٦٨-٦٥.اإلطار ، ٥٢
  ٤٩.اإلطار ، اإلطارتعريف 

  
  حقوق معاد إمتالكها

، معيـار   ٥٥. ٣، معيار التقريـر   ٢٩. ٣معيار التقرير 
تاج إستن. ٣، معيار التقرير  ٣٦-٣٥الملحق ب . ٣التقرير
٣١٠-٣٠٨  

  
  

  ٤٦حقيقة وعرض عادل، إطار 
  

  حكمة
  ٣٧. اإلطار مشكوك فيه، 

  ٣٧. اإلطار الحجز المخفي، 
  

    حكومة
  ٩. اإلطار مستخدمي البيانات المالية، 

  
  ٣٧، إطار ٣٦حياد، إطار

  
  خدمات اإلعالن 

التي تنطوي على خـدمات     ) المبادلة(عمليات المقايضة   
  ٣١-إعالنية، التفسير 

  

  خسائر
  ٨٠- ٧٨. صروف، إطاركم

، ٣٧تطبيق . ٣٢، ٤١-٣٥. ٣٢، ٢. ٣٢أدوات مالية، 
  ٣٣إستنتاج . ٣٢

  ٨٠غير متحقق، إطار 
  

  
  خطر

. اإلطـار   اإلفصاح في المالحظات والجداول التكميلية،      
١٢٤-١١٦. ١، ٢١  

  ٣٤. اإلطار العرض الملزم، 
   ٥٢. ٣٢األدوات المالية، 

  ٤٤-٤٢. ٣٧المخصصات، 
، معيـار   ٣٣. ٧عيـار التقريـر   اإلفصاح النـوعي، م   

  ١٧-١٥تطبيق . ٧التقرير
، معيـار   ٣٥-٣٤.. ٧اإلفصاح الكمي، معيار التقريـر    

إسـتنتاج  . ٧، معيار التقرير  ٨-٧الملحق ب . ٧التقرير
  ٤٠-١٨تنفيذ . ٧، معيار التقرير٤٨-٤٧
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  خطر تشغيلي
  ٦٥، إستنتاج .٧أدوات مالية، معيار التقرير

  

  خطر سعر الفائدة
  الملحق أ. ٧ار التقريرالتعريف، معي

  ٢٢الملحق ب. ٧أدوات مالية، معيار التقرير
 الملحق أ ٣٩، ٩٢. ٣٩أ، ٨٩. ٣٩التحوط المحاسبي، 

  ١٣٢-١١٤تطبيق   
. ٣٩إعتبارات تطبيق محاسبة تحوط القيمة العادلة، 

  ٢٢٠-١٧٣إستنتاج 
، معيار ٢٢٣إستنتاج . ٣٩حقوق خدمة القروض، 

  ١٤٣-١٤٠تنفيذ . التقرير 
. ٣٩ة مخاطر اسعار الفائدة في المؤسسات المالية، إدار

  ١. ٦. وتطبيق   
تطبيـق    . ٣٩إدارة مخاطر أسعار الفائـدة بالـصافي،      

  ٣. ٦-٢. ٦.القسم و
  

  
  خطط التوزيع المحددة
  ١٩,٤٣المحاسبة بشكل عام، 

  ٦-٥إستنتاج . ١٩أساس اإلستنتاج، 
  ٨. ٢٦، ٧. ١٩التعريفات، 
  ٣٦-٣٤. ٢٦، ٤٧-٤٦. ١٩اإلفصاح، 

-٢٤. ١٩المستثنى من تعريف منافع الخطط المحددة،       
٢٨  

  ١٦-١٣. ٢٦محتوى التقرير، 
  ٣٣-٣٢. ٢٦تقييم خطط األصول، 

  
  خطط المشاركة في الربح والمكافآت

  ٢٢-١٧. ١٩منافع الموظفين، 
  

  خطط منافع التقاعد
  ٣٧-١. ٢٦المحاسبة والتقرير، 

رية،  التي تم استثمارها في المنشآت اإلسـتثما       صولاأل
٦. ٢٦  

  ٣٦-٣٤. ٢٦اإلفصاح، 
حقوق وإلتزامات الموظفين المستثناه من نطاق المعيار       

  )ب(٤. ٣٢، ٣٢
  ٣٣-٣٢. ٢٦، صولتقييم خطة األ

 خطط المنافع المحددة؛ خطط المـساهمات       أنظر أيضاً 
  المحدد؛ منافع ما بعد إنتهاء الخدمة

  

  خطط منافع الموظفين المتعددة 
 إستنتاج ١٩ ب، ٣٢-أ٣٢ .١٩اإللتزامات المحتملة، 

  د٩-ج٩
- ٧إستنتاج.١٩ب، ٣٤-١٩,٢٩منافع نهاية الخدمة، 

١٠  
  

  ١٧تطبيق   . ٣٢ خيار البيع،
  ٦٣-٦٢. ٣٣حساب العائد على السهم، 

  ١٠ الملحق أ ٣٣تنفيذ، 
  ٣١-٢٢أمثلة توضيحية   . ٣٢أمثلة توضيحية، 

   الملحق١٨، ٥.  الملحق أ١٨اإلعتراف باإليراد، 
  

. ٣٢،  ١٤-١٣. إرشادات التنفيـذ    . ٣٢،  خيار شراء 
  ١٧إرشادات التنفيذ 
  ٢١-١٢.  إرشادات التنفيذ٣٢أمثلة توضيحية، 

. ٣٣ال تحتوي على حساب العائد الضعيف لكل سهم،         
٦٢  

  ٩ الملحق ١٨ ، ٥.  الملحق أ١٨اإلعتراف باإليراد، 
  

  خيارات 
  ٤٨-٤٥. ٣٣العائد على السهم، 

  ١٠- ٦ الملحق من ٣٣تنفيذ، 
  ٥أمثلة توضيحية   . ٣٣المثال التوضيحي، 

تطبيق   . ٣٩الخيار الذي من غير المتوقع ممارسته، 
  ٧.القسم ب

   خيار البيع؛ خيار الشراءأنظر أيضاً
  

  خيارات األسهم 
  ٤٨-٤٥. ٣٣العائد على السهم، 

  ١٠-٦ الملحق ٣٣تنفيذ، 
  ٥مثال توضيحي. ٣٣مثال توضيحي، 

ن؛ الدفعات على أساس     خيار أسهم الموظفي   أنظر أيضاً 
  األسهم

  

  خيارات األسهم للموظفين
- ٨ إستنتاج ٢.معيار  التقرير جميع خطط الموظفين، 

١٨  
، ١٨-٧إستنتاج .٢معيار  التقرير أساس اإلستنتاج 

  ٦٠-٢٩ إستنتاج .٢معيار  التقرير 
الملحق ب  ٢معيار  التقرير تأثير هيكل رأس المال، 

٤١- ٣٨  
اسبية المقبولة عموماً في التقارب مع المبادئ المح

- ٢٧٠ إستنتاج.٢.معيار  التقرير الواليات المتحدة، 
٢٨٦  

 ٢.معيار  التقرير ، ٢٥مجلس ممارسات التدقيق 
  ٢٧٥-٢٧٢إستنتاج 

معيار  التقرير ، ١٢٣بيان معايير المحاسبة الدولية، 
   ٢٨٦-٢٧٦ إستنتاج .٢

- ١٦ الملحق ب .٢معيار  التقرير التدريب المتأخر، 
٢١  

  ٤٨. ٣٣العائد للسهم الواحد، 
- ٣١ الملحق ب٢معيار  التقرير التوزيعات المتوقعة، 

٣٦  
 الملحق ٢معيار  التقرير قابلية التطاير المتوقعة 

  ٣٠-٢٢ب
، ٤١-٤ الملحق ب٢معيار  التقرير القيمة العادلة، 
  ١٩٩-١٢٩ إستنتاج ٢معيار  التقرير 

 الملحق ٢معيار  التقرير  سعر فائدة مجاني، -المخاطر
  ٣٧ب
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   الدفع على أساس األسهمأنظر أيضاً
  

  ١٥تطبيق   . ٣٢، خيارات مالية
  

  دائنون
  ٩. اإلطار مستخدمي البيانات المالية، 

  

  ٧٧- ٦٩. اإلطار ، دخل
- ٧٤. اإلطار ، ٧٠.اإلطار عناصر في قائمة الدخل،  

٧٧  
  ٧٠. اإلطار ، اإلطارتعريف 

  ٩٣-٩٢. اإلطار اإلعتراف، 
  

    دعاوى قضائية
  ١٠.  الملحق ج ٣٧مخصصات، 

  
  دفع على أساس األسهم 

  )هـ (٤. ٣٢، ٣٢القابلية معيار المحاسبة الدولي 
 األعمال، أدوات حقوق الملكية الصادرة فـي،        إندماج  

 إسـتنتاج   .٢معيـار  التقريـر      ،  ٥ .٢معيار  التقرير    
. ٣، معيـار التقريـر    ٣٠. ٣، معيار التقريـر   ٢٤-٢٣

-٣٦١، إسـتنتاج    ٣١١،  إستنتاج    ٦٢-٥٦الملحق ب 
  ٧١-٦١مثال . ٣، معيار التقرير٣٦٤
  ٢٨٢-٢٨١ إستنتاج .٢معيار  التقرير كندا، 

، معيـار   ٣٣-٣٠ .٢معيـار  التقريـر      التسديد نقداً،   
  ١١-٧. ١١التقرير

  ٢٣-١٨تطبيق   . ٢معيار  التقرير أمثلة توضيحية، 
-١ تطبيق       .٢معيار  التقرير    تعريف تاريخ المنحة،    

٤  
   الملحق أ٢معيار  التقرير ت، التعريفا

  ٥٢-٤٤ .٢معيار  التقرير اإلفصاح، 
  ٤٩-٤٦ .٢معيار  التقرير القيمة العادلة، 

-٤٤ .٢معيار  التقريـر     ،  لتزاماتالحد األدنى من اإل   
٤٥  

  ٥٢-٥٠ .٢معيار  التقرير الربح أو الخسارة، 
معيـار   ،  ٣-٢معيار  التقريـر     تسديد حقوق الملكية،    

-١٩ إستنتاج   .٢معيار  التقرير    ،  ٢٩-١٠. ٢التقرير  
٢٢  

  ٢٩-٢٦ ٢معيار  التقرير المحذوفات، 
معيـار   ،  ٢٥-١٦ ٢معيـار  التقريـر      القيمة العادلة،   

 تطبيق    .٢معيار  التقرير    ،  ٤١-١ الملحق ب  ٢التقرير  
١٧-٩  

  ١٧-٩ ٢معيار  التقرير أمثلة توضيحية، 
  ١٢٨-٦١ إستنتاج ٢معيار  التقرير القياس، 
 ٢معيـار  التقريـر      ت على البنود والشروط،     التعديال

، ٤٤-٤٢ الملحــق ب ٢معيــار  التقريــر ، ٢٩-٢٦
  ٢٣٧-٢٢٢ إستنتاج ٢معيار  التقرير 

  ٦٠-٢٩ إستنتاج ٢معيار  التقرير اإلعتراف، 
معيار  التقرير   اإلعتراف والقياس بالخدمات المستلمة،     

  ٢٢١-٢٠٠ إستنتاج ٢
  ٢٩-٢٦ ٢معيار  التقرير التسديد، 

 ٢معيـار  التقريـر      لعمليات من الخدمات المستلمة،     ا
١٥-١٤  

معيار  التقريـر     ٦ .٢معيار  التقرير    األدوات المالية،   
  ٢٨-٢٥ إستنتاج .٢

تبني المعايير الدولية إلعداد التقـارير الماليـة للمـرة          
  ج٢٥-ب٢٥. األولى،  معيار التقرير

  ج٨٦- أ٨٦. ١٢ضرائب الدخل، 
  لملحق ب ا١٢حسابات وعرض إضافيين، 

 ٢معيار  التقرير  ٩-٧ .٢معيار  التقرير اإلعتراف، 
  ٦٠- ٢٩إستنتاج 

 إستنتاج .٢معيار  التقرير اإلعتراف ضد اإلفصاح، 
٢٩٣-٢٨٧  

  ) هـ (١٦. ٢٤إفصاحات األطراف ذات العالقة، 
- ٢٩٤ إستنتاج .٢معيار  التقرير القياس الموثوق، 

٣١٠  
 .٢التقرير معيار  تقدير حق السهم بالتسديد نقداً، 

  ٢٥٥-٢٣٨إستنتاج 
- ٣١١ إستنتاج ٢معيار  التقرير تأثيرات الضريبة، 

٣٢٩  
، ٤٣-٣٤ ٢معيار  التقرير العمليات مع بدائل نقدية، 

  ٢٦٨-٢٥٦ إستنتاج ٢معيار  التقرير 
معيار  النظراء المزودون مع اختيارات التسديد، 

 إستنتاج .٢معيار  التقرير ، ٤٠-٣٥ .٢التقرير 
٢٦٤-٢٥٨  

معيار  التقرير المنشأة المزودة مع إختيارات التسديد، 
  ٢٦٨-٢٦٥ إستنتاج .٢معيار  التقرير ، ٤٣-٤١ .٢

  ٢ .٢معيار  التقرير أنواع، 
المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً في الواليات المتحدة، 

  ٢٨٦-٢٧٦، إستنتاج ٢معيار  التقرير 
  

  دفعات اإليجار المحتملة
 الملحـق   ٣٤ المالية المرحلـة،     اإلعتراف في التقارير  

  ٧ب
  

  دفعات العالوة
  ٢٢-١٧. ١٩منافع الموظفين، 

  

  ٨٥. إطار. ذمم مدينة
  

  رأس المال
  ١٠٣-١٠٢ .اإلطار مفاهيم الـ، 
ــصاح،  ــذ. ١، ١٣٦-١٣٤. ١اإلف  ١، ١١-١٠ ١تنفي

  ١٠٠-٨٥إستنتاج 
  

  ١٨. ، اإلطار رأس المال العامل
  

  ربح
  ٧٦-٧٥. اإلطار، كإيراد

، .٣٢، ٤١-٣٥. ٣٢، ٢. ٣٢ماليـــــة، األدوات ال
  ٣٣إستنتاج . ٣٢، ٣٧تطبيقات 
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  رسوم
  ١٥. الملحق أ ١٨رسم الدخول، 

  ٧٤ .اإلطار كإيراد، 
   ١٩ الملحق ١٨تطوير برامج قابلة للتعديل، 

  ١٨ الملحق ١٨ اإلعفاء، 
  ١٧ الملحق ١٨البدء والدخول، 

  ٢٠ الملحق ١٨الترخيص، 
  ١٧ الملحق ١٨العضوية، 
 الملحق ١٨باإليراد لرسوم الخدمات المالية، اإلعتراف 

١٤  
  ١٦ الملحق ١٨رسوم التعليم، 

  

  رسم الدخول
  ١٥ الملحق ١٨اإلعتراف باإليراد،  

  

  رسوم  اإلمتياز
   الملحق ١٨اإلعتراف باإليراد، 

  
  رسوم إدارية 

  ٥٣-٥٢. ٣١المشاريع المشتركة، 
  

  رسوم ترخيص
  ٢٠.  الملحق أ١٨اإلعتراف باإليراد، 

  

  وم خدمات مالية رس
  ١٤.  الملحق أ١٨اإلعتراف باإليراد، 

  

  ١٦.  الملحق أ١٨، ةيرسوم دراس
  

  رسوم العضوية
  ١٧.  الملحق أ١٨اإلعتراف باإليراد، 

  

  رسوم قروض موحدة
  )٣) (ج (١٤. الملحق أ ١٨اإلعتراف اإليراد ، 

  

 إندماج مؤسسات األعمال أو المنشآت رقابة عامة، 
  ٤ب-١ الملحق بقريرمعيار  التبموجب،   

 ٣معيار  التقرير ، ٣المستثنى من نطاق معيار التقرير
  )ج(
  
  

  زبائن
  ٩مستخدمي البيانات المالية، إطار 

  
  سبيكة ذهبية

  ١.تطبيق   القسم ب. ٣٩التعريف، 
  

 سجالت قيود
 الملحق  ١٨ اإلعتراف بإيراد حق التأليف واإلختراع،      

  ٢٠. أ

  

  سحب البنك على المكشوف 
  ٨. ٧ على أساس النقد المعادل المعاملة

  

  سعر الفائدة الفعال
  ٣٦إستنتاج . ٣٩التغير في التقديرات المحاسبية، 

  ٨-٥ الملحق أ تطبيق   ٣٩، ٩. ٣٩التعريف، 
  ٣٥- ٣٠إستنتاج . ٣٩أساس اإلستنتاج، 

  

  ١٥تطبيق . ٣٢سعر مبادلة الفائدة، 
  ٥. ٣.تطبيق   القسم و. ٣٩التعريف، 

تطبيق   القسم . ٣٩اإلجمالي، التسديد بالصافي أو 
  ٣.ب

. ٣٩االلتزام بدفع سعر فائدة ثابت، اإلستالم بالمتغير، 
  ٤.تطبيق   القسم ب

مبادلة سعر الفائدة المدفوعة مقدما أو المدفوعة متغيره 
  ٥.تطبيق   القسم ب. ٣٩والمقبوضة الثابتة، 

  

  ٥تطبيق . ٣٢سندات الحكومة، 
  

  )د(٤ تطبيق . ٣٢سندات مدينة ودائنة، 
  

 سياسات محاسبية 
  ١٢-٧ ٨التطبيق، 

  ٣١-١٤ ٨، فيتغير ال
  ٢٧-١٩ ٨تطبيق التغير، 

  اإللتزامات الحالية لإلزالة 
واإلستعادة واإللتزامات المماثلة، تفسير لجنة معـايير       

أمثلـة  . ١تفسير لجنة معايير التقريـر    ،  ١٠. ١التقرير
-١٢إستنتاج  . ١تفسير لجنة معايير التقرير   ،  ١٨-١٣
١٣  

  ٣١-٢٨. ٨اإلفصاح، 
 اإلفصاح عن التطبيقات وشيكة الحدوث في 

إسـتنتاج   ٨،    ٣١-٣٠. ٨إصدارات المعايير الجديدة،    
٣١-٣٠  

معيـار   ، ٣٠-٢١. ٤ التقريـر معيـار   عقود التأمين،   
  ١٤٦-١٢٣إستنتاج . ٤ التقرير

 ٨،  ٢٧-٢٣. ٨الحدود علـى التطبيقـات الماضـية،        
  ٤. ٣ -١. ٣ تطبيقات ٨، ٢٩-٢٣إستنتاج 

ــي،   ــق الماضـ . ٨، ٢٢. ٨، )ب (١٩. ٨التطبيـ
  ٨. ٢-١. ٣إرشادات
  ١٣. ٨التماثلية، 

  ٥. ٨التعريفات، 
  ١١٥-١٠٨. ١، ٤٠.اإلطار اإلفصاح، 

  ٤٧-٤٦. ٧اإلفصاح في بيان التدفق النقدي، 
  ٣١-٢٨. ٨اإلفصاح عن التغير في، 

  اإلفصاح عن التعديالت في التطبيق بواسطة اإلدارة، 
  ٧٨-٧٧إستنتاج. ١، ١٢٤-١٢٢. ١

 ٧، معيار التقرير  ٢١. ٧األدوات المالية، معيار التقرير   
  ٥الملحق ب

 تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير 
  ١٢-٧ .١ معيار  المحاسبة المالية للمرة األولى، 
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    الملحق١١أمثلة توضيحية على عقود اإلنشاء، 
  ٥٣-٥٠. ٨التطبيق السابق غير العملي، 

  ٤. ٣. ١ إرشادات ٨، ٢٩-٢٣إستنتاج .٨
  ٣٦-٢٨. ٣٤التقارير المالي المرحلي، 

  ٣٢-٣٠. ٤٠، العقارات اإلستثمارية
. ٨،  ١٢. ٨بيانات الهيئات األخرى الواضعة للمعايير،      

  ١٩-١٦إستنتاج . ٨، ٢١
. ٣٨،  ٤٢-٣١. ١٦،  ١٧. ٨إعادة تقيـيم األصـول،      

٨٧-٧٥  
  ٤٨-٤٤. ١٤، ٢٥. ١٤، ١٦. ١٤القطاع، 

  ١٢-٧. ٨اإلختيار، 
  ١٢٤-١١٧. ١ملخص البيانات المالية، 

  ٢٥-٢٤. ٢٧التماثل، في البيانات المالية الموحدة، 
  

  سياسة إعادة التمويل
  ج. الملحق ٣٧المخصصات، 

  

  ١٦ .اإلطار ، سيولة
  

  شركة أم
  ٤. ٢٧التعريف، 

. ٢٤، ١٥-١٢. ٢٤إفصاحات اإلطراف ذات العالقة، 
  )ج (١٨

   المنشآت التابعةأيضاًأنظر 
  

  ةشهر
  ٢٣. ٢٨المنشآت الزميلة، 
معيار  ، ٣٣- ٣٢ .٣معيار  المحاسبة إندماج األعمال، 

  ٣٣٦- ٣١٢ إستنتاج .٣  التقريرالمحاسبة
التقرير، معيار  اإلفصاح عن التغير في القيمة العادلة، 

  ) د(٦٧الملحق ب
 إندماج  غير الملموسة المحددة المملكة في صولاأل

. ٣٨صلة من،  منفأصولاألعمال والمفصح عنها ك
  أ١٩-أ١٦إستنتاج . ٣٨، ٤٣- ٣٣

. ٣٦ وحدات توليد النقد، –فحص انخفاض القيمة 
  ، الملحق ج٩٩- ٨٠

  ١٧٧-١٣١إستنتاج .٣٦أساس اإلستنتاج، 
   ج٦٨-٦٢مثال . ٣٦مثال توضيحي، 
  ٥٠-٤٨. ٣٨التوليد الداخلي، 

   الملحق ج٣٦، ٩٩-٩١. ٣٦، حصة غير مسيطرة
مثال . ٣٦ض القيمة،   أمثلة توضيحية على فحص انخفا    

٦٨-٦٢  
. ٣٦، ١٢٥-١٢٤. ٣٦عكس خسارة انخفاض القيمة، 

  ١٩١-١٨٧إستنتاج 
، )أ (٢٤. ١٢، ٢١. ١٢) أ (١٥. ١٢ضرائب الدخل، 

٨٦-٦٦. ١٢  
  

  

  صافي اإلستثمارات في العمليات األجنبية
  ١٥. ٢١، ٨. ٢١، ٢١تعريف المعيار 

  

  صافي القيمة القابلة للتحقق 
  ٧- ٦. ٢، ٢تعريف المعيار 

  ٣٣-٢٨. ٢، ٧-٦. ٢المخزون، 
  ١٠١-١٠٠ .اإلطار أساس القياس، 

  

  صناديق اإلستثمار
. هـتطبيقات أسئلة وإجابات . ٣٩قياس القيمة العادلة، 

١. ٢  
  

  صيانة
  ب١١-١١.   الملحق ج٣٧المخصصات، 

  

  
  ١٠٨، إطار ١٠٤صيانة رأس المال المالي، إطار، 

  
  ضرائب

فع، تقرير  المنشأة اإلقتصاديات ذات التضخم المرت
. ٧، تفسير لجنة معايير التقرير٣٢. ٢٩بعملة ألـ، 

، تفسير ٥- ٤. ٧، تفسير لجنة معايير التقرير)ب(٢
، تفسير لجنة معايير ٦-١مثال .. ٧لجنة معايير التقرير

  ٢٥- ١٨إستنتاج . ٧التقرير
   الضرائب المؤجلة؛ ضرائب الدخل أنظر أيضاً

  

  ٩١- ١. ١٢ضرائب الدخل، 
   ب- حق أالمل١٢

التغير في الوضع الضريبي للمشروع أو مساهميه، 
  ٢٥-التفسير

  ٨٨. ١٢اإللتزامات المحتملة، 
  ٨٨- ٧٩. ١٢اإلفصاح، 

   الملحق ب١٢حسابات وعرض إضافيين، 
  )ح (٨١. ١٢، العمليات المتوقفة

. ١٢أ، ٦٥. ١٢ب، ٥٢-  أ٥٢. ١٢التوزيعات، 
  ٤٠. ٣٢ب، ٨٧- أ٨٧. ١٢أ، ٨٥

  ١٩٨إستنتاج . ٤التقريرعقود التأمين، معيار 
، ٢٢- ١٢ الملحق ب٣٤التقرير المالي المرحلي، 

  ٥ الملحق ج٣٤
البنود التي تسجل كرصيد أو تحمل كمصروف 

  أ٦٥-٦١. ١٢مباشرة في حقوق الملكية، 
. ١٢البنود المعترف بها في الربح أو الخسارة، 

٦٠- ٥٨  
. ١٢البنود المعترف بها خارج الربح أو الخسارة، 

  أ٥٤- أ ٦١
  ٦٥-٦٤. ١٢لقياس، ا

  ٧٦- ٧١. ١٢المقاصة، 
  ٧٨- ٧١. ١٢العرض، 
  توضيحي
   الملحق ب١٢المقارنة، 

  ج٦٨-٥٧. ١٢اإلعتراف، 
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 صولاإلعتراف بالضريبة الحالية على األ
  ١٤-١٢. ١٢، لتزاماتواإل

 صولاإلعتراف بالضريبة المؤجلة على األ
  ٥٦-١٥. ١٢، لتزاماتواإل

ر القابلة  المعاد تقييمها وغيصولاسترداد األ
  ٢١-التفسيرلالستهالك، 

  ج٦٨-أ٦٨. ١٢الدفع على أساس األسهم، 
  ٣٢٩- ٣١١ إستنتاج .٢معيار  التقرير التأثير في ، 

   الملحق ب١٢حسابات وعرض إضافيين، 
   الملحق أ ١٢، ١١- ٧. ١٢قاعدة الضريبة، 

   الضرائب المؤجلةأنظر أيضاً
  

  ضرائب الرواتب لصاحب العمل
 الملحـق   ٣٤ير المالية المرحليـة،     اإلفصاح في التقار  

  ١ب
  

  ضرائب مؤجلة
 ٢٦. ١٢،  ٢٠. ١٢األصول المسجلة بالقيمة العادلـة،      

  ٢١-التفسير، )د(
معيـار   ،  ٦٥. ٣معيـار  التقريـر      ،  إندماج األعمـال  

 ٢٦. ١٢،  ١٩. ١٢،  ١٦٩-١٦٨ إستنتاج   .٣التقرير  
  ٦٨-٦٦. ١٢، )ج(

، التغير في الوضع الـضريبي للمنـشأة أو مـساهميها         
  ٢٥-التفسير

  ٣١-٢٤. ١٢حسم الفروق المؤقتة، 
   الملحق أ١٢أمثلة، 

  ٥. ١٢التعريفات، 
  ٨٨-٧٩. ١٢اإلفصاح، 

   الملحق ب١٢عمليات حسابية وعرض توضيحيين، 
  ٥٦-٥٣. ١٢الخصم وليس السماح، 

  ٣٩. ٣٢، ٢٣. ١٢األدوات المالية، 
، ٧٨. ١٢،  ٤١. ١٢فروقات أسعار الصرف األجنبي،     

٥٠. ٢١  
. ١٢،  )أ (٢٤. ١٢،  ٢١. ١٢،  )أ (١٥. ١٢ة،  الشهر
٦٨-٦٦  

  ٣٣. ١٢، ٤. ١٢المنح الحكومية، 
، تفـسير   ٣٢. ٢٩اإلقتصاديات ذات التضخم المرتفع،     

 إلعادة العـرض المناسـب بموجـب        ٧معايير التقرير 
و ) ب (٢. ٧، تفسير لجنة معايير التقريـر     ٢٩المعيار  

  ٢٥-١٨، إستنتاج ٦-١، مثال ٥-٤
  ٦٤. ٣٦إنخفاض القيمة، 
  ٣٧-٣٣أمثلة توضيحية . ٣٦أمثلة توضيحية، 

  ٩٤-٨١إستنتاج . ٣٦إنخفاض قيمة األصول، 
  ٦٠-٥٨. ١٢قائمة الدخل، 

-٢٢. ١٢اإلعتراف المبدئي لألصول أو اإللتزامات،      
٢٣  

  ١٩٨ إستنتاج.٤معيار  التقرير عقود التأمين، 
اإلستثمار في المنشآت التابعة، والفروع ، والمنـشآت        

. ١٢،  ٤٥-٣٨. ١٢ والمشاريع المـشتركة،     الزميلة،
   ج٧٨. ١٢، ٨٧. ١٢، )هـ (٨١

البنود التي تقيد لحساب أو تحمل المصاريف مباشـرة         
   أ٦٥-٦١. ١٢في حقوق الملكية، 

  ٥٦-٤٧. ١٢القياس، 
-٦٦. ١٢،  ٣٢. ١٢،  )أ (٢٤. ١٢الشهرة الـسالبة،    

٦٨  
إعادة تقييم الضرائب المؤجلـة الغيـر معتـرف بهـا           

  ٣٧. ١٢لألصول، 
   ج٦٨ -٥٧. ١٢اإلعتراف،  

  ج٦٨-٦٨. ١٢الدفع على أساس األسهم، 
   الملحق ب١٢عمليات حسابية وعرض توضيحيين، 

  الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة، الملحق أ
   الملحق أ١٢أمثلة توضيحية 

ضرائب الخسائر وضرائب اإلئتمان غير المـستعملة،       
٣٦-٣٤. ١٢  

  

  )الدخل( ضريبة المصروف 
  ٦-٥. ١٢ريف، التع

  ٨٨- ٧٩. ١٢اإلفصاح، 
   الملحق ب١٢حسابات وعروض إضافية، 

  )ح (٨١. ١٢عمليات الخصم، 
، ٢٢- ١٢الملحق ب ٣٤التقارير المالية المرحلية، ، 

  ٥ الملحق ج٣٤
  ٧٧. ١٢العرض، 

  

  ضمانات
  ٩.  الملحق ج٣٧المخصصات، 

عمليات األطراف ذات العالقة التي تتطلب اإلفصاح، 
  )ح (٢٠. ٢٤

  

   النقدضمانات
أسئلة وإجابات القسم   .  إرشادات التنفيذ  .٣٩اإلعتراف،  

  ١ .١.د
  

  ١٢-١١. ٢٨، طريقة حقوق الملكية
  ٣٠- ١٣. ٢٨التطبيق، 
  ٣٨-٣٧. ٧ النقدي، بيان التدفق
  ٢. ٢٨التعريف، 

  ١٩- ١٨. ٢٨اإلنقطاع في حالة التأثير المحدد، 
. ٣١، )ج (٦. ٣١، )ج(١٣. ٢٨اإلستثناءات للتطبيق، 

٦  
اإلقتصاديات ذات التضخم المرتفع، تقرير اإلستثمار 

  ٢٠. ٢٩بالعملة لـ، 
  ٤١- ٣٨. ٣١منشآت التحكم المشترك، 

  ١٣إستنتاج . ٣١، ٢. ٣١الظروف لإلعفاء، 
  ٣٨-٣٧. ٧بيان التدفق النقدي، 

  

  ب- المالحق من أ٣٣، ٧٦-١. ٣٣ عائد على السهم،
  ٥- ٤ الملحق أ٣٣متوسط سعر السوق لألسهم العادلة، 

  ٢٩-٩. ٣٣األساس، 
  ١٢أمثلة توضيحية. ٣٣أمثلة توضيحية، 

  ٢٨- ٢٦. ٣٣سندات اإلصدار، 
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  ٣أمثلة توضيحية  . ٣٣أمثلة توضيحية، 
  ٢٢. ٣٣، إندماج األعمال

، ٢٤. ٣٣األسهم غير المتوقعة المصرح بإصدارها، 
٥٧-٥٢. ٣٣  

  ٧أمثلة توضيحية   . ٣٣أمثلة توضيحية، 
. ٣٣األسهم العادية أو نقداً، العقود التي يمكن سدادها ب

  ٩-٧إستنتاج . ٣٣، ٦١- ٥٨
  ٨أمثلة توضيحية  . ٣٣أمثلة توضيحية، 

  ٥١-٤٩. ٣٣األدوات المالية القابلة للتحويل، 
، أمثلة ٦أمثلة توضيحية  . ٣٣أمثلة توضيحية، 

  ٨توضيحية  
  ٣٦- ٣٠. ٣٣أضعف، 

  ١٢ أمثلة توضيحية   ٣٣أمثلة توضيحية، 
  ٧٣- ٧٠. ٣٣اإلفصاح، 

  ٣٥-٣٣. ٣٣، ١٨-١٢. ٣٣العائد، 
  ١ أمثلة توضيحية   ٣٣أمثلة توضيحية، 

  ٤٨. ٣٣حقوق مستخدمي األسهم، 
أدوات المنشآت التابعة، والمنشآت المشتركة، والمنشآت 

  ٤٠. ٣٣الزميلة، 
  ١٢-١١ الملحق أ ٣٣تطبيقات إرشادية، 
  ١٠أمثلة توضيحية   . ٣٣أمثلة توضيحية، 

  ١١-٣٤لية، التقارير المالية المرح
  ٦٣-٩. ٣٣القياس، 

  ١٦-١٥ الملحق أ ٣٣الدفع الجزئي للسهم، 
  ٦٩- ٦٦. ٣٣العرض، 

  ١٢أمثلة توضيحية  . ٣٣أمثلة توضيحية، 
. ٣٣عرض المنشأة األم للعائد المنفصل لكل سهم، 

  ٦-٤إستنتاج 
  ٦٢. ٣٣خيارات الشراء، 

  ٦٥-٦٤. ٣٣التعديالت المتعلقة بالماضي، 
- ١٢ الملحق ب .٣يار  التقريرمعاإلمتالك العكسي، 

   ١٠-٩. ٣معيار  التقرير ، ٢٧
  ) ب (٢٧. ٣٣، ٢٦. ٣٣حقوق اإلصدار، 
  ٢ الملحق أ٣٣إرشادات التطبيق 
  ٤ أمثلة توضيحية   ٣٣أمثلة توضيحية، 
  ٤٨-٤٥. ٣٣خيارات األسهم، 

  ١٠-٦ الملحق ٣٣التطبيقات اإلرشادية، 
  ٥مثال. ٣٣أمثلة توضيحية 

  ٤٠-٣٦. ٣٣، ٢٩-١٩. ٣٣األسهم، 
  ٢أمثلة توضيحية . ٣٣أمثلة توضيحية، 

  نوعين من األسهم العادية
  ١٤-١٣ الملحق أ ٣٣إرشادات التطبيق 
  ١١ أمثلة توضيحية   ٣٣أمثلة توضيحية، 

  ٤٨- ٤٥. ٣٣الكفاالت، 
  ١٠-٦ الملحق ٣٣التطبيقات اإلرشادية، 

حساب األرباح المخفضة لكل سهم للسنة حتى تاريخـه         
  ١٤-١٠إستنتاج . ٣٣
  

   الملحق١، ١٢٨-١. ١ عرض البيانات المالية،
  اإلطار أنظر إطار إعداد وعرض البيانات المالية

  

  ٤٦.اإلطار ،  عرض عادل
  

  عقد اإليجار التشغيلي
، ٣٠-٢٨الملحق ب. ٣إندماج األعمال، معيار التقرير

  ٤٢ب
  ١٩-٧. ١٧التصنيف، 
  ٤. ١٧التعريف، 

  ٥٧-٥٦. ١٧إفصاح المؤجرين، 
  ٣٥. ١٧مستأجرين، إفصاح ال

  ٣٥-٣٣. ١٧البيانات المالية للمؤجرين، 
  ٥٧-٤٩. ١٧البيانات المالية للمستأجرين، 

  ١٥-التفسيرالحوافز، 
، ٧٤. ٤٠، ٦. ٤٠، ٣. ٤٠، العقارات اإلستثمارية

  ١٤-١٣إستنتاج . ٤٠، ١٠-٤إستنتاج . ٤٠
  ٦٣-٦١. ١٧عمليات البيع وإعادة التأجير، 

  تطبيق  . ١٧تنفيذ ، 
  

  ٢١.ع، إطار قطا
  

  قطاعات تشغيلية
  ١٠-٥ .٨، معيار التقريرتعريف

  ٣٤-٣١، ٤٢- ٢٠، ٨،  معيار اتقريرإفصاحات
  ١٩-١١، ٨القطاعات مقدمة التقارير، معيار التقرير

  ٣٠- ٢٥، ٨القياس، معيار التقرير
  

  قطاعات مشمولة في التقارير
  ١٢. ٨معايير التجميع، معيار التقرير

  ٢٤-٢٠. ٨اإلفصاح، معيار التقرير
  ١٩-١٣.. ٨تحديد كممي، معيار التقرير

  
  عقد اإليجار التمويلي 

  ١٩-٧. ١٧التصنيف، 
- ٢٠. ١٧بدء فترة اإليجار، وبدء تنفيذ عقد اإليجار، 

  ١٧-١٦إستنتاج . ١٧، ٢٢
  ٤. ١٧التعريف، 

  ٤٨-٤٧. ١٧إفصاحات المؤجرين، 
  ٣٢-٣١. ١٧إفصاحات المستأجرين، 

  ٩يق   تطب. ٣٢. ٣٢األدوات المالية، 
  ٣٢-٢٠٣. ١٧البيانات المالية للمستأجرين، 

. ١٧، ٤٨-٣٦. ١٧البيانات المالية للمؤجرين، 
  ٢١- ١٨إستنتاج 

. ٤٠، ٢٦- ٢٥. ٤٠، ٣. ٤٠، العقارات اإلستثمارية
٧٤. ٤٠، ٦٧  

  ٦٤. ١٧، ٦٠-٥٩. ١٧عمليات البيع وإعادة التأجير، 
  

  ٢٣. ١١عقد بسعر ثابت، 
  ٣. ١١التعريف، 

  

  ارعقود اإلستثم
- ١٨٥ إستنتاج .٤معيار  المحاسبة عقود التأمين، 

١٨٧  
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  عقود األسلوب المنتظم 
  ٩ . ٣٩التعريف، 

  ٢٩. تطبيق   القسم ب. ٣٩العقود اآلجلة، 
  ٢٨. تطبيق   القسم ب. ٣٩ال يوجد سوق منشأة، 

 الملحـق أ    ٣٩،  ٣٨. ٣٩ اإلعتراف،   وإلغاءاإلعتراف  
  ٥٦-٥٣تطبيق   .

المبالغ الواجـب   : اريخ التسديد   تاريخ المتاجرة مقابل ت   
  ١. ٢.تطبيق   القسم د. ٣٩تسجيلها مقابل البيع، 

. ٣٩ما هي شروط التسديد المعتادة الواجبة التطبيق؟،        
  ٣٠. تطبيق   القسم ب

. ٣٩شراء أسهم من خالل شراء عقد خيـار شـراء،           
  ٣١. تطبيق   القسم ب

  
   الملحق ١١، ٤٦-١. ١١عقود اإلنشاء، 
  حاسبية، السياسات الم

   الملحق ١١اإلفصاح، 
  ٣٨. ١١التغير في التقديرات المحاسبية، 

  ١٥-١١. ١١الدعاوى وأشياء مختلفة، 
  ٩. ١١، ٧ .١١، اإلندماج

  ٤٥. ١١ المحتملة، لتزامات واإلصولاأل
  ٢١-١٦. ١١تكلفة العقد، 

  ١٥-١١. ١١عقود اإليراد، 
  ٢٤. ١١التكلفة باإلضافة الى العقد، 

  ٢٠. ١١اه، التكلفة المستثن
  ٣. ١١التعريف، 
  ٤٥-٣٩. ١١اإلفصاح، 

   الملحق١١أمثلة توضيحية، 
  )أ (٢. ٢، ٢المستثنى من المعيار 
  ٢٣. ١١عقود السعر الثابت، 

   الملحق ١١، ١١أمثلة توضيحية على تطبيق المعيار 
  ١٥-١١. ١١الدفعات المحفزة، 

  ٣٧-٣٦. ١١، ٢٢. ١١الخسائر، 
، ٢٦-٢٥. ١١ اإلفصاح،   النسبة المئوية إلكمال طريقة   

٣٨. ١١  
، ٣٥-٢٢. ١١ عن اإليـراد والمـصاريف،    اإلعتراف

٢١ .١٨  
   الملحق ١١أمثلة توضيحية، 

  ١٠. ١١، ٨-٧. ١١التقسيم الى قطاعات، 
  ١٣-١١. ١١تغييرات، 

  ٢٧. ١١العمل بمراحل، 
  

  ٧٠-١. ١٧ عقود اإليجار،
،  معيار )أ(١٧. ٣إندماج اإلعمال، معيار التقرير

الملحق . ٣، معيارالتقرير٣٠-٢٨الملحق ب. ٣التقرير
  ٤٢ب

  ١٤-٤إستنتاج . ١٧، ١٩-٧. ١٧التصنيف، 
  ٦-٤. ١٧التعريفات، 
  ٥٣. ١٧، ٢٩-٢٧. ١٧اإلستهالك، 

تحديد ما إذا كان ترتيب يحتوي على عقد إيجار، تفسير 
  ٤لجنة معايير التقارير 

 للمرة ٤تبنى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
، معيار التقرير هـ٢٥. ١ولى، معيار التقريراأل
  ٢٠٤-٢٠٣تنفيذ . ١د، معيار التقارير٦٣. إستنتاج.١

 الصيغة القانونية تضمتقييم محتوى العمليات التي 
   الملحق ٢٧-التفسير، ٢٧- التفسيرلعقود التأجير، 

  ٩تطبيق   . ٣٢األدوات المالية، 
  ٥٤. ١٧، ٣٠. ١٧إنخفاض القيمة، 
  ١٥-التفسير،  الحوافز– ةلتشغيليعقود االيجار ا

. ٤٠، ٢٦- ٢٥. ٤٠، ٣. ٤٠، العقارات اإلستثمارية
. ٤٠، ١٠-٤إستنتاج . ٤٠، ٤٧. ٤٠، ٤١- ٤٠

  ١٤- ١٣إستنتاج 
  ١٤-٤إستنتاج . ١٧، ١٩-١٤. ١٧األرض والمباني، 

عمليات األطراف ذات العالقة التي تحتاج الى إفصاح، 
  )د (٢٠. ٢٤

  ٦٦-٥٨. ١٧ر، عمليات البيع وإعادة التأجي
  تطبيق   . ١٧تنفيذ، 

 اإليجار التمويلي؛ المستأجرون، المؤجرون؛ أنظر أيضاً
  اإليجار التشغيلي

  

معيار  ، ٤٥-١ ٤معيار  التقرير ، عقود التأمين
  ج- ، المالحق من أ٤التقرير 

 .٤معيار  التقرير ، ندماج اإل اإلمتالك في العمل،
  ١٥٣-١٤٧ إستنتاج .٤معيار  التقرير ، ٣٣- ٣١

- ١١٦إستنتاج . ٤معيار  التقرير تكلفة اإلكتساب، 
١١٩  

  هـ- د٤. ٣٢، ٣٢قابلة تطبيق المعيار 
 إستنتاج ٤معيار  التقرير مخصص الكوارث والتكافؤ، 

٩٣- ٨٧  
. ٤معيار  التقرير التغير في السياسات المحاسبية، 

٣٠- ٢١  
  ١٤٦-١٢٣إستنتاج . ٤أساس اإلستنتاج، معيار التقرير

، ٢٥. ٤لممارسات الحالية، معيار التقريرإستمرار ا
. ، معيار التقرير)ب(١٢٤إستنتاج . ٤معيار التقرير

  ١٣٢-١٢٦إستنتاج 
، ٢٤. ٤سعر الفائدة السائد في السوق، معيار التقرير

-١٧٤. ٤، معيار التقرير )أ (١٢. ٤معيار التقرير 
١٧٧  

معيار  ، )أ(٢٥ .٤معيار  التقرير ، عدم اإلستمرار
  ١٢٧-١٢٦إستنتاج .٤التقرير 

- ٢٧. ٤معيار  التقرير هامش اإلستثمار المستقبلي، 
معيار  ، )د(- ١٢٤ إستنتاج إ .٤معيار  التقرير ، ٢٩

  ١٤٤-١٣٤إستنتاج ٤التقرير 
 إستنتاج .٤معيار  التقرير رسوم إدارة اإلستثمارات، 

  ١٣٠-١٢٨ إستنتاج ٤معيار  التقرير ، )ب (٢٥
 .٤معيار  التقرير ، ٢٦. ٤معيار  التقرير التدبر، 
  ١٣٣إستنتاج . ٤معيار  التقرير ، )ج (١٢٤إستنتاج 

، ٤٥. ٤معيار  التقرير  المالية، صولإعادة تحديد األ
معيار  التقرير ، )و (١٢٤إستنتاج . ٤معيار  التقرير 

  ١٤٦-١٤٥إستنتاج . ٤
معيار  التقرير ، ٣٠. ٤معيار  التقرير ، محاسبة الظل

 إستنتاج .٤معيار  التقرير  ،)هـ (١٢٤ إستنتاج .٤
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، ١٠-٦تطبيق   . ٤معيار  التقرير ، ١٨٤-١٨١
  ٤ مثال رقم ٤معيار  التقرير 

 .٤معيار  التقرير تماثل السياسات المحاسبية للتوحيد، 
  ١٣٢-١٣١ إستنتاج .٤معيار  التقرير ، )ج (٢٥

 ٤معيار  التقرير التغير في مستوى خطر التأمين، 
  ٣٠-٢٩الملحق ب

   الملحق أ٤معيار  التقرير ف، التعري
  ٦٠-١١ب. ٤معيار  التقرير أساس اإلستنتاج، 

   الملحق ب٤معيار  التقرير اإلرشاد في، 
 ٤معيار  التقرير ، ٢تطبيق  . ٤معيار  التقرير تنفيذ، 
  ١المثال 

معيار  التقرير ، ٣٩-٣٦. ٤معيار  التقرير اإلفصاح، 
٢٢٦-١٩٩. ٤  

، )أ (٣٧ .٤التقرير معيار  السياسات المحاسبية، 
  ١٨-١٧ تطبيق   ٤معيار  التقرير 

معيار  ، الدخل والمصروف، لتزامات، اإلصولاأل
-١٩ تطبيق   .٤معيار  التقرير ، )ب(٣٧ .٤التقرير 

٣٠  
، )ي (٣٧ .٤معيار  التقرير التغير في اإلفتراضات، 

  ٣٦-٣٤ تطبيق   .٤معيار  التقرير 
 ٣٧ .٤ار  التقرير معي، لتزاماتالتغير في التأمين اإل

  ٤٠-٣٧ تطبيق   .٤معيار  التقرير ) هـ(
، )٣)(ج (٣٩ .٤معيار  التقرير تطوير الدعاوى، 
معيار  ، ٢٢١-٢٢٠ إستنتاج .٤معيار  التقرير 

 المثال ٤معيار  التقرير ، ٦١-٥٩تطبيق   . ٤التقرير 
٥  

) ج (٣٩. ٤معيار  التقرير التركيز في خطر التأمين، 
  ٥٨-٥٥تطبيق   . ٤تقرير معيار  ال، )٢(

مخاطر اإلئتمان، مخاطر السيولة ومخاطر السوق، 
- ٦٢تطبيق . ٤، معيار التقرير)د(٣٩. معيار التقرير

٦٥  
، ٤تاريخ النفاذ للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  ٤٤-٤٢. ٤معيار  التقرير 
، ٣٧-٣٦ .٤معيار  التقرير    تفسير الشرح عن المبالغ،     

ــار  التق ــر معي ــتنتاج ٤ري ــار  ، ٢١٤-٢١١ إس معي
  ٤٠-١٧ تنفيذ ٤المحاسبة 

معيار  ، ٧١-١١تطبيق   . ٤معيار  المحاسبة تنفيذ، 
  ٥ المثال ٤التقرير 

معيار  ، )ج (٣٩ .٤معيار  التقرير خطر التأمين، 
 تطبيق  .٤معيار  التقرير ، ٢١٧إستنتاج. ٤التقرير 

٥١  
معيار   ،الضمنيةخطر سعر الفائدة بموجب المشتقات 

 إستنتاج .٤معيار  التقرير ، ) هـ (٣٩. ٤التقرير 
  ٧٠-٦٦ تطبيق   .٤معيار  التقرير ، ٢٢٣

معيار  ، ٢١٠-٢٠٨ إستنتاج .٤معيار  التقرير المادية، 
  ١٦-١٥ تطبيق   .٤التقرير 

أ، ٣٩- ٣٨. ٤طبيعة وإمتداد الخطر، معيار التقرير
. ٤رير، معيار التق٢٢٣-٢١٥إستنتاج . ٤معيار التقرير

  ٧٠-٤١تطبيق 
 إستنتاج .٤معيار  التقرير مشكلة تضاعف الخسائر، 

٢٢٢  

أهداف إدارة الخطر و السياسات لتخفيف خطر التأمين، 
 تطبيق   ٤معيار  التقرير ، )ا (٣٩ .٤معيار  التقرير 

٤٨  
، )١) (ج(٣٩ ٤معيار  التقرير التحليل الحساس، 
  معيار، ٢١٩-٢١٨ إستنتاج .٤معيار  التقرير 

  ٥٤-٥٢ تطبيق   .٤التقرير 
معيار  ، )ج (٣٧ .٤معيار  التقرير االفتراض المحدد، 

  ٣٣-٣١ تطبيق   ٤التقرير 
معيار  ، ) أ (٢٥ .٤معيار  التقرير ، عدم اإلستمرارية

  ١٢٧-١٢٦إستنتاج التقرير 
-٣٤. ٤ميزات المشاركة اإلختيارية، معيار التقرير

  ١٦٥-١٥٤إستنتاج . ٤، معيار التقرير٣٥
معيار  الفارق بين خطر التأمين واألخطار األخرى، 

  ١٧-٨ الملحق ب٤المحاسبة 
  ٢٤- ٢١ الملحق ب٤معيار  التقرير أساس اإلستنتاج، 

 إستنتاج .٤معيار  التقرير إلغاء البنود الداخلية، 
١٩٧-١٩٥  

  ٩-٧ .٤معيار  التقرير ، الضمنيةالمشتقات 
-١٨٨اج  إستنت.٤معيار  التقرير أساس اإلستنتاج، 

١٩٤  
معيار  التقرير ، ٤- ٣ تطبيق   .٤معيار  التقرير تنفيذ 
  ٢ المثال .٤

-١٣٨إستنتاج . ٤قياس القيم الضمنية، معيار التقرير
١٤٤  

  ١٨ أمثلة ب.٤معيار  التقرير أمثلة، 
أمثلة على البنود التي ال تعتبر عقود تأمين، معيار 

  ٢١-١٩الملحق ب. ٤التقرير
معيار  ق وااللتزامات الطارئة،  الحقو- إنتهاء التأمين

  ٣٩-٣٨ إستنتاج .٤التقرير 
معيار  ، صول وتأمين األلتزاماتالقيمة العادلة لتأمين اإل

  ٢٢٦-٢٢٤ إستنتاج ٤التقرير 
 ٤معيار  التقرير  المالية المعدة للرجوع، صولاأل

  ١٨٠-١٦٦إستنتاج 
،  معيار )د(٤. ٤ معيار التقريرالمالية،عقود الضمانة 

الملحق . ٣٩، )هـ (٣٩,٢، )ز(١٨الملحق ب. ٤رالتقري
   أ٤-٤أ تطبيق

تبني المعايير الدولية  إلعداد التقارير المالية للمرة 
  د٢٥. ١األولى ، معيار التقرير

. ٤معيار  التقرير إنخفاض قيمة األصل المعاد تقييمه، 
٢٠  

-١٠٧ إسـتنتاج    .٤معيار  التقرير    أساس اإلستنتاج،   
١٠٨  

  ١٩٨إستنتاج  .٤ار  التقرير معيضرائب الدخل، 
-١٨٥ إستنتاج .٤معيار  التقرير عقود اإلستثمار، 

١٨٧  
 ٢٥ .٤معيار  التقرير رسوم إدارة اإلستثمارات، 

  ١٣٠-١٢٨ إستنتاج .٤معيار  التقرير ، )ب(
 .٤معيار  التقرير ، ٣٩إصدارات تعود للمعيار 

  ١٩٧-١٦٦إستنتاج 
  ١٩- ١٥ .٤تقرير معيار  ال، لتزاماتإختبار المالءة لإل
  ١٠٤-٩٤ إستنتاج ٤معيار  التقرير أساس اإلستنتاج، 
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  ٧-٥ الملحق ب٤معيار  التقرير الدفع عينياً، 
  ١٢٢ إستنتاج .٤معيار  التقرير سياسة القروض، 

  ٩.الملحق ج. ٣٧المخصصات، 
  ٣٥-١٣ .٤معيار  التقرير اإلعتراف والقياس، 
، معيار  )ج(١٤ .٤معيار  التقرير إلغاء اإلعتراف، 

  ١٠٥إستنتاج . ٤التقرير 
 ٤معيار  التقرير ، )د(١٤ ٤معيار  التقرير المقاصة، 
  ١٠٦إستنتاج 

   المعاد تأمينهاصولاأل
معيار  أرباح وخسائر دفع أقساط إعادة التأمين، 

  ١١٤-١٠٩ إستنتاج .٤التقرير 
، معيار  ٢٠ .٤معيار  التقرير إنخفاض قيمة الـ، 

  ١٠٨-١٠٧إستنتاج . ٤المحاسبة 
- ١٢٠ إستنتاج .٤معيار  التقرير اإلسترداد والتنازل، 

١٢١  
 الملحق ٤تأمين الخطر المحدد، معيار  المحاسبة 

  ٢٨-٢٢ب
  ٣٧-٣٠ إستنتاج .٤معيار  التقرير أساس اإلستنتاج، 

  ١٢-١٠ .٤معيار  التقرير تفصيل مكونات اإليداع، 
  ٥٤-٤٠ إستنتاج٤معيار  التقرير أساس اإلستنتاج، 

معيار  التقرير ، ٥تطبيق   . ٤معيار  التقرير ذ، تنفي
  ٣ مثال ٤

 ٤معيار  التقرير األحداث المستقبلية غير المحدد، 
  ٤-٢الملحق ب

 .٤معيار  التقرير تماثل السياسات المحاسبية للتوحيد، 
  ١٣٢-١٣١ إستنتاج .٤معيار  التقرير ، )ج (٢٥

-٥٥اج  إستنت.٤معيار  التقرير بيئة المشتقات المالية، 
٦٠  

  

  عقود الخدمات المدفوعة مقدماً
المستثنى من نطاق المعيار الدولية إلعداد التقارير 

معيار  ، )د (٦١ إستنتاج .٤معيار  التقرير ، ٤المالية 
  ٧٦- ٧٤ إستنتاج ٤التقرير 

  

  عقود السلع
  ٢٤-٢٢ تطبيق  . ٣٢، ٣٢تطبيق المعيار 
، ١٠ أ تطبيق      الملحق   ٣٩،  ٧-٥،  ٣٩تطبيق المعيار   

  ٢٤-٢١إستنتاج . ٣٩
  

  ٦. ١٧، اآلجلةعقود الشراء 
  

. ٣٩ج،  ٣٩,٤٧) هـ  (٢. ٣٩،   الماليـة  الضمانةعقود  
  أ٤-٤ الملحق أ تطبيق ٣٩ب، ١٠٣

  هـ٢٣-٢١إستنتاج .٣٩أساس اإلستنتاج، 
  ٩. ٣٩ الملحق أ ٤التعريف، معيار التقرير 

. ٤، معيار التقرير  ٤الموافقة على تطبيق معيار التقرير    
، )د(٤. ٣٢،  )ز(١٨، الملحق ب    ٤يار التقرير  مع ،)د(

، )أ. (٦١ إسـتنتاج  ٦٢ الملحق أ تطبيقات     ٣٩،  ٢. ٣٩
٦٢  

. ٤معيار التقرير . ٤، معيار التقرير  المستثنى من نطاق  
  ٦٢) أ (٦١إستنتاج . ٤معيار التقرير ،)د(

  عالمات تجارية 
  ٢٠.  الملحق أ١٨اإلعتراف باإليراد، 

  

  عالوة إصدار
  ٢٨-٢٦. ٣٣ السهم، حساب العائد على
  ٣  المثال ٣٣أمثلة توضيحية، 

  
  عالوة نهاية السنة 

 الملحـق   ٣٤اإلعتراف في التقارير المالية المرحلية،      
  ٦-٥ب
  

  عملة أجنبية
استخدام القيمة المستخدمة في حساب التدفق النقدي 

  ٥٤. ٣٦المستقبلي، 
  

  ، أنظر العملة الوظيفية؛ عرض العملة عملة التقرير
  

  رضعملة الع
  ٨. ٢١التعريف، 

. ٢١أساس اإلستنتاج لمجلس معايير المحاسبة الدولي، 
١٤- ١٠  

  ٢٣-١٥إستنتاج . ٢١، ٤٧-٣٨. ٢١الترجمة لـ، 
  

  ١٤-٩. ٢١، عملة وظيفية
  ٣٧-٣٥. ٢١التغير في، 
  ٨. ٢١التعريف، 

. ٢١، ١٤. ٢١اإلقتصاديات ذات التضخم المرتفع، 
إستنتاج  ٧، ٣. ٧، تفسير معايير التقرير٨. ٢٩، ٤٣
١٥- ١٤  

. ٢١أساس اإلستنتاج لمجلس معايير المحاسبة الدولي، 
  ٩-٤إستنتاج 

  

  عمليات أجنبية
  ٤٩-٤٨. ٢١اإلستبعاد، 

  ٩-٤إستنتاج . ٢١، ١٤- ٩ .٢١العملة الوظيفية، 
  ١٥. ٢١، ٨. ٢١صافي اإلستثمار، 

  ٣٤-٢٧. ٢١اإلعتراف بفروقات الصرف، 
. ٢١،  ٤٧-٤٤. ٢١ترجمة النتائج لعملـة العـرض،       

  ٢٣-١٥إستنتاج 
  

  ٦٦-٥٨. ١٧، عمليات البيع وإعادة التأجير
  تطبيق   . ١٧تنفيذ، 

  ٦٧. ٤٠، العقارات اإلستثمارية
  

  عمليات العملة األجنبية
  ٩-٤إستنتاج . ٢١، ١٤- ٩. ٢١العملة الوظيفية، 

  ٢٢-٢٠. ٢١اإلعتراف المبدئي، 
  ٣١-٢٩  الملحق ب٣٤التقارير المالية المرحلية، ، 

. ٢١، ٣٤-٢٧. ٢١ف بالتبادالت المختلفة، اإلعترا
  ٢٥- ٢٤إستنتاج 
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  ٢٦-٢٣. ٢١، فترة إعداد التقاريرالتقرير في بداية 
  ٣٧-٢٠. ٢١التقرير بالعملة الوظيفية، 

فصل مكونات العملة :  المالية المتوفرة للبيعصولاأل
  ٣.٢.هـ تطبيق أسئلة وإجابات القسم. ٣٩ األساسية

  

  ) ةالمبادل(عمليات المقايضة 
  ٣١-التي تنطوي على خدمات إعالنية، التفسير 

  

  ١٧- ١٣. ٣١، عمليات تحت السيطرة المشتركة
  ١٤. ٣١المثال، 

  ١٧-١٥. ٣١، البيانات المالية
  

  عمليات متوقفة
  ٧٢-٥٩ الملحق أ إستنتاج ٥معيار  التقرير التعريف، 

  )ح (٨١. ١٢اإلفصاح عن ضريبة المصاريف، 
معيار  التقرير   ،  ٣٦-٣١. ٥معيار  التقرير    العرض،  

 أمثلة تطبيقات   .٥معيار  التقرير    ،  ٧٧-٧٣ إستنتاج   .٥
  ١١، ٩إرشادية 

  ٥معيار  التقرير تم التخلي عنها، 
  ٩التطبيقات اإلرشادية المثال رقم 

-٥٩ إستنتاج٥معيار  المحاسبة توقيت وتصنيف كـ، 
٧٢  

  

  عموالت اإلعالن
  ١٢  الملحق١٨عتراف باإليراد إلا
  

  عمولة
  ، ١٣-١٢ الملحق ١٨، ٨. ١٨عتراف باإليراد، اإل
  )١) (ج (١٤ الملحق ١٨

  

  عمولة وكالة التأمين
  ١٣. الملحق أ ١٨اإلعتراف باإليراد، 

  

  فائدة
  ٧٤. اإلطار كإيراد، 

تطبيق   . ٣٢، ٤١- ٣٥. ٣٢، ٢. ٣٢األدوات المالية، 
  ٣٣إستنتاج . ٣٢، ٣٧

  ٢٠. الملحق أ ١٨، ٣٣- ٢٩. ١٨، )أ(٥. ١٨اإليراد، 
  ٣٤-٣١. ٧بيان التدفق النقدي، 

  

  فحص انخفاض القيمة 
- ١٠٠. ٣٦وحدات توليد النقد مع أصول الشراكة، 

١٠٣  
  ٧٩- ٦٩مثال توضيحي . ٣٦مثال توضيحي، 

. ٣٦وحدات توليد النقد مع الشهرة وحقوق األقلية، 
٩٩- ٨٠  

  ١٧٧-١٣١إستنتاج . ٣٦أساس اإلستنتاج، 
  ٦٨- ٦٢مثال توضيحي . ٣٦مثال توضيحي، 

. ٣٦، ٩٩-٩٦. ٣٦توقيت فحص انخفاض القيمة، 
  ١٧٧-١٧١إستنتاج 

-١٧١إستنتاج . ٣٦، ١١-٩. ٣٦التردد والتوقيت، 
١٧٣  
 غير الملموسة مع عمر إنتاجي غير محدد، صولاأل
  ١١٠. ٣٨، ١٠٨. ٣٨، )أ(١٠. ٣٦

  ١٢٨-١٢١إستنتاج . ٣٦تردد وتوقيت الفحص 
  ١٧٥- ١٧٤إستنتاج . ٣٦نتيجة الفحص، 

  

  فروع
-٣٨. ١٢رائب المفروضة على اإلستثمارات في،      الض
  )ج (٨٧. ١٢، ٨٧. ١٢، )هـ (٨١. ١٢، ٤٥

  

  فعالية التحوط 
   ب١٣٦-١٣٦إستنتاج. ٣٩، ١١٣- ١٠٥. ٣٩التقييم، 

  ٤. ٤. تنفيذ القسم و. ٣٩
  ٢ .٤. وتطبيق   القسم. ٣٩التقييم على أساس تراكمي 

تطبيق   القسم . ٣٩افتراض فاعلية التحوط كاملة 
  ٧ .٤.و

 ٣ .٤.وتطبيق   القسم . ٣٩مخاطر ائتمان النظير، 
  ٩. ٣٩التعريف، 

تطبيق   . ٣٩التحوط على أساس ما بعد الضريبة، 
  ١ .٤.والقسم 

. ٤-١. ٤.تطبيق   القسم و. ٣٩التطبيقات اإلرشادية، 
  ٧. ٤. ، و٥

. ٣٩، %١٠٠التقاص بنسبة أقل من : فاعلية التحوط 
  ٥ .٤.وتطبيق   القسم 

  

     فنادق
-١٢. ٤٠أي من المستثمر أو المالك شغل الممتلكات،        

  ٣٨-٣٧إستنتاج ٤٠، ١٣
  

   بيان الدخل الشامل أنظرقائمة الدخل، 
  

  قائمة الدخل 
  ١٧-٩. ٣٠البنوك، 

  ٦٩- ٦٦. ٣٣عرض العائد على السهم، 
  ١٢معيار التقارير . ٣٣مثال توضيحي، 

  ٧٢.اإلطار  ٤٨. اإلطار العناصر، 
. ٢٩، ٢٦. ٢٩تضخم المرتفع، اإلقتصاديات ذات ال

٣٠  
  ٦٠-٥٨. ١٢ضرائب الدخل، 

  ٨٧-٨١. ١المعلومات الواجب عرضها، 
  ١٩إستنتاج . ١، ) أ (٨٢. ١حقوق األقلية، 

  ٩٥-٧٨. ١العرض، 
  

  قابلية المقارنة 
  ٤٢-٣٩.اإلطار البيانات المالية، 

معيـار  التقـارير ، معيـار          -التطبيق للمرة األولـى   
  ١٠-٩  إستنتاج.١التقرير 

  

  قروض



 الفهرس

    حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  ٢٧٠٢

اإلعتراف بإيراد رسوم الخدمات المالية المحتسبة لـ، 
- )٢) (ج (١٤.  الملحق أ١٨، )ب (١٤.  الملحق أ١٨

)٣(  
  

  قروض وذمم مدينة 
. تنفيذ القسم ب. ٣٩ودائع البنوك في بنوك أخرى، 

٢٣  
 الملحق أ تطبيق   ٣٩، )أ (٦٤. ٣٩، ٩. ٣٩التعريف، 

  ٢٣-٢٢.تطبيق   القسم ب. ٣٩، ٢٦
. ٧، معيار التقريـر     )ج (٨. ٧اإلفصاح، معيار التقرير  

  )٥) (أ(٢٠
  ٢٢. تنفيذ القسم ب. ٣٩أدوات حقوق الملكية، 

  ) أ (٦٤. ٣٩القياس 
  

  ) ج (٤تطبيق   . ٣٢، قروض وذمم مدينة وذمم دائنة
  

  ٢١. ،  اإلطارقطاع
  

  ٢١.قطاعات صناعية، اإلطار 
  

  قياس
  ١٠١-٩٩. اإلطار عناصر البيانات المالية، 

 الملحق أ تطبيق ٣٩، ٧٠- ٤٣. ٣٩األدوات المالية، 
٩٣- ٦٤  

  ٩. ٣٩التعريف، 
إلغاء اإلختالفات  من المبـادئ المحاسـبية المقبولـة          

  ٢٢١إستنتاج . ٣٩عموماً في الواليات المتحدة، 
 الملحـق أ    ٣٩،  ٤٩-٤٨. ٣٩قياس القيمـة العادلـة،      

  ١٣٠-٩٥إستنتاج. ٣٩، ٨٢-٦٩تطبيق 
، ٢٢١إستنتاج  . ٣٩،  ٥٧-٥٥. ٣٩األرباح والخسائر،   

  ٤. ٣-١. ٣. تنفيذ القسم و. ٣٩
إنخفاض القيمة وعدم القدرة على تحـصيل األصـول         

، ٩٣-٨٤الملحق أ تطبيق    . ٣٩،  ٧٠-٥٨. ٣٩المالية،  
-١. ٤. هـتنفيذ القسم   . ٣٩،  ١٣٠-١٠٥إستنتاج  . ٣٩
١٠. ١  

  ١٠. ٤-١. هـتنفيذ القسم ، . ٣٩إرشادات التنفيذ، 
  ٤٥-٠. ٣٩يف، إعادة التصن

  ٦٨، ٣٨الموثوقية، اإلطار 
  القيمة المضافة للقائمة

. ١خارج نطاق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية        
١٠  

  

  قيمة حالية
  ١٠١-١٠٠ .اإلطار أساس القياس، 

إستنتاج . ٣٦  الملحق أ، ٣٦قياس القيمة المستعملة، 
٨٠- ٤٠  

  

  قيمة عادلة
  ٣٣-٩. ٤١ البيولوجية، صولاأل
 ٣٧- ١٣إستنتاج . ٤١ساس اإلستنتاج، أ

  ز٤-ب٤،  الملحق أ تطبيق ٩. ٣٩التعريف، 

، الملحق أ ١٣- أ١١ ،٩. ٣٩، الضمنيةالمشتقات 
  ٧٨-٧٧ب، إستنتاج ٣٣-أ٣٣تطبيق 

- ٢٥. ٧األصول واإللتزامات المالية، معيار التقرير
 -٤٨. ٣٩،، ٣٩-٣٦إستنتاج. ٧، معيار التقرير٣٠
٤٩  

  الملحق،   ٣٩رشادات التطبيق،   األصول البيولوجية،  إ   
  ١٣٠-٩٥إستنتاج . ٣٩، ٨٢-٦٩أ تطبيق 

  ٧-٦ .٢، ٢تعريف المعيار 
  ١١. ٣٢. ٣٢تعريف المعيار 

إرشادات . ٣٩إرشادات التنفيذ . ٣٩إستثمار األموال، 
  ١. ٢.هـالتنفيذ القسم 

  ٦٥-٤٠ب.٤٠، ٥٥-٣٣. ٤٠،العقارات اإلستثمارية
 ٢,٢.هـتنفيذ القسم إرشادات ال. ٣٩الحيازات الكبيرة، 

معيار  التقرير التطبيق للمرة األولى معيار  التقارير ، 
معيار  التقرير ، ١٤. ١معيار  التقرير ، )ب(١٣ ١
معيار  التقرير ، ٤٤ .١معيار  التقرير ، ١٩-١٦ .١
  ٩٥إستنتاج . ١د.ك، ٤٧-٤١ إستنتاج .١

-١٠٥. ٣٩، ١٣-١١. ٣٩، )ب(٩. ٣٩الخيــــار، 
-أ٣٣ك، تطبيـق  ٤-ب٤تطبيق   الملحق أ    ٣٩د،  ١٠٥
  ٩٢-٧١إستنتاج . ٣٩ب، ٣٣

  أ٤٨. ٣٩تقييم التقنية، 
  

  قيمة قابلة للتحقيق
  ١٠١-١٠٠ .اإلطار أساس القياس، 

  

  كفاالت 
المستثنى من نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير 

، معيار  )أ (٤. ٤، معيار  المحاسبة ٤المالية 
 ٤محاسبة ، معيار  ال)ب (٦١إستنتاج . ٤المحاسبة 
  ٧٢- ٦٩إستنتاج 

  ١. و د١. المالحق ج٣٧المخصصات، 
  

لجنة تفسيرات  أنظر معايير التقاريرتفسيرات لجنة 
  التقارير المالية الدولية

صالحيات لجنة تفسيرات معـايير التقريـر، مقدمـة         
  ٤٦-١٧،٤٤-٢،٧تفسيرات معايير التقرير

، مقدمـة   ١٩أسلوب العمل، مقدمـة معيـار التقريـر       
  ٤٣-١٧عايير التقرير، تفسيرات م

توضيح بنود جدول األعمال، مقدمة تفسيرات معـايير        
  ٢٧-١٨التقرير،

اإلجتماعات والتصويت، مقدمـة تفـسيرات معـايير        
  ٣٢-٢٨التقرير،

، مقدمة تفـسيرات معـايير      ٣٦-٣٣العضوية، النظام   
  ١٦-١١، مقدمة تفسيرات معايير التقرير،٢التقرير، 

  ٩-٥ايير التقرير،المسؤوليات، مقدمة تفسيرات مع
 التفسيرات الفردية بموجب تفسيرات معايير      أنظر أيضاً 

  التقرير
  

  مؤجرون
   ٢١-١٨ إستنتاج ١٧، ٤٨-٣٦. ١٧، اإليجار التمويلي
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  ٥٧-٤٩. ١٧اإليجار التشغيلي، 
  ٦٥. ١٧عمليات البيع وإعادة التأجير، 

  

  

لجنة  (أنظرمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية  
  ) بةمعايير المحاس
  ٤٥-٤٣إداري، نظام، 

  ٤٢-٤٠نائب مدير تنفيذي، نظام 
  ٤ مقدمة معيار التقرير ٤- ١نظام، نظاام 

معايير مجلس معايير المحاسبة الدولية لألعضاء، نظام 
  ٨-١الملحق 

  ١ مقدمة معيار التقرير١٤-٣حوكمة، نظام 
  ٢-١موضوعي، نظام 

  ١، مقدمة معيار التقرير١٧-٤أمناء، نظام 
  
  

  سعارمؤشر األ
مؤشر األسعار العام في اإلقتـصاديات ذات التـضخم         

، ٦إستنتاج. ٧، تفسير معيار التقرير   ٣٧. ٢٩المرتفع،  
  ٢٥إستنتاج. ٧تفسير معيار التقرير

  

  مادة 
  ٥. ٨تعريف، 

  ٤٢-٤١. ٨األخطاء، 
 ١، ٤- ٣تطبيق . ٧معيار التقرير، ١تعريف المعيار 

.٧   
  

  ٢٢-٢٠إستنتاج . ٨، مادية
  ٣٨. طار اإلواإلكتمال، 

  ٣٠-٢٩. اإلطارالتأثير على المعلومات ذات العالقة، 
  ٣١-٢٩. ١عرض البيانات المالية، 

  ٢٥- ٣٢. ٣٤التقارير المالية المرحلية، 
  ٨٤. اإلعتراف بعناصر في البيانات المالية، اإلطار

  

  مبادئ محاسبية مقبولة عموماً في الواليات المتحدة
  محاسبة األسهم الصادرة للموظفين

 ٢.معيار  المحاسبة    ،  )٢٥مجلس ممارسات التدقيق    (
  ٢٧٥-٢٧٢إستنتاج 

  محاسبة التعويضات على أساس األسهم
معيار  المحاسبة   ،  )١٢٣بيان معايير المحاسبة الدولية     

   ٢٨٦-٢٧٦ إستنتاج .٢
بيان (اإلفصاح عن المشاريع والمعلومات ذات العالقة       

. ٨ معيـار التقريـر   ،  )١٣١معايير الحاسبة الدوليـة     
   إستنتاج الملحق أ

إستنتاج . ٣٩،  ٣٩إلغاء الفروقات المحددة في المعيار      
٢٢١  

   مجلس معايير المحاسبة الدولية أنظر أيضاً
  

  

  ١٥تطبيق   . ٣٢، مبادلة العملة
  

 إسـتنتاج   ١٦،  ٥٦-٥٠. ١٦مبلغ قابل لإلسـتهالك،     
٢٩-٢٨  

  ١٦,٦التعريف، 
  

  

  مجلس المعايير االستشاري 
  ٣، مقدمة معيار  التقارير ٤٠-٣٨. النظامالوظائف، 

  

  مجلس معايير المحاسبة الدولية 
بيان (محاسبة األدوات المشتقة وتحوط النشاطات، 

- ١٣٢إستنتاج . ٣٩، )١٣٣معايير المحاسبة الدولية 
  ٢٢١إستنتاج . ٣٩، أ١٣٦

بيان ( األسهم، أساسمحاسبة التعويضات القائمة على 
 )١٤٤معايير المحاسبة الدولية 

اب تخفيض القيمة أو التصرف باألصول طويلة حس
  )١٤٤بيان معايير المحاسبة الدولية (األجل 

، معيار  التقريـر     ٥ مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي    
  ٨٥-١إستنتاج . ٥

اإلفصاح عن قطاعات المشاريع والمعلومات ذات 
معيار التقرير ، ) ١٣١بيان سياسة المجلس (العالقة 

  لملحق أ، أساس اإلستنتاج ا٨
  
  

  محاسبة التحوط 
-١٥٥إستنتاج . ٣٩، ٩٩-٩٧. ٣٩تعديالت األساس، 

  )ز(-)ي (٢٢ إستنتاج ٣٩، ١٦٤
  ١٠١-٩٥. ٣٩تحوط التدفق النقدي،  

 تطبيق   القسم ٣٩توثيق توقيت العملية المتوقعة، 
  ١١. ٣.و

 تطبيق   ٣٩اإللتزام المؤكد بشراء بضاعة بعملة أجنبية، 
  ٦. ٥.القسم و
 ٣٩ النقدية ألداة مالية ذات سعر فائدة ثابت، التدفقات

  ١. ٣.تطبيق   القسم و
تطبيق   . ٣٩العملية المتوقعة تحدث قبل الفترة المحددة 

  ٤ .٥.و
إعادة استثمار األموال التي يتم : تحوط التدفق النقدي

تحصيلها من اإلستثمار المحتفظ به حتى تاريخ 
  ٢.١١.تطبيق    و. ٣٩اإلستحقاق 
اإلصدار المتوقع لدين ذو فائدة : دفق النقديتحوط الت

  ٢.٢.تطبيق     و. ٣٩ثابتة 
  ٥. ٥-٥.١.القسم و. تطبيق. ٣٩إرشادات التنفيذ، 

قياس فاعلية عملية التحوط لعملية متوقعة في أداة 
   ٥ .٥.تطبيق القسم و. ٣٩الدين، 

الموجودة النقدية غير المشتقة والمطلوبة النقدية غير 
القسم . تطبيق. ٣٩دمة كأداة تحوط المشتقة المستخ

  ١ .٥.و
  ٣. ٥-٢ .٥.إ القسم و. ت. ٣٩أداء أداة التحوط، 

إعادة استثمار التدفقات النقدية ذات سعر فائدة ثابت، 
  ٢ .٣.إ القسم و. ت. ٣٩

  ٢.إ القسم ي. ت. ٣٩ النقدي، بيان التدفق
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اعتبارات محاسبة التحوط عندما تعالج مخاطر أسعار 
  ٢ .٦.إ القسم و. ت. ٣٩في الفائدة بالصا

تطبيق   القسم . ٣٩مركز الودائع غير الملموسة، 
  ٣ .٢.و

  ٩. ٣٩التعريفات العائدة لـ، 
تطبيق   القسم . ٣٩التخصص عند بداية التحوط، 

  ٩ .٣.و
  ٩٤-٨٩. ٣٩تحوطات القيمة العادلة، 

   ٤.٤.هـتطبيق   . ٣٩تقدير االنخفاض في القيمة، 
  ٥ .٦.تطبيق   و. ٣٩لفة، الموجودة المقيمة بالتك

إستنتاج . ٣٩اعتبارات تطبيق خطر سعر الفائدة، 
٢٢٠-١٧٣  

االعتبارات عند معاملة تحوط العمليات المتوقعة كـ، 
  ١٤٨- ١٤٦إستنتاج . ٣٩

  ٦ .٣.تطبيق   القسم و. ٣٩المخزون، 
تطبيق   . ٣٩المخاطر التي قد تؤثر على الدخل المعلن، 

  ٢.١٣.و
تطبيق   القسم . ٣٩فائدة متغير، أداة الدين ذات سعر 

  ٥ .٣.و
 ٣٩، ١٠٢-٨٥ .٣٩، ٥٩-٥٦. ٣٢األدوات المالية، 

  ١٠٤-١٠٢الملحق أ تطبيق   
-١٤٩إستنتاج . ٣٩، ٩٤-٩٣. ٣٩إلتزامات المنشأة، 

  )ح (٢٢١إستنتاج . ٣٩، ١٥٤
  ٩. ٣٩التعريف، 

تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة 
معيار  التقرير ، ٣٠-٢٨ .١ر  التقرير معيااألولى، 

تطبيق   . ١.معيار  التقرير ، ٨٠-٧٥ إستنتاج .١
  ب٦٠- ٦٠

  ٧. ٣.تطبيق   القسم و. ٣٩العمليات المتوقعة، 
  ٩. ٣٩التعريف، 

تطبيق   . ٣٩ تحوطات التدفق النقدي لعملة أجنبية 
  ٣ .٣.والقسم 

  ٤ .٣.وتطبيق   القسم . ٣٩تحوطات العملة األجنبية 
   عدم فاعلية التحوطأنظردم فاعلية التحوط ع

تطبيق   . ٣٩المخاطر على مستوى كامل المشروع  
  ٢.٦.والقسم 

   بنود التحوطأنظربنود التحوط 
  ١٠٢. ٣٩التحوط لصافي اإلستثمار، 

. ٣٩التحوط لموارد الدخل المستقبلية بالعملة األجنبية 
  ٢.٤.تطبيق   القسم و

- ١٦٥إستنتاج . ٣٩خلية، التحوط باستخدام العقود الدا
  ١٦. ٢-١٥. ٢.تطبيق   القسم و. ٣٩، ١٧٢

. ٣٩التعرف على العملية المتوقعة المتحوط لها، 
  ٣.١٠.تطبيق   القسم و

. ٣-٣. اإلطار تطبيق   القسم . ٣٩إرشادات التنفيذ، 
١١  

- ١١٤  الملحق أ تطبيق   ٣٩مخاطر سعر الفائدة، 
  ١٣٢- ١١٤ الملحق أ تطبيق ٣٩، ١٣٢
إستنتاج . ٣٩ارات تطبيق محاسبة القيمة العادلة، إعتب
٢٢٠-١٧٣  

. ١-٤. ١. هـإرشادات التنفيذ . ٣٩التحوط الداخلي، 
٧  

. ٣٩إدارة مخاطر سعر الفائدة في المنشآت المالية، 
  ١. ٦.تطبيق   القسم و

تطبيق   . ٣٩، لتزامات واإلصولالتحوط لصافي األ
  ٢.٢١.والقسم 
، ٢١ر المحاسبة الدولي    نطاق معيا ضمن  إندماج  ليست  
٢٧. ١ ، ٥ .٢١  

 ٣٩الفائض أو العجز في عقد أسعار صرف مستقبلي،
  ٤ .٦.تطبيق   القسم و. 

تطبيق   . ٣٩الموجودة المالية القابلة للدفع المسبق 
  ٢.١٢.والقسم 

 تطبيق   القسم. ٣٩تصنيف التحوطات بأثر رجعي، 
  ٨ .٣.و

طبيق   ت. ٣٩خطر عدم تحقق عملية : محاسبة التحوط
  ٢.٨. والقسم

  ٢.٢٠.وتطبيق   القسم . ٣٩مؤشر األسهم 
إسـتنتاج  . ٣٩استخدام اعتبـارات األدوات الماليـة،       

١٤٥-١٤٤  
  

تطبيق أسئلة وإجابـات    . ٣٩محاسبة تاريخ المتاجرة،    
  ٣٢.ب

تطبيق أسـئلة   . . ٣٩المبالغ الواجب تسجيلها للشراء،     
  ١. ٢.وإجابات د

  
تطبيق أسئلة  . ٣٩ البيع،   المبالغ الواجب تسجيلها مقابل   

  ٢. ٢.وإجابات د
  

  

  مخاطر اإلئتمان
   الملحق أ٧التعريف، معيار التقرير 
 ٧، وتقريـر    ٣٨-٣٦،  ١١-٧اإلفصاح،معيار التقرير 

، وتطبيـق   ٥٦-٧٤٩، وتقرير إستنتاج  ١٠-٩الملحق ب 
٥٠. ٣٢، ٤٧. ٣٢، ٢٩-٢١    

  

  مخاطر السوق
   الملحق أ٧تعريف، معيار التقرير

، معيار ٤٢-٤٠، ٧لية، معيار التقريراألدوات الما
 إستنتاج ٧، معيار التقرير٢٨-١٧ الملحق ب٧التقرير
  ٤٠-٣٢، تنفيذ ٧، معيار التقرير٦٤- ٥٩

أ، معيار ٣٩. ٤التحليل الحساس، معيار التقرير
-١٧الملحق ب.  ٧، معيار التقرير ٤٢-٤٠. ٧التقرير
، معيار التقرير ٦٤- ٥٩إستنتاج . ٧، معيار التقرير٢٨
  ٤٠-٣٢ تطبيق .٧
  

  مخاطر السيولة
) أ (٣٩. ٧تحليل اإلستحقاق التعاقدي، معيارالتقرير

. ٧، معيار التقرير١٦-١١الملحق ب.  ٧معيار التقرير
  ٥٨- ٥٧إستنتاج 

  الملحق أ. ٧التعريف، معيار التقرير
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  ٣٩. ٧ معيار التقريراألدوات المالية،
. ٧، معيار التقرير١٦-١١الملحق ب . ٧معيار التقرير

  ٣١-٣٠تطبيق . ٧، معيار التقرير٥٨- ٥٧
  
  

  مخاطر العملة
  ٢٤-٢٣ الملحق ب٧معيار التقرير التعريف، 

  ٢٤-٢٣ الملحق ب٧معيار التقريراألدوات المالية، 
. ٣٩ ٨٠. ٣٩العمليـات المتوقعـة داخـل المنـشأة،     

  ب١٠٨-أ١٠٨
   ١٣٣ب، تطبيق ٩٩-أ٩٩ الملحق أ تطبيق ٣٩

  

  خاطر العملة  مأنظر، مخاطر العملة األجنبية
  

  

  مخزون
  ٢٠. ٢، ٤-٢. ٢المنتج الزراعي، 

  ٢٠. ٢، ٤- ٢. ٢األصل البيولوجي، 
ن مراحل المستثنى من إندماج عقود إنشاء العمل 

  ٢. ٢، ٢المعيار 
  ٢٧-١٠. ٢التكلفة، 

  ٢٣- ٩إستنتاج . ٢، ٢٧-٢٣. ٢معادلة التكلفة، 
  ١٣-١٢. ٢تكلفة التحويل، 
  ١١. ٢تكلفة الشراء، 

  ٣٩-٣٦. ٢اإلفصاح، 
  ٦. ٣. تنفيذ القسم و. ٣٩تحوط القيمة العادلة، 

، ٢األدوات المالية المستثناه من معيار المحاسبة الدولي 
٢. ٢  

  ٢٥. ٢١عمليات العملة األجنبية، 
  ٧-٦، ٢تعريف المعيار 

 ٣٤،  ٢٦-٢٥ الملحق ب  ٣٤التقارير المالية المرحلية،    
  ١الملحق ج
  ٣٣-٩. ٢القياس، 

  ٣٣-٢٨. ٢، ٧-٦. ٢ تحقيقه، صافي القيمة الممكن
  ٣٥-٣٤. ٢اإلعتراف كمصروف، 

  

  مخصصات
  ٦٠-٥٩. ٣٧التغير في، 

  ب٥-أ٥. الملحق ج٣٧إغالق قسم، 
  ب٢-أ٢.   الملحق ج٣٧األرض الملوثة، 

التغيرات في اإللتزامات الحالية لإلزالـة واإلسـتعادة        
  ٢. الملحق د٣٧، ٥٠-٤٨. ٣٩واإللتزامات المماثلة، 

-١. ١في، تفسير لجنة معايير التقريـر     محاسبة للتغير   
، تفسير  ١٨-١مثال  . ١، تفسير لجنة معايير التقرير    ١٠

  ٣٣-١إستنتاج . ١لجنة معايير التقرير
  ١٠. ٣٧التعريف، 
   الملحق أ، د٣٧، ٩٢- ٨٤. ٣٧اإلفصاح، 

  ٣. الملحق د٣٧، ٩٢. ٣٧إستثناءات اإلفصاح، 
  ١١. ٣٧ األخرى، لتزاماتالمستثنى من اإل

  ٥٠-٤٨. ٣٧المستقبلية، األحداث 
  ٦٥-٦٤. ٣٧الخسائر التشغيلية المستقبلية، 

  ٥٢-٥١. ٣٧، صولاإلستبعاد المتوقع لأل
  ٩.  الملحق ج٣٧الكفاالت، 

  ١٠. الملحق ج٣٧األحداث القضائية، 
 الملحق ٣٧المتطلب القانوني لتركيب فلترات دخان، 

  ٦. ج
  ٦٤. اإلطار  كـ، لتزاماتاإل

  ٥٢-٣٦. ٣٧القياس، 
، تفسير لجنة معايير ٢٢-١٧. ٣٧حداث الملزمة، األ

، ٩-٨. ٦، تفسير لجنة معايير التقرير٢-١. ٦التقرير
  ١٠-٢إستنتاج . ٦تفسير لجنة معايير التقرير

  ٣. الملحق ج٣٧الحقل النفطي في عرض البحر، 
  ٨. الملحق ج٣٧، ٦٩-٦٦ .٣٧العقد المرهق، 

ر ، تفسير لجنة معايي٢٢- ١٧. ٣٧األحداث السابقة، 
إستنتاج . ٦، تفسير لجنة معايير التقرير٢- ١. ٦التقرير

٦  
التدفق الصادر المحتمل للموارد المجسدة للمنافع 

  ٢٤-٢٣. ٣٧، االقتصادية
  ١٦-١٥. ٣٧اإللتزامات الحالية، 

  ٤٧-٤٥. ٣٧القيمة الحالية، 
  ٢٦-٢٥. ٣٧، التقدير الموثوق به لاللتزام

  ج- المالحق من أ٣٧، ٢٦-١٤. ٣٧اإلعتراف، 
-٣ الملحق ب٣٤اإلعتراف بالتقرير المالي المرحلي، 

  ٣ الملحق ج٣٤، ٤
  ٤. الملحق ج٣٧سياسة إعادة التمويل، 

 ٣٧، )ج (٨٥. ٣٧، ٥٨-٥٣. ٣٧التعويضات، 
  الملحق أ 

  ١٣- ١٢. ٣٧العالقة مع اإللتزامات المحتملة، 
  ب١١- ١١. الملحق ج٣٧الترميم والصيانة، 

  ٨٣-٧٠. ٣٧إعادة الهيكلة، 
  ٧. الملحق ج٣٧ التدريب الموظفين، إعادة

فترة إعداد تحديث اإلفصاحات حول الظروف في 
  ٢٠- ١٩. ١٠، التقارير
  ٦٢-٦١. ٣٧ الـ، لاستعما

  ١.، د١. المالحق ج٣٧، الضمانات
، تفسير لجنة   ٩-٧. ٦إزالة، تفسير لجنة معايير التقرير    

  ١٠-٢إستنتاج . ٦معايير التقرير
  

  

  مراجعة مالية
  ٩. ١المحتوى، 

  

  مركز مالي

، ٤٧، إطـار    ٢٨، إطـار    ١٩، إطار   ١٦-١٥إطار،  
  ٥٢-٤٩إطار 

  ١٥. ١العرض العادل، 

  ٥٩-٤٩القياس، إطار 

  التغير في بيان المركز الماليأنظر أيضا 

  

  مزودي الخدمة



 الفهرس

    حق التأليف لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية©  ٢٧٠٦

  ١٩. ٢تكلفة المخزون، 

  

  مساعدات حكومية 
  ٣٦-٣٤. ٢٠مساعدة بدون قيمة، 

  ٣. ٢٠التعريف، 
  ٣٩. ٢٠اإلفصاح، 

  ٣٨. ٢٠ية التحتية، البن
  ٣٧. ٢٠القروض بدون فائدة، 

  

  مساهمين

  ٩. مستخدمي البيانات المالية، إطار
  

  مستأجرون
  ٣٢- ٢٠. ١٧اإليجار التمويلي، 
  ٣٥-٣٣. ١٧اإليجار التشغيلي، 

  ٦٦. ١٧عمليات البيع وإعادة التأجير، 
  

  مستثمر
  ١٠-٩ .اإلطار مستخدمي البيانات المالية ، 

  

   الماليةمستخدمي البيانات
  ٧-٦. ٣٠البيانات المالية للبنك، 

أساس اإلستنتاج للمعيار الدولي إلعداد التقارير 
  ٨-٧إستنتاج . ١، معيار  المحاسبة ١المالية

  ٩. فئات الـ، اإلطار 
  ١١. اإلدارة كمستخدم و معد، اإلطار 

  

  ١٥تطبيق   . ٣٢، مستقبل
  

  
  مسودات العرض
 إلعداد التقارير مقدمة المعيار الدوليأسلوب العمل، 

  ٢٢ المالية
  

   الملحق ٣١، ٥٩-١. ٣١، مشاريع اإلستثمار المشترك
. ٣٢. ٣٢ الحصص في، ٣٢قابلية تطبيق المعيار 

  )أ(٤
  ٩ .٣١المنشآت الزميلة، المكتسب من، 

 المفصح عنها من قبل المنشأة، المحتملةاإللتزامات 
٥٤. ٣١  

  ١٢-٩. ٣١التسويات التعاقدية، 
، ٤٥- ٣٨ .١٢ة على الحصص في، الضرائب المؤجل

   ج٨٧. ١٢، ٨٧. ١٢، )و(٨١. ١٢
  ٥٧-٥٤. ٣١اإلفصاح من قبل المنشأة، 

  ٤٠. ٣٣العائد على السهم، 
  ١٢-١١ الملحق أ ٣٣تنفيذ، 

المستثنى من نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير 
  ٦١-٥٩ إستنتاج ٣معيار  التقرير ، )أ (٣. ٣المالية 

ية إلعداد التقارير المالية للمرة تطبيق المعايير الدول
  ، ب٦٣-٥٩ ١معيار  التقرير األولى، 

  ٧ .٣١أشكال الـ، 
  ٨. ٣١المشروع المشترك، 

  ٥٣-٥٢. ٣١رسوم اإلدارة المحتسبة كمصروف، 
  ١٥إستنتاج . ٣١المساهمات النقدية لنهاية السنة، 

المساهمات غير النقدية للمشاركين في مشروع 
  ١٣-التفسير، مشترك
  ) هـ (١٨. ٢٤احات األطراف ذات العالقة، إفص

التقرير عن الحصص في المشاريع المشتركة في 
  ٥٧- ٥١. ٣١، البيانات المالية للمستثمر

القيود المتزمتة طويلة األجل التي تضعف القدرة على 
  ١٤إستنتاج . ٣١نقل األموال للمستثمر، 

  ٣٨. ٧بيان التدفق النقدي، 
  ١٣إستنتاج . ٣١التحكم المشترك المؤقت، 

. ٣١العمليات ما بين المنشأة و المنـشأة المـشتركة،          
  ١٣-التفسير، ٥٠-٤٨

 تحت السيطرة المشتركة؛ المنشآت صول األأنظر أيضاً
تحت السيطرة المشتركة؛ العمليات تحت السيطرة 

  المشتركة
  

  ١٩-١٥تطبيق . ٣٢ مشتقات،
أ، ،  ١٢ -٩ الملحـق أ تطبيـق     ٣٩،  ٩. ٣٩التعريف،  

  ١٠- ٢.سئلة وإجابات  القسم بتنفيذ أ. ٣٩
 الملحق أ   ١٣،٣٩-١٠. ٣٩،  )هـ  (٢. ٣٩إندماج ني،   

  ٣٣-٢٧تطبيق 
- ١.تنفيذ أسئلة وإجابات القسم ج    . ٣٩إرشادات التنفيذ   

  ٨-٧. ٩، تفسير لجنة معايير التقارير١١
تنفيـذ أسـئلة    . ٣٩،  ٩ الملحـق أ تطبيـق       ٣٩أمثلة،  

  ٢.وإجابات القسم ب
تنفيذ . ٣٩على أساس كمية البيع،     عقود العملة األجنبية    
   ٨.أسئلة وإجابات القسم ب

 الملحق أ   ٣٩األدوات المحتوية على مشتقات ضمنية،      
  ب٣٣-أ٣٣تطبيق 

تنفيذ أسئلة وإجابـات القـسم      . ٣٩سعر مبادلة الفائدة،    
  ٥-٣.ب

. تنفيذ أسئلة وإجابات القـسم ب     . ٣٩حساب الهامش،   
١٠  

  ٧.بات بتنفيذ أسئلة وإجا. ٣٩مقاصة القروض، 
تنفيذ أسـئلة وإجابـات     . ٣٩إعادة دفع العقود اآلجلة،     

  ٩.القسم ب
  

  مشتقات العملة األجنبية
تطبيق  أسئلة . ٣٩يتوقف على حجم المبيعات، 

  ٨.وإجابات القسم ب
- )ج (٣٣ الملحق أ  تطبيق  ٣٩، ١٠. ٣٩مثبتة، 

  ٤٠- ٣٧إستنتاج . ٣٩،)د(
  ٩ .تطبيق   القسم ج. ٣٩عملة التجارة الدولية، 

. ٣٩مخصصات العملة األجنبية غير ذات العالقة، 
  ٨.تطبيق  القسم ج

  ٨٣الملحق أ تطبيق . ٣٩األرباح والخسائر، 
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 ٣٩، ١٣- ١٠. ٣٩، )هـ(٢. ٣٩ ،ضمنيةمشتقات 
  ٣٣-٢٧الملحق أ تطبيق   

تطبيقات . ٣٩محاسبة السندات القابلة للتحويل، 
  ٣.القسم ج. إرشادية 

 تطبيق   ٣٩قد المضيف، الدين أو حقوق الملكية للع
  ٥.القسم ج

  ٤.تنفيذ أسئلة وإجابات ج. ٣٩حوافز حقوق الملكية، 
الملحق أ تطبيق . ٣٩، ١٣-أ ١١. ٣٩القيمة العادلة، 

  ٧٨-٧٧إستنتاج .٣٩ب، ٣٣-أ٣٣
 الملحق أ ٣٩، ١٠. ٣٩مشتقات العملة األجنبية، 

  ٤٠- ٣٧إستنتاج . ٣٩) د-ج (٣٣تطبيق   
  ٩. القسم ج تطبيق  ٣٩عملة التجارية الدولية، 

. ٣٩مخصصات العملة األجنبية غير ذات العالقة، 
  ٨.تطبيق   القسم ج

المالك يسمح،  ولكن ال يتطلب، التسديد بتغطية فعلية 
تطبيق   القسم . ٣٩لجميع استثماراتها المصرح عنها، 

  ١٠.ج
  ١١-١.تطبيق   القسم ج. ٣٩التطبيقات اإلرشادية، 

  ٩- ٧ .٤تقرير معيار  العقود التأمين، 
-١٨٨إستنتاج .٤معيار  التقرير أساس اإلستنتاج، 

١٩٤  
 تطبيقات .٤معيار  التقرير التطبيقات اإلرشادية، 

  ٢ المثال رقم ٤معيار  التقرير ، ٤-٣إرشادية 
  ب٣٣-أ٣٣الملحق أ تطبيق . ٣٩محتوى األدوات، 

. ٣٩عقود البيع والشراء بأدوات العملة األجنبية، 
  ٧.تطبيق   القسم ج

  ٨- ٧، ٩ تفسير معيار التقريرإعادة التقييم، 
تطبيق   القسم . ٣٩التحديد الموثوق للقيمة العادلة، 

  ١١.ج
أمثلة توضيحية   القسم . ٣٩تقسيم الخيارات المثبتة، 

  ٢.ج
  ١.تطبيق   القسم ج. ٣٩تقسيم أدوات الدين المضيفة، 

  ٦.تطبيق   القسم ج. ٣٩األدوات الصناعية، 
  

  
  ٣٧. اإلطار ، مشكوك فيه

  ٣٧. اإلطار ، حكمة
- ١٢٥. ١اإلفصاح في اإليضاحات والجداول الفرعية، 

  ٢١، إطار ٨٤- ٧٩إستنتاج . ١، ١٣٠
  ٣٤العرض العادل، إطار 

  ٤٤-٤٢. ٣٧المخصصات، 
  

  مصادر معدنية 
، ٦ الملحق أ، معيار التقريـر     ٦التعريف، معيار التقرير  

  ١٦إستنتاج 
   إستكشاف وتقيم األصولأنظر أيضاً

  
  ٧٣-٦٩. ، اإلطار مصاريف

 .اإلطار ، ٧٠ .اإلطار عناصر في البيانات المالية، 
٨٠- ٧٨  

  ٧٠. اإلطار ، اإلطارتعريف 
  ٩٨-٩٤ .اإلطار اإلعتراف، 

  

  مصاريف القطاع
  ١٨-١٦. ١٤التعريف، 

  

  

  )معيار  التقارير(معايير دولية إلعداد التقارير المالية 
  ٢٢-٢٠   مقدمة الـ معيار  التقاريرالتطبيق، 

. ١، ١٦ مقدمة الـ معيار  التقارير مطاوعة القوائم، 
١٩. ٣٤، ١٤  

  ١١-٤إستنتاج . ١، ٢٢-١٣. ١مطاوعة مع ، 
  ٥. ٨، ١١. ١التعريف، 

  ١١-٤إستنتاج . ١، ٢٠- ١٧. ١إنتقل من ، 
  ٢٤- ٢٣. ١اإلعتراف بمظاهر التضليل في المطاوعة، 

  ١٩-١٨مقدمة الـ معيار  التقارير  أسلوب العمل، 
المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً تفسير اإلنتقال من 
 السابقة الى المعايير الدولية إلعداد في الواليات المتحدة

معيار  ، ٤٦-٣٨ .١  التقارير معيار  التقارير المالية، 
. ١  التقارير معيار  ، ٩٦-٩١ إستنتاج .١  التقارير 
  ٦٥-٦٣تطبيق   

أ، ٤٧-١ .١  التقارير معيار  التطبيق للمرة األولى، 
  ج- الملحق أ١  التقارير معيار  

  ١٢-٧ .١  التقارير معيار  السياسات المحاسبية، 
 .١  التقارير معيار   المالية المتوفرة للبيع، صولاأل
  ٨٣-٨١إستنتاج . ١  التقارير معيار  أ، ٢٥

،  ١٥- ١٤ .١  التقارير معيار   األعمال، إندماج 
 ١  التقارير معيار  الملحق ب،  ١  التقارير معيار  
  ٢٢ تطبيق   .١  التقارير معيار  ، ٤٠- ٣١إستنتاج 

  ١٠-٩ إستنتاج ١  التقارير معيار  قابلية المقارنة، 
معيار  ، ٣٤ .١  التقارير معيار  المعلومات المقارنة، 

إستنتاج . ١  التقارير معيار  ، ٣٧- ٣٦ .١  التقارير 
   أ٨٩- ٨٥

، ٢٣ .١  التقارير معيار  ، اليةالبيانات الممكونات 
  التقارير معيار   ٥٨- ٥٦ إستنتاج .١  التقارير معيار  

  ٣٦-٣٥ تطبيق   .١
النسخة الحالية من المعايير الدولية إلعداد التقارير 

 .١  التقارير معيار  المالية التي يجب تطبيقها، 
  ١٥- ١١إستنتاج 

المالية،  لتزامات المالية واإلصولإلغاء اإلعتراف باأل
  أ٢٧-٢٧ .١  التقارير معيار  

معيار ، ٢٠ .١التقاريرمعيار  منافع الموظفين، 
 .١  التقارير معيار  ، ٥٢-٤٨ إستنتاج .١ التقارير

  ٢١-١٨تطبيق   
معيار  ، ٣٤-٣١ .١التقارير معيار  التقييم، 
  ٨٤ إستنتاج .١التقارير

 .١التقاريرمعيار  ، فترة إعداد التقاريراإلحداث بعد 
  ٤-٢ تطبيق   .١التقاريرمعيار ، ٣٣- ٣٢
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اإلستثناءات من التطبيق السابق للمعايير الدولية إلعداد 
معيار  ، ٣٤-٢٦ .١ التقاريرمعيار  التقارير المالية، 

  ٨٤-٧٤ إستنتاج .١التقارير
اإلعفاءات من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

معيار  ج، ٢٥-١٣ .١التقاريرمعيار  األخرى، 
  ب٦٣- ٣٠ إستنتاج. ١التقارير

  ٧٣- ٦٤ إستنتاج .١التقاريرمعيار  رفض اإلعفاءات، 
معيار ، ٤٦-٣٨ .١التقاريرمعيار تفسير اإلنتقال، 

 .١معيار  المحاسبة ، ٩٦-٩١ إستنتاج .١التقارير
  ٦٥-٦٣تطبيق   

معيار ، ١٩- ١٤ .١التقاريرمعيار  القيمة العادلة، 
  ٤٧-٤١ إستنتاج .١قاريرالتمعيار ، ٤٤ .١التقارير

 .١التقاريرمعيار  األدوات المالية وعمليات التكلفة، 
  ٧٣- ٧٢إستنتاج 

 .١التقاريرمعيار  سعر الصرف األجنبي، التغير في، 
 .١التقاريرمعيار   الملحق، ١التقاريرمعيار  ، ٢٢- ٢١

  أ٢١ تطبيق   ١التقاريرمعيار  ، ٥٥- ٥٣إستنتاج 
، ٣٠-٢٨ .١ ١قـارير التمعيـار     التحوط المحاسبي،   

ــار   ــاريرمعي ــتنتاج .١ ١التق ــار  ، ٨٠-٧٥ إس معي
  ب٦٠- ٦٠ تطبيق   .١ ١التقارير

  ٩٠إستنتاج . ١ ١التقاريرملخص تاريخي، معيار  
إستنتاج . ١ ١التقاريرالتضخم اإلقتصادي، معيار  

  ١٣-١١إستنتاج . ٧، تفسير معايير التقارير٦٧
، )ج (٣٩. ١ ١التقارير، معيار  الخسائرإنخفاض قيمة 

 ١التقارير، معيار  ٩٤إستنتاج . ١ ١التقاريرمعيار  
  ٤٣-٣٩تطبيق   . ١

  د٢٥. ١عقود التأمين، إطار
 ١٨. ١ ١التقارير الغير الملموسة، معيار  صولاأل
، معيار  ٧١-٦٨إستنتاج . ١ ١التقارير، معيار  )ب(

  ٥١-٤٤ تطبيق   ١ ١التقارير
أ ٤٧-١. ١ ١التقارير التقارير المالية المرحلية، معيار 

ج، معيار  - المالحق من أ١ ١التقارير، معيار  
 تطبيق   ١ ١التقارير، معيار  ٩٦ إستنتاج ١ ١التقارير

٣٨- ٣٧  
، )أ (١٨. ١ ١التقارير، معيار  العقارات اإلستثمارية

  ٦٢-٦١ تطبيق   ١ ١التقاريرمعيار  
. ١ ١التقارير اإلفتتاحي، معيار  بيان المركز المالي

  ٩٦- ٨٥إستنتاج . ١ ١التقارير، معيار  ٤٦- ٣٥
، ٣٤-٦. ١ ١التقاريراإلعتراف والقياس، معيار  

، معيار  ٨٤-١٦إستنتاج . ١ ١التقاريرمعيار  
. ١ ١التقارير، معيار  ٥٣-٥٣ تطبيق   ١ ١التقارير

  ٥٩-٥٦تطبيق   
-ب٢٥. ١الدفع على أساس األسهم، معيار التقرير

  ج٢٥
ت الزميلة، والمنشآت المنشآت التابعة، المنشآ

، معيار  ٢٥-٢٤. ١ ١التقاريرالمشتركة، معيار  
  ٦٣-٥٩إستنتاج . ١ ١التقارير

. ١ ١التقاريرالمعلومات المفيدة للمستخدمين، معيار  
  ٨-٧إستنتاج 

  ١٩، ١٥مقدمة الـ معيار  التقارير  التفسيرات، 

إستنتاج . ٨التفسيرات المساوية للمعايير في الوضع،  
١٥  
  ٢٣مقدمة معايير التقارير لنص، لغة ا

  ٢٢- ٢٠ مقدمة الـ معيار  التقارير  النطاق والسلطة،
التوقيت، مقدمة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

٢٢- ٢٠  
 ١التقارير األصول الفردية بموجب معايير أنظر ايضاً

  الدولي؛ والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
  

   الدولية معايير المحاسبة
مقدمة الـ معيار  المعالجة البديلة المسموح بها، 

  ١٣-١٢ التقارير 
  ١٣-١٢مقاييس المساحة، مقدمة معيار التقرير 

. ٣٤، ١١-٤إستنتاج . ١، ٤٠. اإلطار المقارنة مع، 
١٩  

إستنتاج . ١، ٢٢-١٣. ١، ٤٠. التوافق مع، اإلطار
١٩. ٣٤، ١١-٤  

  ٣.التعارض مع اإلطار، اإلطار 
المعايير الدولية إلعداد أنظر بيق للمرة األولى، التط

  )معايير التقارير(التقارير المالية، 
المعايير الفردية بموجب معايير المحاسبة أنظر أيضاً 

  الدولية؛ والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
  

-٦٢. ٢١، تأثير التغيـر فـي     معدل التبادل األجنبـي   
  ٧التفسير

  ٣٧-٣٥. ٢١الوظيفية، التغير في العملة 
، ٧٨. ١٢،  ٤١. ١٢الضرائب المضافة لإللتزامـات،     

٥٠. ٢١  
  ٥٧-٥١. ٢١اإلفصاح، 

  ٤٩-٤٨. ٢١إستبعاد العمليات األجنبية، 
تحوط القيمة العادلة لألصول المقاسة  عنـد التكلفـة،          

  ٥. ٦.تطبيق، أسئلة وإجابات ط. ٣٩
ـ  ١تبنى المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليـة       رة  للم

 ١، معيار التقريـر   ٢٢-٢١،  ١األولى،  معيار التقرير   
  أ٢١، تطبيق ٥٥-٥٣الملحق ب، إستنتاج 
. ٢١، ٣٧-٢٠. ٢١، ١٤-٩. ٢١العملــة الوظيفيــة، 

  ٩-٤إستنتاج 
. ٢١،  ١٤. ٢١اإلقتصاديات ذات التـضخم المرتفـع،       

٣٥. ٢٩، ٣٤. ٢٩، ٨. ٢٩، ٤٣  
  ٤٧-٣٨. ٢١، ٨. ٢١عرض العملة، 

  ٣٤-٢٧. ٢١ختالفات، اإلعتراف بتبادل اإل
، ٤٧-٤٤. ٢١ترجمة العمليات األجنبية التـشغيلية،        

  ٢٣-١٥. ٢١إستنتاج . ٢١
فورقات الصرف الناجمة عن ترجمة البيانات الماليـة        

تطبيـق،  . ٣٩حقوق ملكية أو الدخل،     : لمشاريع أجنبية 
  ٣. ٣. هـأسئلة وإجابات 

  
   مخاطر العملة أنظرمخاطر العملة األجنبية، 

  

  ات معلوم
  ١١-٩. اإلطار  كمصدر، البيانات المالية
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  معلومات مقارنة
-٣٨إستنتاج  . ١،  ٤١-٣٦ .١عرض البيانات المالية،    

٤٠  
معيـار  التقـارير ، معيـار          -التطبيق للمرة األولـى   

معيـار   ،  ٣٧-٣٦ .١معيار  التقرير    ،  ٣٤ .١التقرير  
   أ٨٩-٨٥ إستنتاج .١التقرير 

  ٤٢. ٨ إعادة العرض المتعلق بالماضي،
معيـار   ،  ٤٩ .٣معيـار  التقريـر      ،  إندماج األعمـال  

 ٣معيـار  التقريـر      ،  ٤٠٠-٣٩٠ إستنتاج   ٣التقرير  
  ٥٣-٥٠أمثلة توضيحية 

  

 تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير ١معيار  التقارير
- ١ .١معيار  المحاسبة، اإلطار ، المالية للمرة األولى

  ج- أ المالحق من١أ، معيار  المحاسبة ٤٧
  ٩٦-١ .١معيار  التقرير أساس اإلستنتاج، 

   الملحق أ١معيار  التقرير تعريف البنود، 
  ٤٧ ١تاريخ النفاذ، معيار  التقرير 

- ١ تطبيق  ١اإلرشادات حول التنفيذ، معيار  التقرير 
٦٥  

    ٥-٢ ١معيار  التقرير النطاق، 
  

، معيار  الدفع على أساس األسهم - ٢معيار التقارير 
  ج-المالحق أ ٢ معيار  التقرير ،٦٠-١ ٢بة المحاس

   الملحق ب٢.معيار  التقرير إرشادات التنفيذ، 
  ٣٣٣-١ إستنتاج ٢.معيار  التقرير أساس اإلستنتاج، 

   الملحق أ ٢معيار  التقرير تعريف البنود، 
  ٦٠. ٢معيار  التقرير تاريخ النفاذ، 

  ٢٣-٩  تطبيق  ٢.معيار  التقرير أمثلة توضيحية، 
   ٢٣-١ تطبيق  . ٢.معيار  التقريرشادات التنفيذ، إر

 المعايير الدولية لمتبنيالتطبيق للمرة األولى متضمناً 
- ب٢٥ .١معيار  التقرير إلعداد التقارير المالية، 

  ج٢٥
 .٢معيار  التقرير ، ٦-٢.معيار  التقريرالنطاق، 
  ٢٨-٧إستنتاج

معيار  ب، ٣٦ إستنتاج .١معيار  التقرير أحكام إنتقالية، 
  ٨ تطبيق .٢معيار  التقرير ، ٥٩-٣٥ .٢التقرير 

 نطاق معيار ،٨تفسير معيار التقرير أنظر ايضاً
- ٢ معيار التقرير١١ و تفسير معيار التقرير٢التقرير

  المجموعة وعمليات أسهم الخزينة
  

، معيار  التقرير إندماج  األعمال - ٣معيار التقارير 
  ج-ق من أ المالح٣معيار  التقرير ، ٨٧-١ .٣

  ٤٣٩-١إستنتاج .  ٣أساس اإلستنتاج، معيار التقرير
  ٣، إطار)ر (١٤١مقارنة مع بيان معايير المحاسبة 

   الملحق أ٣معيار  التقرير تعريف البنود، 
  ١١-١ معيار  التقرير رأي معارضالرأي المعارض، 

 ٣معيار  التقرير    ،  ٦٤ ٣معيار  التقرير    تاريخ النفاذ،   
  ٤٣٤-٤٢٩إستنتاج 

لتبني المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليـة للمـرة         ا
. ١، معيار التقريـر   ١٥-١٤. ١األولى، معيار التقرير  

  ١٥-١٤إستنتاج 

  ٤٠-٣١إستنتاج . ١أساس اإلستنتاج، معيار التقرير
  ٢٢ ، تنفيذ ١إرشادات التنفيذ، معيار التقرير

 األمثلة التوضيحية ٣أمثلة توضيحية  أمثلة توضيحية، 
  ٧٢-١من 

إستنتاج . ٣، معيار التقرير٢النطاق، معيار التقرير
٧٩- ٥٨  

 ٣التقرير  معيار    ،  ٦٧-٦٥ .٣التقرير  معيار    إنتقال،  
  ٤٣٤-٤٢٩إستنتاج 

  
 .٤التقرير معيار  ، عقود التأمين - ٤معيار التقارير 

  ج- المالحق من أ٤، معيار  المحاسبة ٤٥-١
 إستنتاج .٤التقرير معيار  خلفية عن تطوير المعايير، 

٩-٢  
  ٢٢٧-١ إستنتاج .٤التقرير معيار  أساس اإلستنتاج، 

   الملحق أ٤التقرير معيار  تعريف البنود، 
-١ رأي معارض ٤التقرير معيار  الرأي المعارض، 

٢٠  
 .٤التقرير معيار  تاريخ النفاذ واألحكام االنتقالية، 

٤٥- ٤٠  
  ٤٤-٤٢ .٤التقرير معيار  اإلفصاح، 

، ٤٥ ٤معيار  التقرير  المالية، ولصإعادة تعيين األ
 .٤معيار  التقرير ، )و (١٢ إستنتاج ٤معيار  التقرير 

  ١٤٦-١٤٥إستنتاج 
تبني المعاير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة 

  د٢٥. ١األولى، معيار التقرير
  ٧١- ١تطبيق. ٤إرشادات التنفيذ، معيار التقرير

  ١٢-٢ .٤معيار  التقرير النطاق، 
  ٧٦- ٦١  إستنتاج .٤معيار  التقرير س اإلستنتاج، أسا

علومات المقارنة، اإلستثناء من متطلبات إعادة تقييم الم
  ٤- ٣. ٤.معيار التقرير

  ٧٦-١٠ إستنتاج .٤معيار  التقرير أساس اإلستنتاج، 
اإلعفاءات المؤقتة من المعايير الدولية إلعداد التقارير 

  ١٢٢- ٧٧ .٤معيار  التقرير المالية األخرى، 
  ٧١-١تطبيق   . ٤معيار  التقرير تنفيذ، 

  

 المالية غير النقدية المعدة صولاأل - ٥معيار التقارير 
، ٤٥-١ .٥معيار  التقرير ، للبيع والعمليات المتوقفة

  ج-  المالحق من أ٥.معيار  التقرير
   الملحق ب٥معيار  التقرير طلبات التزويد، 

  ٨٥-١تنتاج  إس٥معيار  التقرير أساس اإلستنتاج، 
معيار  ، ١٤٤مقارنة مع بيان معايير المحاسبة الدولي 

  ٨٥-١إستنتاج . ٥التقرير 
   الملحق أ٥معيار  التقرير تعريف البنود، 

-١ رأي معارض ٥معيار  التقرير الرأي المعارض، 
١٣  

  ٤٤. ٥معيار  التقرير تاريخ النفاذ، 
  ١٣-١تنفيذ مثال . ٥معيار  التقرير تنفيذ، 

 .٥معيار  التقرير ، ٥-٢ .٥معيار  التقرير النطاق، 
  ٢٧-٨إستنتاج 

  ٨٣-٨٠إستنتاج . ٥معيار  التقرير المصطلحات، 
  ٧٩-٧٨إستنتاج . ٥ترتيبات إنتقالية، معيار  التقرير 
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   ٤٣ .٥معيار  التقرير األحكام اإلنتقالية، 
  

، استكشاف وتقييم الموارد المعدنية -٦معيار التقرير
 - المالحق أ ٦ معيار التقرير٢٧- ١، ٦معيار التقرير

  ب
  ٦٦- ١إستنتاج . أساس اإلستنتاج، معيار التقرير

  ٢٥-٢٣. اإلفصاح، معيار التقرير
  ٥٧-٥٠إستنتاج . أساس اإلستنتاج، معيار التقرير

  ٤-١رأي. ٦الرأي المعارض، معيار التقرير، 
  ٢٦. ٦تاريخ النفاذ، معيار التقرير

  ٥٨إستنتاج . ٦أساس اإلستنتاج، معيار التقرير
  ٥المقدمة . ٦العوامل األساسية، معيار التقرير
  ٤-١مقدمة . ٦أسباب اإلصدار، معيار التقرير

  ٥-٢إستنتاج . ٦أساس اإلستنتاج، معيار التقرير 
  ٥-٣. ٦معيار التقريرالنطاق، 

  ٨-٦إستنتاج . ٦أساس اإلستنتاج، معيار التقرير 
 .٦، معيار التقرير٦ملخص تغيرات مسودة العرض 

  ٦٦إستنتاج  
 الفقرات ٨اإلستثناء المؤقت من معيار المحاسبة الدولي

  ٧- ٦. ٦ ، معيار التقرير ١٢-١١من 
  ٢٧. ٦أحكام إنتقالي، معيار التقرير 

  ٦٥-٥٩. ٦أساس اإلستنتاج، معيار التقرير 
  
  

، معيار اإلفـصاحات :  األدوات المالية -٧معيار التقرير 
  د-، الملحق من أ٤٥-١.التقرير
الت إذا تم التعديل على معيار المحاسبة الـدولي         التعدي
، تـم تطبيـق     اإلفصاح والعرض : األدوات المالية  ٣٩

  الملحق د. ٧خيار القيمة العادلة، معيار التقرير
  الملحق ب. ٧التطبيقات اإلرشادية، معيار التقرير

  ج٢٠٣-١إستنتاج . ٧أساس اإلستنتاج، معيار التقرير
 ٧األخرى، معيار التقريـر   التعديل على معايير التقرير     

  ١٤-١الملحق إستنتاج 
   الملحق أ ٧بنود التعريف، معيار التقرير

  أ، ٤٤-٤٣. ٧ معيار التقريراإلنتقال وتاريخ النفاذ، 

. ٧ معيـار التقريـر   التغير عن المتطلبـات الـسابقة،       
  ١٨-١٠مقدمة

تبني المعايير الدولية إلعداد التقـارير الماليـة للمـرة          
. ٧ معيار التقريـر  ،  ٤٤-٤٣. ٧لتقريراألولى، معيار ا  

تطبيقـات  . ٧ معيار التقريـر  ،  )ج (٧٢-٦٦إستنتاج  
  ٤١إرشادية 

التعديالت على تطبيقـات المعـايير الدوليـة إلعـداد          
  ١تطبيقات أ. ٧ معيار التقريرالتقارير المالية، 

   ١. ٧ معيار التقريرالمبادئ الرئيسية، 

  ٣-١ .مقدمة. ٧ معيار التقريرأسباب اإلصدار، 

  ٥-٣. ٧ معيار التقريرالنطاق، 

  ١١-٦. ٧ معيار التقريرأساس اإلستنتاج، 

 معيار التقريـر  المستثنى من النطاق، أساس اإلستنتاج،      
٣. ٧  

  ٨إستنتاج . ٧ معيار التقرير أساس اإلستنتاج، 

، ٧ملخص للتغيرات األساسية من مـسودة العـرض         
  ٧٣إستنتاج . ٧ معيار التقرير

 معيار التقريـر  ،  ٣٠محاسبة الدولي   حل محل، معيار ال   
٤٥. ٧   

  

-١ ٨  المعيار  "لقطاعات التشغيلية ا " ٨معيار التقرير   
٣٧ ،  

  ب- المالحق أ٨المعيار 

-٩إسـتنتاج   . ٨معيار التقرير   تبني اإلدارة المحتمل،    
١٧  

  ٦٢-١ إستنتاج. ٨ معيار التقرير أساس اإلستنتاج،

  ٥-١آراء ٨معيار التقرير اآلراء المعارضة، 

. ٨معيـار التقريـر     التغيرات من المتطلبات السابقة،     
  ١٨-١٠مقدمة 

   ١ .٨ المعيارالمبادئ الرئيسية، 

  الملحق أ. ٨معيار التقرير تعريف البنود، 

، ١٣١اإلختالفات عن بيان معايير المحاسبة الدوليـة        
  ٦٠ إستنتاج، ٨المعيار 

  ٢٤-٢٠ .٨المعيار اإلفصاح، 

  ٥-١آراء. ٨ معيار التقريرالرأي المعارض، 

  ٣٤-٣١اإلفصاحات على مستوى المنشأة، 

  ٥٨- ٨٤. ٨المعيارأساس اإلستنتاج، 

، ١٣١ من بيان معايير المحاسـبة الـدولي         المستخلص
  ٧-١ تطبيق، ٨المعيار 

  ٥٨- ٨٤. ٨المعيارإرشادات التنفيذ، أساس اإلستنتاج، 

  ٧-١ تطبيقات 

  ٥٩ إستنتاج. ٨ المعيارالمعلومات المالية المرحلية، 

  ٣٠-٢٥. ٨ المعيارالقياس،  

  ١٠-٥ .٨المعيار القطاعات التشغيلية، 

  ٤-٢ ٨المعيار النطاق، 

  ٢٣-١٨ إستنتاج. ٨ المعيارأساس اإلستنتاج، 

  ٣٦-٣٥. ٨ المعياراإلنتقال وتاريخ النفاذ، 

  ٦٢-٦١ إستنتاجأساس اإلستنتاجات، 

  

. ١، عرض البيانات المالية ١معيار المحاسبة الدولي 
١٤٠-١  

  ١٠٦-١إستنتاج . ١أساس االستنتاج، 
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مالئمة القائمة، مقدمة المعايير الدولية إلعداد التقارير 
  ١٦. ١، ١٦المالية 

  ٨-٧. ١تعريف البنود، 
  ٧-١الرأي المعارض، رأي

  ١٢٨. ١تاريخ النفاذ، 
تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة 

  ٣٦ .١معيار  التقرير األولى،  
  ١١-١تطبيق. ١شادات التنفيذ، إر

  ٦-٢. ١النطاق، 
  

  ٤٢-١. ٢ المخزون -٢معيار المحاسبة الدولي 
  ٢٣-١إستنتاج . ٢أساس االستنتاج، 

  ٨-٦. ٢تعريف البنود، 
    ٤٠. ٢تاريخ النفاذ، 

  ٨-٤إستنتاج . ٢، ٥-٢. ٢النطاق، 
  

. ٧ بيانات التدفق النقدي، - ٧معيار المحاسبة الدولي 
  ب– من أ  المالحق٧، ٥٣-١

  ٦. ٧تعريف البنود، 
  ٥٣. ٧تاريخ النفاذ، 

  ٣-١. ٧النطاق، 
  

السياسات المحاسبية،  ٨-معيار المحاسبة الدولي
- ١. ٨، التغير في التقديرات المحاسبية واألخطاء 

   الملحق ٨، ٥٦
  ٣٣-١إستنتاج. ٨أساس االستنتاج، 

  ٨. ٥تعريف البنود، 
  ٥٤. ٨تاريخ النفاذ، 

  ١١-٤إستنتاج . ٨اسية الملغاة، مفهوم األخطاء األس
  ٤. ٣-١. ١تطبيق  . ٨إرشادات التنفيذ، 

  ١١-٤إستنتاج . ٨إزالة المعالجة البديلة المسموح بها، 
  ٤-٣. ٨النطاق، 

  

فترة إعداد األحداث بعد  -١٠معيار المحاسبة الدولي 
   الملحق١٠، ٢٤- ١. ١٠ ،التقارير

  ٤-١إستنتاج. ١٠أساس االستنتاج،
  ٧-٣. ١٠، تعريف البنود
  ٢٣. ١٠تاريخ النفاذ، 

تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة 
  ٣٣-٣٢ ١معيار  التقرير األولى، 

التوجيهات اإلرشادية للمعيار الدولي إلعداد التقارير 
  ٤-٢ تطبيق   ١معيار  التقرير ، ١المالية 

  ٢. ١٠النطاق، 
  

-١. ١١، شاءعقود اإلن -١١معيار المحاسبة الدولي 
   الملحق أ ١١، ٤٦

  ٦-٣. ١١تعريف البنود،
  ٤٦. ١١تاريخ النفاذ،

   الملحق أ ١١أمثلة توضيحية، 
  ٢-١. ١١النطاق، 

  

. ١٢ ،ضرائب الدخل -١٢معيار المحاسبة الدولي 
١٢، ٩١-١  

  ٢٥-، التفسير ٢١-التفسيرب، -المالحق من أ
  ٦-٥. ١٢تعريف البنود، 
  ٩١-٨٩. ١٢تاريخ النفاذ، 

معيار  التقرير ، ١جيهات اإلرشادية للمعيار الدولي التو
  ٦-٥ تطبيق   .١

   الملحق ب١٢عمليات حسابية وعرض إضافيين، 
   الملحق أ١٢أمثلة توضيحية على الفروق المؤقتة، 

 إسـتنتاج  ٢معيار  التقريـر  الدفع على أساس األسهم،   
٣٢٩-١١  

  
 ١٤،  تقـارير القطـاع    -١٤معيار المحاسبة الدولي    

  "القطاعات الجغرافية"  ٨عيار التقرير الدولي م إنظر
  

الممتلكات، والمصانع  -١٦معيار المحاسبة الدولي 
   الملحق ١٦، ٨٣-١. ١٦ ،والمعدات

  ٣٧-١إستنتاج . ١٦أساس اإلستنتاج، 
  ٦. ١٦تعريف البنود، 
  ٨١. ١٦تاريخ النفاذ، 

  ٨١. ١٦المستثنى من النطاق، 
ي إلعداد التقارير التوجيهات اإلرشادية للمعيار الدول

  ١٣-٧ تطبيق. ١المالية 
  ٤إستنتاج . ١٦، ٥-٢. ١٦النطاق، 

  ٣٦إستنتاج . ١٦، ٨٠. ١٦أحكام انتقالية، 
 التغيرات في ١أنظر أيضاً تفسير لجنة معايير التقرير 

اإللتزامات الحالية لإلزالة واإلستعادة واإللتزامات 
  المماثلة

  

-١. ١٧، جارعقود اإلي -١٧معيار المحاسبة الدولي 
  ٢٧-التفسير، ١٥-  الملحق، التفسير١٧، ٧٠

  ٢١-١إستنتاج . ١٧. ١٧أساس االستنتاج،
  ٦-٤. ١٧تعريف البنود،
  ٦٩. ١٧تاريخ النفاذ،

إرشادات حول التنفيذ للمعيار الدولي إلعداد التقارير 
  ١٦-١٤تطبيق  . ١معيار  التقرير . ١المالية 

  تطبيق. ١٧إرشادات التنفيذ، 
   ٣-٢ .١٧النطاق،

  ١٥إستنتاج . ١٧، ٦٨-٦٧. ١٧أحكام انتقالية، 
   ٤أنظر أيضاً تفسير لجنة معايير التقرير 

  

، ٣٧- ١. ١٨، اإليراد -١٨معيار المحاسبة الدولي 
  ١٣-التفسير ، ٢٠-١.  الملحق، أ١٨

  ٨-٧. ١٨تعريف البنود، 
  ٣٦-١٨تاريخ النفاذ، 

ير إرشادات حول التنفيذ للمعيار الدولي إلعداد التقار
  ١٧تطبيق   . ١معيار  التقرير . ١المالية 

   الملحق أ ١٨أمثلة توضيحية، 
  ٦-١. ١٨النطاق، 

  ٦. ١٨نوع اإليراد المستثنى من، 
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. ١٩، منافع الموظفين -١٩معيار المحاسبة الدولي 
  هـ- المالحق من أ١٩، ١٦٠-١

  ٨٩-١إستنتاج . ١٩أساس اإلستنتاج، 
  ٧. ١٩تعريف البنود، 
 الملحق ١٩، ٢٠٠٢ض لتعديالت إصدار الرأي المعار

  هـ
  ٩٦- ٩٥إستنتاج . ١٩، ١٦٠-١٥٧. ١٩تاريخ النفاذ، 

تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة 
. ١، معيار  التقرير ٢٠. ١معيار  التقرير األولى، 
  ٥٢- ٤٨إستنتاج 

إرشادات حول التنفيذ للمعيار الدولي إلعداد التقارير 
  ٢١-١٨ تطبيق   .١معيار  التقرير ، ١المالية 

  ٦-١. ١٩النطاق، 
  

محاسبة المنح الحكومية  -٢٠معيار المحاسبة الدولي 
، ٤١-١. ٢٠ ،و اإلفصاح عن المساعدات الحكومية

   ١٠-التفسير
  ٤١ .٢٠، ١٩٨٤ يناير  ١تاريخ النفاذ 

  ٢. ٢٠المستثنى من النطاق، 
  ٤٠. ٢٠أحكام انتقالية، 

  

أثر التغير في سعر  -٢١دولي معيار المحاسبة ال
- التفسير الملحق، ٢١، ٦٢-١. ٢١، الصرف األجنبي

٧  
  ٣٢-١إستنتاج. ٢١أساس اإلستنتاج، 

  ١٦-٨. ٢١ النقدي، بيان التدفق
  ٦٠-٥٨. ٢١تاريخ النفاذ واألحكام اإلنتقالية، 

إلغاء خيار المعالجة البديلة المسموح بها في الطبعة 
  ٣٢-٢٤ستنتاج إ. ٢١، ٢١السابقة من المعيار 

تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة 
 ١، معيار  التقرير ٢٢-٢١ ١األولى، معيار  التقرير 

  ٥٥-٣٥ إستنتاج ،١معيار  التقرير أ، ١الملحق ب
إرشادات حول التنفيذ للمعايير الدولية إلعداد التقارير 

  أ٢١ تطبيق   .١معيار  المحاسبة المالية، 
  ٤ .٣.هـ تطبيق   القسم ٣٩، ٣٩اخل مع المعيار التد

  ٧-٣. ٢١النطاق، 
  ٢٧. ٧بيان التدفق النقدي، 

  ٦٢-٦١. ٢١سحب بيانات أخرى، 
  
  

. ٢٣، تكاليف اإلقتراض - ٢٣معيار المحاسبة الدولي 
٣١-١  

  ٧-٥. ٢٣تعريف البنود، 
  ٢٩. ٢٣تاريخ النفاذ، 

  ٤-٣. ٢٣المستثناه من النطاق، 
معيار  ، ١معيار  التقارير يذ، إرشادات حول التنف

  ٢٥-٢٣ تطبيق   ١المحاسبة 
  ٢٨-٢٧. ٢٣أحكام إنتقالية، 

  

إفصاحات األطراف ذات  - ٢٤معيار المحاسبة الدولي 
   الملحق٢٤، ٢٤-١. ٢٤، العالقة

  ١٤-١إستنتاج . ٢٤أساس اإلستنتاج، 

  ٩. ٢٤تعريف البنود، 
  ٢٣. ٢٤تاريخ النفاذ، 

  ٤-٢. ٢٤النطاق، 
  

المحاسبة والتقرير عن  -٢٦محاسبة الدولي معيار ال
  ٣٧-١. ٢٦، برامج منافع التقاعد

  ١٢-٨. ٢٦تعريف البنود، 
  ٣٧. ٢٦تاريخ النفاذ، 

  ٧-١. ٢٦النطاق، 
  

البيانات المالية الموحدة  -٢٧معيار المحاسبة الدولي 
  ١٢-التفسير الملحق، ٢٧، ٤٥- ١. ٢٧، والمنفصلة

  ٣٠-١إستنتاج . ٢٧أساس اإلستنتاج، 
  ٨-٤. ٢٧تعريف البنود، 

  ١٦-١رأي معارض . ٢٧الرأي المعارض، 
  ٤٥-٤٤. ٢٧تاريخ النفاذ، 

إستنتاج "، إطار ٢٥- ٢٤. ١التبني للمرة األولى، إطار
  ٣١-٢٦، إطار تطبيق ٦٣- ٥٩

 ٨تطبيق . ٢٧، ١معيار  التقارير إرشادات التنفيذ، 
  ٨تطبيق . ٢٧أمثلة توضيحية، 

  ٣-١. ٢٧النطاق، 
  ٤٥-٤٤. ٢٧أخرى، سحب بيانات 

  

اإلستثمار في المنشآت  -٢٨معيار المحاسبة الدولي 
  ٤٣-١. ٢٨، الزميلة

  ٢٠-١إستنتاج . ٢٨أساس اإلستنتاج، 
  ٥-٢. ٢٨تعريف البنود، 
  ٤١. ٢٨تاريخ النفاذ، 

  ١٣-٤إستنتاج . ٢٨، ١. ٢٨المستثنى من النطاق، 
  ٨تطبيق   .٢٧أمثلة توضيحية، 

  ٨-١طبيق   ت. ٢٧إرشادات حول التنفيذ، 
  ٤٣-٤٢. ٢٨سحب بيانات أخرى، 

  

إعداد التقارير المالية  -٢٩معيار المحاسبة الدولي 
  ٤١-١. ٢٩، في حالة التضخم اإلقتصادي

  ٤١. ٢٩تاريخ النفاذ، 
معيار  ، ١معيار  التقارير إرشادات حول التنفيذ، 

  ٣١- ٢٦ تطبيق  . ١المحاسبة 
محتمل، في إعادة العرض ال-٧تفسير معيار التقرير 
 .٧، تفسير معيار التقرير٦-١. ٧تفسير معيار التقرير

  ٢٥-١إستنتاج . ٧، تفسير معيار التقرير٦- ١مثال 
  ٥-١. ٢٩النطاق، 

  

البيانات اإلفصاح في  ٣٠- معيار المحاسبة الدولي
-١. ٣٠،  للبنوك والمنشآت المالية المشابهةالمالية
٥٩  

  ٥٩. ٣٠تاريخ النفاذ، 
في إعادة العرض المحتمل، -٧تفسير معيار التقرير 
. ٧، تفسير معيار التقرير٦-١. ٧تفسير معيار التقرير

  ٢٥-١إستنتاج . ٧، تفسير معيار التقرير٦- ١مثال 
  ٥-١. ٣٠النطاق، 
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الحصص في المشاريع  -٣١معيار المحاسبة الدولي 
  ١٣- الملحق، التفسير ٣١، ٥٩-١. ٣١، المشتركة

  ١٥-١إستنتاج . ٣١أساس اإلستنتاج، 
  ٦-٣. ٣١تعريف البنود، 
  ٥٨. ٣١تاريخ النفاذ، 

  ١٥-٤إستنتاج . ٣١، ٢-١. ٣١المستثنى من النطاق، 
  ٨تطبيق . ٢٧أمثلة توضيحية، 
  ٨-١تطبيق   . ٢٧إرشادات التنفيذ، 

  ٢-١. ٣١النطاق، 
  

 األدوات المالية اإلفصاح -٣٢معيار المحاسبة الدولي 
  ٣٩-١ الملحق تطبيق   ٣٢، ١٠٠-١. ٣٢، والعرض

. ٣٢اإلقتراح البديل المأخوذ بعين اإلعتبار والملغي، 
  )د) (أ (٢١إستنتاج 

  ٣٩- ١تنفيذ . ٣٢إرشادات التنفيذ، 
  ٤٩-١إستنتاج . ٣٢أساس اإلستنتاج، 
، ٢٤-٣تطبيق   . ٣٢، ١٤- ١١. ٣٢تعريف البنود، 

  ٤إستنتاج . ٣٢
  ٣-١رأي معارض . ٣٢الرأي المعارض، 

  ٩٧-٩٦. ٣٢تاريخ النفاذ، 
  ٤ .٣٢ثنى من النطاق، المست

تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة 
 أ، ٣٦ ١معيار  التقرير ، ٢٣معيار  التقرير األولى، 
  ٥٨-٥٦إستنتاج . ١التقرير معيار  

اإلستثناء من متطلبات المقارنة المصرح بها، معيار 
   أ٣٦. ١التقرير 

داد التقارير المالية إرشادات التنفيذ للمعايير الدولية إلع
  ٣٦- ٣٥تطبيق   . ١معيار  التقرير ، ١

  ٥٠-١أمثلة توضيحية  . ٣٢أمثلة توضيحية، 
  ١٠-٤. ٣٢النطاق، 

إستنتاج . ٣٢ملخص التغيرات في مسودة العرض، 
  )ي(–) أ (٤٩

  

حصة السهم من  -٣٣معيار المحاسبة الدولي 
  أحق  المل٣٣، ٧٦-١. ٣٣ األرباح،

   الملحق أ ٣٣، التطبيقات اإلرشادية
  ١٥-١إستنتاج . ٣٣أساس اإلستنتاج، 

  ٨-٥. ٣٣تعريف البنود، 
  ٧٤. ٣٣تاريخ النفاذ، 

  ١٢-١تطبيق   . ٣٣أمثلة توضيحية، 
  ٢٤. ٣٣النطاق، 

  

التقارير المالية  -٣٤معيار المحاسبة الدولي 
  ج- المالحق أ٣٤، ٤٦-١. ٣٤، المرحلية

  ٤. ٣٤تعريف البنود، 
  ٤٦. ٣٤تاريخ النفاذ، 

شرح األحكام اإلنتقالية من المبادئ المحاسبية المقبولة 
عموماً في الواليات المتحدة السابقة الى المعايير الدولية 

، ٤٦- ٤٥ ١معيار  التقرير إلعداد التقارير المالية، 
  ٩٦إستنتاج . ١معيار  التقرير 

  ٣-١. ٣٤النطاق، 
  

، إنخفاض قيمة األصول - ٣٦معيار المحاسبة الدولي 
  ب- الملحق من أ٣٦، ١٤١-١. ٣٦

  ٢٣٣إستنتاج -١إستنتاج. ٣٦أساس اإلستنتاج، 
  ٦ .٣٦تعريف البنود، 

  ١٠-١رأي معارض . ٣٦الرأي المعارض، 
  ١٤٠. ٣٦التطبيق المبكر، 

  ٢٢٨-٢٢٧إستنتاج . ٣٦أساس اإلستنتاج، 
  ١٤٠-١٣٨. ٣٦تاريخ النفاذ، 

  ٥، ٣-٢. ٣٦المستثنى من النطاق، 
ية للتقارير المالية للمرة األولـى،      تطبيق المعايير الدول  

 إستنتاج  ١، معيار  التقرير     )ج (٣٩ .١معيار  التقرير    
٩٤  

إرشادات التنفيذ للمعايير الدولية إلعداد التقارير 
  ٤٣-٣٩ تطبيق   .١معيار  التقرير ، ١المالية

  ٢٣٣-٢٣٠إستنتاج . ٣٦تاريخ تطوير المعايير، 
  ٨-٤إستنتاج . ٣٦، ٥-٢. ٣٦النطاق، 

. ٣٦خص التغيرات األساسية من مسودة العرض، مل
  ٢٢٩إستنتاج 

  ١٤٠- ١٣٨. ٣٦أحكام انتقالية، 
  ٢٢٦-٢١٠إستنتاج . ٣٦أساس اإلستنتاج، 

  

األصول ، المخصصات -٣٧معيار المحاسبة الدولي 
 المالحق من ٣٧، ٩٥-١. ٣٧، المحتملةواإللتزامات 

  د- أ
  ١٠. ٣٧تعريف البنود، 
  ٩٥. ٣٧تاريخ النفاذ، 

 .١معيار  التقرير ، ١ادات التنفيذ لمعيار التقرير إرش
  ٤٣-٣٩تطبيق   
  ٩-١. ٣٧النطاق، 

  ٩٤- ٩٣. ٣٧األحكام اإلنتقالية، 
 التغيرات في  "١أنظر أيضاً تفسير معيار التقرير

واإلستعادة واإللتزامات  اإللتزامات الحالية  لإلزالة
  "المماثلة

  

، لموسة غير الماألصول-٣٨معيار المحاسبة الدولي 
  ٣٢-التفسير، ١٣٣-١. ٣٨

  ٥-٤إستنتاج . ٣٨، ١٧-٨. ٣٨التعريف، 
  ٣-١رأي معارض . ٣٨الرأي المعارض، 
  ١٠٢-١٠١إستنتاج . ٣٨، ١٣٢. ٣٨التطبيق المبكر، 

  ١٣٢-١٢٩. ٣٨تاريخ النفاذ، 
تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة 

يار  التقرير مع، )ب (١٨ ١معيار  التقرير األولى، 
  ٧١-٦٨ إستنتاج ١.

تطبيق   . ١معيار  التقرير تنفيذ، معايير التقارير ، 
٥١- ٤٤  

إستنتاج . ٣٨تاريخ تطوير معايير المحاسبة الدولية ، 
١١٠-١٠٤  

  ٧-٢. ٣٨النطاق، 
إستنتاج . ٣٨، ١٣٠-١٢٩. ٣٨األحكام اإلنتقالية، 

١٠٠- ٩٠  
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 : األدوات المالية- ٣٩معيار المحاسبة الدولي 
 المالحق من ٣٩، ١١٠-١. ٣٩ اإلعتراف والقياس،

  ب- أ
  ١١-١ الملحق أ ٣٩التطبيقات اإلرشادية 

إستنتاج . ٣٨تاريخ تطوير معايير المحاسبة الدولية ، 
١٤-٤  

  ٢٢٢-١إستنتاج . ٣٩أساس اإلستنتاج، 
  ٢٦-٥ الملحق أ ٣٩، ٩. ٣٩، ١٢. ٣٢التعريفات، 

  ٣٢-١. تطبيق   القسم ب. ٣٩إرشادات التنفيذ، 
- ١  رأي)تحوط القيمة العادلة(. ٣٩الرأي المعارض، 

٢  
- ١رأي ) خيار القيمة العادلة. (٣٩الرأي المعارض، 

٤  
) ٣٩معيار المحاسبة الدولي. (٣٩الرأي المعارض، 

  ١٥- ١رأي 
  ١٠٨-١٠٣. ٣٩تاريخ النفاذ، 

إلغاء الفروقات المحددة من المبادئ المحاسبية المقبولة 
إستنتاج . ٣٩متحدة األمريكية، عموماً في الواليات ال

٢٢١  
تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة 

. ١التقرير أ، معيار  ٢٥ .١معيار  التقرير األولى، 
  أ٦٣ إستنتاج .١معيار  التقرير ، ٣٠- ٢٧
 .١معيار  التقرير  المالية المتوفرة للبيع، صولاأل
  ٨٣- ٨١إستنتاج . ١معيار  التقرير أ، ٢٥
معيار   المالية، لتزامات واإلصول اإلعتراف باألإلغاء

  ٣٠-٢٧ .١التقرير 
- ٦٥ إستنتاج .١معيار  التقرير ، الضمنيةالمشتقات 

  ٥٥ تطبيق   .١معيار  التقرير ، ٦٦
اإلعفاء من التصريح عن متطلبات المعلومات المقارنة، 

  أ٣٦ .١معيار  التقرير 
معيار  ، ١ارير معيار  التقاإلرشادات حول التنفيذ، 

  ب٦٠-٥٢ تطبيق  .١التقرير 
معيار  ، ٣٠-٢٨. ١معيار  التقرير التحوط المحاسبي، 

 تطبيق  ١معيار  التقرير ، ٨٠- ٧٥ إستنتاج .١التقرير 
  ب٦٠- ٦٠

  ٥٣ .١معيار  التقرير اإلعتراف، 
  ٣١- ١أمثلة توضيحية   . ٣٩مثال توضيحي، 

 الزميلة،  واإلستثمار في المنشآتخسائر إنخفاض القيمة
  ٢٠إستنتاج .٢٨، ٣٤-٣١. ٢٨

  ي-تطبيق   القسم أ. ٣٩تنفيذ، 
  ٤ .٣.هـتطبيق   القسم . ٣٩، ٢١التداخل مع المعيار 

- ٤٢. ٣١، ١. ٣١الحصص في المشاريع المشتركة، 
  ٧إستنتاج . ٣١، ٤٥

  ١٥-١٤. ٢٨اإلستثمار في المنشآت الزميلة، 
  ٤٠-٣٦. ٢٧اإلستثمار في المنشآت التابعة، 

  أ ٤-١ الملحق أ تطبيق   ٣٩، ٧-٢. ٣٩طاق، الن
  ٢٤- ١٥إستنتاج . ٣٩أساس اإلستنتاج، 

  ٢-١.تطبيق   القسم أ. ٣٩تنفيذ، 
  ٢. ٣٩إستثناء النطاق، 

  ١٠٨- ١٠٣. ٣٩إنتقالي، 
  

، العقارات اإلستثمارية -٤٠معيار المحاسبة الدولي 
٨٦-١. ٤٠  

. ٤٠، )٢٠٠٣كما هو مراجع في (أساس اإلستنتاج، 
  ١٤-١ج إستنتا

  ٦٧-١ إستنتاج ب٤٠، )٢٠٠٠(أساس اإلستنتاج 
  ١٥-٥ .٤٠تعريف البنود، 

  ٨٥. ٤٠تاريخ النفاذ 
تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة 

  ) أ (١٨ .١معيار  التقرير األولى، 
اإلرشادات حول التنفيذ للمعيار الدولية إلعداد التقارير 

  ٦٢-٦١تطبيق   . ١ معيار  التقرير، ١المالية 
  ٢٩-٧ ب٤٠، ٤-٢. ٤٠النطاق، 

  ٦٧ب٤٠، ٦٤إي ملخص التغير في مسودة العرض 
  

، ٥٩-١، ٤١،  الزراعة-٤١معيار المحاسبة الدولي 
   الملحق أ ٤١

  ١٢-١ب. ٤١خليفة عن تطوير المعايير، 
  ٨٢- ١ب.٤١أساس اإلستنتاج، 

  ٨-٥. ٤١تعريف البنود، 
  ٥٩-٥٨. ٤١ة، تاريخ النفاذ واألحكام اإلنتقالي

   الملحق أ ٤١أمثلة توضيحية، 
  ١٤. ٤١النطاق، 

  ١٢-٨ب. ٤١أساس اإلستنتاج، 
  

  منظمة مضاربة برأس مال
، )أ(١. ٣١. ٣١المستثنى من نطاق معيار المحاسبة 

  ١٥-٤ إستنتاج ٣١
  

  مقاصة
، ٥٠-٤٢. ٣٢ المالية، لتزامات المالية واإلصولاأل
  ٣٩- ٣٨تطبيق   . ٣٢

  ٣٥-٣٢. ١لية، عرض البيانات الما
  ٧٦-٧١. ١٢عرض ضريبة الدخل، 

، ٨٠. ٣٢،  ٤٦-٤٥. ٣٢الحق القـانوني للمقاصـة،      
  ٣٨تطبيق   . ٣٢

. ٣٢، ٥٠. ٣٢إتفاقية تصفية شاملة لألدوات المالية، 
  ٣٨تطبيق   . ٣٢، ٨١

  ٤٩. ٣٢عندما يكون غير مناسب، 
  

    مقرضون
  ٩.اإلطار مستخدمي البيانات المالية، 

  

  مكافأة الموظفين
 حقوق أسهم الموظفين؛ الدفع أنظراألسهم على أساس 

   األسهمأساسعلى 
  

  ١٦. ، اإلطارمالءة
  

  ٨٨ .اإلطار ، ٢١ .اإلطار ، مالحظات
  ١١. ١التعريف، 
  ١٢٦-١٠٣. ١، ٧٧-٧٤. ١اإلفصاح، 
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  ١٨- ١٥. ٣٤التقارير المالية المرحلية، 
  ١٢٦- ١٠٣. ١العرض، 

  

  ملخصات تاريخية
 إلعداد التقارير المالية للمرة تطبيق المعايير الدولية
  ٩٠إستنتاج . ١األولى، معيار  التقرير 

  

  ٨٣-١. ١٦، ممتلكات، ومصانع ومعدات
  ٧٦. ١٦التغير في التقديرات المحاسبية، 

  ٦٦-٦٥. ١٦تعويض اإلنخفاض في الخسارة، 
  ٣٠. ١٦نموذج التكلفة، 

التغيرات في اإللتزامات الحالية لإلزالـة واإلسـتعادة        
  ١٨. ١٦) ج (١٦. ١٦امات المماثلة، واإللتز

-١. ١محاسبة للتغير في، تفسير لجنة معايير التقريـر       
، تفسير  ١٨-١مثال  . ١، تفسير لجنة معايير التقرير    ١٠

  ٢٩-١٤إستنتاج . ١لجنة معايير التقرير
  ٦. ١٦التعريف، 

إستنتاج . ١٦،  ٥٦-٥٠. ١٦المبلغ القابل لإلستهالك،      
٢٩-٢٨  

  ٣٣-٢٦إستنتاج . ١٦، ٦٢-٤٣. ١٦اإلستهالك، 
  ٣٣إستنتاج . ١٦، ٦٢-٦٠. ١٦طريقة اإلستهالك، 
  ٣٤إستنتاج . ١٦، ٧٢-٦٧. ١٦إلغاء اإلعتراف، 

  ٧٩-٧٣. ١٦اإلفصاح، 
  ٧٧. ١٦اإلفصاح عن إعادة التقييم، 

  ١٦-١٣إستنتاج . ١٦، ٢٢-١٦. ١٦عناصر التكلفة، 
  ٣١. ٢١فروقات أسعار الصرف، 

فع؛ إعادة عرض الـ،    اإلقتصاديات ذات التضخم المرت   
١٩-١٥. ٢٩  

  ١٧-٧. ٦٣، ٦٣. ١٦إنخفاض القيمة، 
  ١١. ١٦التكلفة المبدئية، 

إسـتنتاج  . ١٦،  ٦٦-٢٩. ١٦القياس قبل اإلعتراف،    
٣٣-٢٥  

إسـتنتاج  . ١٦،  ٢٨-١٥. ١٦القياس عند اإلعتراف،    
٢٤-١٣  

  ٢٨-٢٣. ١٦قياس التكلفة، 
  ١٢-٥إستنتاج . ١٦، ١٤-٧. ١٦اإلعتراف، 

-٦٤. ١٢،  ٢٠. ١٢قييم ألهداف ضـريبية،     إعادة الت 
  ٢١-التفسير، ٤٢. ١٦، ٦٥

، ٢٥إستنتاج  . ١٦،  ٤٢-٣١. ١٦نموذج إعادة التقييم،    
٦٠. ٣٦  

  ١٢-٥إستنتاج . ١٦، ١٤-١٢. ١٦التكلفة الالحقة، 
   صول األأنظر أيضاً

  

  منافع الخطط المحددة
  ٣١-١٧. ٢٦المحاسبة وإعداد التقارير، 

  ٥٣-٥٢. ١٩اءة، محاسبة اإللتزامات البن
   ٤٨. ٩المحاسبة العامة، 

  هـ٧٨-أ ٧٨إستنتاج . ١٩سقف األصل 
  ٨٠-٧٩ إستنتاج ١٩، ١١٥-١٠٩. ١٩التخلص، 
  ٨. ٢٦، ٧. ١٩التعريف، 

ــصاح،  . ٢٦، ٨٥-٨١. ١٩، ١٢٥-١٢٠. ١٩اإلفـ
٣٦-٣٤  

  ٢٨-٢٤. ١٩المستثنى من تعريف خطط التوزيع، 
  ٢٧. ٢٦تردد التقييم اإلكتواري، 

-أ١ إستنتاج   ٤٩ب،  ٣٤-٣٤. ١٩آت ،   مجموعة منش 
  ك١٠

 الملحـق   ١٩،  ١٩أمثلة توضيحية على تطبيق المعيار      
  ج-أ

  ٧٨-٧٦إستنتاج . ١٩نطاق اإلعتراف باألصل 
 ٩ب،  -٣٤-٢٩. ١٩خطط صاحب العمل المتعـددة،      

  ١٠-٧إستنتاج 
  هـ ٧٥-٦٦خطط األصول، إستنتاج 

   ل٦٨أ ٦٨ إستنتاج ٧١٩. ١٩التعريف،  
  ٣٣-٣٢. ٢٦، ١٠٤-١٠٢. ١٩ القيمة العادلة،

  ٧٥-٦٩إستنتاج . ١٩القياس، 
-أ  ٧٥إسـتنتاج   . ١٩د١٠٤-أ١٠٤. ١٩التعويضات،  

  هـ٧٥
  ١٠٧-١٠٥. ١٩العودة الى، 

  هـ٨٥-٨١إستنتاج . ١٩، ١١٩-١١٦. ١٩العرض، 
  ١١٨. ١٩غير المتداولة، /اإلختالفات المتداولة

  ١١٩. ١٩المكونات المالية للتكلفة، 
  ١١٨-١١٦. ١٩المقاصة، 

  ٦٢-٦١. ١٩الربح والخسارة، 
-١١ إستنتاج   ١٩،  ٦٢-٤٩. ١٩اإلعتراف والقياس،   

١٦  
إستنتاج . ١٩ ،   ٩١-٧٢. ١٩اإلفتراضات اإلكتوارية،   

٣٧-٣٥-٣٥  
. ١٩،  ٩٥-٩٢. ١٩األرباح والخـسائر اإلكتواريـة،      

  هـ ٨٤-٣٨
 إستنتاج  ١٩،  ٦٦-٦٤. ١٩طريقة التقييم اإلكتواري،    

٢٢-١٧  
  ٦٥-٦٣ إستنتاج ١٩مات، الحد األدنى لإللتزا

 ،  ٧١-٦٧. ١٩توزيع المنافع على فتـرة الخـدمات،        
  ٢٥-٢٣إستنتاج . ١٩

، ٨٢-٧٨. ١٩سعر الخصم واإلفتراضات اإلكتوارية،     
  ٣٤-٢٦إستنتاج . ١٩

التفاعل مع الحد األدنى من متطلبات التمويل، تفـسير         
  ٢٨-١. ١٤لجنة تفسيرات معيار التقرير 

 إسـتنتاج   ١٩،  ١٠١-٩٦. ١٩تكلفة الخدمة الـسابقة،     
٦٢-٤٩   

   ١٠٧-١٠٢. ١٩خطط األصول 
القيمة الحالية لمنافع اإللتزامات المحددة والتكلفة الحالية       

  ٩١-٦٣. ١٩للخدمة، 

  ٩١-٨٣. ١٩الرواتب، المنافع والتكلفة الصحية، 

  ٣١-٢٨. ٢٦شكل التقرير، 

  ٨٠-٧٩إستنتاج . ١٩، ١١٥-١٠٩. ١٩التسديد، 
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-١١إستنتاج  . ١٩،  ٦٠-٥٤. ١٩بيان المركز المالي،    

١٤   

للمرة األولى،   ١٩األحكام االنتقالية عند تطبيق المعيار      

٩٦-٩٥. ١٩، ١٥٦-١٥٣. ١٩  

  

  هـ-  المالحق أ١٩، ١٦٠-١. ١٩، منافع الموظفين

  ٢٢-١٧. ١٩عالوة الدفعات، 

  ٢٦.  ٣إندماج األعمال، الممتلك في، معيار التقرير

 إستنتاج ١٩، ١٦-١١. ١٩تعويض أوقات الغياب، 

٨٨- ٨٦  

 الملحق ٣٤اإلعتراف في التقارير المالية المرحلية، 

  ١٠ب

، ٢٦- ٢٥. ١٩، ٢٠-١٧. ١٩اإللتزامات البناءة، 

٥٣-٥٢. ١٩  

  ٧ .١٩التعريف، 

  ٢٣. ١٩اإلفصاح عن المنافع قصيرة األجل، 

تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة 

إستنتاج . ١يار التقرير، مع٢٠. ١األولى، معيار التقرير

  ٢١-١٨، معيار التقرير، إرشادات التنفيذ ٥٢- ٤٨

 المالحق ١٩، ١٩أمثلة توضيحية على تطبيق المعيار 

  ج-من أ

المنافع طويلة األجل غير المنافع بعد إنتهاء الخدمة، 

  ٩٠ إستنتاج ١٩، ١٣١- ١٢٦. ١٩

  ٣١. ١٩اإلفصاح، 

  ١٣٠-١٢٨. ١٩اإلعتراف، 

 منـافع المـوظفين؛     أنظـر الخدمة  منافع ما بعد انتهاء     

  منافع التقاعد

  ٢٢-١٧. ١٩خطط الربح المشتركة، 

  ١٦. ٢٤إفصاحات األطراف ذات العالقة، 

  ٢٣-٨. ١٩األجل القصير، 

  ٩٣-٩١. ١٩، ١٤٣-١٣٢. ١٩نهاية الخدمة، 

  

  منافع ما بعد انتهاء الخدمة

  ٢٦. ٣، معيار التقرير١٠٨. ١٩إندماج اإلعمال، 

المساهمات المحددة وخطط المنافع  التمييز بين خطط

  ٢٨- ٢٤. ١٩، المحددة

حقوق وواجبات الموظفين المستثناه من نطاق المعيار 

  )ب (٤. ٣٢،  ٣٢

  ٤٢-٣٩. ١٩المنافع المؤمن عليها، 

 ١٩ب، ٣٤-٢٩. ١٩خطط الموظفين المتنوعة، 

  ١٠-٧إستنتاج

  )ب (١٦. ٢٤إفصاحات األطراف ذات العالقة، 

  ١٠-٧ إستنتاج ١٩، ٣٨-٣٦. ١٩خطط الدولة، 

 منافع الخطط المحدد؛ إسـهامات الخطـط        أنظر أيضاً 

  المحددة

  

  منافع نهاية الخدمة

  ١٤١. ١٩ المحتملة، لتزاماتاإل

  ٤١٤. ١٩اإلفصاح، 

  ١٤٠- ١٣٩. ١٩القياس، 

  ١٣٨-١٣٣. ١٩اإلعتراف، 

  )د( ١٦. ٢٤إفصاحات األطراف ذات العالقة، 

  

  منتج زراعي 

  ٦-٥. ٤١التعريف، 

   الملحق٤١، ٥٧- ٤٠. ٤١، اإلفصاح

  ٨١-٧٤ب . ٤١أساس اإلستنتاج 

  ٧٩-٧٨إستنتاج .٤١تجزئة الربح أو الخسارة، 

  ٤. ٤١أمثلة، 

  ٢٩-٢٦. ٤١األرباح والخسائر، 

. ٤١عدم القدرة على قياس القيمة العادلة بموثوقية، 

٥٦- ٥٤. ٤١، ٣٣- ٣٠  

  ٢٠. ٢، ٤-٢. ٢المخزون، 

  ٣٣- ١٠. ٤١اإلعتراف والقياس، 

  ٤٦-٤١إستنتاج . ٤١ستنتاجات أساس اإل

  ٤٥-٤٧. ٤١عقود البيع، 
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  ٤١-١. ٢٠، منح حكومية

  ٥٧. ٤١النشاطات الزراعية، اإلفصاح العائد الى، 

  ٣٨-٣٤. ٤١األصول البيولوجية، 

  ٧٣-٦٣إستنتاج . ٤١أساس اإلستنتاج،  

  ٢١. ٢٣تكاليف اإلقتراض، 

  ١٤-١٣. ٢٠استخدام رأس المال لفهم المحاسبة، 

. ٢٠ للربح أو الخسارة الحاصلة أصالً، التعويض

٢٢- ٢٠  

  ١٩. ٢٠مشروط، 

  )ج (٣٩. ٢٠، ١١. ٢٠احتماالت الحدوث، 

  ٣٣. ١٢، ٤. ١٢الضرائب المفروضة على األصول، 

  ٣. ٢٠التعريفات، 

  ١٧. ٢٠أصل قابل لإلستهالك، 

  ٣٩. ٢٠اإلفصاح، 

  ١٠. ٢٠، ٣. ٢٠القروض القابل لإللغاء، 

  ١٧-١٥. ٢٠، ١٣. ٢٠ الدخل المقارب للمحاسبة،

  ٤٤. ٣٨ غير الملموسة بطريقة، صولاأل

- التفسيرال يوجد عالقة محددة للنشاطات التشغيلية، 

١٠  

  ١٨. ٢٠األصول غير قابلة لالستهالك، 

  ٢٤. ٢٠، ٢٣. ٢٠، ٧. ٢٠غير مادي، 

  ٢٨-٢٤. ٢٠عرض األصول المتعلقة بالمنح، 

  ٣١-٢٩. ٢٠عرض الدخل المتعلق بالمنح، 

  ٢٢-٧. ٢٠اإلفصاح، 

  ٣٣-٣٢. ٢٠إعادة الدفع، 

  

  ٤٧- ٢٤. ٣١، السيطرة المشتركةتحت منشآت 

  ٤١-٣٨. ٣١طريقة حقوق الملكية، 

  ١٣إستنتاج . ٣١، ٢. ٣١الظروف لإلستثناءات، 

  ٢٧. ٣١أمثلة، 

اإلستثناءات لتطبيق التوحيد المناسب وطريقة حقوق 

، ٤٥-٤٢. ٣١، ٦. ٣١، )ج (٢. ٣١الملكية، 

  ١٣إستنتاج .٣١

  ٤٥- ٤٢. ٣١، ) أ (٢. ٣١، ١. ٣١لمعدة كإستثمار، ا
  ١٣إستنتاج . ٣١، ٢. ٣١الظروف لإلستثناءات، 

  ٣. ٣١التعريف، 
  ٣٧-٣٠. ٣١البيانات المالية للمنشأة، 

، ٤٢. ٢٧،  ٣٩-٣٧. ٢٧ المنفـصلة،    البيانات المالية 
٢٧.  

  التوحيد المناسب
  

  ٤٣-١. ٢٨، منشآت تابعة

  )أ (٤. ٣٢مام بـ،  لإلهت٣٢قابلية تطبيق المعيار 

  ٣٧. ٧ النقدي، بيان التدفق

  ٤٠. ٢٨اإللتزامات المحتملة، 

-٣٨. ١٢الضرائب المؤجلة على اإلستثمارات فـي،       

  ج٨٧. ١٢، ٨٧. ١٢، )ي (١٢,٨١، ٤٥

  ٢. ٢٨تعريف، 

تاريخ التقرير المختلف للمستثمر والمنـشآت التابعـة،        

  ١٦ إستنتاج ٢٨، ٢٥-٢٤. ٢٨

  ٤٠-٣٧. ٢٨اإلفصاح، 

  ٤٠. ٣٣ئد على السهم، العا

  ١٢-١١ الملحق أ٣٣إرشادات التنفيذ، 

  )ج (١٣. ٢٨طريقة حقوق الملكية، 

 ١٣. ٢٨اإلستثناءات لتطبيق طريقة حقـوق الملكيـة،        

  )ج(-)ب( ١٣. ٢٨اإلستثناء من العرض 

تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليـة للمـرة         

. ١التقريـر   ، معيار   ٢٥-٢٤. ١األولى، معيار التقرير  

   ب٦٣-٥٩إستنتاج

  ٢٨,٢٣الشهرة، 

معد مؤقتاً لإلستثناء من متطلبات استخدام طريقة حقوق        

  ١٤ إستنتاج ٢٨، ١٦. ٢٨، )أ (١٣. ٢٨الملكية، 

إسـتنتاج  . ٢٨،  ٣٤-٣١. ٢٨،  خسائر إنخفاض القيمة  

٢٠  

محاسبة اإلستثمارات لـ بما يتفق مع معيار المحاسـبة         

١٩-١٨. ٢٨، ١٥-١٤. ٢٨، ٣٩  
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  ٩. ٣١نشآت سيطرة مشتركة، المميز من، م

  )د( ١٨. ٢٤إفصاحات األطراف ذات العالقة، 

-٤٢. ٢٧،  ٤٠-٣٨. ٢٧ المالية المنفـصلة،     البيانات

ــتنتاج . ٢٧ ٤٣  ٢٨، ٤ .٢٨، ٢ .٢٨، ٦٦-٦٥إسـ

٣٦-٣٥  

  ١٠-٦. ٢٨التأثير الهام، 

   ٣٧. ٧التدفق النقدي بيان 

  

  

  ١٢-منشآت ذات الغرض الخاص، التفسير

  

  آت صغيرة ومتوسطة الحجممنش

  ١٠إستنتاج . ٧إفصاحات البيانات المالية، إطار 

  

  منشآت متبادلة

   إندماج األعمالأنظر

  

   البيولوجية صولاأل أنظر مواشي

  

  موردون

  ٩. اإلطار مستخدمو البيانات المالية، 

  

  موظفين

  ٩.اإلطار مستخدمي البيانات المالية، 

  

  ميزانية عمومية 

   المالي  بيان المركزأنظر

  

  نتائج القطاع

  ١٦. ١٤التعريف، 

  

  ، ٥٩-١. ٤١نشاط زراعي 

  ٥. ٤١التعريفات، 

    ٦. ٤١مجموعة متنوعة، 

  ٥٧. ٤١، ٣٨-٣٤. ٤١المنح الحكومية، 

  ) ب (٢. ٤١األصول غير الملموسة، 

  ٦٠-٥٨ب.٤١أساس اإلستنتاج، 

   األصول البيولوجيةأنظر أيضاً

  

  نشاطات إستثمارية

  ٦. ٧التعريف، 

  ٢١. ٧، ١٦. ٧ النقدي، يان التدفقب

  

  نشاطات تشغيلية

  ٦. ٧التعريف، 

  ٥٦-٥٥إستنتاج . ١اإلفصاح، 

  ٢٠-١٨. ٧، ١٥-١٣. ٧بيان التدفق النقدي، 

  

  نشاطات مالية 

  ٢١. ٧، ١٧. ٧ النقدي، بيان التدفق

  ٦. ٧التعريف، 

  

  ٩-٧. ٧، نقد معادل

  ٦. ٧التعريف، 

  

  ٩-٧. ٧، ١٨.اإلطار ، نقد

  ٣ إرشادات التنفيذ. ٣٢، ٦. ٧التعريف، 

  

  نموذج التكلفة

  ٣٧ .٧ النقدي، بيان التدفق

  

  ١١٠، إطار ١٠١نموذج محاسبي، إطار 

  

    نهاية السنة 

الفرق بين التقرير المالي للسنة والسنة الضريبية فـي         

  ١٨-١٧ الملحق ب٣٤التقرير المالي المرحلي، 

  
  هامش الحسابات
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  ١٠.ق، القسم بتطبي. ٣٩صافي اإلستثمار المبدئي، 

  

  وحدات توليد النقد

  ١٠٣-١٠٠. ٣٦ الشراكة، أصولتخصيص 

  ٧٩-٦٩أ ت . ٣٦أمثلة توضيحية، 

   ٩٩-٨٠. ٣٦تخصيص الشهرة، 

إسـتنتاج  . ٣٦،  ٩٩-٨٨. ٣٦فحص إنخفاض القيمـة     

  ٦٨-٦٢أمثلة . ٣٦ ١٥٩-١٣٧

  ١٠٨-١٠٤ .٣٦، خسائر إنخفاض القيمةتخصيص 

  ١٨١-١٧٨ إستنتاج ٣٦أساس اإلستنتاج، 

  ١٧٠-١٦٠ إستنتاج ٣٦إختبار انخفاض القيمة، 

  ٧٩-٧٥. ٣٦القيمة المرحلة، 

  ٦. ٣٦التعريف، 

  اإلفصاح عن التقدير لقياس الشهرة أو األصول 

  ١٣٧-١٣٤. ٣٦الغير ملموسة مع إنتاجي غير محدد، 

  ٢٠٩-١٩٢ إستنتاج ٣٦أساس اإلستنتاج، 

  ٨٩-٨٠. أ ت. ٣٦أمثلة توضيحية، 

  ٧٤. ٣٦، ٥٧-١٨. ٣٦سترداد، المبالغ القابلة لإل

 إسـتنتاج   ٨،  ٣٢. ٨التغير في التقديرات المحاسـبية،      

٣٣. ٣٢  

  ٣٨. ١١عقود البناء، 

  ٥ .٨التعريف، 

  ٤٠-٣٩. ٨اإلفصاح، 

  ٣٦. ٨اإلستثناء من التغير في السياسات المحاسبية، 

  ٣٦إستنتاج . ٣٩سعر الفائدة الفعال،  

. ٨،  عدم عملية عرض البيانات في الـسابق لـيعكس        

  ٣,٤-١. ٣ تنفيذ ٨، ٢٩-٢٣إستنتاج . ٨، ٥٣-٥٠

  ٢٧. ٣٤تقرير مالي مرحلي، 

  ٧٦. ١٦الممتلكات والمصانع والمعدات، 

   

  وحدة الثقة 

. ٣١،  ٣١المستثنى من نطاق معيار المحاسبة الـدولي        

  ١٥-٤ إستنتاج ٣١، )ب (١

إستنتاج . ٣٢،  بيان المركز المالي  عرض قائمة الدخل و   

  ٣٣-٣٢مثال . ٣٢، ٨-٧

  

  ٤٣.، اإلطاروقت مناسب

  

  وكالة

  ١٣  الملحق٨، ٨. ١٨ العموالت بإيرادعتراف إلا

 

  يورو

  ٧-التفسير حساب العملة األجنبية، تأثير المقدمة في، 
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